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A VÁRMEGYE NÉPE.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye lakossága, mint maga a vármegye
természetrajzi képe, két frészre oszCk. Az ország települési viszo-

nyainak megfelelen, a vármegye hatalmas, alföldi síkját tiszta

magj'arság lakja, éjszaki hegyes-völgyes, alacsony hegylánczokkal
borított részét viszont német, tót, szerb, iUir stb. nemzetiségek.

Az egész vármegye jellege azért mégis teljesen magj'ar, mert hisz a vár-

megye 883,591 fnyi lakosságából 809,079 beszél magyarul s így csupán
85% nem beszél. Anyanyelv szerint pedig 82%-a magyar, a mi olyan
domináló arány, hogy a vármegye a legtisztább magyar lakosságnak közé
tartozik. A lakosság azonban, sem a mags^ar, sem a nemzetiségi, nem öslakó

a vármegyében. Hajdan, fleg a török korban, a vármegye valóságos országútja

volt mindenféle török-tatár-német-magj-ar hadaknak s a nép szakadatlan zak-

latásnak kitéve tengdött, ha ugyan el nem hui'czolkodott e vidékrl, vagy épen
rabszolgaságra nem hurczolták el ket. A török kor után a XVIII. század els
felébeii telepítették be részint a kormány intézkedései, részint a népség szabad
mozgalma a vármegyét. Ekkor hozták a németeket, tótokat s a többi nemzeti-
ségeket, s ekkor alakultak a más vármegyékbl szabadon beköltöz magyar-
sággal vegyesen a vármegye nagy községei. Tehát ahg élt két évszázadot itt

a vármegye népének fötömege, de azért már annyira kialakult népélete, ész-

járása, hagyományai s ethnográfiai bels jelleme, hogy egységessé lett e terü-

leten s más vármegyék, más vidékek népétl különböz. A magyarság uralkodó
szelleme hatotta át az egész népet, s az alföldi idegen telepítések egészen beol-

vadtak, felszívódtak, elveszítették régi, magukkal hozott lelki világukat s ma
csupán anthropologiai jelekbl, nevük és vallásuk után ismerünk rá eredetükre.

Ez alól az ers, átformáló hatás alól csupán a fváros környékén lev sváb
falvak vonták ki eddig magukat, a minek föoka, hogy ezek aránylag nagy tö-

megben élnek együtt s húsz-harmincz község népe élvén egymás szomszéd-
ságában, meglehetsen jó alkalmuk volt rá, hogy régi nyelvükön m.egéljenek

s így régi szokásaikat is megrizhessék.
Az 1900-iki népszámlálás alapján a túloldali táblázat mutatja a népesség

eloszlását, az uralkodó nemzetiségi és vallási viszonj^okat. Nem kis fontosságú
a magyarul beszélni tudók és az írás-olvasáshoz értk rovata.

A népszaporodás az utolsó tíz esztendben 1890—1900-ig igen kedvez
volt ; els helyen áU e tekintetben e vármegye, mert 20-4%-nyi szaporodását
egyetlen más vármegye sem érte el s csak néhány város múlta fölül. Épen így igen

egészséges viszonyszámokat adnak a küKöldön élk, a férfiak és nk aránya,
s az életkor és családi állapot szempontjából végzett statisztikai összegezések is.

Anj^anyelv szerint is örvendetes a fejldés, 1890-ben volt (Budapestet
és Kecskemétet leszámítva) 808% a magyar anyanyelv, 1900-ban 825%;
magyarul beszélt 1890-ben a nép 88-1%-a, í"900-ban 91%, vagyis a nem magyar
ajkúak közül 1890-ben 37-9%, 1900-ban 484% beszéU magj-arul. Vallás tekin-

tetében az egész népnek 68%-a róm. kath. ; 69% ág. ev. ; 207% ref. ; 37% izr.

A vallásfelekezeteknek cgj'máshoz való aránya nem igen változott s ersebb
hanyatlás a ref. vaUásúaknál van, a kik 22-7%-ról 20-7%-ra estek. A nép mvelt-
sége is ersen fejldött. 1890-ben írni-olvasni tudott 4-6%, 1900-ban 732%.
Ez olyan magas %, hogy kevés vármegye versenyezhet vele.

Általános
jellemzés.

Népesség
eloszlása,

;t:iti3ztikája.

ilagy.irorszáR Vármegyíi ós Városai: Pcst-PiIis-Solt-Kisk:in T.'irmegyo. II.
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A vármegye népe. 3

A magyarság néprajzi képe egyre veszíti régi színét. Nagy oka eiuiek Néprajzi kép.

az, hogy a vármegye sidk óta mintegy a népek országútja volt s ma is minden
része könnyen hozzáférhet, st nagyszer útvonalakba és vasúti irányokba
esik. A vármegyét különben két nagy tagba lehet osztani, az éjszaki alacsony
hegyekkel borított terület nagyban különbözik az alatta fekv nagy síkságtól.

Ezt az éjszaki részt nagyobbrészt idegen nemzetiségek lepik el, különö.sen a
Duna túlsó oldalán es megyerészt , a hol tíünyomó részben német a lakosság.

Németeken kívül még tótok laknak jelentékeny srséggel az éjszaki hegyes
tájakon. A déli részen, az alföldi síkon, tiszta magyar a lakosság, bár nem ere-

detére, hanem szellemére nézve az. Kiskrös, Félegyháza vidékén igen sok volt

a tót telepítés, ma már azonban alig érzik meg ez, csupán a vallási viszonyok
és a nevek emlékeztetnek a vegyes eredetre. Jellemz az egész vármegye lakos-

ságának bels faji viszonyaira egy-egy város népességének eredete. így pl.

Kiskunfélegyháza 33 ezer fnyi lakosságának sei a török hódoltság után,

a XVIII. század els felében telepedtek le a ma is kopár, homokbuczkás
vidéken, számtalan helyrl verdve össze ide. Akik betelepedtek, jászfényszariii-

aknak mondták magukat, a tudományos kutatás a nép törzsökös részét palóczok-

nak jelzi, s máig megrzött palóczos vonásaik miatt valóban pajáhoknak csúfolják

ket a szomszéd községbeliek. De a valóság az, hogy a békés idk beköszöntével,

minden határozott rendszer nélkül telepedtek itt le avagyonszerz, részint kalandor,

részint sorsüldözött emberek. S ime, a pásztorkodó, baromtenyészt és földmíves

népnek elég volt másfélszázad, hogy egy törzsökös tömegbe olvadjon és olyan

saját monda-mesevilága, babonaköre támadjon, a melynek megvan az önálló

jellege, a mely elüt még a környékbelitl is.

A vármegye a nagyközségek legtipikusabb területe Magyarországon.
:209 községe közül ezer leieknél kevesebb csak 28 helyen van, 1000—2000 lélek

él 54, 3000 lélek 44, 3—4000 lélek 35, 4—5000 lélek 18, 5—10,000 lélek 22 köz-

ségben s 10,0000 leieknél nagj'obb városa van 8, nem számítva közéjük Buda-
pestet. Ezek a települési viszonyok rendkívül ers befolyással vannak a nép-

rajzi élet képének kialakulására. Vegyük figyelembe azt is, hogy a vármegye
825,779 lakosából 681,680 magj-ar, 96,364 német, 33,325 tót s 3451 szerb, vagyis

60% magyar, 11% német, 7% tót és 05% szerb. Ezenfelül jsllemz, hogy a nem-
zetiségek meglehetsen egy tömegben élnek, azért tudták megrizni nemzetisé-

güket is emijire ; a németek a biai, monori, pomázi, ráczkevei, váczi és szent-

endrei járásokban, a tótok a gödölli, monori, pomázi, váczi s a szerbek velük
és a németekkel vegyesen laknak fleg a pomázi, ráczkevei és szentendrei járá-

sokban. Ezen a nemzetiségekkel ersen telített hat járáson kívül lev többi

nyolcz járás és pedig területileg a nagyobbak, tiszta magj-ar jelleg. Megfig3'elésre

méltó, hogy az éjszaki, hegyes és nemzetiségi vidéken srbbek és apróbbak
a községek, míg az alföldi részen ritkán, hatalmas községekben tömörült a nép.

A városi élet azonban teljesen megrizte itt a földmível nép életmódját s bels
lelki világát és nem alakította át iparos és gyári néppé a parasztságot.

Az utolsó évtizedben még egy rendkívül fontos népmozgalom figyelhet
meg : a tanyák kirajzása. A távoli városokból igyekszik csaknem minden kis-

gazda ki a földjére, hogy az egjTe növekv drágaság nyomása alól sok tekintet-

ben az si primitívség viszonyaival szabadítsa ki magát.
Pest vármegyének számos községe van, a melyet nem tisztán kisbirtokos

földmível nép lakik, hanem uradalmak cselédnépe telepít be, ily tipikus község
Alsódabas és ilyenek a fvároshoz közeles falvak nagjTrészt. Néprajzi tekintet-

ben ezek semmi különös, jellegzetes vonást nem mutatnak, nincsenek állandó

népszokások s rendes életmód, nincsen együvé szokott törzsökös lakosság, mert
a nép zsellérekbl, cselédekbl, napszámosokból kerül ki s folji;on változik.

Az asszonyok kivétel nélkül az uraságoknál kiszolgált cselédekbl kerülnek ki,

s családi tzhelyükhöz az úri házaknál tanult szokásokat viszik be, az úrink
tlivat ját majmolják s a férfiakat is vasalt inggel látják el. így a ruházat is a mo-
dern tlivathoz alkalmazkocUk. Sutba került a szr s ma már parupUval jár a
paraszt legény is. Magyar pipa helyett hölgyczigarettát szív az aratólegénj'^ is.

A mi népies szokásuk van, az mind zrzavaros keveréke más vidékek szokásai-

nak, nem is tiszta magj'ar eredet, hanem tót, sváb s más egyéb, mert a nép
vegyes származású, ma azonban már egészen megmagyarosodva. St azt lehet

mondani, hogy ezekben a községekben a nép, a paraszt, úr, magyar, sváb, tót,
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zsidó fajokból összoveiixiott s nagyjából egységessé lett keverék. Egészen intel-

ligens, esinos. st széparczú, középtermet s inkább nyúlánk, mint zömök
vagy erstermetü a mai nemzedék.

A vármegye képe jellemz az Alföldre. A terjedelmes községek és városok
mindannyian hasoiítanak egymáslioz. mintha egy típus szerint nttek volna
nagyra. Még a nagyobb városoknak is csak a ftere vagy futezája városias,

a mellékút ezák egyenl nagyságú, földszintes házakkal építve, úgy nyúlnak cl

rendetlenül s mégis egyenes vonalban, hogy rögtön látni róluk, hogy gazdálkodó
földniíves-nép lakja ket. A kisebb faluk utczáitól és házaitól valam' fontos

tulajdonságban különböznek ezek a városi parasztházak. Abban, hogy általá-

ban nincsenek olyan közvetetlen összeköttetésben magával a földmívelés mun-
kájával, mint az apró falvak s így üresebb, csöndesebb az udvar, tisztább, ren-

desebb a ház. A tanyákon vannak az apróbb, lomosabb gazdasági eszközök

s a szegényebb nép maga is kint lakik állandóan a tanyán. A gazdagabbak
csak tavaszszal mennek ki s szig odakint vannak, ezalatt üresek, zajtalanok

néha egész utczasorok bent a városban.
Ezért is elször a tanyai életet mutatjuk be, a mely a nagj' síkságon szinte

jellemzbb ma a nép életére, mint a nagj' községek és városok képe.

A valóságos pusztai élet ersen megfogyott ; a pusztákat feltörték s kivéve

Kecskemét határában s másutt egy-két jelentékenyebb nagj'ságú pusztát, ma
már alig lehet megtalálni az si pásztor-életet. A helyett egy egészen új fajtája

támadt a pusztai életnek : a tanyai mezgazdálkodás. így magának Kecskemét
félszázezernyi lakosságának legalább fele kint él a tizenhat négyszögmért fölinyi

terület pusztákon, mint kisgazda, bérl, feles, vagy támlás kertész és cseléd.

Ha csak három-négy holdnji földje van valakinek, már tanyát épít rá s vagy
maga lakik benne, vagy a tanyás kertész, a ki felügyel a házra, földre, segít a
munkában, de a kapálást és aratást rendes fizetésért végzi.

A házat, ha lehet, dombos hel\Te építilc, kelet-nyugati irányban, vert falból,

néha vályogból, úgy, hogy az ajtók délnek néznek. Rendesen ez a beosztása,

a ház mmgati végén van egj'' szoba, ezen túl a konyha, kamra és az istálló kö-

vetkeznek. A tet nád, néha szalma, nagyon ritkán s újabban zsindelyt is hasz-

nálnak. Építmester egj^-egy tanyai barkács. Az utat nyárfákkal ültetik be,

Kecskemét körül pábnafának hívják, sok az ákácz és van eperfa is.

A konyhában njitott tzhely van s mindig a kemencze szája eltt fznek.
A konyhát a gazdasszony kékre vagy sárgára meszeh s szabad kézzel czifrázza

ki kékkel és pirossal ; újabban már boltban is veszik a kész kivágott czifrát.

Kevés konyhaeszköz van, egy kis és egy nagy bográcsban fzik minden ételüket,

a falon gyúródeszka van, szita, cseréptálak és tányérok. A telekre nyüó ajtaja

ketts, a bels kilincsre és kulcsra jár, a küls cseréíiy-ajtó, vagyis rácsos.

A szoba is olyan, mint a városi kisebb házak berendezése. Van benne
banyakemencze, s körül ezen a patka. Van egy nagy ágy, m?g egy kicsi, fogas,

láda, fakanapé, asztal, alatta a korsó. Van fiókos szekrény, letakarva fehér te-

rítvel s rajta apró, czifra edény, porczellánok, üvegek. E fölött a tükör, s katholi-

kusoknál szent képek. A mestergerendán a maguk fzte szappan, a gyufa, alma,

mángorlófa, könyvek, s az oldalára szögezett kis léczbe szúrják a kést, villát, stb.

Az udvaron a disznó- és tyúkól, vagy a putrik, gémeskút, verem ; ezt min-
den évben újat ásnak, hogj' a békák össze ne fúrják. A ház körül veteményes
kert, néhány gA-ümölcsfával. Az udvaron 1—2 katlan van s ebben fznek
nyáron. Kerítés, kapu nincs, legfeljebb egy kis árok keríti a telket.

A ruházat ugyanaz, mint bent a községekben, csak még egyszerbb. Az
asszonyok pl. nem hordanak csizmát, czipt is csak nagj' ünnep?ken, hanem mindig
papucsban vannak. Étel4k is nagyon egyszerek, naponta kétszer esznek.

Ffoglalkozásuk a földmívelés, legtöbbet rozsot termelnek s ezt hívják
búzának, a búzát pedig tisztának. Házi ipar ahg van, kosarat, seprt, szánkót,

vályút, szerszámnyelet maguk készítenek maguknak. Slaguk csinálják hang-
szemek a tamburát is, e mtllett töltik a téh estéket s ha összejönnek, e mellett

járják a csárdást, a meljTiek a lippenös vagy mártogaiós formáját szeretik.

Bent a községekben sem más az építkezés és az életmód, csak épen nagj'o.bb

8 állandóbb aránj'ú. A házakat szilárdabb anyagból, rendszerint vályogból építik,

valam.ivel nagj'obbak is a házak, szobák. Gazdagabb az életmód, a ruházat,

módosabbak a napi szokások, mert épen azok laknak bent, a kiknek ,,telik"'.



A vávniegye nópe. 5

A házat már a községbeli telekviszonyok szerint építik, végig az utczasoron

s kerítéssel veszik kiírül. Rendesen rács- vagy deszkakerítéssel ; vályogfal s fe-

Ixérre meszelt téglafal szokott lenni az utczai oldalon. Az udvaron szabadon
állanak a baromfi- és sertés-ólak, fából vagy sárfallal készítve. Az építkezéshez!

ritkán használnak igazi ers, tartós anyagot, követ egyáltalában nem, mext arra

ixem lehet szert tenni. A ház vályog, vagy sár, fala rendesen 2—4 méter magas,
pincze ritka ház alatt van és a szoba padlója nem szokott magasabban feküdni

az udvar színénél. A tetzet eddig csaknem mindenfelé nád és szalma volt,

újabban a fazsindely és cserépzsindely a leggyakoribb, kiüönösen a nagyobb
községekben, a hol tzrendészeti szempontból nem is engecUk már a szalma-

fedést. Kémény ma már mindenütt van, még a tanyai házakon is. Csiicsfalat

majdnem mindenütt építenek, még pedig az utcza fell s gyakran emelnek
nemcsak deszka-, de vályog-, tégla-tzfalat is. Az utczáról két kapu n3alik az ud-

varra, a nagykapu és a Idskapu. A tornácz sok helyen nagyereszü s oszlopos,

a kis kapu a tornáczra nyíhk a legtöbb vidéken s a tornácz gerendáin kulvoricza,

paprika, hagyma van felfüggesztve, száradni vagy megrizni. Szoktak vaskos

vályogoszlopú tornáczokat is építeni a jobbmódúak.
A házak berendezése olyan, mint a többi alföldi vármegyékben, a hol már

többször bven leírtuk ket. A kis lakás egy utczai szobából, konyhából s kam-
rából áU

;
gazdagabbaknál a kamrát tovább építik s így két szoba van. A kony-

hán ketts ajtó van, a mely középen van ketté vágva, hogy ha a fels részét

kimntják, az alsó akkor is zárva maradhasson, vagy egy nagyajtó van s azon-

kívül rácsajtó a baromfiak kizárására. A szobában eddig mindenütt volt

boglyakemencze, de újabban ezt kiszorítja a vaskályha. A konyhában sem fz-
nek ma már szabad tzhelynél, hanem vas, pléh takaréktzhelyen. A kemenczét
szalmával ftötték, de felhasználnak tüzelésre minden éghet anyagot, külö-

nösen az erdötlen vidékeken, a hol tzeget is használnak ftésre, a mit trágyából

készítenek, vályogalakba préselve a szalmás trágyát.

A lakás szokottabb .berendezése a következ. A nyoszolyát a színéig meg-
töltik szalmával, erre durva vászonlepedt terítenek, sok ágj^nemt s ?z egészet

letakarják színes karton-ágyterítvel. Ma már erre is vásári ágytakarót hasz-

nálnak, még pedig urasat, egyforma készletet vesznek az asztalterítvel. Az
egész berendezésben egyre-másra vész el a régi népiparnak minden emléke.

Az új házasok már teljesen úrias berendezést kapnak festett vagy furnírozott

bútorokból, szekrényekkel, hajlított butor-székekkel, diványnyal. Kinek milyen
módja van. A falakon régen cseréptányérok, kancsók voltak felaggatva dísznek,

ma már ezek is egyre fogjmak s a földmíves nép berendezése mindjobban hasonlít

a városi kisiparosok, mesteremberek lakásához. Képeket is vesznek, szent-

képeket, olajnyomat okát, hazafias képeket. A szobának üvegablaka ma már
kivált új épületeknél, nagy üvegtáblás, befelé nyíló, egészen modern, bár az

ablak nagj^ságát azért nem igen növelik, mert hideg télen, különösen a falusi

olcsó asztalos-munka mellett, amely hamar elkopik, befúj rajta a szél. Zöld
zsalut használnak, régiesebb a tulipános deszkaablak, nem ritka az egészen

új gördül redny sem. A szoba padlója régebben mindig föld volt, a melyet
szombatonként tapasztottak, fölmázoltak simára, s naponként gyakran sepertek

és locsoltak. Ezt a földszínt nem szokták fölbontam, kihordani a házból, pedig
minden szennyet magába szedett és számtalan betegség melegágya lett. A lakást

még ma sem sokat szellztetik s e miatt nem is egészséges az. Különben az épít-

kezésnél mindig a czélszerség irányadó elssorban s nagyon gondosan ügyelnek
rá, hogy ne legyen elüt a ház a község szokásától. Ebben csak a modern, vá-
rosias, reneszánsz-törmelékekkel díszített házak a kivételek, mert ezt egjTc
szívesebben építenek különösen a városi parasztok. Természetesen ezt is prakti-

kusságból teszik, mert kömiycbb eladni nagj'obb áron.
A házat jó rendben tartják s az utczák és a községek mind tiszták és gon-

dozott külsejek. Nincsenek zeg-zúgos utczák, mert békeidben s az Alföldön
telepedtek meg a községek, nem úgy, mint a felvidéki városoknál, a melyeik

az si állapotokat rizték meg máig. Jellemz a vármegye helységeire a széles,

hosszú, ákáczfás utcza, a melynek két oldalán egyenl távolságban sorakoznak
az apró kis házak s az út közepén három ló vonja a tanyáról hazafelé a szekeret.

Szinte eltéved az ember, ha több helységben járt s nem könnyen tud ráismerni

valami jellemzre, a mibl a város vagy^falu képét megalkossa magának.
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'"^"P ui'^n*! s^^Qi '^<1 ^t)k ismertet jelet, sem külsejével, sem általános

testi alakjával. Egy-egy városnak, községnek ersen ki van fejldve a helyi ön-
érzete s ha hosszabb ideig köztük van az idegen, igazat is ád nekik, mert derék
nép ez, szorgalmas, munkabíró, jómódú, takarékos. Erteljes, egészséges szer-

vezetük sokat megbír és kivált nyáron annyit dolgoznak, hogy valóságos csoda.

A legények ilyenkor este 11— 12 óráig ébren vannak, alanyokat látogatva és

reggel 2—3 órakor ismét talpon vannak. Télen kárpótolják aztán magukat
a hosszú éjszakákon át. Ilyenkor nappal sincs dolguk, csak hevernek. St télen

azt a kevés dolgot is, a mi a mai'ha körül, ház körül akad, lustábban végzik,

mint nyáron a nagy dologid minden föladatát.

A ruházkodás általában eg^'szerü. az alföldi magyarság rendes viselete,

csak egy s más vonás ád heh-i színezetet. Ujabban itt is eg^Te jobban terjed

a ..német" szabású ruha. a melyet olcsón h-het venni vásárokon és ruhás boltok-

ban. A férfi öltözete nehéz munkánál fehér vászongatya s rövid vászoning.

Nyáron ezeltt mezítláb jártak, de ma már csak a tanyán járnak így. A borjú-

szájú inget, mely hajdan általános volt. ma már alig látni s épen így fogy az

igazi magyar ruha is : a zsinóros mándli, a pörge kalap, a ránczos csizma. Német
nadrágot húznak ma a borjúbör-csizma szárába. A szr, a bunda csak egyes
vidékeken van még meg, de ott is báránybr-béléses posztókabátot vesz már,
a kinek új ruhára van szüksége, öreg ember bottal jár. Az apró fiú nyáron
hajadon fvel, mezítláb, egy ingben szaladgál, ünnepen szoknyát, lájblit és

kalapot adnak rá. vagy felöltöztetik készen vett úrias ruhába, czipvel.
A nk ruházkodása még ersebben mutatja a nagy átmenetet a régi ma-

gyaros viseletrl a modern divatos öltözködésre. Munkába, különösen a sze-

gényebb nép, mezítláb jár, máskor harisnyát és czipt, vagy egyes vidékeken,

így Kecskemét körül is, papucsot viselnek. Hajukból kontyot csinálnak s nem
igen van czifrább változata a hajviseletnek. A mai öltözködés eltörülte a hajdan
itt is ismert szép és nehezen készített, sokágú fonatokat. Fülbevalót a legtöbb

asszony s leány visel. Az asszonyok lekötik a fejüket ; e nélkül utczára sose megy
ki asszony, még a házban is ritkán vannak kend nélkül, itt legtöbbször csak

hátrakötve viselik. Az ingváU, alsószoknya, vagy ,,pönd", a fels szoknya,
a czip, mind a divat szerint változik. Ma már blúzt viselnek és hosszú a szok-

nj'ájuk, a mely azonban ránczos. A lányok ünnepen több szoknyát vesznek
magukra ; e tekintetben a legnagyobb szélsségeket meg lehet találni. Van falu,

a hol 15—20 szoknyát is felvesznek még az asszonyok is és van, a hol csak 2—

3

szoknya a divatos viselet. Ruhája minden nnek sok van és bven ; a legszegé-

nyebb leánynak is igen sok a szoknyája és selyemkendöje ; néha több, mint a
jómódúaknak, mert k minden keresetüket arra fordítják. A ruhát nem mindenki
készíti otthon, csak az egyszerbbeket. Varrónk vannak mindenütt s azok
varrják az összes díszesebb ruhát, divatlap szerint, csak egyszersítve és csupán
a fehérnem készül rendszerint otthon. A férfiak fehérnemjét is vagj^ otthon
készítik, vagy varratják. Szni, fonni, kendert termeszteni már nem igen szoktak.
Az asszonyok, leányok szépek, ersek, ritka a darázsderekú, de nem ritka a piros

arczú, egészséges szépség. Nem is vénülnek hamar, asszonykorukban még szeb-

bek s csak az egészen szegény népet viseh meg az örökös, nehéz munka.
ITápiAikozás. A nép táplálkozása olyan, mint a magyar földmívesnépé általában. F-

eledelük a búzából, rozsból, vagy kétszeresbl készített kenyér. A kenyeret szal-

mával ftött kemenczében sütik, és élesztül kovászt használnak. Gyakran egész

héten át a kenyér minden tápláléka a szegényebb népnek, mikor az otthontól
távol dolgoznak. Igen sokat esznek krumpUt, babot, levesnek vagy fzeléknek ;

ezenkívül káposzta, tök, répa a szokottabb fzelékek. Szeretik az uborkát
és a nyers zöld paprikát. Az ételt ersen fszerezik, borsot, paprikát sokat hasz-
nálnak, a ki nincs hozzászokva, nem is bírja megenni. Az efféle ers fszerezést,
mely szinte elveszi az étel valódi ízét, és a zsíros ételeket tartják jó magyarosnak.
Húsételhez a szegényebb nép ritkán jut, még legtöbb aprómarhát, szárnyast
esznek, marha-, vagy borjúhúst csak ha megbetegszik az áUat ; birkahúst sokat
kapnak és disznót, a ki teheti, minden télen öl és a füstölt hús a legbecsesebb
része a táplálkozásnak egész nyáron át ; különösen a szalonna. Az alföldi munkás
gyakran heteken át nem eszik a kenyérhez egj^ebet, csak szalonnát. Különben
a boltok annyira terjednek, hogy a hol nem ritka a pénz, ott a kereskedelem
gazdag segítségére jön a népnek a táplálkozásában is. Viszont érdekes, hogy az
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olyan községek és az olyan nép, mely baromfikereskedéssel, tojás-, túró-, tej-, vaj-,

sajt-elánisítással foglalkozik, különösen a fváros vidékén, alig fogyaszt valamit
ezekbl, mert neki péiizértéket jelent, a mit megenne. Rendes étkezési mód az,

hogy reggelire szalonnát esznek kenyérrel, délben és este egyféle ftt étel van,

jó bven. Ma már kávéznak is, st theát is isznak. A mezgazdasági munkásnak
a munkaadó ád kosztot. A nk épen olyan bven esznek, mint a férfiak, de nem is

dolgoznak kevesebbet sem. Lassan esznek, mintegy kóstolgatva, s evés közben
nem beszélnek. Legnagyobb részük kútvizet iszik, az alföldi nagy városok artézi

kutakat fúrtak és a városi népéletnek egyik legérdekesebb, színes képét itt

a kutak körül találjuk meg. Bort, gj'önge homoki bort isznak, s egyre jobban
terjed a páUnkaivás. A hol bort termelnek, ott alig adnak el valamit belle, egy-
egj^ gazda 50 akót is elfogyaszt a komáival, ha nincsen dolguk, srn járnak ki a
szlbe, iddogálni. A múlatás rendesen borivást jelent s a barátságot csak poharak
között lehet megkötni. A vendégtl megkívánják, hogy egyék-igyék.

Erkölcsi életükben a szokás az irányító hatalom. Könnyebben vétenek a Erkölcsi élet.

törvény és a vallás parancsai ellen, mint a szokás ellen. A szeretet és gylölet
könnyen átmegy egymásba, s fleg a szokás az, a mi káros szenvedélyeiket
fékezi. Szinte erkölcsi elvük ez : ha te így, én is úgy ! Ezért azután gyakoriak a
perlekedések. A jogát egjnk se engedi, inkább mindent koczkára tesz. A bosszú,

különösen a tevszeren végrehajtott bosszú, ritka, csak ígérik azt és átkozódnak.
A káromkodás borzasztóan el van terjedve és még egyre terjed ; fiatal legények és

gyerekek beszéde is tele van a legocsmányabb szók és kifejezések oktalan haszná-
latával. Életüket a föld irányítja és a vagyonosodási vágy sarkalja ket. PoUtikai
dolgokban nagy az ítélethiány és a hiszékenység. A törvényeket, a közérdeket
meg nem értik. Távol tlük, magasan felettük van egy hatalom, a minek engedel-
meskedni kell : — ez a kormány. Ettl várnak minden jót és úgy találják, hogy
nem kapnak tle semmit. Kétségbeejtnek tartják a ,,szegény ember" sorsát,

nem tördnek a pohtikai változásokkal, ,,az nekik úgyis mindegy" és szívesen

bolondulnak a népvezetk után, akármilyen képtelen ígéretekkel kecsegtetik ket.
Ha a törvény ehtéh demagógjukat, vértanút látnak benne s egyetlen bnének
azt tartják, hogy ,,kimondta az igazságot."

Az iskoláztatás arányszáma igen kedvez, de a mélyebb hatása nem elég iskoláztatás,

nagy. A mit az iskolában tanultak, abból ahg tartanak meg egyebet, csak az

olvasni-irni tudást. Ismeretük nagyobbrészt a tapasztalatból és az öregek beszé-

débl ered és nem terjeszkednek túl a saját körükön, bár ott aztán igen jól meg-
állják a helyüket. Ha valaki szellemileg kiváhk, azt megbámulják, szüleit írígyhk
és a rokonság is eldicsekszik vele. A fváros környékén lakóknál nem ritkaság,

h.ogy a gyereket kicseréHk német vagy tót gyerekkel, hogy megtanulja az idegen
szót, de azért nem törekednek iskoláztatásra és csupán a szocziáhs eszmék hatása
alatt igyekeznek gyorsabb gazdasági, esetleg erszakos úton elért föllendülésre.

Szellemi életük tartalma a régi babonáknak és a modern újságolvasás
hatásának zagyva vegyüléke lesz lassan. Ma már nem hisznek jóformán semmi
babonában, de azért még sokat tudnak, különösen az orvoslás terén.

A nép társasélete egyforma. A kisebb községekben mindenki ismeri egy- Tiireas éiet.

mást, de a nagyobbakban is egész faliu^a való ismeretsége van mindenkinek.
Az iskolában, a munkánál, az egy utczában vagy városrészben lakók és a katona-
ságnál ers lelki kötelékekkel fzdnek egymáshoz. Az iskolabeh és a játszó-

társak késbb is összetartanak. A katonapajtások, még ha évtizedek múlva
kerülnek is össze, boldogan paroláznak és emlegetik az elmúltat s hogy mi minden
történt azóta. A legények komának szólítják egj^mást és ez már a kötelességekkel
is járó barátságnak a kifejezése ; az ilyen komaságot bor mellett fzik még szoro-

sabbra. Majdnem minden legénynek van egy legjobb komája, a kivel egymásért
tzbe-vízbe készek menni, különösen a kocsmai verekedéseknél tesznek ki

magukért a koma mellett. Az egykorú leányok is együvé tartanak, baráti

csoportot alkotnak, a hogy némely vidéken mondják „egy bandába"
tartoznak.

Elég korán kezdik a fiúk és a leányok az érintkezést. A leányokat hamar
viszik férjhez, már 16 éves korában kész eladó, 19 éves korában vén-nek mondják.
A legények is korán nsülnek és a 16—18 éves legénynek már rendesen van
választottja ; ha pedig a maga gazdája, pl. árván marad, 18 éves korában már
meg is házasodik. Mégis leginkább a katonaság után nsülnek.
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Már az aprólogéuykék eljárnak ostónként a lányos házhoz a napi munka
után. Egy ideig a szobában beszélget a legény meg a leány, azután a legény
elköszön, a leány úgy tesz. mintha kikísérné. A konyhában aztán vagy a tor-

náezon, a kiskapuban megáll a legény és elkezd diskurálni a lánynyal, suttogva,
mindoiiröl, s arra igyekszik mindenik, hogy kiismerje a másikat. Néha a legény
három-négy házhoz is eljár s egj'-egy este sorra látogatja mindeniket. Persze
ahhoz megy elször, a kit legjobban kedvel, van aztán a többi helyen neiieztelés,

hog^' ,,hun vót idáig?" A lány szülei egy szó nélkül hagyják ezt a kint val6
suttyogást, csak arra vigyáznak, hogy baj ne legyen, meg hogy jó választást

tegyen a lány. Ha pl. a lányuk kikísér egy legényt s másik is van bent a házban
látogatóban, akkor a szülök ki-kiszólauak a lányuknak, jöjjön mán b? ; termé-
szetesen azzal hagyják egj'ütt legszívesebben, a Id nekik is legjobban tetszik.

Ezeknek az esti diskurálásoknak régente gyakran volt rósz következése, de ma»

már nagj'on vigyáznak, még pedig a legények.

Végre a legények fleg oda járnak, a hová nagyon is lekötötték magukat,

úgy hogy már borral is megkínálják ket. A leány egy légémi: sem utasíthat el,

mert abból roppant nagj- sértés kerekedik, csak a viselkedésével mutathatja ki,

hog^' nincs kedvére a legény. A legénj', ha tisztességes, nem szalad ,,olyan szekér

után, a mehnk nem veszi fel", a gazdag után, „a nyomós", módos után, hanem
az olyan leányt választja, a ki ,,meggondolt szavú, dolgos; ha szegény is, többet

ér az ilyen, mint a keztys gazdag." A szegény szül nem igen avatkozik a fia

válaíiztásába : ,,nem nekem vesz feleséget, magának !" A gazdag szüle annál

jobban megnézi, kifélét, mifélét választ a gyereke.

A leányra a férjhezmenés az élet legfbb eseménye, a házasságban van reá

nézve a mennyország vagy a pokol. A férj akkor tökéletes, ha nem iszik sokat,

nem kártyázik és nem bolondul a szoknya után. Az a szép páros élet, a hol meg-
van az egj'etértés és otthon eg_\Tnásban gj^önyörködnek a házasok.

Ha már a legény meg a leány jól összebarátkoztak, a legény megpendíti

a leány eltt, hogy neki ,,szándékja vóna !" Azután megbeszéli a dolgot a szüleivel

s ha nincs semmi baj, vagy , vag\^ szülei fölkérik valamelyik rokonukat, ismer-
süket násznagynak s ez vagy magában, vagy az apával elmegy megkérni a leány

kezét. Jövetelük napja nem titok a leányos háznál, mert már ,,susogóba" járt

egy öreg asszony, közös ismersük, a ki kitudta, hogy hajlandók-e odaadni a
leám"t s ez elárulja, hogy ,,ez s ez napon becsületes vendégeket várjanak kigyel-

metck." Persze jól értik itt, kik lesznek azok a becsületes vagy ,,tisztességes"

vendégek. De a legény még ennél is elébb kitudta magának, mit gondol a lány

felöle, mert az utolsó estén, mikor találkoztak, almát adott neki. Ha azt a lány

megette, akkor biztos, hogy szereti és hozzámeg5^ Ösi szokás ez, még Ázsiából

hozták eleink s a török népeknél is szokásban van máig s azt tartják, hogy az

alma megtermékenyíti az asszonyt.

Mikor megjeleimek a becses vendégek, igen szívesen fogadják ket, pohár

borral, harapnivalóval megkínálják s a násznagy eladja jövetelük czélját,

a mire is a szülk megadják beleegyezésüket. MegbeszéUk a kézfogó napját is,

a m'kor elébb ehnemaek a paphoz, jelentkezn', aztán egy kis vacsorára gylnek
este a leányos háznál, a mikor vacsora végével kezet fognak egj-mással a leend
ifjú pár, s jegyet adnak egymásnak, még pedig a legény pénzt, a saját sorsához

'llen, a leány pedig pántlikát, femitartván ezzel az si szokást, a mely még
abban az idben kezddött, mikor rabolta vagy vette magának a legény a fele-

séget. Ha a jegyváltás után lemond a legény a leámTÓl, visszaküldi a kendt,

de a leány megtartja a pénzt. Viszont, ha a leány hagj'ja cserben a legénji:,

küldi vissza a pénzt, s a legény a nála maradt kendvel t csúffá teheti, ha más
leányt vesz el, úgj', hog>' piszkafára köti a kendt s az utczán meghordozzák,

Vjesározzák s így hajtanak el a htlen leány háza eltt.

A jegyváltáskor érdekes szokás a CsepeZ szigreíew, hogy a megkérésre követ-

kez szombaton este van a jegyváltás, mikor is gyertyagyújtáskor a meny-

asszony és a vlegény a két násznagy és a két nyoszolyóleány kíséretében a

paphoz megy, kinek a násznagyok egy-egy üveg bort visznek. A papnál történik

meg a jegyek kicserélése. A legény jegye annyi pénz, a mi elég a menj'asszony-

ruhára : 8—30 frt, ezt felbokrétázott papírba takarják. A paptól hazamenve,

vacsorához iihiek. A jegj^esek egymás mellett vannak s egy tányérból esznek,

ezért melléúlésnek nevezik ezt. Ha a jegyesek még nem ismerik egj-mást eléggé.
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akkor a násznagj^ beküldi ket a másik szobába ,,Jcölest válogatni", itt a legény

egy-két forinttal megajándékozza a leányt. A vacsora után táncz következik,

heged, .,nyenyer'\ vagy czimbalom mellett, s ez éjfélig is eltart.

A jegybenjárás alatt a legény csaknem mindennap meglátogatja meny-
asszonj^át és ajándékokat visz neki. A katliolikusoknál szokás, hogj' a jegyesek

ezalatt ezüstpénzt hordanak a csizmában vagy czipben, a talpuk alatt, hogy
meg ne ronthassák az irigyek a szerelmüket. Ezzel a babonával szintén si hitet

tartanak femi, valamint a jegykendvel is, mert a kendt, pánthkát hajdan
bvös szernek tartották a gonosz szellem eUen. A vlegény a jókomái közül

választja ki a vfény-t, vagy halasiasan mondva vfér-t, a kinek ugyancsak

ügyes legénynek kcU lenni, hogy jól meg tudjon felelni a feladatának. A vfély
a hajdani regsök vagy hegedsök, énekmondók utódja, a kik a régi nagyúri

lakomákon pénzért végezték a mulattatást. Halason ma is kap fizetést a vfér,

a miért ételt hord. verset mond és nótát kezd és részt kap a kásapénzbl, a meny-
asszon^'táncz árából és a muzsikások bérébl is.

Á vfélyek hivogatják a vendégeket verses mondókáikkal. Ezalatt a lako-

dalmas házaknál folynak az elkészületek. Rendesen szerdán van az esküv
;

vasárnap csinálják a cs'gát, hétfn a süteményeket, kalácsot, kedden öhk le a
marhát, koppasztják a baromfit. Lakodalom elestéjén elmennek a menyasszony

ágyáért csengs kocsin, pántUkás lovakkal, maskarás legényekkel, elébb végig-

végig dalolva a falut, s ilyenkor mártogatják sárba esetleg a régi menyasszony
itt hagj^ott kendjét. A menyasszony kapujában szalmabáb áll s szalmakötél

van, a melyben vastag drót van belül, úgy hogy nem könny bejutm. A vfély
verssel kéri ki az ágyat és hosszú alkudozás útján pénzért váltják azt ki.

Kocsira rakják az ágyat s elviszik a vlegényes házhoz ; ekkorra öreg este van s

vacsorára várják a küldötteket. Éjféhg virrasztanak itt és tánczolnak a duvertes,

rendetlen házban, a mely tele van ajándékokkal és tésztafélékkel.

Az esküv napján jókor kelnek mind a két háznál, mert nyolcz-kilencz

órakor gylnek a vendégek, a kiket rögtön ellátnak enni-imiivalóval. Tizenegy

óra tájban eündulnak az anyakönyvi hivatalba, onnan a paphoz. A meny-
asszony fején koszorú van, a nyoszolyóinak csak virágcsokor. A vlegénynek is

bokrétás a kalapja. A menyasszonyt a vfélyek kérik ki s vezetik a templomba,

rigmusok és az asszonynép sr zokogása közben. A templomban is rendje van
annak, hogy ülnek be a padba. A vlegénjrt és a menyasszonyt vfély vezeti külön

a pap elé. A katholikusoknál egj' aranyporos alma szerepel, a melyet rúdon

visznek s mikor hazaérnek, ketté vágják s felét az új férj, más felét az új asszony

eszi meg. Ez is annak az si pogány liitnek az emléke, hogy az alma termékenyü-

lést hoz. Esküv után a templom eltt kérik ki a menyasszonyt s elviszik a

vlegény házához. A kathohkusoknál, ha csak tudják, visszalopják a meny-
asszonyt ; hát itt ugyancsak ügyelni kell a vfélyeknek, hogy ez a csúfság meg ne

történjék rajtuk. Más vidéken külön megy haza mind a két csoport, csak ebéd

után mennek el a vlegény és kísérete a menyasszonyért ; itt most történik meg
a hatásos leánykikérés; s ekkor sok tréfás akadályt görditenek a leány elvitele

elé. A vlegény szülei nagy teketóriával fogadják a menyüket.
Az ünnepi lakoma vagy délben, vagy este 7—8 órakor kezddik és estig

vagy éjféhg is eltart, a mikor tánczba kezdenek, ott, ahol délben volt a lakoma,

este van a Icárlátó. A menyasszonyos ház vendégei fölkerekednek és eljönnek

a vlegényekhez azzal, hogy nekik elveszett valami szép madaruk, meg akarják

nézni, nem repült -e ide. Sok tréfa után beeresztik ket s közös lesz a mulatság.

A lakoma végén van az új asszony felkontyolása. A nyoszolyók és a meny-
asszony leteszik koszorúikat és nyoszolyóasszonyok kontyba teszik a fiatal me-

nyecske haját s be is kötik a fejét. Katholikusoknál az új asszonyka titokban,

rágázol a vlegény kalapjáról elcsent bokrétára s ezzel úgy megbabonázta azt

hogj' sohase fogja észrevemii a csalfaságát. Bekötött fejjel vezetik be az ifjú

menyecskét a mulatók közé és ekkor jön a menyasszon}i;áncz is, mikor min-

denki fordulhat egyet a menj'asszonynyal, ha pénzt dob az erre kitett tányérba.

Ezután a kárlátosok haza mennek s ha lehet, visszalopják a menyasszonyt.

Reggelre kelve, a nyoszolyók megfésühk, felöltöztetik az új asszonyt.,

fejére fkött tesznek s elvezetik a templomba, a honnan azután a leányos házhoz

mennek reggelizni. A legények azzal végzik a hosszú lakodalmat, hogy déleltt

kormos fazekakkal, piszkafával, bádogfedn dobolva, házról-házra járnak és enni
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kérnek. Néhol meg is vendégelik ket, míg másutt maguk l(ipi\ak ennivalót,

sonkát a kéménybl. Ez a ti/úkver.

A lakodalom migy költséggel jár. s a szülk nem is ih-üluek neki. Ma már
egjTe jobban elliagyják a lakodalmaskodás túlzó vonásait.

A keresztelési szokások is gazdagabbak voltak régen, mint ma. Az anj^a

néhány hónappal a szülés eltt fölkérte azokat, a kiket kominak akart. A katho-
likusok egy párt. az ág. és ev. ref. vallásúak 7—8 párt is lií\'tak komának. Ha a

katliolikus család összeköttetései miatt a késbbi gyermekeihez új komákat
hív, akkor az lij gyermeket az újabb komaasszony tart ja keresztvízre, de a többi
koma is megjelenik a kereszteln. A gyermek sziiletésekor a bába m^gy el. hogy
újra meghívja a keresztszülket. A keresztelés a katholikusoknál reggel, a pro-

testánsoknál délután van. alkonyatkor. A komaasszonyok, ha gyerm.'kágyashoz
jömiek. rétest hoznak neki, még p?cüg két-háromfélével töltve és olyan nagyot,
a milyet csak tudnak sütni. Ezekben aztán a bába gazdálkodik, míg a koma-
asszonyok a templomban vannak. A keresztel-lakomát este tartják ; ekkorra
a komák is ott vannak és hozzáülnek a terített asztalhoz ; van nagy eszem-
iszom és bor mellett éltetik az apát, anyát, kivált ha els gyermek az újszülött.

Felköszöntik a keresztszülket, st a bábát is, a ki, a hogy a nevét m?ghallja,

berohan és mindenféle bábatréfák mellett követeh a hivogatásért a ,,bocskor-

pénzt." A bába feladata a társaságot mulattatm s ennek eleget is tesz. Vannak
régi bábatréfák, a miket nem lehet elhagyni. Ilyen a ,,keresztanya-választás."

Ez abban áll, hogy, ha a legény vagy leány elször van kereszteln, köteles a
jelenlevk közül keresztanyát választani. Ezért a bába ebéd után eláll, kezébsn
egy tányéron tégladarab van. a melyet egy rósz bicskával köszörülget és nagy
hangon kérdi : ,,na, kinek kell keresztanya?" A kérdés nagy nevetést okoz

;

s ha a választás megtörténik, a bába mindkettjüktl pénzt hajt be. Más tréfája

a bábának, — a mihez azonban az anyát jól hozzákészítik, — hogy egy rossz

hamvas fazekat vág az ajtóhoz s azt kiabálja, hogy jön az ellenség ! Néha zene,

duda vagy táncz is van s reggelig mulatnak. Végre egy pint mézes msleg
borocskát elbögrézve, eláldják a családot és haza mennek.

A gyermekágyas anyának, míg csak fel nem gyóg3Til, mindennap más-
más komaasszonya küld nagyobb mennyiség jóféle ételt.

A temetési szokások a következk. A halottat mindenekeltt megtisztogat-

ják, tisztába öltöztetik és ráadják legszebb fels ruháit. Éltesnél viiTasztókat

hívnak, a kik szegény öregasszonyok s egész éjjel virrasztanak a halott m?llett.

Kapnak enni-inni és a meghalt ruháiból egy-egy darabot. Ez a szokás eddig

minden felekezetnél megvolt . A katholikusok a beteget, ha lehet , a haldoklók szent-

ségével elláttatják s a halálos perczében csendíttetnek neki, valamint a halál után is.

Azután halottkémet hívnak és bejelentik a papnak, a ki a temetés idejét meg-
határozza ; a kántor búcsúztatót készít, olyan hosszút, a milyet kívánnak, néha
még a liáztól is elbúcsúztatják, a metyben lakott. A kath. pap beszögezés eltt
beszenteh a halottat, erre eladja a szokásos ének és imák után a búcsúztatót.

A protestánsoknál a háztól elébb mündig a templomba viszik a koporsót,

a czínteremben leteszik, bent imádkozik, néha prédikál is egyet a pap. Ezeknél itt

tartják a búcsúztatót. Rendes szokás, hogy mindenki akkor jajdúl föl leghango-

sabban, mikor az nevét enalítik a búcsúztatóban. A halottat szent Mihály
lován viszik ki, énekszó mellett a temetbe ; a városokban halottas kocsin, de a
ref. vallásúaknál itt is énekelnek máig. Leányhalottat legények, legényt leánj'ok

visznek ki 4—6—8-an. Kinn a temetkertben a szertartási énekek és imák
után ismét beszédet tartanak a halott felett a mulandóságról, mely inkább az

élknek intés. A sír lehúzása eltt mindenki vet egy-két marok földet a szeretett

halott sírjára. A rokonok megvárják, míg fölhantolják a sírt ésk is szétszélednek.

Ilyenkor az egész temet megnépesül és mindenki megnézi a magáéinak sírját.

Félóra múlva már mindnyájan ott vannak újra a halottas háznál a tort meg-
ühii. Ez rövid étkezésbl és borozásból áU s ilyenkor elemlegetik a meghalt jó-

tulajdon,ságait. Néha a kés éjbe behúzódik a tor és ekkor a protestánsoknál szo-

kás, hogy még egy halotti éneket elénekelnek a boldogult emlékére és ennek az

utolsó versénél megkezdik az oszlást.

A gyermekek élete természetesen tele van játékkal. Az ország többi részében

ismert gyermekjátékok szokásosak e vármegyében is. A labda, biga, néhol a
teke-játékok, az iskolákból kündulva a gombozás, kövecskékkel való kapós játék,
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a cziczázás és számtalan más játék gyakorolja a gyermekek testi ügyességét,

szellemi frisseségét. Egy játékot, a mit angyal és ördög néven leányok szoktak
játszani, leírunk itt kecskeméti beszéd szerint.

Hat-hét leány összefogózik és tizennyolcz, húsz lépésre mennek elre.

Ekkor hirtelen megfordulnak és énekelni kezdik ezt :

Túrót öttem. elejtöttem.

Szél fújja pántlikámat,

Harmat éri a szoknyámat.

(Ekkor mindnyájan lehajolnak és egy leány kilép közülök s megkérdi ogy másiktól :)

Mit ötté ma? — Túrús tésztát !
—

• Mit itta rá? — Hideg vizet. — (A földre néz s kérdi :)

Ali ez? — Föd. — (Az égre néz :) Mi az? — Ég. — Mi van anyád kis pallásán? — Kis asztalka.

— Mi van rajta? — Kis pohárka. — Mi van benne? — Kis borocska. — Ki issza ki? — Kis
angyalka. —• Fordujj egyet. — Akár kettt. — Angyal.

Most megforgatja kétszer-háromszor s ha nevet, akkor ördög lesz, ha nem nevet, angyal.

Ha az angyalok többen vannak, megcsipkedik az ördögöket s elszaladnak. Ezzel vége a játéknak.

Halason ilyen mondókákat tudnak a gyerekek, de másutt is ismerik ezeket

egj'-két szónyi változtatással. Gyorsan kell mondani, hogy szinte belebicsaklik

a gyerek nyelve, és akkor jóízen kaczagnak : Csatnai csikós csikaja iszik a csa-

tornán, cserépbü csinált csöngettjKí csöng a csatnai csikós csikaja nyakán. —
Csiga csomó, bütyök gamó, húzó-vonó, toló. nyomó, szorító, böge bankó, tuskó

göcs. — Kilencz öles köles kazal. —Pap ül a padon. — Némedi pap ide mén.
(Ez visszafelé is ugyanaz.)

Áporkán ilyen kiolvasó verssel sorsolják ki, ki legyen elször a búvócskában
a búvó : Süss föl nap —- Szent György nap. — Amoda van egy kis ház — Abba
lakik egy barát — Pirítja a szalomiát — Kérek tle, de nem ád. — Még azt

mondja pofon vág — Pofon bizony az anyád. —- Még ilyen kiolvasó versek

:

Ess es, ess — A mi kenderünkre — Férjhez menne a mi lányunk — De nincs le-

pedje — Két zsákot összevarrt — Az a lepedje. Hecz pecz kimehetcz.
— Holnap délbe begyühecz. — Czérnára, czinegére — Siccz ki madár az erdre.

A gyerekek az állatokról sok furcsa beszélgetést tudnak. Halason azt

mesélik a gyerekek, hogy a disznó mikor jön haza. így kérezkedik be az ólba :

„Eressz be kanász, garast adok." Ha aztán beereszti a kanász, illetlenül így szól

neki : ,
.Farkam alatt a garas, farkam alatt a garas !" A malacznak is van mon-

danivalója ; mikor a mezrl szalad, ezt kiáltja : , .Kocsit a kanásznak, kocsit,

kocsit, kocsit !" Az öreg disznó ezt röfögi rá : ,,Tahga is jól esik, taliga is jól esik."

Ha a kutyát oldalba vágják, ezt kiabálja : ,,Favíg '. Favíg ! — A halasi békák ezt

beszélik, a hogy az ottani gyerekek tudják : ,.iMit vaaarrsz? Mit varrrsz?"A másik
ráfelel ,,Papupucsocsocso-csot !" ,,Kinek? kinek?" „Bíró lányányányának !"

A többi szokások ünnepekhez is vannak kötve, de naivel az ünnep kevés,

másféle szokások is divatosak, sziek, tavasziak, nyáriak és téhek. "Mokés^okf

Újévkor szokásos, hogy a gj^ermekek szerencsét kívánva járnak házról-

házra, kéregetnek s mondókáért rétest vagy ki'ajczárt kapnak. Régebben a le-

gények is koledáltak ígj'. Húsvétkor piros tojást csak a házbeh gyermekeknek
ké.szítenek a legtöbb vidéken. Az április elseji tréfákat ismerik. Májusfát néha-

néha állítanak a legények egy-egy szép lány udvarán. A „májfa'' egy lombos
fiatal fa, a mit a lány reggel ha meglát, felpántlikáz. Aratási mulatságot régebben
mindenütt tartottak, s búzakoszorút is kötöttek ilyenkor. A szüret nagy víg-

sággal, de ma már kevés külön szokással folyik le. Karácsonykor fleg a kathohku-
sok hordanak bethlehemet. A fonók ma már nem igen cüvatosak.

A Csepel szigeten érdekes szokás a legények s a leányok együtt-mulatá-

sánál a következ. Szombaton este a legény megmondja a szeretjének, hogy
vasárnap délután mulatm akar. Erre a lány vasárnap délután, templom után
egyszerbb ruhába öltözködik s elmegy a kocsma felé, a hol valameljak szom-
széd kapujában megáll a többi lányokkal. A legény, a ki tánczohii vágyik, ki

jön s szinte ervel beviszi a kocsmába, úgy, hogy megfogja a leány kiskendje
végét s azzal híizza. így állanak, kendvéget tartva, a tánczszünetek alatt is,

mert a lánynak nem illik magától se bemenni, se ott maradni a kocsmában.
Este a lányok hazamennek, a legények ott maradnak, isznak s nem egyszer

„kis vasárnupot" is csinálnak, vagyis hétfn is mulatnak.
A régi népszokások közül érdekes volt Kecskeméten a múlt század köze-

péig a bikahajsz. Pünkösd másodnapján kiment a nép a temetbe s ott a hal-

mokra és gátakra fölállva, ákáczfákra felpaszkodva gyönyörködött a bika-
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hajszban. Már jól megizzadtak a napon, n-ikor messzirl bikabömbölés, kurjon-

gatás hallatszott. A pusztáról lovasok tereltek ide egy bikát, a mely már szinte

végkimerülésig volt, mire ideért, véres nyelve kilógott a szájából, szarvait elre
heg^•ezve jött. ,.Hahó ! halió ! itt a bika !" — ordítozták mindenfele. A zsivajra

megtoi'padt a bika. megállt, elre feszítette két els lábát, nagy daczezal, büszkén
körülnézett s haragosan elbdült . A temet-árok mögül elordították : ,,ereszszctek

rá a kutyákat !" Erre a mázsaház mögül elrt^hant Iiat izmos szelindek. A bika
körülfordult, megrázta kormos fejét s még míg odaértek vón a kutyák, már a
földet, a gyepet túrta a szarvával. Aztán egymásután hánx'ta levegbe a bsz
kutyákat ; s a melyik orrába, fülébe kapaszkodott, azt legázolta. Ei're még job-

ban nekibszült s elkezdett nyargalászni a téren. Akárhányszor közé rohant
a népnek is, st betört a mázsaházba, a hol az úri nép helyezkedett volt el.

Ha akadt egy vakmer mészároslegény, az a nj^akába ugrott s körülhordoztatta

magát a bikával a téren, míg végre késével leszúrta.

Régi kecskeméti húsvét, az Emmaus. Húsvét másodnapján a kecskeméti
lakosság minden osztályának legnagyobb része összegylt a Mária-kápolnához,
a hajdani remetelak mezejére, s ott zene mellett mulattak. Sátorokat rögtö-

nöztek, zöldleveles ágakkal befedve, sör, bor volt, s kocsmárosok telepedtek

ki ellátni e napon a tömérdek népet. Az ifjúság czikázott s mindenféle játékot

rögtönzött. Lóversenyét is tartottak s ez déltl alkonyatig mulattatta a több ezer

fmn népet. Ezt a mulatságot Emmaus-nak. nevezték a húsvét másodnapi evan-
gchomban foglalt szent történet helynevérl, midn a Megváltó megjelent az

Emmausba men két tanítványának. Püiikösd másodnapján éppen ilyen nép-
mulatságot tartottak a város éjszaknyugati részén, a szlkön kívül fekv
Talfája nevú szép tölgj'es erdben is.

Régi jó szokás az egész vármegyében a disznótor, a mikor jobbmódúaknái
nem ritkán reggelig mulatnak cs tánczolnak zene mellett. A torban nemcsak
sertéshúst tálalnak föl, hanem mindenféle sültet, pörkölt húst, túrós csuszát,

júhczobákot, tarhonyás-rétest, foszlós kalácsot, omlós pogácsát, tarhót és több
más ízletes magj^ar ételt, roppant mennyiségben. Tetejébe jóféle borocskát öntö-

getnek. Megesik ilyenkor, hogy még a korosabb komámasszonynak is félrebillen

a kontyuk s vígan dalolnak, tánczolnak. mint a fiatalok.

Farsangi szokás is divatozott, kivált régebben, nagyobb mértékben. Öcsán
a múlt század végéig szokás volt, hogy farsang utolsó vasárnapján a legénység

a zenét, a mit farsang alatt használt, kora reggel felállítja az eltt a ház eltt,

a mely mulatóhetye volt. A legények közül kett maskarának öltözött, az egyik
asszonjniak, a másik férfinak ; ezeket a többiek körülvették s úgy zeneszóval

mentek a leányos házakhoz, hol az asszonjTiak öltözött legény ennivalót, a férfi

pedig innivalót kért. Ritka hely volt, a hol legalább egy pár tojást ne adtak
volna nekik s az ilyen adakozó háznál egy-két nótát elhúztak, az asszonyt vagy
a lányát megforgatták s tovább mentek. A mit gyjtöttek, abból nagy lakomát
csaptak s ezzel reggehg búcsúztatták a farsangot.

.vyeivjáríUn),-, A vármegj'e hatalmas területén több nyelvjárás osztozik. Magán a nagyobb
alföldi síkságon, Ráczkevétl, Czeglédtl délre, két nyelvjárást ismernek. Álta-

lánosabban az alföldi nyelvjárásterülethez tartozik, de hét-nyolcz községe
a duna—tiszai s kett-három az éjszaknj^ugati nyelvjárásterülethez. Ez utóbbihoz
számítják az egész fels pestmegyei nyelvet. Részletesebben : Vácz ,,az ipoly-

vidéki nyelvjárást" beszéU, ettl lefelé, úgy Czegléd tájáig a ,,fels pestmegyeit"
ettl délre Kecskemét, Szabadszállás vidékéig a ,,pestmegyeit", majd a ,,kis-

kunságit", le, a vármegye határáig.

Igj^ nagj'on nehéz volna ennek a változatos nyelvnek teljes leírását adni,

s csak fbb jellemvonásait mutatjuk itt be.

Az ipolyvidéki nyelvjárásJioz, a mely a palóczos beszédmódnak egyik
vidéke, csupán Vácz tartozik teljesen. Ez a nyelv már vesztett eredeti sajátos-

ságaiból s egy-két vonása az érintkez dunántúh nyelvjárásból került ide. Álta-
lánosan megkülönböztetik a kétféle é-t, de a njnlt és közép é vagy í hangok
használata változékony. Az a hangot a köznyelvtl eltéren nyílt, az ó-t pechg
ugyancsak a köznj-elvvel ellentétben zárt hangon ejtik ki ; az í, ly szótag és szó

végén elvész. Jellemz, hog}- a diphtongusok teljesen hiányoznak, s az m. «
helyén az ó, nem olyan gyakori s nem is olyan általános, mint másutt. Ezt
a nyelvjárást a következ, hangtanilag tisztán leírt beszéddel illusztráljuk.
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A váczi Idejtés szerint van leírva ez a három nóta : Szerencsétlen az az
anya, — Kinek fija csizmagjnja, — Jazt se tuggya, melly órába, — Fú be jacs-
csirizes tálba. Megy ahhajó lefelé, — Törög grányicza felé, — Sír a kis
jány bújába, — Jött az hajó farába. ösmcred-é pajtás a Péskó jurát,
Jakld rám verette jattizenhármat? — Tizenhármat váktak gyenge faromra,
Ott állott az babikám gyászba borulva.

Érdekes adalék szintén a váczi emberre ez a népadoma :

,,Naddologvót a. Nem tom, étom-é még mondanyi. Méttróbálom. Hugy is

vót no? ! . . . Ugy-e, hokkrumptyisalátát ettek pandzurka (piczike) sunkadarab-
kákvan keverrel, vaty pety, hogy éppár darapka sunka vót fötálalva jó sok
krumplyikarikába szihdítte — mánn éfelejtettem. No de olezáncz, mind a nímet
tánez. Elég ahhozzá : épparaszt ember, és a legí'fia együtt falatosztak.

Az ember a sunkáhol látott, a legí' peszszémérmetessígbü a kx'umpht
erötette magába ; mer az gondóta, hogy apja majcsak hanneki is a sunkábú.
De mikó látta, hogy apja a krumpUt csak uppiszkágattya és mán az utósó
sunkadarapkát is észegyi elüle, mán tovább nem áhatta és íszszó apjáhó :

Apám ! mi az a verés a ké szájába? Hát a nyévem, felet az apja. — No akkó
egye még a fene a ké nyévit, haszé mind éfaatta elülem a sunkát."

A felsöpestmegyei nyelvjárásterülethez tartozik a vármegye minden
községe, Laczháza, Örkény, Czegléd vonalától éjszakra. Ez a terület a déh paló-
czos nyelvjárásnak egyik frésze. Ez is megrzött még egyet-mást a palóczos
sajátságok közül, fleg a magánhangzók ejtésére nézve. A kétféle e, é-t meg-
különböztetik. A közép é helyett gyakran e-t mondanak (szekér, tehén, levél)

de a közép é helyett i-t : fehír, legíny, eUensig. Palóczosan ejtik az a, á-t is.

Az ly-t mindig ^-nek ejtik ; s ezt is mondják gyió, harmagyik, fizetyik, mxilatnyi.
Az l már itt nem esik ki annyiszor. A hói, bl-t bú, b-nek mondják. A hoz-t

így : házho, kézhe, tüzhö. A val, vei-ben a v mindig megmarad. A hova kérdésre
használják a-nálragot: Kovácsoknál megyek. Beszédjük ilyenformán hangzik :

, .Keserves esztendnk lesz nász uram, a búzák aEg kétek ki, a féreg kiette

úgy, hogy az ösziknek többet, mint felit ki k szántanyi. Máskó ijjenkó a luter-

nák má szépen zdeltek, most meg a fdbü is alig látnyi ki." ,,Hát bizony nász
uram keserves idt élüi\k, ver bennünket az jó Isten, az tavaszi vetések se mennek
semmire az ijjen száraz hideg idbe, bor termésre se lehet nagyon számítanyi,
mert a szl szeme majdnem mind megvakút. — No de megérdemejjük ; sok
rósz ember van csak egy faluba is, hát még az egész világon? ! A mostanjd fiatal-

ság nem tud mást, mint káromkonynyi, az Istent mivelnyi, meg oszt olyan
kínyesek, hogy az öregeknek a kalapjukat se emelyik meg." — ,,Gazsi Pálya
hit tennap szína-fuharba Pestre, el is mentem náÜyok, hogy majd déltájban

megraktyuk az kocsikat és estefelé elindulunk, hogy reggelre beíi'gyüiilí az piaczra,

de ojjan betegen tanátam, hogy mozdúnjd se tudott, — így nem mentünk se-

hova, legalább fölszántom máma a kertekajját." — ,,Boris néne megkéi-t, hogy
hozzak neki a lagzira 50 lírajczáré almot a piaczrú. No de hajjá kee, ojjan kevés

vót a piaczon, oszt ojjan drága vót, hogy alig mertem beliüe vennjn, mondok
még a Boris néne ki ver vele." — ,,Jaj éde (nagyanya) vettem Julisnak a Ficserné

(Fischernél) ojjan szép pontlyikát, a min még nincs a faluba senkinek se ; majd
iriUyik a többi lyányok tüle." ,,Oszt hogy vetted Özsénlí az a póntlyikát?"

,,Nyóczvan krajczáré rfjit éde." ,,Hát valamikó ennyi pízt nem attuiik ijen

húmmijé, clíg apátoknak ruhára meg czifraságra keresnjT."

A pestmegyei nyelvjáráshoz tartozik a vármegye kathohkussága Örkény
s Czeglédtl (léke, mórt két külön nyelvjárásba tartoznak a katholikusok és a
reformátusok, még ugyanazokban a nagyobb városokban is, így pl. Halason.
A hajdam telepedési viszonyok okozták ezt. így Félegyháza, Majsa, Dorozsma,
Halas kath. lakossága jász telepítés, s máig megrizte palóczos nyelvét. A terület

népéiiek nyelvében a hangzórendszer csak kevéssé tér el a köznyelvétl. Az e

hangot használja és e hel^'ctt d-t csak ott mondanak, a hol már nagyon meg-
szokták s eltanulták az ö-z beszédüektl. A kétféle é-t nem tudják következe-

tesen megkülönböztetm. Az eredeti közép é legnagyobbrészt í-re változott.

Egyáltalán gyalvi'an ejtenek í-t, fehír, kik, víz, piz, típ. Örrhangzókat Czegléden ej-

tenek Ifgí', lejá'. A hosszú magánliangzókat igenkedvehk. A magánhangzók közül

az ó, ü rendsz(>rint ú, -vé változik : fúrú, kíulús, rúzsa; kii, kiivet, liini. Valamint
az i helyett mindig M-t mondanak : füzet, süket, üd, ügyekszik. Az ly-et k is
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;-nek ejtik. Az l elmarad s pótló nyújtást okoz. A név- és igeragozás" alakjai

esak kevéssé térnek el a köznyeh-tl : a -hoz ragot így használják: -hó, -h.
A kiskunsági 7iyelv}drásl€rükt)icJc a Kiskun.ság a föfészke. Ezt a nyelvjárást

beszélik Pestmegye középs részének református lakosai, még pedig Nagykrös,
Keeskemét, Kiinszentmiklós, Szabadszállás, Fülöpszállás, Izsák és a Duna
balpait jáu Laczházától Dunapatajig terjed vidék ref. községei s a Csepel-sziget

magyar lakossága. A nyelvjárás hangzórendszere csak az ö-ben különbözik
lényegesen a köznyelvitl. A kétféle é megkülönböztetése nem következetes,

néhol esak é-t mondanak, Kecskeméten, Nagykrösön, Dömsödön í-t az egyik

é helyett {fin. kik, ?ííz, tip). A hosszú magánliangzók gyakoriak, az í, ú, ü, ren-

desen hosszú. Kecskemét, Nagykrös és Dömsöd népe orrhangzót is ejt : va',

a'gA'al, bárá'ka, ví' ; de magánliangzó eltt m(>gmarad az ?^. vín embör. Az hj-et

itt is mindig ^'-nek ejtik. A hosszú és ketts mássalhangzók nem gyakoriak.

A mássalliangzókat is úgy használják, mint a köznyelvben és az l sem marad
el gyakran, csak a szó belsejében, mikor is helyette a magánliangzó megnyúlik :

nyi've, dma. kúcs, vögy, fd, de sokszor meg is marad, fleg a tszóban, a rag

eltt : délbe. ólba. szélnek. Az érintkez mássalhangzók gyakran illeszkednek,

különösen Dömsödön : El ló nacs csuda. Az alaktanban sincs semmi feltn
eltérés. A-/io2-t itt is-^ó, -^-nek mondják. Az ikes igék külön ragozását nem is-

merik. (Iszok, szök. Iszó. sz. Iszik, szik.)

A magánhangzók váltakozására példák : Nem gyüttem vóna én ide. ódáiba
lüklek. Gyöplii. Etószöm flstökre. Si'lntn párját nem lelöm. Bukrétás kalapom.
Szépsig. Girizdes alma. Erizd é. — Mássalliangzók egymás helyett : Valahun
én járok. Búsan danol. MkUinája. Vöfény. Rámás csizsma. Letagadok száz

fiskárist az égrü. Savanyún jó az uborka-sa/áto.. Nyjek mög csak. Möktróhálom.

Igenyös. Hanghasonulás : nasszmü, nasszrü, ehattam, éhaniiád, itt hallak,

palló, tönnap, talló, gellicze, ravassdg, hajjá kend? bemmarad. Igeragozás : Ögyé
kicsikém ! — biztatja az asszony a gyerekét s mikor türelmét veszti rákiált :

Égy, mer a falhó váglak !
-— ,,Bérös asszon az ablakon nevettye, hogy a lányát

bérös legén szerettye." ..Keszkenbe takarik, a legémiek úgy adik." ,,Ergye

rózsám, végj^ fekete pántUkát." Nyilván kikapta ! Nyilván es lösz.

Kiskunlialasi ember mesélte 1879-ben ezt az érdekes esetet:

Kagj- ideje mán annak, hogy ez esött, még hajdinába, mikó a Bonaparte hadakozott. Hát
én akkó a tejesuram boldogút édös apjáná szógátam. Csikós bujtár vótam ; az isztronga-lik-lábu

Csülkös Váczi Matyi vót a számadóm. — Éccz, ú röggelösbe Balotán a Sasliever kör, legétott«m

a niénöst ; é szijjhátu fakó kancza vót a harangos. Szépen mög\-ótak terüve a lovak, magam mög
botra támaszkodva ácsorogtam, mint afféle suttyó bujtárka szokott. Hát a mint ott ókumlálok,

mögszólít ám valaki a hátam mögü, oszt íg^- aggyá föl a szót : Ilit bámúsz az apád istenit?

A mint erre mögfordulok, hát ott áll ám két dézentor ; de az egjik maj mögszúr ám, mer
tarti ám a bagnétot igyenösen a hátamnak. Aszondom neki böcsületté : Ne izójjön katona uram !

Aggj'on isten jó rögget !

Ászt veti rá : Ha jó, ödd mög !

Osztón káromkodik ám, de csúnyán, czifrán. No ón écczöribe nem tudom mire vílni a szán-

dékát ; még nagy káromkodva aszongya : Vetkzz le, mer beléd sutyántom ezt a darab vasat.

A másik mög ú nem szót é szóccse, mint ez a könyér hogy nem szól. Magam is möghökkentem,
de csak aszondom. de szép szóvá ; mögfázok én ugy katona lU'am. Mer biz akkó má nem igen danót
a szúnyog ; úgy Örzséliöt tájon vót az id. Aszonya rá : Né léfettyöjj, mer bele tanálod ütni a tudo-
mán tkédet a puííkám agyába. Osztán két kézre kapi ám a puskáját ; hátha arrább nem lépk,
fejbe kommint vele.

No erre látom, ennek má fele se tréfa. Mög osztán mögin csak kaj abál, mint a szájjaógött,

mög káromkodik, hogy vetkzzek le. Mit vót nait tönni, leütem a fdre, levetöttem az ujjatlan

gombos kis mándlit, de még az ingom is, mög a gatyámat is. De szégytem magam nagj'on ; mer
úgj- marattam, a hogj- a \-ilagra gjnittem.

A mint ígj' kuczorogva röstéködök, az egyik dézentor hányi ám le magárú a maga gúnyáját,

oszt szöggj'e ám magára az ényimet,

Üm, mondok, de csak úgy magamba : e fura dolog

!

A mint lehánta magárú a föcskefarkos angyalbrt, mög a nadrágot, mög a kölökcsizsmát,

veti ám oda neköm : Vödd rád ! Én mög csak vakarózzok, csak nyibelözök, nízök arra a mögveszött
gúnyára, de mög a bagnétra is, mer a\Tá mög szurkát felém : Ha má mög k lönni, hát üsse mög
az istennj-ila ! Rám vöszöm no !

Igj' osztán föbuzakottam. Ekkó aszongya, de mérgessen ám, a másik mög nevetött, aszongj'a,.

osztán átmutatott eresztnek :— Látod-é amoda azt a cserént í— Látom ; a barom cserénye.
— Né nagj'on verögesd össze a papuládat, mer oda ütök, a him a sörku szaporodik ; ha-

nem nízd azt a cserént ; de mögnizd ám ; addig nizd, még csak láccz ; mer ha másuvá niz,.

körösztü lüllek, hogj- nem is nyekkensz !

Én oRztán nisztem is, hog\' a szömöm zd karikát hánt a nagy nízísbe.
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Eoczö, mondok, mög is kék niá fordúni, mer ezúta a lovíik isten tiiggya mére lttek. Elsz
csak úgy fóré bancsalítottam, hát nom noszelök semmit ; mögfordulok, hát nem látok .í^énkit, a
dézentoroknak se híre, se hamva ; még ón nísztem a cserónt, addig émöntek, de émöntek ám
a lovak is. Noliát fogom magamat, elindulok szól ellen, mer a jószág ára szokott legéni ; mgis
talátam kot a vögj-be. Hanem a mint a harangos kancza engöm észro vösz, fökapja ám a fajit,

fövágja a farkát, nagyot fúj. avvá mögzördül a nyakán a kolomp; erre vesd é magad mind,
még a pányvás is, noki a kühatárnak ! XJcczú a ki terömti. akkó jut eszömbe, hogy ezök
móg ijjpn maskara mondért sósé láttak, a mijét most én viselk ! No mondok, ezök után nem
mék, hanem be a tanyába. De ott mög a kutyák nem vöttek be, hanem körü-körükabdostak,
mintha ón lttem vóna a porezellánképü zsidó. Kigj-ün a ná zsinatra a számadó, hát a még
huszitt\ a ükét, meg csak a szavamrú rám nem ösmert ; akkó verto le rúlam ükét ; de bíz

azok má akkorra az angj-alliört kiszapták rajtam. No ltt osztán ón rajtam óan neveccsóg, hogy
a számadónak a gatyamadzagja is északadt, mög boszorkánszúrást kapott a horpaszába.

Úgy möntünk osztán a ménösér ; a szögedi fdön találtuk mög ; de é hia se vöt ; még szapo-
rodott, mer a Gozonyéknak é lövik közé keverdzött.

j\Ieglelietös sok a tájszó, ilyenek Halason a következk : elháinol : ellep.

,,Elbámolja a kacsa a vizet" ;
-— bénga : ördög, kutya, valami rósz. „Benne

van a bénga : a kutya. Bénga van benne, azér ijjen hunczut" : csalással, hazug-
sággal van tele. — Berczelés: bozótos. ,,Sándor bácsi, mit neveznek itt 5wg'e/-nek?

,,Hát az olyan berczelés, bozontos, serevényés helyet, m.int a temet is." — Bonta :

egyenes, sima szr. ,,Ennek a kecskének ojan bonta sikari szre van, mint a
sikár, ojan egyenes a szre." — Boszmók, buszma: szótlan, csöndes, mintha bamba
volna. —• Böge: tóállás, másként kopolya. — Czékláz: lebzsel, lopja a napot.

Czurholni: törni, zúzni, kis gyereket fáradásig denczölni, nyakgatni. Csempe:
csorba. — Csétrés: mosatlan cserépedény. — Dutyi: tömzsi. — Fagy: göngyölít,

felgöngyölget. „A korsó köteht a kezeszárára fölfággya." — Gólya: kabola,

ekeló, az eke része. — Gölödinszömü, gülilszömü: nagyszemü, bivalyszemü. —
Giilü: diónagj^ságú k. A gyerekek gülüznek. — Hajabéz: keringél. — Hederög,

hederget: himbál. ,,Ni csak az a pötyke menyöcske hogy hedergeti magát, mikor
mén." — Jvszél: félre es hely. ,,Gyerünk át itt a juszélen." — Kajkó, kajneszes:

esztelen.— Kótya: apró. ,,Kótyára vágja a fát." — Kurczina: tepert. — Makutyi:
gyámoltalan. — Molopólyi: élhetetlen. — Örjeg: a Duna-kiöntés maradványa.
— Pálmája: jegenyefa. —• Pellöget: lassan, gyöngéden ráz. — Siligó: sovány.
— Súdúl: magasra feljön. ,,Fsúdúlt mán a nap." — Tábérnyás: szanaszét áUó.
— Vígályos: ritka. — Zatyatol: zöcsköl.

Érdekes összeíi'ás, hogy Kecskeméten, a hol olyan híres és nagyszabású
gyümölcstermelés foljnk, s különösen baraczk-kereskedelme európai hhü, miféle

gyümölcsöket ismer a nép : Van nagymöggy, öregmöggy, aprómöggy, hajag-

möggy, pipacsmöggy, vörösmöggy, ótottmöggy, feketemöggy ;
—

• szentiványí

ama, rozmaringáma, nyári, téli pogácsaáma, véráma, vajama, püspökáma, masán-
keráma, jalováma, tüköráma, fontosáma, parachcsomáma, nyári kormosáma,
pirosáma, lánycsöcsáma, pampergeráma, szercsikaáma, sóváriáma, csörgáma,
borizáma;— nyári, szi aszalószíva, vörösszíva, zdszíva, fehérszíva, ringlótszíva,

lószömü szíva, doktorszíva, kökényszíva, potyókaszíva, bonabéiü szíva ; — furkó-

körte, császárkörte, brkörte, árpával ér, búzával ér körte, mákfejü körte,

czitrc.m körte, nyakas körte, savanyóköite, muskolatkörte, Szent Anna-asszony-

körte, Kálmán-körte, borsoskörte, szépasszonykörte, orozvatermkörte ; madlén,

lugas, bajor, tökszl, Izabella, mézesfejérszl, kecskecsöcsü, egrösszl ;
—

sárgabaraczk, szrösbaraczk, kajszibaraczk, olasz, franczia baraczk ;
— ropo-

gós cserösznye, körösi cserösznye, pongorádi, csongorádi cserösznye.

Ezeken kívül meg lehet említenünk, nem mint nyelvjárást ugyan, de mint uomii.tt

a magyar nyelv rósz használatát és egész községeknek új és rósz magyar nyelvét. "ia?yar nyciv

Idegen nemzetiségek gyorsan tanulják a magyar nyelvet s maguk között is azt

használják és e miatt beletanulnak valami rósz beszédmódba. Ilyen beszéd-

töredék Nagji:arcsa magyarosodó tót népének ajkáról a következ :

Kérem, zenyim szomszéd ojan ember, a lii mindenkinek csak nem jót

akarja. Mútkor kírem bemegyek komrába, a mint belépek, küszögön, látok,

hogy babona mind ki van szórva zsákbú. — Nem fogok perényi azzal zi mbeiTel.

Nekem vót má dóga ügyvéggel, hanem megyek fészolgabiróhó Gedellére. —
An-a a kérdésre, hogy hány éves a gyereke : így felel: kilencz éves van neki.

A nép humorára, a mely beszéd közben csakúgy szikrázik, Idtün m^g- ^ iiópi.u ror.

figyelés az Agai Adolf következ följegyzése. Egymással vetélked két falu

Pestmegyében Veresegyháza és Szada. Veresegyháza lapályon, Szada mély,

völgyszerü szakadékban fekszik. Tehát már a fekvésében is van gáncsolni való.
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— Iszon Vercso).'\ liii/.iui uImik nu'sszi van a ,,íö-utfzi'm" a kót lulzsor, liogy ha esik, csak
tenselyon vagy lovon Icliot iltraenni. — mondta a sza.iai ember besziMgetós közben a voroa-

egj-liiizinak. — Azért is ojan kurta a jauyok m;<g az asszonyok szoknyája, hogy be ne sároz-

zAk ! (Csakugyan riivid szoknyát visuhiek.)

— H)U ha sár van, van, de legaUibb egyenesen van, —• vágott vissza a veresegyházi, —
nem úgy. mint Szadán. Bezzeg ott nincs egyenes út, azér lépegetnek olyan „tapogatózva" a
szadaiak a lapályon.

— Szomszéd mán fenn kezdi, de ón vag.yok a hibás, minek állok s/.ólia ojan emberrl,
a kinek a templomába fel van írva. hogy ..épült hejben !"

— .•Vz ott van. D.' a mit mi épitettünk. legalább m-^gépítettiik. nem Úí;,\- mint kelrastek.

Készen a templom, tornya is \an, óralapot is szegeztek rá nagy fittyre, de a mutató, az máig
is hibádzik. 5Ii? Hát az árát hová tették? megették? magitták? lám ki is hullott a foguk tle !

(Vasas \"iz van a faluban, a mi rontja a fogakat.)

— No mán azér nem kérdezzük meg kegyelmedtl, hány óra. Hát nem a maga jánya kiál-

totta el magát az szi vásáron a gödölli órástorony alatt, hogy : Édes apám, ezt az órát is

úgy húzzák, mint a harangot.
— Hát . . . hogy . . . izé, nem tagadom, de mondja csak azt legalább, minek van Szadán

s temet mellett a kovácsmhely? Hm? No megmondom én. Mer egész életükben sose jártak a'.

egyenes úton. hát liogy a más világon tudjanak, — elébb megpatkolják a hóttat. azután temetik el.

Na de isten álgya. Sietek.

A nép humora megnyilvánul a gúnynevekben s közmondásokban.
^laguk a községek sem kerülik el a gúnynevet. így a dusnokiakat hazugéró-

csi/A-érd-nak csúfolják ; a szeremleit Jai;a6Mafc; a Csanádit kákabél nek; a miskeiek-

nek szemükre hányják a miskei maJaczot, a raAy világgá szálait ; a sükösdiek
neve muszka; a bogyiszlóiaké vastagnyakú; s a szentisváui emb?ré, hogy vir-

ganczevö. — 1889-ben egyik községben a következ gúnynevek voltak : Bíbrikó
Jancsi, Bakra Pista. Barna Pálya, Br Terka. Csont Jakab, Drumné (egy öreg

asszony, egész családját Dramnak hívták.), Harsli (igazi neve Hirsch). Hosszú
Laczi. Kuczkó bácsi. Liba Pálya, Mézes Pista, Pipás Mari, Pipi Jóska. Púpos
Misa (az apja volt púpos), Római köcsög, Sánta Pista, Süket Jancsi, Süket Pista,

Süket zsidó, Tagyéla Julcsa. Tarka Pista (volt egy tarka tehene, arról nevezték
el.) Üri szava (mindig azt mondta : ,,úri szavamra !") Vak Pista, Zd nád Éva.

Abonyban a következ gúnynevek vannak.
Szélai^yja : mert sebesen járt. Rissz, rossz reszel : mert reszeln veszett

össze szomszédjával. Tóba-bicska. Búsmiska : mert lehorgasztott fvel járt. —
Simigagi : mert kacska lábú volt. — Garikása : ha beszeszelt, galibát csinált. —
Krumpli : nagyon szerette a krumplit. —- Agyalá : hogy a kocsmai veszekedés-

kor a legények meg ne verjék, az ágj^ alá bújt. — Rezg : biczczentve járt. —
Papaié. — Bózsó. — Lettvót : mindenbe belefogott.

Halasi szólások : Az isten ménese meg az embört kmívest, ácstú, részö-

gös takácstú, mög a rósz étel disznótú. — Ki lánya vót apád? (így kiáltanak

az elbámészkodó gyerekekre. Ez aztán rendesen megmondja a nagyapja nevét,

vagy ijedtében szólani se tud.) — Elég egy kútba egy ustorfa, egy tálba egy
kalán. — Annyi a bóhája, hogy ha egyet megöl, száz gyün a temetésire. — Ab-
rincsot ütni a kantára : vizet hozni bele. Vigyorog a nap, nem tud keresztül

sütm afölyhökön. Vödröt húzott a nap, ess lösz. Sürrnek-forrnak ezek a fölyhk,
még se tud esni. — Tele bélü, tötött menyecske, akár egy ttött galamb.

Kecskeméten meg azt mondják : Meg se látja, mint a katona a subadarabot.
-— Soha se bántottuk az életben még egy kereszt szalmaszáUá se. — Ne m?rj

neköm péntyögetni (visszafeleselni). — Ejnye be nyagda viUa ! (rósz viUa). — Ni
ni, hogy barkácsol (szaladgál) ez a Ids macska !

Kecskeméten srn hallani ilyen szólásokat : Hát csak darvadozunk :

sötétben beszélgetnek. —• ólommá esnék : msgijednék. — A hogy esik, úgy
puffan : a hogy lesz, úgy lesz. — Fejibe áll a bor. — Nagy hallát csiná : nagy
zajt csap. — Az Isten rátekintött : meghalt. Nagy sora van : rósz a sorsa.

Abonyban mondják : Ha tz üt ki Abonyban, egy háznál több le nem ég.

(mert ha tz van, ha szél fú, az is eláU.) — Abonyban csinálják a tarka borjút.

(Az itteni uradalomból vittek vásárokra svájczi fajta borjúkat elször.) —
Abonyba mégy, ha rossz vagy. (Mert itt^az elbocsájtott cselédet is felfogadják.)

Félegj-házán ilyeneket mondanak : Angyal szólt ki belüled. — Csúnyán
néz, mint a ki béngezni járt, oszt mit se talált. — Kis úr : kis harag. — Mónár
gondja az rlés. — Rendesen megmosta az anyja a fejit. (Szke.) — Nagyot
hall, mint szszel a mónár. —• Ritka az igazi páros két ökör. (A békességes házas-

élat.) — Sajtalan az a harag, a kitül senki se fél. — Sok tarka macskája van.

(Hazug.) Nem adok én, ha szentül kukorékul is. — Sorjába mén, mint az alpári
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bíróság. — Megvan mindennek a sorja, mint a dereje evisnek. — Edzi. mint
Paska a sajtot. — Szeretik egA-mást. mint a ZsadánW lovai.

A pompás közmondás is szaporán hallatszik. Ilyeneket irtak fel Kecskemé-
ten : Xe rázd azt a fát. a meh-ik magától is hullajt. — Télen kenyered, nyáron
gazdádat el ne hagyd. — Pap is az oltárral él. — Csak a jócselekedetet visszük

el a fejünk alatt. — Él fának nehéz dóltét várni. (Az örökös nehezen várja

az örökhagN'ó halálát .) — Minden ember magából indul ki. (^lagáról ítél.)— Ember
hiba nélkül, fa csomó nélkül nincsen. — Az van messzi, a mit el nem lehet érni.

— Kivitte a kutya a kanalát. ^Kimúlt a becsülete.) — Volt az már egv* pénzzel a
vásárba. (Kitanult ember.) — Állott tóban lakik a béka. — Kinek haja nincs,

nem fél a kopaszságtól. — Tejnek is a föle jó.

KiskuniélegA'házaiak : Ha nem tudsz spóróni, mettanúsz kúdúni. — Amék
kutyának veszett hírit kótik, el kó amiak veszni. — Jobb száz irigy, mint egy
szánó. — Akkor higgv" az asszomiak. ha mán nem bírja átlípiii a kerékvágást.

Beszéd közben sokszor tréfálnak találós kérdésekkel. Ilyenek : Van-e ha-
zugság nék? (így kérdik a gyereket, ha füllent s ez rendesen így felel rá :)Xinosen.
— Ha hat kocza disznód van, hányat hanná mög bellük kannak? (Mind I) —
Him kó a disznót hajtani? (A hátuljánál.) Kecskeméti öregasszonyok ilyen mesét
mondanak a kis unokáiknak : ..Vöszök a kezembe fényöskét (pénzt). Kimék a
piaczra, vöszök rajta vöröskét (húst). Haza gyüvök, betszöm a füstöskébe

(fazékba) ; oda gAÜn a szrös döme brunducz kdráj (macska). Fókapom a kótya-
munyát (kanalat) úgy mögütöm vele, hogy mingyár a pitymangba esik, (a kat-

lanba). XégA' a lába, tátva a szája, üres a sipkája. (Kulacs.) — Húsból nttem,
hús nem vagA'ok, urak eltt kedves vagj-ok. (Lúdtoll.) — Bika bdül, egész világ

összecsdül. (Harang.) — Fnyótt a fa ága nélkül. Rászállt madár szárnya nél-

kül. Mind mögette szája nélkül. (Gyertya.)

A nép humorát jellemzi a következ párbeszéd : — Szervusz pajtás !

— Xem szervusz biz a pajtás '. — Mé pajtás? — Mer megházasottam pajtás !— A jó pajtás ! — Xem jó biz a pajtás I — Mé pajtás? — Mer vén dögöt vettem
el pajtás ! — Az baj pajtás I — Xem baj biz a pajtás ; — Mé pajtás? — Mer
háza van pajtás 1 — Az jó pajtás ! — Xem jó bíz a pajtás I

— Mé pajtás? — Mer
leégett a háza pajtás 1 — Az baj pajtás ! — Xem baj biz a pajtás I — Mé pajtás?— Mer a vén dög is beleégett pajtás I — Az mán jó pajtás. (Tápíószele.)

És most a régi pusztai élet jellemzését mutatjuk be egy öreg kiskunhalasi

pásztornak az elbeszélésében. Ez az emlékezés oly pompás, hogy szinte tökéle-

tesen bemutatja a régi pásztoréletet s mint leírás, oly színes, gazdag, hogy a leg-

kitnbb kink is ahg versenyezhetnek vele.

Milyen volt a régi pusztai élet? Xem is tudja azt ma már senki. Kihaltak
az öreg pásztorok, az újak meg már újságot olvasnak s nincs olyan nagy föladat

a kezükre bízva, mint hajdan. A pusztai élet is sok modern szokást vett be s

elveszítette si, zamatos, kemény színét.

..Régente nem iigj- termett az embür. de még a jó^ág se. — mesélte az ör*g pásztor, —
mint most. Nem ez a \-ilág vöt akkor. Akkor még nem ntt fel az a sok kapczabetyár, a ki

késbb a zsa ndár\ilágba szóbelivé tette a jóra\-alóbbját is.

.^kkor vót a jó \-ilág. mikor még azok a hírs pásztor-embörök éllek. Mikor még négj- szilaj

ménes, t Ixirom, meg eg>' krcsorda járt a halasi határb^t. -A. kezes ménes, mg a fejs tehén-
csorda csak a város körül, legíejjebb a Fejetékig csatangolt ; kurta gulyája, meg kurta ménese min-
den úmi'k vót. .\kkor termett az igazi pásztornak való. Ha kellett, vált bellük betyár is ojjan, hogj-
száz \-allatonak oda se nézett, még csak meg se nyikkant a hegedbe.

Mikor a Csehó Pistii Félegyházán kikapta a íertájesztendei áagáriáját (ötven botot), kétfelül
két liajdu úgy vágt-a, a mint az isten tudniok adta, de ü minden tizedik ütésnél hun az egj-ik. hun a
másik vármegj-ekatona esizmáját köpte le. Mikor átesett a furbiczon. pont az ötvenedik csapásnál
szól«lt meg elször, akkor is aszouta a dikritus esküttjinek : ,,Ki\-an é szálig tekintetös uram '." Bion
pedig megrakták ám két ódalrul úg>-, hogy a mog>-orófapálcza leve pirosan facsarodott át. de még
át is szörezögött a gatyaüllepen, mire föleresztötték a deresrül. De azért a mint föleresztötték a deres-
riil. összeütötte a bokáját, úgy köszönte mög a szivességöt módossan.

Ojnn emberek vótak azok. hogy ojanok most nem tercnmek. Ojan vót a jószág a kezük alatt,

akár a vakart ponty. Vót is bcsületük a gazdák eltt. De ük meg is tartották ám a pá.sztori régvUát
rendesen.

De hogj* egj-ik szót a másikba ne óccsem. ecczer csikómnrás vót fühegj-en, kis télbe (májusba).
Zsinán vót a csikóménes a rugottúl a negjedfüig. Hi\-atalosak vótak a szegedi, szabadkai, mérgesi,
öttömösi |>ásztorok is mind ; meg a mi határunkból a jóravaló czimlwrák. Vót pedig akkor a határba
sok liir»-s pásztor, a kikbül mikor kigjütt a rögtön-trvény, négj-et akasztott-ak föl ; [vdig a javát
ám. A Cs.hrul azután még nótát is kezdtek, még most is daloUk. Vót azok közt ojjan lo\-as. a ki

mikor a ménes közt aludt az erdéji monyas, mellé lopakodott, a hátára ugrott, wisd el magad, neki
a \-ilágmik ! összenyaigelt négj- pusztát is, de nem birta ám levetni, hanem úgy kifogj-ott a szuílája,

2
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hogy miro \-isszBJött afjárásába, akkorra úgy meghat tn magát, hogy a lovasa a t«nyeri\'el hun cs&rul,

liuu hiíjszárul ütötte meg a nyakát, úgy oda kormányozta a cseróuy elibe, mintha kezes bárány

lett vóna.
Bizony azok emberek vótflk a talpukon. Ezek a mostani kurta számudócskák kisbojtárnvik

ee váltak vóna be. Ojan a különbség, akár a széna, meg a szalma. Tudják i.< ezek. mi a pásztor-

tempó T ! Vetett ágyon beim hálnak a tanyába ; mondhatni : fekve ugatnak, mint a vén kutya ! Még .

cserént se látott egy se.

Tekintetes lutim, maguknál van szobajány is, de ojan rendet, njint a cserénbe vót, még asse

tudna föináni. Mer egy bojtár mindig a cserénynél vót, úgy is hívták : tanyás, vagy lakos. Ü neki a

vót a lii\-atjilja. hog>- a cserénybe semmi czódaság ne legyen. De nem is vót ám ! A mint a számadó

kinézte a cserény liejét. In lehetett dombon, leállították a rekottye-vesszöbül font sövényfalat, a

fejöágast, mintegy hajitásnyira a cserénj-tül. leásták ; az elemózsiás tajigát, — az ojan vót, mint egy

szekrény, — az egyik Siirokba betóták. a többi osztán a lakos dóga vót. Ojan fényesek vótak a bog-

rácsok, hogj- ha beléjük sütött a nap, elveszett az ember szemefénye. A hvm fejtek, ott meg faedény,

dézsa, zsajtár. káporka, mint nkár a patyolat. A cserénykorczba vót tzve a czifra fzökalány, meg
a borotvatok, mit mind m«guk fiirugtak bicsakkal ; még pedig úgy ki vótak azok mindenféle fiira-

gással hányva, hogy megnézhette akárki. Némejik borotvatok ojan fortéjosan csukódott, hogy ha

nem tudott hozzá az ember, sgyon^•erhették AÓna, mire kitanálta a nyitját. A csobojó le vót takarva

az egg\-ik sarokba a takaró brrel, hogy liüvösen tartsa a vizet ; a szalonnás iszák meg az árnyékos

részen szögre akasztva ; a cserényfal mellett minden ember gúnyája, czókmókja külön-külön rakásba,

rendesen ; a cserény közepén a tzhely, a fábul csinált csíptet mellette, a mivel az ember parazsat

telietett pipára ; meg a czifrán faragott szolgafa is jól le vót verve a földbe, arra akasztották a bog-

rácsot füünél fogva, ha fztek. Vót még a tüzhelj' körül egynéhány szépen kivágott zsombó, czon

ültek evéskor.

No jól van. Hát mikor ez a esikónyirás vót, annál a ménösnél a Csehó Pista vót a számidó.

Alacsony, zömök, ojan tagbaszakadt, kerek, piros ábrázatú, nagy fekete bajuszú, de igen rátsrti

ember vót. Kishasi vót a csúfneve. de szemibe nem úgy hívták, mert haragudott érte ; p?dig ü mag
mingván csúffá tett mindenkit, a kin csak kifoghatott. A bojtárjait mind elbérmálta csúfnévre, a n
osztán azokon hóttig rajtuk száradt.

Ö nem rudas pán\-V'ával fogta ám a csikót, hanem a lószrkötelet a balkarjára karikába sztte,

a jobbik kézibe vette a hurkot, osztán ha még úgy meg vót is keveredve a jószág, ha a srségbe egy-

más hátára mászott is a csikó, csak eltrafálta ü öt lépésrl áztat, a melyiket meg akarta fogni, még
pedig úgy ám, hogj' egj- szemhunjoritás alatt a nyakán vót a hurok ; osztán fura csikó lett vóna

az, a mejik a Csehót egy tapottat húzta vóna is, ha egyszer megvetette a lábát ; az ojan nádkó? (gyen-

ge, hitvány) csikót meg egjTnaga leteperte; hanem az erösebbjének, ki fülire, ki farkára, úgy dütöttük

el; akkor, "hogj- ne kapálózhasson, az els meg a hátulsó lábára subát vetettünk, a mire egy-egy ember
ráült, mint a lóra. így osztán elébb a sörényit, üstökit tbül, a farkát csíkja hosszára higyva, négy
garádicsra körül megnyírták. Azér nyú-ták meg még a harmadfü-csikc't is, hogy a gazdája szégyellje

befogni ; mer nagy- szigj-en nj-irott csikó kocsiba ! Mii-e jöv tavaszra kintt a farka, akkor mar meg-

ersödött ; de vót is ám közülök olyan kocsis, meg hátas ló. hogy tizeröt esztendeig se lehetett elsznk-

gatni. Pedig akkor ha elrúgta az anyja, maga kaszait magának télen-nj'áron. Télen a hófúvás alatt

kaparta a gjepet ; ha mán a birka után egy kis izéket kapott, akkor mán kivetette a drágát a puczor-

bul. De nem is vót abba nyavaja egjbe se, mint most ezekbe az árnyékon ntt gángolokba.

3Iikor mán átestünk a csikónyírásou, a lenyírt szrt meg takarosan csimbókokbi kötöttük,

akkorra megftt a bográcsos hús, jó paprikásan, zsírjára kisütve ; ojan szaga vót, hogj' az éhnyála is

kicsordult rá az embernek ; vót hozzávaló kula^sbor is elegend. Xem csikóhús vót ám, mint ojik

buti ember hiszi, hanem bürgehú.s. Ezt csak úgj- szöröszték.

Vót egj- bojtár, Lehcz Dá\ádnak hittak az igazi nevin, de a Csehó elcsúfolta Katlanszainak,

mert tanyásságba nagjon piszokba tartotta a cserónj-t ; nem is tette többet lakosnak. Hanem ha

húst kellett kacsmarri, arra a Dá\'id nagj'or kantáros (ügyes) vót. Úgy tudta, hogj-hi egj' birka-

falka mellett sebesen elnyargalt, csak úgy futtába lehajolt a lórul, felkapta a legjobb czangát (pöstén y
birke) keresztül \ etette maga eltt a nyeregkápán, mire a poezogó (a juhászt így csiifolja a csikós)

juhászkoma felkapott a Bertalaru-a (ez a szamár csúfpeve), már akkor a Dávid úgy elkotródott, hogy a

porát se lehetett látni. Vót is nxindig elegerd szí'razhús rezolvába, meg iszákuak való br is, még
dakuködmörnek való is maradt elég.

Hogy mi vót a szárazhüs ! Hát bográcsra hánjták az egész birkát, osztán nagyon rásütötték,

akkor tiszta gyekénjTe, vagy akár a subák kopasz felire kiterítették ; mikor úgy megszáradt a napon,

mirt akár a lebber cs, vagy csröge, akkor tiszta vászorzacskóba felakasztották a cserénj-be, ár-

nyékba ; elállt a szépen, isten tudja meddig. Ha aztán megkívánta az ember, hidegen is ehette, vagy
vetett rá tarhonyát, vagj' a fordított kásának közibe kevert* ; olyan Ize vót annak, hogy a Herkópáter

is megnyalhatta utána a száját.

Iszáknak meg úgy njnizik meg a brgét, hogy nem hasítják fel a hasán, hárem a farán kezdik

a nj-úzást, osztán úgy hámozzák le. Mikor e megvan, a nyakán lekötik a brt, de belölrül, mint a

szürújját szokták. Az akasztója kiteUk a két lábábúl. Úgy eláll abba a szalonna, hogj' meg se lágyul.

Hát mondom, a hogy átestünk a csikónj-íráson, akkor kezddött a tomja. Latették a bográcsot

a földre az alávaló kutyagerinczre (így hívják az apró fadarabokból ügyesen összerótt koszorút, a

mibe épen beleillik a bogrács feneke) ; a zsombókon meg körülültük. Nem vártuk senki kináját

;

mindenkinek vót magához való esze.

Hanem az evésnek is tempója van. Mer a mint a birkát bográcsra hánjják, alul teszik a fejit,

e körül a dzségert, már mint a májat, tüdt, szívét, gégéjét, rá a czopákot (inas lábcsontot), osztán

a nyakát a bogrács oldalához, csontjával kifelé forgatva az oldalast, azért, hogy hozzá ne kapja, mert
akkor kozmás lenne ; a közepibe gjün a többi hús, de mind két falatnjóra darabolva ; a legt«t«jibe

osztán a sós, borsos, s a paprikás kenj'erbéllel ttött hurka, akár egy koszorú. Mikor a hús felseje

rezeg, akkor má az ajja megftt ; ekkor meg kell fordítani, hogy a hurka essen alul, a fej meg feliíl.

Hanem a húsforditásnak -s fogása van, a mit úgy kell megtenni, hogy a mint a bográcsot fühnól fogva

megrázjntja az ember, akkor kettt-hármat maga felé vet rajta, de úgy ám, hogy egy darab se essen
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ki belle. Noiszen, a ki nem bízik magáhon, elre a földre teiíti a takaróbört, fölfelé a kopasz felivel,

hogj- ha törtónetbül kipottyan egy-két darab, ne essen a földre. Mikor így osztán még egy darab ideig

föl, akkor már lehet enni. Hanem a bojtároknak még csak tüd, máj jut a bográcsból, máshoz semmi-
képen sem szabad njTilni.

A Dávid olyan elöcsahos vót, szóbeszédbe is, meg máskép is ; vagy tán azt vélte, hogy ö sze-

rezte a húst, liát most több jussa van hozzá, mint máskor. Nem tudom no. csak sejtem, mert még volt

elég dzsinger, mikor fogja magát, bicskahegjTe szúr egy czopákot. A mint ezt a Csehó Pista észre-

veszi, nem szól egj- szót se, hanem csak úgy ültibe felkapja a keze ügyibe es vendégmarasztót,

köszönti ám vele fejbe a Dávidot, — a bográcson át — de úgy, hogy az csak hanyattosik ; akkorát

csattant a bunkósbot a fejin, hogy rem tudtam, vajon fölneszel-e meg egyszer ? Mert abba nyomba
úgy elszédült, hogy a lábát se rázta meg. Én meg felugrók, nyakon lottyantom vízzel a csobolyóbul

;

erre megrázkódott, felült, szétnézett, de nem szólt, csak ette tovább a markába maradt czopákot.

Más se szólt senki, mert evés közbe okos ember szájának külömb dóga van a beszédnél.

Mikor már beteltünk, meg a kulacs is körüljárta, a számadó is becsattantotta a rezes nyel
bicsakot, meg, a mirt jót húzott a kulacsból, egj'et böffentett, aszongya : „Dávid szógám ! most csak

mögintöttelek, ho tauujj é kis mórest ; hanem vigyázz magadra, mer még több is lösz !" Ezzel v-áltja

fel a Dávid : „Lösz még oau id, mikó visszaszógáhatom a ké jóakarattj'át ; mer istuccse, ére most
EZ écczö nem vótam érdömös." Azt veti rá a számadó : ..Hisz jó tom én, akar a lóvá imátkozzak,

akar neköd beszéjjek ! Hanem azé vödd eszödbe, ho ki va te !"

Ezt osztán el is felejtettük, mert evés után egy akó borba fogadás vót lópróbára. Falkafo-

gyasztc csáraa vót a czél. Vót az a cserépyhez jó öt düllöföldre (egy dülö hossza kb. 500 méter) ;

a Csehó a vidéki pásztorokkal vetekedett, de úgy elhagyta ket, hogy mire azok velünk együtt a

císárda udvarába értek, már akkor ki vót parancsolva a bor. Lett aztán nagy ivás, birkózás, meg
táncz ; mer vót köztünk jó tgmburás ; meg mintha a földbl ntt vóna, annyi lett ott a vá.szoncseléd.

A Búra Panna vót a kocsmárosné. Takaros egy fehércseléd vót, híres is vót, mert ez a nóta vót rcla :

Búra Paru'a aranbárán,

Arán bötü van a vállán,

A ki asztat elóvassa,

Btira Pannát megcsókolja.

Mikor osztán elég v-ót a mulatságból, szétoszlottunk ; de a Csehó még harmadnap is ott ívott

a vendégeivel ; aztán a kisteleki földön megszalajtották erszakkal a barmot. Sok csövest (szarvas-

marhát) elhajtottak. De már akkor kijött a statárimn és el is fogták Csehet a zsarók (csendbiztosok);

nemsokára föl is akasztották ; mer a mint beszélték, leginkább terhelte a Katlanszai vallása.

Hanem azér ember vót a Kishasí az akasztófa alatt is ; ott se hagyta el a mersz ; mert mikor
a zsineget a nyakába tötte a szögedi mestör, ü leköpte neki a fényösre subikszolt csízmáját, osztán

észt szóta neki :

— No sógor, te is tanúhattá vóna ám külömb mestörségöt.

Nem teremnek már mostanság ilyen kemény fajú embörök."

A földmívesnéphez közelálló az iparosság élete ; különösen némely ipar, iparosok éiote.

íg\' a molnáripar. A malmok sidk óta valáságos kaszinói a népnek, megérdemlik
azért, hog>' a néprajz keretében alaposabban is megemlékezzünk róluk.

A Duna partján vízimalmokban rölték meg a szemesterményt, bent a.^^^^^^ malom,
szárazföldi községekben pedig szárazmalomban vagy szélmalomban. A száraz-

malmok a legegyszerbbek közöttük s ma már aMg is van bellük mutatónak
egy-egy. A keleti vármegyékben, különösen a hol nemzetiségek vannak, még
több a szárazmalom, ott olajütésre, kukoriczahszt rlésre használják ; itt azonban
már elmúlt a koruk. Alacsony oszlopokon roppant nagy kerek tet alatt járt

ezekben a nagy vízszintes fekvés lendítökerék, a melybe be volt fogva egy-két

ló, s körbe-körbe járva forgatták a nagy fogaskereket, a mely belekapcsolódott

egy kisebb fogaskerékbe, a mely a malom szerkezetét tartotta mködésben.
A másik két malomról bvebben adunk képet. A dunai malmok rendkívül D\mai

fontos szerepet játszottak ; srn rakva volt velük a Duna partja. Télen át '"'* ""

ki voltak kötve a hajók a telelbe, s tavaszszal bekötötték a Dunára, macskára
vagj^ karój-a ersítve. Az els jégig ott is maradt, a mikor nagy gonddal és fárad-

sággal ismét kikötötték, gyalöran kivonták a partra, hogy a nagy jégzajlás el ne

vigy^e. A vízen állandóan gondban van a hajó, mert könnyen megeshetik, hogy a

macska nem bírja sebes vízkor lekötni a malmot, hanem szánt vele, s a malom
leszáU, vagy épen kiszakad s kiveri a helyébl a többit is. Jó, ha el nem viszi a

víz'; nagy munka ilyenkor, míg a kiszakadt malmot felbugarázzák a helyére ;

a parti fákról eresztett kötelekkel tekerik fel, sokszor szükség van ilyenkor arra,

hogy 7negsuperolják, vagyis a super, az ács megjavítsa. A malom két frészbl áll,

a házhajóból, és a vgyhajóból, a kettt három gerenda köti össze két orrgerenda

és eg\' fargerenda. Az els kett be van deszkázva, híd gyanánt, ez a vízjáró.

A házhajó fenekén egy széles gerenda van, lekötve a bókonyokhoz, a mik a hajót

egy helyben tartják, ez a gerenda a szamárgerenda, a nevét onnan vette, hogy
ez tartja a legtöbb terhet, mint a szamár. A vízi kereket minden felszerelésével

együtt kétség-nek nevezik, magát a hajót pedig edény-nek, és ha a kerék a part

felöl van, suta malomnak hívják. A malom régen parasztmalom, vagy köves
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malom volt, a mely csak durván rölte mt^g a lisztet, azt ottlion kellett azután
m-'gszitálni. Ma már a hengeres malom kiszorítja amazt. Ez épen úgj' be van
rendezve, mint a gzmalmok s többféle lisztet röl. A parasztmalom kívüli'l

épen olyan, mint a hengeres, bellrl pedig még érdekesebb, mert az si szerszá-

mokat rzi. a melyek ha nem készítettek is olyan finom hsztet, mint az új beren-
dezés, de már jobban megmagyarosodott minden részecskéjének a neve. Legfon-
tosabb benne a A"!(. Vagy vastag, ú. n. franczia, vagy tótk. Egy méter átmérj
lapos két kökerék. az alsó. a vastagabb áll s a fels forog és gyengén érinti az

alsót. A kövek deszkatartója kéreg, fölötte van a saráglya, a mely a garaf-ot

tartja, a köveket a kü-pad tartja. Á köveket hetenként meg kell vág-iú. ilyenkor

kecske-láh-hi emelik fel\a követ s a disznó-va\ támasztják meg, a mi lapos fa-

tuskó ; esákánynyal vágják, a hogy a lénia mutatja ; kell ilyenkor három jMp
(rövid faék) s a görg, rövid fahenger, a min eltolják a követ. Mikor a malom
megáll, a felskövet leeresztik az alsóra. A köves malom gazdája rendesen ezer-

mester, de mindenesetre ért a malom minden ácsmunkájához, maga dolgozza
meg a fát s nagyon vigyáz, hogy ne legyen me,grökömjödött fája, mert ez hamar
korhad és a vízben gyorsan rothad, viegvetemedik. A molnár küls szerszámai
a kötelek, az alattság, s az öreg szál, amaz a vékony, ez a vastag vontató kötél ; a
tsfí^o#/?//í, kormányzó csigás kötél ; pa7aínárkötelek a tekeréshez ; balogkötél, ennek
a szálai bakói vannak fonva ; van páte^itás- \áncz. ez aprószcmü, öntött aczélból

;

kovácsolt láncz s vakszem, a melylyel a lánczot összekapcsolják. A víz erejét

egy literes edénynyel, a finakkal mérik s a víámerkanál a szapoly. Van kis ladik,

nagj" ladik, csikh, ez kis csónak, amiben csak két ember fér el. A víz alá alá esett

tárgj-akat a /entó'-vel keresik meg, ez egy hoss'zú rúd, melyen sokfogú vasjószág van
A dunai molnároknak régen nagy czéheik voltak, ma ipartársulatiik van. Az

,,érdemes molnárczéh" egész önálló társadalmi életet élt, a melynek sok színessége

ma már elveszett. Május 16-án volt a legnagyobb ünnepük, ekkor Nep. szt,

Jánosnak, a ,,vizenjárók patrónusának" szobrát feldíszített csónakra tették

és este fényes kivilágítás és bandaszó mellett végig vitték a sózen, majd köszön-

tket mondva, visszavitték a kápolnába. Ez volt a Szt. János eresztés. Télen a ezéh

nagy lakozást tartott, melyre a kötényesek hívogattak ; a kötényt a legény mát-
kája készítette, gazdagon dí.szítve virággal, ezüsttel, A kötényesek vitték be a

terembe, a szálába, a siltet, a czéh és molnármesterség jelképét. Hajdan a temeté-
seken testületileg jelentek meg, s húszan kísérték a molnár koporsóját, dwplé-

rokkal, vagjns kézi lámpásokkal.
Ebbl a színes, gazdag testületi életbl számtalan molnár-vonatkozás

ment át a köznyelvbe. Almos, mint a molnár, — mondják az álomszuszékra.
Molnár visz a víz ! — mondják a gondatlan emberre. Ki nem ismeri a pompás
molnár találós kérdést : ,,Mi az? Ha vize van — bort iszik ; ha nincs vize —
vizet iszik?" Hajdan azt mondták, ,,Molnár se vészen két vámot." Ma bezzeg
az a molnár neve, hogy ,,tolvaj mónár". Számos adoma bizonyítja is, hogy az,

legjobb a következ : ,,Rászól a mónárlegény az inasra : Kivetted a vámot? —
Ki ! — felel az inas. — Látta a paraszt? — Nem ! — No hát vedd ki még egyszer,

hadd lássa is." Számtalan a molnár életbl vett érdekes adoma és közmondás.
Nóta is sok van, a mely a molnárokat dicséri.

Forog a pitle, zúg a malom,
G}"er az ölembe kis angyalom ! . . .

_

-zéimaimok. Hajdanában a szélmalmok is csaknem ilyen nagj' tekintélyüek és nagy sze-

repüek voltak. A Kiskunság valóságos hazája volt a szélmalmoknak. Félegy-

házán 1855-ben hatvankét szélmalom mködött, ott állottak sorjában a dom-
bokon s bástyaként övezték a várost. Minden jómódú gazdának megvolt a maga
malma, s a molnároknak külön testülete volt, alaptkével és szervezettel s ha
nem voltak is czéhbeli iparosok, de parasztok sem voltak, hanem középen állottak

a kett között. Akkor még két legény kellett egy malomhoz, ma már egy is sok,

egynek is van elég ideje aludni. Akkor még háromszáz vékát is keresett egy
malom egj' évben, ma százra sem megy fel a kereset, pedig ahg van szélmalom.

Ezek a szélmalmok mind egyforma alakúak, fölfelé keskenyed torony-

szer épületek, süvegalakú tetejük van, négj-, ritkán hat vitorlaszárnynyal.

.A Kiskunságban azért terjedtek el annyira, mert sok kedvez hely volt nekik
a homokbuczkákon. Erd sem aka-szt ja meg sehol a szelek járását s a szélmalom,
ez a khinai találmány, egészen megotthonosodott az alföldi síkságon.
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Az épület belsejébe egymással szemben két ajtó vezet, hogy mindig be
lehessen memii, ugyanis a szélmalom vitorláit körül lehet forgatni az egész tetvel,

a szél iránya szerint. Az épület belseje néha egyszer, néha emeletekre van osztva.

Ez utóbbiban van kamara, alsájMÜás, felspallás. A kamrában van a kpad-
állítás a malomkövekkel, a szita, a forgókerék és kisorsó. Az alsópalláson van a
garat, a felsöpaUáson a dobkerék, a fogó, s a szeleskerék. Kuktórénak nevezik a tet
lecsapolt részét, a hol kinyúUk a szélvitorla tengelye, a szelestengö. Kívül vannak
a fogóláncz és a fordítórúd. A vitorlaszárnyak által felfogott er, a szél ereje,

átvitel útján forgatja az egész szerkezetet. A molnárnak nagy gyakorlottságra,

ügyességre s érzékre van szüksége, hogy megtudja állapítani, milyen szelet kap,

hogy használja fel. Nem kis munka a vitorlák beállítása sem. A tetben lev
szeleskereket Idkapcsolja a forgókerékbl, s ekkor indul meg a vitorla, de (;zt

csak igen gyakorlott kez ember csinálhatja meg, mert elviszi a szél. Míg az rlés

tart, a molnárnak szakadatlanul éber figyelemmel keU vigyáznia malmának
minden részére és ha vége az rlésnek, megvizitálja a vitorlavásznakat, a küllket,

besodorja a vásznakat, leveszi a járódeszkákat. Ha kopik a k, rnegnyilalja,

bakra állítja s a lajszna segítségével rónára vágja a követ. Két-három évben egy-

szer elkerül a szélmalomcsinálóráester, a kinek minden szerszáma egy-két

darab, meg a tarisznya s a pipa, jele a kisujjában van a sok tudomány, a mi
ehhez kell. Követ is nagy gonddal kell választani ; a muzslai k, meg a tót k
a legjobb és pedig együtt.. A felstéi-ti száz forintot is megadnak. Ma már föl-

szerelték itt-ott hengejmalrngkriák a^ szélmalmokat is, mégis egjrre fogy a számuk
és maholnap kivész ez is, mint á' Idskunsági nép életének számtalan becses,

kedves, de idejét múlt szokása.

A babonás szokások és babonák ma már Idveszben vannak. Az újság-

olvasás és az azzal járó felvilágosodottság zi el ket. De azéit jut is, marad is.

Az asszonynép gondoskodik róla, hogy ki ne vesszen.

Itt is boszorkánj^osaknak tartják azokat, a kiknek a szemöldöke összeér.

Hiszik, hogy a boszorkány nem tud Idmenni a házból, ha az ajtó mögé kalászszal

fölfelé állítják a czirokseprt és sót hintenek bele. Csak akkor mehet el, ha
a seprt megfordítják. Ha megnyom valakit a boszorkány, csak visszakézzel

foghatja meg s ez a kezében fekete macskává, szitává, rostává, söprvé, egérré,

bolhává vagy szalmaszállá változik. A boszorkányság át is adható, st a boszor-

kány nem tud meghalni, míg valaki tle a boszorkáiryságát át nem veszi azzal,

hogy a kezét megfogja. Addig csak kínlódik s a feje akkora lesz, mint egy szita

és kék-tarjagos. Ha nem akarja senki átvenni a boszorkányságát, úgy lehet

megszabadítani, hogy seprt adnak a kezébe ; ekkor abba száll s megsemmisül
a boszorkányság. A boszorkányok állatokat és embereket megrontanak, az es
járását megfordíthatják, egy helyrl más heljTe terelhetik, s csak rosszat csi-

náhiak. Rendesen minden boszorkánynak tartott személynek van valami

csúnya macskája, kutyája, s ennek az alakjában kóborol a boszorkány. A forgó-

szélben is boszorkányt sejtenek ; ott ül egy széken a tölcsér-alakban felkavart

por közepén. Ha ilyenkor valaki kést dob bele s találja, ott marad és látható lesz.

A ki pedig éjféli misén luczaszékre ül, meglátja, hogy ki a boszorkány.

A garahoncziás diák is szerepel a megyebeh babonák között. A váltott

gyermektl azt tudják, hogy roppant nagy a feje. Azt hiszik, hogy az újszülöttet

a boszorkány kicserélheti ilyennel ; 60—80 éves öregnek tartják ezt s azt mondják,
hogy csak úgy változott kis gyerekké. A kuruzsló asszonyok itt is értenek a rontás-

készítéshez. Fznek egy fazék kását, amiak a levében megmossák a beteg test-

részt s a rontást keresztútra teszik. A ki elször elmegy mellette, arra ragad
a baj, ha csak balkézzel keresztet nem vetnek rá. A javasasszony a pokolvarat
elhúzza fokhagymával, meg puskaporral. A kelést körülkerítgeti, megkeresztel-
geti, közben imádkozik, ráolvas, azután a használt szereket elássa, miközben azt

mondja, hogy a földbe menjen a fájás.

A ki meg akar gazdagodni, az három hétig hordja a hóna alatt a fekete
tyúk tojását, de addig se éjjel, se nappal ki ne vegye s akkorra lidércz kél ki belle,
a mellyel mindent hozathat magának. Ha aztán ettl meg akar szabadulni,
küldje a templomba, oda nem mehet be és nem tér vissza többet.

Ha kis gyermek fürdetés közben elalszik : hamar meghal. — A Id vasárnap
vagy ünnepen varr, amiyi öltést tesznek holta után a lelkén az ördögök, a hányat
ö öltött. — A ki halotthoz mosdatlanul megy, sárgaságba esik. — Ki egy óra
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hosszáig néz a holdba, megvakiil. mert a Dávid hárfájáról egy húr lepattan és az

kicsapja a szemét. A holdban van ugyanis Dávid és Cziczellc, az hárfázik, ez

tánczol. — Ha átlépsz a más lábán, lépd vissza, mert elszárad, vagy nem n. —
A kinek a tyúkja ül. Szt. Györgynap eltt semmiféle zöldséget be ne vigyen a

házba, mert befi'ilnak a csirkék. — A földet verni nem szabad, mert szél lesz.

Ki újságot eszik, kivált gyümölcsöt, mondja el : ,,újság hasamba, hideglelés

pokolba, sok betegség bokorba." külinüien kileli a hideg.

Édöglenek a kacsák, ha rózsaTiyiláskor kelnek. — Ha az embernek viszket

a füle, es lesz. — Péntökön keU ütetni a tyúkot, hogy kevés lögyön a csirke

epéje. — A mely asszonynak vizes a kötje, részögös ura van. — A kéménysepr
söprüjébl ellopott kóró szerencsét hoz. — Befelé söpörd a házba a szemetet,

hog^• sok szöröncséd lögyön. — Saját lakodalmunkat ájmodni, halált jelent a

rokonságban. (Halas.) A kisért etet úgy lehet a házbú kizni, hogy papirosra nyo-

mott Miatvánkokat kötünk derekunkra, osztán az ajtókat, meg az ablakokat

beszórjuk sóval, meg paprikával. {Nagykáta.) — A ki közelre köp, nem soká él.

— Ki a kigyóhagymát kitépi, vélehál a kigyó. — Ki mikor elször lát gólyát,

ha akkor szalad," egész esztendbe friss lesz. — Tejbe nem jó késsel hányni a

kenveret, mert rugós lesz a tehén. — Ha a kapások kapája összecsörren, kását

kapnak vacsorára. — Ha össze-vissza álmodik az ember, zamankó lesz. — Ha
valaki a másiknak a sarkába lép, megéri ennek a házasságát. — Ha a fogad fáj,

lehejj az újságba (újhold), akkor eláU. (Halas.) A kit a hideg lel, márcziusi hóval

sütött pogácsát egyék, elmídik. — Kanek szemén árpa van, háromszor meg-
kerüli a kutat, és mindamiyiszor végighúz a szemén egy árpaszemet, ezt

mondva : ,.menj el árpa, lekaszállak" s a használt árpaszemet a kútba

dobja. így múlik el szemérl az árpa. — A kinek a feje fáj, királydinv-

nyén párolja meg. — Süly eUen foghagymát keU parázsra tenni, annak

a füstjét szívni. — A kinek a füle folyik, kövirózsa húsos levelének a nedvét

csepegtesse bele. A fájós fogra a h»-rangozótól kért. de meg nem köszönt töm-

jént, vagy pedig taraczkból, vnozsárágyúból kiltt fadarabot tesz, vagj'

beléndekmagot pipál. — Derékfájásról, nyilallásról mész- vagj^ szzdohánykötés

jó. — A hályogot, kelést lenmaghszt és viaszpép gyüleszti meg. — Sebre bodza

vagy káposztalevél jó kötésnek.— A hóttetem elmúlik, ha kenyérsütéskor kivett

friss ökölnyi kis czipót azon melegen rányomjuk. — Ha kisleány köhög, szamár-

tejjel keU megitatni, ha ez nincs, legalább abból a vízbl adjanak neki, a mit a

szamár visszacsurgat a szájából, mikor iszik s a köhögés elmúhk.

gyó^usban. A gj^ógykczelés általában teljesen babonás alapon áU, különösen az ersen
kathohkus vidékeken, melvnek legjellemzbb része Kiskunfélegyháza és környéke.

Az orvostól szertelenül irtóznak s az egészségi állapotok javítására ma is az si
képzeldés és vallásos hit eszközeit veszi igénybe a nép. A javasasszony a leg-

általánosabb egészségügyi tanácsadó. Bejáratos minden parasztudvarba, sót az

úri portákra is. A nép nagy tiszteletben tartja s a javából adnak neki enni ; a ki

megbántja, annak hátrafordítja a fejét. De azért ma már nem a régi titokzatos

boszorkánynak ismerik, a kitl retteg a közönséges halandó, csak tapasztalt,

tudós, egyszer asszonynak, a kitl tanácsot kémek, s meg is fogadják, a mit

mond, de,,ha segít, annál jobb, ha nem segít, nem árt", módra veszik a javaslatait.

A csodadoktor újabb eredet alak. Félmüveit emberek orvosi könyveket bújnak

s eltanulnak belle egyetmást, de a régi babonás orvoslási módokat használják

az itt megismert betegségekre. A nép messze vidékrl sereghk az ilyen csoda-

doktorhoz. Kiskunfélegyházán mködött 1902-ben egy híres csodadoktor, a ki

lefüggönyözött szobában, gj-ertyavilág és egj^ üveg jó bor mellett gyógyított és

temérdek pénzt, aprójószágot és más egyebet szedett össze, míg a rendrség el

nem fogta. Népszer gyógj-ító a bába és még nemrégen is az volt a borbély,

a ki sebész volt s köpölyözött, tyúkszemet és eret vágott. A nagj' tanyavilág elzárt

életével különösen kedvez a kuruzslóknak, a kik egy-egy esetet gyógyítanak

sikerrel, öregapjuktól tanult módon. A tanyai nép maga a saját orvosa. Ha
megvágja a kezét, meszet kapar rá a falról, vagj' ha babonás, sötét kamarából

szed rá pókhálót . Ha a gyermek az orrába gombot dug, paprikát tesznek az ori-a

alá, attól addig prüszköl, míg ki nem fújja. Ha valakit összemar a szúnyog,

petróleummal keni be a testét. Rándulást, ficzamodást eczetes korpával gyógyí-

tanak, de borogatáísra, sebek mosására használják a fehérmálvva,papsajtmálvva,

ökörfarkkóró, cziczfarkkóró fzeteit is. A vöröshagymát friss sebre tisztítónak.
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— A pokolvar egyike a legnyügösebb sebeknek, hogy gyorsabban gyógyuljon,

széthasítanak egy békát, s ráhúzzák a sebre. — Rúgott sebek eUen rögtön friss

szarvasmarhatrágyát használnak, rákötve a sebes részre. — A sülyös (vérbajos,

kiütéses) betegségekrl azt tartják, hogy a ki szabadulni akar tlük, az sündisznó-

húst egyék és a sünddisznó zsírjával kenegesse a sülyös részeket. — HajhuUás
ellen és bajusznövesztnek az útibogáncs jól kifzött levét s a kamillafü teáját

használják. — Gyomorgörcsöt fodormenta levél forrázatával, hasmenést sok mák,
vöröshagyma s víz keverékével gyógyítanak. Hánytatónak jó, ha pálinkába öt

eleven tett tesznek. Hidegleléskor, gyomorbetegségeknél melegített tégla, hlé-
seknél forró, hámozatlan köles, hurutus meghlésnél kukoriczatea járja.

Nagyon elterjedt gyógyítószer volt eddig, mint az egész Alföldön is, a semmi.

A kénsavas zinket ismerik ezen a néven. Különösen a szembetegségeket gyógyí-
tották vele sikerrel, s fleg a római semminek volt nagy híre.

A magyar betegség, a csÖ7nör ellen egyetlenegy, de radikális kúra van, a

kenés. A kenasszony bedörzsöli a kezét háziszappannal s alaposan kidögönyözi,

kihúzogatja a csömört. Sokan még meg is tapostatják magukat.
Vannak azonban a nép eltt gyógyíthatatlan betegségek, a két leghatal-

masabb az egyiptomi szembetegség (trachoma) és a szárazbetegség (tüdvész.)

Azok a szerencsétlenek, a kik ebbe beleestek és mindenik srn szedi áldozatát

az alföldi porban, fleg Félegyháza vidékén, vigasztalanul járnak embertársaik

között, néha alávetik magukat javasasszonyok kuruzslók, csodadoktorok hókusz-

pókuszainak, gyógyszereinek, de többnyire igen pesszimisztikusan fogják fel

sorsukat. Orvossal azonban nem kezeltetik magukat.
Vannak kipróbált, természetes háziszerek, de ezek szinte elvesznek a

babonás találékonyság özönében. Furcsa a tengerimalaczczal való gyógyítás.

A tengerimalacz egy délamei-ikai rágcsálónak (Cavia cobaya) népies elnevezése.

Ezt a köszvényes, ízületi csúzos részekre szokták kötni és vele a fájós részeket

,,megszuszogtatják." Ha nem gyógyult a test, az azért van, mert a malacz nem
szuszogott eléggé. — A kígyószívvel köszvényes daganatokat gyógyítanak, de ez

csak akkor használ igazán, ha a beteg a kígyónak a húsát is megette és ha a

kígyót az év Szent-György napja eltt fogták. — Ha az ember szeme fáj, vad-

galambot kell fogni. Annak a szárnya alól vért keU venni, jobb szemre a jobb

szárny alól, balra a bal alól és azzal megkenni háromszor a fájós szemet. — Ha
valakinek kelése van, vegyen a kezébe egy piros almát (régebben egy 4 ki'aj-

czárost), menjen ki a keresztútra, háromszor kerítse körül a kelést és dobja az

almát a liáta mögé. Arra száll a kilís, a ki felveszi.

Vallásos szertartásokkal is védekeznek elre a betegség ellen. Szorgalmasan

részt vesznek azokon az egyházi szertartásokon, a hol az egészség megtartásáért

könyörögnek. Ilyen a Balázs-nap, a mikor mindenki megbalázsoltatja magát.

Ez abból áU, hogy a pap a szentélyben térdepl híveknek egyenként — áUa alá

tart két keresztbe tett ég gyertyát és kéri az Istent, hogy mentse meg az illett

mindennem torokbajtól. Ügyszólva minden nevezetesebb napnak, fordulónak,

idszaknak, megvan a maga ba.bonája az egészség megóvása, betegség elzése

szempontjából. Aprószentek napján megverik a gyereket seprvel, hogy betegség

ne fogjoii rajtuk. De meg is kell ket köpdösni és kérdezni : ,,hányan vannak
az aprószentek?" — A ki az els mennydörgéskor meghempergzik a földön,

annak egész esztendben nem fáj a háta ; a ki ugyanakkor falba veri a fejét,

annak egész esztendben nem fáj a feje.

A kinek szömörcsü ni a kezin, könyérsütéskor elször szakajjon egy kis

czipót. Azt vesse be elször a kemenczébe, ha kiveszi, vágja ketté és azon melegön

nyomkodja rá a szömörcsüre, osztán hajíjja oda a kutyának ; a szömörcsü bizo-

nyosan elvesz. — A kit a hideg lel, mönjön fel a piaczra, azt vigyázza, melyik

asszonynak maratt a dagasztástú tészta a kezén, kérjön abbú a tésztábú, áztassa

mög vizben, osztán igya mög ; nem leli ki többet a hideg. [Halas.)

Túrán és vidékén az egész országban elterjedt szemmel való verést nagyon
körülményesen gyógyítják. A gyógyítás a következ : Az anya este a gyer-

meknek langyos fürdt készít ; a fürdbe pedig 3 drb megtüzesített faszenet

dob, mely három széndarab a férfit, az asszonyt és a leányt jelképezi, a melyik

széndarab a vízben leszáll, a gyermek a szerint vagy férfitl, vagy asszonytól,

vagy leánytól kapta a szemverést, ha aztán megállapíthatják, hogy ki verte

meg szemmel a gyermeket, a néphit az, hogy ugyanaz a szemével meg is gyógyít-
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hatja. Ha pedig a beteg gyermek 9 nap elmultával sem gyógyul meg, akkor
anyja, a 3 drb szén lielyett 9 tlrh term gyümölcsfa-ágat tesz a fürdvízbe. E fa-

ágakat azonban napfelkelte eltt kedden, szerdán vagy szombaton reggel kell

szedni úgy, hogy szedés közben egy szót iwm szabad szólni ; naplemente eltt
aztán ebben a fürdben kell a beteg gyermeket megfürdetni és a fürdvizet nap-
lemente után kell Iciönteni, de csak napnyugat nak.— Kiskunmajsán a beteg kóli-

kás lovat elnytt subán vezetik át s azt hiszik, hogy akkor meggyógj^il.— Kará-
csonykor az éjféli misérl hazatérve vacsoráznak. Az étkezés után maradt mor-
zsákat zaoskóV>a gyjtik. Baromfi vagy jószág megbetegedése esetén morzsákból
az étel közé szórnak s azt hiszik, hogy attól meggyógyul a jószág.

Vannak csalhatatlan ráolvasások. Félegyházán ezeltt 25 évvel ezzel a
mondókával gyógyították a nvilallást : ..Uram Jézus Krisztus, a hova én ezt az
ujjomot ráteszem, mégemlíkézék a Krisztus Jézusnak keserves kínszenvedé-
sirül. annak hasításárul. elindulok a Krisztus Jézussal és a boldogságos Szz
Marijával, annak sokszámú ezer angyalaival : ha a Krisztus Jézus engenné és a
boldogságos szz Marija kikünné ebbül a bnös testbül (gyermeknél: ebbül az
ártatlan lélekbül) a nyilamlást."

A íiezamodást p^'dig ezzel tudták gyógj-itani : ..Alikor elindula Urunk
Jézus Jeruzsálembül Érikóba, mikor méné a khídon. ö lovának, szamárkájának
lábacskája kiíiczemédétt ; úgy ezen szolgádnak is lába mégíiczemédétt. Hanem
azon Isten szájából jött szent Ige szájjon reá. hog^' semmi íziben fájdalom ne
marathasson, hanem csont csonthó, vér vérh, in ínlió forrjon össze ; az atyának
kegyelme, a íijunak szerelme, a szén léleknek ereje vegye ki ezt a fájdalmat belle.
— Eltte két miatyánkot, utámia hármat a Krisztus Jézus kinszenvedésié. (És
nyilván jól hel\Te kell masszírozni a ficzamodást a beteg egészségié !)

Ez a gj'üjtemény azonban egyáltalában nem teljes, mert a babonás találé-

konyságnak megszámlálhatatlan sok szere van, a mit gyakran hajmereszt
módon kotyvasztanak mindenféle képtelen anyagból.

Töiténelml
mait.

A vármegj'ében összesen 96.765 német lakik, a mi az összes lakosságnak
ir7%-a. Ez a németség, a svábság, eléggé csoportosulva, egy tömegben él a
fváros közelében, nag\'obb részük a Duna jobb partján a biaí és szentendrei

járásban, kisebb részük a Duna balpartján, a gödölli, monori, s ráczkevei

járásoknak a fváros felé es részén. Lent a Duna mellékén a dunavecsei és kis-

krösi járásokban is van még néhány német telepített község. A svábság leg-

nagyobb része róm. kath. vallású és épen úgy földmívelésbl élnek, mint a köröt-

tük lakó magyarság, a mibl az következik, hogy életmódban, felfogásban, szo-

kásokban igen sok hasonlóság van köztük és a magyarok között. E hasonlóságnak
bizonyára nemcsak az életmód közösségében van az eredete, hanem átvételben

is, mert bár a svábság elég zártkör életet él és maga közül házasodik, azért sok
szokásáról ki lehetne mutatni, hogy az a magj^ar falvakból került be hozzájuk.

A németséget nem lehet Buda és Óbuda si lakosainak tekintetbe vétele

nélkül tanulmányozni. Ezen a helyen sidk óta telepe van a germán fajnak.

Már Pihgrin, passaui püspök, ki a Nibelung mondáit legelször összeíratta,

azért küldi Magj-arországra és épen Buda tájára az embereit, hogy itt minden
mondát, hagyományt írjanak össze s ezt mondta az errl szóló vers : ,,Dar

umbe sende ich nu zehant — !Mine botén in Hiunen lant : — Da vinde ich wol

din maere. (E végbl most mindjárt útnak indítom követeimet Hunországba :

ott bizton rátalálok az emlékekre.)

A magyar Dunántúl volt Xagy Theodorik bölcsje s ez a vidék volt valóban
buja talaja a hun hagyományokkal kapcsolatba hozott s germán mondáknak.
Ezek a gepidák, a kik akkor tanyát vertek Budán és Buda köriU, az idtl máig
megtartották azt a sajátságos, tzhelyszer jellemüket, hogy szakadatlanul új

meg új telepeseket vontak magukhoz. A mai németek már nem ezeknek törzsökös

egj'enes maradékai ugyan, de örökösei a több generátión át folyton változó

németségnek. LegutóbÍ3 nagyobb telepítések III. Károly alatt, majd Mária
Terézia és József császár alatt történtek. Ilyenformán Buda^Etzelburg Atilla

korától máig németségnek is volt lakóhelye s vele az egész környéke is. A XVIII.
század elején voltak a nagy svábtelepítések. Már 1690-ben telepítették be Isa-

szeget, négj- évre késbb Dunaharasztit ; a század kezd éveiben Pest környékét.
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Promoutoit. 170(i-l)au a CsepeLszigetet. majd Budaörs, Budakesz, Solymár és

Hidegkút falvakat ; ezeket 1718 ban íijabb telepesekkel népesítették a gróf

Zichy és a Szunyogh család. 1723-ban Piliscsabát. 1724-ben Hartát a Ráday-
család. Bogdán\'t a Ziclivek telepítették be, 1827-ben Bia, 1727-ben Kerepes,
1729-ben Békásmegyei- kapott német lakosokat. Gróf Zichy Péter 1750-ben
Örkénji:, s gróf Grassalkovich Soroksáit telepítette be németekkel.

A pestmegyei német falvak nem különböznek valami feltnen a magyar v falvak éicw.

községektl. Legjellemzbb különbség épen olyan okból ered, a melyhez a faji

tvüajdonságnak semmi köze. A magyar helységek a síkságon feküsznek, míg
ezek legnagyobbrészt apró hegj'lánczok völgyeiben, de dimbes-dombos helyen,

a mi a telekbeosztást s az egész falu képét sajátságossá teszi a helykihasználás

különös viszonyai miatt.

A házakat kbl, téglából építik, a vályogfal nem gyakori, vagy legalább Házak s

téglaalapja van, a mi a nép jólétére mutat. Deszkacsúcsfalat nem építenek, st "^"^

legtöbb helyen semmilyent sem. A fedés sima, s cseréppel vagy czement lapokkal
fedik a tett. A lakásbeosztás ez : els szoba, konyha, hátsó szoba, kamra,
istálló, présház, pincze, pajta, kocsiszín, legtöbbször egy fedél alatt, néha két

épületben. A kisebb községekben s a nagyobbak mellékútczáiban kiskertek is

vannak a ház eltt. Atornáczos házaknál atornácz mindig fedett. Díszül koszorú-

alakú czifraság van a ház homlokán s a tulajdonos nevének els beti vannak
benne, néha ar évszám is. A kutak régen kerekesek voltak, ma szivattyús kutat

építenek szívesen, de a kisebb községekben gémes kutak vannak.
Az els tiszta szobában van két ágy, sublód, két sifon, varrógép, egj'-két

asztal, szentképek, függölámpa, ma már ez is igen elegant ; nagy úi"i függlámpát,
úri tükröt sárga rámával használnak ; fényképek ; az ágyban 6—9 párna, 2—

3

dunyha, s egész a padlásig ér az öregházakban ; a berendezés egész úrias ; díván,

fotelek és párnás székek, hajlított bútor ; az ablakon fehér csipke-függöny.

A hátulsó szobában eg\'szerbb ágyak, egy dunnával és három párnával, piros

terítvel ; az els szobában elegáns bolti, finom ág^- és asztalterít van. Szokás

egészen leterítet lenül is hagjTii az ágyat. Asztal, karos lócza, de ezt már újat nem
igen szereznek. Cserépkályha van mind a két szobában, a konyhából ftik, vagy
az újabbat a szobából. Kistükör, fahóra, szentképek, s más képek, fényképek ;

faszékek, zsámoly, fogas fából, drótból, vasból ; s ócska díván egészítik ki a

bútorzatot. A konyhában téglából rakott takaréktzhely van. A falon tám'érok,

csészék, bögrék s kanalak, fedk, fazéktartó polcz, tálas ; asztal, konyhaki-edencz ;

porczellán-edénji^ használnak, cserepet már ahg ; kaima, dézsa, zsajtár van egy

padon, A kamarában hambár ; ott öreg láda, szerszámok, lomok gvHilnek össze.

A kamra az élelmiszerek helye is, füstölt hús, szemtermény van itt. Itt a tekenk,
szakajtók helye. Két kamara is szokott lenni, az egyik, a hátulsó szobából nyíló,

a speiz, a másik a gazdasági kamra, ebbl van a padlásra viv lépcs. A padláson

tartják a búzenemüeket, lisztet, gyümölcsöt.
A férfiak szabóval készíttetik a ruhájukat, csak a felsruhát veszik készen. Ruházkodás.

Nyáron a féi'fiak munkában gatyában járnak, de mivel kenderti nem termelnek

és a szövés-fonás egy emberölt óta kiment divatból, boltban vásárolt fehér

vászonból készítik a fehérnemt. Zsinóros ruhát viselnek, magj-aros szabásút,

de mégis úgy, hogy rá lehet ismerni a németekre benne. Fekete, szürke, barna,

kék szín posztóból és szövetbl készül a ruhájuk. A nadrág szíjjal van átkötve

magyarosan, nadrágtartót nem viselnek, A mellény régen sárga gombbal volt,

mo.st fekete, a ruhához ill gomb van rajta, valamint a kabáton. Régebben
janklt hordtak, de ez már csak az öregeknek van.

Vasárnap keményített ingük van és nyakkendt nem \'iselnek ; azeltt

fekete selyem- és színes kazsmíi'kendöt hordtak nyakban. A lábravalójuk nem
olyan b, mint a magyaroké ; ez mindig fehér, de az ing lehet színes, barna, kék is.

Csizmát és czipöt viselnek mindenfélét. Kalapjuk fekete posztóból van, télen

sapkát, nyáron szalmakalapot használnak. Kötött alsó ujjasuk jellemz. Téli

felsruhának báránj'br-bélés kabátot vesznek, köpönyeget már ahg látni.

Fekete gubát is viselnek. Az asszonyok fehérnemje rendesen otthon készül,

de ezt is varrón varrja már soknak. 5linden házban van egy varrógép s az eg_y-

szerbb ruhákat maguknak s a gyerekeknek otthon készítik. A télre veszik

a vatakitl-t, a vatta-szoknyát, a mely igen vastag, s fönt korczban, hurkaszerü

csomóval van kitöltve. Négy-nyolcz szoknyát vesznek föl, a fiatalok többet,
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az öregebbek kevesebbet. A szoknya bokáig ér ; a gyerekeké is. Jupperl-t. blúzt,

jankerlt. reklit. régi nevén pancsnrl-t vesznek föl. Selyem-, posztó-, bársony-
szövet és mosó-kelmékbl kés/.itik. A blúz díszít ésc igen változik, a gombok,
esipkék. fodrok igen gyorsan kimennek a divatból ; ilyenkor restellik már viselni,

s akkor halomra gyl a régebbi ruha a szekrényekben. Keményített kendöböl
sopfot esinábiak, ez egyszeren hátrakötött kend, a mit sipka módra tesznek fel

és le. Igen sok selyem- és másféle kendje van mindenkinek, pedig alig viselik

ket. Az asszonyok bársony- és börfélezipt viselnek. Bundát nem viselnek,

esak testhezálló poszt ókabátot : jankl-t. A lányok, ha férjhez mennek, kapnak
3—6 törülközt, abroszt, lepedt, párnahajat és teljes bölcsfelszerelést ; az
otthoni bölcst kapja az els lány, a kinek legelször kell. Ha nincsen lány, a fiú

is megkapja, ha kell neki. Ma már itt is kocsit vesznek inkább bölcs helyett.
Életmód. Az életmódban ma is sok vonása van meg a régebb patriarcliiális jelleg

életnek. A családapa igen nagy tekintélyben él s gyermekeinek, vejeinek és

menyeinek parancsol. Ha a gyerekek a gazdaságába kerülnek be, ersen alan-
tasai, de ha elköltöznek, természetesen kiesnek az apa hatalma alól. Egyszeren,
igen takarékosan és szegényesen élnek, csak ritkán tesznek ki magukért. Egy-
általán roppant munkásak és nagyon tudnak spórolni. Pénzért mindenre készek,

csak becstelenségre nem ; tolvaj, zsivány, vereked és más gazember kevés kerül
ki közülök. Inni egjTe jobban szeretnek, minden sarkon van már kocsma, a hol
zeneszó mellett mulatnak és zeneért is gyakran kerül közöttük.

Maguknak él emberek, fleg középtermetüek, s egyes községekben feltn
sok a köpczös termet (Soroksár), másutt ösztövérek (Piliscsaba). Szemük színe

legnagyobb részben kék és hajuk barna.

Mokások"'** Ünnepi és más vidám szokásuk elég sok van, de nem eredetiek s nem elég

színesek. Karácsonykor minden házban van karácsonyfa. Négy lány jár énekelni,

karácsony estéjén fehér ruhában, fehér fátyollal, kék-piros szalagosán, ezek a
Krisztkindlsinger-ek, az angyalok, s ezek viszik be a szobába a gyerekek közé a
feldíszített karácsonyfát, a min aranyospapírláncz, czukor, dió, játék s más van.

Újévkor verselni járnak a gyerekek, fiúk-lányok, s ki-ajczárt kapnak a
versekért. Némely faluban betlehemet visznek, másutt csak a vízkereszti csillag-

hordás szokásos. Négy lány viszi ezt : angyal, rangyal, Mária és József. Hús-
vétkor nem szokás locsolódni, de piros tojást sokat készítenek a lányos háznál,

de a czukortojás az igazi kitüntetés. Hímezik is a tojást, a nevét is ráírják annak,
a kinek szánták. Farsangkor maskarázás is van és a kakasnyakazást is ismerik,

különösen az esztergomi részen. Aratáskor néhol koszorút kötnek.

A keresztelés (Kindlmal) a következleg folyik le. A gyereket 1—3 napos
korában megkeresztelik. A koma minchg ugyanaz. Templomba menet a koma
vagy kománé a gyerek pólyájába 5—10 koronát köt be. Ez az ajándék. A koma
a mindenkori násznagy is, ha pedig már nem él, akkor a fia vagy a veje. A keresz-

teln esznek, isznak, legfölebb koczczintásra mond a koma egy rigmust pl. :

Den neuen Prinzen dieser Welt zu ehren, ein voUes Glas zu lehren — wird
mir niemand wehren.

A lakodalmat rendszerint rezes bandával ülik meg, ha ugyan a menyasszony
nem megesett leány. Ritkaság azonban, hogy az ilyen leányt szeretje ott hagyja.
A násznép elmegy a vlegényért, onnan az egész társaság a menyasszonyhoz,
a hol mindenkit kalácscsal, borral és rozmaringgal kínálnak meg. A násznagyok
kikérik egyszer prózában a leánji; vagy legén}^;, inkább vallásos beszéddel,

de minden igyekezetükkel azon vannak, hogy mindenki sírjon. Ezért azután
nagy passzióval színezik a dolgot, mikor az esetleg elhalt szüliktl, testvérektl,

a háznak régi lakóitól is búcsúztatják ket. A búcsúztatás után imádkoznak.
Templomból jövet krajczárokat dobál a násznép az utczagyerekeknek

8 legjobban mulat, ha azok a földön fetrengenek, vagy a jégen bukfenczeznek.
A lakodalmas ház ajtaja zárva van. Kívülrl kopognak. A násznagyok alkudoz-
nak s mindenféle élczeket mondanak a bentlevknek. Majd krajczárokat dobál-
nak be, míg végre beengedik ket. A násznagy beszél

:

Glück heréin und Unglück hinaus, wir allé sammtlicha eingeladene Hochzeitgaste, wir habén
díis Brautpaar wieder gebracht. Ich hoffe, der junge Herr Brautigamwird seine Braut entgegen gehn,
wird ihr reichen seine rechte Hand, die er ihr hat gégében zu Liebes Pfand.

Alsó wünschen wir allé einon glückseligen Ehestand, Glück und Gottes Segen, Gesimdheit
und ein ehrenvolles Lében, damit der lieilige Schutzengel einmal führe zur ewigen Froud und Glück-
seligkeit. Ámen.
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Általános crratulácziók következnek. Dél van. A vendégek haza mennek,
ellátják otthon a házi állatokat, gyerekeket stb. s délután 4—5 órakor gyüle-

keznek az ebédhez. Van az asztalon mindenféle étel, kuglóf, becsinált leves,

disznóhús, kürtös kalács, mákos, diós, dinsztelt alma mazsolával, szódás bor.

vagy szóda és bor. stb. Ebédnél a menyasszony egy sarokban (do az asztalnál)

ül. keményített, fehér zsebkend alatt rejtzködik és nem is eszik. (Már elbb
jól lakott). A társaság vigad, a banda trombitál, a menyasszonynyal senki sem
tördik. Következnek a köszöntk.

A menyasszony eg^ák leányszomszédja ezeket mondja : Brautigam und
Braut zu ehren, láss uns froh die Gláser lehren, dass ihr Glück mögé ewig wahren.

Fifát ! — (Tus.) Másik példa (kiejtés szerinti átirásban) : In unseren Garten
is a Zwetsken Pám. mit zwá Zusl, und wann der Preitigám die Braut gern

hat, so gibt ihre a Pusl. Fifát ! — Másik : Stet still und habét Ruh und herét

mir a weile zu. und schautz mir zu — wir i trinken tú. Fifát ! — Másik : Zum
Schluss wiinsch i den Brautpoár noch áns, und dés is : allé Jahr a Klans, und
nachad nocha mannigsjahr á schéns und starkes Zwüllingspaar. Fifát 1 Ujab-
ban már igen ritka a nagy lakodalom.

Halottitor. A halál évfordulóján nagy vacsora van, gét und godl, nachbar
stb. (koma, kománé, szomszéd) rokon, sírásó van jelen. Hosszasan imádkoznak
az elhun^^ért s mindazokért, kik a házból hihaltak. Érdekes, hogy legényt

vagy leányt zenével temetnek és temetés után a zenekar a legvígabb nótákat,

indulókat jászsza, kárpótlásiil az elmaradt lakodalomért.

Hisznek a boszorkányokban. Mintegy két éve a következ eset történt

Solymáron. Egyik lakos tehene nem akart tejet adni s napközben ersen izzadt.

A tulajdonosa mindjárt kitalálta, hogy biztosan valami boszorkány rontotta

meg. Fogta tehát a tebéu tejét, beöntötte egj' tányérba, késsel keresztül-kasul

metélte s egy-éb hókusz-pókuszszal a boszorkányt másnap reggelre beidézte

s biztosnak vette, hogy annak meg is kell jelennie s valamit kérni kell. ^Másnap

már korán reggel bement hozzá egy helybeli öreg asszony — mint mondta ned-

ves, hideg id lévén — melegedni. — A mint a tehén gazdája megpillantotta,

felkiáltott : ,,Ahá ! itt van már a boszorkány" s azzal egy elkerített husánggal
úg^- elverte az asszomi:, hogy az belehalt. (A büntet bíróság persze azután nem
respektálta a boszorkányidéz tudományát.)

Egyáltalán nem lehet azt mondani rájuk, hogy babonásak, de azért vannak
helyek, a hol sok a babonás ember. Hiszik, hogy sok öreg féi-fi és n van, a kik

az istállóban látatlanul megjeleiuiek és kifejik a tehén tejét. Betegségekre rá-

olvasnak, vagy inkább ráimádkoznak. A szemtl való verésben nagyon hisz-

nek s szintén szenes vízzel gyógyítják. — Ha nagypénteken keresztelés vagy
temetés van, jég veri el a határt. He kés öszszel égzörgés van, jöv szszel el-

halnak a fiatalok. — Az elmaradt tavaszi köd kárt tesz. — A korai égzörgés

a legbiztosabb jele az éhínségnek. ,,Der frühe Dunner bringt sicher Hunger."
— Ha a nagyhéten magas a vízállás, egész éven fenyeget az árvíz. ,,In der Oster-

woche eine Donau-Überschwemmung — Selben Jahre davon los zu kommen
keine Hoffnung. — Viharfelh elé harangoznak.

SolvTnáron az öregek azt beszélik, hogy az ottani Schlossbergben lakott

a Mátyás király kedvese. A király soká nem látogatta meg s a leány bíijában el-

bujdosott. Mikor megjött a király, nem találta, de addig kerestette, míg távol

egj- cselédházban ráakadtak. A király többször szépen kérdezte tle, miért ment
el. A leány nem felelt. Erre a király megharagudott s a lábával dobbantva rá-

kiáltott : Szólj már ! Az öreg németek azt mondják, ebbl lett a falu neve : Szól-

már. Ez az adoma nem szokatlan példája a paraszt névét imologiának. —
PiUscsabán pedig valami régi csata emlékét rzik azzal, hogy Tinnye—Csaba

—

Nag\'kovácsi között a hegyekben idnként éjféltájt lovak szágxildozását s harczi

trombitákat lehet hallani.

A tótok száma a,vármegyében 33.325 lélek, tehát bellük áll a lakosság

5%-a. Ezren felüli számban élnek az aLsódabasi, dunavecsei, monori, pomázi.'

váczi járásban s legtöbben, 9ü56-an a gödölliben. Nagyobb tót lakossága a kö-

vetkez községeknek van : Sári ^/g részben ; Dunaegyháza '/iQ-ed, Csömör kb.

*4-cd, Czinkota ^/yaÁ, Domony ^/g-ad, Isaszeg ^/3-ad, Kerepes Yo, Kistarcsa
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£letmódjuk.

Falvak. Épít
kezes.

és Xa^ytarcsa '/jQ-ed, Rákoskeivsztúr y^. Bénye i^- Ecscr - 3-ad, Péteri ^^^,

Pilis i-ó- Tápiósáp ^/a-ad. Piliss/,ántcS"',o-cd. Püisszentkereszt 3/^, Pilisszentlászló

••'s-öd, Csornád */4-ad. Dunakeszi ^i' Galgasiyörk ^'^-ad és Püspöldiatvan i-^

részben tót lakosságú s Üjpesten is ezerén felül laknak tótok. Vallásra nézve
nagyobb részt katholikusok és ág. hitv. evangélikusok ; a telepítés szerint vannak
így megoszolva, egy helyen kath.. másutt lutheránus a tótság.

Az egész tótság a magwar földmívesével egyez életet él. Mezgazdasá-
guk ug\-auolyan színvonalon áll. mint általában a magyar kisgazdáé. Csak
itt-ott kezdenek a nagyobb uradalmaktól eltanulni egyet-mást a modern gazdál-

kodásból. Azonban esak olyan lassan, hogy azt lehet mondani, hogy a tótok
gazdálkodnak a legkezdct legesebben a vármegyében. Hogy mégis elég jó-

módúak, azt jellembeli tulajdonságaiknak köszönhetik. Szorgalmasak, igen ta-

karékt>sak és fleg szerfölött kisigényüek. A nk maguk szövik a maguk termelte
kenderbl az összes fehérnemt, a férfiak maguk készítik a gazdasági szerszámaik
közül, a mit otthon meg lehet csinálni. Azonban itt is terjed már a fényzés,
egyre többet vásárolnak boltban a tótok is, de azért k valahogy megérzik azt

az okos határt, a melyen túl már romlás következnék. És ha díszes és drága
ruhát vásárolnak is, azért az életmódjuk olyan, hogy jóformán semmi eg\-ébre

nem költenek egész éven át. E tekintetben még talán a tótok a legszerényebbek
s így a legrendezettebb viszonyúak az egész vármegyében. Nem lehet ugyan
azt sem mondani, hogy nagyon gazdag volna ez a népelem. Nincsenek paraszt-

nábobjaik, de kevés a teljesen tönkrement ember is közöttük s nincsenek általáno-

san eladósodva. Ha adósságuk van, az a legritkább esetben eredt a fényzésbl
vagy más életmódbeh mértéktelenségböl, egyéb gazdasági oka van annak.

A tótság magj-arosodott szláv típusnak látszik ; hajuk színe nagy álta-

lánosságban barna s a szemük kék. Középtermetek és ösztövérek, eldolgozzák

magukat és az asszonj'ok korán is vénülnek. Vannak ugyan olyan községek,

a hol jobb mód van és a köpezös termet épen nem citkaság. Korán házasodnak,
még a katonaság leszolgálása eltt, és nem igen ragaszkodnak az egyke gyermek-
rendszerhez, de azért a népszaporodás nem ersebb itt sem a vármegye átlagánál.

A falvak ugyanolyanok, mint általában az alföldi falvak, legföljebb némi
alig jellemezhet hel;yi sajátszer szokásokat lehet rögtön meglátni, különösen
gv'akorlott szemmel. Igj' jellemz, hogy általában igen szeretik kék színnel

díszíteni a házakat. A mészbe kék festéket kevernek s az ablak és homlokzati
czifraságokat legszívesebben kékkel csinálják. Messze meglehet ismerni közöttük
a magyarok fehér házait s a zsidókét, a kik ugj^anih'en szívesen sárgára meszelik

a házat. Az építési anyag régen sokkal olcsóbb volt, mint ma ; adcüg vert falat és

legfeljebb vályogfalat építettek, ma a drága téglát és követ használják az építés-

nél, ha már egy kissé is jobbmódú a gazda. A homlokzat mindenütt csúcsfalas,

vag}^ épített vályogfallal, vagy újabban deszkafallal, a mibe czifrán metszik
bele a szelel ablakot, vagy a deszkát czifra léczdiszszel teszik tetszetsebbé.
A tetzet is edcüg nád és zsupszalma volt, ma a tzrendészeti szabáh'ok miatt
már zsindely, st legtöbbnyire cserép. Csinosak a házak, az utczák s az udvarok
is. Kis kertek virítanak végig a házak eltt az utcza során s a vármegyei tót

falvak egyáltalában nem emlékeztetnek a felvidék" tótok szegény falvaira, inkább
épen olyanok, mint a magj-ar faluk. A nép egyre jobban megmagyarosodik.

A házak berendezésében sem találunk sok új és eredeti, vagy különös
szokást, inkább a nép ruházkodásában. Itt is tulajdonképen annyi a jellemz,
hogy jobban ragaszkodnak a régi-módi ruházkodáshoz : az asszonyok a világos

és rikító kelméket szeretik, rövid szoknyát hordanak és sokat vesznek fel egy-
szerre. Németes hatás, hogy a bársonj't szeretik ruhára és hogy bársonyczipt
szívesen viselnek. Magyaros, zsinóros, bojtos díszítés, a guba és a szr a férfiak-

nál, a kik némely falvakban egészen b magyar gatyát viselnek, másutt
szk trityit. Az is magj-aros, hogy a bocskort újabban már egészen lerúgták

és csizmát viselnek. Ruhadarabjaik a magyar népével egészen azonosak.

Életükbl, szokásaikból sem tudunk sok újat felhozni. Ha teljesen meg
akarnánk rajzolni életük lefolyását, ismételni kellene, a mit a magyarságról
mondottunk el. A közös foglalkozás, a hasonló anyagi viszonyok, az egymás szom-
szédságában való lakás egészen egj-formára nivellálta a két népfajt s az a válas/.fal

is egyre jobban fogy, a mit a külön nyelv állít közöttük. Eredményeképen azután
valami furcsa, romló, bomlasztó hatást lehet megfig\-elm, a mely elrontja az
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egyes szokások eredetiségét s zagj-vaságot teremt a tiszta faji vonás helyén.

Egyes népszokáson lehet ezt legjobban megfigyelni. Igj? a szomszéd német
falvakban szokásos még a , .kakas nyakazás". Ezt eltanulták a tótok is, de náluk
már teljesen értelme veszett heczcz az egész, sem a napját, sem az okát, sem a
módját nem tudják. A népszokások különben mindenben a magj-arság után
igazodnak. Az ümiepi szokásaik az aratási, szüreti, már a hol van szl, s a gazda-
sági élet egyes más szolvásai mind a magyar földrl ismersek. Még a tánczuk
is csupán csárdás, legfeljebb ha tánczmestertl tanulnak valami újat. A régi

tót tánezokra már az öregek sem igen emlékeznek. Szokatlanabb a Sári köz-

ségben való ..fekete vasárnap", a mikor egy nagy kóczbabát végighurczolnak

a faluban s a végén beledobják a patakba. Egészen új szokás azonban az, hogy
egyes buzgó és lelkes tanítók magyar bethlehemi pásztorjátékra tanítják meg a
gyermekeket, a kik így kovászai lesznek ezzel a magyarosodásnak. Püspök-
hatvanban példáid egészen meghonosodott így a betlehemezés. A Pilishegy

vidéki falvakban meg van a húsvéti virgácsolás. Másutt elég gyakori a ,,májfa"'

állítása lányos házak ablaka elé, ersen díszítve papír- és pántlika-czifrasággal.

Isaszegen a farsang utolsó három napját áttánczolják s hamvazószerdán a
tánczos legénj'ek összejönnek és egy tuskót kötélre kötve, végighurczolják

a faluban s minden háznál megáUanak inni, dalolni, a hol leány van, a ki részt

vesz a tánczban. Ezeknél a házaknál pénzt, szaloiuiát, tojást kajának, a mibl
még egy utolsó korhely-mulatságot csapnak.

A lakodalom ma is nagyban megy még, bár nem annyira, mint régen.

Új és eredeti vonást nem tudunlv róla mondani. A keresztel is megvan, de a tor

már kiment a divatból. Legnagyobb népmulatság azonban a búcsú. Kár, hogy
ennek nincsen semmi éi'dekes szokása, csak épen alkalom hatalmas eszem-iszomra,
tánczra és általában nagy családi és baráti összejöveteké, mert a búcsúra a szom-
széd falukból, st messzebbrl is összejönnek az ismersök.

Meséim még mindig szoktak az öregek, de a fiatalok könyvet, újságot
olvasnak s a vfély-mondókákat vásári füzetbl tanulják. Érdekes és a tótságra
jellemz babonák, mondák nincsenek ; közösek a magyarsággal és a svábsággal.

A^czinkotai magyaros-tót lakosság Mátyás nagy iczezéjére ma is büszke.

A vármegyében összesen 3451 szei-b anyanyelv laldk. Az egész lakosság-
nak alig fél százaléka. De ezek meglehetsen egy-egy tömegben élnek s így né-
m.ileg megrizték ethnogi'áfiai képüket. Csak egy község van, a hol tisztán szerb

a lakosság, Lóréven. Itt 604-en laknak. Jelent ékenj^ebb a számuk Budakalászon
(a lakosság 25%-a), Csobánkán (22%), Pomázon (20%), Szentendrén (12%),
Váezon (1%). A szerbek görögkeletiek, s így a vallásuk is segít abban, hegy bi-

zonyos ersebb középponti vonzódás egybefzze ket. Életmódjuk is megje-
hetsen különbözik a többi magyar földmívesekét öl, mert k konyhakertészettel
foglalkoznak nagyban s ez egészen különös intenzívebb gazdálkodásban cso-

portosítja ket. Régebben sokkal több szerb volt a vármegyében, de már egészen
megmagyarosodtak. Jellemz pl. hogy Ráczkevén, a mely nevét is rácz lakosaitól

vette, az 1900-iki népszámláláskor csak 10 szerb anj^anyelv lakos volt.

A nép faji jellegére nézve olyan, mint a lentebb délre lakó szerbség ; mégis
általában középtermetüek és ösztövérek, gesztenyebarna a hajuk és szemük
színe túlnyomóan barna vagy fekete. Az asszonyok hasonlóan barna brek
s barna szemek. Különben izmosak, erteljesek és kitartóak.

Az építkezésük ugyanolyan, mint a vármegj^e többi községeiben és semmi
eredeti vagy különös szokásuk nincsen. Vályogfal és fecskerakás a leggyakoribl>.
gazdagabbaknál a tégla- és kfal is elfordul, különösen alapozásnak. A ház hom-
lokzatán épített csúcsfalat alkalmaznak és a tett simán fedik cseréppel, zsin-
dclylyel vagy náddal. A lakószobák és mellékhelyiségek egy fedél alatt vannak,
egyenes vonalban. A két szobát a konylia választja el, ezek után következnek
a kamra és az i.stállók. Kis kertjük mncsen az utcza fell ; s tornáczot sem épí-
tenek. A falakat fehérre meszehk s díszítést nem látni rajtuk. A régibb házak
igen egyszerek, szegényesek s kerítéssel és kapuval sincsenek körülvéve ; újab-
ban módosabb házat építenek s rácsos kerítést és rácsos kaput állítanak ; ezt
olaj festékkel be is vonják, még pedig rendesen világos kékkel.

I'\iji jelloE.

Építkezés
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A férfiak ruházata a déli szerbek ruhaszabásanak s a magyaros divatnak
erós vegj'ülését mutatja ; ruhadaiabjaikat a rendes néven nevezik. Viselik még
az övet s a bocskort, ezt a két ruhadarabot, a mely legjobban megkülönbözteti
ókét a tiszta magyar vidékektl, a liol ezeket senki sem viseli, különösen dísze-

sebb ruhának. Az asszonynép rendkívül fényz hajlamú és a szoknyák, vala-

mint a pruszhk, alependzsa. selyembl, bársonyból készüh\ek a legújabb s gyorsan
válto/.ó divat szerint. Minden níliadarabot lehet 1(\í; drága kelmébl készítenek.

A ezipjük is rendesen lakk és félezip ; csak az idsebbek viselnek ünnepnapon
is egAszerü fekete brbl készült félczipt. Hímzést, különösen maguk készítette

hímzést alig használnak. Mindent boltban vesznek. A régi díszes szerb ruhából
már egyéb nem igen maradt meg, csak a nyakravaló ; ez bársonyszalagra fzött
pénzekbl áU. arany és ezüst pénzdarabok, legalább 20 vagy ötven korona
értéknek kell lenni, hogy feltegye eg\- lány. A csipke nagyon divatos.

Régi népszokások már teljes tisztaságban itt sem találhatók. Legfon-
tosabb a jxítrÓ7ivs, a házvédszent megünneplése. Minden család megünnepU
a pátrónusát. A patrónus annak a napnak a szentje, a melyen a család sei
a keresztény hitre áttértek a pogány vallásból. Az ümiepség itt abból áll, hogy
az ümiep napjának reggelén a plébános és a kántortanító megjelemk a család
házánál ünnepi omátusban és ©tt beszenteh a házat és a vizet. Azután templomba
mennek, a hol a család eltt isteni tisztelet van. Ezután ünnepi ebédet és vacsorát
esznek otthon ; a mehTe az összes rokonok és jóbarátok hivatalosak.

A többi szokásaikat bven leírtuk a bácsbodrog-vármegyei kötetben.

Csupán a kereszt élésrl kell bvebben szólani, mert azt itt sokkal nagj^obb
czeremóniával ühk meg, mint ott.

A mikor a g^-ermek megszületik, a beteg anya ágya fölé sátrat állítanak.

A sátor különböz czifra szövés és hímzés szerb vászonból készül, s a mennye-
zetes ágy mintájára van elkészítve és teljesen csukott. A sátor négy fels sarkába
sót, kenyeret és bazsahkomot kötnek csomóba, de az egész csomó egy jókora
dió nagyságú, A sátor közepére bazsahkomból keresztet tznek fel. A beteg
asszony feje fölött, közvetetlenül az ágy fala mellett egy konj'hakést szúrnak
le a szalmazsákba és melléje foghagj'mát tesznek. A mikor a sátor elkészül,

megjelenik a háznál a lelkész és beszenteh az újszülöttet, imát mond és a g>'er-

meknck ideiglenes nevet ad. Ugyanakkor megszenteh a vizet egy jókora fazék-

ban s azt a fazék vizet a beteg-ágyba teszik és az ott is marad, míg csak le nem
bontják a sátort. A sátor rendesen nyolcz napig van felállítva, a kilenczedik nap
reggelén napfelkelte eltt lebontják. A sátor azért készül, hogy az anyát, de
különösen az újszülöttet senki meg ne nézhesse és szemmel meg ne verhesse.

Féltik a gyermeket különösen az apjától, mert az a hit, hogy az apa leginkább
megverheti szemmel a gj'ermeket. Sót, kenyeret azért tesznek a sátor sarkába,

hogy só és kenyér mindig legyen a háznál s miután a bazsaUkom a legkedvesebb
viráguk, mert a nép hite szerint a Jézus keresztfáját bazsalikom között találták

meg, azért mindenben felhasználják. A konyhakést azért szúrják le az ágv'ba,

hogy az asszony ne féljen, bátor legj'en. A foghagjma arra való, hogy a gyer-
meket a boszorkányoktól megmentse, szerintük ugyanis a boszorkányok irtóz-

nak a foghagym.a szagától. A szentelt vizet pedig a gyermek fürdjébe öntik.

A gyermeket rendesen harmadnap keresztelik. A keresztszült rendesen
komának nevezik. A komának a keresztelés napján nem szabad ennie a keresz-

telés megtörténte eltt. A komaságra bába kéri fel komának azt, a kit a szülök

akarnak, s ez alkalommal a bába egj' jókora, körülbelül öt kilogramm súlyú
kalácsot is visz a komának. Akoma, a mint átveszi a kalácsot, rögtön meg is szegi

és mindenkinek ad belle, a ki ott van vagy közben oda jön. Ez azért van, hogy
az újszülött, ha feln s házasságra való, minél kapósabb legyen, mert minél
többen kapkodják a kalácsát, annál többen kapnak rajta, ha megn, akár fiú,

akár leány. Kereszt éléskor a keresztszül szerbvászonnal ajándékozza meg a
keresztg\'ermekét annak az emlékére, hogy Jézus szintén vásznat kapott Szent
Jánostól, mikor megkeresztelkedett. Ha a gj'ermek életben marad, inget varrnak
belle neki, ha meghal, akkor ebbl lesz a szemfedje. Figyelemre méltó, hogy
nem a keresztszül ad ajándékot, hanem kap a .szülktl, kivéve természetesen

a vászonajándékot. Ennek az értéke összesen egj'-két korona.

A születéstl számított hét nap éjjelén virrasztanak, mert ezeken az éjje-

leken szokták a boszorkányok kicserélni a gyermeket. Ezeken a virrasztásokou
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a jelenlevk sok tréfát visznek végbe egymással, de megharagudni nem szabad,
még a durvábbakért sem. A gyermek születésétl számított hat héten belül

semmit sem szabad kivinni a házból, még az udvarra sem. Ez alatt az id alatt

még pénzt sem adnak ki. A ki a gyermeket ez alatt az id alatt meglátogatja, ad
neki egykét ki'ajczár ajándékot s hogy a gyermek álmát el ne vigye, a ruhájából
kiszakít egy darabkát vagy egy szálacskát s azt a gyermekre teszi.

A többi ismert szerb népszokások közül esak a legismertebbek fordulnak Népszokások,

el s azokban sem igen akad olyan változata, a melylyel új színben tüntethetnénk
fel a szerb népélctet. Nincs meg már a leányvásár, de a lakodalmi szokások
között van némi nyoma ennek a régi szokás emlékének, valamint a leányrablás-

nak is. A nép rendcsen igen korán házasítja meg íiait s adja férjhez leányait.

A lakodalom ma már itt sem olyan teljes, mint hajdan volt, de azért még mindig
nagy ünnepséggel s elég nagy áldozatkészséggel folyik le. A temetés szokásai

közül ma is megvan a sirató, a virrasztás, a tor, a mely azonban nem túlságos

nagy és mindig inkább csöndben végzik el.

A szerbek igen babonások, s különösen nagyon hisznek a bbájosságban
és mindenféle természetfölötti dologban. Vannak jó és rossz szellemek, a melyek
jó vagy rossz befolyással tudnak lenni ránk. S vannak boszorkányok, különösen
a csúnya vén asszonyokat mind boszorkánynak tartják, mert azt beszéhk, hogy
az ördög éjszaka széppé teszi magának a boszorkányt és szerelmeskedik vele,

de azért azután nappal csúnya, mint az éjt szaka. Tehát az olyan öreg asszony
a ki tisztességes életet él és nem czimborál az ördöggel, nem csúful meg. A bo-
szorkány eUen paphoz fordulnak még ma is és szomorú dolog, hogy a papok
ma sem világosítják fel a népet, hanem ma is ersítik a hitét azzal, hogy elfogadják

a megbízásukat, hogy mentsék meg a boszorkány rontásától. Sok babonájuk
van, a mely egész nyilvánvalóan a régi pogányság maradványa.

Aratáskor megtartják — legalább kicsinyben — a zsetvát, az aratást

befejez ünnepet, a mikor koszorút visznek a gazdának s ilyenkor táncz is van,
és k is eljárják a kólót. A szüret, a kukoriczafosztás, mind felér egy-egy ünnep-
nappal. Valamint télen a disznótor is.

Az ünnepek közül nekik is a karácsony a legmelegebb családi ünnepük,
a mikor igen sok csodát sejtenek a természetben is. Emberi hangon szólalnak

meg ilyenkor a fák és az állatok, de jaj annak, a ki meghallja és megérti. Virág-
vasárnapon a leányok Lázár feltámadásáról énekelnek, s másnap reggel a sza-

badban eljárják a kólót s ezzel ünnephk a természet megújulását. A húsvétot,
a nagyhetet s a pünkösdöt a legnagyobb áhítattal ühk meg.

Népköltészetük a szerb népköltés ismert anyagából merít, de ma már távol
esvén az eredeti forrástól, egyre jobban veszíti gazdagságát s romMk, vagy
kicseréldik a magyarosodás következményeképen a magyar népköltésbl
és irodalmi forrásokból merített ismeretekkel és egyéb tudásokkal.

Források: Balassa József : A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése. — Szánta
Kálmán : A kecskeméti nyelvjárás. — Péter Dénes közlései a Magyar Nyelvrben. — Sebestyén
Gyula : A magyar honfoglalás mondái. — Pápai Károly : A Csepel sziget és lakói. — Thuri
József : Kiskunhalas néprajza. — Kéler Gyula : Kecskemét pusztáinak néprajza. — Kovács An-
tal : A dunai molnárság. — Madarassy László : A kiskunsági szélmalom. — U. az: Népies gyó-
gyászat a Kiskunságban. — Tóth István : Kiskunfélegyháza vidéki néphiedelmek. — Négyesi
László : Hangtani adatok a szentesi nyelvjárásból. — .... Imre: Kiskunlialas nyelvjárása. —
Risöi-Ensel Sándor : Magyar népszokások. — J. H. Schwicker: Die Deutschen in Ungarn \md
Siebenbürgen. — Az Ethnografiának s a Magyar Nyelvrnek igen sok népnyelvi s néprajzi ada-
léka. — Eredeti gyjtött adatok. — Magánközlemények.



MEZGAZDASÁG ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉS.

Pcst-Pilis-Solt-Kiskiui vármegye mezgazdasága az utóLsó három évtized

alatt, óriási változásokon ment át.

A régibb leírásokban vázolt mezgazdasági viszonyok, — egyes

nagv vidékeken, — bizonj'os egyöntet és állandó jelleget mutattak.
A közgazdasági tényezk egymást követ és folyton változó közrehatása

azonban a mezgazdasági téren az utóbbi é\'tizedben oly változásokat és külön-

böz állapotokat idézett el a Tisza—Duna között elterül nagy kiterjedés
vármegyében, hogy míg egyes vidékeken a legkülönbözbb irányú belterjes

gazdálkodási rendszerek fejldhettek ki, addig más vidékek mezgazdasága
— ha nem is maradt el. — de a fenti arányban nem fejldött.

A változó viszonyok közrehatása a köz- és mezgazdasági élet kialaku-

lásának, fejldésének és egyes helyeken visszaesésének több oly érdekes tünetét

okozta, melyeknek igen sok mozzanata egy-egy érdekes tanulmány.
Az ország összes vármegyéi között Pest-PUis-Solt-Kiskun vármegyének

legnagyobb a területe] (12.134 D km.) és ezenkívül még Budapest székes-

fváros és Kecskemét törvényhatósági város területét is felöleli.

A vármegye területe 2,103.758 k. hold, Budapest székesfvárosé 27,978

k. hold. Kecskemét törvh. városé pedig 149.999 k. hold. összesen tehát 2.281,735

k. hold. A magyar birodalom területe 56.186.327 k. hold lévén, a vármegye
területe tehát az egész birodalom területének több, mint huszonötödrészét

foglalja el.

A vármegye területe ez idszerint hét r. t. város és 1 4 közigazgatási járásba

osztott 214 község között oszlik meg.
Az egyes r. t. városok és községek határának nagysága igen változó. A 214

község közül csak hat községnek kisebb a határa 1000 k. holdnál, ezek közül

azonban négy község az újabb idkben alakult telep, 18 községnek azonban
20fi00 k. holdnál is nagyobb a határa. A r. t. városok határának kiterjedése is

ép ilyen változó; míg Újpestnek 1115, Szentendrének 7230, Vácznak 11.941 k.

hold a határa, Czeglédé 48,787, Nagykrösé 65.827, Eliskunfélegyházáé 70,670,

Kiskunhalasé 113,704 k. hold.

Jlívelési áganként a vármegye területe a következképen oszhk meg az

1895. évi összeírás szerint :

Szántóföld 10!«)240 kat. hold
Kert 1.5984

Rét 216505
Beültetett szl 45215 ,. ,,*)

Parlag szl 6854
Legel 3769U
Erd 191787
Nádas 32040
Xem term teriilet 122222

Az összes terület
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1. A m. kir. szeszkisérleti állomás mezgazdasági szeszgyára a gödölli korona-

uradalom isaszegi pusztáján. — 2. A gödölli koronauradalom intézi laka

Gödölln. — 3. Sveiczi bika szállítása a herczeghalmi uradalomban.
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1. Szemere Huba ú.jrendszer dohánypajtája Gombán. — 2. A kalocsai érseki
uradalom bodbakodi sertéstelepe. — 3. A kalocsai érseki uradalom cselédházai

Kalocsán.
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Ez id Óta azonban a mívelési ágakban sok változás történt, amit a most
folyó katasztori munkálatok a mainak megfelelen fognak feltüntetni.

Nem term terület 122,222 k. hold van. Tekintettel azonban arra, hogy
a városokban és községekben lév házhelyek, iitczák, közterek, mindenféle
litak és folyam-medrek nem term területnek vannak felvéve, a nem term
területnek a term területhez való aránya a feltüntetettnél kedvezbb.

A közös erdk területe (ebbl községi 6138 kat. hold) 17,922 k. hold, a
közös legelké (ebi l községi 10022 kat. hold) 94,835 kat. hold, a korlátolt

forgalmú birtoké 434,159 kat. hold, mely a következképen oszlik meg :

Kincstári birtok 53946 kat. hold. Községi, városi és törvényhatósági birtokok 84352, Vallás-

és tanulmányi alap birtokai 189(i4, Különféle alapitvánj-i birtokok 412, Róm. kath. érseki és

püspöki bii'tokok 79920, Róra. kath. káptalanok és papnevel-intézetek birtokai 39274, Róm.
kath. apátságok, prépostságok, szerzetes-rendek birtokai 28, Róm.^kath. templomi és lelkészi

birtokok 8117, Róm. kath. kántortanítói és iskolai birtokok 2400, Gör. kel. templomi és lelkészi

birtokok 36ü, Gör. kel. tanítói és iskolai birtokok 49, Ág. h. ev. egyházi templomi és lelkészi

birtokok 1495, Ág. h. ev. egyházi, tanítói és iskolai birtokok 487, Ref. egyházi és lelkészi bir-

tokok 5948, Ref. egyházi tanítói fe iskolai birtokok 1357, Zsidó hitközségi birtokok 4, Állami
iskolai birtokok 37, Községi iskolák birtokai 673. Egyesületek, társulatok, részv. -társaságok és

vasutak birtokai, 4802, Hitbizományi birtokok 60580, Közbirtokosság és volt úrbéresek közös

birtokai 70942 kat. hold. Összesen: 434159 kat. hold.

A birtok megoszlása jelleg és nagyság szerint 1895-ben a következ volt :

Esik a Esik a Országos átlag

gazdaságra területre gazdaságra területre

1 holdon aluli birtok 32911 ITörpegazd. K.-holddal
1— 5 holdig... 340991 67010 97679 61-50% 5-39% 53-57% 5-84%
5— 10 „ . . 14860)

10— 20 „ . . 12902 (Kisgazdaság
20— 50 „ .. 99161 40168 758214 36-87% 41-82% 45-44% 46-50%
50— 100 „ . . 2490

'

100—200 „ .. 832(Közópgazdaság
200—500 „ .. 510( 1566 427585 1-44% 23-59% 0-83% 15-37%
500—1000 „ . . 224 Na<í\'gazdaság

1000 holdon felül ... 205 ""205 529413 0-19% 29-20% 0-16% 32-29%

Az összes birtok száma 108949 1812891 kat. hold

Az összes területbl még hiányzó rész közös és nem önálló birtokokra

esik, mi az alább közlött arányszámoknál is figyelembe veend.
Mvelési ág szerint a gazdaságok között következképen oszlik meg szá-

zalékokban a terület :

Törpe- Kis- Közép- Nagy- összes

birtok birtok birtok birtok

Szántó 61-71 72-17 54-28 41-17 58-34

Kert 4-93 0-97 0-51 0-29 0-87

Rét 4-79 12-12 12-.54 9-43 11-04

Beültetett szölö 17-06 3-13 0-70 0-23 2-46

Parlag szölö 3-02 0-41 0-15 0-02 38

Legel 2-62 6-43 19-92 20-80 13-60

Erd 1-32 1-54 7-04 20-51 8-36

Nádas 0-77 1-24 1-47 2-02 1-50

Nem t«rm 3-78 1-99 3-39 5-53 3-45

Az Összes lakosságnak, mely az 1900. évi népszámlálás szerint 824,191

lélekbl áll, 83 %-a magyar. Az stermeléssel foglalkozók száma 528556 ; kik

közül keres 211405, eltartott 317151. A kertsk közül : önálló birtokos, bérl
és részes földmíves 63,411 = 30%, tisztvisel és alkalmazott 474 = 0-2%, segít
családtag 47823 = 22-6%, gazdasági cseléd 23,313 = 10-6%, közliirtokossági

cseléd ós pásztor 1493 = 0*7%, mezgazda.sági napszámos 75,891 = 35 '9%.
;A vármegvp nagv része a Tisza—Duna közötti rónasáeon terül cl. Fels Taiaj-

részének nyugati fele atn\niuk a Dunán és feloleh a buda-pilis-visegradi hegy-
csoport hegj-es, halmos, völgyes részét, míg éjszaki része a nógrádi hegycsoport
alsó ré.-'zén terül el. Ennek egy része Cserhát néven kisebb hegy- és domlisorokat

alkot és beékeldve a nagv-alföldi rónába, majdnem Czeglédig (Czeglédberczcl)

ny^ilv le, vízválasztót alkotva a zagyva-tisza- és dunamenti rónák között.

A vármegj'e Tisza-Duna között elterül részének középvonalán a homok-
halmok lánczolata, a Tisza és a Duna között jóformán vízválasztót alkotva,

Budapesttl, sót már Vácztól le, egészen Kliskunhalasig — a vármegj^e déli

Jlagy.irorsz.-iK V.4rmeB>-éi és Virosai: Pest-Pllis-Solt-Klskun vármegye. \\. 3

viszouyok.
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zs-éléig — nyúlik ; keleti és nyugati irányban pedig a tisza- ós a dunamenti
lapály-vidékbe megy át. A vármegye földtani és vízrajzi viszonyait e munká-
nak miis része ismerteti. A termföld minség szerint való változatairól, — a

talajviszonyokról. — és a mezgaztlaságra fontosabb vízrajzi állapotokról azon-

ban itt lesz szó. A vármegyének talajviszonyai nemesak vidékenként, de egyes

vidékeken szkebb körben is igen változók.

A Duna folyó áltaJ a buda-pilis-visegrádi hegycsoporthoz osztott, a pomázi
ás 1 iai (ezeltt pilisi) járásokhoz tartozó részeknek, — ideértve a szentendrei

szigetet is. — a talajviszonyai változók, az ottani hegyeket alkotó képletek

réizei szerint és a vidék sík. völgyi, vagy dombos-hegyes fekvéséhez képest.

E vidék talaja általában különböz meszes változatú és változó term réteg
hnmus-dús. vagv humus-szegény agyag. Kivétel a Pilisvörösvártói keleti h'ányban

nyúló löszös homokos domblánezolat, továbbá Szentendrétl Budapestig és

innen Xag\-tétény irányában, a Duna mentén elnyúló iszapos, televényes, már-
gás agvag és az egész szentendrei sziget, mely utóbbi sovány homok.

A vármegye e hegyvidéki részének a talajviszonyai azonban igen jók, mert
egyes fennsíkok és szelídebb lejtés dombok agyagos-márgás földjei, jó min-
ség é.s biztos tirnms szántók ; a völgyekben pedig igen jó minség réti-földek

vannak. A szelídel)b lejtk jó minség legelt adnak ; meredekebb és löszös

hegyoldalokon azonban már sovány szántók és legelk vannak, kivéve ott, a

hol még a fennálló erdk az éghajlati viszonyokat mérsékelik. Különösen jó

minségek azok a földek, melyek Tinnyétl délnek, le egészen a törökbálinti

hegyekig terülnek el.

A vármegyének éjszaki, a nógrádi hegyek nyúlványain elterül részének

(váczi és gödölli járás) talaja szintén meszes jelleg agyag, de sok helyen, —
különösen éjszaki fekvésben, — már vörös nyirok is található. A völgyületek

itt is jók, de a talaj minsége általában gyengébb a fentinél.

A Duna mentén, Vácztól Budapest irányában elterül völgy, továbbá a

Gödölltl éjszaki irányban terjed, a hegylábaktól határolt fenns-ík talaja

homok, st itt-ott kavicsos, mely fekvés szerint, min.ségében is változó.

Az Aszódnál kezdd rónának a talaja, — mely a Cserhát nyúlványain
és fennsíkjain át, a Zag\'va irányában, továbbá Czegléd, Abony vidékén a vár-

megye alsó részét alkotó nagy síksággal olvad össze, általában igen jó minség
és minden kulturnövéiy termelésére alkalmas. Vannak itt egyes homokos részek

is, melyek általában jó minségek, kivéve a tápiómenti homokbuczkákat és a

kisebb terület szikes földeket.

A nógrádi hegyek dombos n^TÍlványát alkotó és Cserhátnak nevezett

résznek, mely a vármegj^e középrészén, Czegléd irányába nyúlik be az alföldi

síkságba, a talaj viszonyai hasonlóképen változók. A fenn.síkok talaja általában

jó minség márgás és löszvégyület, minden kultúrnövény termelésére alkal-

mas agyag ; a doml oldalaknak — fekvés és minség szerint — már gyengébb
minség a talaja ; a völgyületekben elterül réti földek azonban igen jó
minségek. E vidéken is vannak homokos, st kavicsos részek is, melyeknek a

talajminsége fekvés szerint változik.

A vármegye alsó középs részét alkotó Tisza—Duna közötti rónaságon a
magyar Alföldnek jóformán minden talajminsége feltalálható. A túlnyomó
ré^z homok, melv a kitn minség fekete homoktól, egész a szélhordta és a
terméketlen szikes szürke homokig, minden változatban fellelhet.

A ti.sza- és dunamenti lapályokon igen jó minség és minden kultúr-

növény termelésére alkalmas feketeagyag és iszapos változatú földek vannak.
Szigetesen, de nagy kiterjedésben is — különösen Jászkarajen vidékén

és Kunszenlmiklóstól le, egészen jóformán Kiskrösig — a szikes talajnak
minden változata : a teljesen sivár és terméketlen fehér szik, a nehéz mívelés
vagy mívelésre általában alkalmatlan, sipákásnak nevezett szik és a búzát
kitnen term porhanyószík föllelhet.

A vármegyének tekintélyes része a 10 községet magába foglaló Csepel-
sziget is. A Csepel.sziget talaja általában homok, de a dunamenti részeken, külö-
nösen a sziget alsó ró.szén, igen jó minség agyagos és iszapos földek vannak.

A vármegye dunamenti alsó részén, Fülöpszállás és Kiskrös vidékét fel-

ölelve, és ettl Dimapataj, Kalocsa és Baja irányában óriási kiterjedés vizenys,
st mocsaras-turjános területek voltak, melyek jó részben lecsapoltatván, ma
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mint mentesített területek vannak a gazdasági kultúra szolgálatába be-

vonva.
A vármegyei terület tekintélyes részének talaja a homok. Az utóbbi két

évtizedben a homoktalajok hasznosítása terén óriási eredményeket értek el a

vármegyében. Az azeltt terméketlennek vélt homokot, ma már kell mívelós

mellett hasznosítják, a gazdaságra nem alkalmas részeket pedig fásítják. Bámu-
latos az a szorgalom és kitartás, melylyel népünk a homokterületeket telkesíti.

Érdemes megfigyelni a homokvidéki kis ember munkáját. Öriási fáradsággal

dönti, vontatja a buczkás részeket a lapályokba és forgatja mélyen a földet,

hogy a sivár homokból paradicsomot varázsoljon. A nagy mérvben megindult

szl- és gyümölcstermelés következtében nagj^ kiterjedés homokterületek
kerültek mezgazdasági hasznosítás alá, és a homokos rónákon ma már viruló

szls- és gyümölcsös-kertek terülnek el, a törpe-nyár és boróka-cserjések

helyén pedig az apró tanj^ák százai épülnek.

A kis embernek a homok az igazi földje. Gyönge igás erejével, keze mun-
kájával mívelheti annak laza földjét, mely kellen elkészítve, jól neveli a gyü-
mölcsfát, szlt és akáczot. Alkalmas kerti mívelésre is ; a baromfinak pedig

a homok az igazi hazája. A kis ember a homokon a kisebb gazdasági ágak fel-

karolásával — min a szl- és gyümölcs-termelésen kívül a baromfi-nevelés,

méhészkedés stb. — minden idszakban hasznosíthatja és értékesítheti idejét. Éghajlat.

Az éghajlati és csapadék-viszonyok tekintetében e vármeg_ye idjárása
a szélsségekre hajló és az utóbbi évtizedek alatt száraz jellegnek mondható.
A csapadék-eloszlás nem egyenletes és a hmérsék-viszonyok is ingadozók.
E vármegye csapadék- és hmérsékleti viszonyaira nézve a Budapesten, Szege-

den és Kalocsán történt észleletek átlaga tekinthet irányadónak.

Hmérséklet Csapadékos Zivataros Csapadék Csapadék
C. napok napok m/m msx.

Budapest átlag

1901—1905 II 133 19 540 39
1908 10-5 108 19 4Ö5 43

Szeged átlag

1901—1905 10-8 110 18 578 ti2

1908 10-3 96 24 575 43

Kalocsa átlag

1901—1905 11-2 114 11 616 96
1908 10-5 101 24 537 25

Gyakorta, de inkább vidékenként észlelhet az szi korai és a tavaszi

kései fagy, mely a szl- és gyümölcs-termést sok esetben, különösen a lapályos

részeken veszélyezteti. Az áprilisi szárító szelek pedig a gazdasági növényzet
fejldésére válnak károssá, a mi különösen homokvidékeken észlelhet.

A vármegyének fels hegyes-völgyes részén a telkesítések inkább a völgyi T.>ikesiti'-sti.

patakok és folyók szabályozására és így a völgyek termésének biztosítására

szorítkoztak. A téres Alföldön azonban, ré.szmt a Duna ós Tisza árjától hódítottak
el a védekezési munkálatok igen nagy területet, részint pedig a belvizektl
borított mocsaras, lápos területeket tették e lecsapolásokkal hasznothajtóvá.

A fels részen nagyobb üyen munkálatok voltak : a Galga-szabályozás,
mely az Ácsától Aszódig terjed termékeny völgyet, innen pedig a Hatvan-felé
terül téres síkságot ment-ette meg a vízkároktól. A Gerje-Perje szabályozás
pedig Czeglédvidékétl Tószegig több ezer holdat mentesített a belvizektl.

A legnagyobb és igen eredményes belvíz-szabályozási munkálat volt a
Kalocsa vidékén elterül Sárvíz lecsapolása, a sárközi ármentesít társulat által,

mely Kiskrös—Császártöltés—Dunapatajtól kezdve, le egészen Bajáig, nagy
területtel szaporította a vármegye alsó részének termterületét.

Az ármentesítési munkálatok nagy területet védnek meg a Duna és Tisza
áradásától és sok oly területet tettek hasznothajtóvá, melyeken azeltt csak a
\-izi-. ad tanyázott. Ilyen társulatok a dunai részen : A szentendre-szigeti ármen-
tesít társulat. A csepelszigeti ármentesít társulat. A dömsöd-pataji Duna-
védgát társulat. A dab-tassi védgát társulat. A tiszai részen : a kócske-kecske-
méti tiszai ármentesít társulat. Ujabban tervbe van véve a vármegye középs
részén, Soroksár tájékától az ócsa—Alsódabas, Alsónémedi—Bugyi községektl
határolt és innen Fülöp.szállásig—Akasztóig terjed területen összegyl belvizek-
tl alkotott mocsaras területeknek Kalocsa irányában a Dunába való lecsapolása.

3*
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Ezzel ismét nagy terület tétetik hasznot hozóvá. E czélra alakiüt a Pcst-vár-
meg\-ei Dunavölgyi lecsapoló és öntöz társulat 1909-l)en. E társulatokat rész-

letesen a monogiafia más része ismerteti.

Kiselil> vidékek érdekében való medertisztítások és lecsapolások utján —
melyek a kult urmérnökség sikeres munkájának az eredményei — szintén sok
teriiletet tettek hasznot hozóvá. D}' módon mintegy 7000 kat. holdat hódí-
tottak el a mezgazdasági termelésnek.

A N-ármegyében kisebb fol3Óvizek hiányában az öntözés nem indulhatott

meg oly mértéklien, mint ez szülvséges lett volna. E tekintetben azonban a kul-

turmérnökség közremködésével már eddig is bizonj-os eredményeket értek el.

így pl. Paládicson 120, Kispesten 100, Dukán 19, Túrán 54, összesen 293 kat.

holdat rendeztek be öntözésre. Alagcsövezést Nagykrösön 80, Gödölln 100,

Gödön 60, ö.sszesen 261 kat. holdon végzett eddig a kult urmérnökség.

A vármegye homok-vidékén, fásítás útján a homokkötés, és a hegy-
vidékeken a vízmosások ellen a fásításokkal való védekezés is terjedben van.

Egyes vidékeken, pl. Nagykáta, Monor és Dános vidékén, szép fásítások vannak.
E téren azonban még sok a tenni való ; különösen a kiskunsági rónákon és a vár-

megj-e fels, heg3'es vidékein, mely utóbbi helyeken sok befásításra váró kopár
terület van, mel\aiek beerdsítése meg is iiidult.

A birtokrendezés és tagosítás a vármegyében általában megtörtént. Az
olyan községekben, hol a volt úrbéresek nyomásokba osztva rendezték illet-

ségeiket, a nyomásos és pedig a háromnyomásos gazdasági rendszert karolták

fel, vag\-is egy dlbe es földjeiket közös megállapodás szerint használták.

A közelebb es részeket, takarmányos és veteményes földjét, szlejét, és gyü-
mölcsös kertjét azonftan ki-ki szabadon használta ; a határ egy részét pedig,

az erdt és legelt közösben hagyták és bizonyos arány szerint közösben
hasznosították. Közös legelnek — sajnos, a legtöbb esetben — a határ leg-

gyengébb részét hagj'ták meg. De igen sok község volt és van, a hol a gazdák
összes illet ménj-eiket egy tagban vetették ki ; legfeljebb a rétet, szlt, erdt
vették ki külön, és a közösben hagyott legelöt. így fejldött ki a tagos tanya-

rendszer.

A Kiskunsághoz tartozó községek általában redempczió arányában osz-

tották meg birtokaikat és a közösben hagyott téres legelk is fokozatosan osz-

tálv alá kerülvén, a tanyák sokasága népesítette be a téres határokat.

A tagos — tanyás — rendszernek kétségtelenül megvan az elnye a nyo-

másos rendszer mellett kezelt birtokok fölött, mert a birtokos gazdasági

rendszerének megállapításában semmi irányiján sincs korlátozva. Ott azonban,

hol a nj-omásos rendszert kell gazdasági tudással kezelték és kezelik, a gaz-

dák ennek sem látják hátrányát. A változó viszonyok következtében azonban

igen sok oly községben is, hol dlkben, töljb darabban vették ki a volt úrbé-

resek illetményeiket, megszüntették a nyomásos rendszer szerint való gaz-

dálkodást és áttértek a szabad gazdálkodásra, mely rendszer szerint mindenki

úgv használhatja minden darab földjét, a mint jónak látja ; de viszont a tarlók

és szabadulás után a kaszálók közös legeltetésének elnyétl elesnek, a mi

állattenyésztési szempontból hátrányos.

Ez id szerint a nyomásos gazdálkodási rendszert, a birtokosság közös

határozata alapján, csak 31 községben tartják fenn, de igen sok az olyan községek

száma is, hol az 1894 : XII. t.-cz. alapján, a szabad gazdálkodási rendszerre

való áttérést mondották ki és hallgatagon mégis nyomásos gazdasági rendszer

szerint gazdálkodnak.

A régibb tanyásgazdaságok gazdasági rendszere, vidékenként, a helyi

viszonj-oknak megfelelen, már kialakultnak mondható ; de igen befolyásolta

ezt az, hogy tartozik-e hozzá közös legel, vagy van-e alkalom az állatokat

fbérre beváltani, mert az ilyen kisbirtok állattartása élihez alakul.

A jobban kezelt tanyásgazdaságok a szántó területének harmadát rend-

szerint szi kalászossal vetik be ; a hol a föld minsége jol)b, a harmadát kapás-

növén^mvel állítják be, harmada pedig tavaszi kalászos és takarmány alá

marad. Takarmányosnak (lóher és luczerna) sok helyen külön helyet is adnak.

Ha rét is van a tanyán, kevesebb takarmánj'félét vetnek. Rendszerint a tengeri

vagy a bükköny alá trágyáznak, melyet buzavetés követ. Sok helyen viszont

a tavaszi kalászos — árpa — a búza elveteménye. Az ilyen gazdaságok rend-
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szerint hatévonként jól áttrágyázzák a földet, de közben a szükséghez képest
féltrágyát is alkalmaznak. UytMi a jobban kezelt tanyagazdaságok rendszere

;

de sajnos, nagyon sok tanyán minden rendszer nélkül, zsarolómódra gazdálkod-
nak. A szántónak a felét szivel, másik felét tavaszival és kapással vetik l)e,

st szi után szit, tengeri után tengerit is vetnek. Takarmányfélét pedig
csak épen annyit, a meinijT az igás állatnak szken kell. A szarvasmarhának
csak tengeriszár, törek és szalma jut. így gazdálkodnak azok, a kik erejökön felül

vettek földet, forgó tökéjök nem maradt, és így az adósság terhét nagyon érzik.

Az állattenyésztés, tanyarendszer mellett, sajátságosan alakul ki. Sok
helyen nem állattenyésztés, hanem csak tartás van ; két igást s a házi szükség-

letre egy-két tehenet és sertést tartanak, nem nevelnek. Más tanyagazdaságok
viszont a nevelésre is sul^-t helyeznek s jól tartják és ápolják állataikat. A gaz-

daság képe és jövedelmezsége is természetesen ehhez alaktil. Az azonban tény,

hogy tanyarendszer mellett, — különösen ott, a hol közös legel nincs, vag}^

fbórre sem lehet beváltani, — a magyar fajta szarvasmarha tért veszít, mert
vetett takarmányon és részben istállón csak gyorsabb fejlödés állatot tart

szívesen a gazda, mert ez jobban jövedelmez is. A tanyás gazdaságokból nem
hiányzik a szlskert és gyümölcsös sem. Méhes sok heh'en van ; baromfi-nevelés

pedig jóformán mindenütt.
A nagyobb gazdaságok rendszere a talaj minsége és az értékesítési pia-

czokkal való összeköttetés szerint, igen változó. A nag^^obb gazdaságok tekin-

télyes részében belterjesen gazdálkodnak. A takarmánytermesztésre a nagyobb
gazdaságok nagy sulj-t helyeznek ; a szántónak 10—30%-a ezzel van bevetve.

A talaj term-erejének fenntartására is gondot fordítanak és a gazdaságban
elállított trágyán kívül vásárolnak is és a mtrágyát is alkalmazzák.

Jól kezelt nagyobb gazdaságok üzemére, illetleg gazdasági rendszerére

tájékozást n-^Tijt eg^ik nagyobb gazdaság (a biai) rendszere, hol 10 kat. holdra
egy családfenntartó állandó cseléd és munkás (cseléd, szerzdéses arató és csépl)
14 holdra egy igavonó állat, 3 hold szántóföldre egy számos marha (ökör, tehén
vagy e helyett 10 juh) esik.

A gazdasági rendszer mind a nagyobb, mind a közép- és kisbirtokon

a változó hehá viszonyokhoz alakul. A nagyobb értékesítési és fogyasztó
középponttal jobb összeköttetésben lév vidékek mezgazdasági üzemének
alapját a tejtermelés és hizlalás alkotván, a földmivelési viszonyok is

ehhez képest alakulnak ; takarmány-félék és kalászosok termesztésére helyezik

a f-sulyt, mert a szemtermesztésen kívül, itt a szalma-szükségletet is bizto-

sítani kell. A tejtermelést igen sok gazdaságban üzlet szerleg, a tenyésztés

és nevelés kizárásával zik. Borjút nem nevelnek, mert a felneveléshez szükséges

tej és a takarmán\'fóle drága. E rendszertl azonban a nagyobb gazdaságok
kezdenek lassan eltérni, mert az állati betegségek ós a fejs tehén drágasága,

ha részben is, de a saját nevelést tették szükségessé. A ló, sertés, juh, st
részben a hús-juh tenyésztése is igen sok gazdasági üzemnek az alapja.

A szl, gvümölcs, kereskedelmi és konyhakerti növények termesztését,

a baromfi- ás méh-tenyésztést szintén bevonják a gazdaságok üzemébe.
A mezgazdasági gépek nagyon el vannak terjedve. A kis és nagyobb gaz-

daságok általában Sack-rendszerü vasékekkel vannak felszerelve; a tejtermelé.st

és állattenyésztést z gazdaságok pedig a takarmány-elkészít gépek minden-
féleségét alkalmazzák. Igen elterjedt a vet- és cséplgép és tért nyert az arató-

gép. A mély mívelés és a gzeke is örvendetesen terjed.

A vármegye mezgazdasági rendszere mindenütt az értékesítési viszonyok-
hoz alakul ; a gazdák zöme a gazdaság jövedelmezségét tekinti czélnak. Ennek
következménye az, hogy igen sok nagy- és kis-gazdaságokban egyes termelési
ágakat elhanj^agolnak, vagy szükségbl tartanak fenn, más gazdasági ágakat
viszont üzem.szeriileg kezelnek ós fejlesztenek. A helyes gazdasági rendszer
iránt való érzék azonban mind a nagyobb, mind a kisebb gazdaságokban fejldik.

A mezgazdasági termények kedvez értékesítésére a váimegyóben minden
tényez és alkalom megvan és mindenütt, hol a közlekedési és forgalmi viszonyok
a termények elszállítását, piaczra vitelét nem korlátozzák, jóformán minden
gazdasági termény és termék értékesíthet.

A föld ára az utóbbi két évtized alatt mint országszerte, úgy e vármegyé-
ben is lényegesen emelkedett. A jónak tartott földek áremelkedése azonban nincs

Értékesliési
viszonyuk.

Fiildár^ik é,
parozellfVztis.
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arányban a homokföldek áremolkedé;évcl. A jó minség, liúzát és egyéb ter-

ményeket jól termo földek ára minség, fekvés ós vidék szerint átlagban 500

—

1600 korona között ingadozik kat. holdanként és ez az ár 300—600 koronáról

emelkedett idáig. A homok ára azonban 40—100 koronáról, 300—1000 koronára,

."öt ezenfelül is emelkedett. A szlnek alkalmas, jobb forgalmú helyen lév
ás jó f.'kvósü homokot jól megfizetik.

Ha számitásba vennk a fiUoxerától okozott károsodást és összehasonli-

tanók a homok értéknövekedésével, az új telepítés szlk és gyümölcsösök
értékévelés a homokterületek mlvelósbe vételével elért közgazdasági haszonnal,

a mérleg bizonyára az ntóbbi felé hajlanék vármegyénkben.
Földforgalmunk élénk. Az alvidóki földraível nép megtakarított pénzét

jóformán csak földbe fekteti. Homokot vásárol a munkás, a cselédember, hogy
1—2 hold szlt és g\-ümölcsöst telepítsen, mely megélhetésének biztos alapja.

Mindezek s a középbirtokot fokozott mértékben tei'hel termelési költségek

azt eredményezték, hogy e vármegyében a parczellázás az utóbbi két óvtizedlien

igen nagyméreteket öltött ; tölib nagy- és középbirtok oszlott meg és a jegenyés

nagy majorok helyén, a kis tanyák .százai keletkeztek.

Nincsenek pontos adatok arra, hogy az utóbbi három évtized alatt müy
nagy területek kerültek parczellázás alá, de hozzávetleges számítás szermt, a

200'kat. holdon felüli és nagy birtokokból legalább is 150.000 kat. holdat par-

czelláztak fel. Magában a dabasi járásban 20—25.000 kat. hold oszlott így meg.
Az utóbbi idben. 1895-tl számítva, legalább 90.000—100.000 kat. holdra "tehet
ama 200 kat. holdon felüli birtokok területe, melyeket elparczelláztak. Ezen-
kívül a 200 holdnál kisebb elparczellázott birtokok területe is igen tekintélyes.

A parczellázás az a'sódabasi, kiskrösi és monori járásoklian a legnagyobb.

A parczellázások kezdetén, különösen az ah-idéken, a vásárló nép még nem
számolt ann^^ra az anyagi erejével, mint ma. A számítás nélkül, olykor ren-

dezetlen kölcsön-ügylettel, szerzett földek azután csakhamar gazdát cseréltek.

Az is tény. hogy a parczellázás, tör\ényes rendelkezés hiányában, sok
helyen a közczélokra való tekintet nélkül törtónt és sok rendezetlen állapotot

teremtett, mert legnagyobb részüket üzérked szempontok irányították.

E vármegye teriiletén a munkásviszonyokra igen nagy és kedveztlen
befolyással van Budapest közelsége, mert ipartelepei igen sok munkást vonnak
el a mezgazdaságtól. A környékbeli falvakból — mintegy 50—60 km. körzet-

bl — a legtöbb munkás oda siet, a hol tényleg több a keresete, mert a székes-

fvárosban és az ipartelepeken fizetett munkabéreket a mezgazdaság nem bírja

meg. Igaz, hogv Budapesten és az ipartelepeken többet keres a munkás, de
viszont a mezgazdasági munkás hel_\'yete ós élelmezése még ezen a vidéken is

jobb. mint a Budapestre ós az ipartelepekre járó. nem rendes ipari foglalkozású

munkásoké, mert azoknak a megélhetése költségesebb.

A székesfvárostól távolabb es vidékeken a munkásviszonyok már jobbak.
A munkásviszonyok kedveztlenségét a gazdaközönség nem ablian keresi

és találja, hogy a munkabérek természetszerleg emelkedtek, hanem abban,
hogy a teljesített munka nem áll arányban a munkaLéiTel és a jövedelemmel.

A múlt század utolsó évtizedében tapasztalt nagymérv izgatásnak, sajnos,

az lett az eredménye, hogy a gazda és a mezgazdasági munkás között meglazult

az az egyetért jó viszony, mely a sikeres termelésnek és a kölcsönös érdekek
méltánylásának is eg\nk feltétele. E mozgalommal szemben azután a munkaadók
kénytelenek voltak minden eszközt megragadni, melylyel magukat a munkásoktól
lehetleg függetleníthetik. így pl. 1897-ben a dunavecsei járásban felidézett

aratósztrájk és az 1903—-1907-ig szórvánj-osan több helyen észlelt arató- és cseléd-

sztrájkok, az aratógópek elterjedését — meh'et újabban a kisebb gazdák is fel-

karolnak — vonták maguk után. Az utóbbi 3—4 évben azonban a helyzet

némileg javult és a felizgatott kedélyek csillapodóban vannak.
A munkabérek megyeszerte, a terményárakhoz viszonyítva is, elég magasak.

A férfi napszám vidék és idszak szerint 1—140—160—•2-^—2-20-—3—4 korona
között váltakozik és az óv kétharmaclrészében, különösen nyáron igen magas.

Az aratás általában ré.szbl, 10—-ll-ik ré.szért, történik. Nagyobb gazdasá-
gokban egy kaszára szi és tavaszi kalászosból 10—13 kat. holdat számítottak
s így eg^' arató egy idényben (mintegy 3 hét) kettzjével együtt 7— lOm. vegyes
szemi-s-életet is kereshetett. Pénzért is aratnak; kat. holdanként 7—10 K.-t.
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fizetnek. Az aratók rendszerint 1

—

2 hold feles, vagv harmados tengeri földet is

kapnak és a gazdaság egyéb munkára is szerzdteti ket. A változó viszonyok
következtében azonban újabban az aratási idény magrövidíté.íóre törekszenek.

A részes cséplésórt 3—4%-ot szoktak fizetni, ott pedig, a hol a munkások
az aratással együtt a cséplést is vállalják, a nyolczadik részt.

A cselédbérek vidékenként szintén változók. A monori járásban pl. a köz-
cseléd általános tere, lakáson, tüzel-anyagon felül 80 korona készpénz, 24 hl.

búza, rozs ós tengeri, (vagy az utóbbi helyett árpa) 24 kg. só, 1600 négyszögöl
veteményes és kerti föld, egy tehén- ós s?rté3-tartás és egvób a törvénv által
biztosított kedvezmények. Ott, a hol tehéntartás nincs, tejilletményt ad, vai^y
ennek egyenértékét téi'íti meg a gazdaság. Kisebb gazdaságok a bent kosztos,
mindenes cselédnek 200—-300 korona évi lért adnak és minthogy az ilyen cseléd
rendszerint arat is, ezért 1200 négyszögöl vetés termése az övé. — A cselédség
a készpénzben való fizetésnél többre tartja a terménybeli bért.

Nagyobb mérv kivándorlás a földmívesek és mezgazdasági munkások
körébl nincsen. 6-—8 évvel ezeltt a váczi éi kalocsai járásból kezdtek naf^y szám-
ban kivándorolni Amerikába; egy idre ez szünetelt, de újabban ismét többen
kérnek e vidékrl útlevelet, holott kivándorlásra kényszerít szükséo- nincs
mert a munkások nemcsak elég állandó foglalkozást találnak, de több vidéken
még munkáslüány is észlelhet.

A törvényhatóság a munkásnép éi'dekében hozott üdvös törvénvek és ren-
deletek végrehajtása körül nagy buzgalommal jár el. A vitás cselédüíyekböl
kifolyó panaszok gyors elintézése czéljából, jóval az 1907. évi XLV. t.-cz. a cseléd-
törvény életbeléptetése eltt, minden nagyobb község megbízást nyert a cselédütry-
ben való elsfokú bíráskodásra. A cselédlakások építésérl szabályi'endelffpt
alkotott, mely szerint tíz éven belül minden gazdaság úgy tartozik a cselédlakás
ügyeit rendezni, hogy minden cselédnek külön szobaija, kamrája legyen. A konvha
lehet közös is. A munkásházaknak állami segély mellett való építésénél a törvény-
hatóság szintén közremködik. Ez id szerint Solton 12,munkásház áll; Apos-
tagon 30, Bátyán 40, Kiskunfélegyházán 20, Czegléden 16—20, Kalocsán 18
munkásház áll tervezés és építés alatt.

Az országos gazdasági munkás- és cselédsegélypénztár áldásos intézményé-
hez a vármegye 500, a mezgazdasági bizottság 100, községeink nagyobb része
50—200 koronát, birtokosaink, iparvállalataink és intézeteink pedig tekintélyes
számban 50—2000 korona alapítványt jegyezve, járultak hozzá s így a vármegyé-
bl mintegy 20.000 korona alapítvány gylt össze.

E vármegye területérl ez intézmény keretéhen 18.987 cselédet biztosí-
tottak a munkaadók kötelezen. Ezenkívül rendes és rendkívüli tagként 2211
munkás és cseléd van a külöiiféle osztályok szerint, munkaképtelenség, aggkori
ellátás és halál esetére biztosítva; a törvény rendelkezé.se alapján pedig 343
munkaadó, 369 c -éplgép mellett, 8406 munkást biztosított balesetre a pénztár
keretében.

A törvényhatóság a köz- és mezgazdasági ügyeket, mindenkor a közigaz- önkomiánj--

gatás fontos ágának tekintette. A mezgazdasági "ügyek adminisztrácziójának"'^*' ^ség^''^^'

a mezgazdaságról és mezrendrségrl szóló 1894 : XII. t.-cz. adott bizonyos
irányi;. A^ törvényhatóság azonban ezt megelzleg is, egyes mezgazdasági
ügyek ellátására nézve, szabályrendelet i vagy más úton intézkedett.

A .szerb tövis, hernyók és kártékony rovarok kiirtását már 1871-lien
rendeli el. A lótenyészbizottmányt 1872-ben alakította meg. Támogatta azt
a mozgalmat, mely az állattenyésztés elmozdítása érdekében 1883-])an egye-
sületet alakított; hogy pedig ez egyesület tevékenységét közigazgatási úton
is biztosítsa, az egyesület járási választmányait az apaállatok megvizsgálásával
is megbízta. Az apaállatok megvizsgálásáról" 1890-ben már szabályrendeletileg
intézkedik, melyet a változó viszonyok és tapasztalatok alapján 1893-ban mó-
dosított. Az állattenyésztési egyesület azután 1886-ban, — a törvénvható.ság
támogatásával, — vármegyei gazdasági egyesületté alakult át, mely ettl kezdve
a törvényhatósággal a mai napig szervi összeköttetéslien mködik.

A törvényhatóság már 1890-ben szervezte a helyhatósági állatorvosi
szolgalatot. Ezt a fontos intézményt külön ismertetjük.

/P^"^!^"' * mezgazdaságról és mezrendrségrl szóló 1894 : XII. t.-cz.
eletl)eleptetése után az egyesület igazgat ó-választmányát, a vármegyei mez-
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gazdasági bizottsági teendk, a járási és r. t. vála,sztmánvokat pedig, a járási és

városi mozgazdi\sági bizottsági teendk ellátásával is megbízta és az egyesület
alapszabályait vármegyei szabál\Tendelet jellegével ruházta fel. A megyei
központban pedig vármegyei mezgazdasági eladói állást szervezett és ez ál-

lást csak mezgazdasági szakképzettség tisztviselvel tölti be, ki a vár-
megyeiközponti ügykörben a köz- és mezgazdasági ügyeket elkészíti ós el-
adja.

Ez id óta a vármegye közönsége a következ szabál\Tendeleteket alkotta
meg: 1. A vármegyei mezgazdasági luzottság szervezésérl 1895. (Ez id sze-

rint módosítás alatt áll.) — 2. A pásztorolo-ól. 1896. — 3. A szarvasmarha, juh
ós sertéstenyésztésrl. 1895.. 1898., 1906. — 4. A birtok határmegjelölósérl.
1896. — 5. A szerb tövis irtásáról. 1896. — 6. A kártékony hernyók és rovarok
irtásáról. 1896. — 7. A faiskolákról és fásításokról. 1899. — 8. A ,,peronospora
^•iticola" elleni kötelez védekezésrl. 1899. — 9. A nem állami tulajdonban lev
és nem állami felügyelet alatt áUó mének megvizsgálásáról. 1900. — 10. A köz-
ségi segélyalapokról. (1898 : II. t.-cz. 71. §.) 1900. — 11. A gazdasági cselédek
lakásáról. (Jóváhagyás alatt áll.)

A törvényhatóság közgazdasági téren való tevékenységének fén%'j)ontja

a kisemberek hitelszükségletének ellátása czéljálíól alakított hitelszövetkezeti

intézmény, melyet a törvényhatóság, hathatós erkölcsi és anyagi támogatásával,
a vármegyei gazdasági egyesület vezetsége és a várm. vezettisztviselk közre-

mködésével alapított s mely ma országos intézmónynyé fejldve, teljesíti

nemes hivatását. Ujabban a törvényhatóság, — áUami támogatás mellett, —
a mezgazdasági munkásházak építésének ügyével foglalkozik.

A régibb idben a városok és községek is közrehatottak a mezgazdasági
viszonyok fejlesztésére. Így Nagykrös város 1840-ben az ottani tanítóképz
intézetnél gazdasági tanszéket alapított, melynek fent artá.sára 200 hold föld

használatát engedte át ós ezenkívül gyakorlati és kísérleti térnek 25 hold földet

jelölt ki. Ez a tanszék 1850-ben a fgimnázium keletkezésével megsznt. Czegléden
Török János 1846-ban alapította a szkehalmi földmíves-iskolát, tekintélyes

nagyságú gazdasággal. A .szántó és rét 300 hold, az erd 100 hold volt. Négy-
évi fennállás után azonban ez az iskola is megsznt.

A községek már a régibb idben telepítettek faiskolákat, melyeknek egy
részét jól is kezelték. Ezekrl a gyümölcsészeti résznél lesz szó.

-.eTékenre^r. Mint említettük, a vármegye támogatása mellett a ,,Pest-Pilis-Solt-KiaKun-
megyei állattenyésztést elmozdító egyesület" 1 883-1 )an alakult. Els elnöke
V)áró Podmaniczky Gróza volt, alelnökei pedig Beniczky Gábor és Hajós József dr.

földbirtokosok, a titkári teendket Tahy István tb. föjegj'z látta el.

Ez az egyesület 1886 április hó 12-én mint ,,Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
gazdasági egyesület" öltött új alakot, melynek alapszabályai a társadalmi
tevékenységet a közigazgatási tevékenységgel szervi összeköttetésbe hozták,
s így ez alapszabályokat, melyeket Hajós József dr., Förster Aurél dr. és Tahy
Lajos dolgoztak ki, a törvényhatóság 1886 január hó 13-án tartott közg\-ulésé-

ben 124/886 kgA*. sz. a. meg is ersítette. Ez alakjában az egyesület a vármegye
gazdaközönsége képviseletének és a törvényhatóság szaktestületének ismer-

tetett el és üy iránylian is mködött.
A törvényhatóság és az egj^esület vezeti már az egyesület megalakulása

alkalmával tervbe vették a kisgazdák hiteligényének kielégítésére és az össze-

tartozandóság érzetének fejlesztésére a külön e czéll ól alakított vármegyei köz-

ponttal, a községi hitelszövetkezetek megalakítását, és a törvényhatósági
bizott.ság gróf Károlyi Sándor egyesületi elnök indítványára 163/1896 Kgy.
az. a. határozta el a hitelszövetkezetek megteremtését.

Az els hitelszövetkezet Tasson 1886. noveml)er 15-én keletkezett, 1887-ben
már 10 községben alakult hitelszövetkezet, 1607 taggal, 2921 üzletrészszel,

68.886 korona 68 fillér forgalommal; 1894-ben 80 községben mködött hitelszö-

vetkezet 23.859 taggal, 48.970 üzletrészszel, 15,735.067 korona 72 fillér forgalom-

mal. A pest-vármegyei közpoTit kezdeményezásére, más vármegyékben is alakultak

hasonló szövetkezetek, melyeknek a hitelszükségletét kezdetben ez a központ
elégítette ki. Ez az intézmény 1894-ben beolvadt az egész ország hasonló szövet-

kezeteit magába foglaló központba, mely a „Hazai szövetkezetek központi
hitelintézete" czimen foh'tatta mködését.
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1 Franczia paviUonos ól, egy törzs számára. - 2. Pekingi kacsatelep. — 3. Pekingi

kacsák. — 4. Sárga Orpington törzs-ól. — .5. Emdeni ludak. — 6. Tórészlet.
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A pestvármegyei szövetkezetek megalakításában, mely az egész orszáora

kiható szövetkezeti hálózatnak a magva volt, gróf Károlyi Sándor elnök ós

Hajós József dr. alelnök vezették az alapítás ós kiépítés nagy munkáját, kiket

ebl)en több buzgó várm. vezettis-ítviselö és gazda támogatott ; így elismerésre

méltó tevékenységet fejtettek ki : Baross Pál, Benedicty Gyula, Beniczky Gábor,

Fáy Béla (vérségi), Földváry Mihály ali-;pán, Földváry Miklós, Förster Aurél dr.,

Galgóczy Károly, Gosztonyi János, Horák János, Kovácsy Gyula, id. Madarassy
István, Gulner G_\iila, Kársai Albert, báró Prónay Dezs, Bakovszky István,

gróf Szápáry István fkpán. Szilágyi Virgil, Szivák Imre dr., Taky István,

Tahy Lajos, gróf Tisza Lajos és gróf Teleki József.

Az 1908-ik év végén e vármegye területén már 133 községben mködött
hitelszövetkezet az országos kötelék keretéljcn.

A mezgazdaságról és mezrendrségrl szóló 1894. évi XII. t.-cz. ismét

szükségessé tette az egv^esület átalakulását, mert igazgató-választmánya s járási

ós városi választmánya eddigi szervezetük mellett, a törvény által rendelt bizott-

ságokkal paralell nem mködhettek ós több oly közigazgatási teendk vonattak

volna el az egyesülettl, melyekben eddig sikerrel mködött közre. A vármegye
gazdaközönségének az 1894. évi XII. t.-cz. végrehajtásánál való befolyása bizto-

sítása czéljálól és hogy a törvényhatóság adminisztrácziója mezgazdasági
ügyekben megfelel legyen, az egyesület és a törvényhatóság a szorosabb össze-

köttetést látta szükségesnek. A vármegye e kérdést úgy oldotta meg, hogy a

járási és városi mezgazdasági liizottságok ügyeinek ellátását szabál\Tendeleti

úton az egyesületre, illetleg annak igazgató-választmányára s járási és városi

választmányaira ruházta, az egyesület pedig alapszabályait úgy alkotta meg,

hogy e ketts teendket elláthassa. Az átalakulás 1894 november 27-én történt

meg, s az egyesület 1895 február havától mködik új alapszabályai alapján.

A lefol^-t 15 óv alatt elállott változások azonban mind az alapszabál3-oknak,

mind a vonatkozó szabáhTendeletnek módosítását tették szükségessé. Ebben az

ügyben most fölírnak a tárgyalások.

Az egyesület els elnöke gróf Károlyi Sándor volt, kit tevékeny mkö-
désében Hajós József dr. és Beniczky Gábor alelnökök támogattak. Tahy
István tb. fjeg^-z, — ki a titkári teendket látta el — 1890-ben alelnökké

választatván, a titkári tisztre Serfz Gézát választották meg, ki e teendket
és a vármegyei mezgazdasági eladói tisztet ez id szerint is ellátja. Beniczky

Gábor, az eg^-esület alelnöke, 1894-ben elhalván, utódjául gróf Keglevich Gábort

választották meg. Gróf Károh-i Sándor, hogy teljes tevékenységét az általa

alapított ,,Gazdaszövetség"-nek és ..Hangyának" szentelhesse, 1896-ban az elnöki

tisztrl lemondott ; örökébe gróf Keglevich Gábort helyezte a vármegyei gazdák

bizalma, ki ez id szerint is fáradliatatlan tevékenységgel vezeti az egyesület

ügyeit

.

Az egyesület ügyeit ez id szerint a következ gazdák és várm. vezet-

tisztviselk vezetik : Elnök : gróf Keglevich Gábor. — Alelnökök : Hajós József

dr., gróf Teleki József, Darányi Béla. — A felügyel-bizottság elnöke: Fazekas

Ágoston aüspán. Titkár : Serfz Géza vármegyei mezgazdasági eladó. —'' A
közgazdasági ós hitelügyi szakosztály elp.öke : gróf Dessewffy Emü ; alelnökök :

Darányi Béla, Szemere Huba. — A m-zgazdasági, erdészeti és gépészeti szak-

osztály elnöke : Förster Xwrél dr., alelnök : Haáder György. — A kertészeti és

szlészeti szakosztály elnöke Pálóczi Horváth István, alelnökök : Angyal Dezs,
Rácz Sándor. — Az áUattenyé-;zté-;i szakosztály elnöke : Darányi Béla ; alel-

nökök : Geréby G\iila. Gosztonyi Til or, Berzeviczy Zsigmond. — A lótenyész-

l)izottmán\-i szakosztály elnöke : Ráthon_\i Reusz Henrik ; alelnökök : Hauer
Béla, gróf Keglevich Sliklós. — A baromfitenyé-:zté-i szakosztály elnöke : gróf

Teleki Józsefné ; alelnökök : Hauer Béláné, Nick Edéné, gróf Ráday Ge-

deonné, gróf Dessewffy Emü. — A méhészeti szakosztály elnöke : Hauer
Béla ; alelnökök : K. Liebner József, L. Kovách Gáspár.

Az egyesület küls szervezetét a járási és r. t. választmányokon a gróf

Keglevich Gábor kezdeményezésére életre hívott községi gazdakörök alkotják.

Az egyesülettel szervi összeköttetésben ez idszerint 24 gazdakör mködik töbh-

kevesebl> sikerrel és pedig a következ városokban és községekl)en : Aszód,

Budafok, Gzegléd, Csvár, Dunapataj, Dunavecse (járási és községi), Harta,

Jászszent lászló, Kiskunfélegyháza, Kiskunlialas, Kiskunmajsa. Kalocsa, Monor,
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Állami intéi
menyek.

Nagvkáta. ökóoske. Orda>;, Pánd. Péczt'l, Solt. Törökbálint. Vácz. Váczkisúj-

falu.'

Részint gazdakörökkel karöltve, részint más törekv községekben

a földmivelésiigyi miniszter támogatásával, az egyesület évenként 6—8 helyen

háziipari tanfolyamot é^ a gazdasági ismeretek terjesztése czéljából 20—-30
helven r.épies i'ladást szokott rendezni. A háziipari téren legtöbb eredményt
ért el eddig Solt. hol Galambos Ailolf jegw- ügybuzgó vezetésével a kosárfonási

és csipkeveré.<i háziipar szépen fejldött és a kosárfonók a közel jövben szövet-

kezetté tömörülve, fogják munkájokat értékesíteni.

A vármegye gazdasági egyesületének keretén kívül is több irányban érvé-

nyesül a mezgazdasági társadalmi tevékenység. Így Nagykrösön tevékeny
kertész-egyesület munkálkodik, a város gyümölcstérmeié ?ének fejlesztésén.

Fogyasztási szövetkezet, a ..Hangya" kötelékében, 29 községben mködik,
Nagykátán egy uagyobl) körzetre kiterjed fogyasztási és értékesítési szövet-

kezet. Monoron pedig az országos szövetkezet kötelékében, gabonaraktár szövet-

kezet van. Ezeken kívül több fogyasztási szövetkezet is mködik, m'-lyek több-

kevesebb sikerrel mozdítják el tagjaik érdekeit.

A vármegye területén a mezgazdaság érdekében több állami intézmény
keletkezett és ezenfelül a vármegye még abban a kedvez helyzetben is van,

hogy fekvésénél fogva, a budapesti állami intézményeket is hasznára fordíthatja.

Igen üdvös hatással járt az államnak az az intézkedése, hogy évenként

több érdemes gazdasági munkást é^ cselédet elismerésben és jutalomban részesít.

Ezeket a gazdatársadalom együttmködésével, a törvényhatóság jelöli ki.

Évente 8—10 gazd. cseléd és 8—10 munkás részesül 100—100 K jutalom-

ban.
Népkönyvtárakat, szekrényekkel együtt, minden oly község és gazdakör

kap a földmívelésügyi minisztertl, mely azt kéri és a köny\'tár használásáról

szabályzatot készít. Ezek a kön^-^'tárak a gazdasági és általában a hasznos ismere-

tek terjesztésének hatalmas eszközei. Ilyen a vármegye területén 133 helyen van.

Népies mintagazdaságot az egyesület ajánlatára eddig ötöt állí'^ott fel a

földmívelÓ5Üg>n miniszter és pedig : Aszódon, Solton, Szabadszálláson, Tökön
és Czegléden. Az utóblji háromnak a felszerelése, öt évi mködés után, az illet

gazda tulajdonába ment át.

A vármegye mezgazdasága érdekében az áUam több intézetet és hivatalt

alkotott é? tart fenn. Ezek között els helyen a gödölli korona-uradalom áll,

mely nagv kiterjedésével és változó talajviszonyával a mezgazdaságnak jóformán

minden ágát felölel tevékenységet fejt ki. — A pinczemesteri tanfolyam 5?t(Za-

fokon. — Az állami méhészeti gazdaság Gödölln. — A baromfitenyészt munkás-
nket képez iskola Gödölln. — Az állami szltelep Zsámbékon. — Az állami

faiskola Budaörsön, Gödölln. Váczon.

Kecskemét a vármegye területébe lévén befoglalva, az itteni állami

intézmények a vármegye mezgazdaságára is kihatnak. Van itt földmíves-

iskola. — állami szltelep. — állami faiskola és vinczellér-iskola.

A mezgazdaság érdekében a vármegye területén a következ hivatalok

mködnek : a gazdasági felügyelség, az erdfelügyelség, a ker. kultúrmérnöki

hivatal, a törvényhatósági állatorvos, (és a járási m. kir. állatorvos minden járás-

ban és r. t. városban), a szlészeti íelügyelöség Budapesten. Kecske7néten, továhhá

a gazdasái^i vándortanár Kiskuyifélegyházán, a méhészeti vándortanár Rákoscsa-

bán, a .selyemtenyósztési felügyelség Kalocsán éi Nagykátán és ezeken kívül az

állandó gazdasági tudósítók intézménye.

A vármegye területének az a része, mely szántónak alkalmas, kevés kivé-

tellel már eke alá került, st sok vidéken oly területeket is feltörtek, melyek
szántónak nem alkalmasak és rét-, legel- vagy erdként — kell mívelés és

kihasználás mellett — állandóbb és biztosabb hasznot hoztak volna. Különösen
a .szikes földekl l sok olyant törtek fel, melyet ismét parlagnak kellett hagyni.

A szánt ófíildek megmívelése általában kell gonddal történik ; a rétek

gondozására és a legelök, de különösen a közös legelk ápolására azonban sok

helyen nem helyeznek kell .súlyt a kis-gazdák.

A termelé.s fokozására és fejleszlésére való törekvést igazolja,^ hogy a vár-

megye törekv gazdái, néhai Cserháti Sándor gazd. akadémiai tanár irányításával,

s részben a vármegye gazdasági egyesületének közremködésével, 1889-tl,
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majdnem minden évben búza. rozs, árpa, zab, tengeri, btirgonya s takarmány-
félékkel és mtrágyákkal érdekes kísérleteket tettek.

A fekete ugar már csak elvétve található ; a haladó gazdák ezt takarmány-
növény-nyél és trágyával pótolják. Azokon a vidékeken, a hol az állattenyésztés

és tartás fejlödöttebb, a gazdaságok a trágyatermelésre nagy súlyt helj-eznek.

Vannak gazdaságok, st uradalmak, melyek a szántóföldet már négyévenként
áttrágyázzák ; a hatévenként való áttrágyázás pedig a jobban kezelt gazda-

ságokban általános. A belterjesebb gazdaságok a kbányai sertés-szállásokon,

a budapesti állatvásárokon és vágóhídakon, a kaszárnyákban, a fvárosi sze-

méttelepen és másutt összevásárolják a trágyát, melyet vasúton távolabbi

vidékre is elszállítanak. A vármegyének alsó részén azonban — különösen a kis-

tanyás gazdák — még sem a trágyatermelésre, sem a kezelésre nem helyeznek

kell súl^^, földjeiket pedig ersen kiliasználják. Egyes helyeken ugyan e téren

is haladás észlelhet, de általában még igen sok a kivánni való. A mtrágya
használata terjed. Különösen a szárított sertéstrágyát, superphosphátot. a káli-

sókat, a légeny-t ragyákat alkalmazzák nagyobb mértékben. A nagyobb és

répatermel gazdaságok fokozatosan térnek át a mtrágya használatára, mely
a kisebb gazdaságokban is terjed, különösen a Csepelszigeten.

A liai gazdaság (talaja túlnyomóan fennsíki fekvés agyag) czukorrépa alá

katasztrális holdanként 2 m. superphosphátot, 05 m. cliilisalétromot ád.

Búza és rozs alá 2 m. superphosphát, a gyenge vetésekre fejtrágyául 05 m. chili-

salétrom alkalmaztatik. Mindezt ott. hol a talaj megkívánja. Búzánál lehetleg

kerülik a chüisalétrom fejtrágyát, mert ez késlelteti a beérést; a kései búza
pedig több eséhmek (p. rozsdának) jobban ki van téve.

A gvörgvei gazdaság búza alá szintén 2 m. csontliszt superphosphátot ád.

Rozs alá (honiokos talaj) 2-70 m. Thomas-salakot (19—20%), 070 m. 40%-os
kálisóí é? 030 m. chilisalétromot alkalmaz szszel ; tavaszszal pedig 0'50 m.
chilisalótromot fejtrágyául. így a szalmatermést is fokozza, mely 20—25 m.
holdanként. Szl alá pedig szszel 2 m. csontlisztrsuperphosphátot 60 k. káli-

sóval ós 60 k. chüisalétrommal trágyáz.

A gazdasági gépeknek és eszközöknek is minden neme el van terjedve a

gazdaságokban. A fagerendelyes ekét a különféle rendszer egy- és többtest
vasekék jóformán kiszorították. A fa-tengelyes szekeret a vastengelyü váltja fel.

A vetgép nagyon el van terjedve. Terjednek a magválasztó hengerek és rosták

is. bár még az alföldi kisebb gazdák a vetmag kell megválasztására és el-
készítésére nem mindenütt helyeznek kell súlvt. A fkaszáló és arató-gépek

használata is terjed. Ez id szerint az arató-gépek számát már ISO—•200-ra lehet

tenni és ennek egy ré.sze a kis-gazdák kezében van. A cséplgépek minden rend-

szere elterjedt. Gzmozdony, mely túlnyomó részben cséplgéppel is fel van
szerelve : 1076 van a vármegj'e területén. Gzeke 12 garnitúra és magánjáró,
— melynek gzgépe a szántáson kívül egyéb czélra is használtatik. — 6 helyen
van. A gzgépeket a kis-zemben a benzin- és petroleum-motor váltja fel. A külön-

féle fontosabb gazdasági gépeket és eszközöket — a gzgépek kivételével —

•

újabljan nem írták össze, s így csak hozzávetlegesen állapíthatók meg.
A vármegye fels részén, a .szemes életnemek termesztése m?Ilett. nagy

súlyt helyeznek a gazdák a takarmán\^élék és a czukorrépa termesztésére is ;

az alsó részen inkább a szemtermesztés lép eltérbe. K'=-reskedelmi növényekbl a

dóhánj-t termesztik nagyobb, a repczét, czirokot kisebb mennyiségben.
A mezgazdasági term^lvények mívelése vidékenként talajminség sze-

rint oszlik meg.
A búzát a kötöttebb és szikes jelleg földeken ; a Tiszára dl és a duna-

menti lapálj-földeken és a Felvidéken a jobb fennsíkokon termesztik nagyobi)
mértékben. Általában a tiszavidéki szi búzát vetik ; egyéb fajtákat keveseb-
bet

; a tavaszi búzát pedig csak kivételesen, pótlásképen.
1908-ban 118.939 (206.683 katasztrális hold) szi és 1051 hektár (1827

katasztrális hold) tavaszi Lúzavetés volt.*) m?l_\niek termés-eredménye 1.132.696
m. tett. A peslmegyei búza átlagsúlya lil.-ként 79 kg-ra tehet. Átlagban
min.ségre és sikértartalomra a tiszavidéki búza mögött áll ug\'an, de közvetetlen

*) Egy hektár = 1-7377 kat. hold = 2-317 magyar hold á 1200 D-öl. A bevetett területet
és a termésmennyiséget tájékozásvil a statisztikai évkönyvbl jegyeztük ki az l'J08. é\TÖl.
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ez után következik. A pestmeiiyei búza egy része tiszavidéki számba
megy.

Rozsot már többet vetnek, mert a vármegye talajának nagy része erre

alkalmasabb és mert az állattartó és a Budapest vidékén lév gazdaságok,

nagyobb s/.alma,szk.ségletüket a rozstermesztés utján pótolhatják. Bár vetnek

egyéb rozsfóleségeket is, mint a min a szentiván stb. rozs, de általálian a homok-
vidéken beváló fajtákat termosztik. Tavaszi rozsot elenyészen csekélyét vetnek.

Az állattartó és a tejgazdasáiíokban a zöld rozs takarmánvozása elterjedt. Rozs-
vetá* 190S-ban 160,066 hektár (278,151 k. hold) volt. Termett 1.566,'583 mázsa.

Árpát e vármegye sokat termeszt, de kiváló minség sörárpa csak a vár-

megye fels részén, különösen Aszód vidékén terem. A vármegye alsó részén álta-

lában és a szikes vegyület jobb minség földeken is jó árpa terem ugyan, de

itt az árpa liszt ességéhez a sörfzk szempontjából szó fór ; bár vásárolnak sör-

gyártás czéljaira ilyent is. Sörárpának a Hanna -árpaféleségeket, egyéb czélra

a különféle két-, négy- és hatsoros árpákat termesztik ; az utóbbiakat inkább
takarmányozási czélra. Ott, a hol .'sörárpára dolgoznak, az elövetemény rend-

szerint jól elkészített kapásnövény. Az alsó részen, Czegléd vidékén, az árpát

leginkábli ö.szi kalászos után vetik, szi árpát nem sokat vetnek. 1908-ban
tava-szi árpából 69,542 hektárt (120,845 katasztrális hold), szi árpából 1766 hek-
tárt (3069 katasztrális hold) vetettek. Termés-eredmény 750,947 m. volt.

Kétszerest (búza és rozs keverve) csak kisebb mórtékben, inkább házi szük-

ségletre vetnek. 1908-ban 3642 hektárt (6328 katasztrális hold) vetettek. Ter-

mett 36,746 mázsa.
Zab a kötöttebb földeken ád jó termést. Elvetettek 37,508 hektárt (65,178

katasztrális hold). Termett 318,341 mázsa.
A hüvelyeseket, általában a száraz fzelékféléket kis mértékben termesztik

ésinkál)b pótlóvetésekre ós házi szükséítletre használják. Köles 1122 hektár

(1949 k. hold). Borsó 507 hektár (881 k. hold). Bab 1051 hektár (1827 k. hold).

Lencse 259 hektár (451 k. hold), összesen 2939 hektár (5108 k. hold) vettetett

el. Borsó és lencse e vármegyében, a zsuzsok kártétele miatt, kereskedelmi czélra

nem termeszthet. A zöld borsónak és zöld babnak azonban jó piacza van s így
inkább zöld állapotban való értékesítése czéljából és háziszükségletre termesztik.

Babot inkábl) a fels vidéken, a pomázi, biai, váczi és lent a kalocsai járá-

sokban termesztenek.

A tengeri mívelése a tisza- és a dunamenti jobb agyagos földeken és a jobb
minség homokon van nagyban elterjedve. Túlnyomóan a takarmányozásra
alkalmas magyar tengerit vetik, mely különben igen sok helyen a búzának az

elveteménye. Elvetett terület 106,9Í6 hektár (185,790 katasztrális hold) tehát

majdnem ann^d, mint a túzáé. Termés-eredmény 1.332,781 m. :J'

A burgonyának a homokvidék a hazája. Budapest székesfváros és általában

a fogyasztási középpontok .szükséglete, a fzésre alkalmas, de nem egészen parázs

sárgás burgonya lévén, egyéb háziszükségletre alkalmas burgonyák mellett, a

fogya.sztási piaczok közelében, ezt a fajtát nagyban termesztik. — A vármegye
területén több gazdasági szeszgyár is mködik ; az üyen gazdaságok természete-

sen a saját szükségletükre, a szeszgyártásra legjobban beváló fajtákat termesz-

tik. Elvetettek 38,567 hektárt (67,0Í8 katasztrális hold). Termett 1.605,948 >.
A szálas és gyök takarmányfélék termesztésére a vármegyének azon a részén,

a hol az állattartás lendületet nyert, nagy súlyt helyez a gazdaközönség. Fbb
takarmányfélék, a már említett zöld rozson kívül, — melyet jóformán minden
gazdaságban használnak — a lóhere, luczerna, továbbá a bükköny és a borsó-

féleségek, a baltaczim és a mohar. Takarmány-tengerit (csalamádé) jóformán
minden kisel)b-nagyobb gazdaságban vetnek és tömeges termelés esetén a fel-

maradt részt vermelik és zsombolyozzák. A takarmány-kezelésre általában kell
gondot fordítanak. Takarmány-répa 16,357 (28,424 k. hold), takarmány-tengeri
7019 (12,198 k. hold), rozsos, zabos szi és tavaszibükköny és borsó 17,829

(30,982 k. liold), lóhere 5508 (9572 k. hcld), luczerna 7136 (12,401 k. hold),

baltaczim 1468 (2551 k. hold), mohar 3201 hektáron (5562 k. hold) volt vetve,

rendes átlagtermések mellett.

A kereskedelmi növények közül a repcze csak 325 (564-k. hold), czukorrépa
már 2935 (5100 k. hold) és dohány 4353 hektáron (7565 k. hold) termesz-

tetik.
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A cztikorrépát három czukorgyárba : az ácsiba, a hatvanil)a és a selypibe

száDítja a gazdaközönség. A hatvani gyár 1908-ban 120,000, 1909-l)en 115,000, a
sel\-pi gyár 1908-l)an 176,800, 1909-ben 208,400, az ácsi gyár 1908-ban 19,700,

19Ö9-ben 30,700 m. Pest vármegyében termesztett répát vett át. Az összes

átvett mennyiség tehát 1908-ban 316,500, 1909-ban 354,100 mázsára rúgott. Az
utóbbi évek nem mindenütt adtak kielégít termést. Az átvételi ár, az átvételhez

kötött egyéb feltótelekhez képest, a feladó-állomáson 190—225 f. közölt válta-

kozik mázsánként. Czukorrépát inkább a nagyobb gazdaságok vetnek, a kis-

gazdák kevesebbet, 2—300 holdon.

Dohányt 65 községben 389 termel termeszt. Termett 1908-ban 5.121,051

k, melyért 2.078,390 korona 57 fillért fizetett az állam. Egy katasztrális holdon
átlag 679 k termett, mely 4056 korona átlagár mellett, katasztrális holdanként
27546 korona bruttobevételt eredményezett. A dohány a budapesti, kiskun-

félegyházi, szolnoki és jászberén;í-i bevált óliivat álba szállítva adatik át. Túl-

nyomólag szegedi, debreczeni, tiszai ós kevés kerti dohám^ajtákat termesztenek,

melyeknek csak elönyósz kis része szivar-levél, a zöme I. ós II. osztáhü.

Komlóval csak néhány holdon kísérleteznek egyes gazdák.

Kendert és lent jóformán csak háziszükségletre, 744 hektáron (1293 kata.sz-

trális hold) tennesztenek. A kendernek nagj^ban való termesztésére és egy bevál-

tótelepnek a felállítására a vármegye gazdasági egyesülete mozgalmat indított,

de eddig eredmén\?telenül
;
pedig a Dunamentén ennek nagy jövje volna.

Az átlagtermések, a föld minsége ós a gazdaság kezeléséhez képest, válto-

zók. Termés-átlagok megállapítására az összeírások nem mindig nvujtanak
biztos támpontot, összehasonlításkópen közöljüli itt hét czeglédi gazdának ós a

biai_és_tápióg}'örgyei gazdaságnak 10 éves átlagtermését k. holdanként:

Czegléd Bia Györgye.

Búza 10-79 m. 11-94 m. 10

Rozs 9-50 „ 12-24 .. 9

Árpa 11-56 „ 12-06 ,. 10

Zab — „ 9-27 „ 9

Tengeri 56 hl. csös. 12 • 38 „ —
Czukorrépa fej nélkül, fennsíki

száraz talajon — „ 134

—

„ 130

A takarmány-félék átlagos termése jobb gazdaságokban a következ

:

luczerna 25—30, bükköny 20—25, baltaczim 10—15, lóhere 15—20, réti széna
15—20 m. (T.-Györgye). Ez az átlagtermés a jobb talajú és jobban kezelt gazda-

ságok átlagterméséül tekinthet. Kivételesen kövér földek nagyobb átlagot is

adnak, viszont azonban a gj^engóbben kezelt gazdaságok és homokföldek átlaga

ennél fokozatosan kevesebb.

Vármegyénk a gyümölcstermeszt vármegj'ék között tekintélyes helyet

foglal el. A gjnimölcstermesztés a vármegye minden részében el van terjedve, a

tiszamenti és a középrészen elterül szikes vidékeket kivéve, melyeknek homok-
szigetein azonban, a szlvel együtt, szintén találunk viruló gyümölcsösöket.

E vármegj'e gyümölcstermésének zömét azonban a hegj^dék, a dunamenti
lankás, de különösen a homok-vidék adja.

Vármegyénk már a török pusztítás eltt, — mint Bél Mátyás 1737-ben

megjelent müve írja — a nemes gyümölcsöt termeszt vidékek közé tartozott.

A török luralom alatt ez is pusztulásnak indult ; de a felszabadtilás után a hatóság

elrendelte, hogy a ki valamely földet mívelés alá fog, bizonyos számú gyümölcsfát
is tartozik ületni. Viszont Fényes 1847-iki leírása szerint, gyümölcsben nincs

Ijsége e vármeg\-ének ; volt ugj-an a kecskeméti, nagykrö.si, czeglédi szls-
kertekben, a szadai, csömöri, váczi, visegrádi szlhegyekben, valamint másutt

is temérdek gyümölcsfa, de ezek mind nagyon közönséges fajtából valók voltak.

A pócsmegyeriek, tótfiüusiak, bogdánjdak stb. nevezetes gyümölcskereskedést
ztek Pesttel, de mégis fleg Ausztria tartotta Pestet gjnimölcscsel, s különösen

a nemesebb fajt csaknem kizárólag ettl kellett megszerezni.
A gyümölcstermesztés fejlesztése körül úgylátszik Nagykrös város volt

az úttör, mert a negyvenes évek elején tanítóképzjét gazdasági tanszókkel

egészítette ki. Ez az intézmény 1850-ben megsznt, de már 1856-l)an egy 13

holdas városi mükertet telepítettek, mely kibvítve és fejlesztve ez id szerint is

a nagykrösi kertészeti egyesület kezelésében van.
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Galgóozynak lS77-l)en írt monográfiája már a vármegye gyümölcsészetét
— bár a budai oldalon a gyümölcstermesztés csökkent — fejlettnek mondja,
habár az még nem volt annyira kifejlcidve. mint a hogy azt a helyi körülmények
engedték volna és a mint azt különösen a fváros közelsége igényelte.

Czegléd és Nagykrös már akkor is sok gyümölcsöt termesztett é.s terje-

delmes faiskolákat tartott fenn. A Kiskunságban Halasnak volt a legtöbb és leg-

szebb gyümölcsöse. Nemcsak a városnak volt faiskolája és gyümölcsöse, okleveles
kertész vezetése alatt, de a lakosság is elszeretettel mívelte azt. A jelesebb

magántelepok voltak ekkor Málnay Ignácz dr. tahi gyümölcsészete és faiskolája.

Hajós József dömsödi nagy terjedelm és kitn gyümölcsészete és Lukácsi
Sándor rákospalotai faiskolája.

A vármegye gyümölcsternusztésónek fejl lésére nagy befolyással volt az,

hogj- Mayerffy X. Ferencz a Kelenföld egy részének áliiozatkész és a múlt
század 30-as éveinek a haladás iránt lelkesül birtokosa, Schams Ferencz
felkérésére 5 holdnN'i területet enge;iett át a Sashegy aljában, a mostam
katonai ruharaktár környékén, egy orsz. szliskola czéljaira. Enie területen

Schams sok fáradsággal összegyjtötte nemcsak hazánk szl-fajtáit és

megj-énként csoportosította azokat, hanem a külföld uevezeteseblj szlfajtáit
is meghonosította. Schams végrendeletileg eme területet az Országos Magyar
Gazdasági Egyesületnek hagyományozta, a melyet Légrády László igazgatására

bizott, a ki nemcsak fenntartotta Schams örökét, hanem azt tovább is fej-

lesztette. A szabadságharcz letörése után Entz Ferencz dr. honvéd-forvos
Pesten a kerejiesi sorompón kívül, a mostani keleti pályaudvar körnj^ékén,

több barátja támogatásával haszonkertészetet alapított, a melyet 1853-ban
kertészképzövó alakított át; ennek nemcsak számos ren les tanulója volt,

hanem a kertészet tanulásának iüügye alatt D.'ák Ferencz, báró Eötvös
József, Csengery Antal, Lónyaj' Menyhért és tbb más jelesünk rendes talál-

kozó helyévé is vált. 1860-ban az Országos Magyar Gazdasági Egyesület fel-

hívására Entz Ferencz áttette kert-, szl- és pinczekezelket képz tamnté-
zetét a Sashegy aljába és átvette nemcsak Schams örökének igazgatását,

hanem a Gellérthegy déU lejtjén telepített 6 k. hold terjedelm mintaszlöt
is, a melyben 63 kiváló borfajtát külön szakaszokban fajtisztán míveltek és

az itt termelt bort külön szrve, szakszeren kezelték. Ezenkívül bérelt terü-

leten nagy terjedelm fa- és szliskolát alapított, a meU'bl az ország e

nem szükségletének nagj- részét fedezték. 1870-ben ugyancsak Entz Ferencz
igazgatása alatt a kertészképz átalakult vinczellér-iskolává és mint ilyen,

1894-ig mkö:!ött Rudinai Molnár István igazgatása alatt, a Gellérthegy déli

lejtjén, magvát alkotván a gróf Bethlen András földmívelésgyi miniszter-

sége és ugyancsak Rudinai Molnár István igazgatása alatt átszervezett mai
kertészeti tanintézetnek.

A fejldés azonban csak az utóbbi évtizedben ersbödött. Minthogy a
gyümölcstermesztést elssorban a háziszükséglet érdekében karolták fel és csak

a feleslegest adták el, temérdek g\TÍmölcsfajta terjedt el ; de az egyes

vidékeken termesztett anyagnak nincs egyöntet jellege, a mi az értékesítést és a

kivitelt hátráltatja. A változás azonban már is észlelhet, mert a fajták száma
csökken s a vidék jól beváló fajtákkal kezd tömegtermelésre áttérni.

A legnagyobb lökést azonban az állam hathatós támogatása adta meg,
a társadalmi tevékenység támogatása mellett. Ezen a téren az alapvet munkát
gróf Bethlen András földmívelésügj-í miniszter kezdeménj'ezte, Darányi Ignácz

dr. fejlesztette, és Rudinai Mohmr István orsz. gyümölcsé.szeti miiüszteri biztos

irányította.

Az els feladat volt az oltásra alkalmas alanyok százezreinek nevelése,

majd hatalmas faiskolák telepítése, honnan ezerszámra kerültek ki a csemeték.

Mindez a gjümölcsfa elterjedésének és a termesztés irányításának hatalmas
eszköze volt és az állami telepek ma már nem gyznek eleget termelni.

E vármegyében minden mérsékelt égövi gyümölcsnem és ezeknek minden
fajtája megterem, az egyes vidékek viszonyainak megfelelen. A hegyvidéken
a csontárok vannak terjedben. A budai szelíd lejtj hegyeken elsrend
.szi-baraczk terem, a cseresznye, meggy és mag^^aváló szüva termesztése itt

túlnyomó. A folyammenti részeken és a lazább kötöttség jobb talajon, az alma
és körte nj'er teret, bár a magvaváló szilva e vidéken is— pl. Nagykáta vidékén
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— igen el van terjedve, de különösen a nyári gyümölcsnek, a sárga baraczknak,
cseresznyének és meggynek a hazája, a hol azt a kereskedk, nagyobb piaczokon
összegyjtve, vaggonszámra szállítják külföldre, így pl. a kecskeméti piaczról,

mely a vármegye alsó részét uralja, az idényben naponként 70—80 vaggont
szállítanak el.

Azok a gyümölcsnemek és fajták, melyeket nagyobb mértékben termel-

nek és melyeknek a termelése értékesítés szempontjából elnyös is, a következk :

Alma: Xyári kalvil. Danczigi bordás. Piros szi kahnl. Csíkos kalvil. Vajalma. Fahéjalma,
Nyári parmén. Sándor czár. Tükör-alma, mely utóbbi kési nyári konyhai tartós alma, nagy
kiviteli czikk és jól is terem ; Virginiai rózsaalma, Bauman renet, Blenheimi arany renet, Csillagos

piros renet, Entz rozmarin. Eper-alma. Elszászi renet, Darn-alma (Darusóvári), Gaesdonki renet,

Jonathán, Kanadai renet, London peppin. Muskotály renet. Nagy ka szeli renet. Nemes masánszky,
Orieansi renet, Parker peppin, Ribbston peppin. Sárga bellefleur, Sikulai, Sárga stettini. Nemes
sóvári. Nemes szercsika. Pirospogácsa. TóU arany pá"mén. Téli fehér kalvil, Törökbálint.

Körte: Árpával ér, Clapp kedvencze. Erdei vajkörte, Guyot Gyula, Júliusi es|>eres, Kálmán-körte,
Nyári bergamotte. Római hájkörte, Vilmos, Angulomei herczegnö, Bosc Kobak (Sándor czár),

Clairgeau, Császár, Diel vajkörtéje, yodoigne disdala. Kongresszus emléke, Liegel vajkörte, Hardy
vajoncz, Isambert, Mária Lujza, Napóleon vajkörte, szi bergamotte. Pisztráng, szi Vilmos,

Armin-körte (St. Germ=in), Alenconi füge-körte. Egri körte, Esperen bergeraotte, Hardenpont téli

Viijkörte (Ferdinánd), Malinesi Josefina, Nemes Colmar, Nemes Crassan, Téli és társulati esperes,

TéU Kálmán. Téli Vilmos. Szilva: Ringlók és hosszú szilvák. Áttetsz ringló, Ageni szilva, Coe
aranycsepp, Espern aranyszilva. Muskotály, Spath Anna, Wrllesi herczeg, Beszterczei ós Beszter-

czei muskotály. Kevéssé becses szilvák : Boldog-Asszony. Magyar-török szilva. — Cseresnye:

Badacsonyi óriás. Glocker óriása. Mézeli ropogóí vagy Csudacseresnye. Kóburgi korai szív.

Fekete szi\-. Hédelöngeni óriás. Nagy herczegnö. Májusi korai. — Meggy édes : Királyi amarella,

savanyú : Füredi fekete spanyol. Körösi vagy pándi üvegmeggy. — Kajszi: Magyar legjobb. Magyar
nagy korai. — szi baraczk minden fajtája el van terjedve.

E fbb gyümölcsök mellett még nagyban termesztik a diót és birsalmát is.

Említést érdemel a köszméte (egres) és kerti szamócza termelése is, mely a

pilisi (szentendrei) hegyes vidéken nagy mérvben termesztetvén, élénk kereske-

delmi czikk.

A gyümölcs e vármegyének nagy jövedelmi forrása és értékesítése nemcsak
Budapest ellátására ü-án_nil, de nagy a kivitelünk is. A tizenkét és fél millió

korona értéket képvisel g^ümölcskivitelben (1908) a vármegye tekintélyes

összeggel vesz részt. A fejldésnek azonban még igen tág tere van, mert friss

gyümölcsbl hazánk még közel nyolcz millió korona értékt importál. A gjoi.-

mölcstermékek elállításában is még hátra vagyunk ; aszalva, feldolgozva

aránylag kevés gyümölcsöt értékesí.ü.ik s így igen nagy az a gyümölcs-mennjáség,

különösen a hvilló gyümölcsben, mely nyáron és szszel kárba vész. Ezzel szemben

a gyümölcs-szeszfzés terén már eredményekre mutathatunk ; szilvapálinka

nagyol b mennyiségben készül, de igen keresett a baraczk, meggy- és cse-

resznyeszesz is, melyet nagyobb termések idején nagy mértékben fznek.

Gyümölcsészetiink fejlesztése körül az állami tevékenységen kívül, a tör-

vényhatósági, társadalmi tevékenység is közremködött. Az állam vármegyénk
területén, a kecskeméti telepen kíviil. még Budaörsön (Erzsébet-telep 64 kat.

hold), Váczon és Gödölln is hatalmas csemetenevel telepeket tart fenn, de vár-

megyénk gyümölcsészetére kihatással van a budapesti gellérthegyi kertészeti

tanitézet telepe is. Angyal Dezs jeles szakférfiú vezetése alatt. A vármegye

a faiskolákról, nemkülönben a hernyók és kártékony rovarok irtásáról szabál>Ten-

deletet alkotott. Városaink közül" Nagykrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,

tekintélyes faiskolát tartanak fenn. Faiskola jóformán majdnem minden köz-

ségünkl)en van. s ezeknek egy része, mint pl. az abonyi, ráczkevei, gödölli,

dusnoki. sükösdi. kalocsai, dunapataji, solti, dunavecsei, apostagi, szalkszent-

mártoni, dömsödi, monori és a nagykátai eredményes múltra tekinthet vissza.

E faiskolák a tanuló ifjúságnak a gyümölcsészetben való oktatá.sát szolgálják.

A vármegye gazdasági egyesülete is tevékeny részt vesz a gyümölcstermesztés

felj észt ésé ben. " 1888-ban Nagykörösön, 1889-ben Budapesten, 1891-i)en Váczon
egy-egy nagyobbszabású vármegyei kiállítás keretében mutatta be a vármeg3"e

gyümölcsészetét ; ugyanezt tette az 1896. évi millenáris kiálíltáson és az 1899-ben

Szegeden tartott országos kiállításon; helyi jelleg kiállításokat pedig több helyen

rendezett. 1893-ban az állam támogatásával kezelésbe vette Kiskunhalas város

faiskoláját, melyet 30 holdra fejlesztett, honnan az egvesület tagjai és a vár-

megyei lakosok sok ezer nemes gyümölcsfát szereztek be. 1896-ban azonban a

vármegye alsó részén dúló jégesvel párosult óriási orkán, — mely a vármegye
alsó részének gyümölcsöseiben és szlskertjeiben óriási károkat okozott, — ezt
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a tflopet tönkre tette ; mintegy 60.000 nemes esemete ós 1000 anyafa pusztult el.

Darán^T miniszter és a vármegye támogatásával azonban ezt a telepet ismét

liel^Teállitották, de 1908-bau 14 évi kezelés után, a város kezelésébe bocsájtotlák
vissza. A fenti Idállitásokat az egyesület keretében fennálló gyümölcsészet

i

és borászati szakosztály rendezte, mely népies eladások útján is közremködik
gyiimölcsészetüiik fejlesztésében, a miben különben a jel<'sel)b magántelepek
is közrehatottak. Ezek közül kiválóbl)ak az Mraífcodó csaíóá rácz kevei, Darányi
Ignáez (!r. tassi. Hajós József dömsödi, Jálics Géza szölsgyáli gyümölcsészete,

Unghváry László és József nagy kiterjedés czeglédi faiskolái, Pálóczi Horváth
István örkén>T faiskolája és terjedelmes gyümölcstelepe. — Kirschner András
Kalocsán. Petz Ármin Kerepesen. HeÍ7i János Dunavarsányban, Magyar
György Csoliánkán szintén jol)b faiskolákat tartanak fenn.

A vái'megye gyümölcstermesztésének azonban nagyol)b akadálya a szélssé-

gekre hajló éghajlat. Nagy károkat okoz a gyakori kései fagy és a homokos
vidékeken a nyári aszály. A rovarkárokkal való örökös küzdelem is bénítólag

hat. de az is tény, hogy a termesztk védekezése is gyenge. Nagy veszedelme
alföldi gyümölcseinknek — egyéb kártékony rovarok között — az almamoly ;

de még nagyobb baj ennél a vértct, mely ellen a védekezés fölötte nehéz. A hegy-
vidékek gyümölcsöseinek állandó veszedelme az erdk vándorhernyója és a csere-

bogár, meh-ek egész vidék gyümölcsfáinak a lombját latarolják.

Az utaknak gyümölcsfáklíal való fásítása els ízben valószínleg Püspök-
hatvanban történt, hol az országút a váczi püspökség galambosi pusztáján

cseresznyefákkal volt kiültetve. A pomázi (pilisi fels) járásban a nyolcz-

vanas évek végén a pomáz-csobánkai kb. 6 km. vitat ültették ki cseresznyefákkal.

Az állami utaknak gyümölcsfákkal való l^efásítását, a törvényhatósági utak
befásítása is követi, mely czélra 1899-tl kezddleg, eleintén a vármegyei gazda-
sági egj'esület halasi telepérl, kési )b már termelktl is szállítottak gyümölcs-
fákat, melyek ugyan gyakori rongálásnak vannak kitéve, de pótlásukról gondos-

kodva van. Ez id szerint g%'ümölcsfákkal ki van ültetve 82 km. állami, és mint-

egj' 80 km. törvényhatósági és viczinális útvonal.

A vármegye konyhakerti, helyesebben zöldség-termesztése azokon a vidékeken

,

melyek a fváros élelmezését látják el, fejlettnek mondható ; a távolabbi vidé-

keken azonban— a hol a zöldségtermesztés a népélelmezés szempontjából is fon-

tcssággal bírna, — kezdetleges. ö.sszes termesztésünk és kereskedelmünk — az

uborka és fejes sajáta kivételével — jóformán csak Budapest és vidékének
ellátására irányul, a mi azt eredményezte, hogy igen sok vidék, mely maga is

megtermeszthetné a szükséges anyagot, zöldségszükségletét Budapestrl szerzi.

Népünkben a konyhakertészetre való hajlam megvan, hisz Budapest vi-

dékén és a jobl) közlekedési helyeken ezt a gazdasági ágat is felkarolja ; de a leg-

töl)ij helyen csak mellékfoglalkozás s így a kell szakértelem és az értékesítéshez

szükséges tudás és kitartás nem fejldhetett ki mindenütt, a mi azután azt ered-

ményezi, hogy nemcsak Budapesten és vidékén, de egyéb fogj^asztó középpontok
közelében is, bolgár kertészek ütnek tanyát, a kik alkalmas földekért 80—200
K haszonbért fizetnek, sokat keresnek, de keresetüket küKöldre viszik.

A konyhakertészetnek is van múltja vármegyénkben. A csepelszigeti

helységek sok kerti veteményt és zöldséget hordtak Budapestre. Dunaharaszti,
Taksony híres nagyfej káposztával, Dunapataj, Ordas, Géderlak, Aszód fokhagy-
má^•al és vereshagj^mával kereskedtek. A hetvenes években az alsó Dunamente
sok zöldséget, káposztát, hagjTnát, répát, paprikát termesztett. Nagykrös
uborka-termesztésérl volt híres már akkor is. A csepelszigeti és a felsödunamenti,
továtibá a Budapest közelében fekv és a galgamenti községek akkor is jó kerti-

vetemény-mívelk voltak, örszentmiklós és Püspökszilágy majorannát, Kóka és

Rákoscsalja jó tormát, Páty pedig jó vörö.shagjTnát termelt. A bolgár kertészek

Is el voltak már terjedve Budapest vidékén és a Duna mindkét partján, de ezek
már nemcsak itt, hanem a Rákos mentén, Gödöll vidékén, továbbá le egészen
Czeglédig is, st szigetesen az Alföldön is, ott, a hol az öntözéshez alkalmas víz

van, találhatók. Tlük népünk sokat tanulhatna, de inkább a külterjesebb zöld-

ségtermesztést, mint a ijolgárkertészkedést karolja fel. Nagyobb igyekezetet

fejtenek ki a konj^hakertészeti termények elállításában Dunakeszi, Rákospa-
lota, Szód, Fót, Mogyoród, Veresegyháza, Váczhartyán vidéke, a hol a paradi-

csomot, uborkát és egyéb zöldségfélét nagyban termesztik.
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1 Grassalkovicli-féle borház a gödölli koronái. radalomban. — 2. A Hiinirária
szöltelep Xagrykátán. — 3. A turai uradalom teróztelepi borhaza.
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A vármegye alsó részén fekv községek : Géderlak, Úszód, Fokt, Bátya
szintén sok zöldséget termesztenek és sárgadinnyét is, melyet hajón szállítanak

Budapestre és máshova. A konyhakerti és fszernövények közül különösen sok
paprikát termeszt ez a vidék, úgy hogy a szántóföldnek egy része is ezzel van
beültetve. A paprikát hüvelvesen, vagy e czélra szolgáló gz- és Dunamalmokban
megrölve értékesítik. Bátyán is van ilyen gzmalom.

Káposztát — a fent említett vidékeken kívül — nagyban termesztenek
a gazdák a Galga mentén. Túra vidékén, Veesésen, Ülln, Czeglédberczelen
és Kiskunfélegyháza vidékén. Élénk kereskedést znek vele.

Nagykrösön igen sok téli fejes-salátát és uborkát termesztenek. Kora tavasz-
szal a salátát naponként vaggon-számra (10—20 vaggon), nyáron, nyárutóján
pedig az uborkát vonatszámi'a szállítják innen. Június 20-tól, július 31-ig, napon-
ként 20—25 vaggon uborkát szállítanak el. A nag;vkrösi uborka-vásárnak
nagy a híre. Termés idején a piaezon kazalszámra halmozzák fel az uborkát.

Sajnos, hogy ez uborkának jó része Ausztriából feldolgozva kerül ismét
vissza hozzánk. Feldolgozására az iitóbbi idben a nagykrösi gazdák szövet-
kezve, feldolgozó telepet állítottak fel, mely azonban az itt termett anyagnak
még csak igen kis részét dolgozza fel.

A dinnyetermesztéssel is nagy mértékben foglalkoznak gazdáink. Kisebb-
nagyobb gazdaságok vetélkednek a jelesebb görög- és sárgadimiyék elállítá-

sában, úgy hogy nyárban és nyárutóján a budapesti piaczot jóformán elhalmoz-
zák, de kivitel is van. Különösen a Dány és a Kóka-vidékiek tnnek ki e téren.

Spárga-termesztéssel inkább a nagyobb gazdasági kertészetek foglalkoznak
és a behozatalt e téren jóformán Idszorították.

Hajtatással kisebb mértékben a budai kertészeti tanintézet foglalkozik,

egy belga társaság pedig ,,Magyar-Belga kertgazdaság" czimmel 1905-ben
Váczon, a város által adott területen, nagy költséggel hajtató-házakat épített,

a hol különféle gyümölcsöt, szlt, szibaraczkot és zöldségfélét, salátát, iiborkát
és sok kerti szamóczát termeszt és a belföldi s külföldi piaczokon értékesíti.

A kerti szamócza termesztése különben is elterjedt. Leányfalu különösen sokat hoz
piaczra. Szentendre vidéke pedig sok málnát. Ujabban egyes nagyobb gazda-
ságok is felkarolták a konyhakertészetet, a korai elállításra helyezvén a f-
súlyt.

A díszkertészetet leginkább a nagyobb urasági birtokok karolják fel; így
a gödölli kir. kastély kertészete, a váczi püspökség váczi, gróf Vigyázó abonyi
és rátóti, gróf Károlyi László fóti, Qyörgyey Illés tápiógyörgyei, báró Prónay
Dezs és Gábor ácsai, gróf Keglevich Gábor egreskátai és abonja, gróf Dessewffy
Emil újszászi. báró Orczy Andor újszászi, báró Harkányi Frigyes abonyi,
gróf Teleki Tibor gyömri, gróf Szápáry István alberti, a kalocsai érsekség

kalocsai, báró Schossberger Viktor turai, Beniczky Ádám zsámboki, özv. Beretvás
Endréné tóalmási, Beniczky Gáborné czinkotai, Jálics Géza gyáli, gróf Serényi
János dukai, Gyömröy Aurél gyömri, báró Podmaniczky Géza kartali,

báró Nyáry Gyula pihsi, báró Podmaniczky Levente fenyharaszti parkja és
díszkertje és több kisebb díszkert nyújtanak e téren szép példát.

Díszfa-neveléssel és virágkertészettel különösen a fváros körzetében
foglalkozik sikerrel több kertészet ; a Berjwlák-ié\e soroksári kereskedelmi
kertészet pedig a gyöngyvirág-hajtatást és termelést karolta fel és versenyre kel
Budapesten a behozatallal. Érdekes jelenségként említjük fel, hogy Csobánkán
és vidékén a lakosság nagj'ban termeszti és szállítja Budapestre a szebbnél-
szebb, nemesebb rózsákat. A kisgazdák udvara tele van ültetve a legnemesebb
rózsatövekkel, úgy hogy az egész község olyan, mint egy rózsakert ; st már a
szántóföldeken is hold számra nevelik a rózsát, a mi most már a szomszéd
községekben is terjed. A rózsatenyésztés meghonosítója itt Vukai, csobánkai
jegyz volt.

Konyhakerti és virágmagvak nagyban való termesztésével báró Harkányi
Frigj'es abonyi gazdasága foglalkozik.

"

?.°^^*'^'''^ érdemel még az is, hogy Leányfalúról és vidékérl nagy mennyi-
ség liliomot szállítanak Budapeiítre, hol az utczákat jóformán elárasztják.

Pest-Pilís-Solt-Kiskun vármegye állattenyésztése a közelmúltban szintén Auattenyés:

nagy átalakuláson ment át. Míg Budapest székesfvárosnak és az egyes vidéki ***

nagyobb középpontoknak élelmezési szükséglete és kivitelünk nem "öltött oly

MagyarorszAp V.-írmeg>éi és Városai: Pest-Pilis-Solt-Kiskun T.irmcgye. II. 4
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arányokat, mint ma. állattenyésztésünk is a mindenkori mezgazdasági és érté-

kesítési viszonyokhoz képest alakult ki. A vármegye fels vidékén az értékesítési

viszonyok kedvezbb fejldése következtében azonban, fokozatosan teret nyer
az intenzivebb gazdálkodási rendszer. A halmos fennsíkokon elterül legelk
eke alá kerülnek és a juhtenyésztéssel szemben tért nyer a nyugati fajta .szarvas-

marha tenyésztése és termékeinek — a tejnek, a húsnak — az értékesítése.

A múlt század második felében az Alföld téres legelin és dús kaszálóin

még mindig a ménes, a magyar gulya, a juhászat és különösen a Sárköz (Kalocsa)
vidékén a falkás sertéstartás a hasznot hozó termelési ág. A közlekedési vona-
lak kifejldése, a termelési iránynak a viszonyoktól követelt megváltozása
azonban, itt is eke alá vonja a téres legelöket és a szénát term gyepeket, réteket.

Az állattenyésztés itt is más irányt vesz ; a szilaj gulyák a cserényekbl
istállókba kerülnek és a juhnyájak a zsíros gyapjút term mezkrl, kizárólag
a szikes gyepre, tarlóra szorulnak ; számuk apad.

A rétek, gyepek feltöré.se következtél)en elállott szénahián\i; tömegesebb
mesterséges takarmánj-félékkel kell pótolni. A takarmány értékesebbé válik.

A kihasznált föld trágyázást kíván. Az átalakulás itt is fokozatosan megindult
a belterjesebb gazdálkodásra.

Érdekes képét látjuk ennek az átalakulásnak és a tenyésztési irány meg-
változásának, a fejldésnek és hanyatlásnak a következ táblázatban :

Pest-Pilis-Solt- Kiskun vármegye álla t-á 1 1 o m á n y a.

1884*) 189.5 1904 1908 1909
években darab

Magyar fajta szarvasmarha 185432 154171 103100 90244 80943
Xyugati (tarka és borzderes szarvasmarha) .... 31820 71202 110882 151990 138968
Bivaiv 427 522 775 1024 94l>

Ló ."

108496 106007 101137 1.04963 102.507

Szamár és öszvér 2062 1132 665 670 660
Sertés 289056 304168 243798 236804 202202
Jiih . . . 451899 212655 171299 176677 143959
Kecske 970 2515 1923 2888 3269

Az 1904, 1905. és 1908—9. évben uralkodó aszályos idjárásnak tudható

be, hogy a szarvasmarha- és juh-állomány 1908-ról 1909-re nagyot esett. Tekin-

tettel arra, hogy nagy átlagban a szarvasmarha-állomány 40%-a, a lóállomány

20%-a növendékállat -számba megy — és ha 2 drb növendék, 10 drb kisebb

más állat, egy számos-állatnak tekintetik, úgy az 1908. évi állatlétszám számos-

állatra átszámítva, 331.195-re rág. Ha ezt a 1,789.749 kat. hold term terü-

lethez viszon\'ítjuk, 5'40 kat. hold esik egy számos-állatra.

E vármegye mezgazdaságának a múltban is és jelenleg is a szarvasmarha-

tenyésztés a leghasznosabb ága. A múlt század els felében, midn az Alföld

téres mezin és vizenys legelin a szilaj gulyák tanyáztak, a szarvasmarha-

tenyésztés — az akkori viszonyokhoz képest — épen úgy fel volt karolva, mint —
a tenyész- és hasznosítási irány megváltozásával — ma is. Igaz, hogy a múlt

század els felében a juhtem^észtés a szarvasmarha-tenyésztést némüeg vissza-

szorította, de a vármegye szarvasmarha-tenyésztése elég virágzó volt.

A múlt század els feléljen általában magyar fajta szarvasmarhát tenyész-

tettek és tartottak, mert kitn igás anyagot nevelt és a dús mezkön hízott

állat messze vidéken keresett volt. A XVIII. században betelepített svábok

azonban nj'ugati marhát hozván magukkal, a vármeg3"e fels részén — hol a

tej már régebben is könnyen értékesíthet volt — ez is lassan tért nyert ; a múlt

.század elején pedig már svájezi és hollandi tenyésztésrl is történik említés.

Fényes Eleknek 1847. évi leírása szerint, a vármegye közép és déli tágas

pusztáit gyönyör gulyák lepik el. Az ökrök és tehenek a közönséges, nagy-

szarvú, hófehérség magyar fajtából valók. A Kiskunság is nagyban tenyész-

tette a szarvasmarhát. Fényes szerint az idevaló tágas homok- és szikes-pusz-

tákon ezrenként legeltek a legszebb fajú magyar ökrök és tehenek. Voltak gazdák,

a kik tavaszszal 2—300 darab ökröt a közelfekv helyek vásáraiban összeszedtek,

azokat a nyári legelkön megliízlalták és vagy helyben, vagy a lres fehérvári

vásáron, jó nyereséggel eladták. Jobb állattenyészt községnek jelzi : Buda-
fokot, Rákospalotát, Abonj-t, Kalocsát, Kiskunmajsát. Marhavásárairól neve-

*) Ae 1884. évi összeírásban Kecskemét th. város állatállománya is bent foglaltatik.
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zetes volt : Xag_vkáta és Kiskunfélegyháza. Soroksár már akkor Ls sok borjút

szállított Pestre, tehát itt már akkor is lefejó tehenészetet ztek.
Galgóczy az ö monográfiájában, 1877-ben már azt jelzi, hogy Budapest

és Vácz körül több község a tehenészetre fordít dicséretes figyelmet és a magj'-ar

fajta mellett, a svájczi, hollandi és ezekkel kevert fajták szaporodnak, s némely
község, különösen a pilisi járásban (pomázi. biai) már csak svájczi bikát tart.

Törökbálint és Budajenö községek hollandi fajtát tenyésztettek ; más községeknek

a magyar mellett svájczi és hollandi bikája is volt. A lefejö tehenészet már akkor
is elterjedt. Az akkori nagyobb tehenészetek voltak : Zsivora György rákosi,

Cséry Lajos szentlörinczi, Latinovics Albin dukai. Kársai Albert és Vilmos boldogi

tehenészete, az utóbbi helyen svájczi és hoUandi fajtákkal. 1870-ben svájczi

tehén 7047, borjú 4460 volt mindössze.

A magyar fajta tenyésztése azonban még akkor túlnyomó volt ; 48748

darab tehenet és 52100 drb borjút íi-tak össze. Legjobb nevelö-hely volt a solti

járás (dunavecsei, kalocsai, kiskrösi). A Kiskunság is sok szarvasmarhát tar-

tott, de a fiatal marhákat 1—2 éves korban vásárolta is. A magyar marha még
,,eléggé megvan jeles fajjeUegében", bár a tenyésztés több helyen elhanyagolt.

Jelesebb és srégi gulyaként említi fel Galgóczy a kalocsai érsekség hild-

káli gulyáját (Hajós), mely a gróf Csáky-féle körmösdi-fajból származik és 126

anyatehén után nevel. Ez a gulya még ma is megvan. Köztudomás szerint azon-

ban, st még a múlt század vége felé is. a következ gazdaságok tartottak jobb
m.igyar gulyákat : A gödöUi korona-uradalotn GödöUn. Kársai Albert és Vümos
Boldogon, báró Schossberger Zsigmond Túrán, báró Orczy örökösei Üj szászon,
Hauer Béla Hartán, Bojáron, Zseny István Kiskunhalason, gróf Teleki József

Duna-Tetétlenen. a Halász-c-ia\kd Alsódabason.

A szarvasmarha-tenyésztés kánya azonban az utóbbi két évtized alatt

igen megváltozott. A julitenj'észtés hanyatlása, a közlekedési viszonyok fejl-

dése. Budapest és egyéb fogyasztási középpontok kialakiilása és kivitelünk

fejldése hatott erre közre. A magyar fajta szarvasmarha a gyors fejlödés és

több irányban hasznosítható nyugati fajtával szemben tért veszít.

A vármegye fels részén a tej- és hústermelésre alkalmasabb és gyorsabban
fejld n^-ugati fajták tenyésztését tették a viszonyok indokolttá. A kis- és nagy-
birtokosok egyaránt fokozatosan erre tértek át.

A székesfváros közelében lév nagj^obb tejgazdaságok a köztenyésztésre

megállapított fajtán kivúl ugyan egyéb n^-ugati fajtákat (borzderes, pinczgaui,

lapály) is tenyésztenek, de a köztenyésztésben, mint legjobban bevált és több
irányban is jól hasznosító fajtát, a „simmenthali jelleg pirostarka fajtát" karol-

ták fel. A fels járásokban ez a jelleg a köztenyésztésben kezd is kialakulni.

A czélirányos tenyésztés kialakulásának azonban igen nagy hátránya, hogy
Budapest vidékén a nagyobb gazdaságok zöme és a kisgazdák tekintélyes része

lefej tehenészetet z. A jó fejs, fiatal, borjas teheneket magas áron vásárolják

össze és azt lefejve, meghízlalva értékesítik ; a borjú pedig vágóhídra kerül.

Ez a hasznothozó üzem a legjobb tenyészanyagot vonja ki a tenyésztésbl
és ez a Budapest közvetetlen körzetében lév községek tenyésztésén meg is

látszik, tulajdonképeni tenyésztést csak Budapesttl távolabb találunk.

A vármegye alsó részén köztenyésztésben még túlnyomólag a magyar
fajta van meg ; de itt is tért veszít. A fejld közlekedési viszonyok, a birtokok

eldarabolása ésezzel kapcsolatosan a legel-területek csökkenése, az istállózásra

uaílják a kisgazdát, ós emiek következmónj^e, hogy a kisebb tagos-birtokokon,
legel hiányában, vetett takarmánj- mellett, a simmenthali jelleg pirostarka
fajta marha tenyésztésére térnek át. Az oly távoles községek azonban, a hol

a kisgazdák birtoka több dlbe esik ós alkalmas közlegel van, még mindig
a magyar fajta tenyésztése zhet siken-el, mert itt a tej nehezebben értékesít-

het, az igás-ökörnek, tinónak pedig nagy az ára. A magyar fajta tenyészté-

sében, — ha számban tért veszít is. — minség tekintetében határozott fejldós
é-zlelhetö. Dunapataj, Kalocsa, Hajós, Császártöltés és Akasztó, st fentebb
Solt. Szabadszállás vidékén a kisgazdák kezén is még igen jó anyag van. A vál-

tozó viszonyok azonban azt eredményezték, hogy egyes vidékeken, a hol a
tenyészirány kezd átalakulni, fajjelleg tekintetében az anyag vegyes.

Ez id szerint, a köztenyésztésben, tisztán simmenthali jelleg piros-

tarka fajta szarvasmarhát a következ járásokl)an ós városokban tenyász-
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tenek : a nagykátai, abouyi, monori, alsódabasí, ráczkevei. pomázi. biai-

váczi. gödölli járásokban, Szentonclre és Vácz r. t. városokban. Kizárólag
tnagyar fajtát pedig a kiskrösi járás és Kiskunhalas tenyészt. Túlnyoniólag
simmenthali pirostarkát a dunaveosoi járás. Czegléd és Nagykrös; túlnyoniólag
magyar fajtát a kiskunfélegyházai, knnszentmiklósi, kalocsai járás és Kisku:.-
félegyháza tenyészt. Jelesebb magyar fajta gulyát tartanak fenn ez id szerint

a kalocsai érseki uradalom Hajóson. Wolfinger Alajos a kalocsai érsekségi hartai
bérleten. Kisebb gulyája még több gazdaságnak van.

Simmenthali jelleg pirostarka marhát tartanak és tenyésztenek ugyan
számosan, de jobb tenyószanyag ilöállítására és értékesítésére kevés gazdaság
lielyez .súl\-t, mert a tejtermelést tekintik föczélnak. Blaskovich Ern tápió-
szentmártoni, Darányi Béla pusztaanyácsai, gróf Desseicjjy Emil újszászi.

Floch-Beyhersberg Alfréd gödi, Györgyey Illés tápiógyörgyei, gróf Keglevich
Gábor egreskátai, a korona-uradalom gödölli, m. kir. javító intézet aszódi,

Jálics Géza gyáli. Beusz Hemik tápiósápi, Segesváry Ödön domonja, Tahy
István galgagyörki gazdasága és a kalocsai érseki uradalom tenyésztéssel is

foglalkozik.

A mi az apaállatoknak az anyaállatokhoz való arányát illeti, ez a vár-

megye túlnyomó részében a helyi viszonyoknak megfeleléig kielégítnek mond-
ható. Igen nagy nehézséggel jár azonban a szükséges apaállatoknak a köz-
tenyésztésben kell számban való biztosítása a vármegyének azon a rÓ5zé.i,

a hol tanyás-gazdaságok vannak. A mérföldekre terjed határokon nagy szám-
ban elszórt törpe-, kis- és középbirtokok a községi középpontoktól oly távol

esnek, hogy kell számú apaállatokról gondoskodni aUg lehet és e tanyák nagy
részén az apaáUat-szükségletet egyes birtokosok tenyészállataival látják el.

A tenyésztés fejlesztésével azonban ez a helyzet is javulni fog.

A vármegye fels és a fváros közelébe es vidékein, valamint azokon
a vidékeken, melyeket a vasúti közlekedés a fvárossal közvetetlen összekötte-

tésbe hoz, a tejtermelés a szarvasmarha-tenyésztésnek fbb jövedelmi for-

rása. A fváros körzetében óriási — sok helyen több 100 darabból áUó — tehe-

nészetek vannak, melyek tejtermékeiket Budapesten a központi tejcsarnok-

szövetkezet és kereskedk útján értékesítik. A kisebb gazdaságok tejtermékeit

egy, vagy több községbl, kisebb-nagyobb kereskedk szedik össze és értéke-

sítik Budapesten, de a kistermelk egy része önmaga is házal vele a fvárosban.
A hol pedig a friss tejet a kisgazdák nem értékesíthetik, ott feldolgozott álla-

potban, tejföl, vaj és tiu-óként kerül forgalomba.

Maga a központi tejcsarnok az utolsó üzletévben körülbelül 9.000.000 liter

Pestmegyében termelt tejet értékesített, mi egy tehénre 2000 liter termelést

véve fel, mintegy 4500 tehén fejesének az eredménye.

A tej értékesítése a nagy gazdaságokban, melyek jól kezelt tejet nag_v

mermjTségben szállítanak, aránylag kedvez, mert 17—18 fillért érnek el lite-

renként. A kisgazdák azonban már olcsóbban értékesítik a tejet, mert kisebb

mennjiségben a kiskereskedk, távolság szerint, csak 12, 13 fillért fizetnek lite-

renként. A házaló termelk, a költséget nem számítva, magasabb árat érnek el.

Bár a tejtermelés igen haszonhajtó és takarmány-értékesítés és trágya-

termelés szempontjából is fontos, mégis oly vidékeken, a hol a tej a hehi piaczon

nagyobb mértékben nem értékesíthet, a gazdák a tejtermelésre súlj-t nem
helyeznek, holott annak tej.szín, vaj, sajt alakjában való értékesítése haszonnal

járna. E miatt a kisebb helyeken a helyi piacz szükségletére .sincs jó anyag.

A vármegye gazdasági egyesülete több éven át népies eladásokon hívta

fel a gazdák figyelmét a tejszövetkezetekre és ez úton a tejtermelés fokozására

és értékesítésére, de eddig kevés sikerrel. Elrelátható volt különben, hogy e

felhívásnak a fváros közelében nem lesz eredménye, mert itt a gazdák egy

róöze házalva értékesíti a tejet ; a községekben termelt tejmennyiséget pedig

kiskereskedk vásárolják össze, a kik majdnem minden községben kisebbszerii

tejgj-üjt-helyiséget tartanak fenn. A vármegye más részén azonban a mozgalom

a tejnek szövetkezeti úton való értékesítésére, la.ssan bár, de mégis megindult.

Az els község, mely tejszövetkezetet alakított, 1899-ben Harta volt és

pedig magvar fajta tehenekkel. Ezt követte 1902-ben Szeremle és Nag.vkáta,

1903-ban Dömsöd, Tass és Szentmárt onkáta, 1908-ban Czegléd, 1909-ben Püs-

pökhatvan. 1908 végén tehát hét tejszövetkezet mködött 848 taggal ós 1246
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Üzletrészszel. Termeltek 951.918 liter tejet, 9150 kg. vajat, melyért 107.040

koronát vettek be. Ezenkívül Harta és Szeremle a szabadkai központba tejszínt

is szállított. Ez az intézmény természetesen még ers fejldésben van. Czegléden

1)1. 1908-ban csak 267 tehén tejét szállították a szövetkezetbe, holott Osegléd

luitárában mintegy 3500 tehén van.

A következ táblázat nyújt érdekes képet a vármegye szarvasmarha-
állományáról, mely minségre való fejlesztés és rendszeres takarmányozás
meUett népünknek a mainál sokkal nagyobb jövedelmet biztosíthatna.

P»st -Pilis-Solt-Kisbun vármegye szarvasiuarha-álloiuánya fajtánként feltüntetve :

(Egj'éb = bika, ökör, tinó, üsz, borjú.) 1908 1909
Magyar fajta tehén 26001 23597

egyéb 64243 57346
Pirostarka tehén 63550 61793

egyéb 59260 49466
Borzderes tehén 3851 3983

egyéb 2619 2467
Másfajta tarka tehén 11215 11225

egjéb U556 10034
Bivaly-tehén 63 38

egyéb . 961 908

Összesen 243319 220857

Magyar tehén 26001 23597
Pirostarka tehén 63550 61793
Borzderes tehén 3851 3983
Másfajta tarka tehén 11215 11225
Bivaly 63 38

Összes tehén-létszám : 104680 100636

Az 1908-ban összeírt szarvasmarha-állomány a vármegye nagyságához,
term-területéhez és népességének számához aránjátva, egy Dkm.-re 20'05 drb.

szarvasmarha és 8' 6 darab tehén esik. Az egész területbl egy darab szarvas-

marhára 8'65 kat. hold, egy tehénre 20'10 kat. hold esik. A term területbl
egy darab szarvasmarhára 7" 19 kat. hold, egy tehénre 1671 kat. hold e.sik. Ezer
'élekre esik a szarvasmarha-létszámból 2952, a tehén-állományból 127 darab.

A lélekszármnal való összehasonlítás csak a mezgazdasági termelés szem-
pontjából fontos, mert a tehenektl nj'ert tej jó részét Budapest és környéke
veszi fel. Fontos azonban, ha a szarvasmarha-állomán^'t a népesség szaporo-
dásával állítjuk aránvba. Budapest és a vármegve népessége 1890^— 1900-ig

224.538 4- 139.898 = 364.436 lélekkel szaporodott! Az 1900. évi állatösszeírás

szerint a vármegye népességébl 1000 lélekre 330 darab szarvasmarha esett,

az 1908. évi állat összeírás szerint — bár az 1900. évi népszámlálás adataival
történt az összeírás — 1000 lélekre már csak 2952 darab jut, tehát a tehén-
állomány aránya is csökkent.

Budapest és vidéke szaporodó népességének tejszükségletét elssorban
e vármegye mezgazdaságának kellene ellátni. A vármegye állattenyésztése
azonban nem fejldvén a népesség számának szaporodásával egyenl arányban,
világos, hogy Budapest ós vidékének tej- és tejtermékbeli szükségletét távolabbi
vidékrl kell beszerezni ás be is szerzi.

Állattenyésztésünk fejlesztése terén, népünk vagyono.sodása ós mez-
gazdasági kultúránk fejlesztése érdekében, még nagyon sok a temiivaló. A
vármegye állattenyésztésének elmozdításában az állam és a törvényhatóság,
valamint a vármeg3'e gazdasági egyesülete tevékenyen közrehat. Az 1883-ban
megalakult vármegj-ei állattenyésztést elmozdító egyesület, mely 1886-ban
vármegyei gazdasági egyesületté alakult át, szabál^Tcndeletei keretében meg-
állapította az egyes vidékek tenyésztési irányát. Köztenyésztésre a simmenthali
jelleg pirostarkát és a magyar fajtát fogadta el. Megállapította az apaállatoknak
az anyaállatokhoz való arányát. A járásonként szervezett egyesületi bizottságok
a községek apaállományát évrl-évre megvizsgálják ós közremködnek, hogy
a tenyésztésre nem alkalmas apaállatok fokozatosan megfelelklvel cserélte.s-

s?nek ki. A földmivelésügyi miniszter hozzájárulásával az egyesület állattenyész-
tési alapot alkotott és a hozzáforduló községek részére jó minség, fajjelleg
apaállatokat, sót kivételesen teheneket is szerzett be s árengedmónj' mellett.
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részletfizetésre osztotta azt ki. E czélhól több éven át Mácsán, a központi tej-

csarnok bérletén bikatelepet tartott fenn. hol állandóan 15^—30 tenyészbika volt.

Az 1894 : XII. t.-ez. életbeléptetése után e téren már eredményesebb
mködés volt kifejthet. Az apaállat -kiosztásókat lS98-tól már a m. kir. állat-

tenyésztési felügyelség az egyesülett(>l egyetértöleg teljesítette ; így lassan

bár, de fokozatos fejldés indult meg e téren.

A társadalmi tevékenységet az állam és törvényhatóság szintén hatha-

tósan támogatja. Az állam évenként tekintélyes összeget, az utóbbi idben már
2000—2500 koronát folyósít szarvasmarha-tenvésztési jutalomdíjakra. A tör-

vényhatóság az ebadóból évente mintegy 5000 koronával segélyezi az állat-

tenyésztés elmozdítására irányuló törekvést. Ebbl 700 koronát évenként a

községi apaállatgondozók jutalmazására, 1500 koronát jutalomdíjakra, a
többit pedig községek apaállatbeszerzési segélyére és egyéb tenyésztési ezélokra

fordítják.

Az egyesület az évenként rendezni szokott áUatdíjazásokon kívül, az

1899. évi szegedi és az 1909. évi budapesti országos kiállításokon szép g\-üjte-

ményben mutatta be a vármegye népies tenyésztését. Telepített Budakeszin,

60 holdas bekerített területen egy csikó- és borju-kertet is, hol évenként a csikó-

kon kívül, 30—40 darab üszt helyeztek el. Ez a telep azonban, néhány évi

eredményes fennállás után, az ottani gazdakör feloszlásakor megsznt.
A "következ táblázat tünteti fel az egyesület és az állam által a közsé-

geknek és a birtokossági testületeknek kiosztott bikák létszámát.

Egyesületi kiosztás:
1890 clött és 1894-ig 207 darab tehenet és 18 darab bikát is szerzett be az egyesület egyes

gazdaságok részére.

Magyar bika Simm. jelleg
pirostarka bika

1890-ig bezárólag 17 16

1891— 1894-ig bezárólag 7 8.5

1895-ben — I.i

1896-ban — 31

1897-ben 17 58

1898-ban 13 39

1899-ben (részben az állattenyész-

tési felügyelséggel együtt besze-

rezve) 6 50

Összesen : 60 294

Állami kiosztás:
1890-ben 14 59

1901-ben 30 108

1902-ben 17 111

1903-ban 15 76

1904-ben 16 93

1905-ben 17 120

1906-ban 26 • .58

1907-ben 20 93

1908-ban 28 82

1909-ben 21 66^

Összesen : 204 866

tótenrészté,. E vármegye lakosai régtl fogva mindig elszeretettel foglalkoztak a

lótenyésztéssel, de reá is voltak erre utalva. Az 1778. évi összeírás szerint a pilisi

és soiti járások alhattak a lótenyésztés terén els hel.ven, mert ez az összeírás e

járások nagyobb fajta lovairól tesz említést. Fényes Elek 1847. évi leírása szerint

a csepelszigéti németek és még inkább a ráczok lo\ai állottak jó lrben, de a rákos-

palotai, fóti, vérségi, tóalmási, zagjnrarékasi, és más magyar községek lakosainak

is igen jó lovai voltak, mert a Pest—Debreczen között való élénk fuvarozást is

k bonyolították le. Abonyt is jó lótartó vidéknek jelzi. Hartának nagycsontu

lovairól tesz említést. Számos kisebb ménesrl is megemlékszik. Mindez azt

mutatja, hogy e vármegye lótenyésztése már a múlt század elején is fejlett volt.

Galgóczy Károly Í877-ben közrebocsájtott monográfiájában a Beniczky-

lApcsey család tázlári, Blaskovich László tápiószentmártoni, Beniczky Ödönné

czinkotai, Blaskovich Ern tápiószentmártoni, Gyórgyey Adolf tápiógyörgyei,

Halász Béla gj-óni, a Halász-Konkoly család gyóni, hg. Kóburg vacsi, Kégl Ist-

ván pakonyi, gróf Károlyi István, fóti, Kársai testvérek boldogi, báró Lipthay
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Béla sarlósári. báró Orczy örök. ujszászi, báró Podmaniczhj János pcszéradacsi,

báró Prónay Elek tóalmási, báró Prónay Dezs ácsai, a Lipcsey család tázlári,

.ScAo5s6frgífr Zsigmond tiirai, a feíH apátság, a gróf Teíc/;;' család révbéri ménesei-

rl emlékszik meg, Nagykrös r. t. város, Zsámibck, Rákospalota, Páty, Tök,

Törökbálint, Sziget szent miklós, Tápiószentmárton, Telki, Budajenö, Úszód és

Tóalmás községek népies tenyésztését pedig elismeréssel említi fel.

A lótenyésztés fejlesztésének megalapozása a lótenj'észtésnek állami keze-

lés utján való ellátásával történt és a magán, de különösen a népies tenj'észtesnek

ez vetette meg az alapját. Ez utóbbi azonban e vármegye területének nagysága és

talajviszonyok változó volta miatt, egyöntet jelleget nem nyerhet. Az alföldi

homokos rónákon a könnyebb, arabs jelleg lovak tenyésztése válik be. A duna-

és tiszamenti kötöttebb földeken inkább a csontosabb angol félvér tenyé.sztése

indokolt, míg a vármegye fels és pedig a pilisi hegyvidéki részén, a nehezebb,

igavonásra is alkalmas, (Xónius, Furiosó) de nem hidegvér anyag tenj-észtése

válik be. És tényleg ez a tenyésztési irány terjedt el.

Minthogy a változó vidékek tenyésztése között határvonalat vonni nem
lehet, népies lótenyésztésünk egvöntetség és minség tekintetében a szomszé-

dos Heves, Csongi-ád, Bács és Komárom vármegyék fejlett népies tenyésztését

még nem érhette el. de viszont vannak vidékek, melyeknek népies tenyészanyaga

e vármegyék népies tenyésztésével szemben már nincsenek hátrányban. így
Czegléd, Nagykrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas r. t. városoknak a monori,

abonjá, solti, kalocsai, kiskrösi (alsórész) járások több községének — különösen

katonai szolgálatra — kiváló jó anyaga van.

Báró Podmaniczky Gjaila összeírása szerint e vármegyében a következ
liirtokosok tulajdonában vannak számbavehet ménesek : Beniczky Ádám
Zsámbok,*) Beretvás Endre örök. Tóalmás. Blaskovich Ern Tápiószentmárton,

Geréby Imre örök. Adacs, Glancz Sándor Monor, Gosztomji Tibor Váczhartyán,*)

Gróf Adolf Fülöpszállás, Györgyey lUés Tápiógvörgye, Hajós József Dömsöd. báró

Harkányi Frigyes Abony, Hauer Béla Harta, kalocsai érsekség Hajós, gróf Károlyi

Sándor örök. Fót, Kakucsi Liebner József Kakucs, gróf Xemes Vincze örök.

Solt, báró Podmaniczky Géza Kartal, gróf Ráday Gedeon Iklad, Sefcsik István

Jászkarajen, Strassburger Antal Páhi-Tabdi, gróf Szapáry István Alberti,

Szappanos Elek Tázlár, Szász-Kóburg-Gótai Fülöp berezeg Pusztavacs, gróf

Teleki Gyula Solt-Révbér, gróf Teleki József Dunatetétlen. E méneseknek egy
része a telivér-tenyésztés terén is kiválik.

Meg kell itt emlékezni a Blaskovich Ern tápiószentmártoni ménesében
nevelt Kincsem nev (Cambuscan-Waternymph) minden idk legjobb kanczájá-

ról, mely Európa minden nevezetes pályáján 54 versenyben futott és gyzött
;

384.815 korona pénzdíjat s ezenkívül számos tiszteletdíjat nyert.

E méneseknek kihatásuk van a népies tenyésztésre is, mely ez id szerint

katonai szolgálatra alkalmas lovak nevelésére, könnyebb hintós és gazdasági

szükségletek ellátására irányul. — A hidegvér anyagot igen kis mértékben,
eg3'es nagyobb gazdaságok szükségletére tenyésztik.

A vármegj'e lóáUománja — mint jeleztük — minség tekintetében fejl-

dött, de a létszám nem emelkedett. Ennek oka abban keresend, hogy a legel-
felosztások, birtokmegoszlások és parczeUázások következtében a lónevelés a
téres legelkrl az udvarokra, kifutókra szorul ; a vármegye fels részén pedig,

hol a tejtermelés a f, a szarvasmarha-tartás a lótenyésztés rovására terjed.

A vármegye lóállománva a múltban és ez id szerint a következ : 1884-ben
108496, — 1895-ben 106007,'— 1904-ben 101137, — 1908-ban 104963 és 1909-ben
102507 drb.

A tenyészkancza-állománj-t statisztikailag megállapítani nem lehet, mert a
kanczáknak nagy számát nem használják tenyésztésre. Némi támpontot azonban
mégis nyújt az 1895. évi összeírás, mely szerint a négy éven felüli kanczák száma
43541 darab, az 1 éven alóli csikók száma pedig 7656 volt ; ebi l tehát az követ-
keztethet, hogy a kanczáknak legfeljebb negyedrészét használták tenyésztésre.

A tenyészmének túlnyomó részét a nagykrösi magy. kii-, ménteleposztály
bocsátja a tenyészt közönség rendelkezésére, a községekben elhelyezett fcdez-

tetési állomások útján. Igen tekintéh-es azonban a száma a tenjész-igazolványt

*) lílöhözben megszntek.
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nyert és községi 'tulajdonban lev magán-méneknek is.^melyeket tenyésztésre

másoknak is átengednek. — Bár a hatóság szigorúan ellenrzi, liogy tenyész-

igazolván_\'t nem nyert méneket köztenyésztésre ne használjanak és az ilyeneknek
a tulajdonosait érzékenyen bünteti, az ellenrzés, az Alföldön kifejldött tanya-
rendszer mellett, igen meg van nehezítve. E tekintetben azonban a helyzet évi'l-

évxe javul s a zugmének száma csökken.

A nagykörösi méntelepnek a teleposztálya látja el ez id szerint a vármegye
ménszükségletét. Ezt a teleposztáhi: 1868-ban szervezték és a várostól átenge-
dett és átalakított kaszárnya-épületben helyezték el. Ezeltt a vármegyei fedez-

tetési állomásokra kiosztott mének a nagykörösi, dorozsmai és bajai méntelep-
osztályokon voltak szétosztva ; Beniczky Ádám lótenyészbizottmányi elnök
indítványára azonban, a törvényhatóság 1903-ban kieszközölte, hogy a vár-

megyében szükséges összes méneket csak Nagykörösön helyezzék el. Ez id
szerint mintegy 150 (144) darab mén áll ott a pestmegyei tenyésztk rendelkezé-

sére, melyek 1910-ben 50 fedeztetési állomáson vannak elhelyezve.

A fedeztetési állomásokat 1873-ban állítottak fel. 1873-ban még csak 18

fedeztetési állomás volt. 1874-ben már 25, a fedez mének száma pedig 80 volt
;

1877-ben 28 állomás keletkezett 83 ménnel. Ez id óta a következ táblázat tün-
teti fel a fedeztetési állomások terjedését és a tenyésztési eredmén'V't :

1892 évben 4(5 állomás 107 ménnel 1901 évben 52 állomás 152 ménnel
1893 .
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den 1899, 1900, 1901, 1903, 1904, 1907. években, az úrlovasok szövetkezetének

közremködésével, az állam és a vármegye támogatásával, rendes versenyeket

tartottak és egy-egy versenyen mintegy GOOO K. versenydíjat fizettek ki a nyer-

teseknek. Az ilyen versenyeket népies versenyek követték.

E vármegye sertésten3'észtését a múlt század elején Fényes Elek 1847. évi

leírásában, igen virágzónak mondja ; e szerint .,a sertéstartásban is fögazdasága

fekszik Pest vármegyének, kivált Kalocsa tájékán, hol ezt a nagj^ kiterjedés
gvökeres, bozótos, posványos helyek s a kukoriczatermesztés hatalmasan el-
mozdítják ; lehet mondani, hogy az elhíresedett bajai sertésvásárt fképen e

vidék virágzó sertéstenj'észtése tartja fenn. Megkülönböztet jele a kalocsai ser-

tésnek a nyiilánk test s a hosszú fül." Kalocsa után Nagykrös tartott legtöbb

sertést. A Kaskunság is sok sertést tenyésztett. Az értékesítés a pesti és egyéb
piaczok ellátása útján történt s így e téren, különösen a szalona és zsiradék érté-

kesítésében élénk kereskedelem fejlett ki.

A sertés-fajta, a fentiek szerint, bizonyára a mangalicza volt. Úgy látszott,

hogy a sertéstenyésztés, mely a miilt század elején virágzó volt, visszaesett ;

.

mert Galgóczy 1877-ben írott monográfiájában jelzi, hogy az a 139.913 darab
sertés, mely összeíratott, a népesség háziszükségletére is aHg elég és a kereske-

delmi nagyhízlalásra aránylag igen kevés anyagot ad.

A sertéstenyésztés túlnyomólag, mint ma is, a földmível nép kezén volt,

bár Galgóczy megemlékszik egyes birtokosokról is, kik a faj -egj'formaságra és

kiegyenlítettségre gondot fordítanak. A népies tenyésztés azonban még alacsony

fokon áll, úgy hogy csak némileg is kiegyenlített egyforma községi sertésnyájat

látni ritkaság. Egyik okául ennek azt veti, hogy a községi kanok meUett, a pász-

torok vegyes fejletlen kanokat is tartanak. A mi a fajtát illeti, elbb a rövidoiTÚ.

apró, hegyes fiil kis mangalicza volt elterjedtebb, melyet a konya fül, szke
nagj^ mangalicza váltott föl. A népies tenyésztésben tényleg állandóan és még ma
i-i a mangalicza a túlnyomó és köztenyésztésre csakis ez a fajta van megállapítva.

Újabban azonban a hússertéssel PoUand Cliina-Yorkshir és Berkshirrel való

keresztezésnek is nyomát látjuk, mert a sertésvész pusztítása közben, különféle

kocza-anyagot szedett össze a nép. 1884-ben azonban már 289.056 darab sertést

írtak össze, tehát épen kétszer ann_\át, mint a mennyit Galgóczy említ. Ebbl
181.394 a kisgazdák tulajdonában volt.

A sertéstartás ez id óta fejldött ; de megakasztotta fejldésében az óriási

károkat okozó sertésvész, mely e vármegyében 1895-ben lépett fel, néhány év
alatt óriási pusztításokat okozott és még ma is gátolja sertéstenyésztésünk fejlesz-

tését. A létszám a régibb összekásokhoz képest apadt: 1895-ben 304.168 darab.

1904-ben 243.798, 1905-ben 218.025, 1906-ban 216.731, 1907-ben 231.601, 1908-

ban 236.804 és 1909-ben 202.202 darab sertést írtak össze.

A sertéstenyésztés ii'ányítására a törvényhatóság annyiban hat közre,

hogj- a köztenyésztésre használható fajtát szabályrendeletileg megállapította;

erre a kondorszrü fehér mangaliczát — mely népies tenyésztésre legalkalmasabb-
nak bizonyult, — jelölvén meg. A vármegye gazdasági egyesülete, járási

bizottságai útján, évrl-évre a tenyészkanokat is megvizsgáltatja s a nem alkal-

ma.sakat a tenyésztésbl kizárja, míg az állam jófajta tenyészkanoknak mér.sékelt

áron való kiosztásával támogatja a községeket. A községi apaáUat-gondozókat , a
vizsgálat alkalmával kiosztott jutalomdijakkal .serkenti a gazdasági egyesület.

Ezt a tevékenységet azonban éveken át megbénította a sertésvész, mert meg-
történt, hogy a kipusztultak helyébe beszerzett új kanok rövid id alatt szintén

elpusztultak. A vész az utóbbi idben szelídebb lefolyást nyert és hathatós állat-

egész.ségügyi ellenrzés következtét)en némileg lokalizáltatik.

A köztenyésztésben megállapított fajtán kí\'ül, egyes nagyobb tenyésztk
angol sertés-fajtákkal is kísérleteznek és több helyen eredményesen.

A scrtéshízlalás a vármegye területén igen el van terjedve. Sokan K-
Ijányán hizlalják fel az összevásárolt vagy tenyésztett anyagot. Nagyban hiz-

lalnak Kiskunhalason, Kiskunfélegyházán, Nagykrösön, Váczon, Monoron,
de különösen Czegléden. Kisebb-nagyobb mérv értékesítésre való hizlalás

több községben történik és a vé.szen átment sertésért magas árt fizetnek.

Ez id szerint jelesebi) tenyésztést znek : a kalocsai érseki és káptalan i urada-
lom. Dará/iyt Béla Pusztaanyácsa, Z)w«yés Lajos Alsódabas. Forster KálmánBugyi.
Gosztonyi Miklós Kisnémedi, Gulner GjTila örök. Abony, Gyórgyey Illés Tápió-
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Syörgye, Halász Gyula Káva, Katóm Lajos. Ferencz és Gyula Boldogkáta,
Kóczáii László Maglód, L. A'omc7í Gáspár Káva, liáró Podmaniczky Géza Kar-
tal. gróf Ráday Gedeon Iklad, gróf (Seré«?/í János Duka, gróf TeíeH József Solt,

Wiudisch József Keczel.

Juh. A juhtenyésztés terén a múlt század utolsó harmadában vármegyénkben
is megindult a hanyatlás, melynek nagysága azonban vármegyénkben, hol
annyi kizárólag juhlegelöuek alkalmas terület van, szembeötl és okát nemcsak
az országiis hanyatlást elidéz okokban, de egyébben is keresnünk kell.

A juh nálunk fképen gyapjával hasznosít. A juh-húst, érthetetlen okokból,
nálunk nem fogyasztják kell mennyiségben. A báránj'- ós hizlalt ürü-húsnak
van keleté, de a közép- és gyengébb niinségíi juh-húsnak csak inkább a vidéki
piaczokon.

Egyes gazdaságok a hanyatlás következtében tenyészirán^i; is változ-
tattak ; a kisebb test finom-gyapjas merinó helyett, tiszta és félvérben, a durva-
gyapjas, nagj-testü s jobb húsú angol és fi'anczia fajták, st a tejel-fajták
tenyésztésére, szóval több üán^•ú hasznosításra tértek át ; ha itt-ott eredményeket
is értek el, de ez nem mondható általánosnak.

A múlt század elején e vármegyében is nagy figyelmet fordítottak a juh-
tenyésztésre. A juhok nagy része már nemesített gyapjas-fajta ; hosszú szr
magyar juh már ekkor is csak a déli rész pusztáin volt található. A terjedelmes
pusztás határu községekben a köztenyésztésben is kiterjedt juhászat volt.

Galgóczj- már 1877-ben jelzi a hanyatlást. A tenyésztés föczélja még mindig
a gyapjú, kevésbé a hústermelés ; a túró- és sajt-készítés is csökkent. 1870-ben
még 897.337 darab juhot írtak össze. Finom gyapjas juhtenyészeteket, herczeg
Kburg vacsi, a gróf Károlyiak több birtokán, gi-óf Sándor biai, a gödölli korona-
birtokon és kalocsai érsekségi birtokon, több közép-birtokos birtokán tartottak.
A hosszúszr magyar juliot ebben az idben a Csepelszigeten, a dunamenti
lapályos helyeken és a kiskunsági vizenysebb pusztákon tenyésztették.

1884-ben még 451.899 juhot és birkát írtak össze. 1895-ben már csak
21 2.655 darabot. Ez a szám 1908-ban 176.677, 1909-ben 143.959 darabra csökkent.

Legtöbb juh van a dunavecsei 20.159 (1884-ben 45.037) és kunszentmiklósi
20.117 darab (1884-ben 52.084) járásokban, hol téres, szikes legelk vannak.
A pomázi járásban, hol 1884-ben 5590 darabot írtak össze, 1909-ben a Szent-
encb-én összeírttal egjütt, már csak 609 darabot találtak. A r. t. városok közül
Kiskunhalason van a legtöbb, de itt is csak 8792 darab.

Nagyobb jubászatokat ez id szerint a következ gazdaságokban tartanak
fenn : Darányi Béla pusztaanyácsai, Halomi Denfsch Sándor vecsési, az egri

káptalan Zí<igm és kömpöczi, ií^orsíer Kálmán bugyi. Gyrgyey Illés tápiógyörgyei

,

Hajós József dr. dömsdi (magyar féss alapon Improved Kent és Rambou-
illet keresztezésbl kitenyésztve)"^ a kalocsai érsek és káptalan birtokain, herczeg
Coburg vacsi, a korona uradalom gödölli, 31etternieh-Sándor Paulina herczegnö
biai, báró Prónay ácsai, gróf Teleki Tibor gyömrl, Windiich János keczeli,

Wodiáner János maglódi gazdaságaiban.
Baromfi. I A baromfi-tenyésztés vármegyénknek egyik legtöbb hasznot hajtó gaz-

dasági ága, melj-nek azért van küiönös fontossága, mert a baromfitenyésztés
jóformán a kisbirtokosság kezén van s így ennek jövedelmezsége népünk vagyo-
nosodásának igen nagj- tényezje.

E vármeg\'e teriUeti és talajviszonyai a baromfitenyésztésre és tartásra
rendkívül alkalmasak. A tyúkfélének és pulj'kának a homok a hazája. A vízi-

szárnyasok tenyésztésére pedig a lapályos, kopolyás, eres vidékek alkalmasak
kiválóan. A baromfi és baromfi-termékek nemcsak a budapesti és a vidéki
nagj-obb középpontokon találnak jó piaczot, de baromfiból és baromfi-termé-
kekbl a külföldre is nagy a vármegye kivitele.

^
A múlt század elején a baromfitenyésztés egyéb gazdasági ágak mellett,

szerény helyet foglalt el. Pest vármegye alsó részét Fénves 1847-ben mint baromfi-
tenyészt vidéket említi meg. Galgóczy 1877-ben már a baromfi-tenyésztés fej-
ldésérl tesz ugyan tanúságot, de jelzi azt is, hogv a vármegye termelése a
fváros roppant szükségletét nem tudja kielégíteni. ,,A tenyésztett fajtákat
illetleg, mindenféle Ijaromfinál még mindig a régi magyar-fajta a túlnyomó.
Ludak és kacsák körül még semmi keresztezés sem észlelhet. Tyúkoknál azon-
ban már a Cochinnal és egyéb fajtákkal kereszteznek."
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Ez az állapot az utóbbi évtizedek alatt kedvezen megváltozott. Baromfi-
tenyésztésünk óriási lendületet vett. Az állam nagy áldozatot hoz or.szágszerte

a baromfitenyé-sztés fejlesztése érdekében és a társadalmi tevékenységgel kar-
öltve fejleszti és iránvitja ezt a gazdasági ágat, mely kezdetlegességébl kibon-
takozva, egyikévé válik legkeresettebb kiviteli czikkünknek.

A vármegye termelését és a kivitelben való részesedését kiszámítani alig

lehet, de tény, hogy 77,850.440 K. értéket képvisel kivitelünkben és nagyobb
belföldi piaczok ellátásában nagy arányban vesz részt.

Az 1884. év szeptember hóban történt összeírás e vármegyében 2,296.849
baromfit talált, melybl tenyészanyag 737.779. Az 1895. évi összeírás november
hó végén összesen 1,678.966 daraliról tesz említést. Ha azonban azt vesszük,
hogy az összeírás november hó végén történt, a mikor már jóformán csak a
tenvészanyag van meg, feltehetjük, hogy az összeírt anyag 60%-a tenyészanyag,
a fejldés tehát n^-ilvánvaló. Ez id óta a fejldés feltétlenül megáUapíthato.

A baromfitenyésztés fejldése három irányban : a szám szerint való sza-

porítás, a nagyobb testre való nevelés és a tojás-termelés terén észlelhet.

Az utóbbi két évtized alatt a társadalmi tevékenység — az állam hathatós
támogatása mellett — országszerte s így e vármegyében is sokat tett a tenyésztés
fejlesztése és irám-ítása érdekében. A gazdaságilag jól bevált fajták tenj^ész-

tésének a felkarolása volt az irányadó. A tyúkféléknél a nagyobb testre való
nevelés érdekében els ízben a Plymouth Rochs és Langshannal tettek kísér-

leteket. Egyes birtokosok igen nagy mérvben több száz-számra nevelték ezeket

a fajtákat, a mi keresztezésben kihatott a népies tenyésztésre is. 1890-ben
azonban az orpington és ennek különösen sárgaszínüfélesége kezd elterjedni

és minthogy az áUami kiosztás jóformán erre a fajtára szorítkozik, ez a fajta

mind a magán-, mind a népies tenyésztésben, tiszta vérben tenyésztve és ke-

resztezés útján igen elterjedt, úgy hogy ennek nyoma már majdnem minden
községben feltalálható. Az Orpington mellett több vidéken eredetiségében a
magyar sárga és magyar fehér, vagy ezeknek a parlagi- és egyéb t_\Tákfélékkel

való keresztezését tartják fenn. Az elbbi, különösen a Halas vidékén fekv
pusztákon, az utóbbi Solt vidékén, a Dunamentén van elterjedve.

A magyar fajta ugyan kisebb test, a tojás nagysága sem elsrend, de
igénj'telenebb és gyorsabb fejldésü amannál, a fiatal csirke húsa pedig — ha
minségre a nagyobb fajtáké mögött is áll — bizonyos czélokra használhatóbb.
A fajjeUeg a népies tenyésztésben nem alakult ki, mert az anyag vegyes.

A viziszárnj'asok nemesítése terén nagyot haladtunk. Az emdeni és emdeni X
olasz Indákkal való keresztezés kihatása ma már a népies tenyésztésben is

szembeötl. E mellett azonban egyes vidékeken a kisebb test fehér magyar
ludat is fenntartották, mert gyorsabb fejldésü.

A kacsa-tenyésztés, mely 20—25 évvel ezeltt még kezdetleges volt, azóta
nagyot fejldött. Fajta tekintetében mind a nagyobb, mind a népies tenyésztésben
a pekingi jelleg terjedt el, mely a magyarnál nagyobb test és hizékonyabb.
A pulyka a vármegye téres, homokos vidékein van nagyon elterjedve, hol jó-

formán falkásan tartják ; a 300—500 darabból álló falkák nem is ritkák. Neve-
lése csak a kitoUasodásig okoz gondot. Az a gyakorlat van itt elterjedve, hogy
tarló szabadulás után a nagyobb gazdák a kisebb tenyésztktl a növendék-
ptüykákat összevásárolják ; szszel szltörkölyön, ftt burgonyával kevert
darán tartják, november végén, deczember elején pedig tengerivel felliízlalva,

falkásan értékesítik a szabadkai, kiskunhalasi, kiskunfélegyházai, nagykrösi,
czeglédí nagykereskedk útján, kik a levágott anyagot deczemberben, óriási

menn\áségben szállítják külföldre, különösen Angliába.
A vármegj'ében általában a magyar fehér pulyka van elterjedve ; a bronz-

pulyka kevésbé. A fehér pulykának egyik haszonvétele a kopasztás is. A szárny
alatt és a czombon lév pihét ,,marabu" készítésére adják el. Egy pulyka tol-

láért — az ennek gj^jtésével foglalkozók, a kik tanyáról-tanyára járva, maguk
tépik a tollat, — darabonként 0-80—1 koronát is fizetnek. A test nagy-
ságának fejlesztésére újabban, különösen Kiskunhalason heh'eznek nagy súl,\t.

iiol a Schneider-czég által Francziaországból hozott mexikói fehér pulykák
után, szép, nagy test és finom tollazatú állatokat nevelnek. Ez a pulyka ma
jóformán az els helyen áll. A jobb tenyésztk a test nevelésére már ezeltt is

gondot fordítottak. Áz 1892-ben, szeptemberben, Pozsonj-ban tartott országos ki-
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állításra. Kiskunhalasról és vidékérl szállított 6—7 hónapos pulyka-kakasok
súlya 6—7 kfj. volt. Az egy éveseké 10 kg.-on felül.

A vármegye népe elszeretettel foglalkozik a baromfitenyésztéssel. A sze-

gényel>l> sorsú ember lakószobájában kelteti és neveli a korai baromfit, hogy
jó pénzen értékesíthesse. Az alföldi tanyákon a baromfi százait találjuk. A tanyás
liii-tokos ú. n. lakót tart. kivel minden nyári munka teljesítésére megegyez és

a ki felében, vagy harmadaiban neveli a liaromfit is.

Bár a baromfitenyésztés terén haladás van, de azért a népies tenj'észtés

terén még sok a tennivaló. Kell ápolás és gondozás mellett lényegesen több
állat és tojás volna épen abban az idben termelhet, mikor a legkeresettebb.

Xagy veszedelme baromfitenyésztésünknek a baromfi-vész, mely különösen
szszel óriási áldozatot szed. Összeépült községeknek sokszor majdnem az egész

állománya kipusztul. Ha népünk a kell védekezésre nagyobb gondot fordítana,

a baromfitenyésztésbl az eddiginél kétszer nagyobb bevétele lehetne.

Az állami és a társadalmi tevékenység a baromfitenyészétés fejlesztése

terén e vármegyében sokat tett. Az állam a baromfitenyésztk országos egye-
sülete közvetítésével beszerzett nemes anyagból évenként nagy mennyiséget
oszt ki a községekben, hol a jó ten3'észan_yagot kicserélik s a kiadott mennyi-
ségnek megfelel korcs anyagot bevonják. A vármegye gazdasági egyesülete
szintén hathatósan mködik közre, tenyésztojások és fajbaromfitörzsek kiosz-

tásával, népies eladások tartásával és díjazással egybekötött tenyészállat-

vásárok rendezésével. Fokozattabb tevékenység kifejtése czéljából pedig 190.3-V)an

az egyesület, gróf Teleki Józsefné elnöklete alatt, a baromfitenj'észtés elmoz-
dítására külön szakosztáh-t alakított, melynek nk is lehetnek tagjai.

Az 1899. évben Szegeden tartott országos kiállításon mutatták be tenyész-
tink elször nagjobb mértékben tenyészetüket. Az 1902-ben tartott pozsonja
országos kiállításon már az egyesület 6 udvarban és számos rekeszben csopor-
tosítva állította ki a vármegye népies tenyésztésének anyagát, a nagj^obb te-

nyésztk pedig külön udvarokban és rekeszekben mutatták be tenyésztésök
eredményét, úgy hogy a kiállítás zömét pestmegyei és kecskeméti anj^ag al-

kotta. Résztvettek tenyésztink ez id óta jóformán minden nagyobb országos
kiállításon. Az 1907-ben Budapesten tartott nemzetközi kiállításon számos els
díjat vittek el. Külföldi kiállításokra is többször küldöttek anyagot.

A vármegye gazdasági egyesületének baromfitenyésztési szakosztálya
majdnem minden második évben rendez a vármegye különféle helj^én vármegyei
jelleg, díjazással egybekötött tenyészbaromfi-vásárt, hogy a tenyésztk anya-
gának értékesítését és a baromfit enyésztési ismereteket elmozdítsa. Ezeken
a vásárokon a jobb tenyésztket áUami és eg3'esületi díjak és oklevelek és állami
érmek kio.sztásával jutalmazzák. Ilyen vásárt tartottak 1900-ban Kecskeméten.
1 903-ban Czegléden, 190-ben Monoron, 1907-benXagykrösönés 1909-ben Váczon.

A tenyésztés mellett baromfi-kereskedelmünk is fejldött. Kiskunhalasról.
Kiskunfélegyházáról, Czeglédrl, Nagykrösrl nagy czégek szállítják a baromfit
él és leölt állapotban Ausztriába és a vámkülföldre. Maga a halasi Schneider-
czég évenként kb. 50.000 pulykát, 25.000 libát. 60.000 kacsát, 480.000 csirkét,
12.000 kaj)pant és nagy mennyiség tojást és toUat szállít el e vidékrl.

A nép között is sokan zik a baromfikereskedést. Érdekes pl. a szabad-
szállási ,,tömk" eljárása. Ezek az egész vidéken, különösen Kiskörös és Akasztó
vidékén, szedik össze a kítollasodott fiatal libát, megtömik s Idhízlalva értéke-
sítik. Sok család él ebbl és egy-egy helyen 100—200 db fiatal lil^át tömnek.

Sajnos, Budapest és a magyarországi piaczok ellátásának szervezése még
nern^ alakult ki. Kisebb kofák szedik össze vidéken az anyagot, nagyobb keres-
kedknél hordják össze s íg}' a fogyasztásra kerül anyag már több kézen át,

s ígj- aránylag drágán kerül a fogyasztóhoz. A székesfvárosi piacz ellátásának
szervezése pedig vármegj'énk baromfitenyésztését még inkább fokozná. A ba-
romfi-ár ingadozásának egyik oka a fentieken kívül az is, hogy a tenyésztk
zöme összes anyagát szszel egyszerre veti a piaczra, hogy a tefelés költségétl
megszabaduljon és mert üyenkor szokott fellépni a baromfivész is.

Ujabban a mesterséges keltetés elmozdítása czéljából is mozgalom indult
meg. Az egj^esület állami segítség mellett, hat keltet-gépet és mesterséges anyát
szerzett be, melveket évrl-évre más-más tenyésztknek ad ki használatra.
A Baromfitenyésztk Országos Egyesülete pedig 11 Uyen gépet engedett át
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liasonló czélból, vármegyénk területére, a minek az az eredménye, hogy ma már
több kisgazda birtokában is találunk keltet-gépeket.

A bai'omfitenyésztés emelésében hathatósan közremködtek azok a tenyész-
tk is, a kik a fajtiszta tenyésztést karolták fel sikeresen. Kecskemét tenyészti
is hozzájárultak ehhez, mert tenyészetük kihatott a vármegyére is.

A vármegyében töiiben foglalkoznak sikerrel a faj baromfitenyésztéssel.

Fehér magyart tenyészt : Hauer Béláné Hartán ; sárga ma^gyart : Borhás Imréné
Kiskunhalason. — Sárga orpingtont : Balog Péter Szent euth-éii, Csikay Imréné
Dunavecsén, Gre^síií/aríX- Aladár dr. Soroksáron. P. Horváth Istvánné Örkénj'ben,
Kubinyi Endre Ujszászon, Xagy Ágost Szentendrén, Xick Edéné Gödölln, Vargha
Ferencz Béla Péczelen. — Fehér orpingtont : Ducker Ödönné Aszódon, Gresznyarik
A. dr. Soroksáron, Kubinyi Béla Ujszászon, Parthay Géza Püisen, Piicher Ödön-
né Káván, \:á,TÓWimmersperg Manó Dunakeszin.— Plymonthot: Baross Endre Pilis-

szántón, Fiedler Lajosné Monoron. Horváth István Ülln, L. Kovách Gáspárné
Káván, Kovács Ödön PilLsesabán. — Langshánt : gróf Keglevich Gáborné Nagy-
kátán. — Emdeni ludat : Dobos László Czegléden, Dudás Józsefné Pa. Köm-
pöezön, Ducker Ödönné Aszódon, Farkas Lászlóné ócsán. P. Horváth Istvánr.é

Örkényben, Halapi kistenyésztök többen, Hariyáni Imre Czegléden, Nemeskéri
Kiss Pálné Gödön, Tahy István Galgagyörkön. — Pekkingi kacsát : Fiedler

Lajosné Monoron, Hariyáni Imréné Czegléden, gróf Keglevich ^liklós Nagj'kátán,
Kovács Ödön Piliscsalján, Nemeskéri Kiss Pálné Gödön, gróf Teleki Józsefné

Tetétlenen. — Ptdykát : els helyen a kiskunhalasi tenyésztk : Borbán Imréné,
GyenizseJózseiné,SzecsödiGy'ÓTgyné, Szalay Inyréné és többen, toykhhá Hartyáni
Imréné Czegléden, Koperniczky Jánosné Tiszaújfalun. Több fajta tyúkfé'ét

Parthay Gézáné Pilisen.

A községi kistenyésztk között az állam évenként 500—800 drb nemes
baromfit szokott kiosztani, az egyesület pedig eg\'es helyeken a hehd viszo-

nyoknak megfelel nemes faj kiosztásával mozditja el az ott beváló tenyészirán^-t.

A kisebb gazdasági haszonvételeknek igen figyelemreméltó ága a házi- Házi nyúi.

nyul-tenyésztés is, meljoiek okszer tenyésztésére irán^mló törekvések e vár-

megyébl indultak ki. Els izben 1850-ben báró Nyáry Gyula pilisi földbirtokos

foglalkozott ezzel. Az tenyésztése volt talán az országban az els ; az els nji-
gazdaság pedig a 70-es évek végén, a rákospalotai istvántelki földmíves-isko-
lában volt, de azután nagyobb figyelmet a házinyúl tenyésztésére hosszabb idn
át nem fordítottak, míg végre 1906-ban L. Kovách Gáspár kávai birtokos buzgó
munkásságával úttörje volt e kisebb gazdasági ág elterjedésének, mely helyes

mederbe : a kis emberek körébe tereltetett.

Bár még a kezdet nehézségeivel küzdünk, de a helyes alap meg van vetve s az

értéktelen anyagot lassan kiszorítják a becses szrméj és hústermelésre alkal-

masabb fajták. A házinyúl-tenyésztés terjedben van és Nagj-körösön a leg-

elterjedettebbnek látszik lenni.

A gazdasági egyesület az általa rendezett tenyészbaromfi-kiállítások kere-

tébe ezt a kisebb gazdasági ágat is bevonta, s így Nagykörösön és Váczon a
kiállításnak ez a része is már nagyon figyelemreméltó volt.

Az állam és az állam támogatásával : a gazdasági egyesület, tenyésztörzsek
kiosztásával segíti e termelési ág elterjedését ; de egyes jeles tenyésztk telepei

is eszközei a helj'es iránjü tenyésztésnek. Leginkább az ezüst-szürke nyúl van
elterjedve, de kívüle még a kék és a belga óriás van terjedben.

E vármegj'ében nagyobb tenyészetet tartanak fenn : Hajós Emil Szent-
mártonkátán, Jtisti KároljTié Törökbálinton, L. Kovách Gáspár Káván. M.
Kossá Péter Tápiószentmártonban, Kubinyi Béla Ujszászon, L/udicigh Rezs dr.

Alagon. NjTiltenyészt-tclep Auffenberg János CsiUagheg\-en, Parthay Géza
PiUs?n, Porzsolt Ernné Szentendrén. Vargha Ferencz Béla Péczelen.

Az állam e vármegyében tenyésztési czélra ezüst, orosz, normandi, kék-
óriás, belga-óriás és franczia kosorrú fajtákból 1907-ben 139, 1908-ban 130.

1909-ben 185, összesen 454 darabot osztott ki.

A vármegye állategészségügyi szolgálatának ellátása a múltban is szervezve -^uatefészsít;-

volt. A járásokban már 1877-ben járási állatorvosok mködtek és több nagyobb
város és község tartott állatorvost. A törvényhatóság a járási orvosok közül
kettt bízott meg a vármegyei állatorvosi teendkkel. Az állategészségügjTÖl
szóló 1888 : VII. t.-cz. törvény végrehajtása és a fejld állattenyésztési érdekek
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követelményeinek megfelelen a törvényhatóság is rendezte az állategészség-

üg\-i szolgálatot. Nemcsak a járási állatorvosi intézméim fejlesztette, de egNÜttal

a körorvosi intézmény mintájára, a körállatorvosi intézményt is szervezte.

A szervezet tervét Fldváry Mihály alispán kezdeményezésére, Fazekas Ágost
aljegvzó, — ki akkor az állategészségügy eladója volt. — a viirmegyei gaz-

dasági egyesület közremködésével dolgozta ki ; a felügyeletet és a gyakorlati

irányítást pedig Kurcz Ferencz m. kir. állategészségügyei felügyel látta el.

AUatorvosokiil csakis kell képzettség állatorvosokat alkalmaztak. Az állat-

egészségügyi szolgálat ellátására már 1890-beu három járási, hét városi. 18 köz-

ségi, két körállatorvost alkalmaztak. 1900-ban már két vármegyei. ö5 járási

— városi. — községi és körállatorvos látja el az állategészségügyi szolgálatot

és még 63 magán állatorvos is mködik. E téren tehát a vármegye úttör volt

és az államositiisról szóló 1890: XVII. t.-cz. itt már rendezett állapotokat

talált, st a jelesebb állatorvosok közül az állam többet át is vett.

Ez id szerint az állategész.-;égüg\-i szolgálatot a központban egy m. kir.

állami fállatorvos, egy m. kir. állatorvos. 18 járási és városi m. kir. állatorvos

és az államiakon kiviil. 57 helyhatósági állatorvos látja el.

Az állat egészségügvi szolgálat, a kilenczvenes évek elején már járványos
jelleg ragadós száj- és körömfájás lokalizálásában érvényesült és ma már ez

a ragály vármegyénkben is csak elvétve lép fel.

1889-ben megbetegedett 16.531 szarvasmarha, 440 juh, 85.885 sertés

;

1895-ben 131.320szarvasmarha. 156.956juh. 105.646sertés : 1903-ban 11.385 drb
;

1905-ben 1880 drb szarvasmarha ; 1908-ban csak egy major volt fertzve.

A sertésvész, mely az 1895. évben Kbányáról terjedt el, állategészségügn

szolgálatunkat szintén teljes mértékben vette igénybe. 1895 végén 12 járásban
51792 drb sertés betegedett meg, elhullott 43,583 drl). a következ évben csökke-

nést mutat. 1900-ben már csak 7580 drb betegedett meg, elhullott 5202 ; 1905-ben
a járvány újólag terjed ; megbetegedett 12.887, elhullott 7889, 1909-ben a

betegség enyhül ; 7460 betegedett meg, 4469 hullott el. A sertésvész mellett ter-

jedt a sertés-orbáncz is, mert a sertésvész miatt az ojtásokat abbahagyták.
A székesfváros körzetében fekv nagy tehenészetekben, de általában L*.

állandóan a gumókor réme kisért. E baj kiküszöbölésére már maguk az állattartó

gazdák is minden lehett elkövetnek és több nagyobb gazdaság a tehénszük-
ségletnek legalább egy részét maga iparkodik nevelni, mert a bevásárolt anyag
ellenrzése nehezebb, az importált anyag pedig eiTe nagyobb hajlamot mutat,
mint az, a melyet a mi éghajlatunk és viszonyaink között neveltek fel. Több
nagyobb gazdaság a gümkór ellen tuberculinozással védekezik ; a tgj"-güm-
kóros teheneket pedig, állami közbenjárás mellett, kisajátitják.

A baromfitenyésztésünket gyakorta pusztitó vész ellen állategészségüg\-i

szolgálatunk jóformán tehetetleniil áU, mert a lokalizálásra vonatkozó intéz-

kedések betartásának ellenrzése majdnem lehetetlen. Egj'-egy községet zár

alá helyeznek, de ezzel még a bajon segítve nincs. E tekintetben majd csak akkor
lehet eredményeket várni, ha a baromfitenyésztk maguk is a vész nagyságának
tudatára jutnak, végrehajtói és ellenrzi lesznek az intézkedések betartásának.

Közvágóhíd a vármegye területén 120, magánvágólud 75 van. A lóvágás

a vármegye területén 1905. évben kezddött és ez id szerint 3 helyen van ló-

vágóhíd : Újpesten, Kispesten és Erzsébetfalván. A húsvizsgálat is mindenütt
a vonatkozó rendelet értelmében történik.

A gazdasági mellékágak közül a méh- és selyemtenyésztésnek van vár-

megyénkre fontossága, mert a méh-, de különösen a selyemtenyésztéssel túlnyo-
móan csak a kisember foglalkozik és kevés munkával jut jövedelemhez.

A méhészetei népünk mellékfoglalkozásként zi, bár vannak oly nagyobb
méhészetek is, melyeket kizárólag e termelési ág hasznosítására alapítottak.

1870-ben csak 15.126, 1884-ben 23.805, 1895-ben 23.745 méhcsaládot írtak

össze, 1908-ban azonban már 219 községben és városban, mozgó szerkezet
kaptárokban 19.781. közönséges köpükben 10.208, összesen 29.989 méhcsaládot
vettek számba, mely után 2054 m. mézet és 62 m. viaszt termeltek, 184.936
korona értékben. Az országos termelés értéke 4.204.856 korona volt.

Az utóbbi idben a méhészet — termelési eljárás tekintetében — nagyot
ííjlódött, mert az 1884. évi összeírás szerint, mozgó szerkezet kaptárokban
2141, az»1908. évi szerint már 19.781 méhcsaládot kezeltek.
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A méhészeti ismeretek terjesztésére az állam vándortanítók kiküldéséve
hat közre ; de vármegyénk területén van a mintaszeren és szakszeren beren-
dezett, nagykiterjedés gödölli méhészeti tanintézet és telep is, s így méhészeink-
nek b alkalmuk nyílik a gyakorlati ismeretek elsajátítására. Ezen kívül sok jeles

méhészetünk közül felemlítjük Kakucsi Z^'einer József kakucsi és pilisi méhészetét,
hol 1000 kaptár méh van; továbVmPoAo?iA;a Ödön csvári. /mreyFerencz péczeli,

Gosztonyi Tibor váczhartyáni, L. Kovách Gáspár kávai, Kubijiyi Ferencz ülli és

több Péczel vidéki méhészek méhészetét. A vármegye gazdasági egyesületének
méhészeti .szakosztálya is közremködik a méhészeti ismeretek terjesztésében,

népies eladásokkal és idszakonként rendezni szokott kiállításokkal.

A selyemtermelés terén nagyobb eredményt még nem mutathatunk fel.
•"^^'^emterm^

Arad, Bács, Baranya, Somogy, Temes. Tolna. Torontál vármegyék termelése

lényegesen nagyobb, mert míg Bácsmegye 1.022.475 korona, Somogymegye
52.683 korona érték selyemgubót termelt I90S-ban, addig vármegj^énk csak
33.660 korona értékt állított el.

A termelés fejldését korlátozza vármegyénkben a nagymérv szl- és

gyümölcstermelés, mehniél a kisgazda családtagjai jobban értékesíthetik munká-
jukat. A fejldésnek azonban meg van vetve az alapja, mert a törvényhatóság
szabáljTendeletileg biztosította az utak egy részének szederfával való beülteté-

sét, a községek pedig a faiskolában termesztett szederfát közterekre és községi

utakra ültetik ki, miáltal a szederfa nagyon terjed.

A szegszárdi m. kir. selyemtenyésztési felügj-elség is a hozzáforduló
községeket szederfa-maggal és csemetékkel bségesen ellátja s minden útba-
igazítást megad. A kiültetés évrl-évre több ; 1908-ban a közutakra és a közte-
rekre 14437 darab szederfát ültettek ki. Ez id szerint a selyemtem'észtést
a kalocsai és a kiskrösi járásban zik a legtöbb sikeiTel.

A gazdasági iparágai: közül a vármegye területén legfontosabbak a szemes
"-'l-^'J^*'''-'

életet feldolgozó, nagj'számú malmok, melyek egjTÓsze külföldre is szállít.

Nagvobb sörgyár csak egy van : a Haggenmacher-féle Budafokon és egy
kisebb : Kalocsán.

Nagyobb ipari szeszgyár is csak egy van : a Gschwindt-féle Budafokon.
A V)urgonya-feldolgozásra szánt gazdasági szeszgyárak száma örvendetesen

terjed. Ma már 13 üyen szeszgyárunk van, 13.480 hl. szeszkontingenssel.

A gj'ümölcs és zöldség feldolgozása terén a vármegye területén ez id szerint

számot tev telep a kecskeméti konzervgyár, melj' az e vármegye területén

termelt anyag jó részét dolgozza fel i^

Források: Fényes Elek ,,Magyarország leírása ISi'. " GcUgóczy Károly ,,Pest-Pilis-Solt-

Kiskun megj-e monográfiája 1877." Borovszky Károly „Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye mez-
gazdasági statisztikájára vonatkozó adatok 1888." Korizmics-Benk-Morócz „Mezei gazdaság-
könyve 1855." A m. kir. központi statisztikai hivatal kiadványai. A gazdagközönségtöl nyert
adatok.

Az egyes vidékek nagyobb birtokainak a következkben közölt gazdasági
üzemét a szerkesztség állította össze:

Abony. Beliczey Tiborné szül. Antos Mária birtoka. Abony és Tószeg liatárában terül el.

ÖssztfTÜlnt 745 m. hold. Ezen kívül még Biharban van 550 m. hold birtoka. A pestvármegyei bír-

tokb<>l kert és boltelek 30, szántóföld 550, kaszáló 100, erd 35 és szölö 12 hold. Termelnek dohányt
is. Marha-állomány összesen 96 darab. Ebbl jármos ökör 42, tehén 52 és tenyészbika 2. A tejgaz-
daság napi 200—220 liter termelését Budapesten értékesitik. A munkaert helyben szerzi. Napszám-
árak férfiaknál 1—3 korona, nknél 0.60-—2 korona. Az átlagos földhaszonbór e vidéken kiasiben
40, nagyban 30 korona holdanként.

Abony. Oaál Gyula birtoka. Abony és Tószeg határában terül el. Összterület 380 m. hold,
ebbl kert és beltelek 2, szántóföld 339, kaszáló 30, erd 6, szl 1 és adó alá nem es terület 2 hold.
Gazdasági és üzemrendszer hármas vetfogó. Lóállomány összesen 4, ebbl igás 2, kocsíló 2 darab.
Szarvasmarha-állomány összesen 44, ebbl jármos ökör 24, tehén 10, gnlyabeli 10 darab. Sertés-
állomány 8 anyakocza és szaporulata ós egy kan. A munkaert helyben szerzi ; napszámárak fér-
fiaknál 1.00—3 korona. Az átlagos földhaszonbér e vidéken holdanként 30 korona.

Acsa. Báró Prónay Szilveszter Gábor gazdaságai. Idetartozik Tónlmás is. Összterület 32(32 m.
hold és 415 négyszögöl. Ezenkívül Zemplénben 2040 és Nógrádban 4(i07 m. hold. -\z ácsaiból szántó
532, kaszáló 53. legel 44, erd 474 és adó alá nem esik 21 m. hold. A tóalmásiból : szántó 1243,
kaszáló 32(). legel, 483. erd 42, szl és kert 15, nádas (i ós adó alá nem es 39 m. hold. Aosán
javított 3-as, Tóalmáson 12-es és 6-os és a fehér homokban S-as vetöforgóban gazdálkodik. Tóal-
máson|9 k. hold dohányt és 28 m. hold mákot is termel. Van 14 muraközi ló ós egy mén. Pest vár-
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mopyében 84 jiirmos ökör, mopynr és tnrkn. 9 innthnli tehén. 200 pilynboU vegyes fívjú, 40 hízó-
imirlirt t-s eg>- ínnthnii tenyészbika. A juhállomány 700 (liirnb Mei-inn Precos. Az erdöpazdaságbnii
Aosáu n fanemek tölgj- éa cser, melyek rendszeres üzemtervvel, 00 éves fordában kezeltetnek.
.\ ti'rmék tiUifa. A tóalmási szlben a fö borszölöfajok kövidinka, fehér goliór, ezerjó és rizling
es Ácsán kb. 150 diófa. Van egy S lóerejü gözcséplkészlet és két kéveköt aratógép. A munkaert
helyben szerzi. NapszAmárak férfiaknál 1—2 kor., nknél 80—00 fiU. A földhaszonbér a nagyon
eltér talajviszonyok következtében, változó.

Akasztó. Báró Kacui Jvor g<Kdafága:. összterület 983 m. hold. Birtoka van még neje Lónyay
Ilona ne\én Beregben 3000 m. hold. Gazdasági t'is zemrends7.er : szabad gaz.dálkodás. Lóállomány
összesen 7 Xouius. ebbl igás 4 és csikó 3. Jíarh.iállomány összesen 6G, ebbl járinos ökör 24 magyar,
tehén 22. tinó 10. üsz 8 és 2 gróf Wenckheim-féle tenyészbika. A sertésállomány kipusztult. Baromfi-
tenyésztésében a jiulyka és liba kiváló. Borászatában a f borszlöfaj ezerjó, kövidinka, rizling és
fehér bakator, a fö c^eniogi'fiij chasselas és muskotály. A munkaert Akasztón és Pusztaszent-
iinrén szerzi, napszámárak férfiaknál l.tiO—3 korona. Az átlagos földhaszonbér e vidéken változó.

AlSdabaS. Dinnyég Lajos birtoka. Alsódabas és Jlajosháza (Pusztabahád és Délegyháza)
határábiin terül el. Összterület üOO k. hold. ebbl kert ós beltelek 10, szántóföld 300, kaszáló 100,
legel 100, erd 20. szl IT). nádas 15 és adó alá nem es terület 40 k. hold. Gazdasági és üzem-
rendszer : váltógazdaság. Szarvasmarhaállomány összesen 45. ebbl jármosökör 24, tohén 10, hízó-
marha 10 és tenyészbika 1 darab. Sertés-állomány összesen 80 darab, kisjeni fajta, közötte 20
anyakocza és 2 ken. Borászatában a fö borszölfajok a rizling és kövidinka. A mimkaert hely-
ben szerzi ; napszámárak férfiaknál 1.20—2.40 korona. Az átlagos földhaszonbér e \'idéken
10—30 kor.

Alsönémedi. Gróf Dégenfeld József uradalma. Összterület 3500 m. hold. Ezenkí\-ül még Bihar,
Szabolcs. Szatmár, Szilágj' és Trencsén vérmegjében mintegy 15.000 m. hold biitoka van. Pest
vármegyében kert és beltelek 2, szántóföld 1800, kaszáló 200, legel 1213, erd 200, szl 15, nádas
20 és adó alá nem es terület 50 m. hold. Gazdasági és üzemrendszer : szabad gazdálkodás. Rozsot,
tengerit és burgonyát kb. 1500 holdon termel. Lóállomány összesen 24 ; ebbl igás 18 muraközi
félvér, hintósló 6 angol félvér. Szarvasmarha-állomány összesen 304 ; ebbl jármosökör 70 magyar,
tehén 150 vegves (simmenthali és bonyhádi), tinó 100 magyar, üsz 40 vegyes és tenyészbika 4 sim-
menthali. Napi tejtermelés 550 liter, a mit Budapesten értékesítenek. Erdészetében uralkodó fanem
az akácz. Borászatában a fö borszlfaj a rizling és ezerjó, a f csemegefaj a chasselas, muskotály
és luzitáni. Van egy darab 8 lóers gzcsépl-készlete. A rendes munkásokat helybl, az aratókat
a környékbl szerzi. Napsziimárak férfialuiál 1-—3 korona, nknél 0.84

—

\.^0 korona. Az átlagos
földhaszonbér e vidéken nagyban 10— 12, kicsiben 35—40 korona.

Alsönémedi. JáUrs Géza birtoka (Szólsgyál .) Összterület 1000 m. hold ; ebbl kert ós beltelek

30, szántóföld .iOO, kaszáló 100, erd 80, szl 220 és adó alá nem es terület 70 m. hold. Rozsot 200
holdon termel. Lóállomány összesen 30, ebbl 16 nóri, hintósló 4 magyar-angol félvér, csikó 9 és

egy nóri mén. Szarvasmarha-állomány összesen 81, ebbl 24 jármos ökör, 36 tehén, 20 üsz és egy
tenyészbika. Napi tejtermelés kb. 150 liter, a mit helyben értékesítenek. Van baromfitenyésztés
házi szükségletre és méhészet 15 kaptárral. Borászatában, a mely a vármegj'e elsrend szl-
birtoka, a f borszlfaj a merlot, btirgtindi, oirbonet és a fö csemegefaj a chasselas. Zöldséget négy
holdon termel és gjiimölcííösében 2000 baraczk és 1000 egyéb gj'üraölcsfa van. Gözcséplkészlete
S lóers. A munkaert a környéken szerzi. Napszámárak férfiaknál 1.50—3 K, nknél 1— 1.50 K.

Alsönémedi. Gróf Károlyi László gyáli uradalma. Összterület 3236 kat. hold 669 négj-szögöl.

Ezenki\-ül birtoka van még a vármegyében Ft környékén, továbbá Abaúj, Csongrád, Szatmár,
Szilágj- és Zemplén vármegj-ékben kb. 100.000 kat. hold. A gyáli lu-adalomban kert és boltelek 68
kat. hold 137tl négyszögöl, szántóföld 2020 kat. hold 213 négyszögöl, kaszáló 416 kat. hold 477
négyszögöl, legel 463 kat. hold 700 négyszögöl, erd 180 kat. hold 331 négjszögöl, szl 9 kat. hold
285 négjszögöl, adó alá nem es terület 78 kat. hold 487 négyszögöl. Gazdasági és üzemrendszer :

szabadgazdálkodás. Rozsot 900, tavaszi árpét 30, zabot 100 ós tengerit 250 kat. holdon termel.

Lóállomány összesen 22, ebbl igás 15, kocsiló 7 darab. Szarvasmarha-állomány összesen 556, ebbl
jármos ökör 128 magyar, tehén 180 bonyhád-simmenthali, tinó 160 magyar, üsz 50 bonyhád-
simmenthali. hízómarha 34 magyar, tenyészbika 4 simmenthaU. A tejgazdaság napi termelése
700—1000 liter tej, a mit Budapesten értékesítenek. Erdészetében az akáczfa dominál. Borászatában
.> fö borszlöfaj az ezerjó és olasz rizling és a f csomegefaj a muskotály. Van két gzcsépl-kész-
lete 6 ée 8 lóerre. A mvinkaeröt helyben, Dányon és Lajosmizsén szerzi. Napszámár férfiaknál
1—2.80 korona, nknél 0.80— 1.60 korona. Az átlagos földhaszonbér e vidéken kicsiben 30—40
korona, nagyban l.j— 20 korona.

Bia, Torbágy és Herczeghalom, Metternich Sándor Paula herczegné uradalmai. A herczeg-
halmi részhez tartoznak Csonka-Tebe, Kizárom és Móriczmajor. A horczoghalmi intézség kezeli

a fehérmegyei 1100 kat. holdat is. Összterület Pest vármegyében 43G5 kat. hold. Ebbl Herczeg-
halmon kert- és beltelek 18, szántó 1020, kaszáló 68 kat. hold és a többi adó alá nem es terület.

Vetforgó a norfolki négyes. 55 kat. holdon bükköny, borsó és baltaczim-magi-akat termel és czukor-

rópát 90 kat. holdon. Lóállomány 14 Percheron-keresztezés. Marhaállomány 60 magyar jármos ökör,

250 borzderes tehén és 4 ugyanilyen bika. Juhállomány 600 Merino-Electoral-Negretti, 18 tenyész-

kossal. Napi tejtermelés 1750 liter, melyet Budapesten értékesítenek. Van vaj- és sajtgyára is, de
jelenleg üzemen kívül. Van egy 8 lóers gözcséplkészlete és gözekót bérel. A munkaert helyben
és Lengj-elországból szerzi. Napszámárak férfiaknál 120-t61 250 fillérig, nknél ] 00-tól 200 fillérig.

— A bia-torbágj-i részbl kert és belsség 20 kat. hold, rét 202, legel 125, nádas 20, kbánya 16,

terméketlen 110, erd 1250, a többi pedig szántó. Négyes és hármas vetforgóban dolgozik. Czukor-
répát 100 kat. holdon termel. Van 24 Percheron-fajú igás és 8 angol félvér tiszti-ló. Marha-állo-
mány : 100 drb magyar jármos ökör, 280 drb borzderes és tarka tehén, 120 vegyes gulyabeli és 7

borzderes és simmenthaU bika. Három holdra esik egy nagy marha és 9 hold termföldre egy állandó

gazdasági munkás. A juhállomány 770 Merino és Southdown. A bárányokat 1 és 1 Vi éves korukban
hizlalva eladják. Tenyészkos 16. A napi tejtermelés 1700 liter, a mit szintén Budapesten értékesí-

tenek. Az erdben a fö-fanera a cser és a tölgy ; de ez utóbbi, továbbá a juhar, szil és akácz már
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újrbb kultúra. A forda 40 éves, termék : tzifa. Vnn két 8 lóerojü gzcsóplö, bérolt gzeke és 4 kaszáló-

gép. A nrpszómos-vis/.onyok ugyi'nazok.

Bugyi. Forster Kálmán birtoka. Összterület 1200 kat. hold. Ebbl kort ós boltolek 67, szántó-

föld 700, kaszáló 200, erd 200, szl 30 ós nádas ,3 kat. hold. Gazdasági és üzemrondszer hármas
é-s ötös forgó. Lóállomány összesen 24, ebbl igá-s 8, kocsiló 8, csikó és mén 2 darab. Szarvasmarha-
állomány összesen 124, ebbl jármos ökör .?(>, tehén 54, tinó 10, üsz 20 ós tenyészbika 4 darab.

Juhállomány összesen 400 dnrnb Cigája-Rnmbouillotte, 10 Rambouillette tenyészkossal. Sertés-

állomány összesen 60 darab mnngalicza és Yorkshirei, 30 anyakocza és 2 kan. A tejgazdaság napi
termelése 200 liter, a mit helyben ós Budapesten értékesítenek. Van méhészete, 30 Zirzon-kaptárrnl ;

n mézet Budapesten értékesítik, kgm-ként 3 koronáért. Erdészetébon jelents fanom az akácz,

nyár ós feny ; az erdket 20 éves fordábun kezelik. Borászatában a f borszlfaj az olasz rizling

és a f csemegefaj a chasselns. Kertészetében, a mely 15 kat. hold, karöolt, petrezselymet, zellert,

sárgarépát, káposztát, salátát, spenótot stb. termeszt. Gsümölcsészete 10 kat. hold ós többféle

nemes clma, körte, baraezk és szilva fajok benne az uralkodók. Az évi forgalom zöldségfélékbl 3000,

gyümölcsbl 1800 korona. Van gazdasági gzmalma, félmagos rlésre és egy darab 8 lóers loko-

mobilja. A munkaert helyben szerzi ; napszámárak férfiaknál 1—3 korona, nknél 1—2.40 korona.

Az átlagos földhaszonbér e vidéken 20 korom.
Csengd. Pusztaszentimre. Blaskovich Sándor birtoka. Ide tartozik az alcasztói rósz is. össz-

terület 1 lOo m. hold. Ebbl kert és beltelek 14, szántó fiOO, kaszáló 2.50, legel 220, ord 8, szl 4

hold. Vetforgó : hármas. Lóállomány 33 félvér Saghya-ivadók. Ebbl 4 igás, 4 kocsiló, 10 anya-

krnczs, 15 csikó. Marhaállomány 200 magyar fajú. Ebbl 36 jármos, 30 tehén, 23 tinó, 15 iLsz,

i'O gulví béli és három tenyészbika. Sertésállomány 18 magyar anyakocza és szaporulata, három
k;"nnal. Van eg^' 8 lóerejü gzcséplökészlete. A munkaert Akasztó községbl szerzi. Napszámárak :

férfiaknál 140—300, niméi 120—210 fillér.

Domony. Domony Ödön birtoka. Összterület 600 kat. hold. Ebbl bért ós beltelek 6 kat. hold,

szántó 520, kaszáló 36, legel 26, erd 12 kat. hold. A vetöforgó négyes. A lóállomány 11, ebbl 8

igás és 3 urasági. Szarvasmarha 132 darab. Ebbl 30 magyar igás, 60 montafoni és bonyhádi tehén,

40 ugyanolyan üsz és két bika. Sertés : 60 kisjeni, 10 anyakoczával és egy kannal. Napi tejter-

melés kb. 350 hter Budapest számára. Vrn egy 6 lóerejü gzcséplökészlete.

Domony. Segesváry Ödön birtoka. Összterület 800 m. hold. Ebbl kert 9, szántó 719, kaszáló

és legel 50, erd 20 és szl 12 m. hold. A vetforgó négy-es. Lóállomány 30 darab angol félvér.

Ebbl igás 10, uraségi 6 és csikó 14. Marhaállomány 177. Ebbl 30 magyar jármos ökör, 60 félvér

bertü tehén, 25 magyar tinó, 40 berni félvér-üsz, 2 berni bika és bikanevelés (berni félvér) 20 darab.

Sertésállomány 50 darab westfáliai hússertés, 10 anyakoczával és egy kannal. Napi tejtermelés

Budepest számára 300 liter. Van orpington fajbaromfi-tenyésztés is. A f-borszölöfajok : ezerjó és

szerémi-zöld, a csemegefajok chasselas és muskotályok. Zöldségtermelés is van két holdon. A zöld-

ségbl körülbelül 30 métermázsát Aszódon és a környéken értékesítenek. Van egy 6 lóerejü gözcsópl-

készlet. A munkaert a vidékrl szerzi. Napszámárak férfiaknál 80—250 fillér, nknél 80— 180 fillér.

Az átlsgos földhaszonbér e vidéken m. holdanként 32 korona. A gazdaság nagy súlji, helyez a tehón-

és biknnevelésre és ígj' bikái és tehenei keresettek. A gazdaság és az úrilak villamos világítással vm
ellátva. A motor a takarmánykószít-gépeket, a dinamóval egvütt, továbbá a vízvezeték szivattyú-

jának elektromotorát egjadejiUeg hajtja, illetleg az akkomulátorral táplálja.

DÖmSÖd. Hajós József dr. birtokai Összterület 1791 kat. hold 1403 négyszögöl, mely Dab,

Dömsöd. Szentivánpuszta. Szenttamás és Tass határában terül el. Ebbl bel- és kerttelok 37 hold

(i59 öl. szántóföld 1229 hold 732 öl, ka.száló 178 hold 109 öl, legel 72 hold 816 öl, erd 2U hold 345

öl, szl 10 hold 800 öl, nádas 47 hold 1502 öl ós adó alá nem es terület 195 kat. hold 1240 négy-

szögöl. Gazdasági és üzemrendszer részben 5, részben 12 nyomásos. Búzát 375, rozsot 68. árpát 12

zabot 128, tengerit 188 kat. holdon termeszt. Lóállomány összesen 110, ebbl igás 12, liintósló 128,

ménesbeli 50, anyakancza 32, mén 1, mint angol félvér. Szarvasmarha-állomány összesen 192,

illetleg 262 ; ebbl jármos ökör 86, magyar fajta és keresztezés, tehén 60, vörös tarka, kulUaiid,

simmenthali keresztezés, üsz 42, tenyészbika 4 ós a cselédeké 70. Juhállomány összesen 1200

magjTr féss, 14 tenyészkossal és a növendékekkel. Sertésállomány összesen 350 fehér mnngalicza

és szalontai keresztezés, 70 anyakocza ós 4 kan. A napi tejtermelés 300 liter, a mit Budapesten

értékesít. Erdészetében uralkodó fanemek a populusok, melyeket rendszeres üzemterv szerint 30

éves fordában kezelnek ; termék tüzel- és szerszámfa. Borászatában a f borszölfaj az olasz rizling

és kövidinka, a f csemegefajok a chasselas változatai. A kertészet 24 hold ; zöldségtermelés házi

használatra ; van 3000 darab gyümölcsfa ; alma, baraezk, cseresznye, dió évente 150—200 méter-

mázsa kerül eladásra. Van 2 darab 14 lóers gözcsóplkészleto ós egy aratógópe. A munkaert a

környékbl szerzi és 32—40 tartalékmunkást Gaücziából. Napszámárak férfiaknál télen 120, egyéb-

kor 208 ; nknél télen 90, egyébkor 130 fillér. E vidéken az átlagos földliaszoubér kicsiben 40,

nagyben 8—24 korona kat. holdanként.

Dunakeszi. Magyar Lovar-Egylet birtoka. Összterület 1200 kat. hold. Ebbl kert és beltelek

Í60, szántóföld 500, kaszáló 80, legel 30 ós erd 300 kat. hold. Gazdasági és üzemrendszer : szabid-

gti-dálküdás. A birtok részben bérbe van adva. Lóállomány összesen 29. Ebbl igás 24, urasági

kocsiló 5, mind nemes fajú. A birtokon lev tréningtelepen többeknek kb. 400 darab angol teUvér

versenylova van. Szarvasmarha-állomány összesen 20. Ebbl jármos ökör 4, tehén 16, mind bony-

l.ádi fíjta. A napi tejtermelés 120 liter, a mit helyben értékesítenek. A munkaert Foton szerzi.

N> ps;.ámárak férfiaknál 1.60—3 korona, nknél 1.20—2 korona. Az átlagos földliaszoubér o vidéken

na^j 1)1 n ÖO. kicsiben 60 korona.

Egreskáta. Gróf KegUvich Gábor birtoka. Összterület 2560 m. hold ; ebbl kert és beltelek

35, szántóföld 2U00, kuszáló 40, legel 340, erd 20, szl 50, nádas 60 és adó alá nem es terület

15 m. hold. Gazdasági és üzemrendszer : részben négyes és nyolczas vetforgó, részben szabad-

gazdálkodás. Dohányt 73 kat. holdon termel. Lóállomány összesen 58; ebbl igás 18, lüntósló 12,

anyakancza 10, csikó 13 és mén 2. Nevezetesebb anyakanczák Wirthin és Missis C, nevezetesebb

mén Egreskáta II. amerikai telivórek. Szarvasmarha-állomány összesen 408 ; ebbl jármos uko;

80 fehér, 120 vöröstarka tehén. 40 tinó ós 36 üsz ;
gulyabeli 78 ós hízómarha 30—50 vegyesfajtar

Mag.varur!-záK Vármegyói bs Varosai: Pest-Pilis-Solt-Kiskun var'nogye. 11. 5
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tenyésibikii 4 simmonthnli. Sertésállomány 60 auynkoczn és fi knn. szke mangaliczn. Napi tejter-

melés 300—600 litor. n mit Bud'ijiesten értékesít. B;»romfitenyésztésében a fehér fajtN-úkok ós pekingi

ki'.csák vitán nz évi forgalom 2000 korona. Van méhészete Ifi kaptárral és hiltenyéaztése hárem
tóval, melyekben föfaj n )K)nty, a mit Budapesten értékesít. Erdészetében uralkodó fanem az akácz.

n mit gazdasjigi czélokra használnak fel. Borászatában a f borszlöfaj az olasz rizling, ezerjó, dinka,

eílankomenka és a fcsemegef;'j a fehér és piros chasselas. Kertészetében a dinnye termesztit
fizi 20— 2.") m. holdon, kb. ,"i000 korona évi forgalommal. Van tóglaégetjo, a moly szükség szerint

évente .iO.OOO téglát tvid elállítani s van 2 darab 8 ós 10 lóers gözcséplkószlote, ogy gözekóje

és 3 nratógépe. A munkaert NagykAtán és a környékén szerzi. Nnpszámárak férfialinál 1.60—

3

korona. Az átlagos földliaszonbér e \-idéken 40 korona.

F6t. Gróf Károlyi László uradalma. Ide tartozik még Csornád, Káposztásmegyer, Rákospv-
lotn és Újpest. Összterület 5100 kat. hold. Ezenkívül Csongrád. Szatmár, Abauj, Zemplén és Post

vármegyékben még kb. 100.000 hold. A fóti lu-adalomban kert és beltelek 3.")0, szántó 2600, kaszáló

600, legel 400. erd 000, szl 100 és adó alá nem es terület l.')0 kat. hold. A votforgó 0-os. L-
állcimány 43. Ebbl igás 30 muraközi, 8 urasági, angol félvér, 4 muraközi csikó és egy ardeni mén.
A marhaállomány 755. Ebbl 200 magyar, erdélyi jármos ökör, 450 bonyhádi tehén, .50 migy.ir

tinó, ."lO bonyhádi keresztozés üsz és ;> simmenthaU bika. A napi tojtormolós Budapest számára
kb. 3000 liter. Az erd akáczosból áll és 25 éves fordábau kezelik. Termék : tzifa. Fszlfajok
a mézes-fehér, chasselas, oporto és burgundi. Van két 8 lóerejü gzcnóplkészlete. A munkaert
a vidéken szerzi. Napszám ára férfiaknál 160—400, nknél 100—-250 fillér. A földhiszonbér e vidéken
kicsiben 70. nagybin 40 korona.

Galgagyörk. Ibrányi Mihály birtoka. Összterület 1060 m. hold. Ebbl kert ós beltelek 8,

erd 14. a többi szántó. Vetforgó négyes. Most kísérletezik czukorróp-iterraoléssel. Lóállomáuy
16 angol félvér. Mirhaállomány 230. Ebbl 56 magyar ós nyugati jármos ökör, 100 borzdsres éi

nyugati tehén, 70 gulyabeli és 4 montafoni bika. A napi tejtermelés kb. 500 liter, melyet Budipaston
értékesít. Van méhészete is 52 Göndöcs-fóle kaptárral. A mézet szintén a fvárosb.in órtókesiti.

Van mészk-kbányája. Egy 6 lóers gözcsépl-készlet. A munkaert helyben szerzi. Az átlagos

földhaszonbér e \-idéken m. holdanként 25 korona.

Gomba. Ozv. Patay Ferenczné, szül. báró Podmaniczl-y Oizella birtoka. Összterület 1600 m. hold.

Vetforgó 5-ös, 3-as és 9-es. Lóállomáuy 14 darab vegyes faj. Mirhaállomány 89. Ebbl 44 migy ir

jármos ökör, 44 tehén ós egy bika. Juliállomány 890 darab Merino 30 tenyészkossal. Sertésállomány

71 darab mangaUcza, 29 anyakoczával és 3 kannal. A f borszlöfajok a kövidinka és mézesfeliór.

csemegefélék a chasselas és madlaín. Van egy 8 lóers gözcséplkészlete. A munkaert helyhjn
és a környéken szerzi ; napszám-árak férfiiknál 1.20—3 korona, nknél 1—1.80 korona. Az átlagos

földhaszonbór e vidéken 20 korona m. holdanként.

Gomba. Szemere Huba és neje Baji Patay Anna birtoka. Összterület 1248 m. hold. Ebbl kert

és boltelek 32, szántó 1050, kaszáló 40, erd 40, szl 5 és a többi legel. Szab id gazdálkodás. Doliány
50 holdon, módosított Vásárhelyi-féle szerkezet dohánypajtákkal (dupla tetvel, 14 méter széles

és ugj'anolyan magas). A lóállomány 18, ebbl 14 vegyes igás és 4 angol félvér. Mirhiállomány 280.

Ebbl 44 pinzgiiui keverék jármos ökör, 135 telivér simmenthaU és bonyhádi fehén, 60 ugyanolyan
üsz, 5 ugyanolyan bika és 20 vegyes hízómarha. Napi tejtermelés a Budipesti Központi Tejcsarnok
számára 600—700 liter. A f borszlfajok kövidinka és rizling. A c?emegetajok vegyesek. Van ogy
8 lóerejü gözcséplkészlete. Amimkaert helyben és a környéken szerzi. A napszámárak férfiaknál

120—300. nknél 100—180 fillér. .\z átlagos földhaszonbér e vidéken m. holdankint 20 korona.

Gyömrö. Gróf Teleki Tibor uradalma. Ide tartozik Túzberek és Pomáz is. Összterület 5990
m. hold. Ezonki\^il Nógrádban még 2400 m. hold. A pestvármegyei birtokból kert és boltelek 04,

szántó 2200, kaszáló 90, legel 200, erd 3500, szl 33 és a többi adó alá nem es terület. Vetforgó
négaes. A lóálloniánj' 37 darab. Ebbl 22 vegyes igás és 15 urasági ós tiszti kocsiló. A marhaállomány
302. Ebbl jármos ökör 108 magjar, tehén 90 nyugati, gulyabeli 100 vegyes ós tenyészbika 4 nyugati.
Juhállomány 300 fésüsgyapjas, 5 tenyészkossal. Napi tejtermelés a Központi Tejcsarnok és a helyi
piacz számára kb. 600 liter. Az erdben Gyomron akácz. Pomázon tölgy a domináló fanem. Van
rendszeres üzemterv, Pomázon cserüzem, 20 éves fordával, az akáczos pedig 35 évessel. A ter-

mékek és kihasználás : cserhántás, tzifa és szerszámfa. A fborszlfajok a mézesfehér. kövi-
és vörösdinka és kadar. Vau egy '"/o lóerejü gzcsóplkészlet. A munkaert helyben szerzi. Nap-
számáruk férfiaknál 120—220, nknél 100—160 fillér. Az átlagos földhaszonbér e vidéken m. hol-

danként 20 korona adóval.

Harta. Bauer Béla birtoka, összterület 600 m. hold. Ebbl kert és beltelek 2, szántó 530,
k&száló 10, legel 11, szl 25, nádas egj- és tó egy m. hold. Gazdasági ós üzemrendszer : hármas vet-
forgó. Dohányt 40 k. holdon termel. Lóállomány összesen 25, ebbl igás 8, kocsiló 2, anyakanc.za
10 és csikó 2, mind angol félvér. Szarvasmarha-állomány összesen 140, ebbl jármos ökör 30 darab
m'gj-ar fehér, tehén 25, tinó 30, üsz 30, hízómarha 24 és tenyészbika egy, mind simmenthali. Barom-
fit enjésztésében 200 darab magyar fehér fajú tjükot nevel évente eladásra. Van méhészete 100 darab
mozgó kassal, a mézet Budapesten értékesíti, évenként 90— 100 koronáért. A Harta melletti halas-
tóban rendszeresen tenyészti a harcsát, potykát, süllt és keszeget, a miket helyben és a körnvéken
adnak el. Borá-szatában a f borszlöfaj a mézesfehér, ezerjó, zöld szilvám, muscat lunel ós olasz
rizling, a f csemegofaj u piros és fehér chasselas. Az 500 dorab gyümölcsfából álló gyümölcsös
évi forgalma 300—400 korona. Van egy darab 8 lóers gözcséplje és két darab aratógópe. A munka-
ert helyben szerzi ; napszámár férfiaknál 1.20—2 korona, nknél 0.80—1.60 korona. Az átlagos
íöldhaszonbér e üdéken 20—30 korona.

Iklad. Gróf Ráday Gedeon birtoka. Összterület 1270 m. hold. Ebbl kert és beltelek 12, szántó
759, kaszáló 147, legel 70, erd 154 és szl 12. Vetöforgó hetes és négyes. 50—60 m. holdon lóhere-
magvat is termel. Lóállomány 22 angol félvér, ebbl 10 darab urasági kocsiló. Marhaállomány 167.
Ebbl 60 magyar jármos ökör, 50 borzderes tehén, 40 vegyes gulyabeü, 2 bika és 10— 15 hízó.
Sertésállomány kb. 100 magyar mangaUcza, 22 anyakoczával és 3 kannal. A napi tejtermelés 300
liter, de borjúnovelésseL Az erd cser és akácz. A f borszölfajok olasz rizling, ezerjó, nagyburgundi,
bakator. A csemegeszlk chasselas és madlain. Felemlítend, hogy habár e \-idék tulajdonkópen
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nem bor\-idék, mégis vannak itt kiváló minség szlk. Ilyon olsörendü szl ez is és bora a

bordenuxi, amsterdiimi és a trieszti kiállításokon díszoklevelet nyert. Van egy hold fiítal gyüraöU

•csös is. Van eg>' 8 lóerejü gzcséplökószlete ós egy 3Vi lóers benzinmotora a munkagépeknek.
A munkaert helyben szerzi. Napszám-árak férfiaknál 100—240, nknél 70—150 fillér. A földhíszon-

bér itt ncgyban 20, kicsiben 30 korona.

Ina. Irsay testvérek birtoka. Összterület 1900 m. hold. Ezenkívül Xógrádbin 1200 hold.

Az irsai birtokból kert és boltelek 20 m. hold, szántó 1300, kaszáló 200, legel 201), szl 40, a többi

«rd. Vetforgó négj'es. Dohány 20 kat. holdon. Lóállomány 26, ebbl 10 Nonius 03 ar.ílj félvér

igás, fi urasági kocsiló és 10 csikó. Jlirhaállomány 184 dvrab, ebbl 58 migyar jármos ökör, 54 sim-

menthnli tehén, 50 gulya béli, 2 sinunonthali és berni bika és 20 vegj'es hízó. A n-ipi tojtorniolós a Budx-
pesti Központi Tejcsarnok számára 300—350 liter. Van rendszeres pulykatenyósztés ós az állomány
100— 150 között váltakozik. Az erd akácz ; termékei tzifa és szlkaró. A f borszli íjok rizling,

kö\-idinka, fehér-bakar, mézesfehér és oporto. Csemegeszlk : chasselas ós i>issituti. Van egy hit

lóerejü gzcséplökészlet. A mimkaert helyben szerzik és ezek nagyobbára szerzdéses munkások,
kiknek napszáma GO—200 fiUér. Az átlagos földlwszonbér e %ádéken 18 korona m. hold inként.

1910-ben a birtokosok 720 hl. szeszkontingenst kaptak és a szeszgj'ár az sz folyamán meg-
kezdi üzemét, napi 4 hl. szesztermelései ; ezzel kapcsolatban a fejs teh?nek számát 120-ra emalik.

KakuCS. Kakucsi Liebner József birtoka. Kakucs és Ujhartyán határában, de egy tagbm
terül el. Összterület 3707 m. hold. Ebbl kert és beltelek (nég\' majorral) 12, szántóföld 1500, kaszáló

300, legel 700, erd 500, szl 25, nádas 20 és terméketlen mocsár 50 m. hold. Dohányt 45, biu--

gonyát 325, luczernát 50, znbosbükkönj'-t 50, takarmánj-répát 30, tököt, mákot és dinnyét 40

ín. holdon tei-mel. A lóállományból 20 igásló, Fiu-iózó kancza. Szarvasmarha-állomány összesen

176, ebbl 44 jármos ökör, 130 bonyhádi tehén és 2 tenyészbika ; a kiselejtezett fejs tehenek hizlalva

«U-.dásra kerülnek. Sertésállomány 80 anyakocza és szaporulata, 10 kannil, kisjeni ós Sulykovszky

keresztezés. Az é\-i tejtermelés, naponta 100 tehén után kb. 250.000 Uter, a mit legnagyobbrészt

a fvárosba szállítanak. Van méhészete 1000 saját rendszer mozgó törzskaptárr.il. Erdészetében,

uaelyet sp.rjerdöként kezelnek, uralkodó f mem oz akácz ; termék : hiszonfa és szlk iró, a selejtese

tzifa. A bort egy mennyiségben Budipesten értékesitik. A konyhikertószetben n vgs'mgnnyiségü
zöldíégfélét és a g\-ümölcsösben almát és körtét termelnek elidásra. Van gazdisági gzmilora,
két hengerrel és két pár kvel ; szeszgyár, napi 4 hl. szesztermelésre és 1 darab 8 lóers gzcséplö-

kószlete. Van 60 éves-alkílmazotja, míg az artáshoz és csépléshez helyben szerzi a munkaert.
Kalocsa. A kalocsai érsekség uradalmai. Összterület Pest és Bács vármegyében 85.633 kat.

hold ós 855 négj-szögöl. Ebbl Pest vármegye területére esik 63.753 kat. hold ós 278 négyszögöl.

Ebbl kert és beltelek 71 k. hold ; szántó 20.593, kaszáló 4665, legel 10186, erdÖ 17064, szl
100, nádiis 2931 és adó alá nem es terület 8174 kat. hold. A birtokoknak ^jj rósze bérbe van

.adva s '^

5 részét házilag kezelik. A bérletek között van nagyobb-kisebb (200—700 kh) ós par-

czellás bérlet. A házi kezelésben lev bii-tokok a kalocsai és hajósi kerületekre vannak osztva;

mindkét kerületben 4— 4 gazdaság van. A gazdálkodásnak naindenütt a növénytermesztés és

4.llattenyésztós az alapja. A forgók legnagyobb része vetésváltó rendszer. A fbb kultúrnövé-

nyeken kívül, 60—70 holdon lóheremigot és dohánj-t 100 kat. holdon termel. A lóállomány 326.

Van két ménes, angol fehér és arabs tenyésztéssel és öt ménnel ; a mének közül három angol

telivér, egy félvér ós egy arabs. Nevezetesebb mének : Apolló és Liudon. A rairhaállomány 2332

-darab. A hajósi kerületben magyar marhát tenyésztenek, 267 tehénnel, a kalocsaiban simmon-
thali félvér tehenészet van 100 tehénnel. Juhállomány 3500 egjTiyíretüRambouillotte-kerosztezés,

38 Ramboiüllette tenyészkossal. Sertésállomány 2000 szke mangaíicza, 250 anyakoczáv.il ós 40

kínnal. Xapi tejtermelés a kalocsai gazdaságban, 100 tehénnel 500 Uter, heljT eladásra ; de ebbín
a borjutej nem foglaltatik. Van dunai halászat is, bórbeadva. Az erdkben a fmemek fz, nyár,

szil, akácz ós kevés tölgy, melyek rendszeres üzemterv szerint 20 ós 40 éves fordákbin kezeltetnek.

Kihasználás olyképen, hogy a vágásokat eladják. F borszölöfajok a kö\ddinka, ol isz rizling, kadirka

és piros velteUrii.Csemegéi jok chasselas blanc és rouge. Van egy 10, öt 8 ós egy 6 lóers gzcséplkó íz-

letes 6 aratógép.A munkaert helyen és a vidéken szerzik. A napszámárak férfiiknál 140—240,nöknél

100— 160 fillér. Az átlagos fötdh/szonbér e vidéken nagyban 22, kicsiben 28 korom. Különös figyul-

met érdemel az érsekség mintaszer sertéstenyésztése. Az érseki uraddom kalocsii kerületében

nagyarányú szökeszrü mangaUcza sertéstenyésztés van. E czélra három gazdiságbaa három sertés-

telep vín berendezve : a csornai telep (pestmegj'ei) a törzstenyészet folytatását czélozza és a süld-

nevelést 100 darab anyagöbével, míg a drágszéU ós a böddbakódi telepeken eg>Té3zt a továbbtenyész-

tés folyik, ugyancsak 72—72 darab anyagöbével és sertéshizlalás, évenként ketts turnusbm, 800

—

800 darab hízósertéssel. E sertéstenyésztést az m-adilom 1899-ben állította be, tehát állategószsóg-

üg>i tekintetben eléggé kritikus idben ; ennek eUeuére e telepeken 10 óv alatt sertósvósz még spo-

radikusan sem pusztított. A telepek úgy is vannak berendezve, hogy azok az áUithigiéniii szem-

pontoknak mindenben megfelelnek. A telepek és sertéslegelk a forgalomtól lehetleg el van zárva,

a kanászok semmiféle állatot nem tarthatnak, a telepeken a legnagyobb tisztaságúik kell uralkodni

^ a ferttlenítéseket gyakran megismótUk. A telepek mellett 8-as forgób m lóhere is van kom-
binálva. A lóhere az els ós második évben kaszálóul, a harmadikban egész aratásig sertóslegelül

szolgál, a mikor a sertések tarlóra kerülnek. Egy unyasertésre évi szaporulatával ^4 ''**• Iwld hore-

vetós számíttatik. A here helyére még az évben búza jön. A sertéstenyésztés ozólj i a lüzl ilás. A serté-

seket éves korukban állítják hízóba páronként 90 kg. ólsúlybm ós hit hónipi hizi dás után zsír-

sertésekként átlt>g 320 kg. élsúlyban adják el Bécsbe, a kbányai szokvány szerint, 120—130

fillér kilogri:mmonkénti egj'ségár mellett. A bécsi vásáron fiitalságuk és zsírosságuk mi itt kedvel-

tek. Egy-egy hízósertés a lüzl.lási idény alatt elfogyaszt kb. 70 kg. árpát, 470 kg. tengeri dirát,

30 kg. burgonyát, 7-ö kg. horepolyvát és 1 kg. ksót. E liizlalási mód mellett a befektetett töke

kb. 30%-ot kamatozik. .— Az érseki uradalom, nem tekintve egyéb fontos morális ós humánus
«zempontokat, már csak annak biztos tudatában is, hogy a hü, lelkiismeretes ós állandó cselédség

a gazdaságnak elsrend érdeke, a cselédUikások építésére ós azok berendozósóro nigy áldoz itot

.és figyelmet fordít. A lakások épitésénól föelv, hogy minden cselédnek külön szobája, konyhája,
kamrája, pinczóje ós elrekesztett p.adlása legyen, szóval külön lakása, külön otthona. E czélra két
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tipiis van hnsználatbaii. Asi opyik az olynn (wolódlak, moly egy osalád részére van borondozve, iroly

osetlxm mindon család külön épülotben lakik s küliin köriUkorított udvara s moUókhelyisÓRe van.

Ilyen pizdasági osolódliik-telop a kalocsai gazdaságban (okv úgynovozett 48 ház. mely a gazdasági

udwr tszomszédságában fekszik. A telep szabályos uto/.álcra van beosztva, köröskörül körítéssel.

nkáczfa-sorral és vízlovozoíö árokkal szogélyozve. Az egyes épületek téglából, szilárdtii épültek.

Minden udNivniak van egy Northon-ktitja. moly egészséges, jó, iható vizet szolgáltat ; minden ház-

hoz tartozik egy-ogy 200' négyszögöl terület konyhakert is, továbbá sertés- ós baromfiól. Miga a

szoba 20 négyszögméter terület, modern ketts nagy ablakokkal van ellátva, továbbá zssilukkal

ós szmiyogháióval. Egy-egy ilyen cselódlak 4000 koronába kerül. A másik tipus 8 családra van be-

rendezve. t«rmészetosön szintén külön-külön lakószobával ós a hozzávaló moUóldielyiségokkel

egj--<ig>- család részére, egy közös, nagy épületben. E tipus elönyo a másikkal szemben, hogy jóval

olcsóbb (kb. 17.000 koronába kerül). Ilyen cselódlakok vannak az uradilom drágszéli gazdaságában.

Kalocsa. Kalocsai káptalan uradalma. Kalocsa, Keczel, Császártöltés, Akasztó. Dnsnok, Géder-

lak és Szentbenedek határában t<>rülel. Összterület 19.390 k«t. hold. Ebbl kort iVi li.ltol.k 11 hold

1430 négyszögöl, szántó 4498 hold 1270 négyszögöl, kaszáló 2341 hold 107t) nég.\>/.>u<'l. I 'u. Ki 4457

hold 27 négj'szögöl, erd 4191 hold 182 négyszögöl, szl 70 k. hold, nádas 1242 h.il.l 1' h, -y</,i)göl

és adó alá nem es terület 2r>81 kat. hold 97t> négyszögöl. Nagy része bérbe van advii. csi ik a Császár-

töltés és Keczel határában fok\ö 7000 holdas Csnlapuszta áll házi kezelés alatt. Hármas votforgó

szerint rozsot és tengerit 2400, dohányt pedig 45 kat. holdon termel. Lóállomány összesen 35,

ebbl igás 22 angol félvér és muraközi, kocsiló 2 és méuosboli csikó 1 1 angol félvér. Szarvasmarha-

állomány összesen 304, ebbl 72 jármos ökör és 125 gulyabeli tinó magyar, lOfi üsz és ogy tenyész-

bika bonyhádi fajta. Juhállomány összesen li70 darab morinói, 10 tenyészkossal. Sertésállomány

200 darab mangalicza, CO anyakocza és 12 kan. Erdészetében uralkodó fanem a nyár ós akácz
;

az elbbit rendszeres üzemterv szerint 40, az utóbbit 20 éves fordában kezelik. Termékek : ölfa,

szerfa és szlkaró. Borászatában a f borszlöfaj olasz rizling, kövidinka, ezerjó, erdei fehér és

mustos fehér, a f csemegefaj a muscat lunel és m. otonel. Van egy 8 lóers gözcséplökészlete. Nip-
számárak férfiaknál 1.20—2 korona, nknél 1— 1.60 korona. Az átlagos földhaszonbér e vidéken

kicsiben .30, nagyban 15 korona.

Káva. Halász Gytila birtoka. Összterület 750 m. hold : ebbl kert és beltelek 17, szántó 630,

kaszáló 2tl, legel 01 és erd 14 m. hold. Gazdasági és üzemrendszer hatos vetforgó és egyhitodrész

ugar. Búzát 200, rozsot 30 holdon, a többin árpát, zabot és kukoriozát termel. Dohánytermelés

25 kat. holdon. Lóállomány összesen 8, ebb igás 4, lu-asági kocsiló 4 darab. Szarvasra trhi-állomány

összesen 125, ebbl 28 jármos ökör és 64 tinó vegyes fajú, 20 tarka üsz, 12 vegyes hízóm \rhi és egy

tarka tenyészbika. Sertésállomány 164 darab magyar kondor fehér, 28 anyakocza és 2 kan. Erdésze-

tében a tölgy és akácz a jelents fanem. Zöldséget és gyümölcsöt csak saját szükségletre termel.

A mimkaeröt helyben szerzi ; napszámár férfiaknál november elejétl február végéig 1 korom,
uyáron 2 korona. Az átlagos földhaszonbér e vidéken m. holdanként 20 korona és az adó.

Káva. Leleszi Kovách Gáspár birtoka. Káva és Bénye községek határában fekszik. Összterület

453 hold. Ezenkívül még Hevesben van 150 hold. Itt a gazdasági és üzemrendszer négyes votforgó.

Mákot 5 és dohánj't 15 holdon termel. Lóállomány összesen 14, ebbl igás 4 arabs félvér, virasági

kocsiló 0, csikó 4. Szarvasmarha-állomány összesen 90 ; ebbl jármos ökör 24 vegyes fajú, tehén 20

és üsz 36 simmenthaU és bonyhádi, hízómarha 3 és egy simmenthali tenyészbika. Juhállomány
összesen 50 darab 2 tenyészkossal. Sertésállomány összesen 120 szke kondor, közötte 25 anyakocza

és 3 kan. A baromfitenyésztés 90 darab Plymouth-Bock fajtyúkkal történik, évi forgalom 2500

korona. A gazdaság különlegességo a házi nyúltenyésztés, ugyanis vau 70 darab pepinéria anyanyúl

s 5500 korona az évi forgalom. Van méhészete, 50 Zirzon-kaptárral, a mézet 5 kilós csomagonként

7 koronáért értékesítik. Borászata 25 hold, a f borszlöfajok olasz rizling, kövidinka és ezerjó,

a f csomegefaj passatuti. A gazdaságban kisebb üzem tóglaégotö van. A munkaert helyben szerzi.

Keczel, PuSZtapOlgárdl. Windisch József birtoka. Összterület 5816% m. hold. Ebbl ker>

és beltelek 11 Yz, szántó 2765, kaszáló 200, legel 994, erd 1660, szl 29, nádas 2 és a többi adó alá

nem esö terület. Vetforgó részben hármas, részben váltórendszer. Lóállomány 43. Ebbl igás 27,

kocsiló 4 és ménesbeli 15. Marhaállomány 270. Ebbl 100 magyar jármos, 40 tehén, 80 tinó. 46 üsz
ós négy tenyészbika. Juhállomány 2600 Electoral-Negretti, 40 tenyészkossal. Sertéstenyésztés

400 mangalicza, 80 anyakoczával és 6 kannal. Van 2 holdas álló vize, melyben pontyot és kárászt

tenyészt. Az erd fanemei az akácz és nyár, melyek rendszeres üzemterv szerint 20 éves fordában

kezeltetnek. A fát árverés útján lábán adják el. Termék : tzifa, szerszámfa, szlkaró és épületfa.

A fö borszlöfajok : rizling, erdei fehér, szlankamenka, kövidinka és kadarka. Csemegefajok : mus-
kotály, chasselas, madelaine. Van egy 8 lóers csóplkészlote. A munkaert helyben ós a vidéken

szerzi. Xapszámárak : férfiaknál 120—300, nknél 80—180 fillér. A haszonbér e vidéken nagyban
18-tól 10, kicsinyben 30-tól 90 koronáig.

Kerekegyháza. Farkas Zoltán dr. birtoka. Kerekegyháza és Gyón községek határában terül el.

Összterület 2040 m. hold. Ebbl Kerekegyházán kert és beltelek 10, szántóföld 300, kaszáló 140,

erd 1000 és szl 150 m. hold. Gyónón szántóföld 20, kaszáló 400 és legel 20 m. hold. A kerekogy-

házi birtokot házilag kezelik, a gyóni bérbe van adva. Gazdasági és üzemrendszer : szabad forgó.

A lóállomány csak luxus kocsi és hátas lovalíra szorítkozik. Szarvasmarha-állomány összesen 132

darab. Ebbl jármos ökör 30 magyar fajta, tehén 2, tinó 20, hízómarha 80 tarka. Erdészetében

uralkodó fanem az akácz ; van ezenkívül kevés nyár, feny ós tölgy. Az akáczot 20—24 éves fordában

kezelik. A termék ölfa, szlkaró és épületfa. Borászatában a kizárólagos borszlfaj az olasz rizling,

a fö csemegefaj a chasselas, három holdon. Van egy 8 lóers gzoséplje. A munkaert helyben

szerzi. Napszámárak férfiaknál 1—2 korona, nknél 0.80— 1.40 korona. Az átlagos fldh iszonbór

e vidéken kicsiben 30—40 korona, nagyban 10—20 korona.

Kiskartalpuszta. Báró Podmaniczky Qéza birtoka. Idetartozik még a nagykartali, vérségi

és mindszenti rész is. Összterület 2200 m. hold, melybl azonban 1550 hold bérbe van adva. A nagyob-

bik birtok Szabolcs, Bereg és Nógrád vármegyében ós Debreozen város határában van. A saját keze-

lés pestvármegyei 650 holdas birtokból kert ós beltelek 100 és szántó 450 hold, melyen szabid

gazdálkodás folyik. Lóállomány 37 lipiczai, ebbl 8 igás, 18 csikó, a többi urasági kocsiló. Mirha-
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állomány 00, ebbl 32 magyar jármo3 ökör, 74 pinzgaui tehén, 2 tenyészbika és 12 gulyabeli.

Sertésállomány 70 fekete mingalicza, 9 anyakkoczával és 4 kannvl. Napi tejhozam 200 liter.

Budipost számára. Az átlagos földhaszonbér o \'idóken m. holdanként 25 korona. A birtokon

meteorológiai állomá,s van.

Kiskunhalas. Zseny József és István birtoka. Összterület 1615 m. hold ; ebból kert és beltelek

15, szántóföld 800, kaszáló 200, legel 350, erd 200. szl 15, nád;is 20 és adó alá nom es terület 15

m. hold. G.izdasági és üzemrendszer: szabid gazdálkodás. Nj-úlszapukát 30 holdon term->lnek.

Lóállomány összesen 12; ebbl igás 8. hintós ló 4. Marha-állomány összesen 148; ebbl jármos
ökör 30 alföldi magj'ar, tehén 20, tinó 20, üsz 25, gulyabeli 30, hizómarhi 20, tenyészbika 3. Juh-
állomány összesen 400 fésüsgyapjas, 4 tenyészkossal. Baromfitenyésztésében a föfajok a fehér or-

pington-tyúk és a fehér pulyka, mintegy 700 darab. Van méhészet is, 25 Zirzon-kassal. Erdészetében
az akácz és nyárfa az ur.ilkodó ; termék : tzifa, szlkaró és bognárfa. Borászatában a f borszlöfij
az olasz rizling és köWdinka, a f csemegefsj a piros chasselas és muskotály. A gyümöloskortben
\'an 600 alma, 1200 kajszin és 690 szi biraczk fa, az évi forgalom 6000 korona. Van egj- dirab
8 lóers gzcséplökészlet és két marokrakó gép. A munkaert Jánoshalmáról szerzik. Napszámárak
férfiiknál 1.60—2.80 korona, nknél 1—2 korona. A földhaszonbór kicíibgn 24, nagybm 16 K.

Kisnémedi. Gosztonyi Miklós birtoka. Összterület 1720 m. hold. Ebbl kert és beltelek 8, szántó

1200, kaszáló 30, erd 50, szl 40, a többi legel. Szabad gazdálkodás. A lóállomány 25, ebbl 20
veg}-es igás és 5 urasági kocsiló. ilirhiállomány 200. Ebbl 44 magjar jármos ökör, 53 borzderes

és vöröstarka tehén, 100 gulyabeli borzderes ós 3 ugj^anolyan tenyészbika. Sertésállomány 30 min-
galicza, 4 kannal. A napi tejtermelés Budipest számára kb. 300 liter. F borszlfajok : olaszrizling

és ezerjó, a csemegefélék : muskotály és chasselas. Van egy 8 lóerejü gzcséplökészlete. A munka-
ert helyben szerzi. A napszámárak : férfiaknál : 70—200, nknél 60— 150 fillér.

Maglód. Wodiáner János birtoka. Összterület 2000 ra. hold. Ebbl kert és beltelek 25 m. hold,

szántó 1600, kaszáló 60, szl 20 és a többi legel. A vetforgó négyes. 50 holdon lóheremagot is

termel és dohánj't 40 kat. holdon. A lóállomány 49. Ebbl 20 magj'ar és muraközi igás, 8 félvér

angol kocsiló, 20 vegj-es ménesbeli és egy ardeni mén. A mirhaállomány 194. Ebbl 60 magyar
jármos ökör, 100 mnigati tehén, 30 gvilyabeU nyugati ós 4 borzderes és n^nigati bika. Juhállomány
700 merino, 20 tenyészkossal. Sertésállomány 16 magyar kondor anyakocza ós szaporulata, 3 kannal.

Napi tejtermelés 600 liter a Budapesti Közp. Tejcsarnok számára. A f borszlfajok : mézes-fehér,

fekete-kadar, olasz-rizling, a csemegefélék pedig chasselas. Van egy 8 lóerejü gzcséplökészlete.

A munkaert helyben szerzi. Napszámárak : férfiaknál 160—300, nknél 100—160 fiUér. Az átlagos

íöldhaszonbér e \-idéken m. holdanként 24 korona.

IMaglód. Kczán-tanya. Kóczán László birtoka. Ide tartozik a gyömrl és péczeli rész is. Össz-

terület 1124 kat. hold. Ebbl kert és beltelek SVj- szántó 9421/2, kaszáló SO^/,, legel 52'/4. erd 34,

szl 5'/, és adó alá nem es O'/i- k;\t. hold. Vetforgó 3-as, 4-es és 5-Ö3. Lóállomány 31, ebbl igás

20 angol félvér, 5 urasági kocsiló, 5 csikó és egy mén. Marhaállomány 207. Ebbl 52 vöröstarka jár-

mos ökör, 93 vöröstarka és borzderes tehén, 58 gulyabeli és 3 berni és egy naontafoni bika. Sertés-

állomány 25 fehér mangaUcza anyakocza ós szaporulata, 4 kannal. Napi tejtermelés 580 liter a
Budapesti Közp. Tejcsarnok szánaára. Az erd akáczos, termékek : tzi- és szerszámfa. F-borszöl-
fajok kövidinka, ezerjó, erdei és mézesfehér. Van egy 6 lóerejü gzcséplökészlete. A munkás- és bér-

leti \-iszonyok ugj-anazok.

Monor. Kégl János dr. birtoka. Monor, Nyáregyháza és Vasad határában fekszik. Összterület

€70 kat. hold. Ebbl kert és beltelek 10, szántóföld 400, kaszáló 170, legel 50, erd 10, szl 20 és

nádas 10 kat. hold. Gazdasági és üzemrendszer: szabad gazdálkodás, lehetleg a négyes forgóhoz

alkalmazva. Lóállomány összesen 12, ebbl igás 6, kocsiló 2, anyakancza egy ós csikó 3, mind angol-

arabs ós angol-nonius keresztezés. Szarvasmarha-állomány összesen 97, ebbl jármos ökör 24 fehér

hazai ; tehén 60, üsz 10 és tenyészbika 3, mind sinmaenthali és bonyhádi keresztezés. Sertésállo-

mány összesen 50 darab kisjeni keresztezés, 10 anyakocza és 2 kan. Napi tejtermelés 300—400 Uter.

a mit Budapesten értékesítenek. Erdészetében uralkodó fanena az akácz, a mit 30 éves fordában
kezelnek : termékek: tzifa, épület- és szerszámfa és szlkaró. Van egy darab 6 lóers gzcséplö-
készlete és egy aratógépe. A munkaert helyben és a környéken szerzi; napszámárak férfiiknál
2—3 korona, nknél 1.20—2 kor. Az átlagos földlaaszonbér e vádéken nagyban 20, kicsiben 40 K.

Nagykartal. Báró Tornyai Schoasberger Lajos iiradalma. Nagykartal, Bag és Hé\-izgyörk község
határában terül el. Összterület 5300 m. hold. Heves vármegyében Tornáméra községben van még
4000 m. hold birtoka. Pest vármegyében kert, beltelek és park 150, szántóföld 4957, kaszáló 70,

erd 20, szl 62, nádas 1, és adó alá nem es terület 40 m. hold. Gazdasági és üzemrendszer : nor-
folki négyes vetforgó. Koriandert 150, fénjTnagot 20, mákot 100, repczét 100, lent 50 és czukor-
répát 1200 m. holdon termel. Lóállomány összesen 64, ebbl igás 40 muraközi, hintósló 16 magyar
és angol telivér, csikó 8 muraközi. Szarvasmarha-állomány ös.'zesen 10.a0 ; ebbl jármos ökör 250
tarka, tehén 200 vegyes, hlzómarha 600 tarka. Napi tejtermelés 2200—2400 liter, a mit Budipesten
értékesítenek. Van méhészete 20 anyakaptárral, a mézet Budapesten értókositik. Borászatábin
a f borszlöfaj az olasz rizling, mézes fehér, ezerjó, zöld szilváni, vörös burgundi és kövidinka, a
f csemegefaj a muscat lunel és ottonel és chasselas. Van gazdasági gzmalom, több kvel, paraszt-
érlésre ; továbbá négy á 12, egj-ütt 48 lóers gzcséplökészlet, egy ketts rendszer gzeke-kószlet

.

10 marokrakó és 8 kévokötgép. A munkaert Eger vidékérl szerzi. A napszámárak változók.
Az átlagos földhaszonbér o vidéken kicsibon 40, nagyban 30 K, adóval együtt.

Nagykovácsi. Gróf Tisza István uradalma. Összterület 3143 k. hold. Azonkívül van birtoka
Bihar és S/.atmár vármegyékbon. A nagykovácsi birtokból csak a 2555 k. holdnyi erdt tartja házi
kezelésben : a többi kis parczellákban bérbe van adva helybeli lakosoknak és csak a 348 m. holdnyi
Julianna-major van egy tagban bérbeadva. Az erdben a tölg>'-, cser-, bükk- és gyertyánfa uralkodik
és az erdt rendszeres üzemterv szerint 40 és 60 éves fordában kezelik. A termékek : tzi- és haszonf i.

Az erdbl Geist Gáspár 500 holdat bérel és ezt vadaskertnek keríttette körül és tartja fenn. .\ hitár
éjszjiknj-ugati részén olygocén homokkbánya van, mely építkezési czélokra rendkívül alkilmis,
de jelenleg csak a gazdaság ozéljaira szolgál. Innen az országúthoz is sok követ szállítottak. Vannak
dolomit -mészkbányái is, melyekbl részben,csak a nyers mészkövet termelik ki ós ipari czélokra
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h.isználják föl, ú. ni. nszfalt -leniozok és nszfalt behintésére. továbbá niük-, czemeut- és mütrágya-
pyártásri). Eijy részét az itteni mészéget dolgozzn fel. A köz,ség hntárábin nagy széntelepek »
vannak. Je kiaknázatlanul.

Ócsa. Baráth Qyula és Kálmán bérlete. Tulajdonos gróf Haller Györgj-né. Az ócsai bérlet
4000 m. hold. de B. Qj-\ilán:ik Csengdön 160 holdas snját szolötelepo, melybl 100 hold be van
ültetve és Bócson 06 hold legelje van. Kert és beltelok 20. szántó 1000, kaszáló 1000. erd 1000,
s/.ölö (Ócsán is) 30 m. hold. a többi legel. A birtokon sziib.íd gazdálkodás folyik. Lóállomány 10
dnrnb. Mirhnállomány 40 migyar igás-ökör, 120 simment hal-bonyliádi tehén és növendékei és 3
simmenthaU bika. A napi tejtermelés 300—500 liter között váltakozik ós a tojót Budajiesten érté-
kesítik. Az erdben a nigyobb rész akáoz-, a kisebb rész éger- és krisfa. Ez utóbbit 30, az elbbit
20 éves fordábsn kezelik. Termékek : tzifa, szerfzámfíi, szlkaró és hiszonta. A f borszlf íjok
B rizling és kadarka, a csemegeszl : chasselas és muskotály. A csengdi szlgazdaság mintaszeren
van fölszerelve. Pinczéje 2800 hl. befogadóképesség és 1200 hl. üvegezett czementhordó. A présház
hidraulikus és Röck-féle présekkel van fölszerelve. A szlt telepes családok kezelik S'.ikmány-
szerüen, kik ezért m. holdanként 100 koronát kapnak, de a szüretelésért külön nipszám jár. A szl-
ben kb. 1000 nlmi-. körte- és biraozkfn van. A raimkaeröt helyben szerzik. Napízámár.ik férfiiknál
120-300 fill.. nknél 100—180 fillér. Az átligos földhaszonbér o vidéken m. hnldinként 20 kor.

Ócsa, Pusztafelsbabád. Farkas László birtoka. Összterülete 3237 m. hold. Ebbl kert és bel-
telek 25, szántóföld tiliO. kaszáló 1612. legel 200, erd 480, szl 50, nádas 2.i0 és adó alá nem esö
terület 20 m. hold. Gazdasági és üzenu'endszer: szabid gazdálkodás. Lóállomány összesen 8, ebbl
2 igás és 4 lu-asági kocsiló félvér, 2 pedig irlandi hátas vadászié. Mírhaállomány összesen 112, obböl
40 mRg>'ar jármos ökör, 2 tehén és 70 hizómirha nyugati fajta. B iromfitenyésztésében az emdoni
libákból és orpington-tyúkokból 1000— 120(1 dirab az évi forgalom. Erdészetében lu-alkodó fsnem
a kris, éger és akácz, a melyeket 20 és 30 éves fordában kezelnek. Termék : szerszám- és tzifa,
m. holdanként 800—1000 K-t jövedelmez. Borászatában a f borszlfaj olasz rizling, a f csemege-
faj a piros és fehér chasselas. A munkaert a szomszéd községekbl szerzi ; napszámár férfiaknál

1.20—2.60 K, nknél 1—1.80 K. Az átlagos földhiszonbér e %ádéken kicsiben 40, nagyban 20 K
ni. holdanként. Az egész birtok még ma is nagyobbrészt vadxTzes terület, a ,.Pestvármegyei Dima-
völgy-lecsapoló és öntöz társulat" megalakulásával azonban remélhet, hogy az egész terület
mind elsosztáljTÍ szántóföld lesz.

Örkény. Pálóczi Horváth István uradalma. Tulajdonosok : Pálóczi Horváth István és nej»
Katona Ilona. Összterülete 10.000 m. hold, melybl 8000 hold házi kezelésben van s két kerületre
és egy szlgazdaságra beosztva, a tulajdonos vezetése alatt áll. A földeknünösége nagjTÓszt homok,
a buczkástól a televénydús fekete homokig, de kell tárgyázás mellett mind jól term ; 360 hold
területet szlgazdaságként kezelnek, melybl 1905-ig 200 hold volt szlvel és gyümölcscsel
beültetve, míg a többi most van telepítés alatt. A birtokon 18!)7-ig t«ljesen külterjes gazdálkodás
folyt. A midn azonban a vasút megépítése után a földek értéke emelkedett, a gyengébb hom^k-
buczká-s és távolabbi fekvés területek kis parezellánkénti eladásával az addigi 1800 lelket számláló-
lakosság fokozatosan 6000 lélekre emelkedett, s így napszámoskóz bven állott rendelkezésre,
Bzeszgjár, gzmalom, mészhomoktéglag^ár és tehenészet fölállításával áttért a belterjesebb gazdál-
kodásra. A nagj-obb forgalom lebonyolítására tíz kilométer hosszú, 76 cm. nyomtávú mezei vasút
is épült, moly az örkénj-i vasútállomásról kiindtilva, a szlötalepet és a majorokat köti össze aa
állomással. 1906-ban egy Fowler-féle 16 lóerej, két mozdonyú gzekét szereztek be, mely a gaz-
dasági szántások elvégzése után erdsítés alá forgatja a könny homokterületeket, s így évente
250—300 holdat erdösítenek, czélul tzetvén ki legalább 3000 hold beerdösítése ákáczfával,
meljTiek értéke az utóbbi években csaknem kétszeresére emelkedett. A szeszgyárnak 1400 hekto-
liter törzskontingense van és tíz hónapi üzemid alatt 25.000 hektoliter moslék-takarmányt jut-
tat a gazdaságnak. A szeszgyárral kapcsolatosan van a gzmalom, meljTiek teljesít képes.sége
naponta 100— 120 métermázsa rlemény, továbbá az 1901. évben felépített mószhomoktégiagyár ;

mind a három gyárüzemet egj- kazán és egy gzgéptelep hajtja. A tehenészetben jeleiileg 230
darab fejs tehén van. A tehenészetet további 300 darab fejstehénnel a közel jövben fejlesztik,

hogy a trágjatermelés lehetleg fedezhesse a szükségletet. Sertésállomány 85 darab fehér raangalicza

.snyasertés és lehetleg kétszeri elletés mellett nyerhet 600—800 szaporulata évente. Dohányter-
melés : Tiszai fajdohány 250 holdon. A szöltelepen leginkább az olasz rizling, kövidinka és a
chasselas-fajok váltak be nagybani termelésre. A legfinomabb bort azonban a muskatel, rajnai
rizling és zöldszilváni adják.

Páhi, Pusztatabdi. Strassburger Antal birtoka. Összterület 1400 kat. hold. Ebbl kert és bol-

telek 4, szántó 600, kaszáló 200, legel 446, erd 50, szl 30, nádas 10 és a többi adó alá nem es terü-

let. Vetöforgó : hármas. Lóállomány 60 angol félvér. Ebbl 10 igás, 4 kocsiló és 46 ménesbeli. Marha-
állomány 200. Ebbl 40 magyar jármos ökör, 50 nyugati tehén és 110 gulyabeli. Juhtenyésztés 80O
magyar rövidszörü, 20 tenj'észkossal. Sertésállomány 200 magyar mangaUcza, 50 anyakoczával
és öt kaimal. Xapi tejtermelés 200 litor Budapest számára. Az erdben a kris dominál. Termék :

tzi- és szerszámfa. F borszölöfajok : rizling, mézes, fehér bakator, kadarka. Csemegefaja chas-

selas. Kajszinbaraczkot is termel és kb. 50 métermázsát hoz eladá.sra. Van egy 6 lóerejü csépl-
készlet. A munkaert a szomszéd községekbl szerzi. Napszámárak : férfiaknál 140—240, nknél
100— 180 fill. Az átlagos földhaszonbér e vidéken nagj-ban 8— 12, kicsiben 12— 16 kor.

Páty. Várady László birtoka. Ide tartozik a budakeszi rész is. Összterület 700 m. hold. Ezen-
kívül még Barsmegyében is van birtoka. A pátyiból beltelek és kert 8. kaszáló 20, erd 1 60 m. hold

és a többi szántó. Vetöforgó: négj^es. Lóállomány 8 vegj'es. Marhaállomány 102. Ebbl 20 magyar
jármos ökör, 60 tarka tehén, 20 ugyanolyan üsz és 2 simmenthali tenyészbika. A napi tejtermelés

300—400 liter, melyet helyben értékesít. Az erd fanemei tölgy és cser, melyeket 33 éves fordában

kezel Termékek : tzi- és haszonfa. Van gyümölcstermelés is, kb. 100 almi-, körte- és szilva-

fával. Van egy 6 lóerejü gözcséplökészlete. A munkaert helyben szerzi. Napszámárak : férfiaknál

150—300, nknél 120—200 fill. Az átlagos földhaszonbér e vidéken k. holdanként 24 kor.

PÍIUborosjen6. József cs. és kir. fherczeg piliscsabai uradalmának pilisboroajeni gazdasága.

Összterület 2681% kat. hold. Ebbl a szántóföld bérbe van adva. Az erdn a tölgy és cser az ural-
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kodó. Rendszeres üzemterv szerint, 50 éves fordában kezelik. Termék : tzi- ós hoszonfa. A gtízd'i-

sághoz nagy körkemencze tartozik, mely bérbe van Rd\'a és évenként kb. két millió téglát tud gyár-

tani. Van még az uradalomnak egy mészk, lapk- és egy homokkbányája, melyek szintén bérbe

vcnnak adva. A gazdasági munkaert helyben és a környéken szerzik. Napszámárak: férfiaknál

IfiO—320, nknél 140—280 fillér.

Pilisszántó. Baross Endre birtolca. Összterület .">0.3 m. hold. Ebbl kert 4, szántó 400 és szl
13 hold. Vetforgó : négyes. Lóállomány 13 vegyes. Marhaállomány 127. Ebbl 40 magyar jármos

ökör, 6 simmenthali tehén, egy ugyanolyan tenyészbika és 80 hízómarha. Van méhészet is 48 Zirzon-

kaptárral ós kassal. F-borszölfajok : oporto, othello, mézesfehér és muskotály. A csemegefélékbl :

chasselas, delavare és muskotály. Zöldségtermelés 2 holdon, melybl az évi forgalom kb. 300 kor.

Von gazd. szeszgyár 482 hl. kontingenssel. Egy 8 lóerejü gzcséplkészlet. A munkaert helyben

és a vidéken szerzi. Navszámárak : férfialmái 120—260, nknél 80—160 fiU. Az átlagos földhaszonbér

e vidéken 1(5 kor. m. holdanként.

Pilisszentiván. Gróf Karácsonyi Jen uradalma. Ide tartozik a vörösvári és solymári rész is.

Összterület 3000 k. hold. Ezenkívül van Torontál vármegyében 32,000 és Szerem vármegyében

4000 ra. hold. A pestmepyei birtokból kert és beltelek 33, szántó 900, kaszáló 56, legel 345 és a többi

erd. A szántóföldek parozellázva vannak. Az erdség tölgy-, szil-, gyertyán-, kris- és akáczfákból

áll. melyet — a 20 éves fordáju okáczf.sn kívül — 40 éves fordában kezelnek. Termék : tzifa.

PCSmegyer-LeányfalU. Schaeffner Károly birtoka. Összterület 400 m. hold. Ebbl 360 szántó,

16 belsség és pnrk, 4 konyhakert és 20 m. hold szl. Vetöforgó : négyes. A lóállomány 21 vegyes.

Marhaállomány 80 tehén, simmonthaU és bonyhádi keresztezés és egy telivér simmenthali tenyész-

bika; 300 húsjuh ; legel-gazdaság. Napi tejtermelés 800 liter, melyet többi kerti termékeivel együtt,

a saját budapesti árúcsamokában értékesít. Baromfitenyésztés most van berendezés alatt. Halá-

szat bérbeadva. Fö-borszlöfajok : ezerjó, mézosfehér, kadarka, olaszrizling. Csemegefajok : chas-

selas. 3 holdon zöldségtermelés, öntöz berendezéssel. E kezd termelés jelenlegi havi forgalma,

kb. 400 kor. A munkaert helyben szerzi. Napszámárak : férfiaknál 200—400, nknél 140—200 fill.

Az átlagos földhaszonbér e \-idéken k. holdanként 28 kor.

PomáZ. Mandica Milán dr. és Lagyevics Mária birtoka. Ide tartozik a budakalászi rész is.

Összterület 1800 m. hold. Ebbl kert és beltelek 50, szántó 600, kaszáló 150, erd 800, szl 20 ra.

hold. Vetforgó ötös és hármas. A lóállomány 7 vegyes. Marhaállomány 60, ebbl 26 magyar igás

ökör. 4 nyugati tehén és 30 tinó. Juhállomány 3.Í0 félmerino, 6 tenyészkossal. Erd bükk- és cser-

fából áll.Termék: tzifa. Fö-borszölöfajok : kadarka, mézesfehér és kövidinka. Van gyümölcsöse

is. kb. 400 cseresznyefával, melyeknek gyümölcsét helyben értékesiti. A munkaert helyben szerzi.

Napszámárak férfiaknál 200—300, nknél 140—180 fill. Egy m. hold haszonbére 40 kor.

PomáZ. Gróf Teleki Tibor uradalma. Ide tartozik a csobánkai és budakalászi rész is. Össz-

terület 4540 m. hold. Ebbl kert és beltelek 13, szántó 1303, erd 3207 és szl 18 m. hold. Vet-

forgó : hármas. LóáUomány 8 vegyes. Marhaállomány 135, ebbl 40 magyar jármos ökör, 40 sün-

menthali tehén, 40 tinó, 14 üsz és egj' simmenthali tenyészbika. Juliállomány 250 darab féss

gj-apjas, ebbl 100 anya és 4 tenyészkos. Napi tejtermelés Budapest számára 300 Hter. Az erd.beu

a" cser és tölgy dominál, melyeket 20 éves fordában kezelnek. Termék: tzifa. Fö-borszlöfajok a

kadarka, mézesfehér, kövidinka és rizhng. Csemegfaj a chasselas. A mimkaert helyben szerzi.

Napszámárak ugj-anazok.

Pusztavacs. Fülöp Szász-Coburg-Gothai herczeg uradalma. Összterület 13.912 k. hold 1014

négyszögöl. Ezenkívül még két nagj-obb birtok van Pest vármeg\'ében, továbbá Gömör, Hont,

Heves. Nógrád. Borsod és Szepes vármegjékben és Alsóausztriában. A pusztavacsi uradilomban

kert és beltelek 127 hold 1242 öl, szántóföld 7061 hold 1165 öl, kaszáló 642 hold 1586 öl, legel 2495

hold 1111 öl, erd 3175 hold 144 öl, szl 42, nádas 6, adó alá nem es terület 361 kat. hold 566

négyszögöl. Gazdasági és üzemrendszer : szabad gazdálkodás, hatos, ötös és négyes forgó. Dohányt

115 k. holdon termel. Lóállomány összesen 160 ; ebbl igás 20 herélt, hintósló 16, anyakancza 4o

igában használva, csikó 77, mén 2 ; mind angol félvér. Szarvasmarha-állomány összesen 678 ;
ebbl

jármos ökör 366 és gulyabeli 124 magyar fajú, hizómarha 175 kevert, tenyészbika 12 simmenthah

és magj-ar fajta. Juhállomány összesen 6248 rambouillet, 200 darab ugyanolyan tenyészkossal.

Erdészetében az uralkodó fanem kocsányos tölgy, nyárfa és akácz. A szálerdket rendszeres üzem-

terv szerint 90 éves, a sarjerdket 35 éves fordában kezelik. Termék : haszon- és tzifa. Szállítási

viszonyok kielégítk. A gyümölcsös 41 hold, 5000 darab gyümölcsfával. Az évi forgalom 3000 K.

Az uradalomban van gazd. szeszgyár 1405 hl. kontingenssel, gzmalom két kre és két hengerre es

czemenltéglagyár, 200.000 darab évi termeléssel. Van négy darab egyenként 8 lóers gzcsépl-
készlet. A munkaert helyben és a környéken szorzi. Napszámárak férfiaknál 1—2.80 K, nknél
0.80— 1.80 K. Az átlagos földhaszonbér e vidéken kicsiben 30, nagyban 16 K.

Solt, Hetényi József birtoka. Ide tartozik a hartai rész is. Összterület 1200 m. hold. Ebbl
kert ós beltelek 30, szántó 750, szl 20, a többi legel. Vetforgó : hármas. Dohány 40 kat. holdon.

Lóállomány 22 vegyes. Marhaállomány 142, ebbl 40 magyar jármos ökör, 20 tarka tehén, 80 vegyes

gulyabeli és két tarka tenyészbika. Fö-borszölfajok : kadarka, mézesfehér, rizling, ezerjó és szlan-

kfmenka. Csemegefajok: chasselas és passatuti. Van egj' 12 lóerej gzgépe, mely egyszersmind
mrgánjáró szántógép egj- ötös ekével és egy aratógépe. A mimkaert Akasztó községbl szerzi.

A szerzdött munkások napszámárai : férfiaknál 100—200, nknél 80— 140 fill. Az átlagos föld-

haszonbér o vidéken m. holdanként 16— 17 kor.

Solt. Gróf Teleki Gyula uradalma. Összterület 3000 kat. hold. Máramaros vármegyében az
59.000 holdnyi dolhai uradalomnak résztulajdonosa. A Solthoz tartozó révbéri uradalomban a
gazdasági és üzemrendszer : hármas vetforgó. Lóállomány összesen 50, ebbl igás 10, anyakancza
15, mén 2, a többi csikó és ménosbeli. Szarvasmarha-állomány összesen 271. ebbl jármos ökör 78,

tehén 100, tinó 60, üsz 30 ós tenyészbika 3. Napi tejtermelés 500 liter s ezt Budaj^sten értékesítik.

Baromfitenyésztésében a magj'ar fehér tyiik, liba és jnilyka kiváló. Van méhészete is, 30 kaptárral ;

a mézet 1 K ért értékesiti kg-ként. Halászata van a Dunában. Erdészetébon a mocsári tölgy, nyár-
és füz az uralkodó fanem. Borászatában a fö-borszölöfaj olasz rizling, szilváni, musoat és a f cse-

megefaj chasselas és otonel. Van kisebb üzem téglavetje, egy gzcséplkészloto és 3 aratógépo
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A^'miinkweröt. Dunnepyhá7.án''szerzi. Nap«7.ámár'^férfiiknál 1.20—2.00 K, nknól O.llO — 1.20 K.

Az átlntros földhnsznnhér o vidéken niRybnn Ifi, kicíibon 30 K.

Szentmártonkáta, TamáSkáta puszta. Katona Qyula birtoka. Ö^szterülot 000 m. hold. Ebbl
kert és boltolok 10. kiis/.Aló :W. Ifp'lö 20. ovdö W. szl 12, atöbbi szántó. ViUöforgó : hérmis. D)hány
50 kat. holdon. LóAUoraAny 20. obb«>l 10 igiis nngol félvér, 8 koosiló angol félvér éí nmorikii. 2rauiM-

közi mén. MnrhaAllomány 104. ebVil 3t) magyar jármos ökör. 05 siramonthiili tehén, 30 ugyanolyan
üsz, 3 tenyészbika é.s 30 hízómarlia. Sertésállomány 40 mingalicza anyakooza és szaporuUta, öt

kannal. Napi tejtermelés a Budiipesti Közp. Tejcsarnok száraára ir-iO liter. Van három kb. három
holdas h'ilastnva pontytenyésztésro. A hiilat a környék pi.icznin értékesíti. F-borszölöf íjok rizling

és kövidinka. Gyümölcstermelés kb. 150 körte- és 200 almafával. Van egy 8 lóarejü gzoióplkéíz-
lete és egv hét-ekés magánjáró gzekéje. A mimkaeröt a környékrl szerzi. Napszámárak férfi ik-

nál 120—'220, nknél 80—100 fillér.

Szentmártonkáta. Kenessey Miklós birtoka, összterület 500 m. hold. Ezenlúvül Veszprém
vármegyében is v.in birtolii. A Ivátai birtok liiszonbérbo van advi.

SzOd, SzödrákOS. Floch-Reyhersberg Alfréd dr. birodalmi lovag birtoka. Ide tartozik a csöröghi

és kisgödi rész is. Összterület 1280 k. hold. Kert ós boltelek 100, szántó 517, kaszáló 122, legel
385, erd 120, szl 20, nádis 4 és adó alá nem es terület 12 k. hold. Dohány 00 k. holdon. Ló-
állomány 22, ebbl 8 magyar igás, 6 félvér kocsiló és 8 muraközi igásló. M.irhaállomány változó :

3.5—10 magyar jármos ökör, 50—75 pirostarka tehén, 15—20 tinó, 25—30 üsz. Napi tejtermelés
350—450 liter, melyet Budapesten és a saját gödi nyaralótelepén értékesít. Van dunai halászat is

a budapestvidéki halászati társulat kötelékében. Akáozerd 20 éves fordával. Termékek : szer-

számfa és szlkarók. F-borszlfajok : ezerjó, kövidinka, olasz rizling. Csemegetaj ch^ssel.^s.

Vnn három lioldnjT gj-ümölcsös. szélmotoros \ázvezetékkel ; a gjóimölosöt a gödi nyarvlótelepan

értékesítik. Van téglagj-ár Szdrákoson és Gödön, 15 millió tégla évi termképességgel. Egy 6 lóer.

gzcséplö. A munkaert helybon szerzi. Napszámárak férfi iluiál 120—250, nknél 80—180 fill.

Az átlagos földhaszonbér 20 kor. A gödi pusztát nyaralótelep és családi házak czéljaira p irczelláz a,.

Három vasúti állomása van, ú. m. Göd, Szd és Kisgöd megállóhelj'ek.

Sz6d. Gajáry Otza birtoka. Összterület 424 hold ; ebbl kort és beltelek 5, szántóföld 277.

kuszáló 80, legel 20, erd 30, szl 10 és nádas 2 hold. Ezenkívül Váozon 30 hold szl. Gizdisági
és üzemrendszer : hármas forgó. Dohányt 60 holdon termel. Lóállomány összesen 1 1 ; ebbl igás 0,

hintós 4 és hátas 1 ; mind angol félvér. Szarvasmarhaállomány összesen 61 ; ebbl jármos ökör 12,

tarka és magj'ar ; tehén 40, innthali, montafoni és bonyhád-simmonthali ; 8 üsz ; az elbbiek
keveréke ; egy tenj'észbika, simmenthali ós bonyhádi keverék. Sertésállomány összesen 27 ; Ifi

anyakocza. növendék és 2 kan ; mind angol-magyar keverék. Napi tejtermelés 200—350 1., a mit
Újpesten értékesítenek. Borászatában a f borszl-fajok ezerjó, mézesfohér, olasz rizling, oporto

és kö\'idinka ; a f csemegefaj madelaine angerine és chasselas. Zöldséget 3 holdon termel. A munka-
ert helyben szerzi. Napszámárak férfialaiál 1—2.40 K, nknél 0.80—1.60 K.

Szd, Gödpuszta. Nemeskéri Kiss Pál birtoka. Összterület 2500 m. hold. Nógrádban külön
2000 m. hold. A gödi birtokból kert és beltelek 125, szántó 1500, kaszáló és legel 250, szl 35, a
többi fásítás. Vetforgó, a föld minsége szerint háromféle. Burgonya 130. dohány 60 holdon. Ló-
állomány 30 magas angol félvér. A kancza-anyag a véghlosi családi uradalomból való. A 30 közül

12 igás. 12 kocsiló és 6 csikó. Az uradalom csikóneveléssel is foglalkozik. Marhaállomány 80 magyar
jármos ökör, 100 tehén : borzderes és sinamenthili-bonyhádi keresztezés, 50 vegyes gvilyabeli és

három ultoni és innthali tenyészbika. Napi tejtermelés 650 liter, melyet helyben és Budipesten
értékesítenek. Baromfitenyésztés : nagy pekingi kacsák, emdeni-, olasz-keresztezósü ludak, pulykák
tWikok és g\-öngytyúk. Különösen a tojásra fektetik a súlyt. Méhészet 60 Zirzon-kaptárral. A mézet
helyben értékesítik. Az erdben f-fanemek akácz és feketefeuy; rendszeres üzemterv szerint,

20—25 éves fordában kezeltetnek. Termékek : tzi és szerszámfa, szlkaró ós gerendák. Fö-bor-
szölfajok: rizUng, mézesfehér, ezerjó, zöldszilváni, szlankamenka, kadarka és merlot. Csemegeféle
a chas.selas. Zöldségkertészet : 4 hold a saját kezelése alatt és kb. 30 hold bolgár kertészeknek bárb?
adva. Fiatal gyümölcsös, kb. 1500 sárga- és szíbaraczk-, körte- és meggyfával. Van egy 22 lóers
gözcséplje, egy 10 HP nyersolajmotora és két marokrakó aratógépe. A birtokon két trainig-telep

van, 55 boxxal, moly pályák — szakemberek véleménye szerint — idomító munkára elsrendüek.

Szfid. Szalachy Béla birtoka, összterület 720 m. hold. Ebbl kert 5, kaszáló 130, legel 30,

szl 20 k. hold, a többi szántó. Vetforgó : hármas. Dohány 50 k. holdon. Lóállomány 20 félvér

amerikai, ebbl 10 igás, 6 kocsiló és 4 csikó. Marhaállomány 82, ebbl 20 magyar jármos ökör, 35
nyugati tehén, 25 ugyanolyan gulyabeli és két montafoni tenyészbika. Sertésállomány 10 anya-
koczií és szaporulata, két kannal. Napi tejtermelés Újpest számára 200 liter. F-borszölöfajok az
olasz rizlinc' i-^ i/.'ijó. Csemegeszl: chasselas. A munkaert helyben szerzi. Napszám ára férfiaknál

100— li;ii. ,p,l;,„-| 100-140 fiU.

Tápigyörgye. Györgyey Illés és László uradalma. Tápiógyörgye, Tápiószele ós Farmos hatá-

rában terül el. Összterület 0245 k. hold. Ebbl kert és beltelek 50, szántóföld 7223, kaszáló 631,

legel 342, erd 142, szl 410, nádas 118 és adó alá nem es terület 320 k. hold. Gazdasági ós üzem-
rendszer : hatos vetöforgó. Búzát 2000, árpát 400, rozsot 600, tengerit 4O0, czukorrépát 750 éi

dohányt 354 k. holdon termelnek. Lóállomány összesen 184, ebbl igás 70, urasági kocsiló 44, anya-
kancza 24, részben telivér, részben félvér, csikó 45 és mén egy. Szarvasmarha-állomány összesen

1506, ebbl jármos ökör 372 magyar, a többi 800 tehén, 140 tinó, 221 üsz és 33 tenyészbika, egy-

harmadrészben borzderes és kétharmadrészben simmenthal-bonyhádi. Juhállomány 1000 darab
hazai féss, 10 db. ugyanolyan tenyészkossal. A sertés-állomány 260 anyakocza és 40 kan, magyar
kondor fajta. A napi tejtermelés 4800 1., a mit a Budapesti Közp. Tejcsarnok értékesít. Van méhé-
szet is saját használatra. Erdészetükben az akácz az uralkodó. A borászatban a f borszlfaj a

rizling, kövidinka, fehér bakar, szilváni és a f osemegofaj a chasselas ós passatuti. Az uradalomban
van egy daráló-malom saját szükségletre. Van 6 darab 10 lóers gzcsópíkészlet, egy db. 20 lóers
gzeke és 12 db. aratógóp. A munkaert helyben szerzik. A földhaszonbér nagyban 40, kicsiben 00 K.

TápiÓSáp. Heitsz Henrik birtoka. Összterület 1170 m. hold. Ebbl kert és beltelek 6, szántó

870, kaszáló 78, legel 103, erd 50 és szl 20 m. hold. ^Vetöforgó a föld minsége szerint fi-os é~>
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4-es. Kb. 50 holdon luczeriia- és lóheremagot termel. Dohánj-t 25 k. holdon. Lóállomány 22 angol
félvér és pedig igás 10, kocsiló 6 és csikó is 6. Mírhaállomány 162. Ebbl 44 magyar és tarka jármos
ökör, 64 nj-ugati tehén, 36 ugyanolyan gulyabeli, 3 tenyészbika és 15 hizómirha. Napi tejhozam
4U0 liter, a Budapesti Közp. Tejcsarnok számára. Fö-borszölöfajok : mézesfehér, ezerjó és pozsonvi
kadirka. Van eg>' 8 lóer. gözcsóplö. két marokrakó és egy kéveköt aratógóp. A mimkaert helyben
szerzi. Xapszámárak : férfiiknál 100—240, nknél 80— 160 fiU. A földhiszonbér 20 kor. és adó.

TápiÖSZecsS. Oróf Szirmay Sándor birtoka. Tápiószecs, Tápióbicske, Pánd ós Uri h»tá-
rában terül el. Összterület 1603 k. hold 1148 -öl. Ebbl kert és beltelek 32 h. 607 Q-öl, szántó
824 h. 552 Q-öl, kaszáló 178 h. 631 D-öl. legel 423 h. 202 H-öl, erd 120 h. 230 n-öl, szl 10 hold,
nádis 8 h. 526 C-öl és adó alá nem es terület 7 k. hold. Gízdisági és üzemrendszer : szabidgaz-
dálkodás. Lóállomány összesen 27, ebbl igás 10 muraközi és félvér, kocsiló 12 félvér, csikó 4 és

mén 1. Szarvasmarha-állomány összesen 156, ebbl 48 jármosökör és 25 hizómirha, részben migyar,
részben vöröstarka, 80 tehén és 3 tenyészbika pedig simmenthali. Jiihállomány 70 db. merino,
26 tenyészkossal. Napi tejtermelés 380 1. Baromfitenyésztésében a bronzpulyka és a sárgv or-

pington kiváló. Erdészetében az akácz és a nyárfa az uralkodó. Termék : tzi ós haszonfa házi szük-
ségletre. Borászatában a f borszlfaj kö\-idinka, olasz rizling, mézesfehér és a f csemegefaj a

fehér és piros chasselas. A konyhakertészet 3 holdon most van a telepítés kezdetén, hasonlóképen
a gjTimölcsös is, 1800 db. gj-ümölcsfá%'al. A ^•lzimalom egy hengerrel és 2 kvel dolgozik. Van egy
db. 8 lóers gzcséplgépe. A munkaert helyben szerzi, napszámárak férfiaknál 1—2 K, nknél
0.80—1.20 K. Az átlagos földhaszonbér e \-idékeu 24—32 K.

Tápiószentmárton. Magyary-Kossa Sámuel birtoka. Összterület 850 m. hold. Ebbl kert és

beltelek 50, szántó 682, legel 55, erd 20 és szl 30 m. hold. Vetforgó négyes. Lóállomány 14
vegjes. Jlarhaállomány 93. Ebbl 42 nng^ar jármosökör, 40 mTigati tehén, 40 vegyes gulyabeli
és egj- mT.igati tenyészbika. Van házinjiiltenyésztés, meljTiek iránya : t«nyész- és húsállatok neve-
lése. Méhészet 60 Zirzon-kaptárral. A mézet Budapesten értékesíti. A f-borszölfajok : olasz riz-

ling, ezerjó és kadar. A rizling és az ezerjó borával már több kiállításon díjat nyert. Van fiatal gyü-
mölcsös : 5 holdon alma, 4 holdon körte és 3 holdon szilva. Van egy 8 lóerejü gzcséplkészlete.
A munkaert helyben szerzi. Xapszámárak fórfiiknál 100—300, nknél 80— 180 fill. Az átlagos

földhaszoiibér e \-idéken m. holdanként 30—40 kor.

Tatárszentgyrgy. Báró Bors Frigyes örökösei : özv. gróf Bissingen Ottóné és báró Lipthay
Frigyesné uradalma. Összterület 4116 k. hold. Özv. gróf Bissingennének Besztercze-Naszódb 3n van
2500 és Miros-Tordában 1800, b. Lipthaynak pedig Torontálban 1500 s Biharban 7000 k. hold birtoka.

A tatárszentgj-örgjT uradalomban kert és beltelek 50, szántóföld 1350, kaszáló 826, legel 1053,
erd legelhaszonnal 500, szl 30, nádas 60 és adó alá nem es mocsaras terület 247 k. hold.

Gazdasági és üzemrendszer: szabadgazdálkodás. Rozsot 700, tengerit 200 és czirokot 30—tO holdon
termelnek. Lóállomány összesen 32 angol félvér ; ebbl igás 24, hintósló 6 és csikó 2. Az 50 darabból
állott ménest az örökösök föloszlatták. Szarvasmarha-állomány összesen 357, felerészben magj-ar,

felerészben bonyhádi; ebbl jármos ökör 80 tehén 63. tinó 26, üsz 25, gulj'abeU 100, hízómarhi
57 és 6 bemi-simmenthali tenyészbika. Sertés-állomány 100 db mangaUcza kocza. Juhállomány
2000 fésüs-gyapjas, 20 tenyészkossal. Erdészetébon uralkodó fanem az akácz ós nyár ós van kevés
tölgj-. Termék : szlkaró és tzifa ; a szálUtási \-iszonyok rosszak. Borászatában a f borszlfaj
az olasz rizling, kö\-idinka és mózesfehér ; a f csemegefaj fehér és piros chassel is. Van gzm alom
két pár kvel és egj' hengerszékkel, parasztrlésre és egj- homokbánya. Van ogj' 6 lóers gzcséplö

.

A munkaert a környéken szerzik. Napszámárak férfiaknál nyáron 1—2 K, télen 1 K ; nknél
nj'áron I— 1.60 K, télen 80 fill. Az átlagos földia -szonbér e vidéken nagyban 5—-6, kicsiben 10—20 K.

Tápiószentmárton. Szentkirályi Kálmán birtoka. Összterület 1200 m. hold. Ebbl kert ós

beltelek 45, szántó 900, erd 20, szl 12. és a többi legel. Szabadgazdálkodás. Lóállomány 8 angol
félvér. Marhaállomány 112, ebbl 32 magyar jármos ökör, 10 nyugati tehén, 50 gulyabeli ós 20

hízómarha.F borszölöfajok : ezerjó, kö%idmka, rizling. Van egj' 8 lóerejü gzcséplkészlete. A munka-
ert helyben szerzi. Napszámárak : férfiaknál 160—300, nknél 80—150 íiUér. Az átlagos földia aszon-

bér e \-idéken m. holdanként 24 korona.

Tinnye. X^ásárhelyi Géza birtoka. Összterület 400 m. hold. Ezenkí\-ül még Esztergom vár-

megj-ében is. A tinnyei birtokból kert és beltelek 10, szántó 270, kaszáló 30, szl 6, a többi erd
és legel. Vetforgó : négyes. Lóállomány 6 darab vegj"es. Marhaállomány 17 d?.rab vegyes. Juh-
állomány 350 gj'apjas, 4 tenyészkossal. F borszlfajok : rizling és mézesfehér. A birtokon a jász-

falusi pusztán, a Somlyóhegyen, a vasút mentén 99%-os mészkbánya és épít kbánj'a van. A
munkaert helyben szerzi. Napszámárak: férfiaknál 160—240, nknél 80—160 fillér. Az átlagos föld-

haszonbér e vidéken m. holdanként 20—24 korona.

Tiszaujfalu. Ozv. gróf Pálffy Pálné szül gróf Károlyi Geraldine uradalma. Összterület 9251
k. hold 56 négyszögöl ; ebbl kert és beltelek 2 hold 507 öl, szántóföld 5632 hold 366 öl, kaszáló

1559 hold 1269 öl, legel 849 hold 758 öl. erd 114 hold 1273 öl. nádas 91 hold 1530 öl és adó alá

nem es terület 1000 k. hold 753 négyszögöl. A birtok örök bérletbe van kiadva. Halászatát a Szol

nokvidéki alsótiszai halászati társulat bérU. Erdészetében az laralkodó fanem az akácz ; termék
szerszámfa. Napszámárak férfiaknál 1.20—3.20 korona, nknél 0.80— 1.80 koi-ona. Az átlagos föld

haszonbér e Wdéken bruttó 19.70 korona holdanként.
Tóalmás. Ozv. Beretvás Endréné szül. Wahrmann René birtoka. Összterület 1200 m. hold

Ezenki\-ül Hevesben 2000, Szabolcsban 9000 m. hold. A tóalmási birtokból kert és beltelek 70-

szántó 900, kaszáló 30 és szl 100 m. h. Szabad gazdálkodás. Dohány 40 k. holdon. Lóállomány
28, melybl 8 igás, a többi urasági és tiszti kocsiló. Jlarhaállomány 200-on felül. Ebbl 60 magyar
jármos ökör, 60 nj-ugati tehén, 40 ugyanolyan gulyabeli, két tenyészbika és 30—50 hízóm irhi.

Napi tejhozam 500 liter, Budapest számára. F borszölöfajok: rizling, ezerjó, erdei ós kadirki.
Csemegefaj : chasselas. Van egy 8 lóerejü gzcséplkészlet. A munkaert helyben szerzi. Najj-jzám-

árak : férfi iknál 100—300. nknél 80—200 fillér. Az átlagos földhaszonbér e vidéken m. holdanként
(szóló nélkül) 16 korona.

Tóalmás, AlsÓboldOgkáta pa. Katona Ferencz birtoka. Összterület 900 m. hold. Ebbl kert

és beltelek 8, kaszáló 15, legel 38, szl 10 m. hold és a többi szántó. Vetöforgó : hármas. D 'hány
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25 k. lioldon. LóáUomány 20, obbl 14 igás angol fólvór és (5 kocsiló, amerikai félvér. Marhaállomány

170. ebbl 48 mnpjnir jármos ökör, 00 simmonthnli tehén, 35 ugyanolyan üsz. két tenyészbika

és 2.1 hizómarhí. Sertésállomány 00 mnngaliczn anynkoczn ós szaporulata, 8 kannal. Napi tejterme-

lés 300 liter, a Budapesti Központi Tejcsarnok számára. Borszlnek rizlinget termel. Van kb. 200

sárga biirnczkfii. melybl pálinkát fznek. Egy 8 lóerejü gözcséplkészlet. A munkaert a vidéken

szerzi. Nii|>s7.ániárak mint Tnmáskátán.

TAalmiS. Boldogkáta pa. Kalo»a Lajos dr. birtoka. Összterület 000 m. hold. Ebbl kort és

beltolok 13. kaszáló 20, legel l.'>0. ordii 14. nádas 5 m. liold és a többi szántó. Vetforgó : hármM.
Dohány ,')0 k. holdon. LóáUomány 19. Ebbl 12 angol félvér igás. 4 ugyanolyan kocsiló és 3 csikó.

Marhaállomány 105. Ebbl 40 magyar jármos ökör, 28 bonyhádi tájfajta tehén, 20 üsz, két

telivér simmenthali tenyészlnka ós 15 hizómarhn. Juhállomány 420 merino-precosse, 5 tenyész-

kossal. Sertésállomány TiÖ fehérszr mangalicza anyakocza és szaporulata, 5 kannal. Napi tejter-

melés 180 liter, melyet helyben és Budapesten értékesít. Van baromfitenyésztés is és az évi for-

galom hid-. fehér orpini:ton-tj-úk és pulykafélékbl kb. 1000 korona. F borszlöfajok a rizling és

kö\ndinka. a csemoposzolfajok : passatuti. chasselas és muskotály. Van kb. KiO dió-, körte- és

almafa. Egy 8 lóorojii gözcséplkészlet, 3 lóer. daráló, ohió szártépö. A munkás- ós bérviszonyok

ugj'anazok, mint Szontmártonkátán.

Ull6. Váczi káplalani uradalom. Bérl : Macourek Lajos. A bérlet Monor, Vasid és Vecsós

községek határában terül el. Összterület 3000 m. hold. A somogyvármegyi Gálosfán gróf Festetioh

Páltól 3800 m. holdat bérel. .-V pestvármegyei bérleten kert és beltelek 45. szántóföld 2379. kaszáló

60, legel 50. erd 400, szl 18, nádas 8 ós adó alá nem es terület 40 m. hold. G izdasági és üzem-

rendszer: szabad gazdálkodás és hánns votöforgó. Rozsot 1200 holdon termel. LóáUomány összesen

30, ebbl igás 20 nitu-aközi. hintósló 4. Szarvasmarha-állomány összesen 53(> ; ebbl jármos ökör

36 magyar, tehén 400 bonyhádi, hizómarha 100 kevert. Napi tejtermelés 3500 Uter, a mit Buda-

pesten értékesítenek. Erdészetében uralkodó fanem az akácz, a mit rendszeres üzemterv szerint 4.5

éves fordában kezelnek. Termék: tzi- ós s/.erszámfa. Borászatában a f borszlöfaj a rizling ós ka-

darka, a f csemegefaj a chísselas és passatuti. Van gazdasági szeszgyár 1400 hektoliter kontin-

genssel ; gzmalom két kvel, daráló és finom rlésre ; továbbá három készlet, 4—-6—8 lóers gz-
csépl. egj' gzeke és három aratógóp. A munkaert ÜUn szerzi. Napszámárak férfiaknál 1.40

—

2.40 korona, nknél 0.80— 1.60 korona. Az átlagos földhaszonbér nagyban 12—24, kicsiben 22—18 IC

VáCZbOttyán. A m. kir. vallásalapítványi uradalom birtoka. Bérlk Gosztonyi Tibor ós Viczián

Antal. Összterület 853 k. hold. Ebbl kert ós beltelok 3, szántó 470. kaszáló ós legel 50, erd 295,

szl 28 és adó alá nem es terület 7 k. hold. Vetforgó : négyes. LóáUomány 13 félvér. Marha-

állomány 100,ebbl 32 magj'ar jármos ökör, 40 nyugati tehén, 24 üsz ós 4 borzderes nyugati tenyész-

bika. Sertéstenyésztés felújítás alatt. Napi tejhozam kb. 240 Uter, Újpest számára. Az erd tölgy-,

cser-, juhar- és krisfából áll és rendszeres üzemterv szerint, 40 éves fordában kezeltetik. Termék

:

tzifa. F-borszlfajok : ezerjó, olasz rizling, szlankamenka, kövidinka és blU'gmidi. Csemegefaj a

chassels. Van egy kéveköt és két marokrakó aratógépjök. A munkaert helyben ós a ^adéken

szerzik. Napszámráak : férfiaknál 80—200, nknél 60—100 fillér. Egy k. hold haszonbére 18 kor.

VáCZdUka. Gróf Serényi János birtoka. Összterület 978 k. hold 55 négyszögöl. Ezenki\KU

még Temes vámiegj'ében van 4350 k. hold birtoka. Pest vármegyében kert és beltelek 56 hold

69 öl, szántóföld 770 hold 978 öl, kaszáló 37 hold 1574 öl, legel 14 hold 1581 öl, erd 68 hold 238 öl,

szl 1 4 hold 230 öl, a dó alá nem es terület lik. hold és 385 négj'szögöl. Gazdasági és üzemrendszer

szebcdgí zdálkodás. Lóállrmány összesen 65. ebbl igás 31 muraközi, hintósló 10 vegj'es. csikó 24

(6 amerikai futó, 18 muraközi). Szarvf.smarha-állomány összesen 156. Ebbl jármos ökör 32 magyar
és vöröstarka, tehén 70 hollandi, simmenthali, innthali és berni, tinó 21 vöröstarka, üsz 22 berni, hol-

landi, simmenthali és innthaU, hizómarha 10 magyar, vörös és feketetarka, tenyészbika egy hollandi.

SertésáUomány összesen 478 mangalicza. Napi tejtermelés 400 liter és Budapesten értékesítik.

Van méhészete 20 Zirzon-kassal ; a mézet Budapesten adják el 1 korona 40 fillérért kilogrammon-

ként. Borászatában a f borszlfaj a mézesfehér és a f csemegefaj a chasselas. Vau k- és homok-
bánya, melyek termékeit értékesítik s van két 8 és 10 lóers gözcséplkészlete. A munkaert helyben

szerzi. Napszámárak férfiaknál 1.20—2, nknél 0.90— 1.20 korona.

Váczhartyán. OoszUmyi Tibor birtoka. Összterület 612 m. hold. Ebbl kert és beltelek 16,

kaszáló 20, legel és erd 24, szl 36 és adó alá nem es terület 8 m. hold. Szabad gazdálkodás. Ló-

áUomány 33, ebbl 20 félvér igás, 8 kocsiló és 5 csikó. Marhaállomány 91, ebbl magj'ar jármos
ökör 28, borzderes tehén 61, tenyészbika kett. Napi tejtermelés kb. 300 liter, melyet Újpesten
értékesít. Méhészet 150 Zirzon-kaptárral. A mézet helyben és Budapesten értékesíti. Fö-borszölöfajok

ezerjó és olasz rizling. Csemegefaj a chasselas. Van egy 8 lóerejü gözcséplkészlete. A munkaert
helyben és a %'idéken szerzi. Napszámárak férfiaknál 80—160, nknél 60—120 fiUér. A földhaszonbér

nagjban 20—24. de kicsiben 60—70 korona m, holdanként.

VecséS, Halomegyháza. Halmi Deutsch Sándor örökösei birtoka. Összterület 2738 k. hold
1000 négjszögöl : ebbl kert és beltelek 30, szántóföld 1565 hold 400 öl, kaszáló 332 hold 596 öl,

legel 302 hold 778 öl, erd 228 hold 900 öl, szl 85 hold 1178 öl, nádas 99 hold 781 öl, és adó alá

nem es terület 94 k. hold 1223 négyszögöl. Gazdasági és üzemrendszer: négyes vetöforgó. Búzát,
rozsot, árpát 855 holdon termelnek. LóáUomány összesen 16 magyar erdélyi ; ebbl igás 10, lüntósló 6.

Szarvasmarha-állomány összesen 263 ; ebbl jármos ökör 92, tehén 3, tinó 85, tiszti és cselédtehén

60, hízómarha 22 és tenyészbika 1. Juhállomány 1000 darab posztógyapjas, 42 tenyészkossal.

Erdészetében uralkodó fanem az akácz, melyet rendszeres üzemterv szerint 20 éves fordában kezel-

nek. Termék: szerszám- és tzifa ; száUitási viszonyok jók. Borászatában a f borszlöfaj az olasz

rizling, mézes, szilváni, szlankamenka és kövidinka, a f csemegefaj chasselas, passatutti stb. Az ura-

dalom kavicsbányájából a gazdasági utakat ja\átják. Van egy darab 8 lóers gzcsépl és két kéve-

köt aratógép. A munkaert a környéken szerzik, de nyári munkásokat távoli vidékrl is hozatnak.

Napszámárak férfiaknál 1.40—2.40 korona, nknél 1— 1.60 K. A földhaszonbér nagjban 20 K.
Verség, Fenyfiharaszt puszta. Báró Podmaniczky Levente birtoka. ÖsszteriUet 723 m. hold, ami

5 hold kert kivételével, mind szántóföld. Szabad gazdálkodás. 50 lioldon vörösboré és luczerna-

magot is termel. LóáUomány 10 angol félvér. Marhaállomány 75, ebbl 32 magyar jármos ökör.



Mezgazdaság óa állattenyésztés. s7

28 moutafoni-üuithali korosztezósü tehén, 14 vegyes gulyabeli és egy montafoni tenyészbika. Sertés-

állomány 60, nyoloz anyakoczával és egy kannal. Napi tejhozam 12.5 liter, Budapest számára.
Van ogy 8 lóei'ojü gözoséplökészlete. A munkaert helj'bon szerzi. Napszámárak : férfiaknál 100— 170
és up.xanennyi. csekély különbséggel, a nké is. Az átlagos földhaszonbór m. h<il(l>nként 2fi korona.

Zsámbok. Bcniczk-y Addm birtoka. Bórlök : Schoinovitz ós Schwartz. Ö.isztorülot 1800 m.
hold. Ezenkívül Borsodbin is van birtoka. A pestvármegyei részbon kert és bi'ltolek 38, szántó
Il)r.8-814, kaszáló 106-220. legel 101-1052, erd 191207, szl 139.5, nádas 28-.">!l8 k. hold. Vet-
forgó: hármas. Czukorrépatermelés 120 m. holdon. Lóállomány 17 vegyes. Mirhaállomány 173,

ebbl 38 magyar jármos ökör, 90 nyugati tehén, 38 vegyes gulyabeli. 5 nyugati tenyészbika ós két
bivaly. Napi tejhozam 800 Uter. Budapest számára. Van egy 8 Jóorejü gözcsóplokószleto. A munka-
ert lielyben szerzi. Napszámárak : férfiaknál 90—300, nknél 80—^220 fillér. \v, átlagos földhaszon-

bér o \-idéken 34 korona.

A GÖDÖLLI M. KIR. KOBONAURADALOM.

A gödölli m. kii*, koronauradalom Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye gödölli
és váczi járásában, Gödöll, Galgamácsa, Domony, Kerepes, Bag, Galgahéviz,

Váezszentlászló, Isaszeg, Valkó és Dány községek határában terül el.

Története Gödöllével együtt tulajdonképen csak a XIV. században
kezddik, mert addig — állítólag — Gödöll több kisebb földbirtokos tulajdo-

nában az akkor még nagy Besny (ma Máriabesnyö puszta) községhez tartozott.

Azonban a XIV. század közepe táján különvált Besnytl, a mely a legrégibb

adatok szerint 1387 eltt a horvátországi Iván nemzetségé volt. Ezektl htlenség
miatt elkoboztatván, újból a királyra szállt vissza. Nagy Lajos király Pohárnok
Péternek adományozta, kinek családja 1405-ig bírta. E család kihaltával Zsig-

mond király a birtokot nejének : Borbálának adta, de már 1439-ben az addigi

bérl : Tamásij Hem-ik a birtok tulajdonosa. Azonban ettl is elkobozták Ulászló

kiráh' idejében, a ki viszont Rozgonyi János vajda Rajnold és Oszvald nev
öcscseinek juttatta. Az 1456. évben a birtokért pör fohi: s az ítélet szerint GödöU
a vajdáé és öcscseié, Szada pedig Macsafalvi Reichel Sebidé lett. 1640-ben

Kürthi Vámosy István volt Gödöll, Babát, Besny és Egerszeg puszták tulaj-

donosa, de 1665-ben már felerészben a Mocsáry nemzetségre szállott. Ez idtl
kezdve Gödöll tulajdonosai örökösen változtak.

Végre 1722-ben a pozsonyi országgylés a török m'alom alatt megzavart
birtokviszonyok rendezésére kiküldte a neo-aquistica comissiót, melynek Grassal-

kovich Antal volt az elnöke, a ki részletekben az egész Gödöllt megvásárolta.

1744-ben megkezdette gödölli kastélyának építését s Gödöllt székhelyévé s ha-

talmas birtokainak középpontjává tette. Az elbb bárói, majd grófi s végül

berezegi méltó.ságra emelkedett Grassalkovich család 1841-ben fiágon kihalt

s az uradalmakat 1850-ben leányágon gróf Hédervári Viczay Károly örökölte.

De már 1851-ben az adósságok miatt el kellett árverezni, a mikor is a gödölli

és hatvani uradalmakat 7,300.000 forintért báró Sina György vette meg, a ki,

valamint fia : Simon, a birtokot rendbe hozta s azt 1864-ben a ,,Societé belgique

du Credit foncier ej industrielle de BruxeUes" nev belga banknak eladta.

Ettl a banktól, illetleg a vele egj^esült
,
.General Company for the promo-

tion of Landkredit" czégtl a magyar kormány 1867 márczius 22-én kelt szerz-
déssel 1,840.000 forintért vette meg a gödöll-hatvani uradalmat, a mely fleg
erdkbl állott. A vételt az 1868 : V. t. ez. alapján törvénybe iktatták és a bir-

tokot, a mely a GödöU, Kerepes, Dány és Isaszeg községek határában fekv
majorságokból, továbbá az egerszegi, besnyi, babati, szentgyörgyi, n^-iregy-

házai, szentkirályi és kisbagi pusztákból állt, az elidegeníthetetlen magyar királyi

koronajavak állományába fölvették. Még 1867-ben hozzávásárolták a galgamáesai
birtokot 488.000 forintért, 1868-ban az Esterházy-féle valkói, váczszentlászlói

és galgahévizi uradalmakat 250.000 forintért és Í891-ben a nagjTáradi kápta-

lantól a szadai és vcresegj^házi erdket 51.353 forintért.

A koronauradalmat a megvétel után minden tekintetben egy igazgatóság

alá helyezték. Azonban 1869-ben a királyi várkastéhi: a 120 k. hoÍd 450 D öles

parkkal együtt az egyesült budai-gödöUi várkapitányság kezelésébe bocsá-

tották, a vadászati ügyek vezetését pedig 1874-ben az udvari vadászati hivatalra

bízták. Míg az erdk és az erdtisztások viszont az erdkincstár kezelésébe

kerültek. A koronauradalom mezgazdasági része 1867-t öl 1890-ig a pénzügy-
minisztérium fömüiatósága alá tartozott, ekkor a földmívelésügyi minisztérium
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v^tte at. Az uradalom igazgatása az átvétel óta szintén több változáson m^nt át-
Kezdetben külön igazgatósága volt. majd az óbiidai kincstári jószágigazgató-
siiggal egyesítették. lS8:{-ban pedig ismét küKin igazgatósággal ruházták föl.
A mezgazdasági kezelést jelenl.^g a Gödölln .székel jószágigazgat áság végzi,
nvj-Iyet egyes kerületek fömajorjaival távbeszélliálózat kapcsol össze. A tiszti
létszám a következ : egy jószágigazgató, egy jószágfelügyelö, kil?ncz ga-'.dasági
intéz, egy ellenr, három segédtiszt és egy gyakornok. Van ezeken kívül állandó
ember- és állatorvos és gyógykovács.

' ... -Politikai tekintetben a birtok nagvobb része a gödölli, kisebb része a váczi
járáshoz tartozik. Az egész terül-t — a föntebb említett községek határában —
a rakosi síkságból kiemelked dombcso]iortozatot foglalja el s tengerszin fölötti
magassága 143—345 méter között váltakozik. L-gnagyobb folvóvize a Rákos;
ez táplálja az uradalom halastavait és több malmot is" hajt. Ivisebb vizek még
az Aranyos és Fáczános, Domonv határában az Egres, Isaszegnél a Tápió és
Galgamácsa határában a Galga patak. — A talajnem-k fl?g kétfélék : I. kötött
talaj, csekély humuszréteggel s a magasabb fekvés helveken többnvire kötött
agyag-altalajjal. 2. Homoktalaj, a völgyekben több h-lyen futóhömokkal és
homokk-altalajjal. A birtokon a termtalaj mintegy 33%. a jobb minség
homok 26 és a silány kvarczliomok 41%.

Az egliajlat a mezgazdaságra szintén nem kedvez, m?rt többnyire széls-
ségekben mozog és a csekély csapadék elosztása aránytalan az egyes évszakokban.
A tél rendszerint késn áU be és hosszú ; a tavasz "ellenben rövid ; a nyár forró
es hosszú, de éjjel ersen lehl ; csak az sz kedvez, a mikor az szi munkák
rendesen végezhetk.

1. Ez id szerint a koronauradalom két, egvmástól teljesen független részbl

:

az erd- és mezgazdaságból áll. A mezgazdasági rész 10.588 k. hold 1070 D öl,
mely terület a következ hat gazdasági kerületre oszlik : a gödöll-haraszti
888 k. h. 1562 ü öl. a kerepesi 1297 k. h. 1228 n öl, az ilkamajori 1364 k. h.
779 G öl, az isaszegi 3174 k. h. 1580 D öl, a babati 2536 k. h. 396 D öl és a
galgamácsai 1326 k. hold 325 C öl.

A birtok mívelési ágak szerint a következképen oszlik meg : szántóföld
7083 k. h. 1092 C öl. rét 650 k. h. 1036 D öl, legel 1809 k. h. 1494 D öl, szl
88 k. h. 1353 D öl, gyümölcsös és kert 155 k. h. 1005 D öl, erdfásítás 167 k. h.
1196 L öl. füzes 4 k. h. 560 D öl. beltelek 274 k. h. 955 D öl, mocsár és tó 47
k. h. 1101 U öl, terméketlen 226 k. h. 350 D öl és bérbe van adva 79 k. hold
528 D öl.

Az összterületbl mívelési ágak szerint a kalászosokra 32-86%, kapásokra
11"67, vetett takarmányokra 21-66. füvelkre 25-17, kertre és gyümölcsösre
0-62, szlre 0-76, fásítá"sra 233 és a mívelésen kívül álló területre 4-35% esik.
A birtok fontosabb kultúrnövényeinek tíz évi átlagos terméseredményei a kö-
vetkezk

: búza 876, rozs 773, "árpa 786, zab 600, tengeri 809, magbükköny
652, burgonya 4438, takarmányrépa 10.406, murok 6431, mesterséges széna
1083 és réti széna 1260 kg.

A '^^l^szosok termésének legnagyobb részét a nagyszámú cselédség illet-

ményéül o.sztják ki, a zabot és az árpát etetésre fordítják és csak a mi ezek után
fönnmarad, az kerül eladásra. — Különleges termelési ágként említhet a
len, melylyel a galgamácsai gazdasági kerületben végeztek kísérleteket és pedig
kedvez eredménynyel. — A mívelésre nem alkalmas területeken akáczosokat
telepítettek, melyek szölkarózemre vannak berendezve, de egyelre csak az
uradalom szlkarószükségletét fedezik.

A koronauradalom az állattenyésztésnek négyféle ágát : a ló, szarvas-
marha, sertés és juhtenyésztést zi.

A nagyobbarányú lótenyésztésre az uradalom 1897-ben tért át, a mikor
Mezhegj'esröl kis ,,Nonius"-fajta tenyészkanczákat és méneket hozatott, hogy
nemcsak nehezebb gazdasági munkára alkalmas, de könny kocsiban és katonai
szolgálatra is használható anj^agot neveljen, st a m°lynek szebben fejlett egyedei
köztenvésztés czéljára is megfelelnek. A kis ,,Nonius" mindé czélokra kitnen
bevált s így az utóbbi években már a hároméves méncsikók 80%-át lehetett
1400 korona árban köztenyésztési czélokra értékesíteni. A tenyésztésbe be nem
osztott kanczákat és herélteket átlag 800 korona áron adták el a hadseregnek.
A lóállomány jelenleg a következ : tenyészmén 4, kétéves 23, egyéves 23, vá-
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lasztott 27 és szopós mén 17 ; tenyészkancza 85, nem tcnyész kancza 34, három-
éves 12, kétéves 23, egyéves 15, választott 20, és szopós kancza 19 és öreg herélt

28 ; összesen 330 darab. Az átlagos .szaporulat évenként 50—60 darab csikó.

Az uradalom a szarvasmarha-tenvésztéssel részben a teitermelést. részben .

a köztenyésztésre szükséges tenyészbikák neveleset es a tragyatermeles foko-

zását czéiozza. Eredetileg csak tisztavérü borzderes (innthali) és pinzgaui fajtákat

tenyésztettek, de néhány év eltt áttértek a bonyhádi tájfajtára is ; a bonyhádi
tehenekre tisztavérü szimmenthali bikákat használnak. A tejet részben az al-

kalmazottak illetményére fordítják, de a nagyobb részét helyben hterenként
20—22 fillérért értékesítik. — A szarvasmarha-állomány a következ : Innthali:

tenyészbika 6, egyéves 4, választott 1 és szopós bika 19 ; tehén 126, kétéves

üsz 63, egyéves 45, választott 71, és szopós üsz 30; összesen 355. Pinzgaui:
tenyészbika 5, kétéves 8, egyéves 23, választott 28 és szopós bika 16 ; tehén 163,

hároméves üsz 20. kétéves 64, egyéves 65, választott 49 és szopós üsz 15
;

összesen 456. Bonyhádi: tenyészbika 3, kétéves 4, egyéves 5, választott 9 és szo-

pós bika 9 ; tehén 74. hároméves üsz 12, kétéves 18, egj'éves 22, választott 29

és szopós üsz 10 ; összesen 196. Az igás er és tinóállomány : magyar 280, nyii-

gati ökör 227. hároméves 53. kétéves 131, egyéves 100 és választott tarka tinó

80, összesen 871. Ez utóbbiak fedezik részben az uradalom igáserö-szükségletét.

A szarvasmarha-állomány teljes száma 1878 darab.

A sertéstenyésztés kondor magyar mangalicza-fajtával s 100 anyakoczával
s,,rtés

történik. Czélja ennek is a tenyésztésre alkalmas kanok és koczák nevelése s

évente kb. 80 kan és 50 kocza kerül eladásra. Az ártányokat és miskároltakat
hízottan értékesítik. — A sertésállomány a következ : öreg kan 29, süld 108

és választott kan 144 ; kocza 109, süld 3 és választott kocza 180 ; süld és vá-
lasztott ártány 54—54 ; süld miskárolt kocza 49, választott miskárolt kocza
194 ; összesen 924.

A precoce-merino juhokat törzsállományként tenyésztik, gyapjutermelés
és tenyészkosok nevelése czéljából. A precoce merino és hampsliii'e down keresz-

tezésbl ered bárányokat elválasztás után hizlalják és darabanként átlag

50 kg súlyban árusítják. Ujabban a húsbárányok szopós korban is piaczra kerül-

nek, a mi szintén jövedelmeznek bizonyult. — A juh-állomány a következ
;

öreg kos 3. harmadf 19, toklyó 21 ; anj'a 632, harmadf 130, toklyó 151 : har-

madf ürü 122, toklyó ürü 111 ; összesen 1189.

Már föntebb ernlítettük, hogy a Rákos patak az uradalomban két halas-

tavat táplál, melyekbe minden év tavaszán fél kg. súlyú, kétnyaras cseh pon- "
^''*'

tyokat eresztenek. Halászásuk egy évi növekedés után történik és akkor, ha
már egy kilogi-ammnál nehezebbek.

Az uradalomban telepített szl területe 82 k. hold s ebbl mintegv 55 k. „ ^
hold immums homokon van, mig a tobbi ojtvany. Az illtetett fajták között az

olasz rizling az uralkodó, mert ennek a bora itten a legértékesebb.

Van az uradalomnak feles bolgár konyhakertészete is, melyet annak ide-
j.^, j^^^.^

jén 28 k. hold nagyságban, silány futóhomokon telepítettek, de a tekintélyes
évi jövedelmen kivül azóta — az ers trágyázás és öntözés következtében — a
talaj értéke is megháromszorozódott. A kert öntözésére a Rákos mellett ásott

kút szolgál, melj'bl a vizet gzervel emelik föl és juttatják el az öntöz csator-
nákba. A termények legnagyobb részét a környék piaczain értékesítik. Ujabban
fölmerült a terv, hogj^ a galgamácsai gazdasági kerületben hasonló konyhaker-
tészetet fognak berendezni.

A koronaui'adalomban az áUandó cselédség létszáma a következ : egj^ cseiéd- és nmn-
mühelyvezet, egy szeszfz, három gépész, három kovács, három bognár, kásviszonyok

egy asztalos, egy szíjgyártó, egj' molnár, hét kmíves, négy kovácssegéd, kilencz
majoros gazda, három magtáros, tíz mez-r, nyolcz els béres, 84 szekeres,
kilencz takarmányos, kilencz göbölyös, egy csikós-gazda, egy tanító kocsis,
négy csikós, 55 kocsis, hat tehenes gazda, 42 tehenes, egy gulyás számadó, 20
gulyás, két juhászszámadó, négy juhász, négy kanász, hét udvaros, egy fövin-
czeílér, ISszölömunkás és 70 ostoros ; összesen 393. Azonban a munkásviszonyok
nern kedvezek, mert a közeli fváros rengeteg sok vidéki munkást von el a gaz-
dasági munkától. S ha a koronauradalom az idszaki munkákhoz szükséges
napszámosokat és szakmányosokat biztosítai akarja, tetemes anyagi áldozatokat
kell hoznia. Ennek következtében a napszámárak férfiaknál tavaszszal és szs/.f 1
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2 koronáig, nyáron 3 koronáig, nknél és gyermokoknél tavaszszal és szszel
1 korona 20 fillérig, nyáron 2 koronáig emelktHlnek.

Gépüiom.
_^\ fönti-bl) elsorolt iparosok a koronauradalom gépmhelyében foglalat i)s-

kodnak, hol nemcsak az összes gazdasági gépeket, fogatos és kézi eszközöket
javítják, hanem újakat is készítenek. A gépmühelylyel kapcsolatosan gazdasági
violom van üzemben, mely az alkalmazottak gabonáját rli és a szükséges dará-
lásokat végzi, A burgonyatermés kedvezbb értékesítésére pedig 1906-ban
nagyszabású és mintaszer berendezéssel bíró szeszgyár' épült, mely egyúttal
az országos szcszkísérleti állomás czéljaira is szolgál. A szeszgyártásnál származó
moslékot a szarvasmarliák fiUjavítására használják.

Közlekedés. ^ korouauradalum közlekedési viszonyai nagyon kedvezek, mivel a m. kir.

államvasutak budapesf-hatvani vonala és a budapest-kassai állami út rajta vezet

át. Ezekenkívül a galgamáesai gazdasági VeTvleteX &z aszód-balassagyarmati h. é.

és a kerepesit a budapest-kerepesi h. é. vasút szeli át. Ujabban pedig építés alatt

van a budapest-váczi villamos vasút, melynek Gödölln állomása lesz és a ke-

repcsi h. é. vasútnak Gödöllig leend meghosszabbítása és villamos üzemre
való átalakítása.

K.-cyorasá?. A koronauradalom tetemes áldozatot hoz a róm. kath. egyház érdekében,
a mennyiben kegyura a gödöUöi, bagi, galgamáesai, isaszegi, kerepesi és dányi
templomoknak és plébániáknak, valamint a besnyi kapuczinus-zárdának.

A birtok els sorban az uralkodónak szolgál vadászterületül, mely czélnak

különösen megfelel, mert fekvése hegyes, völgyes és számos patak szeh át. A mez-
gazdasági területek az erdtestekkel fölváltva fekszenek és míg a nagy vad-
állomány a gazdaság nyílt területein b táplálékot, addig az erdk srjében
alkalmas menedékhelyet talál.

Fek^^"
'"^ Pest vármegyében fekv erdkincstári, illetleg koronauradalmi erd-

birtok, a gödölli m. kir. erdhivatal kezelése alatt áll és megszakításokkal az

éj.szaki szélesség 47" 25'—47° 50' és kel;>ti hosszúság 36" 30'—37" 10' alatt,

200—668 tengerszin feletti magasságban fekszik. Kiterjedése 31,6911 k. hold,

a melybl erdterület 29,4601 k. hold. Az erdköz taitozó szántó 560'7, a bel-

telek 100'2, rét és legel 13468 és a terméketlen terület 2233 hold. Helyrajzi

tekintetben a budakeszi, visegrádi, szigetmonostori, galgamáesai, és a babát—

•

valkó—isaszegi erdkbl áll, a melyek részint síksági, részint pedig elhegységi
erdjellegek. Fontosabb csúcsai a Feketehegy 493, Kis-Kopaszhegy 359, C.siki-

hegy 366, Prédikáló-hegj' 641, Ágas-hegy 480, Nagysom-hegy 476, öregpap-hegy
568, Szentlászló-hegy 506, Öreg-bükktet 570, Urak-asztala 594, Kálvária-hegy
301. Juharostet 308, Látó-hegy 283, Bancsok 317, Bolnoka 329, Margita-hegy
345, Ecskend 321 és Szoma-hegy 307 m. magassággal. A hegyoldalak lejtje a

lankás 5—10"-tl a 20—40" meredekig változik. Számottev patak vagy folyó az

egész uradalomban nincs ; megemlítésre méltók a Kahcsa völgy és Lepencz-völgy.

Uralkodó szelek iránya Ény. és Dk. Csapadékban nagyon szegény.
^»"<^'°- Az elforduló fanemek között a tölgy az els helyet foglalja el, azután jön

a bükk, cser, ákácz, kris, juhar és a fekete feny. Terület szerint a fanemek a

következkép oszlanak meg : Tölgy 73%, bükk és más kemény lombfa 19%,
nyár és lágy lombfa 5%, fekete feny 3%.

iKazgratAs. Az uradalom igazgatóságának székhelye Gödölln van, a melyhez mellé-

rendelt hivatalokként az erdrendezség és erdszámvevség tartoznak. Az ura-

dalom hét erdgondnokságra van beosztva, 46 erdri kerülettel. Ide tartozik

még a budapesti faraktárgondnokság is. Az erdgondnokságok a következk :

A budakeszi m. kir. erdögondnokság, Budakeszi széiihelylyel, átlag 300 m, ten-

gerszín feletti magasságban, 4221 '4 k. hold kiterjedéssel és 7 erdrzési kerülettel.

Személyzete egy erdgondnok és 8 erdvéd. — A babati m. kir. erdgondnokság,
székhelye Fáczánkert, átlag 250 m tengerszín feletti magasságban, 57783 k. hold
kiterjedé.ssel és 12 erdrzési kerülettel. Személyzete egy erdögondnok és 12 erd-
r. — A galgamáesai m. kir. erdgondnokság, székhelye Megyerke, átlag 25 m
tengerszín feletti magasságban, 37427 k. hold kiterjedéssel és 6 erdrzési kerü-

lettel. Személyzete egy erdtiszt és 6 erdaltiszt. — Az isaszegi m. kir. erdgond-
nokság székhelye Szentgyörgy-puszta, átlag 250 m tengerszín feletti magasságban,
58936 k. hold kiterjedéssel és 5 erdrzési kerülettel. Személyzete egy erdtiszt

és 5 altiszt. — A nagymarosi m. kir. erdgondnokság kezelése alatt álló állami

erdkbl Pest vármegyébe a Szigetmonostor község határában lev erd esik,
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a mely 100 m tengerszín feletti magasságban és 861 k. liold kiterjedésben

egy erdörzési kerület. — A valkói m. kir. erdögondnokság 200 m tengerszíii

feletti magasságban fekszik, 5079"4 k. hold kiterjedésben és 4 erdörzési kerület-

tel. Székhelye Valkó. Személyzete egy erdötiszt és 4 erdaltiszt. — A visegrádi

m. kir. erdögondnokság 450 m tengerszín feletti magasságban van, 6114-7 k. hold
kiterjedéssel és 11 erdörzési kerülettel. Székhelye Visegrád. Személyzete egy er-

dötiszt és 12erdöaltiszt.

Hogy az udvarnak alkalmas vadászterülete legyen, ennek megfelelöleg a
gazdasági tervek is úgy vannak összeállítva, hogj' a vadászati érdekek m?Uett
az erdöáUomámi; is fenntartsák és így a felújításra nagy gondot fordítanak. A
felújítás részben természetes úton, fokozatos felújító vágások vezetésével, rész-

ben mesterséges úton, az elkészítre vágott állomám-ok csemetével való tele-

pítésével, vagy pedig a hol a vad megengedi, makknak való alákapálásával törté-

nik. Ott, a hol a viszonyok megengedik, a felújítás mezgazdasági el-és közöttes

használattal történik oly formán, hogy a tarolt területet kissebb parczellánként a

körülfekv falvak lakosai vállalják el és mindaddig, míg tölgymakk vagy csemete
nem kerül bele — rendesen egy-két év, — évi bért fizetnek, a mikor pedig már
a makkot elvetik vagy a csemetét elültetik, bért már nem fizetnek, de azért a

csemete-sorok között bxirgonj'át, kukoriczát tenyésztenek. Ez a közöttes használat

addig tart, a míg a csemete záródása azt megengedi. Hj'en eljárással sikerül szép

és keU srség állományokat nevelni.

Erdsítésre kerül évente kb. 500 k. hold, a mehTe átlag 28,000 kor. költséget

fordítanak. Az erdsítés rendszerint tavaszszal történik, a mikor még a talaj kel-

len nedves. A kiültetend csemetét saját csemetekertekben nevelik, melyeknek
összes kiterjedése 25 k. hold és évi megmívelésük 13,500 koronába kerül. Az erdsí-
téshez és a csemete-kertekhez szükséges magvakat más kincstári erdhatóságtól
szerzik be és csak kivételes esetben magkereskedktl. Egj' k. hold erdsítési

költsége 20—100 kor. között változik. Az erdsítések foganatosítására évente kb.

20,000 munkanapot használnak fel. 1'20—300 kor. átlagos napszám mellett.

Az uradalom évi fatérmése 33.000 tömör m', a mibl haszonfára 850 m*
esik. Az évi vágásterület 350 k. hold. A fakihasználás télen történik és a haszon-

fát a tzifával egyszerre vágják. A szükséges munka- és fuvarert a környékbeli

falvak adják. A kihasznált fát még télen ki is fuvarozzák a faraktárakba. Mind
a mfa, mind a tzifa legnagyobb részét a gondnokságok székhelyén lev farak-

tárakból kis memi\nségekben a kis fogyasztóknak értékesítik és csak a fennmaradó
részt szállíiják a bpesti kincstári faraktárba. Az átlagos faárak a következk :

Közi
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(Liparis Jlonaoha) tömogcsobben lép fel, de a gyorsan megtett óvóintézkodések
a bajt még csírájában elfojtják. Az emberek okozta károsítások— bár az uradalom
köröskörül falvakkal van körülvéve — nom gyakoriak ; elfordulnak ugvan
szigorú telek alkalmával a falopások, de minthogy olcsó faanj^ag, száraz galyfa

és hulladékfa áll a nép rendelkezésére, ez sikeresen gátat vet a nagyobb fatolvaj-

lásoknak. Érzékeny károsítást okoz a fiatalosokban a vad, olyannyira, hogy
több heh-t fiatalost csak úgy lehet nevelni, lia el van kerítve.

Erasébot-park. Végül megemlítend a gödölli erdhivatal két nagyobb szabású alkotása : a
gödölli Ei-?sébet-park és József királyi berezeg fenykisérleti telep. Az Erzsébet-

park Darányi Ignácz dr. földmívelésügyi miniszter rendeletére 1898-ban kelet-

kezett, néhai Erzsébet királjnié emlékére. Területe 53 k. hold és a parkhoz az

ország valameniiyi kincstári erdóhatósága küldött fa- és cserje-csemetéket. A
park közepén Erzsébet kiráhmé emlékéül egy kbl felépített, kb. 15 m magas
halmot emeltek, tetején a magyar koronával. Ez eltt áll közvetetlenül a közada-
kozásból emelt Erzsébec-szobor.

'^^'"'letep'*''"

'

"''^ József királyi herczeg fenykisérleti telepet szintén Darányi Ignácz föld-

mívelésügyi miniszter kezdeményezésére, 1902-ben állították föl, hogy a kisérl.v

tekkel a magyar homokon kipróbálják azokat a külföldi feny és lombféléket,

a melyek a kiilföldi homokon jól fejldnek és így ezután, a magyar nagy homok-
pusztákon az ákáczon kívül más fafajokat is sikeresen lehessen erdösíteni. A tele-

pen kísérleteket tesznek a Pinus Ponderosa, Banksiana, Corsica. Pireneika, Rigida,

Cembra. Montone, az Abies Cancolor, Balsamea, Nordmannia, Pseudo Asuge Dug-
lassii. Picea Pungens, Picea pungens Argentea, Chcmacciparis Lavsaniana, a
Larix Leptolepis, Larix Liberica, továbbá a Prunus Serotina, Fraxinus Amerikana,
Acer Dasicorpun, Quercus rubra, Quercus Boniste, Quercus macrocarpa, Po-
pulus canadensis, Populus petrowskiana, Populus rosumowskiana, Populus
trich'icarpa, Populus Angulata, Populus Balsamifera, Philodendron Amoreuse,
stb. fanemekkel. A telep kiterjedése 326 k. hold. Kaegészit része a 12 k. hold

nagyságú középponti csemetekert, hol 2—3 éves korukig nevelik a különböz
fanemek csemetéit és innen ültetik ki a telepre.
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SZÖLÖMlVELÉS ÉS BORÁSZAT.

Magyarország borvidékeinek beosztása szerint Pest-Pilis-Solt-Kiskun

vármegN'e szlvel beültetett területei három borvidékbe tartoznak.

Ezek 1. a buda-sashegjd borvidék, a vármegye Duna-jobbparti részén

fekv hegyi szlk ; 2. a pest-nógrádi borvidék, a vármegyének váczi

és gödölli járásaiban lev hegja szlk, 3. az alföldi borvidék, az

elbbi két borvidékbe nem tartozó járásokban, valamint, a bár ezeknek fölcü'ajzi

területén, de nem a hegyen, hanem sík területeken ültetett szlk.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye szlterülete az 1908. évi statisztikai

adatok szerint 50.080 hektár, a mi az egész ország szlvel beültetett területének

17-29%-a. Ezzel a szl-területtel nemcsak messze túlhaladja a többi vár-

megj'ék szlterületeit, hanem a szlvel beültetett területet az összes term
területhez viszonyítva is, 4'08%-al — Tolna vármegye 4* 18%-a után — a máso-
dik helyet foglalja el. A vármegye 221 községe közül, beleszámítva a városokat
is, csupán 7 községben nem foglalkoznak szlmíveléssel.

Jóllehet a vármegyének ilyképen vezet helyen álló szölmívelése csak a
filloxera-vész után emelkedett a mai helyére, már a korábbi idkben is ismeretes

volt jó híre, nemcsak az országban, hanem külföldön is.

A vármegye szlmívelése és bortermelése nagyobb múltra tekinthet

vissza, mint maga a vármegye. Kétségtelen, hogy már a bort kedvel rómaiak
alatt voltak itt szltelepek és a kereszt felvétele után a korábbi szlmívelés
általában fellendült, a mennyiben magának az egyháznak — különösen szerze-

tes rendjei utján — kiváló gondja volt a szlmívelés terjesztése.

A Xl-ik században már nemcsak a vármegye dunajobbparti hegyoldalain,

valamint a duna-balparti fels dombvidékén, hanem az Alföldön, a Duna^—-Tisza

közén, a homokteriüeteken is voltak szlk. (V. ö. Hornyik János, Kecskemét
város története.) Buda vidékén a szlmivelés úgyszólván virágzott, a buda-
vidéki vörös borok az Árpádházi királyok idejében már híresek voltak s késbb
az Anjouk és Mátyás kjrály idejében még nagj^obb hírre tett(>k szert. De kit-
nk voltak a fehér borok is, a metyekrl Bertrand de la Broquiére, a burgundi
herczeg flovászmestere, 1432-ben, Budán átutaztában kóstolva, dicsóren em-
lék.szik meg. (V. ö. Herczeg M., Magyarország szl- és bortermelésének tört.

)

Bél Mátj'ás írja, (Notitia Hungáriáé novae historico-geograplca) hogy
Mátyás király Francziaországból. Champagneból és Bourgoundból hozatott
szlövesszket s azokat a budavidéki hegyeken ültette el. Ügy látszik, hogy a
vörös bor termelése a mai buda-sashegyi borvidéken azóta nyert nagyobb tért.

Bár azeltt is jó hú-e volt a budavidéki vörös bornak, do Mátyás idejében
annyira emelkedett, hogy azt akkor a magyar borok között legjobbnak tartott
szirmiai borokkal állították egy sorba. (BélMátyás.)

Savoyai Jen, a zentai hs, a ráczkevci birtok uraként 1739-ben Badenbl.
Breisgauból svábokat telepít a mai Budafok területére, a kik az erdket kiirtva,

majdnem az egész határt szlvel ültetik be s csak a szölmívelésre alkalmatlan,
mély fekvés part menti területeket hagyják meg legelnek.

A XVII. század vége felé telepednek meg a szerbek is a dunamellélci fal-

vakban. (Szentendrén stb.) s miután a települk nagy része oly vidékrl szárma
zott, a hol szólötermeléssol foglalkoztak, az itteni, szölmívelésre alkalmas hegy"

.\lní,'.'..iror?z.ig V.'lrinogyéi is VArosai: Pc3t-PilÍ9-Solt-Ki3kun vArmog.Vf. U. _
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oldalokat is csakhamar beültették s jelentékeny bortermésükkel nemcsak a bel-

földi, dunamenti városokat. Komáromot. Gyrt. Pozsom-t, keresik fel. hanem
Bécsig s azon túl is eljutnak s ólónk kereskedelmet znek. A .szentendrei vörös bor
annyira ismert és kedvelt lett. hogj- ahg volt említésre méltó hclv Ausztriában,
Orosz- és Lengyelországlian. a hol azt nem fogyasztották volna. (V. ö. Schams
Ferencz : Ungarns Weinbau.)

Szentendre. Buda. Budafok (akkor Proniontorium) és Tétén}^ voltak a leg-

híresebb vörös borterm-helyek s ott még a múlt század els felében is, a terme-
lés háromnegyedrésze vörös bor volt, s csak azután hanyatlott a vörös borterme-
lés, a hogy a felemelt vámok következtében a kivitel és kereslet csökkent. A vár-

megye többi részén a fehér bor termelése volt túlsúlyban. Schams (1832) különö-
sen kiemeli a vecsési. szadai és csömöri borokat s egyébként azt mondja, hogy
a borok minsége annál gyengébb, minél távolabb esik a termelhely a Dunától.

,. ;, A múlt század elején némi hanyatlás állott be a vármegye hegyi szl-
mívelésében. eg^Tészt a kivitel csökkenése miatt, másrészt pedig azért, mert a
síkvidéki és homoki szlk telepítése is megindult. Schams szerint a múlt század
harminczas éveiben e vármegyében körülbelül ugyanannja sík vidóld ós homoki

. .^
bor termett, mint heg_\n s azok a heg_\á borokat a helyi fogyasztásból kiszorították,

ban.
* '

5 lí'*; Schams Ferencz, említett munkájában, a vármegye bortermelésérl a követ-

kez statisztikát adja: Promontoron 55.000 akó (56 liter) volt az évi termés,

Kis- és Xag%-tétényben 60,000. Szent-Endrén 70.000. Pócsmegyeren 25.000,

Tótfalun 10.000. Bogdányban 20.000. Visegrádon 3000, Budarsön 20.000, Csömö-
rön 8000, Csörögön 3000. Váczon és vidékén 150.000, Szadán 6000, Ürömben és

Csobánkán 35.000, Budakeszin. Zsámbékon, Tökön, Perbálon 40.000 és a többi

heg\-i szlkben együtt : 80.000 akó, vagps összesen 585.000 akó volt a hegyi bor,

a sík vidéknek mintegy 100 községében pedig 400.000 akó. E számítás szerint a

vármegye bortermelése felülmúlta a Lombard-Velenczei királyság ós Tirol

együttes akkori évi bortermelését. A szlvel beültetett terület akkori nagy-

ságára, egyéb adatok hiányában, a termésmennyiség után lehet következtetnünk.

A mi a termés-átlagokat illeti, ug3'ancsak a fönt idézett forrás után a gazda-

gabb talajokon s egyéb tekintetekben is jobb körülmények között lev szlkben
1200 öles holdanként 60—80 akó, a sovány, rossz területeken pedig 10—20 akó
termett. Terület-egységül, általános szokás szerint, vagy a 800 D-öles fertály,

vagy a 150—200 D-öles kapás, — vagyis egy nap bekapálható terület —
szolgált

.{

A szlterületek értéke a helyi körülmények szerint változó volt. Budafok ós

Tótény vidékén 800 C-öles fertályonként 150Ó—1800 frtig is fizettek. Szentendre

határában a 150 D-öles kapás szlterületek ára, rosszabb körülmém"ek között,

20—30 frt. igen jó körülmények között 200—250 frtra is rúgott.

Sl^íf A mívelési költségek a szerint változtak, a mint közelebb vagy távolabb

feküdt az illet szl a fvárostól, közvetetlen a fváros környékén holdanként a

szl egész nyári megmunkálásáért 36 frtot fizettek a vinczeUéreknek vagy kapá-

soknak, a távolabb es helyeken azonban, pl. Szentendrén csak 12—15 forintot.

A szl megmunkálása, lényegében, különösen a Duna jobbparti részén a

múlt században is úgy történt, mint ma, természetesen a filloxera, peronoszpóra

stb. ellen való védekezés munkáját kivéve, a melyeket akkor nem ismertek.

Nj-itás. metszés, karózás. kapálás. köti')zés. válogatás vagy gyomlálás, (irtás) s

végül a fedés, s ritkábban a trágyázás alkották a szl egész évi megmunkálását.

A karózást sok helyen, még a hegyi szlkben is, kivált a sovány talajú helyeken.

elhag\i:ák ; az igen sovány talajon a szl vegatácziója gyenge lévén, a karózást a

tke nélkülözhette is. Valósízínü. hogj^ a homoki gyalog-szlknek ezek a szlk
szolgáltak például, de a karónak való fa hiánj^a is hozzájárulhatott a gyalog-

mívelés kialakulásához. Buda vidékén ma is szokás, hogy válogatáskor a hajtások

alsó leveleit leszedik. Ezt az eljárást már Schams Ferencz is heh-tclennek mon-
dotta. Kapálni sekélyen szoktak ; a régi. meredek állású, rövidnyelü budavidéki

kapával mélyen kapálni nem is lehetett, st a budavidóki szlmunkások ma is

sekélyen kapálnak. Különösen sík vagy kevésbé lejts területeken ezzel a kapá-

val a munka nagyon tökéletlen volt ; legfeljcbl) meredek fekvés helyeken volt

jelentsége az ilyen kapálásnak, mert a földet így kevésbé hordta le a víz.

A budavidéki szüret, mint az egész évi munkálkodásnak jutalma, a leg-

több helyen valóságos ünnepnap volt ; víg zene és ének mellett folyt le, s a ter-
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inést csengs és lobogós fogatok beszállítván a borházba vagy a falukba, estén-

ként a fiatalság tánezra perdülve fejezte be a napot s azzal kezdte a másikat.
A borkezelés kezdetleges és liiányos volt. kivált a sík és homokos szlkben,

vagj' ott, hol megfelel pinczék nem voltak. Az ilyen helyeken a bort lehetleg
újbor-korában adták el. csak azok tartották tovább, a kiknek pinczéjük is volt.

A borokról, különösen a vecsési, csömöri és szadai boroki'ól, azt tartották,

hogy csak 3

—

í éves koruki-a fejlödnek jól ki. A borok ára általában igen alacsony
volt. Schams szerint a múlt század közepén akónként 2 fit 24 kr. — 3 frtért

is adták a budavidéki silányabb borokat ; de egyes jobb borok és jobb évjáratok
15—20 forintig is emelkedtek, különösen a vecsési. szadai és csömöri borok.de a
budavidékiek is. Külön említést érdemel a szentendi'ei aszú, a melyet a jól meg-
érett s ezenkívül a padláson egj' ideig szikkasztott, jobbára kadarka-szlbl
készítettek, ó-borral való felöntés emllett ; ezeket a borokat a budapesti, bécsi és

lengyel vevk nem ritkán 60—150 forintjával fizették akónként.
A borkereskedelem majdnem teljesen a budapesti borkereskedk kezében

volt s a budapesti borvásárok igen nagy hírné\niek örvendtek s bvebb szüretek
után 100.000 akónál is több bor került egy-egy vásáron eladásra. A boroknak túl-

nyomó része a hehn fogyasztást fedezte, csak kisebb része került ki^^telre.

Meg kell emlékeznünk még a szlfajtákról, melyek a filloxera eltti idk-
ben a vármegye területén szerepeltek. Els helyen állt a kadarka, mely nemcsak
a Ijuda-sashegj-i borvidéken, hanem a Duna-balparti szlkben is legjobban el volt

terjedve. Tényleg a buda-sashegyi borvidék borainak jellegét a kadarka adta s

talán szm tekintetében a kadarka vörös bor sokszor nem állta ki a kritikát,

szelíd, kellemes íze, finom iUata s szegfszegre emlékeztet zamatja kedveltté

tette s nagy hírnevet szerzett a buda-sasheg^á boroknak. A buda-sashegji bor a
külföldön ma is keresett boraink eg^áke. jóllehet a ]juda-sasheg\a borvidéknek
igen lényeges része ma már a múlté. Szerette is a régi budavidéki szlsgazda a
kadarkát s nem ok nélkül lett a közmondás a németek ajkán :

.,Allén Samen lob' ím Ganzén,
Doch Ksdarken sollst du pflanzen",

vagy a Szentendreieknél

:

j.Svaku fajtu cliwali

A Skadarka sadi".

A kadarka mellett, bár kisebb arám'ban, ültették a kék fajták közül a kék
góhéit, a csóka szlt (Kleinschwarz). a rácz feketét, a kölni kéket (Grobschwarz),
a fekete muskotáhi; stb. A rácz feketérl azt tartották a régi kapások, hogy a
kaiai'kával vegj'csen adja a legjobb vörös bort. az eg\ák megadja a savát, a
másik pedig a borsát . A fehér fajták közül a mézes-fehér, apró-fehér, fehér kadarka
hosszúnyelü, rakszl. a szemendriai fehér, a muskotály, továbbá a vörös dinka
s még néhány más, jelentéktelenebb, voltak a vármegj-e si szlfajtái, a melyek-
hez késbb a szlankamenka és kövidinka járult. Általában véve a szlfajtákat
vegyesen ültették, fajtiszta ültetvények aUg fordultak el. a minthogy az ide-

való fajták egyike sem lett volna alkalmas arra, hogy fajtisztán ültetve, valami
nemesebb bort adjon. Andi'ée Károly osztrák gazdasági íi'ó meg is bírálta a fajták
megválasztását, minthogy e fajták valamennjaje inkább a mennyiségre, mint a
minségre való termelés czéljának felel meg.

A filloxera megjelenése és elterjedése egész Magyarország szölmívelését
fordulóponthoz juttatta, de az az átalakulás, a mely a vármegye szlmívelésében
a filloxera-pusztítás következményeként beállott, a maga nemében páratlanul áll.

lS75-ben állapították meg hazánkban elször a filloxerát Pancsován, s a vár-
megye területén 1880 június 13-án talákák meg elször Taliitótfalu községben,
Málnaj- dr. szlejében, a ki már évek óta látta, hogy szólt je pusztul, de nem ismer-
vén a bajt. jelentést nem tett róla : vessz-kereskedéssel foglalkozott és szl-
vesszit tovább is árulta. Tahitótfalu községben ekkor már 180—200 holdnyi
.szlterület volt filloxerás. Ugyanez évl)en. júhuslAés november 1 között meg-
állapították még Dunabogdány, Leányfalu és Szentendre határában, mely infek-
ciók a tahit ót faluival összefüggésben voltak. Ugyanekkor megtaláhák még
Gomba község határában is s 1882-ben Visegrádon. Békásmegyeren ós Váczon.
Az 1889. évben már a vármegye 92 községe voU fiUoxera-lepett! Mint mindenütt,
úgy itt is. teljes kész illetlenségben találta szlsgazdáinkat a filloxera. egyrészt
magában a filloxera-pusztításban való kételkedés, másrészt a védekezési módok
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kell ismeretének kiiínya okozta, hogy bár a pancsovai els eset óta egy évtized
eltelt, szlsgazdáink könnyez szemekkel, de tétlenségre kárhoztatott kezekkel
vártak, míg rövid egy-két év alatt parlag terület lett azeltt zöldel szlhegyük-
bl. Történtek ugyan kisérletek a filloxera-lepett területeken az ú. n. irtási eljá-

rással, ezek azonban eredmén\Te nem vezettek ; részint azért, mert az eljánís már
elkésett, részint pedig azért, mivel a vész miatt amúgy is lehangolt szlsgazdák
elkeseredettsége majdnem lázadásszer ellentállást idézett el. Abba hagyták
tehát a filloxerás szlterületek irtását, szabadjára engedvén a vészt, a iu(>ly fel-

tartóztatás nélkül terjedt, míg az ,,olajcseppek" — Planchon hasonlatát
idézve — összefolytak s az ezeréves szlö-kultura korszaka a vármegyében is

bezárult.

De a kipusztult szl, az azt mívelö népességnek részint egyedüli, részint

elsrend kereset-forrása lévén, a gazda nem nézhette sokáig tétlenül üres par-

lagját, hanem a esüggedést leküzdve, megkezdte a romokon az újjáépítés munká-
ját. Sajnos, a felújítás kezdete újabb csalódásokkal és újabb csapásokkal járt

;

sok pénz s verejtéii-áldozatba került, míg a felújítás a helyes mederbe terclJött.
A íilloxera ellen való védekezéssel kapcsolatos felújításnak három módját,

t. i. a szénkéneggel való gyérítésre hazai fajták ültetését, az amerikai direkt

term fajták ültetését és amerikai alanyú oltvám^ok ültetését próbálták meg a
vármegye szlterületén. A szénkéneggel való gyérítés kezdetben sok helyütt

nem vezetett sikerre, s a szlsgazdák egy része abba is hagyta, jóllehet a vár-

megj'e területén fönnállott farkasdi kísérleti szltelepen végzett kisérletek meg-
mutatták a heh'es szénkénegezés útját, s az állam is, hogy a gyérítés terjedését

mentül jobban elmozdítsa, a budafoki szénkénegraktárban a szénkénegnek
korábbi 24 forint métermázsánkinti árát az 1889. évben 15 forinti'a szállította alá,

de a tapasztalatlan, hozzá nem ért szlsgazdák és munkások helytelenül, vagy
nem a maga idején végezvén a szénkénegezést, sok helyütt a szénkéneg, máshol
pedig a filloxera tette tönkre a szlt s a kipusztult területen annak gazdája más
felújítási módhoz kezdett. A legkönnyebbnek s a kisemberek részére legalkal-

masabbnak ígérkez felújítási mód, a ctirekt term amerikai fajták ültetése, a fel-

újítás els éveiben nagyon népszer lett, st a vármegye területén lev farkasdi,

istvántelki és budafoki telepekrl maga az állam terjesztette a különféle direkt

term fajták vesszit, melyek azonban csekély ellentálló képességük miatt,

cgj'-két évi tengdés után — az egy othelló kivételével — a fiUoxerának áldoza-

tául estek. A direkt term fajták közül egyedül az otheUó maradt meg hosszabb
ideig, st sok helyen, különösen a buda-sashegyi borvidéken, a kis gazdák szle-
jében a mai napig is, s volt id, mikor borát mesés árakon fizették s más gyen-
gébb szín veres borok festésére használták, hogy ily módon jobban értékesít-

hessék azokat. A direkt term fajtákkal való szl-kultúra azóta teljesen letnt a

színtérrl a vármegyében is, s az othelló-telepítvényeket is, ott, a hol még van-
nak, ma már többnyire szénkéneggel való gyérítéssel tartják ferui. Sok baj volt

az amerikai alanyú oltványok ültetésével is a felújítás els éveiben. Nem ismer-

ték az alany-fajtáknak sem ellentálló képességét, sem a talajok iránt támasztott
igényeit s így sok vállalkozást ért balsiker ebbl a tekintetbl is, de az oltványok
helj-telen készítése, kezelése és ápolása miatt is. Majdnem egy évtized kellett

ahhoz, míg részint az állam, részint a vármegyei gazdasági egyesület támogatásá-
val a vármegj'ei hegjT szlsgazdák reátörhettek a mai helyes szlmívelésre.

Mialatt a hegyi szlk felújítása körül évekig tartott a kísérletezés és a fel-

újítási módok megválasztásában való ingadozás, addig a íilloxera-mentes homok-
talajok beültetése egyre fokozódó arányban indult meg a vármegj^e területén.

A mint a homoknak filloxera-mentessége tapasztalatok útján is igazolást nyert,

az 1890-es évek eleje óta egjTe több vállalkozó fogott a homoki szl míveléséhcz,

úgy, hogj' a míg a múlt század közepe táján (1833.) Schams Ferencz területre

körülbeliil ugyanannyinak jelezte a vármegyében a homoki szlket, mint a

menmú hegj'i szl volt, ma több mint tízszer annyi, s nem lehetetlen, hogy a
jövben még emelkedik. A homoki szl-kultúra felvirágzása nemzetgazdasági
szempontból nagy horderej jelenség. A Duna—Tisza között elterül homok-
sivatagok nagyrészét korábban itt-ott silány erd fedte, vagy birka-nyájak

legeljéül szolgált. Ma ezek helyén a virágzó szlterületeken a számban is ersen
gyarapodott nép egész éven át foglalkozást és kenyeret talál. Azok az értéktelen

liomokterületek, a melyek a filloxera eltti idkben holdanként 20—60 korona
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ellenében kerültek új gazda kezébe, ma 800—1000 koronáért kelendók ós sok-
szor még ennél magasabb árt is adnak érettük. Az a csapás tehát, a mely a hegjd
szlkre végpusztulást s azután is küzdelmes jövt hozott, a homoki vidékekre
valóban áldás lett s a szölmívelés súl\-pont ját a homokteriUetre helyezte át.

Az elpusztult hegyi szlk felújításának s a helyes alapokra fektetett homoki
szóló-kultúrának a nagy munkájában, részint egj'mással karöltve, részint külön-
külön, kivette a maga részét mind az állami és törvényhatósági, mind a társadalmi
és magántevékenység is. Az állami intézmények között meg kell említenünk a
budai vinczellériskolát, mely nem volt ugA-an szorosan véve a vármegye területén,

de a helyes szölmívelés terjesztésének, a felújítási munkák tanításának és ismer-

tetésének a révén, mégis befolyást g;s'akorolt a vármegye szólmívelésére. A far-

kasdi állami kísérleti szltelep a filloxera-ügj'gyel kapcsolatos kérdések meg-
fejtése ós egyes eljárások kipróbálása útján közvetve szintén támogatta a vár-

megye szlmívelésót. Mind a farkasdi, mind az istvántelki ós budafold állami

szólótelepek, valamint a késbb fölállított szentendrei és zsámbóki állami ame-
rikai szlótelepek évenkint több százezer sima és gyökeres amerikai alany-
vesszket és kész oltványokat termeltek, hogy azokat önköltségi áron alul a tele-

píteni szándékozó gazdáknak kiadják. A 200 holdas kecskeméti állami MJklós-

telep, bár szintén kívül esett a vármegj-e területén, a homoki szölmívelés kér-

déseinek tanulmányozása, kipróbálása és a homoki szlk terjesztése körül a vár-

megj'c részérl is elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki. Az állami szak-

közegek idleges és állandó tanfoh'amokon tanították a fás és zöld oltás, a szón-

kénegezés, a helyes felújítás és mívelés s a peronoszpóra ellen való védekezésre
vonatkozó ismereteket. Ezenkívül az állam Budafokon, majd Szentendrén, Gödöl-
ln, Váczon, Aszódon és Maglódon szénkéneg-raktárakat állított fel. Hogy a homoki
szölmívelés terjedését elsegítse, Vácz, Veresegyháza és Örszentmiklós közsé-

gek határában immmiis homokterületeket parczelláztat, s azokat elnyös fel-

tételek mellett kis emberek kezére juttatja.

Az állami tevékenység mellett méltó elismerés illeti a vármegyei gazdasági
egyesületet, mely jókor átérezve a szlmívelésnek fontos szerepét a vármegyé-
ben, az egyesület titkári állásáná.1 kötelezvé tette a szlészeti és borászati szak-

képzettséget. Halas város területén 13i^ kat. holdas homoki szltelepet ültet,

hol a vármegye viszonyainak megfelel szlmívelést és szlfajtákat gyakor-
latilag kipróbálja, útmutatással és példával szolgál a közönségnek Az 1891—93.

években a vármegye szölmívelési szempontból fontosabb községeiben 22 kisebb,

600—3200 C-öles kísérleti szltelepet alapított, hogy mentül hozzáférhetbbé
tegye a szlsgazdáknak az újabb szölmívelési ismereteket és tapasztalatokat,

Ilyen kisebb telepek voltak és pedig amerikai szlvel : Budakeszin, Váczdukán,
Csömörön, Budajenn, Hartán, Kistéténj'ben, Budakalászon, Kiskunlaczházán,
Makádon, Nagytétényben, Pándon, Perbálon, Solymáron, Szentendrén, Tökön,
Galgagyörkön ós Zsámbókon, továbbá európai szlvel immúnis homok-talajon:
Dümsödön, Gyónón, Rákoscsabán, Zsámbókon s végül eitrópai szlvel kötött
talajban Káván. Az egyesület az állammal karöltve tanfolyamokat, minta-szüre-
teket, permetez és gépversenyeket rendez, sikerült telepítésekre és helyes keze-
lésre díjakat tz ki s a helyenkint korábban megkezdett felújítás sikerét kirándu-
lá.sokon buzdító példáid állítja az érdekldknek. Azok között a férfiak között,
a kik a vármegye mai nag^-arányú szlómívelósének megalapításánál az állami
és vármegyei tevékenységnek rendezi ós végrehajtói, az ügynek valódi apostolai
voltak, fel kell jegj^eznünk Rácz Sándor — akkori kerületi szlészeti ós borászati
felügyel — ós Serfz Géza, a vármegA'ei gazdasági egj-esület titkárának nevét,
a kiknek buzgalma és fáradozása meghozta gj'ümölcsét.

A magántevékenység egyes nagyobb szlbirtokosok például szolgáló tele-

pítésében, az újabb és helyes szölmívelés meghonosításában nyilatkozott meg.
Kiilönös elismerés iUeti Jálic^ Géza szölsgyáli nagyszlöbirtokos érdemeit, a ki

gyáh szlgazdaságát a franczia s áUalábaii újabb Tapasztalatokon nyugvó szak-
értelemmel úgy rendezte be, hogy az a telepít homoki szlsgazdák Mekkája lett

s a homoki szlk telepítésének moginduhía után a látni és tanuliü akaró gaz-
dák ezrei keresték fel, hogy maguknak póklát vegyenek. Meg kell még említenünk
azt is, hogy a gy&h telepen a birtokos saját költségén szölmunkás-tanfolyamot
tartott fenn, hol a felvett egyének egy éven át alapos gyakorlati oktatást
nyertek.

Állami tcv-
kenység-.

Vármegyei
tevékenység.

>raeántevé
kenység.
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SíAiöterüict. Az állami, társadalmi és magántevékenységnek a szlk felújítása körül a

vármegye területén elért sikerét semmi sem bizonyítja jobban, mint a szlvel
beültetett területnek óriási emelkedése a filloxera eltti idiiöz viszonyítva.

Összehasonlítás kedvéért lássuk a vármegye szlmívelésót a filloxera-pusztítás

kezdetén és az újabb statisztikai adatok szerint. Az 1884. évben a vármegye
szlterülete: 33.536 hektár*). 189G'ban 34.668 és 1900-ban 36.092 iiektár, a meíy-

böl immúnis homok 29.420 hektár. — Az 1908. évben a vármegye szlterülete a
következ volt : 1. Immúnis homokszl, a legújabb telepítéseket is beleszá-

mítva 44. 166há. 2. Hegyi szl olt ványokkal telepítve, a legújabb telepítésekkel

együtt 1120 há. 3. Szénkéneggel való gyérítésre telepített szl, a legújabb

teiepítésekkel együtt 2579 há. 4. Síkvidéki kötött talajú szl, oltványokkal

125 há. 5. Ugyanaz hazai fajtákkal 2090 há. ; összesen 50.080 hektár.

Ezek a számok eléggé mutatják egyrészt azt, hogy a homoki szl tele-

pítése a fiUoxera-vész után rendkívül fellendült s a vármegye szlmívelésének
súlj-pontja ide helyezdött át, másrészrl pedig, hogy a felújított hegyiszlk
területe a íilloxera elbbi Iviterjedéséhez képest ersen csökkent. Bár az elpusz-

tult szlk felújítása még mindig folyamatban van. a változott viszonyok között

alig remélhetjük a rekonstrukczió lényeges emelkedését ; a megdrágult munkás-
kéz, a f\"áros és közlekedési eszközeinek rohamos fellendülése s az ennek kap-

csán értékükben ersen emelkedett szöltelkek. a jövedelemmel járó szlmívelést
úg^'szólván lehetetlenné tették, s ma ott. a hol azeltt a buda-sashegyi borok
legjobbjai termettek, vagy viUa-telkeket találunk, vagy a nehezebben hozzá-
fériaet részeken ma is kopár területek vannak, egy-két elvénült gyümölcsfával.

A bortermelés. A vármegye évi bortermése az egész ország termésének körülbelül ^ 7-ed

része, a mi a beültetett területek arányának is megfelel. Az 1908. évi bortermés
1.061.010 hl. volt s bár az 1908. esztend sokkal bvebb volt. semhogy azt át-

lagnak venni lehetne, ha figyelembe vesszük, hogy a szlvel beültetett terület-

bl az 1908. évben 74:;0 hektár volt az új, még nem term telepítés, s hogy a
telepítés azóta is még mindig tart, kerekszámban bátran vehetjük a közel jö-

vben 1 millió hektoliternek a vármegye átlagos bortermését. A szlbirtokok
megoszlására nézve — területnagyságok szerint — tájékozódhatunk az alább,

adatokból: 100 kat. holdnál nagyobb szlbirtok van 13, 50— 100 k. hold kö-

zött 31, 20—50 k. hold között 99, 10—20 k.hold között 197, s olyan termeli
a kinek évi átlagos bortermése a 100 hl.-t meghaladja, közel ezer van,

A 100 kat. holdnál nagyobb szölbirtokok névszerint megemlítve a követ-

kezk : Az uralkodó család ráczkeveí alapítványi uradalmának sziget csépi szl-
gazdasága, továbbá Jálics Géza szlsgyáli, Deutsch Sándor vecsési, báró
Schossberger Zsigmondné galgahársi, B. Tóth Ferencz kiskunhalasi, Oppenheim
E. és H. izsáki és nyársapáti. ^4Zístocfe Féhx nagykát ai. -BereírasEndrénétóalmási,

Györgyey Illés tápióg\'örgyei, Roheim Samu veresegyházi, Pálóczi Horváth Ist-

ván örkén_\n és Bátor i Antal Örkényi szlgazdasága.
Cscmeeeszöiö. Ig^n jelentékeny ága a vármegye szölmívelésnek a csemegeszl-ter-

melés is. Azeltt a nagymarosi szl a külföldi nagyvárosok piaczán számot-
tev fogyasztásra talált, a mióta azonban e vármegye homok-teriUete nagy
tömegekben termeh a csemegeszl többféle fajtáját, különösen a fehér és piros

chasselast, azóta a nagymarosi mézes-fehér leszorult a kiviteli piaczoki'ól. Alig

van nagyobb homoki szl a vármegyében, kivált ha a közlekedési eszközöktl
nem fekszik távol, a mely a borszl mellett csemegeszlt is ne termelne. Ennek
nagy része a budapesti piaczot látja el. de Bécs, Berlin s Galiczia felé is sokat

szállítanak, bár a kivitel körül még mindig vannak nehézségek s az koránt sincs

azon a magaslaton, a melv a termelés nagyságának megfelelne. Az 1908. évben
eladott csemegeszl 62.342 métermázsa volt. Nagy baj az. hogy a tömeges
termelés és az egyidben ér fajták következtében a piaczok a rövid ideig tartó

éréskor t úlzsufólodnak s nagyré.szük, mint csemege-szl, nem értékesüliiet.

Állami intéz- Ma a vármegj'e újból virágzó szlömívelésének szolgálatában áUó állami intéz-
™ ""^^ menyek között felsorolhatjuk a szölmunkás-tanfolyammal egybekötött zsám-

béki állami szltelepet, a kecskeméti egyéves tanfolyamú vinczellér-iskolát

és állami Miklós-telepet, mety ug\'an Kecskemét város határában van. de hatása
és mködési köre a vármegyére is kiterjed, továbbá a "budapesti és kecskeméti

*) Ee>- hektár = 1.737,726 kat. hold.



Szölöniívelés és borászat. 101

kerületi szlészeti és borászati felügyelségeket, mely utóbbinak teendit a

kecskeméti vinczellér-iskola igazgatósága látja el. Van a vármeg\-e területén

7 bizománj'i szénkéneg-raktár, Aszódon, Budafokon, Budaörsön, Ráczkevén,

Szentendrén, Váezon és Zsámbókon. A vármegye területén van a budafoki

pinczemesteri tanfolyam.

A korábban állami kezelés alatt állott budafoki és szentendrei szölötelepek

idközben az illet községek kezelése alá jutottak. A vármegyei gazdasági egye-

sületnek Halas város határában lev IS^i kat. holdas homoki minta-szöltelepe

korábbi czéljának és feladatának megfelelvén. 14 évi kezelés után Halas község

tulajdonába és kezelésébe ment át. A szlömivelés érdekében 23 hegyközség

is alakult a vármegye területén, azonban ezeknek egy része nem felel meg fel-

adatának, s ez id szerint csak hét községben áU fenn összesen 1 5 hegj'község és

pedig Csömör, Aszód, Üj kecske. Örszentmiklós, Budafok községekben egj'-egy,

Ráczkevén és Váezon pedig öt-öt.

Pest-Pihs-Solt-Kiskun vármegye borait a három borvidék szerint csopor-

tosíthatjuk, ezek között mint legnagj^obb borvidéké, els hehT:e kerül az alföldi

homoki szlk bora. Elmultak már azok az idk, a mikor a homoki borokról

általában a lekicsinylés hangján lehetett beszélni, mert az újabb homoki kultúra

megválogatott fajtáiból gondos kezelés mellett szrt borok komoly verseny-

társai a hegyi boroknak. A mi a fehér borokat illeti, nem a jobb fekvés hegvi-

szölk kiváló borait, hanem a termelés zömét alkotó úgynevezett asztali borokat

értve, bátran állíthatjuk, hog^- keresettebbek és könnyebben értékesíthetk a

homoki borok, mint az ugA'anilyen hegjiborok, s ha az alább található elemzési

adatokat szemléljük, a borok összetételében sem találunk különös széls-

ségeket. A homoki vörös borok pedig a szlfajták helyes megválasztása mellett

akárhány heg\T vörösborral méltán versenyeznek, mint pl. a szlösg^'áU merlot

borok, melyek Francziaország világliírü vörösboraival is vetekednek. A hegyi

fehér borok között a budaörsi, zsámbéki, váczi, csömöri, szadai borok legtöbbje

jó asztah bor s egyes fajták után igen jó pecsenye-bor is. A vörösbor-termelés

általában véve a heg^iszlkben gyenge, s jóformán csak a buda-sashegyi bor-

vidékre szorítkozik. Az alábbi táblázatban láthatjuk néhány hegyi és homoki
bornak elemzési adatait, Kramszky Lajos fvegyész elemzése után :

A biir termolielye faja

Szesz-

tartalom
ii térfogat összes
százalék- gav bor-

ban kösavb.

100 om3-ben grani

Vonat-
anvas

1901.

1901.

1901.

1901.

1902.

1902.

1903.

1903.

1903.

1904.

1906.

1906.

1906.

1902.

1903.

1903.

1903.

1903.

1904.

1904.

1904.
1904.

1905.

1905.
1905.

J905.
1906,

1906.

Homoki borok

:

csengdi rizling ....

kiskunfélegyháziH . .

szabadszállási rizl ing

szabadszállási kadarica

dunaharaszti cabernet, vörös . . .

tiszangi burgundi vörös
nagykörösi
czeglédi

csengdi vörös
szabadszállási kadarka
pxisztaszentimrei rizling

soltvadkerti

tápiógyörgyei vörös

Hegyi borok :

budaörsi
budaörsi
zsámbéki
veresegyházai
veresegyházai rizling

budaörsi
zsámbéki rizling

zsámbéki muskotály
burgimdi

., rizling

mézes
muskotály
burgundi
rizling

mézes

13-86
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i>iuoíoga«d2^sr ^ nagyobb szlöbirtokok között, mint a legújabb és logmodernobbl be-
rendezés szlgazdaságok egyikérl, bvebben kell megemlélcoznünk a felséges

uralkodó esaUid ráczkevoi alapítványi uradalmának szigetcsépi szl- és pinoze-

gazdaságáról. A Csepel-sziget nagyldterjedésü homokbuczkáinak egy részén

elterül szlbirtokok korábban értéktelen terület volt s most az uradalom
intenziv gazdálkodása mellett egyike az ország legvirágzóbb telepeinek. A szl
telepítését 1889-ben k(v,dték meg, de legnagyobb részét 1902-bon ülteitek.

A szl mai területe 113 hektár, a melyet azonban kedvez körülmények kö/,()tt

a jövben tervszeren nagyobbítani fognak. A termelés fsúlya a feiiér asztali

boron nyugszik, de vörös bort és csemege-szlt is termelnek. A bortermés túl-

nyomó részét Ausztriában értékesítik. Az egész terület olyan szlfajtákkal
van beültetve, a melyek az adott viszonyok és körülmények között az eddigi

tapasztalatok szerint legjobban beváltak. Olasz-rizling, kövidinka, ezerjó,

rakszlö, bogdányidinka, erdei és mézes-fehér, valamint muskát-ottonell adják
a fehér borokat, cabernet és nagyburgundi pedig a vörös borokat. Csemegeszl-
fajták közül a chasselas-félóket ós passatuttit választották ki telepítésre, mint
a melyek a mi viszonyaink között és a mi piaczainknak legjobban megfelelnek.

Az egész szl fogatos mívclésre van berendezve, a sortávolság 120 cm.,

a tke-távolság 80 cm., nyitás, fedés és a terület nyári mívelése a tke-sorok
irányában, tehát egy irányban, fogatos eszközökkel történik, a körülmények
szerint szükségesnek mutatkozó kézimunkával való kiegészítéssel. A trágyázás,

mely a homoki szlknél legfontosabb, mtrágya-félékkel történik,
j,

Az m'adalomnak az 1907. évben épült sajtóháza és pinczéje, az országnak
ezidszerint legújabb és legmodernebb ilynem épülete. Ennek építésénél nem-
csak az a czél lebegett a tervezic szeme eltt, hogy az a mai igénj^eknek minden
tekintetben megfeleljen, hanem az is, hogy sürgs esetekben minél gyorsabban
és minél kevesebb kóziervel minél nagyobb termés legyen itt feldolgozható és

elhelyezhet. A sajtóliáznak czélszerü és a legkisebb részletekig gondos beren-

dezése, a mustelválasztó tartányok, kézi és víznyomású sajtók, a vasúti sínelcen

gördül sajtókosarak, mint gyjtt artányok stb. lehetvé teszik, hogy a szl
nagy termése gj^orsan és kényelmesen megy át a feldolgozáson, a must rövid

id alatt hordóíja kerül s a teljes felszereléssel naponldnt 350—400 hl. must
is leszrhet. A pincze föklfeletti épület, miután a magas talajvíz a pinczének

föld alá való építését megnehezítette. A pincze falai és mennyezete a hszigetel
tulajdonságáról ismeretes parafakö-lemezekkel van bm'kolva, a mivel egyrészt

a kiils hmérséklet ingadozásának befolyását akadályozták meg, másrészt pechg

lehetvé vált a pincze falait a közönséges lakóházak falainál is vékonyabb
mérettel építem. Az építési költségek ennek következtében ann^ara mérsékel-

hetk voltak, hogy a pinczében elhelyezhet 6000 hl. bornak l.-jére az építési

költségekbl csak 10 korona esik. Az egész pincze alapterülete 640 m^, pillérekkel

három hajóra van osztva s benne 40 darab százhektohteres fahordó és kétoldalt

összesen 2000 lü. rtartalmú czementhordó áll. A mennyezet vasgerendákon
nyug^^ó borított gerenda-mennyezet, alsó és fels parafa-hszigeteléssel, melyet
padlásnélküh faczement-tet takar. Említésre méltó a pinczének két önmköd
ízellöztetje, mely a pinczének két (Uagonalis sarkában könny kezeléssel és

szabályozással kitnen teljesíti feladatát. A pincze hmérsékletét az erjedés

alatt a szükséghez képest két kályha ftésével emeUk. A sajtóház fölötti padlás-

tér raktárul ós csemegeszl-csomagolási helj^l szolgál.

.<z6i6sgT<ii- A másik nagyobb szlgazdaság a vármegyében, a mely a maga nemében
els és mintául szolgáló modern bomold szlt elepe volt az országnak, Jálics

Géza szölösgyáli szltelepe. A szlösgyáli telep, mely az országnak elsrend
vörösbor-termel helye, jó ideig páratlanul állott hazai viszonyaink között

abból a szempontból is, hogy a vele összefüggésben lev gazdaság összes mívelési

ágai a szlmívelésnek alá vannak rendelve s azoknak alakulása, fejldése és

terjedelme a szlömíveléshez, mint termelési fághoz alkalmazkodik. Az egész

birtok, mely Alsónémedi községhez tartozik, 1000 magyar hold s ebbl a szl
200 hold, vagyis a területnek 20%-a.

A terület felszíni alakulása szelíd huUámos dombokból áll s így a szom-
szédos területeknél átlag 8—12 méterrel magasabb, tehát a kési fagyok nem
tesznek annyira kárt a szlben, mint a közvetetlen környéken. A birtok leg

magasabb pontja 119 m. a tenger színe fölött. A szlvel beültetett terület talaj
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Részletek a gödölli koronauradalom erdségeibl.
1. Vadetet. — 2. Az egerszegi erdSri lak, a hol hajdan Grassalkovich herczeg
vadászvendégei gyülekeztek. — 3. A ligeti erdSrész u. n. „Szép juharfa" tisztása,

a hol 5 felsége vadászvendégeivel gyülekezni és étkezni szokott.
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mindenütt immúnis homok, feltalaj és altalaj között különbség nincsen. A szl
ültetését 1892-ben kezdték meg s 1895-ben érte el a betelepített terület a 200

holdat. Nagyon tanulságos a telepített fajtáknak megválasztása, a meljaiél

a birtokost az a szempont vezérelte, hogy elég jó termés mellett a bor minsége
is kiállja a bírálatot. Mivel a homoki fehér borok a hegyi fehér borokkal nem
versenyezhetnek, a jól megválasztott homoki vörös borok ellenben a hegyi vörös

borokkal bátran egy sorba állíthatók, a fsúly a finom vörös borok termelésére

helyeztetett. Az illtetett fajtáknak 64%-a vörös bor, 23%-a fehér borfajta és

11%-a csemegeszlfajta, miután a kedvez közlekedési viszonyok s a buda-
pesti piacz közelsége a csemegeszl-fajták felkarolását is indokolttá teszik.

Ezeken kívül 2%-a az ültetett fajtáknak amerikai anyatke. Az összes szl-
tkék száma a lugasokkal együtt a fél milliót meghaladja.

Az egész terület 252 táblára van osztva s az egyes egész táblák tcrüUi*'

1000 D-öl s a sor- és tke-távolság 120 cm. lóvén, minden teljes táblában 2500

tke foglal helyet. A szltáblák között a szabályosan kitzött f-, mellék- és

osztó-útak teszik könnyvé és kényelmessé a közlekedést ; a futak szélességi"

7'2 m., míg a mellék- és osztó-útaké 48 m. és 24 m. A táblák kapálása részint

fogatos eszközökkel, részint kézzel törtóik. A tkéken alacsony czombmívelést
gyakorolnak, s a szl rendes nyári munkáit (karózás, kötözés, válogatás, per-

metezés, stb.) mintaszeren hajtják végre. Trágj^ázásra. istálló-trágyát ós m-
trágya-féléket kombinálva használnak.

• A szlgazdaságnak egyik nevezetessége a sziketel és erjeszt-ház. Czél-

szerü berendezésénél és felszerelésénél az a szempont volt irányadó, hogy az
— vörösbor-termelésre lévén a súly fektetve — minden tekintetben megfeleljen

a vörös bor készítésénél mutatkozó igényeknek. A puttonyokban behordott
szlt felhúzógéppel az épület padlásrészébe emehk s a padlás hossztengelyében
fektetett síneken tovább gördiil tartányokba zúzzák és bogyózzák le, az ú. n.

mainzi központfutó zúzó éa bogyozókkal. A padlás alatti földszinten van az

erjeszt-ház, a melyben két sorban mintegy 40 darab 100 hektohteres hordó van
elhelyezve. A hordók aknanyilásuknál is ajtókkal vannak ellátva s minden
hordó-pár fölött a mennyezetben egy nyílást hagytak, a melyen át a padlás-

térben megzúzott és lebogyózott vörös törkölyös mustot a síneken tovagördül
tartányból a hordókba eresztik, a hol a törkölyös must kierjed. Az összezúzott
fehér törkölyös must pedig facsatornán az ugyancsak a földszinten elhelyezett

sajtókba kerül. A törkölyös must kierjesztése után ugyanezekbe a hordókba
helyezik el a borokat is. Az erjeszt helyiség fthet s oldalai üregesen falazottak,

hogy a helyiség a küls hmérséklet ingadozásai ellen szigetelve legyen. Az er-

jeszt helyiség eltt vele ugyanegy tet alatt van a sajtóház. A sajtóház és er-

jeszt hossztengelyében lefektetett síneken ós Idtérkön a törkölynek kiszállítása

kényelmesen s nagy munkamegtakarítással megy végbe. A sajtóház több na-

gyobb kézi és hidrauhkus sajtóval akként van felszerelve, hogy az aránylag
igen nagj' termés feldolgozása ós elhelyezése a lehet legkevesebb költséggel,

a helyes szüretelés szabályainak megfelelen s igen rövid id alatt történhetik

meg. Az épület kiegészít része a munkások ruhatára, kézi laboratórium és

iroda, továbbá egy kis kézi raktár a gyalcrabban szükséges anyagok és eszközök
elhelyezésére s végül a gépház, a mely utóbbiban elhelyezett motor hajtja az

emelgépet, a bor-szivattyúkat s vizet szállít a padláson elhelyezett víztartányba.
a mely a sajtóház és erjeszt vízvezetékét táplálja.

Borkereskedelmi szempontból nemcsak a vármegyének, hanem jóformán Borkereskee-

az egész országnak legfontosabb helye, úgyszólván góczpontja Budafok, s Ma- '"'"

gyarország bortermésének igen lényeges hányadrésze a budafoki pinczék útján
kerül a fogyasztó piaczokra. Hogy Budafok az ország legnagyobb borforgalmi
helyévé fejldött, annak okát három körülményben találjuk. Els a fváros
közelsége. Mind a kereskedelmi érintkezés, mind a városi fogyasztó nagyközönség
szükségletének könny és gyors kielégítése szempontjából a kbányai hasonló
pinczék mellett közelebb és jobban megfelel helyet nem is képzelhetnénk.
A második körülmény a közlekedési eszközök révén elállt kedvez helyzet.

A dunai hajózás, a Magyar Állam- és Déli vasút, villamos vasút, országút, igen
nagy forgalom lebonyolítását teszik lehetvé. A harmadik körülmény pedig az,

hogy abba a geológiai harmadkori üledékes mészk-rétegbe, a mely Budafok
és a vele szomszédos községek határának nagy részében majdnem a felszínen
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van. aránylat; kovcs költsóggel és fáradsággal oly kitn és nagylviterjedéft

pinczóket lohotott építeni, a melyek mim! a bor kezelése, fejldése és iskolázása,

iuii\cl a ki- és beszállítás, raktározás, egyszóval a nagy forgalom elnyös lebonyo-
lításának lehetsége tekintetébi-n párjukat ritkítják. E szikla-pinczék egyrésze
régebben, még a szlk telepítése utáni idkbeii készült, nagyrésze azonban
v'ijabb kelet s építésüknek ideje összeesik egyrészt a fváros régi híres

borvásílrjainak hanyatlásával, másrészt a fváros építkezésének a közel-

nuiltban történt emelkedésével.

A fogyasztási adólc emelkedése ugyams nagyon megnehezítette a fvárosi
borkereskedk helyzetét s arra kényszerítette ket. hogy borkészleteiket a
fogyasztási adóvonalon kívül, tehát adómentesen raktározzák. így jutott azután
egvre több kereskedelmi pincze Budafokra és Kbányára s a fvárosi borkereske-

delem súlypontja lassankint Budafokra helyezdött át. Elsegítette a pinezók
szaporodását az a körülmény is. hogy azok építése aránylag igen kevés költségbe

került, mert a pínczék kivájása alkalmával kibányászott követ — fként hajó
rétegre akadtak — a fváros építkezéseinél — addig, míg a tégla ki nem szorí-

totta — igen jól értékesítették ; st volt reá eset, hogy a kitermelt kanyag
értékesítése után a pincze nemcsak ingyenbe maradt, hanem még nj'ereség is

mutatkozott. Van ugyan lösz-rétegbe ásott pincze is Budafokon, de a híres

szikla-pinczék a fiatalabb harmadkor szarmata emeletébe, a cerithiumniészk-
rétegekbe vannak vájva. A tétény-budafokí fennsíkot ez a mészk alkotja, mely
összefüggti területen, a Dunától nyugat felé. mintegy 8 kilométer hosszúságban
és 2— :í kilométer szélességben, az alig egynehány deciméter vastag termréteg
alatt mindenütt megtalálható, st sok helyen a rétegek fejei a felszínen vannak.

Ezekbe a rétegekbe a pínczék vízszintesen úgy vannak vájva, hogy a
pincze alja az eltte lev térrel egy síkban fekszik, lépcskre nincs szkség, a
hordók ki- éí; beszállítása tehát semmi nehézséggel nem jár. A hol. mint pl. a
Duna felé es szólen. a kzet a Duna alá hajlik, ott a bejárat kedvéért a sziklát

függélyesen kell mélységig lefaragták s az így képzdött falhomlokzatba vájták

a bejáratot. A fennsíkon pedig a pínczék eltt aknaszer udvarokat ástak, a
melyekbe lejts kocsiút vezet le. úgy hogy a pincze bejáratát kocsival is a lehet
legjobban meg lehet közelíteni, st miután a pincze méreteivel nem takarékos-

kodtak, sok helyütt magába a pinczébe is bejárhat a kocsi. A cerithium-rétegek
vastagsága — Szabó József megállapítása szerint — több mint 100 láb, s a
szerint, hogy mily mélységijén van a pincze síkja, a felette lev kzet-réteg
vastagsága változik, néhol csak egy-két méter, máshol 15—20. st több méter
vastag. Ez a körülmény okozza, hogy a pínczék hmérséklete a küls hmér-
séklet ingadozásától majdnem teljesen független, s így a borok raktározására és

kezelésére úgyszólván ideális. A pinczék hmérséklete általában 12— 13 C körül
van. az egész évi ingadozás a legtöbb pinczében nem haladja meg az 1 C fokot

;

s miután a küls hmérséklet évszakok szerinti emelkedése vagj' sülyedése csak
a vastag szikla-rétegeken át juthat hosszabb id alatt a pinczék síkjáig, a küls
hideg vagy meleg a pinczében csak hónapok múlva jelentkezik, leghidegebbek
a pinczék ápriUs s legmelegebbek deczember hónapokban. A kedvez hmérsék-
leti viszonyok mellett nagy elnyük a pinczéknek az is, hogy mérsékelten nyir-

kosak vagvás se nem nedvesek, se nem szárazak, a párolgás okozta veszteség
tehát a borokban mérsékelt, viszont fölösleges nedvesség nem lévén jelen, nem
penészesednek és romlanak a hordók. Egyébként a pinezók szellztetése és tiszta

levegvel való ellátása, az azok fölött lev sziklarétegbe vájt szellztet aknák
útján, körmyen és a szkség szerint eszközölhet.

Ezek a kedvez körülmények tették azt, hogy Budafokon ma 302 keres-
kedelmi borpincze van. melyek közül a nagyobbakba 50—SO—100 ezer hl. bor
s elhelyezhet s az összes budafoki pinezók befogadó képessége körülbelül
e.gy millió hl. Ha még megemlítjük, hogy az évi borbehozatal átlag 250—300 ezer
hl. s a kivitel majdnem ugyannanyi. akkor Budafoknak borkereskedelmi szem-
pontból való jelentségét el kell ismemnk. A behozott borok egy része a vár-
megA-ei szlterületek termése, de képviselve van abban az országnak többi,
aránylag közelebb es borvidéke is. A kivitel részint a fváros fogyasztását látja

el. de más belföldi piaczok felé is élénk, Ausztria felé is számottev, de a vám-
külföldre g\-enge. Általában véve a forgalom tárgya inkább az olcsóbb és tömeg-
bor, a drágább, finomabb borok s a vörös borok forgalma nagyon korlátolt.
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Az eladás túlnyomó részben nagyban és hordókban történik, palaczkborok
árusítását számottev forgalommal csak mintegy 10— 15 pincze eszközli.

A be- és kiszállított borok mennjisóge 1908- és 1909-ben ígv oszlik meg:
Behozatott 1908-ban 1909-ben

Hajón 9091 hl. 342S7 hl.

Vasúton 287231 „ 242660 .,

Összesen 29632¥^hl. 2^76947 hl.

Ezenlíívül a közelebb fekv községekbl tengelyen is hoztak be borokat,

de azok mennyiségére nézve pontos adatok nem állanak rendelkezésre. Valószín,
hogy 1—2 ezer hektohteniél nem több az ily módon beszállított bor. A behozott
bor majdnem kizárólag egész vaggonrakományonként érkezett, a darabáruként
behozott bor mennyisége az 1908. évben 12 vaggon, 1909-ben 9 vaggon volt.

Kiszállíttatott 190S-ban 1909-ben
Hajón 11410 hl. 6145 hl.

Vasúton 170462 .. 173918 „

Tengelven történt szállítás

hozzávetleg 110000 „ 90000 „

Összesen T9T872 hí 270063 hl.

A vasúton elszállított borokból az 1908. évben 831 vaggon vag\is kb.

70.000 hl., 1909-ben pedig 920 vaggon, vag^^s kb. 75—78.000 hl. mint egész kocsi-

rakomány, a többi pecüg, vagyis 1908-ban kb. 110.000 hl.. 1909-ben kb. 105.000 hl.

mint darabárú adatott fel. Ezek az adatok némi tájékozást nyújtanak az iránt

egjTÓszt, hogy a kivitelbl mennyi esik Budapestre, mivel az idevaló szállítás

jóformán kizárólag tengelyen történik, másrészt pedig, hogy a nagyban és ki-

csinyben való eladás milyen arányban állanak egymáshoz.
Budafokon kívül nag^-obb borkereskedelmi góczpont a vármegyében

nincsen. EgA^es nagyobb telepek közvetetlen eladással is foglalkoznak, s bort

és ki nem erjedt mustot is szállítanak, ez utóbbit különösen Bécsbe, de a borok-
nak is igen lényeges része kerül Alsó-Ausztriába, melynek savanyú boraihoz
házasításra igen jól használhatják az aránylag lágyabb homoki borokat.

A kisebb homoki termelknek szüi'etel háza és pinczéje sok helyütt ma
sincsen, s így ezek legtöbbje kém'telen termését szüret után mielbb eladni,

sokszor áron alul is, meh' körülmény az általános borárakra természetesen ked-
veztlen befolyást gj-akorol. A kistermelk egy részének még okuhiiok kell

azon, hogy a szertelen telepítés, kell felszerelés és berendezkedés hiányában,
nem hog^' keU haszomial nem já.r, hanem a vállalkozást is a tönk szólére juttatja.

Termeli pinczeszövet kezet a vármegye területén ez id szerint csak egy Borsz'ivctke-

van, a .,Czeglédi bortermelök els pinczeszövet kezete." A szövetkezet 1909- ^^'ek.

ben alakult, s czélja a Czegléd város területén lev szlk jövedelmezségének
biztosítása és fokozása. E végre feladatául tzte a tagok szltermésének egj'üttes

feldolgozását, a borok közös kezelését, s mind a boroknak, mind a csemege-
szlnek és a mellékterményeknek közös értékesítését, továbbá a szlmívelés-
hez és a szölbetegségek ellen való védekezésekhez szükséges anyagoknak, gépek-
ós eszközöknek a tagok részére való elnyös közös beszerzését. A tagok kötelezett-

sége korlátolt, s az 1200 öles holdanként megállapított 50 korona üzletrész

ötszöröséig terjed. A tagok által beszállított termésnek elre megállapított
becsértéke ós az eladási ár közötti kiönbözet nem a szövetkezet nyeresége,
hanem a tagok jogos része, s a jutalék és költségek levonása után a tagok között
a termés becsértékének arányában kerül felosztásra. Ezenkívül borok értékesí-
tésével és forgalomba hozásával a vármegye területén még több nagj-obb szö-

vetkezet foglalkozik. A ,,Magjar Mezgazdák Szövetkezete" — melpiek piiuze-
gazdasága Budafokon van — fleg a nagybani vételt és eladást s a nagyobb
készletek adásvételének közvetítését tzte feladatául. Az eladás és közvetítés
csupán Ausztria ésa vámkiilföld felé irányul. A ,,Hangya', aMagyar Gazdaszövet-
ség fogyasztási és értékesít szövetkezete budafoki pinczéje az egész ország te-

rületén lev fogyasztási szövetkezeteket látja el borral. Van azután a köztiszt-
viselk fogA-asztási szövetkezetének és a m. kir. áUamvasúti alkalmazottak
fogyasztási szövetkezetének is nagyobb pinczegazdasága, az elbbié Budafo-
kon, az utóbbié Xag\-tétényben ; ezek mindegjnke a szövetkezeti tagok szük-
ségletét látja el palaczkozott borokkal.
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.iiKvomcsteri
^ szólmívelés és bortermelés országszerte való fellendülése szükségessé

taiitoiyam. tctte, liogv a fölhalmozódó borkészletek helyes kezelésére az eddiginél nagyobb
gond fordittassék, s ez okhól kiindulva Darányi Ignácz dr. akkori földmivelés-

ügyi miniszter több oly intézméiixt alapitott, a mslyeknek czélja és feladata

a helyes borkezelésre vonatkozó ism -reteknek és gyakorlati mnnkáknak minél
szélesebb körben való terjesztése és irányítása. Ez intézmények egyike a buda-

foki m. kir. pinczemesteri tanjolyam. a hol a kétéves vinczellériskolai elképzett-
séggel biró egyének az ötnegyedévig tartó tanid alatt a borkezelésben elméleti

és gyakorlati kiképeztetést n^-ernek, hogy annak elvégzése ntán a gj^akorlati

életben mint pinczem?sterek, esetleg mint szölkezelk, terjesszék a helyes

borkezelés ismeretét. A budafoki pinczemssteri tanfolyam — mel\Tiek kezdettl
fogva Rácz Sándor m. kir. szlészeti és borászati ffelügyel az igazgatója —
nemcsak az országban, hanem az egész világon egyedüli ol3'an intézmény, a mely
a lehet legintenzívebb alapon szolgálja a helyes borkezelés ügyét. Gyakorlati
anyagán' az állami szltelepeken termjlt és ide beszállított borok szolgálnak,

a mL^lyekben képviselve van az ország valam?mm borvidéke, mindegyik a

maga összetételének és jellegének m?gfelel kezelésben részesülvén. Agyakorlati
oktatás anyagául szolgáló borkészlet 12—16 ezer hektoliter, melynek nagyobb
része palaczk-érettségig kezelve, mint palaczkbor kerül eladásra ; a többit pe-

dig hordóban rendes forgalomban vagy árverésen adják el.

A tanfolyam pinczéje egyike a legnagyobbaknak Budafokon. Két, egyenes
irányban, párhuzamosan haladó fágú és 8 oldalágú, összesen 540 méter hosszú,

.szélessége átlag 6—7 méter, magassága 4—^6 méter. Egész alapterülete 3240

Z-m. A térnek czélszerü kihasználása mellett benne 40—50.000 hektoliter bor
kényelmesen elhelyezhet. A tanfolyam az 1901. évben kezddött, s évenként
20—25 tanuló m^er benne kiképeztetést. Az ötnegyed éves tanfolyamon kívül

kéthetes idleges borkezelési tanfolyamok is tartatnak, nagj'- és kis szl bir-

tokosok, V nczellérek, továbbá lelkészek és néptanítók részére ; s az egyéves

vinczel'ér-iskolát végzett egyéneknek is módjukban áll, hogy mint gj'akorlati

pinczemunkások, a borkezelés fogásait és ismereteit elsajátíthassák. A pincze-

mesteri tanfolyam mködési körébe tartozik az is, hogy a technika fejldése

m'llett egjTe szaporodó újabb borkészítési és pinczegazdasági gépeket és esz-

közöket tanulmányozás tárgyává tegye, kipróbálja ; a hozzá forduló borter-

melknek szakkérdésekben tanácscsal és útba'gazítással szolgáljon. Ugyané
czélból vándor-pinczemesterek is vannak alkalmazva a tanfolj^amnál, a kiknek

feladatuk, hogy a szlsgazdák kívánságára az illetkhöz kiszálljanak, nekik

boraik kezelésére a szükséges útbaigazításokat megadják, az egyes munkákat a

helyszínén végrehajtsák, vagy azok végrehajtására ket beoktassák.
Pezsg- fo A pezsg- és cognacgvártás, mint a termelt borok feldolgozás útján való

értékesítésének módjai, a varmegye területen igen tejiett es virágzónak mond-
ható. Van a vármegye területén három nagyobb pezsgg5rár és öt nagyobb
cognac-gj'ár, valamennyi, egy pezsggj^ár kivételével, Budafokon. A pezsg-
gyárak köziíl legnagyobb a Törley József és Társa czég budafoki pezsggyára,

mely 1881-ben keletkezett, s 1888—89-ben nyert nagyobbszabású átalakítást.

A gyár mszaki berendezése és méretei tekintetében is nemcsak a hazai gyárak

között tart számot az els heljTe, hanem kiállja a versenyt a külföldi nagyobb

és híresebb Ujmem vállalatokkal is. Ez id szerint egy mllió palaczk évi ter-

melésre van berendezve, óriási pinczéi két emelet magasságában vannak építve

s az egyes emeleteket felvonó-gép köti össze. A pinczék rakodó felülete 10.000

négyszögméter. A másik pezsggyár Budafokon a Francois Lajos és Tsa czég

cs. és kir. udvari szállítók pezsggj'ára. A harmadik pezsggyár a vármegye terü-

letén Höl'e J. Márton, cs. és kir. udvari szállító els magyar pezsgöborgyára

Budaörsön. A budafoki öt nagyobb cognacgyáron kivül a vármegj^e teriiletén

több termel is foglalkozik cognacfzéssel, valamint számos kisebb vállalat van.

a melyek a szl és borgazdaság mellékterményeinek feldolgozásával és érté-

kesíté.sével tesznek szolgálatot a vármegye szlmívelésének.
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Pest vármegye területét hajdan hatalmas erdségek borították, mirl
a m. kir. korona-uradalomhoz tartozó visegrádi, úgyszintén a vácz-

püspöki erdségekben elforduló terebélyes tölgy és bükk hagyás-

fák, nemkülönt>en a Duna alsó részén lev futóhomokon álló erdben
található hatalmas fatuskók tanúskodnak. De a XVI. és XVII. szá-

zadban a német tartományokból történt bevándorlások és telepítések, úgyszintén

a múlt században befejezett tagosítások és úrbéri birtok-rendezések miatt számot-

tev erdség esett a fejsze áldozatául, hogj^ szántóföldeknek és szlknek adjon

helyet. Az 1879. évi XXXI. erdtörvény rendelkezései alapján a vármegye
összes erdterülete az állam felügyelete alá került, s a felügyeletet a buda-

pesti kir. erdfelügyelség és Pest vármegye közig, bizottsága gyakorolja.

A vármegyei erdségek az éjszaki szélesség 47" 25'—47" 30' s a keleti

hosszúság 36" 30'—37" 10' alatt 120—750 m tengerszínfölötti magasságban
terülnek el és öt jelleges csoportba oszthatók : 1. a Duna jobb partján a

pihsi és vértesi középhegységek lánczolatához tartozó visegrádi, szentendrei

és pihsszentlászlói erdségek ; 2. a Duna balpartján a cserháti hegj^séghez tartozó

vácz—ácsai erdségek ; 3. a gödöUi és monori járásban beerdsült domborula-

tok és huUámos területek ; 4. a Duna balpartján kelet felé terjed szigetek

és árterületek ; 5. a Duna balpartjától a Tisza jobb partjáig terjed nagy kiter-

jedés alföldi rónaságon ós futóhomokos területen áUó erdk.
Pestvármegye összes földterülete 2.281,735 k. hold, ebbl erd 244,696 k.

hold, vagjis a vármegj-e összes területének 10-7%-át erd borítja. Törvény-

hatóságok szerint elosztva esik az erdbl Budapest székesfvárosra 3019-3 k.

hold, Kecskemét törvényhatósági joggal felruházott városra 15,855-3 ; a vár-

megye többi 14 közigazgatási járására 225,822-1 k. hold, mely erdterület járá-

sonként a következképen oszhk fel : 1. a pomázi járásra 36,515-35, 2. a biaira

11,974-15, 3. a váczira 16,328-85, 4. a gödöllire 20,13200, 5. a monorira

15,373-44, 6. az alsódabasira 18,418-18, 7. a ráczkeveire 17,13751, 8. a duna-

vecseire 1,71107, 9. a kalocsaira 16,07882. 10. a kiskrösire 36,58549, 11. a kun-

szentmiklósira 17,374-89, 12. a kiskunfélegyházira 9,08348, 13. az abonyira

3.071-78, 14. anagj^kátaira 6,037-10; összesen 225,822-1 k. hold. Figyelembe véve

a vármegye területén lev 825,779 lakos számát, egy lélekre 021 kat. hold erd
9sik, mely a helyi fasz ükségletet nem fedezi, különösen keleten és délen.

A vármegye területén fekv összes erdterületbl az állami erd 29,424-9,

közalapít ván3'i 4,8739, rendezett tanácsú városoké 7,3803, községi 1,7360.

egyházi testületeké, személyeké 19,4569, hitbizományi 6,4953, volt úi-béresek

tulajdona 10,6367, egyéb közbirtokossági erd 4,9149, magánerd 131,32320:

összesen 216,241-9. k. hold. A birtokhoz tartozó egyéb termékeny terület 4.491-2

és terméketlen terület 5.088; mindössze 225,822-1 k. hold.

Az állami 29,429-9 k. hold erd magában foglalja a gödölli m. kir. erd-
hivatalhoz tartozó pomázi, biai, gödölli és váczi járásokban fekv m. kir. koronn-

uradalmi erdségeket, a közalapítványi 48739 k. hold erd pedig a pilisszent-

kei'eszti és telki m. kir. erdgondnokságokhoz tartozó erdségeket.
A magántulajdonban lev nagyobb erdbirtokok közül, melyek az 1500 k.

hold terjedelmet túlhaladják, felemlíthet József fherczeg pihscsabai. a
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csász. és kir. családi uradalom ráczkeve—csepeli. Fülöp Szász-Coburg-Got ha'

berezeg vacsi, a kalocsai járásban a kalocsai érsekség és káptalan, a váczi

járásban a váczi püspöki és káptalan, gróf Tisza István nagykovácsi, gróf Vigyázó
Sándor vecsési és báró Prónay Dezs ácsa—csvári erdségei.

Fekvés és termóhehi viszonyok tekintetében a vármegye erdsegei szintén

öt csoportba oszthatók. Az els csoport a vármegye nyugati részén, a pomázi
és biai járásokban, a Duna jobb partján terül el ; innigatról az esztergomi, dél-

felol a fehérmeg^•ei Vértes liegység. keleti irányban a székesfvárosi erdségek
határolják és 48.489 k. hold összefügg beerdsült területet foglal magál)an.

Ezeknek az erdségeknek a Duna felé hajló éjszaki és keleti része a pihsi hegy-
lánczolathoz tartozik, melynek legmagasabb pontja PiUsszentkeresztnél a 750 m
magas Pihsi hegy és a visegrádi határban a 640 m magas PrécUkáló-szék. tehát

az egész erdcsoport a középhegység övébe esik. A völgyek, melyeket állandó

forrásokból táplált patakok szelnek át, meredek. 20— 30", st helyenként 35"

lejtés hegyoldalak közé vannak ékelve. Az éghajlat annj-ira mérsékelt, hogy
az erd közvetetlen szomszédságában terjedelmes szlk vannak, melyek jó bort

teremnek. Az átlagos hmérséklet 10« C-ra tehet. Az altalaj trachit. a feltalaj

középmélységü homokos agyag, melvnek a jobb zárlatú erdrészekben — ki-

vált a bükkösökben — mély televén,\i:akarója van. Az els csoport erdinek
déli része a budai hegyek és a Vértes-hegység n^iilványán terül el s legmagasabb
pontja az 520 méter magas Jánoshegy. Az altalaj törmelékes mész, dolomit

és homokk, a feltalaj homokos agyag és helyenként fehér homok, a .silányabb

meredek rétegek pedig kopasz sziklák. Az egész erdségben kevés a forrás és

patak, a mi az egész hegység növényzetére káros. Ehhez hozzájárul még az

is. hogy a régen gyakorolt legeltetés a termréteg javarészét tönki'etette.

A második csoporthoz tartoznak azok az erdségek, melyek a váczi járás-

ban a Duna balpartján teriUnek el és nyugatról a nógrádi hegységtl, kelet fell

a hevesi erdségektl, délfell a gödölli járástól határoltatnak és 16.328 k. hold

erdterületet foglalnak magukban. Ezek az erdségek szintén két részre oszolnak

és pedig a Duna balpartjának déh oldalán elterül Cserhát-hegylánczolathoz
tartozó erdségek, melyek altalaja mé,szk. feltalaja pedig sárga és homokos
agyag. A hegyoldalak lejtése 20—25" s legmagasabb pontja Vácz határában
a 650 m magas XagA^szál hegy. Az egész hegységben a források és patakok igen

gyéren találliatók. Második a Galga völgyével elkülönített rész s a váczi járás

keleti oldalán terjed. Ez inkább elhegA-ség jelleg s legmagasabb pontja a 320

méteres Ácsai hegy. Az altalaj bazalt és homokk, a feltalaj kötött agyag és

homokos agyag. mel\- helyenként lo—2 méter mély. Az éghajlat mérsékelt,

átlagos hmérséklete 10— 12" C-ra tehet.
A harmadik csoporthoz tartoznak a gödölli, monori és nagykátai járások-

ban található erdségek, melyeket déh és keleti irányban a Rákosmez. m-ugat
és éjszak fell a jászkunsági rónaság határol és közel 41,541 k. hold erdterületet

foglalnak magukban. Ezek az erdségek elhegység és dombvidék jellegével

bírnak s legmagasabb pontjaik a Babatvölgy miigati végén lev 340 m magas
Margittal és Máriabesny határában a 280 m magas Látó-heg^. 3Iint minden
dombvidéki erdségben, itt is a völgyieknek némi jelentségük van. a mennyiljen

a mérsékelt lejtj éjszaki oldalak kevésbé levén a nap szárító hevének kitéve,

szép növés, egészséges állabokat nevelnek, míg a nap szárító sugarainak kitett

déh és keleti oldalak szenved, csúcsszáraz s igen alacsony növés faegye-

deket nevelnek. A dombokat agjag vagy homokos agyag borítja, míg a völgyek-

nek állandó mezgazdasági mívelésre nem alkalmas részét homok és részint

kavicsos homok fedi. A fent említett erdterületnek az a része, mely a monori
járásban a kunsági alfölddel határos, az erdönyilvántartási törzskönyvben a

futóhomokon álló erdk rovatába van felvéve és alföldi jelleg. Az egész erd-
ségek éghajlata átlagosan mérsékelt, az évi átlagos hmérsék 10" C ; a legmaga-
sabb hómérsék 25—30" C. a legkisebb pedig 18" C. A tavasz korán áll be. azonban
rövid : a nyár átlagosan meleg és száraz ; az sz hosszú és igen szép ; a tél válto-

zékony s ezért az állandó hótakaró rövid ideig tart. Az uralkodó szél nj'ugati

és délnyugati ; a tavaszi fagyok nagy károkat okoznak a fiatal erdsítésekben.
A negA-edik csoporthoz tartoznak a Duna balpartján elterül ártéri erdk

és a Szentendre, valamint a Csepel-ráczkevei szigeteken rendes gazdasági üzem-
ben kezflr í-rrlséwek IT.!.*?? k. lif>ld kiterjedésben. Az árterüli'tekt-ii találliató
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erdtalaj általában véve igen jó minség, mert vizhordta fekete homok és ag\-ag-

talaj alkotja ; a vízjáratok közelében azonban kavicsos. A szigeteken lev talaj

a Duna medrének régebbi idben történt átalakulása miatt igen változékony
és homoksíkságból homokbuczkákra alakul át ; lielyenkónt kavics-lerakodások

fordulnak el. melyek az áUabok növekvésére igen kedveztlen liatásúak. Mivel

azonban e szigeteken a homoktalaj mindig bizonyos mértékben nedves, ennél-

fogva a terméketlenek közé nem sorozható s így az összes benépesített szigetek

teljes mívelés alatt állanak. E szigetek fels része a vízhordalék lerakódása kö-

vetkeztében egyre épül. holott az alsó részek elmosódásnak vannak kitéve

s a lakosok partbiztosítással látják el.

Az ötödik és legnagyobb csoport azokat az erdrészeket foglalja magában,
melyek a Duna és Tisza folyam között az alsódabasi. kiskrösi, kunszentmi klósi.

kiskunfélegyházai és kalocsai járásokban terülnek el, közel 112.320 k. hohhiy;

területen, iíisebb-nagyobb csoportban és a futóhomokon álló erdk közé vannak fel-

véve. A fenti terület altalaja az allu\áum, víz- és szélhordta sárga agyag
képzdménye, melyet futóhomok borít ; a futóhomokos talaj a keleti és déli

szárító szelek hatása alatt kifúvásokat s befúvásokat alkot (buczkák), mely bucz-

kák körül zsombékos lápok, szikes rétegek és helyenként ka\icsos. s úgynevezett

rétegk-leraküdások találhatók. Az alföldi homok vegjT tartalma mész, mag-
nézium és sok kálium, azonban a kifúvasokon televényes fekete homok is talál-

ható, mely már 15—20 cm mélységben elegend nedvességet tart s így a kerti

és mezgazdasági mívelésre igen alkalmas ; immúnis tulajdonsága miatt a szl-
kultúrának is megfelel s ezért a futóhomokot szélfogókkal és faültetésekkel igye-

keznek megkötni. Az 1879. évi erdtörvény 165. §-ának intézkedése a futó-

homok további terjedésének meggátlása czéljából és közgazdasági szempontból
elrendeU a talaj megkötését. E téren Cohurg Ferdináiad herczeg már a múlt század

40-es éveiben a dabasi járásban lev 14.000 k. holdnyi Vacs pusztát ötsoros akácz-

szélfogokkal tagokra osztva, a silánvabb részeket beerdsíttette s a megvédett
területeken majorok telepítésével a volt futóhomokot igen jövedelmez mez-
gazdasági birtokká változtatta. E jó példa után ma már nagj^kiterjedés volt

futóhomok-területek találhatók, melyeket nagy áldozatokkal erdösítettek be.

A pestmegyei erdségekben uralkodó fanem a tölgy, mely négy fajban,

ú. m. kocsányos, kocsámi:alan, cser és magyar tölgy-fajban található. A ko-

csányos és kocsám'talan tölgy tiszta állabokban Pest vármegj'e nyugati és éjszaki

hegységeiben, a pomázi, biai, váczi, gödölli s a monori járásban fordul el
és 39,667 k. holdnyi területre tehet. Elszórtan a Vértes hegység déü oldalán

a magj^ar tölgy is elfordul. A csertölgy tiszta állományban a váczi járásban,

a Cserhát -hegységhez tartozó Galgavölgy éjszaki és keleti oldalán található

ós 10,803 k. holdnyi területet foglal magában. E fanemmel üde homokos erd-
talajon csemeték ültetésével kísérletet tettek, melyek elég sikeresnek mondhatók.

A hiikk — gyertyánnal vegyítve — nagyobi) összefügg állabokban a pilis;

hegységhez tartozó visegi'ád—szentendrei, nemkülönben a váczi járásban
a nógrácU hegységben található és 14,312 k. holdra terjed. Az erdgazdaság az

utolsó idben a bükkösöket ott, hol a talajviszonyok megengedik, mesterséges
ültetésekkel vagy vetvágások aláépítésével tölgyesekké változtatni igyekszik,

mivel ez a fanem bükkel sokkal értékesebb.
Kris, szil és juhar elegyes és elegyetlen állabokban a Duna balpartján

lev árterületeken a Csepel-szigeten s a kalocsai és kiskrösi járásokban talál-

ható, 15,387 k. holdnyi területen. E járásokban sok helyütt a fzeseket kris és

szilcsemete-ültetésekkel pótolják, melv ültetéseknek sikerét a Coburg berezegi
birtokhoz tartozó dömsödi Dunaparton 320 hold kiterjedés, 20 éves, szép
növés tiszta szil (ulmuscampestris) erd bizonyítja. Hogy a szil a homokos terü-
leten, ha az altalaj némileg nedves, jól tcnj'észik, bizonyítják a Máriabesnyi
kolostorhoz vezet fasoron álló 120— 140 éves 80—100 cm átmérj szilfák,

melyek most is nagy részben egészségeseknek mondhatók.
Az akácz a múlt század elején részint szópítési szempontból parkokban,

részint fasorokban és alföldi delelkön fordult el. Csak a múlt század 40-es évei-

ben kezdte meg Coburg herczeg pusztavacsi erdgondnoksága ezzel a fanemmel
a nagyobb s addig hasznaveiietet len homok- és futóhomok-területeket beültetni

és azt mint erdt kezebii. E sikertl buzdítva és tekintetbe véve, hogy az akácz
már rövid fordulóban és silány talajon kezelve is kitn szerszám- és tzifát.
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de különösen jó szlkarót szolgáltat, a többi alföldi birtokosok és városok
is homokos és futóhomokos területeikot, melyek mezgazdasági és szölömívelési

ezélokra alkalmasak nem voltak, akáez-csemetókkel ültették be. Jelenleg a pest-

megyei akáczerdk Idt erjedése 36.780 k. hold.

Az erdei és fekete /e?i?/-i'llományok ültetése Pest vármegyében a múlt
század 50-es éveiben vette kezdetét és azok kisebb-nagyobb kiterjedésben

620 k. holdon a gödölli, monori és ráczkevei járásokban találhatók. E feny-
ültetések fczélja abban rejlik, hogy a homokos és silányabb talajú erdségekben
a tlevelek gazdag lehullásával a talajt javítsák és a szomszédságban lev mez-
gazdasági berendezéseket a hófúvásoktól megóvják. Ott, hol a birtokos a vad-
tenyésztésre különös súl\i; helyez, a fenyerdk téli idben a vadnak kedves
menedékhelyet szolgáltatnak. Az újabb feny-ültetéseknél a fekete fen3' azért

részesül elnyben, mert az erdei fenynél a szárazságot jobban kibírja, a káros
rovarok pusztításának kevésbé van kitéve és a tlevelek. hullása gazdagabb.

A jüz- és 7?í/ár/a-erdk még a múlt század közepén a dunai árterületeken

a Szentendrei és Csepel-szigeteken, nemkülönben a kiskrösi, Idskunfélegyházi

és kalocsai járásokban lev mocsaras és vizenys területeken nagy kiterjedésben

fordultak el. Jelenleg e fzeseket a sokkal nemesebb kris, szil- és égerfa-ülte-

tésekkel pótolják és csak azokon a területeken tartják fenn, melyek a Duna ára-

dása és jégzajlása miatt más fanemekkel be nem ültethetök. A nyár, de külö-

nösen a kanadai nyárnak dugványokkal történ erdsítését sikerrel alkalmazzák
az üdébb homoktalajon ; a fz- és nyárfa-állomány jelenleg 67,800 k. hold.

A fent elsorolt fanemeken kívül elszórtan találhatók még a vármegye
területén a korai és mezei juhar, a hárs, barkócza, vadalma, vadkörte, vadcse-

resznye, bálvánj"fa és gleditschia és az újabbi telepítvényeken a fekete dió

;

a cserjék közül a som, vörös és fekete bodza, a vörös gyr, fagyai, bangita,

sóska cserje, hólyagfa, mogyoró, galagonya, kökény, boróka, málna és szeder.

Er.i«?azdái- Pcst vármegyében a nagyobb uradalmakban és városi erdségekben már
az erdtörvény eltti idben is tétettek oly intézkedések, melyek az erdüzemet
az akkori viszonyoknak megfelelleg szabályozták. Fontos ez különösen Pest

vármegyében a szélsséges idjárás hirtelen változásainak kiegyenlítése szem-
pontjából. A múltban dívott mértéktelen legeltetést nagy mértékben korlátozta

a meglev dús vadállomány kímélete, és a vadászati sport közkedveltsége.

Az 1879. évi XXXI. t.-cz. értelmében a hatóságilag már jóváhagyott
rendszeres használati terv szerint az alábbi erdállományok kezeltetnek, ú. m. :

a nevezett törvény 2. §-a alá tartozó véderdk 1406'7 hold ; a 17. §. értelmében,

mint kincstári 29.429-9 ; mint közalapítványi 48739 ; rendezett tanácsú városoké
73803; községi 1736; volt úrbéresek tulajdona 98069; egyéb közbirtokossági

erd 49149; egyházi testületek és személyeké 19.456-9; hitbizomámá erdk
6070-5 ; az erdtörvény 16. §-ában megjelölt adókedvezményiben részesült

magánbirtok 4958 kat. hold, ezek szerint rendszeres gazdasági terv szerint

kezeltetik összesen 90,034 kat. hold.

A vármegye területén fekv többi magántulajdonú erd 120,207*9 kat.

hold, mely erdterületbl egyszer gazdasági terv szerint csakis a nagyobb
magánuradalmak erdeit kezelik, míg a kisebb magántulajdonú erdk részint

szépítési szempontból, mint parkok és hgetek, részint a mezgazdaságban nél-

külözhetetlen szerszám- és tzifa-szükséglet fedezésére szolgáló erdk, szállaló

módban kezeltetnek ; azonban a feltétlen erdötalajon álló erdk, bárkinek a

tulajdonához tartoznak is, az erdtörvény 5. és 47. §-a értelmében a kihasználás

után újból beerdsítendk, s ezt a budapesti kir. erdfelügjelség ellenrzi.

Az alkalmazott gazdasági módok : a szálerd, középerd és sarjerd. A szálerd
gazdasági mód pedig eloszhk a szállaló és fokozatos felújító vágásokra.

Szállaló gazdasági módban kezeltetnek a vármegye egész területén elszórtan

lev hatóságilag kijelölt véderdk 14067 kat. hold kiterjedésben, és ezekben az

erdkben a használat csakis a száraz ós széttört fák kiszedésére szorítkozik.

A legnagyobb véderd a visegrádi m. kir. erdgondnokság kezelése alatt áll

s a -visegrádi várromok és a Mátyás király-forrás környékére terjed ki, a szom-
szédos Visegrád községi véderdvel együtt, 182 kat. hold terjedelemben. A foko-

zatos felújító vágásban és tarvágásban 80—100 éves fordulóban kezehk a vár-

megye heg}-es és dombos vidékein ten3'ész tölgy, bükk és kisebb kiterjedésben

található feny-szálerdket 97,5322 kat. hold kiterjedésben. Középerdüzemben
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kezeltetnek a gödölli, ráczkevei és váczi uradalomhoz tartozó erdk közül azok,
melyekben a fáczántenyésztós tekintetébl az aljfa 30—40 éves, a ffa 60—80
éves fordulóban használtatik ki s e középerd kiterjedése közel 10,480 kat. hold.
A sarjerd-gazdasági módban kezelt erdk területe 106,823 kat. hold ; e cso-
porthoz tartoznak az árterületeken található nyár és füzesek, a lapályos és
vizenys helyeken elforduló kris, szil és égererdk s a homokon és futóhomokon
lev akáczerdk. E sarjerdket, a füzesekben alkalmazott botoló és nyesési gaz-
dálkodást kivéve, 30—40 éves fordulóban kezelik ; kivétel csupán az akácz-
erdknek az a része, hol a szlkarók termelése tekintetébl a fordulót 10—20
évben állapították meg. Cserhántó-zemben kezehk a visegi'ádi m. kir. erd-
gondnoksághoz tartozó tahitótfalusi m. kir. korona-uradalmi erdbirtokban
lev 400 kat. holdnyi tölgyerdt, — de miután ez a gazdasági mód a tölgy-szál-
erdk fenntartása érdekében károsnak bizonyult, ezt az üzemmódot felhagyták.

A hatóságilag jóváhagyott gazdasági üzemtervekben kitüntetett, valamint
a nagyobb rendezett uradalmi erdhivataloknál beszerzett becslési adatok
szerint az egész vármegye erdterületén az évi fatermés átlagosan holdan-
ként 1'13, összesen 244,352 tömörköbméterrel van felvéve, melynek mintegy
15%-a, azaz 36,652 m^ épület-, haszon- és szerszámfa, 60%-a, azaz 146,612 m^
tüzi-hasáb és dorongfa, 25%-a, azaz 61,088 m^ mint galy és rzsefa értékesíttetik

és ennek pénzértéke a vármegyei átlag szerint 1,014,056 kor. évente.

A vármegyei erdségeket a következ erdhatóságok és erdgondnokságok
kezelik : 1. A gödölli m. kir. erdhivatal igazgatásában a babati, budakeszi,
galgamácsai, isaszegi, nagymarosi, valkói és visegrádi erdgondnokságok
2. A kisebb községek, valamint az 1irbére« közbirtokosságok, úgyszintén a kisebb
egyházi személyek tulajdonában lev erdk kezelését az 1898. évi XIX. t.-cz.

értelmében a budapesti m.ldr. állami erdhivatal vezetése alatt a kecskeméti és

váczi m. kir. járási erdgondnokság vette át. 3. A m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium közvetetlen felügyelete alatt a pilisszentkereszti és telki

közalapítványi erdgondnokságok. 4. József föherczeg piliscsabai erdögondnok-
sága. 5. Coburg herczeg vacsi erdhivatala. 6. A kalocsai érseki és váczi püspöki
erdhivatal. 7. A csász. és kir. család ráczkevei uradalmának erdhivatala.
8. Gróf Tisza István nagykovácsi erdgondnoksága. 9. Gróf Breuner leánj'-

falusi erdgondnoksága. 10. Báró Prónay Dezs ácsai erdögondnoksága. Ezeknek
az erdhatóságoknak, illetleg erdgondnokságoknak erdtiszti személyzete
az erdtörvény 36. §-ában megkívánt minsítéssel birnak, s közigazgatási esküt
tettek ; számuk 45. A 37. §-ban kívánt felesketett erdrök száma 128.

A székesfváros közelsége, nemkülönben a vármegye területén évr-évre Meiiék-

szaporodó lakosság száma következtében mindennem erdei meUéktermények '>»''"'°'*''a*-

és mellékhaszonforrásnak a kihasználása és értékesítése könny. Els sorban
felemlítendk a vadászati haszonbérek oly erdbirtokokban, hol a tulajdonos
a vadászati jog gyakorlását a maga részére fent nem tartja ; ez a haszonbér
holdanként és évenként átlagban 50 fillért- ér el. Ott, a hol a talaj jósága meg-
engedi és a vágásokat mesterséges úton újítják, a mezgazdasági el- és köztes-
használat szokásos, mely használatért a haszonbér holdanként és évenként 20—30
korona összegre emelkedik. Elfordul a fiatal vágásokban a f sarlózása és a
sikárfü-gyökér kiásása is. A magvak és vad gyümölcsök közül felemlítendk a
tölgy-, makk, gubacs, vadalma, vadkörte, vadgesztenye (szarvas vad etetésére),
szamócza, málna és gombák, továbbá hársfavirág, belladona-g\ ökór (cyógysze:-
táraknak), úgyszintén az ibolya és gyöngyvirág ; végül igen lénj'eges jövedelmet
biztosítanak a visegrádi erdgondnoksághoz tartozó trachji:, a váczi erd-
hivatalhoz tartozó mészk ós a fváros határszélén feltárt dolomit-kbám^ák.

A vármegyében külkereskedelemre alkalmas faanyag aUg fordul el. értékesítés.

A kisebb birtokosok és községek az erdeikben termelt fát saját szükségletükre
használják fel, a nagj'obb birtokosok pedig azt a faanyagot, mely a saját és a
helyi szükséglet fedezése után fennmarad, erdei rakhelyeken vagy berendezett
faraktárakban, kisebb ürméteres mennyiségben, szabályozott árak mellett és
határozott napokon értékesítik. Csak a vármegye éjszaki és nyugati dunaparti
erdségeiben termelt faanyagot, melyet helyben el nem adhatnak, viszik hajón
a fvárosba vagy az alföldi erdszegény vidékekre. A m- és szerszámfát több-
nyire a kijelölt évi vágásokban tövön éi-tékesítik. Nincs olyan faanyag, mely a
vármegye területén értékesíthet nem volna, st még a hulíadékfát és a vágások

M.nsyarorsi.-iff Vármegyéi és Viirosai: Pest-Pilis-Solt-Iviskun viinncgyo. U.
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letárolása után visszamaradó forgácsot is nagy bocsbon tartja a szegényebb néj^

és sok lielyen luiUadókfa-szedhetés ellenében erdsítési munkákat is végeznek.

A vármegye területén a fa tárai átlagosan a következk : egy köbméter
kemény hasáb tzifa 4—5 koronáig, lágy hasábfa 2—3, kemény dorong tzifa
3—4. lágy dorongfa 1—2, kemény selejtes 25—3, lágy selejtes 150— 2, vékony
dorong 105—ISO, rözsefa 100

—

120 koronáig köbméterenként ; egy kétfog.

székéi" tuskófa 1—2, egy taliga fekfa OSO—080 és egy hátteher fekvífa O'IO—
0.20 korona. Épület- és mfa tövön : köbméterenként tölgy ós akácz 20—25 kor.,

juhar, kris, szil, gyertyán 25—30, cser és bükk 15—20, feny, hárs, topoly, éger

12—15. 1 drb távírda-oszlop 2—2-50. 1 drb erdei lócz 0-55— 100, 1 két'fogatú

szekér fonó-fzvessz (i—S korona
;
gömböly akácz szlkarók vasúti kocsiba

berakással: 1000 drbként, ItíO méter hosszúságban, 40, ISO méter hosszúságban
50 és 2 méter hosszúságban 60 korona.

A vármeg^-e területén lev faipari vállalatok közül megemlítendk : a viseg-

rádi határban lev Riegler-féle író- és rajzszergj'ár, melyben a vadgyümölcsfák,
nemkülihiben a szép fodros juliar, kris- és égerfák jó árak mellett értékesít-

hetk. A másik vállalat a váezi kir. orsz. fegyintézetben berendezett kosárfonó,

a liol a dunai árterületeken termelt sárga és uráli fzet dolgozzák fel ; a harmadik
vállalat az aszódi m. kir. javítóintézetben berendezett kocsigyár, melyben a
vármegye akáczosaiban termelt m- és szerszámfa jó vevre talál.

ErJ6mivc:és. Az crdmívelés feladata Pest vármegye erdgazdaságára nézve különösen
fontos, minthogy a nyugati részen lev dolomit- és mészk-szikláktól kezdve
egész a déh részen lev futóhomok-buczkákig a silány talajnak csaknem minden
faja képviselve van és vannak évek, melyekben a korai fagyoktól megkímélt
kiültetett csemeték a júliusi és augusztusi szárazságok és a tropikus szelek hatása

alatt pusztulnak el. E mostoha erdsítési viszonyok között igen örvendetes

jelenség, hogy egyes birtokosok, a nélkül, hogy arra az erdtörvény kötelezné

ket, szorgalmasan és szakszeren erdsítének, faiskolákat tartanak fenn ós mez-
gazdaságra kevésbé alkalmas területeket fásítanak be, úgy hog_y az állami erd-
felügyelség kimutatása szerint 1908-ban Pest vármegyében 1457 kat. holdat

mesterséges úton erdsitettek be. Az állam 1908-ban a Váczott keletkezett

állami csemetekertbl 1,872.000 darab különféle fajta csemetét szolgáltatott ki

részben ingyen, részben az elállítási költségek megtérítése mellett. Hat birtokos

pedig összesen 1250 korona erdsítési pénzsegélyben részesült. A földmívelésügyi

minisztérium 1908. évi erdsítési jutalmából az els pályadíjat báró Schossberger

Viktor nyerte, a ki 1903-ban az 1849. évi honvédsírok körül lev silány homokos
területet, 53 kat. hold kiterjedésben, tölgy, akácz, juhar és erdei feny-cseme-
tékkel ültette be és azt szorgalmas ápolással díszes hgetté változtatta. A juta-

lom ]Mesterházy nemrég elliúnyt magyar fest olajfestménye volt. Fekete Sándor
uradalmi tiszttartó és Hajdú István uradalmi intéz pedig érdemeik ehsmeréséül

egyenként 250—250 korona jutalomban részesültek.

Ott, a hol a talaj más mezgazdasági mívelésre nem alkalmas, az erdsítés

a fokozatos felújító vágások útján vagy erdei magvak és csemeték alaptelepíté-

sével történik ; a hol pedig a mezgazdasági el- és köztes használat alkalmazható,

a vágásterületet az els évben megtisztítják és felszántják, mezgazdasági növé-

nyekkel vetik be, s a másochk évben a csemetekertben nevelt és a talajnak meg-
felel csemetékkel úgy ültetik be, hogy a sorok közötti területen 1—2 éven át

kapás növények tenyészthetk legyenek. Ezzel a köztes használattal nemcsak

a kiültetett facsemetéket kapálják és tisztogatják meg a gyomtól, hanem még
számottev mellékjövedelmet is biztosít a birtokosnak. Ott. a hol mezgazdasági
köztes használat nem alkalmazható, az erdsítési módok közül a gödrös ültetés,

dombos ültetés, árkos ültetés szokásos meztelen gyökérzettel vagy földgomolylyal.

EgA'es lágy lombafajok (fz, nyár) megtelepítése dugványozással történik a leg-

sikeresebben. Ritkás akáczosok srítését sokhclyt igen czélszeren egymással

párhuzamos srít árkok ásásával végzik.

Említést érdemel a budapest—-hatvam vasútvonal meUett Isaszeg és

Gödöll állomások között a ,,József fherczeg-hget" nev fenykísérleti telep,

melyet a gödölli koronauradalomnál ismertetünk.

Károk. Az elemi csapások közül a korai és kési fagyok említendk. Legnagyobb

kárt okozott azonban az utolsó évek nyári nagy szárazsága és azzal összekötte-

tésben az erdei tüzek nagy száma, melyek terjedését a hatósági gyors oltási intéz-
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kedések némileg korlátozták. Az 1909. évben a vármegye területén hét erdégési

esetet jelentettek be, melyek azonban mint földön futó tüzek, magukban az erd-
állományokban nagyobb kárt nem okoztak. Az emberek okozta erdei kihágások

a fatolvajlásra és tilos legeltetésre terjednek ki. Fatolvajlásokat a szigorú telek

beálltával a szegényebb lakosok követnek el, de e lopások nem lénj-egesek.

Nagyobb kárt okoznak a száraz nyarak idején a fiatal vágásokban az éjjeh tilos

legeltetések. Ott, hol a nagyvad tenyésztése az erdbirtok kiterjedésével kell
arányban nem áU, a fiatalosok csakis kerítésekkel óvhatok meg a vaclrágástól.

A rovar-károsítások között az akácz paizstetü említend els hetyen, de az akácz

nagy sarjadzási képessége következtében ellene — a fiatalosnak tre való vágá-

sával — sikerrel lehet védekezni. A tölgyerdkben a cserebogár, közönséges gya-

poncz és búcsos pohók, a nyár- és fz-erdkben a czinczérek, a fenyerdkben a

a hylesinus piniperda szokott fellépni, de eddig oly kis mértékben, hogy ható-

sági beavatkozásra nem volt szükség. Egyes fiatal tölgj'ültetésekben és makk-
vetésekben a cserebogár pajorja érzékeny károkat okoz. Erdrendószeti áthágás

miatt az emúlt tíz évben nem indítottak eljárást.

Pest vármegye területén sem a fatermés feldolgozására nagyobb ipartele- ^^5"^^'^

pek, sem a fa kiszállítására nagyobb berendezések, tehát állandó erdei munkások
sincsenek. Az évi vágások feldolgozására és a kitermelt faanyagnak tengelyen

való kiszállítására a földmíves-osztáh'nak azt a részét alkalmazzák, a mely
mezgazdasági munkájával tél idején elfoglalva nincsen. E bizon3i:alan munkás-
viszonyoknak, s a munkabérek cbágaságának foka a kivándorláson kívül

a fváros közelsége, hol a munkás mindenkor elég munkát talál. Az átlagos

fatermelési bérek a következk : Egy köbméter hasábfa termelése 70 fiUér, do-

rongfáé 60 fillér, mhasábfáé 80 fillér, kemény épületfáé 1 korona, 1000 darab

hasított szlkaróé 15—17 korona, 1000 darab gömböly szlkaróé 9—10

korona. Egy köbméter kemény épületfa szállítása az erdei rakodóra 4—5 korona,

Egy köbméter tzifa szállítása 4 km távolságig 1, i— 10 km-re 2, 10 km-en felül

3 korona. Erdmívelési munkálatnál szi és tavaszi idben egy férfi-napszám 2,

né 160, gyermeké 1 korona. 1 négyszögmóter földforgatásért homokban 12 fillér,

agyagbíin 15 fillér. Cserebogárpajor szedéseért 100 darabonként 30 fillér. Erdben
1 lil. tölgymakk szedéseért 3 koronát fizetnek.

Darányi Ignácz földmívelésügyi miniszter rendeletére 1898-ban a gödölli

határban Erzsébet királyné emlékére parkot ültettek, melyet szintén a korona-

uradalomnál ismertetünk.

Említésre méltó Szigetmonostoron a Horámd csárda melletti korona- Emiékfák és

uradalmi erdrészben lev erdei feny-csoport, mely alatt 1888 deczember ""etések.

19-én néhai Rudolf trónörökösünk ottani vadászata alkalmával Magyarországon

töltött utolsó napján reggelizett. A Visegrád várhegjn véderdben ma is áll

ama négy darab szelíd gesztenyefa, melyeket a hagyomány a Róbert Károly
királji^óí telepített ilyfajú fák utódainak vaU.

Máriabesnyn a zárda melletti erdrészben látható még ama 95 cm át-

mérj tölgyfaóriás, melynek lombozata alatt Feszler Ignácz kapuczinus barát

Magyarország történetét megú-ta. Állandó bámulat tárgya a Gödöllrl a besnyi
zárdátemplomlioz vezet hatalmas szilfasor, melyet mintegy 150 évvel ezeltt

Grassalkovich herczeg jobbágyai ültettek. A (ráczkeveí) Csepel-szigeten a csász.

és kir. családi birtoklioz tartozó Dunaparton van egy szilfa csoport, melyet
1720-ban Jen kir. herczeg emlékére ültettek. E csoportban egyes fák kerülete

mell-magasságban 4—4'2 méter.
Az ezeréves Magvarország emlékét hirdeti : a valkói határban a Csákó

nev korona uradalmi erdrészben egy 20 k. hold Idterjedés kocsányos tölgy-

ültetés ; az isaszegi határban a Martonberek nev korona-uradalmi erdségben
egy 4 holdas hárs- és szilfa-ültetés ; a váczszentlászlói határban a báró Schoss-
berger-féle Pusztahgeti erdrészben egy 10 holdas nyárfa-csoport ; Pusztavacson
Cobirrg herczeg birtokán egy 3 holdas Celtis-facsoport. A vármegyében ezen
felül még számos ezredévi emlékfa-ültetés van. Ezeket azonban városok és fal-

vak közelében, erdterületen kívül ültették és tartják fenn.
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Pest vármegye a szó szoros értelmében az ország szíve. Nagy Magyar-
országnak gyöngye, mindenképen. Ragyogóan szép, remek fejldésben
lev és fiatal ertl diizzadó f- és szókvárosától kezdve, végig egész

tizenharmadfélezer Dkilométernyi területén, jóformán mindent meg-
találunk, a mi emiek a mi édi^s hazánknak tipikus külssége. Éppen

csak a havasok hiányzanak róla ; de a remek hegyvidék már itt van éjszakon
s éjszaknyngaton, Pilis és Visegrád környékén : a honnan lefelé, délnek, hömpö-
lyög a magyarországi vizek királya, a Duna ; s a hogyan mind lejebb-lejebb

jutunk az Alföld irányába: a Cserhát nyíüványai, a dombok is eltünedeznek;
ezek a kedves, magyar dombok, a melyek a liegységnek s a rónának a szeret-

kezésébl születtek, s a melyeknek a hangulatos szelid változatosságában
benne van apjoknak-anyjóknak a lelke, egyesülve. Túl rajtok az igazi Alföld
következik ; a nagy magyar síkság, a metynek napragyogásos, széljárta rónái

mezei virággal ékesek, s a róna csendjében régi daloknak új csendülésekén,
hallik a tavaszszal érkez, szszel távozó vándormadár üzengetése. Itt vanntak
ezen a pestvármegyei nag\' síkságon, MagA^arországnak legigazibb olyan
pusztái, a melyek a pásztornépet neveHk, s ebbeh multjokkal a népvándor-
lásig visszaröpül történelmük is van . . . Pest vármegj'éé a híres kecskeméti
róna, a messze környékre kinyúló nagy legel-területekkel, a melyek az egy-
koron nomád magyar nép szívét, szeretetét egyszerre megnyerhették. S a rónák
régi arczulatának minden szépségébl kap, a ki utána jár. A végtelen mezség,
a korán zsendül füvekkel, vetésekkel, márcziustól kezdve dúsgazdag Ígéretek

reménységét zöldelteti ; s aztán a nagy nyár teljességében aranynyá érik rajta

minden, aranyszínvé és aranyat érvé. A magyarság legnagyobb értékei ezek
s a nemzeti er alapjai ; kezdve a megalkuvást nem ösmer szabadságszereteten,

a mit a róna világa nevel a fiaiba ; mindaddig az anyagi erig, a mit ez a
föld ont magából, a mi számunkra.

S lám, a mikor a kultúra nem tr egy talpalatnyi térséget sem, a minek
az ember érdeke szerint való nagyobb kihasználása más formában jobban lehet-

séges : még nádasa is annyi van JPest vármeg;y'ónek, hogy a kik ma élnek, ennek
a megösmerésébl is sejthetik, milyen lehetett a régi világ itt és általában a
nádaslepte lápvidékeken, a hol a természetnek sok, bár nem modernül értékes,

ám költ szemével nézve annál remekebb képei tárulhattak elénk hajdanában.
Egy roppant nagy ,,D" bet Pest vármegj'ének az alakja, a melynek füg-

gélyes szárát a Duna hulláma mossa ; domború vonalának középrésze pedig a
magyar folyók szeszélyes királynéjának, a Tiszának a vizét kóstolgatja.

Kilencz vármegye ölelgeti körül a tizediket ; magát Pest vármegyét

;

fönt Esztergomnak, Hontnak, Nógrádnak emelked erds vidékei, st hegy-
ségei koronázzák ; azután a rónák nagyszer magyar vármegyéi fonnak köréje

koszorút entestökbl ; Heves, Jász-Nagj'kun-Szolnok, Csongrád, Bács-Bodrog,
Tolna- és Fehér vármegj'e állja a testri szolgálatot ; közöttük pedig terül a
szemünk fénye, a magyar föld szívetája ; Magyarország ékes, világvárosnak
induló gyöngj'ével, Budapesttel.

Gondolni lehet, hogy az olyan, minden sfoglalkozásért mindig rajongó

nemzet, a min a magyar, mennyire kiaknázza ezt a vármegyét, st fképen
ezt, a vadászat szempontjából is.
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Hogy ez a kiaknázás sok apró furcsaságot és elfajulást mutat, az nem
ronthat a lényegen : azon, hogy Pest vármegye, Budapest középponttal a magyar-
országi vadászoknak egész légióját egs'csíti, beleértve a legjobbakat is.

Tessék kinézni a ,,szezonban" a budapesti pályaudvarokról reggel induló

vonatokhoz vasárnap és ünnepnap : s az ember olyformán érzi magát, mintha

a konstantinápolyi nagy hídon figyehié a tarkán vegyes nép hullámzását. Csak
persze, a mi ,.vegj-esünk" alatt jobbára vadászt kell érteni, vagy legalább is

puskást, a ki a szabadnapját kint akarja tölteni az isten ege alatt. Mert minden-

esetre ez a fdolog ; a vadászat a legtöbb ilyen kirándulóra nézve talán mellékes

is ; lehet, hogj' az eredmény még inkább. Az úgynevezett vasárnapi vadász nem
is lehet nagyon válogatós ; h^'sz' akkor mehet ki, a mikor éppen ráér ; s a ráér
idejét szeszélyesen ronthatja meg a változó idjárás, a mi nem alkalmazkodik sem
üzlethez, sem hivatalhoz. De meg a .,vasárnapiságot" még a vérbehekre, az

igazi vadászokra, — a valósággal ahlioz értkre — is olyan kényszer igazolja,

a mirl nem tehetnek, s a min nem változtathatnak. Ez a kényszer a vidék munkás
népének hétköznapi más elfoglaltsága egj-részt, — a mikor tudniiUik nem mehet
hajtónak — másrészt pedig az, hogy az ünnepi pihennapokon kívül a mezei

vadászterületeken rendszerint sok a munkásember, a ki nemcsak azzal zavarja

a vadászt. hog\' miigtalanítja a vadat, hanem fképen azzal, hogj- ug^t^ancsak

ügyelni kell ilyeiikor, hogy elhirtelenkedett lövéssel ilyen békésen foglalkozó

munkásban ne essék kár.

Marad tehát a budapesti vadászok legtöbbje számára a vasárnap, meg
az ümiepnapok ; és ilyenkor mutatják a mi pályaudvaraink azt a fm-csán vegyes

képet, a mehiiél hálásabbat a tréfás ..mozik" számára keresve is alig találhat-

nánk. Hisz' a vadászok külsségeinek még a tapasztalt praktikusok között sin-

csenek általános érvény szabályai ; hát még azok között, a kik maguk sem
veszik valami komolyan az ilyen kirándulásaikat, és nem is értik, mit mosolyog
meg rajtuk sok nevet szem, holott a tükörbl otyan teszetös képmás nézett

vissza rájuk odahaza.
Pest vármeg^-e gazdagságának a vadászat terén is nagy a híre. Hozzá-

tehetjük ugyan nyomban, hogy ez a gazdagság tulajdonképen inkább válto-

zatosságot, mint vadakban való bvelkedést jelent ; de azért még ebben a tekin-

tetben is vannak nag^-obb igényeket kielégít környékei. Igaz, hogy ezek jobbára

magántulajdonban levk ; vag^' a mi még többet mond : koronauradalmiak.
Mert a ,.vadász-társaságok", a melyeket Budapest ont magából, (természetesen

a vidéken is bségesen vannak.) csak ritka kivételképen szoktak a helyzetüknek

úgynevezett ..magaslatán" lenni.

Dicséretes kivétel ebben az imimár régi, de talán túlságosan is nagyszámú
budai vadásztársaság, a melynek az alapszabályai jelentsen korlátozzák a
a mohó vadászoknak abbeli hajlandóságát, hogy a területet lehetleg minél

hamarabb siváran szegénjniyé, jóformán vadnélkühvé és üressé tegyék. Azzal,

hogj' a budai vadásztársaságot emelem ki, nem állítom, hogy nincsenek más
kisebb társaságok, a melyek korrektül vadásznak ; de ezeknek annyiban keve-
sebb erre a nehézségük, (tehát kisebb az érdemök is), mert jóval kevesebb tagot
számlálnak, a kik azután valahogj'an mégis csak összeférnek és barátságos
megegyezéssel vannak egymás érdekei iránt, a melyek elseje, t. i. a vadászterület
okszer kímélése, elvégre közös érdek.

Pest vármegye a vadászat terén minden változatosságot kínál, ha nem
is— mindenkinek. Van nag}' vadja, mégpedig aránylag a javából; mert például
a pilisi és a visegrádi szarvas általában a legjobb magyar szarvas-klasszisok
közé tartozik. Gyöngébb nálánál a gödölli, ámbár érdekes adatok vannak arra,

hogy ez a szinte már alföldinek mondható szarvas hogyan közlekedik a visegrádi-
val, a mikor egy-egy ers bika, a bgés évadjában, háremet keresve, a Dunát
kereszt ülússza s úgj' teszi meg asszon\Tiéz kirándulásait, ugyancsak messze
földre.

Visegrád I ... Az ember lelkében min csodálatos érzések rezdülnek meg
a történelmi emlékezésekre, a melyek ezt a mi gyönyörségünket egykoron
királyi .szórakozásnak a színhelyévé tették. .Mátyás' királynak, a nagynak, az
igazságosnak, legkedvesebb vadászterülete volt Visegrád, a melynek hajdanta
még így nevezhet serdeibl a bölény sem hiányzott. Az örök elmúlásba tnt
százatíokból felénk száll máig is a régi mag\-ar vadászok kürtjének zengése
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a kopjás leventék hogy zhették az azóta oly mélyen elcsöndesült erdk nemes
vadját ! De ennekanenies vadnak kés utódai máig is megvannak, bár— hajh !

— többé-kevésbé elkorcsosulva. Hisz' a kultúra sok siségét megront, s közöttük
a nagy vadnak való hegyi erdket nem hogy megtizedeli, hanem szinte csak
tizedrészökben hagyja meg. Hol van mai napság az a nyugalom és békesség,

a mi a magányos, néma erdk mélyén a nemes vadnak feltétlenül megfelel
ottliont biztosíthatott ! A pompás erdei rétek vagy eltnnek, a mikor ekevas
alá kerülnek ; vagy az ember szelíd nyájainak kínálják fütermésöket ; a szarvas

pedig onnan kiszorul s zaklatottsága folytonos érzetében nem fejldhetik a régi

módon ; nem is szólva a legnagyobb veszedelemrl, a mi az ember kapzsiságából

ered, a mikor mindenki, a Id teheti, nemcsak üldözi a nemes vadat, hanem még
annak is a színe-javát, legszebb példányait igyekszik elejteni. Már pedig ha
leljjük a mai tizes vagy tizenkettes szarvast : mibl legyen a tizennégyes, a
tizenhatos, a húszas? ! A természetben ugrások nincsenek, s rendes körülmények
között bizony a szarvas fejldése is csak normáhs ; ámbár a szükség s a nyo-
morúság éppúgy visszavetheti, a mint viszont a bség és a jó élet gyorsabbá
teheti ersödését. Hanem ebben a kivételes esetben is a legszebb példányok vál-

nának még szebbekké, a mit az emberi önzés hovatovább lehetetlenné tesz.

Mindamellett a visegrádi szarvas— ezt bátran mondhatjuk — a mi java-szarvasa-

ink közül való : nem éri el a máramarosi klasszist ; sem a maga nemében kiváló

bélyeit ; de messze túlhaladja a jóval satnyább Vértes-vidékit, s a szinte már
degenerált hontit és nógrádit, a meh'ek között az igazán számottev példány,

sajnos, már ritkaság.

Ámbár a visegrácü szarvas az értékesebb : a királyi család tagjai s a magyar
király vendégei, már régóta egyáltalában nem keresik föl Visegrád környékét.

A hajdanában híres-nevezetes visegrádi erdk mindjobban csak az emlékezetbl
merítik egykori érdekességük maradványait. A múló idvel elmúlt dicsségük
is, és a legmagasabb körökben való kedveltségük. Nem kell hozzá borongós
sötéten látás, hogy elmondhassuk : ,,Nem úgy van már, mint volt régen ;

—
nem az a nap süt az égen ! . .

."

Visegrádnak tulajdonképen csak múltja van ; a jelene elszíntelenedett
;

s ebben — minden mag^'ar ember fájdalmára — követi Visegrádot az újabb
korszak egyetlen magyar kiráhi vadászterülete, a gödölli is.

GödöUt még melegebb, mert közvetetlenebb emlékek fzik a mai magyar
vadászok szívéhez, mint amazt, az immár rég történelmivé vált vadászterületet.

Hisz' GödöUt, a hozzá tartozó tizemwolczezer hektárn\a koronauradalommal
eg\'ütt, a nemzet adta az kirátyának, koronázási emléknek egwészt, és minden
szép, nemes, férfias szórakozása területeképen másrészt, hogy ezzel is idekösse,

idevonzza hozzánk és közénk az koronás m-át, a kinek a vadászszenvedélye

közismeretes volt.

S a nemzetnek ez a forró vágj^a hosszú idn át számottev mértékben
teljesült is. — Gödöll I. Ferencz Józsefnek é\^:izedeken át igen kedvelt szó-

rakozó helye volt ; st bízvást hihetjük : az volna ma is, ha a kiráhi: öreg kora

nem kényszerítené rá, hogy most már kímélje magát s a vadászat szép sportját

csak igen mérsékelten gyakorolja.

Még a legutóbbi években is gyakran ellátogatott királyunk Gödöllre,

a hová öt. férfias szenvedélyén kívül, sok kedves emléke fzi a múltnak. Hisz'

áldottszív felesége, a mi h és nagylelk védasszonyunk, az oly megrendíten
tragikus sorsot ért Erzsébet magyar királyasszony, sehol sem érezte magát ott-

honosabban, mint éppen Gödölln, a hol évrl-évre, hosszú idn át, mindig

huzamosan tartózkodott.

A régi Grassalkovich-palota százszobás hatalmas épülete méltán vál-

hatott megfelel kiráhn otthonná ; és a mi drága emlék királynénk igazi ott-

hont is talált benne, ha érte rajongó magyarjai közé vágyott.

Ott töltötte, a királyi ka.stéh' gazdag és változatos növényzet parkjában

élete legédesebb pihen-óráit, és csak ksébbi éveiben vált mind ritkább vendé-

gévé ennek az elhagj'ottságba kerül otthonnak, a mikor lelkének mély és

soha nem szn gyászát az Achilleion-tündérkastély méla falai közé vitte

inkább.
De a király még azután is majd minden vadászszezonban ellátogatott

Gödöllre, a hol némelykor a legmagasabb rangú küKöldi vendégeket látta szí-
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vesén ; rendszerint pedig meghívatta eg^yszerbb vadászszórakozásaira, a kis

vadra rendezett hajtóvadászatokra, a magyar úri vadászok egyikét-másikát is
;

közöttük nem egyszer olyanokat, a kik nem a rangjukkal, hanem az egyéni
kiválóságukkal szereztek erre érdemet.

Legszebb, legigazibb vadászörömei mégis akkor voltak és vannak kirá-

lyunknak Gödölln, ha egymaga vadászik nagy vadra, egyetlen kisérövel, a ki

egyszersmind a vezetje. A király megkülönböztetett nagyvadja pedig nem a

szarvas, hanem a vaddisznó, a vadkan. A mint a legtöbb igazi kemény vadász-

ember, a kit a vadállomány degenerálódása lehangol és az átlagos kvalitások

iránt közönj'össé tesz : úgy a király sem tudott nagyon lelkesedni azért, hogy
a gödölli koronauradalom nagy erdeiben fölöttébb elszaporodott, (mert foly-

vást szaporított) szarvasállományt minden nehézség nélkül dézsmálgassa. A hol

annyi a szarvas, a mennyi néhanapján Gödölln volt, st a mennyirl ma is

bátran beszélhetünk : ott semmi különös vadászélvezettel sem jár, hogy szarvast

kapjon a vadász maga elé ; kiváit ha az erdész és a vadászszemélyzet is minden-

képen közremunkálkodik a siker érdekében. Csuda-e, ha királyunk, a Id Tirol

bérczein szokott volt vadászni meg nem szelídül vad zergére : inkább az

kitüntetett vendégeinek kezdte átengedni lassanként az etetkhöz szoktatott

szarvasokat, s a maga számára az slények utolsó maradványát választotta ;

a külsejére oly imponáló és mogorva vadkant, a mely egyszersmind megtartotta

régi veszedelmességét.

Ers vadkant lni a gödölli uradalmi vadászatokon állandóan tilalmas

máig is. És ámbár a király, éppen öreg korára tekintettel, mind ritkábban veszi

ki immár az részét a legszebb férfias vadászmulatságból : mégis törvény ma-
radt, hogy kímélni tartozik minden vadász a király számára fenntartott vadat,

az ers kant.

Ilyen, királyi golyóra méltó vadkan nem is ritkaság a besnyi, babathi,

szentgyörgjT, szentkirálji, valkói és kisbagi területeken, a melyek egy része

eldorádója minden vadnak.
A mezgazdasági múzeum vadászati osztályában állandóan láthatunk

két egymással \naskodó hatalmas agyarast (kitömve), a melyek a gödölli királyi

vadászterületekrl valók, s mindakett a király zsákmánya volt. A ki ezeket

az igazi bestiákat teljes erejök ellenállhat atlanságában csak sejti is : megérti,

mért néz le az a vadász minden más vadat, a kinek szerencsés sorsa azt a lehet-

séget adta. hogy ily szörnyszámba men erdlakókat teríthessen le, esetleg még
a veszély tudatával is, a mi a férfiú hevét és kellemes izgalmát mindenesetre

csak növeh.
Késbb azután, a mikor királyunknak is emberi jogává vált az é\i:izedek

során, hogj' ezer komoly gondja és feladata között kímélje magát, és a szóra-

kozását megkönnyítse : érdekes és azóta már ösmeretessé vált módját eszelték

ki a gödölli udvari vadászok annak, hogyan lövessenek a királylyal bizonyosan

vadkant . holott ez a komor állat sem egy bizonyos területhez nem ragaszkodik va-

1 ami állandóan, sem pedig valamely kijelölt pont felé terelt etni magát nem engedi.

Rég megírtam én már ,,a babathi vadkan" történetét ; azaz, a hogy a

király az egyik legszebb vadkanját a babathi erdségben puskavégre kapta,

oly módon, hogy a vadrök egyike, a király jöttét megelzleg, hosszú idn
át napról-napra végigment az alkonyat óráiban, de szinte másodpercznyi pon-

tossággal, a babathi erd egy olyan részén, a hol tudta, hogy vadkannak van
járása ; s azután halk fütyülgetés között hullatgatott el maga mögött kukoricza-

szemeket. A rendkívül óvatos vadállat, a mely valahol bent a srségben hall-

gatta a közeled s azután fütyölgetve távozó ember halk neszét : jó késn, a

mikor már minden elcsöndesült, mégis kijött a maga váltóján s ime, ott találta

a csalogató kukoriczát, a mit azután gyanútlanul fölszedegetett. így volt más-
nap, harmadnap, tizednap ; s a nagy kan már tudta, a mikor a füttyszót hallotta,

hogy nemsokára mehet csemegézni a terített asztaUioz. Végre a király elláto-

gatott Gödöllre és vadászni óhajtott. Ekkor odavezették arra a pontra, a hol

az ozsonnához szokott vadkan egy bizonyos órában pontosan megjelent. Gyö-
nyörség lehetett azt kivárni s látni, hogyan dugja ki bozontos fejét a sr
bokrok közül ez a gyanakvó, sötét lény; hogyan fúj, szimatol, a míg végre rá-

szánja magát, hogy egész testével kilépjen s azután a kukoricza-vonalon egye-

nest odabotorkáljon az ö végzete elé, a golyó-halálba.
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De mint kisvad-vadász is híres volt a király valaha, s mint igou kiváló

fáczánlövöt ismerik azok, a kik színrl-színre látliatták ilyon alkalommal, az

6 pompás vadászterületén. Ilyenkor szokott az történni, hogy a vadásztársaság

legtöbbje az egyszer polgári társadalomból kerül ki, a király egyenes i'endel-

kezésére. A gödölli urak közül nem csak egy dicsekedhetik azzal a kitünt<!téssel,

liogy együtt vadászott a magyar királylyal. S hogy ebbí^i mily páratlanul el-
kel gondolkodású a mi királyunk, azt egy, a maga nemében igen érdekes eset

is bizonyítja.

A meghívottak között annak idején rendszerint ott volt egy fiatal ügyvéd,
a kit, mint gödöUi lakost ért a szerencse, hogy meghíváshoz jutott a fvadász-
mester részérl, a ki természetesen a király jóváhagyásával ós engedelmével
válogatta össze a vadásztársaságot.

Eg;s'szer ezt az lu-at a király nem látta a vendégek között s megkérdezte
a fvadászmestert . hogy hol van a kis ügyvéd.

A fvadászmester erre jelentette, hogy az ügyvédnek azért nem küldött

meghívót, mert valami orwadászt védett a koronauradalom ellenében a bíróság

eltt, még pedig sikerrel, mert az orvvadászt felmentették.

S mit tett a király?

Rögtön elrendelte, hogy az ügyvédet ezentúl is mindig meg kell hívni,

mert csak liivatásbeU kötelességét teljesítette, a mikor a hozzáforduló ügyes-

bajos embert védelmezte. Ezért pechg ne érje meUözés.
S az ügyvéd azután is gyakori vendég volt a koronauradalmi vadászatokon.
Gödöll környéke Pest vármegyének kétségkívül legvaddúsabb területe

s változatosság tekintetében is els helyen áll. Hogy így van és így lehet, azt

természetesen els sorban a nagy gondozásnak és szakszer kezelésnek keU tulaj-

donítani, a miben ez a terület a koronauradalomtól részesül. Nemcsak magán
az uradalmi területen van nagyszámú gondozó személyzet, hanem a vadász-
terület kiegészítése czéljaira bérelt területeken is, a melyeknek a lefoglalására

azért volt szükség, hogy a gondozott, ápolt, tenyésztett és védett vad az idegen
szomszédos határban, a hová könnyen átmehetett, azok zsákmánya ne legyen,

a kik a vadtenyésztés és óvás érdekében ugyan semmit sem tesznek, de annál
szívesebben veszik, ha az idegen területrl hozzájok átváltó vad sült galambként
kerül a szájokba.

A mikor egyszer, nem is oly régen, a gödölli községi határt valami félre-

értéssel kapcsolatban, eUiczitálták a koronauradalom ell : meg is volt mindjárt
a szomorú következménye annyiban, hogy egy aránylag nagyszámú társaság

alakult, a mely tulajdonképen nem volt egyéb, mint vadirtó-szövetkezet. Egyet-
len szezon elég volt arra, hogy a folyvást zaklatott s egykor oly híres vadász-

területen még magva is ahg máradjon a vadnak, a mely nélkül azután a ,,nagy-
szernek" hirdetett terület természetesen értéktelenné vált. (Okulására azoknak,
a kik azt hiszik, hogy csak az a vadász, a ki vadászik, és nem értik, vagy nem
akarják érteni, hogy az igazi vadász az, a ki okosan vadászik ; azaz : a vad á^llo-

mányához képest.)
Alföldi Pest vármegye áldott és változatos területének többi legnagyobb része

síkság, már legalább délfelé, mert éjszak-éjszakkeletnek vannak az erds dom-
bok, a félhegyek, a mink például Püspökliatvan táján is oly kedves, szép

tájékkal szórakoztatják a vadászt, a ki ezen a környéken kivált a szalonkázás

gyönyörségeibl veheti ki busásan a részét.

Míg Nagykrös környékén a váczi uradalomból elszármazott dámvad
sem ritkaság, addig a vármegye legdéhbb részén, Bogyiszló mellett, a kalocsai

érsekség erdségeiben, nagyszer szarvasállomány tenyészik, a melynek a számát
nagj'ítás nélkül tehetjük több ezerre. A gógai, gemenczi, rezéti, várszegi erdk
mindmegannyi otthonai a nemes nagy vadnak, a mely ezen a környéken esz-

ményi táplálkozás mellett oly hatalmassá fejldik, hogy még a szarvastehenek
között sem ritkaság a százhúsz-százharmincz kilogrammos, még pechg kizsigerelt

állapotban. A bikák agancsa kilencz, st néha tíz kilogrammos súlyt is elér, de

még ennél is többet, a mi már ersen verseny-súly ; és éppen duplája az aránylag
jónak tartott vértesbeh szarvasagancs súlyának. Itt, ezen az egykoron kiön-

tésektl szorongatott, de azután éppen ezek következtében buja területen, a
hol az erdt iszalag és vadkomló, valamint vadszeder indája veri föl, s az iszalag

meg a komló sátoros labirintok tömegével árasztja el a srségeket : rendkívül

vadászat.
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Szeret a nagy vad ; nemcsak a szai'vas. hanem a vaddisznó is. Az úgj'ncvozett

maiátok, a beiszaposodott aljterületek buja füzesei, megközelíthetetlen tanyát

biztosítanak minden közéjük menekül vadnak; a Sárvízcsatorna mellékágai

s a holt Dunaágak gödrei épp oly jó vadászterületek a vidra számára, amilj'jók

an"a, hogy vidrát foghasson a korhadó nagy vízparti fatörzsek gyökérszövedéke

alatt az ebben jártas vadász, a vállalkozó és vakmer foxterrierekkel.

IVIindenütt buja élete van a növényzetnek, sereje a talajnak ; aránylag

ritkán tapasztalható nyugalma az erre vágyó vadnak. A vadász elragadtatással

járhatja végig sok kilométer hosszúságban az ármentesít töltéseket, a hol

rendes közlekedés nincsen s így a közvetet lenül oldalvást terül erdk és sík-

ságok minden vadja békességet élvez. A tájék alföldi, és mégis változatosan

érdekes. Itt egy sürü vágás, a melynek bozótosa a szó szoros értelmében járha-

tatlan, s így annál jobb búvó a fáczán és a szalonka számá,ra. már a mikor az

utóbbi éppen itt van nálunk. Amott a szálerd hatalmas sudarfái. a melyek

lombosán hajlanak össze nyáron ; s szövedékes ágaikkal ölelkeznek a levelet

hullató sz beálltával. Néhol óriás törzs, másfélméteres átmérj sfák, fz
és nyár, st tölgy is. a mely ki tudja, min nsigy idt ért meg ; de az is lehet,

hog\' rohanvást fejldött ezen a televénji:alajon és sokkal fiatalabb, mint a

minnek látszik.

Mindenütt, bármerre tekintünk, elsrangú terület alakulás arra, hogy a

vadnak szinte paradicsoma lehessen ; hogy tehát a vadász a legszebb élvezetben

részesüljön.

Nagyvadja, kisvadja bven van. Fáczánt olyan helyeken is talábii már,

a hol néhány évvel ezeltt azt sem tudták, milyen ez a behonosított exotikus

vadmadár, a mehmek olyan kiváló a liíre. De ember legyen, a ki ezekben a

nehezen járható erdkben puskavégi'e kap belle egy párt. Pedig ezrével van
betelepítve. A telepít megérdemli, hogy megneveztessék. Fónagy József, a

magyar vadászok egják legjobbja ez, minden értelemben ; úgyis, mint kitn
vadász ; úgyis, mint széleslátókör szakért vadtenyészt, a ki fáradsággal,

áldozattal, tudással, szorgalommal és kitartással tette Pest vármegyének
ezt a részét olyan vadászterületté, hogy repes az ember szíve, ha megösmeri
az értékét, meg a szépségeit.

Ámbár a vármeg^-e éjszaki részét borító erdségek s az onnan lefelé húzódó
lomberds dombok volnának tulajdonképen a nagy ragadozó szárnyasok leg-

igaziljb hazája, (Gödöll környékén például évrl-évre remek sas-példányokat
ejt el a vadász-személyzet) itt, a déli határ mentén, amag\'ar sasfélék legszebbje,

leghatalmasabbja is ottlionos ; ez az albicilla ; a fehérfarkú nagy halászsas, a

mely hatalmas erejével és termetének imponáló méreteivel küzdi ki amolyan
korcssas létére is szinte az elsséget többi rokonsága között. Az albicilla csüdje

tudniillik meztelen, nem tollas, mint az igazi arisztokrata-sasoké ; és ez az egj-

szépség-hibája némileg megbélyegzi
;
pedig sem olyan óriási teste, sem olyan

csudásan világító toU-legyezje nincs egyetlen más hazai nemes ragadozó
madárnak sem. mint neki. A fehérfarkú ölyv próbál hasonló lenm hozzá, — a
buteo ferox, — a mely ezt a nevét a vadságáról s kegyetlen mivoltáról kapta.
De ez félakkora, a min az albiciUa, ámbár a röpülése viszont minden más raga-
dozó között egyedül emlékeztet a sasok merész, fölséges lendülésére, a mikor
egyetlen szárnycsapás nélkiU, csigavonalban száll fölfelé, föl a felhkig, az égi

mezség azúrjáig. Az albiciUa is, a fehérfarkú ölyv's, itthon van ezekben a pest-
megyei határerdkben, a melyek a Dunára hajlanak ; a kameleon-keblü vén
Dunára, a melynek épp oly kék a hulláma tiszta nyári napon, a milyen szürkévé
váLk a téh és a tavaszi áradások szélpaskoh a víztömegei között.

Az éjszaki és a déh határ között nvúlik végig az egész nagy vármegye el-

rónásodó hosszúsága. Budapest alatt már kezddik az igazi Alföld, a mely szót-
terjeszkedik a vármegye medrében. Fölötte a szentendrei sziget ad egy kis kós-
tolót, a mely magában foglalja a monostorszigeti koronauradalmi vadászterü-
letet. Valamikor híres fáczánozó terület volt ; még boldogult Rudolf trónörökös
idejében

;
de már sok esztend óta hallgat róla a hír s csak néhány budapesti

vadász tud róla, a kit vadlelövnek hív meg a terület erdésze s egvben fvadásza.
A szigetségek folvtatása lentebb a nagy CsepeLsziget, a melv maga is egy kis
ország, s ha vadászat szempontjából nincs is kiválósága, de a raczkeVei s a tököh
határok vadászai sohasem bánták meg, ha oda kirándultak. (Hacsak a szer-
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felett virágzó ..orvvadászüzlot" miatt ncin. a mi ennek a kedves vidéknek különös
átka szokott lenni.)

Apni siAr- Azután következik a nauy rónák végtelen világa, arra Czegléd. Kecskemét
és Fülöp.<izállás felé ; végig Kiskunfélegyházáig, a honnan a nyílt róna Kiskun-
halas felé fut, Báes-Bodrog vármegyéig.

Itt lakik az a csudálatosan beszédes egyhangúság, a ni(lyni>k a szépségeit

olyan nehezen érti meg a liegyvidéki ember, holott a rónák szülöttének még
a lelke is megremeg, a mikor a határtalanságnak ezeket az elveszó térségeit

látja.

Mert ez itt a viszonylagos végtelenség, a mi az ember térdét az istenség

fogalma eltt meghajlítja. Mert itt a nap egyenesen az ég ölébl kél fel és oda
fekszik vissza : és a míg ragyogó nagj'^ útját megfutja : minden pusztai fszálnak
egyformán adja fényét s melegségét.

Vadászembernek a rónaság ez egyforma világa nem kínál sokfélét,

de a mit az észrevev szem megtalálhat rajta s a figyel értelem kibetzhet
nyitott könyvébl : az éppen a maga kévésével fejleszti rendkívül a ])usztát

járó, ott lakó. ebben otthonos ember megkülönböztetését.

A pusztai juhász minden bárányról tudja, melyik juii az anyja ; minden
kondás ösmeri valahány koczája minden malaczát ; a gulyás messzirl rámutat
antiak a kajlaszarvú tehénnek a borjára ; s amannak a téglavörös boczinak az

édes anyjára. Így és ennyire aligha tudja ezt a hegyi pásztor, mert hisz nem
ér rá. hogy megtanulja; ezer más foglalja el; a látnivalókban gazdag tájék, a
szörnyetegalakú sziklatömbök, a távoliján kékl hegyláncz. meg a zúgó erd
beszéde, ilormol a patak és mesél a félénken babonás pásztornak. A kecske, a
riska. magára van azalatt és akár el is téved. De itt a magyar alföldi rónaságon,

a kecskeméti végtelenségen, a matkói, az orgoványi. a jakabszállási, a köncsögi,

a bugaezi pusztákon : ha n a f. még azt is külön érdemes meghallania a pász-

tornak, a kinek mindig csak a jószágán a szeme és látja, megjegyzi annak minden
legkisebb tulajdonságát, a mit más szem, érten, meg nem pillanthatna . .

Ha járom az alföldi rónákat, mint vadász, a szemem százszor nyitva
;

s a kicsinyen a piczim't is keresem. Meglátom a nagy vetéstáblában április táján,

a fejét felüt fogolykakast kétszáz lépésrl is. és megösmerem. Közben a laposok

tocsogói felé haladok, a hová a mocsári sneffek csalogatnak. Ott. az alig arasznyi

magas zsombik lassanként úgy megpúposodik a foh-tatásaiban. hogy térdig

se látszom ki belle, ha közéje kerülök, s mégsem tévesztem el azt a pontot, a hol

egy másodperezre felnyújtotta zöldzománczos fejét a tkés gácsér, hogy azután
újra lebukjék s úgy próbáljon megcsalni,

vízi szár- Itt voltak hajdanta a nagy nádasok, a melyekbl ma már csak mutatónak
akad. de még akad. S ezek a nádasok és a vele összefügg erek, tocsogós laposok,

szikes tavak : mind remek élvezetek forrásaivá váltak és válhatnak még ma
is a vadásznak.

Egész Pest vármegye tele van ilyen emlékeivel a régi vizgazdagságnak,

s ha a legtöbbje teljesen kiszárad is nyáron, megtelik szre és még inkább ta-

va.szra. hóolvadás után. Olyankor mutat rónatavakat az adacs-peszéri síkság

öble, arra ALsódabason túl. Tatárszentgyörgy felé ; onnan szalad le a puszták
világa a Kiskunságnak immár eltanyásodott területeire, a hol a fülöpszállási

és szabadszállási meg az akasztói déhbáb ízelítt mutat a kecskeméti homok-
vidéken szület képzelt tengerekrl.

Itt lakik még ma is a hovatovább mind jobban fogyó vízimadár, a melynek
siseg szárnyalását hallani esténként -hajnalonként, a mikor már homály borul

az égre. Némely esztendben, ha elég nedvessége van a talajnak, még megtelnek
a zsombikosok vízzel s csalogatják a vadruczaféleket, a melyek legszebbje a
nyílfarkú récze, a ..dafila acuta'', sokadmagával költ ilyenkor a peszérkörnyéki

apró erdei náderekben. A fülöpszállási ..Balázs", meg a szabadszállási, meg az

izsáki Kolontó környéke inkább a tisztán lápkedvelö szárnyast csalogatja

;

a sok csörg és kercze-réczét , a barát réczét: s a mocsár czigányát, a szárcsát,

ennek legjobb pajtását, a vörösfej kis czigánykacsát. Azután a gémek ! . . .

A telep>esek. min az éjjeli gém ; a nádlakók, min a bölömbika. A vörös bíbor-

gémek, a nagy szürkegémek, a kis zsemlyeszín, fehérvillogással röpül selyem-

gémek I Mind itthon vannak itt. ezeken a pestmegyei kisebb és nagyobb mocsa-
rakon, a melyek néhol, mint folyómenti ingovány is jelentkeznek, például a
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Tápió vonalán, a hol valaha csudálatosan gazrlag élete volt a vizi faunának s

a pestmegyei úri vadászok, húsvét hetében, az egész nagyhetet végig vadászták,

a mikor elkezdték a Tápiót és mellékét járni nagyhét hétfjén s eljutottak Üj-

szászig, onnan pedig vissza, hogy csak nagyszombatra, feltámadásra bírtak

hazakerülni Nagykátára.
Mostanában évrl-évre fogynak a vizek s még tavaszszal is, a mikor pedig

máskor járhatatlan volt a Tápó közvetetlen környéke, sok helytt átgázolhat

rajta az ember, legföljebb magasszáru, (derékignyúló) gumicsizma kell hozzá.

Különben itt s az ily helyeken vannak még a hosszú vadászszünet után
szinte kiéhezett vadá,szok számára a véghetetlenül kellemes tavaszi mórsneffe-

zések, a mikor a vadász a sárgavirágos gól3'ahíres laposok nedves sznyegén
tocsogva lövi a mi leggyorsabb madarunkat, a mocsári szalonkát, a mely csak

átvonul itt kikeleti vándorlása közben, ámbár mindig elmarad belle néhány
megkésett pár, a mely már nem ér rá, hogy tovább siessen, mert a tojócska

sürgsen kot lik s így fészkelni kénytelen.

Csak kócsag nincsen már Pe.st vármegyében seholsem. A szüzfehér kócsag

elment, elköltözött nyugodtabb hazába s onnan is mind tovább húzódik. —
A kócsag vadmadár. Vadabb a darunál is. Embert nem tür ; fehérvitorlás légi

csónakon szökik az ember közelébl.

Valamikor a tetétleni síkon, a böddi nádas mocsár környékén, sok volt

a kanalas gém az áradások után, meg a fekete gólya, ez az embergylöl két

ellentétes szépség. Az árvizek múltával eltntek. Most többnyire száraz a

szikestavak medre, a hol az aszúgj'eppel gyéren borított sivá.r talaj ökölnyi

hepehupáin költött a gulipán-sneff, a kardcsrü madár. Szép sötétbarna foltos,

szinte feketébe játszó tarkázatú fehér testét hogy himbálta a magasban, ha a

fészke tájékára vetfh'itt valaki s közben dallamos fütyül jajongással panasz-

kodott. Sokkalta szebben, de épp oly árulóan, a hogj' a bibicz szokta.

A szépszavú polimadár máig is megmaradt, a síró bibiczczel eg\'ütt. Hal-

lani tavaszszal, a mikor a hímek külön csoportban elre érkeznek, és hallani

szszel, a mikor mélabúsan csendül a szavok a kihalt, letarolt rónákon, a hova
szöcskézni járnak, meg tücsköt falatozni.

A vadász szinte sajnálja lni, olyan kedvesen élénkíti a pusztai magányt
ez a bús hang ; ez a gyönyör hang ! De minthogy a póli ravasz, óvatos madár :

ehát ingerel bennünket. Szélkiáltót (póbmadarat) lni. mindig virtus.

A rónák nádasaiban nagyon otthonos a pusztai róka. Xéhol a legelveze-

tesebb mulatság télidben, a mikor a ravaszdinak máshol nincs buvója. egy-

egy ilyen nádf(jltot megbfjlygatni, meghajtatni; akár egj' pár gj'erekkel is, de

még inkább tacskó-ebekkel, a melyek a rókát érzik és úgy hajtják ki. Pár hohlnvá

nádasból öt-hat rókát is kilnek így a gyakorlott, ügyes vadászok, a kik már
tudják a módját s jó helyen állanak el, úgj' várják a vörösbundás csirkefogót, a ki

egyszersmind minden cgj'éb gyilkoló gonosztettre isgondolkodás nélkül vetemedik.

Nyúl. fogoly és fürj : ezek a tulajdonképen való vadászati áldozatai a

síksági, alföldi vadá.sznak. Sok változatosságot egjMk sem kínál ; de a konyhára
mindegyik elsrangú zsákmány. A fürjet sokan a kicsinysége miatt nem lövik

;

azt tartják : kár a patronért, kivált ha még el is hibázza az ember az öklömnyi
tyúkocskát. Hanem a másik kett: az a fmédium. Eg\' pár csapat fogoly s néhány
nyúl elvégre minden határban akad. Minél vadabbak, annál jobb. Legalább
sokáig lehet ,,mulatni" velk. Végre is, fképen a budapesti vadásztársaságbeli

,tagnak" ez a föröme és vágj'a. Veszi a puskáját, (persze tok nélkül) a zsebébe

csúsztat öt patront, a tarisznyáját ellenben megtölti enni-innivalóval, s aztán :

megy, vadászni. Csuda-e, ha a patron megmarad a végén, de a tarisznya vég-

képí'n megkönnyebbül? Csak a szegény vadász nehezedik el kis-sé. Vagy meg-
ázik, vagy elázik, de legalább .,élvezett" és legjobban élvez akkor, ha valahára
otthon elnyújtózik az ágyán.

Túzokja, vadhbája szintén van Pest vármegj'ének. A túzok a nagy puszták
madara, a melyet igazán nincs miért lni, minthogj^ csak a fiatalja élvezhet,
ellenijén gyönyör látvány tava.szszal a seregbegyült sátorozó túzokkakas, a

mely t'zed-huszadmagával bü.szkélkedik ; leereszti a szárnyát, szétteríti a farkát,

mint a pulyka és nagj'okat dobbant, úgy dürrög. Verfényes április ragyogá-

sában, a smaragdos rónán, bronzcsillogással ékes a túzokkakas ködmöne és háta

ilvenkor.



124 Vadászat.

A pestmegyei Alföld tipikus madara a vadlúd, a melyre vigan vadásznak
kivált a Kiskunság tájékán. Többnyire gödrökbl, a mit elre mog kell ásni,

hogy a rendkívül szemes vadlúd lassanként hozzászokjék. Akkor azulán ki ül

a vadlúdvadász és oda várja a vonuló falkákat, a melyeknek rendszerint meg-
van a járásuk, ki a vetésekre s vissza a vetésekrl a szikes tavakra. De a vadá-
szat fképen akkor eredményes, ha a messzenyuló határban minden szikes tónál
van vadász, mert akkor nem bír a vadlúd megnyugodni ; jön-megy ; s aközben
hol egyik, hol másik puskás kapja lövésre. A nagy szürke lúd, ez az egyetlen
hazainak mondható hidunk, itt költ nálunk s csak a fagyok viszik el. A többi,

a vetési, az örvös meg a hlik. csak vendégünk. Rendszeres vadászatuk a vonu-
lásuk idejére esik. mind tavaszszal. mind szszel.

Fuikavadász! t
p^g^^ vármegye vadászati viszonyainak dióhéjba szorított körvonalozása

is hiányos lenne, ha nem említenk a híres-nevezetes falka-vadászatokat, a
melyekben valamikor az udvar is részt vett, de most már nincs a magyar királyi

udvarban senki sem. a kinek ez a ..parforce" gyönyörsége volna.
Mindamellett a budapesti falka-vadászatok élénk részvéttel folynak a

szezonban, a mely öszut ólját ól kezdve mindaddig tart, a míg az idjá^rás a hajszát
lehetetleinié nem teszi.

A káposztásmegyeri határ, a régi Pascal-malom környéke, s általában
Budapestnek alföldi oldala az a színtér, a hol a kopófalka a vörösfrakkos vadász-
társaságot maga után rántja, hogyha jó ,,cent"-je van. Ilyenkor aztán megindul
a vágtató hajsza, a mely nem ösmer akadályt s próbára tesz lovat és lovast
egyaránt, a mig csak el nem vész a szimat és így nincs tovább miért koczkára
tennie a brét az okos és meggondolt lovasnak.

De a míg a falka csaholásának idegizgató zenéje tart, addig lovasbecsület
dolga a végsig kitartani és küzdeni a ,,halaHért", sót az elsségért a halalinál,

a mikor a diadalmas kürtszó felhangzik az agyonhajszolt, s ebek harminczadjára
került vad mellett.

Ámbár a ,,parforce" nem a szó szoros értelmében vett ,,vadászat", (a mi
alatt aomagyar gondolkodás a vadásznak közvetetlen szereplését érti a vad
elejtésében), mindamellett annyira hozzátartozik Pest vármegye specziáhs
érdekességéhez a falka-vadászok elkel úri társaságának ez a mulatsága, hogy
a vadászatról szóló tájékoztatásba be kellett iktatnunk erre vonatkozó meg-
emlékezésünket .
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I. AZ IPAE.

A zokon a kézmüipárosokon kívül, kik a honfoglalókkal jártak a Duna— az Árpádok

/\ Tisza közén, kétségkívül már voltak épít-munkások is, mert Árpád,
/ % a ki a Csepel-szigetet választotta magának lakóhelyül, ott díszes feje-

-^ J^ delmi hajlékot építtetett családja számára. Példáját követték a törzs

többi elkeli is. kiknek lakásai az övé körül emelkedtek. Állandóan

vándorló honfoglaló eldeink ugyanis, a kik szilárdabb anyagból, rendszeresen

alkotott épületekben nem igeujakhattak, ily nag^'obb és díszesebb telep építésére

bizonyára nem rendelkeztek megfelel munkaervel, hanem igénybe vették az

e területen található építiparosokat is. mert habár ez idben a házak még csak

fából és vályogból épültek, ily nagy telep mégis nagy munkaert igém^elt.

Az els Árpádkori oklevelek tele vannak a magyar iparélet jelenségeivel

Ez idben indultak virágzásnak a városok is, mint Visegrád, Vácz, Pest, Buda
és Kalocsa, a melyek a hatalmas közlekedési vonal : a Duna mellett feküdvén,

melegágyai voltak a kézmívességnek és majd mindegj-iknek jelents réve volt.

A fejldést azonban teljesen tönkre tette a tatároknak 1241-ben történt Tatánárás

betörése, úgy hog\- IV. Béla királynak újra kellett kezdenie a honalapítást.

Az elpusztult és kihalt városokat telepítések útján újra benépesítette és a váro-

soknak szabadalmakat adott. Ig^- 124:4:-ben megújította a pesti és budai polgárok

régi jogait is, kik hamar kiheverték a tatárok dúlását. Ug^-anekkor az ipar el-
mozdítását czélozza amaz intézkedése, hogy Kéve úr földjét jövedelmi fon'ásul

Pest városának adományozta, mert a város lakosai kézi ügyességbl élvén,

elegend élelmezést nem nyerhetnének.
Az Anjouk alatt nagy fénvt és pompát fejtett ki az udvar és a fúri osztály, vegycsházi

miáltal a XIV. és XV. században az építipar, ötvösség és a zománczmvészet '^"^bMi.'^°

európai hírnévre emelkedtek. Róbert Károly Visegrádon 350 szobából álló

palotát építtetett. Körülötte a furak díszes épületei csoportosultak. S midn
1335-ben itt számos európai uralkodó fölkereste, azokat gazdagon meg-
ajándékozta, hazai mesterektl készített ötvösmvekkel, melyek között

volt 50 drága ezüst edény, tegez, kardöv, fegj^er, értékes sakktábla és g^'öng\-

kagj lóból készített díszes tál. A magyar zománczmüvek és kardok ekkor kül-

földön nagy keresletnek örvendettek. Zsigmond király, a ki a városoknak és kéz-

míves polgárainak számos kiváltságot adott. 200 építiparost hozatott Franczia-

országból és a visegrádi várat roppant költséggel kijavíttatta. S mind , mind
Róbert Károly Budán is pompás palotákat építtettek.

Hasonlóképen Mátyás király is elmozdította ez iparágat nagyarányú
építkezéseivel. Visegrádot valóságos tündérkertté varázsolta s oly fényvel
és mvészettel rendezte be, hogy még a külföldi követek is földi paradicsomnak
nevezték hazájukba küldött jelentéseikben. A király budai, de fként visegrádi

várpalotája gazdagon volt Jíszítve márványoszlopokkal, aranyozással, széles

lépcskkel és tágas csarnokokkal, a kert pedig medcnczékkel, szökkutakkal
és szobrokkal. Ugj^ancsak Mátyás alatt Báthory Miklós váczi püspök az ottani

székesegyházat és palotát, költséget nem kímélve, megújíttatta. Ez idben kezd-

tek építeni városi székházakat is. Más iparágak is jelentékeny fejl lésre

emclkeiltek. Nevezetesen ugyanekkor Budáii a gyolcskészítés virágzott.
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A czeglédi szabók 1455-ben kaptak privilégiumot Héderváry László egri püspök-
tl. Egerrel cs más városokkal együtt. A csopelszigeti esztergályos-munkák
kiilföUlön is nagy kelendségnek örvendtek. Az áes ipar haladásának hi/.ony-

ságaképen a vízimalmok és hajók megszaporodtak. A magyar eredet kocsi

révén a budaij kocsigyártás és lószerszámkészítés termékei is Európaszerte

keresettek voltak. Az a liintó, melyen Erzsébet anyakirályné 1343-ban Olasz-

országba utazott, ott nagy föltnést keltett. Beatrix nyolcz aranyozott dísz-

kocsit kapott ajándékba s azon vonult be Budára. Férjével pedig az els télen

aranyozott szánon járta be Budát. Azonban az iparnak ekkori fejlettségét egy-

szerre elsöpörte a mohácsi vész.

Pe.st-Pdis-.Solt vármegye nehezeii lieverte ki a török uralom pusztításait

és a kurucz mozgalmak szenvedéseit, azonban a XVII. század végén s a XVIII.
század elején lassan fejldésnek indult közgazdasági tekintetben is, a mi fként
a népesség betelepülésének volt a következménye. Az ipari élet ugyan a két

szabad királyi városra : Budára és P(>stre szorítkozott, de a vármegye mez-
városaiban és községeiben is megtaláljuk már némi nyomát. így 1715-ben

Csanádon hajósok és halászok, Ráczkevén pedig halászok laktak nagyobb
számban. 1720-ban Szántón 3 mészéget, Váczon 1 hajós volt. Ugyanekkor
Pest -Pilis-Solt vármegyében még a következ iparosok laktak : Solymáron
1 kovács. Váczon 1 ács. 1 borbély és sebész, 1 fazekas, 1 kádár, 1 kovács,

1 kmíves. 1 lakatos. 4 szabó, 5 varga és 2 más iparos ; ezek közül az egyik

serfz, a másik kelmefest. Noha az akkori összeírások elég hézagosak voltak.

a föntebbi adatokat mégis majdnem teljesen hiteleseknek fogadhatjuk el. Ez
összeírás alapján a Kiskunkerület ben ipari élet egyáltalában nem volt, a

lakosság csak földmíveléssel és állattenyésztéssel foglalkozott, de azzal sem
a megkívánható mértékben. EUenben a malomipar meglehetsen virágzott.

1715-ben Pest-Pihs-Solt vármegyében 105, a Kiskun kerületben 6, 1720-ban

pedig a vármegyében 180, a Kiskun kerületben 8 malmot írtak össze, melyek-
nek tekintélyes százaléka vízimalom volt. A Kiskun kerület 1720. évi 8 malma
közül 4 Halason állott fönn.

Az iparnak, mint mindenütt, úgy e vármegyében is hathatós szervei

voltak a czéhek, a melyek itt is, fként Budán, Óbudán és Pesten már a XV.
században, Zsigmond királj- idejében szépen virágzottak. A vármegye többi

városaiban és községeiben azonban leginkább az újjászervezés után, a XVII.
és XVIII. században terjedtek el. Eleinte a czéhek maguk alkották meg czéh-

szabálvzatukat, a más városoktól kölcsönvett minták után, de azt azután a fel-

sbb hatóságokkal megersíttették. így a czeglédi csizmadiák 1699-ben, a

szabók pedig 1727-ben Pesttl kértek czéhszabályokat ; a szcsök 1727-ben

a pestiek német czéhszabálj^zatát vették át ; a lakatos-, órás- és puskamíves-

czéhnek 1774-ben Pest vármegye adta a pestiek czéhleveiét ; a kovácsok
és kerékgyártók 1782-ben az 1766. évi, a szíjgyártok pedig 1805-ben az 1779.

évi czéhszabályokat szintén Pesttl kapták. Dunaföldváron a szaljók 1703-

ban a budaiak 1695-iki czéliszabályait veszik át, A 'kecskeméti szappanosok
1642-bcn Debreczentl s az asztalosok 1742-ben Pesttl kapnak czéhszabály-

zatot. Nagykörös szappanosai 1642-ben szintén Debreczen, a vargák 1667-ben

Esztergom, Komárom, Buda és Vácz városok XVI. századbeli, a lakatos-, órás-,

ágyúönt-ezéh 1744-ben Pest 1701. évi, a kovácsok 1750-ben Buda 1695. évi

és a kerékgyártók 1803-ban Pest 1776. évi hasonló czéhszabályait veszik át.

A ráczkevei szcsök 1711-ben az óbudaiaktól, a csizmacüák pedig 1721-ben

a budaiaktól kölcsönöznek czéhszabályokat, A váczi csizmadiák 1624-ben a

komáromiaktól m^erik czéhszabályzatukat. Az óbudai csizmadiák pedig 1624-ben

kölcsönveszik ezt a vácziaktól s átadják 1662-ben a nagykrösieknek. Viszont

az óbudai aranj^mveseket, a mit azok 1696-ban kaptak, a vácziak vették át

1828-ban. Az óbudai takácsokét 1725-ben ismét a vácziak és 1755-ben a patajiak

kölcsönzik át. Váczon ezenkívül még a vargák 1607-ben Esztergom, Komárom
és Buda XVI. századbeli, a kádárok 1696-ban, a csizmadiák (újból) 1714-ben,

a gombkötk 1718-ban, a kovácsok és kerékgj'ártók 1725-ben a pestiekét, a
szíjgj'ártók 1714-ben a komáromiak 1692. évi s az asztalosok 1770-ben a budaiak
czéhszabályait veszik át.

Királyi megersítésre eleinte csak akkor volt szkség, ha a czéh valami

különös kiváltságot akart magának biztosítani. De késbb szokássá vált, hogy
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a czéliszabadalmakat az uralkodó adományozza. Azonban ilyeneket acUiattak

a helységek földesurai, a hatóságok és püspökök is. A vármegye legtöbb czéhének

a czélevelét az uralkodók adták. Többek között Mária Terézia adta 1768-ban

a dunaföldvári kötélgyártókét, a pesti remek betoldásával. A czeglédi lakatos-,

órás- és puskamíves-czéhnek 1774-ben a vármegye adta a pestiekét. A dunaföld-

vári szcsök a kalocsai érsektl nyertek czéhszabadalmat 1753-ban. A váczi

fazekasokat 1698-ban az akkori váczi püspök a gyriek 1633. évi, illetleg a po-

zsomnak 1596. évi czéhszabályaival ruházta föl. Gróf Esterházy Károly váczi

püspök az ottani kovácsok és kerékgyártók 1725-ben Pesttl és a takácsok
1762-ben Budától átvett czéhszabályait 1762-ben még a maga külön meger-
sítésével is ellátta. Az ilyen fpapi megersítéseknek volt azután a következ-

ménye, hogy a czéhek legtöbbje bizonyos vallásos színezettel bírt. St Esterházy
püspök egyenesen hangsúlyozza a váczi czéh kathohkus jellegét, a mint azt a
Lipót czéhleveléhez illesztett pótlóartikulusokban olvashatjuk.

A vármegj'e városaiban és községeiben fönnáUott iparosczéhek czéh-

szabadalmai a következ években keltek :

Abony : a csizmadiák 1773-ban és 1817-ben ; szabók, szcsök és szürszabók egj-ütt 1818-ban ;

takácsok lS22-ben ; kovács, lakatos, kerékgyártó és asztalos együttes czéh 1824-ben. — Alberti :

csizmadiák 1817-ben ; szabók és szcsök 1831-ben és 1832-ben. — Apostag : szabók 1817-ben ; ková-
csok, lakatosok és mások 1817-ben ; molnárok 1817-ben ; takácsok 1824-ben. — Aszód: kömívesek,
ácsok, asztalosok, lakatosok, üvegesek és rézmívesek 1841-ben, szabók és szcsök 1842-ben. —
Bogdány : az itteni molnárok a bényi és börzsönyiekkel egjTÍtt 1844-ben. — Budán és Óbudán a XV.
században, Zsigmond király idejében már a következ czéhek álltak fönn : ötvösök, patikáriiisok,

kalmárok (kiskereskedk), mészárosok, halászok, kovácsok, kötélverk, talpbr-szabók, molnárok,
pékek, pénzváltók (münzer), aranyverk (goltslaher), sebészek, vadhúsárulók. halárusok; az egyesült,

harangönt, lakatos, sarkantj-ús, vasönt és tcsináló czéh ; az egyesült ácsok, kfaragók, kömí-
vesek. téglavetk és utezakövezk czéhe ; kocsigjártók, bodnárok, nyil- és Ijjkészítök, esztergályo-

sok és asztalosok, nyereggjártók, tímárok, vargák, irha-készítk (irher) ; az egj'esült keztj'üs, tar-

solyos (tasclmer). erszény- és övkészít-mesterek
;
posztósok (wolslaher), takácsok

; posztónj-írók.

szabók, ócska-ruhakereskedk (gewántler), mantlerek (szintén ócskások, de ruliát fordíthattak is),

ruhafestk, vászonfehérítk. kerékgyátók (wagner), takarmányárusok (fuetrer), olaj- és heringárusok
stb. A késbbi budai és óbudai czéhszabadalmak a következk : vargák 1.500 körül, 1560 táján,

16G7-ben, 1754-ben és 1824-ben ; magjar és horvát vargák 1827-ben ; csizmadiák 1624-ben, lG97-ben,
1723-ban, 1728-ban és 1764-ben ; kömivesek és kfaragók 1644-ben, 1662-ben és 1695-ben ; eszter-

gályosok 1692-ben ; kovácsok 169ö-ben ; aranymívesek 1696-ban ; rácz kalaposok 1696-ban, 1767-ben
és 1837-ben ; kötélverk 1697-ben ; nyereggyéirtók 1697-ben ; szíjgyártók 1697-ben

; pékek 1701-ben ;

szcsök 1700-ban, 1702-ben és 1711-ben ; asztalosok 1712-ben, 1765-ben ós 1770-ben ; harisnj'akötk
1715-ben és 1744-ben ; ,.vegj'es czéh" 1718-ban ;gombkötk 1718-ban és 1744-ben ; szabók 1723-ban ;

szabók és szrszabók 1763-ban ; német szabók 1765-ben és 1825-ben ; gör. nem egj'esült szabók
1765-ben; gör. kel. mészárosok 1724-ben és 1827-ben; takácsok 1725-ben, 1755-ben és 1759-ben;
rézmívesek 1746-ban ; gör. nem egj-. szappanosok 1752-ben ; róm. kath szappanosok 1754-ben ;

kalmárok, gör. nem egj'. fszerárusok 175tí-ban ; fazekasok 1758-ban ; féssök 1758-ban ; szekeresek
1760-ban és 1826-ban; kádárok 1763-ban; ácsok 1705-ben; puskamívesek, sarkautj-úcsinálók és

órások 1765-ben; halászok 1765-ben; cserepesek és utcza kövezk a pestiekkel egj-ütt 1767-ben
és 1839-ben ; szitakötk 1782-ben és 1821-ben ; kéményseprk 1819-ben ; kefekötk 1820-ban :

tímárok 1821-ben ; bádogosok 1824-beu ; hentesek 183Ü-ban ; xddéki kocsisok 1830-ban ; órások
1833-ban ; ónöntk 1833-ban ; festk 1835-ben ; viaszöntök és mézeskalácsosok 1838-ban

;

szegkovácsok 1838-ban; eczet- és pálinkafzk 1838-ban; molnárok 1749-ben és 1839-ben;
vargák 1817-ben

; pékek 1824-ben ; magyar ós német szabók 1824-ben ; asztalosok 1825-ben ;

molnárok 1825-ben ; kádárok 1831-ben ; szcsök, tímárok 1833-ban ; csizmadiák 1841-b6n. —
Budafok: molnárok 1817-ben; lakatos, szabó, kerékgyártó, varga, pék, takács, asztalos, kádár,
esztergályos, nyerges, kötélgyártó, kovács együttes czéh 1739-bon. — Czegléd : szabók 1455-ben
és 1727-ben ; csizmadiák 1 699-ben ; szcsök 1727-ben; takácsok 1773-ban; lakatos, órás és

puskaniives czéh 1774-ben ; asztalosok 1777-ben ; kovácsok és kerékgyártók együtt 1782-ben ;

szíjgyártók 1805-ben ; molnárok, ácsok 1825-ben ; takácsok 1830-ban"; szíjgyártók és kötélverk
1841-ben. — Dömsöd : kovácsok, lakatosok és mások 1821-ben. — Dunaegyháza : takácsok 1830-bnn.— Duna/öldvúr : szabók 1703-ban; csizmadiák pecsétje 1711-bl, a kir. adománylevél 1847-böl ;

takácsok pecsétje és czéhládája 1725-bl, czélüevelük 1768-ból ; szcsök 1753-ban ; asztalosok pe-
csétje 1751-böl és 1775-böl, levelük 1828-ból ; kötélgyártók 1768-ban ; német varga vagy czipész
czéh 1768-ban, megersítve 1777-ben ; fazeksisok 1768-ban ; bognár és kovács czéh 1774-ben ;

molnárok egjik czéhládája 1739-bl; másik 1779-böl, czéhlevelük 1828-ból; szíjgj-ártók 1821-ben
váltak el a ráczkevei czéhtöl, pecsétjük 1822-böl, czéhlevelük 1828-ból ós 1851-böl ; "ácsok 1837-ben ;

ácsok és kömivesek 1837-ben; a kalapos czéh 1845-ben alakult czéhlevól nélkül. — Bunapataj :

takácsok 1725-ben, 1755-ben, 1778-ban, 1828-ban ós 1836-ban ; csizmadiák 1779-ben és I817-I.en. —
Dunavecse : szabók, szcsök 1817-ben ; kovácsok, lakatosok ós mások 1817-ben ; molnárok 1817-ben ;

csizmadiák 1822-ben ; takácsok 1725-ben és 1824-ben. — FélegyMza : kovácsok, lakatosok, asztalo-
sok és kerékgyártók 1804-bpn ; szabók, szíjgjártók 1817-ben; takácsok 1817-bon; kovácsok és

lakatosok 18I7-l)en ; csizmadiák 1817-ben; szcsök 1817-bi'n ; ácsok, molnárok és kömivesek
1841-bon. — Fokt: molnárok 1828-ban. — Fülöpszallág : takácsok, szabók, szcsök 1817-ben;
csizmadiák 1823-ban — Gödöll: takácsok 1824-ben; szabók, csizmadiák lS39-bon. — Hajós:
ácsok, kiidárok, k.ovácsok. lakatosok, kerékgyártók 1841-bon. — Halas : takácsok 1817-ben ; szabók
szcsök, csizmadiák, szíjgyártók, gombkötk 1817-ben; ácsok, lakatosok 1817-bon ; kovácsok.
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bodniirok 1817-ben. — Haraszti : molnárok, sütk, kerékgyártók és kovíVcsok 1847-ben. — Irsa
szabók, szüo«ik 1832-ben. — Kalocsa : csizmadiák 1737-ben, 1773-l>an és 1822-l)en ; szabók 1 741 -ben;

szabók és szürszftViók együtt 17tH>-ban é.s 1822-ben ; takácsok 1744-bcn és 1822-ben ; irluusok ós

szcsük 17.">4-l>en ; fazekasok ós korsósok 1817-ben ; kovácsok, lakatosok, asztalosok, kádárok,
kerékpjártók 181!»-ben ; szíjgyártók 1822-ben ; kéményseprk 181!)-ben ; szcsök 1822-ben. —
Kec-skemft : szappanosok lG42-ben ós l(>(i5-ben ; borbélyok 1649-ben ; lakatosok 1701-ben ; szcsök
172ti-banés 1817-I)en ; szíjgjártók 1724-ben. 173.->-ben ós 1837-ben ; asztalosok 1742-b6nós 182fl-ban ;

csizmadiák 1744-ben és 1817-ben; szabók UiliO-ban, 1744-ben és 1824-ben; takácsok 1725-ben,
17(i7-ben és lS29-ben ; kovácsok l()33-ban. 1773-ban és 1815-ben

; gombkötk 1724-ben ; kmívesek
177S!-ben ; tímárok 1817-ben ; molnárok 1817-ben ; lakatosok, órások, sarkantjnisok, puskamivesek
ISlS-ban ; kéményseprk 1819-ben ; szürszabók 1824-ben ; kmívesek és ácsok 1827-ben. — Kis-
harta : asztalosok, kovácsok, kerékgyártók, kádárok lS36-ban — Kiskrös : csizmadiák, tímárok,
szijgj-ártók, vargák 1817-ben ; szabók, szcsök, takácsok 1817-ben ; lakatosok, kerékgyártók, asz-

talosok és kádárok 1841-ben. — Kbánya: kmívesek 1714-ben. — KutiszentmiMós : lakatosok,

asztalosok stb. 181S-ban. — Laczháza : kovácsok, lakatosok, szíjgyártók, kerékgyártók, asztalosok

1823-ban. — Monor : kerékgyártók, kovácsok, takácsok 1841-ben. — Nagykáta : fest, asztalos,

kalapos, kovács, kötélgyártó, lakatos, kerékgyártó, csizmadia, szabó, szcs, molnár, takács együttes

czéh 183!>-ben. — Xagifkórös : szappanosok l()42-ben ; csizmadiák lü(>2-ben, l()98-ban. 1714-ben
és 1780-ban; vargák ll>07-ben és 17.")0-ben; szcsök 1724-ben; lakato.sok, órások és ágjTJÖntök
1744-ben; kovácsok 1750-ben; asztalosok 1777-ben; kerékgyártók 1803-ban; ácsok, molnárok,
kmívesek 1817-ben; lakatosok 1742-bon és 1822-ben; tímárok 1828-ban; szabók lf)94-ben és

1828-ban; takácsok 1725-ben és 1831-ben. — Örkény: csizmadiák 171l)-ban. — Pest: szabók
lf)94-ben ; magyar és német szabók 1725-ben és 1727-ben ; magyar szabók 1775-ben, német szabók
1778-ban és 1824-ben; kádárok 1696-ban és 1776-ban; szcsök 1696-ban, 1778-ban és 1824-ben;
csizmadiák 1699-ben, 1714-ben, 1724-ben, 1731-ben, 1759-ben és 1763-ban ; kmívesek 1700-ban
és 1777-ben ; kovácsok 1701-ben és 1832-ben ; lakatosok, órások, puskamívesek 1701-ben és 1742-ben;

gombkötk 1718-ban és 1760-ban ; kovácsok ós kerékgyártók 1725-bon ós 1766-ban ; asztalosok

1742-ben, 1795-ben ós 1824-ben ; szappanosoké megersítve 1744-ben ; magyar borbélyék 1745-ben ;

molnárok 1753-lian és 1831-ben ; takác..iok 1763-ban és 1768-ban ; üvegesok 1756-ban és 1826-ban ;

ötvösök 1760-ban; tímárok 1766-ban. lS28-banés 1830-ban; cserepesekéi utcakövezök a budaiakkal

egjütt 1767-ben és 1817-ben; magyar lakatosok és sarkantj-úsok 1768-ban; halászok 1775-ben és

1820-ban; kalaposok 1775-ben és 1815-ben; pékek 1776-ban; pokróczcsinálók 1777-ben; német
vargák 1777-ben és 1824-ben ; magyar vargák 1779-ben ; nyereggyártók 1778-ban ; esztergályosok

1779-ben és 1839-ben ; kötélverk Í779-ben ; szíjgyártók 1779-ben ; rézmívesek 1780-ban ; szattyán-

és kordovánkészítk 1780-ban; szitakötk 1782-ben ós 1821-ben; féssök 1815-ben; paszománt-
készítök 181.5-ben ; sárgarézmívesek 1815-ben ; keztyüsök 1810-ben ; kéményseprk 1819-ben

;

sárgarézöntök 1820-ban ; paplanosok 1823-ban ; kefekötk 1824-ben ; bádogosok 1824-ben ; hen-

tesek 182.j-ben ; mészárosok 1825-ben; kocsisok 1827-ben; mázolok 1827-ben; festk 1828-ban;
\-idéki fuvarosok 1828-ban ; hari.snyakötk 1829-ben ; körzkészítök 1829-ben

;
politúrozok 1830-ban;

hajósok 1830-ban és 1833-ban ; tcsinálók 1831-ben és 1845-ben ; kordovánosok 1831-ben ; czinn-

öntök 1833-ban ; \'iaszöntk 1834-ben ; pálinka és eczetfzk 1835-ben ; órások 1835-ben ; hangszer-

készítk 1836-ban ; kosárfonók 1837-ben ; szegkovácsok 1838-ban ; kertészek 1843-ban ; rézmívesek

lS43-ban ; fazekasok 1845-ben; kereskedk ós kalmárok 1845-ben; serfözk 1845-ben; posztó-

nyírók 1847-ben; molnárok 1800 elején. — Pilis: csizmadiák 1817-ben: piliskerületi mészárosok
1817-ben ; mészárosok czéhe 1812-ben keletkezett, czéhszabálya 1826-ból ; szabók, szcsök 1831-ben.

— Ráczkeve : .szabók 1708-ban ; szcsök 1711-ben és 1817-ben ; szappanosok 1716-ban ; csizmadiák

1697-ben. 1721-ben. 1817-ben és 1818-ban; molnárok 1728-ban, 1729-ben és 1817-ben; csizmadiák

és szíjgyártók 1764-b?n ; takácsok 1725-ben és 1817-ben; kovácsok és kádárok 1817-ben; szíj-

gyártók 1817-ben. — Solt : szabók, szcsök, csizmadiák, szíjgyártók, kovácsok, kerékgyártók,

asztalosok 1822-ben; takácsok 1830-ban. — Soroksár: kovácsok, korékgjartók 1817-ben; mol-
nárok, pékek 1818-ban ; csizmadiák, vargák 1840-ben. — Szabadszállás : takácsok 1817-ben ; asz-

talosok, lakatosok, kalaposok 1817-ben; asztalo.sok, lakatosok, 1823-ban; csizmadiák 1823-ban,

szabók, szcsök 1835-ben. — Szalkszentmárton : szabó, kovács és lakatos ; molnár czéh külön-külön
1817-ben; takácsok 1725-ben és 1824-ben. — Szentendre: tímárok 1698-ban; paplanosinálók

169.5-ben és 1702-ben; szcsök 1700-ban; görög szappanfzök 1715-ben; vargák az óbudaiakkal
együtt 1754-ben és 1817-ben ; kovácsok, lakatosok és szíjgyártók 1759-ben ; csizmadiák 1695-ben
és 1817-l)en; kádárok 1817-ben és 1821-ben, molnárok 1817-ben; szabók 1708-ban és 1821-ben;
asztalosok 1836-ban ; lakatosok, kovácsok és kerékgyártók 1758-ban és 1822-ben ; kalmárok 1825-ben
molnárok, pékek 1833-ban. — Ú)'hártyán : kovácsok, bodnárok, csizmadiák, takácsok 1845-ben. —
Vácz : magj-ar vargák 1607-ben, 169.'>-ben, megersítve 1728-ban ; 1767-ben, 1795-ben és 1829-ben,
német vargák 1728-ban ; csizmadiák 1624-ben, 1714-ben és 1847-ben ; kádárok 1696-ban ; fazekasok
1698-ban; szcsök 1699-bcn ; magj-ar szabók 1699-bon, 1761-ben, 1781-ben és 1844-ben; német
szállók 1722-ben; szabók és szürszabók 1755-ben; kmívesek és kfaragók 1731-ben; szíjgyártó,

nyerges- és sarkantj-lis czéh 1714-ben; szobafestk 1711-ben; gombkötk 1718-ban ; kovácsok és

kerékgjártók 1725-ben ; asztalos, lakatos, puskamives és órás czéh 1728-ban ; borbélyok 1739-ben;
takácsok 1730-ban és 1762-ben ; asztalosok 1770-b6n ; kéményseprk 1819-ben ; hentesek 1828-ban

;

molnárok 1838-ban. — Zsámbék : vargák 1725-ben; csizmadiák 1725-ben; szabók 1726-ban^
kovácsok ós kerékgj'ártók 1839-ben.

Az Újjászervezés idején telepítésekkel igyekeztek elmozdítani a vár-
megye ipari fejlesztését. így az 1723. évi 117. t.-cz. elrendeli külföldi kézm-
vesek betelepítését, de egj'ben eltiltja ket a földvásárlástól, hogy el ne ha-,

nyagolják kézmiparukat. A posztógyártáson, a mel^^et Pesten és Budán ztek
nagj'obb mértékben, nagj'ot lendített az, hogy a katonai egyenruhák szállítását

Magj^arországnak juttatták. A helytartótanács 1761 márczius 16-án eh'endelte
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a vármegyében a czéhek összeírását és a kiküldött bizottság ez évi deczember
1-ére lett készen munkájával. Pest -Pilis-Solt vármegyében — Buda és Pest
kivételével — ekkor már 59 czéhet írtak össze. Ezek között volt 8 csizmadia,
8 szabó. 7 takács, 6 szcs, 4 varga, 3 kovács, 1 kovács és kerékgyártó, 2 gomb-
köt, 2 molnár, 2 lakatos, 2 borbély, 2 szappanos, 1 szíjgyártó, 1 m^erges és sar-

kantyús, 1 fazekas, 1 ruhafest, 1 asztalos, 1 asztalos, lakatos, puskamíves
és órás, 1 kmíves és kfaragó. 1 szrszabó, 1 kádár, 1 paplanos és 1 tabakos
czéh és 1 keresked-testület. Váczra 17. Kecskemétre 11, Szentendrére 9, Nagy-
körösre 7, Ráczkevére 5, Kalocsára 4, öbudára 2. Zsámbékra 2, Dunapatajra 1,

Dunavecsére és Szalkszentmártoiu"a szintén 1— 1 czéh esett. Ezenkívül voltak
még iparos-mesterek az itt föl nem sorolt városokban és községekben is, azonban
ezek a többi városok, nemkülönben Buda és Pest czéheinek voltak vidéki tagjai.

Az országban nemrég meghonosított selyemtenyésztéssel is ez idtájt, a XVIII.
század második felében tettek kísérletet a vármegyében. Legjobban bevált

ez Kecskeméten, a hol 1774-ben 423, 1775-ben 606, 1776-ban 874, 1780-ban 960,

1781-ben 995, 1782-beíi 1255 és 1783-ban 1266 font sclyemgubót termeltek.

A pálinkakészítés ekkor már iparszerüleg folyt és Pihscsabán rozsolisgyár ke-

letkezett. Elterjedt volt már a vármegye területén a sziksó és salétromfzés,
nemkülönben a lporgj'ártás. Pesten dohánygyárat állítottak, Budán pedig a
hajógyártás lendült föl, a kard, kés és sodronykészítéssel egyetemben.

II. József roppant sokat tett az ipar elmozdítása érdekében. Nagy-
arányú telepítéseket eszközöltetett. 1781-ben Öbudán selyemgyárat áhított, a
melyben egy kerék 4240 orsót hozott mozgásba. 1783-ban pedig új selyem-
gombolyítót alapított, a hol 40 gép dolgozott. Aszódon báró Podmaniczky
brgyárat építtetett, a mely juhbr-bundákat is készített. Ez idtájt keletkezett

és lendült föl a budai hintógyár és a két majohka-edénygyár. A II. József
utáni idkben a fejldés — bár lassan — de egjTe tart, egészen a szabadság-
harcz koráig. így nagyforgalmú lporgyár volt Budán és a pestvármegyei
Monostor községben. A vármegye törvényhatósága 1799-ben határozatilag
állapította meg az ácsok és kmívesek napibérét 20—27 krajczárban. Ugj'anekkor
összeírták az árvákat is és ajánlatot tettek az iparos mestereknek, hogy közülök
szaporítsák a szükséges iparosok számát. Farkas János házak fedésére alkal-

mazható követ talált föl és arról 1799-ben jelentést tett a vármegyének.
1801-ben a vármeg^'e b'mitálta a hús árát, 1805-ben pechg a mestermvek árát

a következképen szabta meg :

3Iészáro.?okiiál : nagy ökörbr 2tí frt, középszer 22, kisebb és teliénbör 18 frt, két esztends
marhabr 12, esztends borjúbör 6, kis borjúbör 3 hónaposig 2—3 frt párja. — Cserz magyar
tímároknál : nagj- ökörbr párja 30, középszeré 26, kisebb 22 frt, feketére cserzett br kikészítése

2 frt, legjobb pár bocskor 51, középszer 40, kisebb 30 kr. — Német tímároknál: nagybr kikészítése

feketére 4 frt 30 kr, ökörbr kikészítése talpnak 8 frt, hámhoz való brnek 6 frt, fischledernek 2 frt,

szopós borjúbr kikészíté.se 51 kr.. lóbré 3 frt. — Csizmadiáknál : kordován v. halzsíros brljl
készült csizma párja 4 frt 30 kr., fejelés 2 frt, asszonycsizma 3 frt. — Xémet vargáknál : egy pár
stibli 6 frt 30 ki', rámás fejelés 2 frt 42 kr. — Magyar- és német szabóknál : férfi mente varrás 1 frt

>,0 kr, bélés nélkül 1 frt 10 kr. kaput varrás 2 frt, stb. — Kovácsoknál : egy parasztszekér egész
vasalása 16 frt, lópatkó fölverése 5 kr. — Szürszabóknál : legjobb öreg szr 7 frt, legjobb szmadrág
2 frt, stb. — Megállapították még a kerékgyártók, kádárok, szíjgyártók, kalaposok, kmivesek,
ácsok, szcsök és lakatosok munkabéreit is. — Molnároknál és liszteseknél : legszebb lisztláng

mázsája 7 frt, középszeré 6 frt 30 kr, zsemlyeliszté 5 frt. bélliszté 3 frt 30 kr, cselédliszté 3 frt. —

•

Mesteremberek mellett dolgozó napszámosok napibére Szent-Müiálj'tól Szent-György napig fér-

finél 17 kr. nyári hónapokban 20 kr, mindig étel nélkül ; nknél 15 és 18 kr. szintén étel nélkül.

Pest vármegye 1812 deczember 2-án tartott közgylésében újból megálla-
pította az ipari készítmények és mesteremberek bérét. E határozatban a csizma-
diák, kordoványosok, magyar vargák, czipészek, magyar szíjgyártók, német
szíjgyártók, nj^ergesek, irhások, keztysök, bröndösök, magyar és német szabók,
nöszabók, posztónyírók, szcsök, szrszabók, gombkötk, kalaposok, sapkások,
paplanosok, takácsok, festk, kapczások, asztalosok, kádárok, kerékgj-ártók,
kovácsok, lakatosok, sarkantyúsok, puskások, mézeskalácsosok, czímöntk,
üvegesek, kályhások, stb. munkabére és iparczikkeik ára, nemkülönben a nyers
és kikészített bröké is, egyenként és részletesen van fölsorolva. 1816-ban Fóthon
posztógyár fölállításának a munkálatai foh-nak s ennek nyoma van a vármegyei
jegyzökönyvekben is, de a gyár nem valósult meg. 1848-ban a vármegye
lemondott Pestet és Budát illetleg hús-árszabási jogáról.

Az 1848 eltt gróf Széchenyi István föllépésével megindult iparfejlesztési

mozgalom és Kossuth Lajos Védegyletének a honi ipart pártoló törekvése

Magyarország Vármegyéi és Városai: Pcst-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. II. 8



a fi - -zos kiatf-' : ében m'^rjsz^om eí cs;ii &

kj-e-.z~-

:

::• Ishf-: -laiásrcJ bfszöLni- Hc'ítt &

Ti

tair- •'^

d
T
ti: - --^ - -: . - --:_ -7^
V . \ ciil szíszrrai iSi' innxi£aasaL

g' -'rfs.r^T Lii7:'r7'ír ^i'r'z:; van-a-

t-

é^ . .-a.

I' '
. T r;.-:^^.. .777 de

el' A cziéittiet

E . £ a kií^Ttaés
f si IpartirBQ-
lü-- . .- _^ .-.í-i-i - -. molaár-
eí^ i^ ^jBq. s scitá t. váts- és

f»éTMtyigKa<íai- itloeeáa Talaa^ecL^^ ;pan.áasiüst~



Ipar, kereskedelem, hitelügy és forgalom. 133

Az 1880-as évektl kezdve a vármegye ipari fejldése szemm-^l látható Mai Ttázonyoi

,

8 a legújabb idk iparpolitikája az ország egyik els iparos vármegyéjévé tette.

Pest vármegyének mind kis-, mind nagvipara fejlett, talán az utóbbi még jobban,

az elbbinek a rovására és nemcsak a városokban, hanem a kisebb helységekben
is. Azonban a megoszlást illetleg már nem mondhatjuk a viszonyokat kielé-

gítknek, mivel a gyáripar — a városokon kívül — csak a fvároshoz közel

es községekben virágzik. Ennek az eredménye az, hogy Újpest — a fváros t-
szomszédságában — a várm-^gye legnagyobb gyáripari városa. Van itt több
vas-, gép-, tégla-, gomb-, faáru-, br-, fonó-, szesz-, festék-, vegyi stb. gyár. Xagy
a gyáripara Kecskemét törvényhatósági városnak, de már kisebb az Alföldön
lev Czegléd. Nagykdfrös, Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas rendezett tanácsú
városoké, ilíg a dunamenti városok, Vácz és Szentendre ismét nagyobb haladásról

tanúskodnak. A fváros közelében még nagyobb gyáriparral dicsekedhetik

Erzsébetfalva. Kispest, Pestszentlrincz. Rákospalota. Rákosszent m.ihály, Al-

bertfalva. Czinkota. Üll, Békásmegyer. Budafok és Budakalász, távolabb pedig
Visegrád, Dunabogdány, Aszód. Gödöll, Soroksár és Kalocsa községek. M nt

új és hézagpótló iparfejleszt intézményt, föl keU említenünk az erzsébetfalvai

közmühelytelepet, melyben számos kisebb gyári-üzem nyer czélszerü elhelyezést.

A mai ipari állapotokról azonban lehetleg megközelít képet az alább közölt

statisztikai adatok és a részletes földolgozások nyújtanak.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vánneg\-ébeii, Kecskemét törv. hat. jogú várossal együtt az 1890. ^P^^
évi népszámláláskor 735.18.5 volt az összes népesség száma. Ezek között 308..3Ö3 a keres és 42o.822 ^tati^=ztika.

az eltartott. Az összes lakosságból •Í85.53.5 lélek jutott a vármegyére, 286.6.55 keresvel és 398.130
eltartottal ; míg Kecskemétre 49.600 lélek, 21.708 keresvel és 27.892 eltartottaL Az iparra eset

a vármegyében 87.991 (12.8%), Kecskeméten 6785 (13.7%), összesen 94.776 lélek. Ezek közül a
vármegyében 36,119 volt a keres és 51.872 az eltartott, Kecskeméten pedig 3229 a keres és 35.56

az eltartott ; összesen 39.348 keres és 55.428 eltartott. Az 1900. évben volt a vármegyének 825.779,

Kecskemétnek 57-812 lakosa, összesen 883.591 lélek. Ezek között a vármegyében 334.803 volt 9
keres és 490.976 az eltartott, Kecskeméten 23.965 a keres és 33.847 az eltartott ; együtt 358.78
keres és 524.823 eltartott. Az ipari foglalkozásra a vármegyében ekkor már 140.552, (17%). Kecs-
keméten 8895 (15.4%). esj-ütt 149.447 lakos esett. A vármegyében tiz esztend alatt 4.2% volt az
iparos népesség százalékának a szaporodása, a mi ugyan nem sok. de mégis több. mint Kecskeméten,
a hol csak 1"8% volt a százalékemelkedés. Azonban ez a szaporodás sem annyira az egész vármegyére,
mint inkább a székesfváros közvetetten környékére esik. Az ipari foglalkozástiak közül a vár-

megyében 55.556 volt a keres és 84.996 az eltartott. Kecskeméten 4088 a keres és 4807 az eltar-

tott ; összesen 59.644 keres és 89.803 eltartott. Az adatok további földolsozásánál már c sak a
keres iparosokat vesszük figyelembe. A vármegyében tulajdonképeni iparral foglalkozott 46.431

férfi, 79S4 n, együtt .54.415 lakos ; Kecskeméten 3186 férfi. 848 n. együtt 4034 ; összesen 49.617

férfi, 8832 n. együtt 58.449 lakos. Házi és népiparral foglalkoott a vármegyében 599 férfi. 335 nö,

eg>-ütt 934 ; Kecskeméten 16 férfi. 13 n. együtt 29 ; összesen 615 férfi. 348 n. egviitt 963 lakos.

Vándoripanal foglalkozott a vármegyében 203 férfi. 4 n. együtt 207 ; Kecskeméten 24 férfi. 1 n,
együtt 2-5 ; összesen 227 férfi, 5 n, együtt 232 lakos. — A tulajdonképeni iparral foglalkozók közül
ónálló volt a vármegyében 1-5.336 férfi, 3410 n, egj-ütt 18.746; Kecskeméten 1153 férfi, 460 n,
egj-ütt 1613 ; összesen 16-489 férfi. 3870 n. együtt 20.359 lakos. Segédszemély volt a vármegyében
31.095 férfi, 4574 n, együtt 35,669 ; Kecskeméten 2033 férfi, 388 nó. együtt 2421 ; összesen

33.128 férfi, 4962 n. együtt 38.01)0 lakos. A segédszemélyek közül a vármegyében volt 617 tiszt-

visel. 1529 segít családtag. 703 mvezet és elmunkás. 25.678 segédmunkás, 5328 inas. 1809
szolga, 100 önállóra esett ISO segédszemély ; Kecskeméten 28 tisztvisel. 172 segít családtag, 62
mvezet és elmunkás, 1350 segédmunkás. 614 inas. 190 szolga, 100 önállóra esett 150 segédsze-
mély ; összesen volt 645 tisztvisel, 1701 segít családtag. 770 mvezet és elmunkás. 27.028 se-

gédmunkás, 5942 inas, 1999 szolga. — Iparral csak mellékesen foglalkozott a vármegyében 3705
férfi, 6738 nó, együtt 10.443 lakos ; Kecskeméten 258 férfi, 190 n, egjütt 448 ; összesen 3963 férfi,

6928 nó, együtt Í4.S91 lakos.

A tulajdonképeni ipar körébe tartozó vállalatok száma az 1900. évi népszámláláskor a vár- Vállalatok,
megyében 21.780, Kecskeméten 1849, összesen 23.629 volt. Ezek közül a vármegyében segéd nélkül
dolgozott 14.041, egy segéddel 4185. két segéddel 1803, 3—5 segéddel 1312, 6^10 segéddel 292,
10—20 segéddel 76, 20-nál több segéddel 69 vállalat ; Kecskeméten segéd nélkül dolgozott 1095,
eg>- segéddel 371, két segéddel 198, 3—5 segéddel 135, 6— 10 segéddel 34. 11—20 segéddel 9, 20-nál
több segéddel 7 vállalat ; eg\-üttvéve segéd nélkül dolgozott 15,136, egy segéddel 455<>. két segéddel
2001, 3—5 segéddel 1447. 6-^10 segéddel 326, 10—20 segéddel 85, 20-nál több segéddel 76 \-áJlalat.

— A 20-nál több segédet foglalkoztató iparvállalatok személyzetök nagysága szerint ií\- oszlottak
meg : 21—50 segéddel dolgozott 39, 51—100 secé.idel 18. 101—200 segéddel 3, 201—30Ó"segéddel 6,

301—500 segéddel 2, 501—700 segéddel 1. Ezek között volt Budaf.jkon egy parafadugógyár 21.

eg\- sörfz 210, egj- konyakgyár 23, egj- pezsgögjár 39. egy gyufaej-ár 96. Gyomron es\- téglagyár
65. Kisp«>sten mezei és ipar%-a-ititi felszert>lések gj-ára 87. egy téglagyár 29 ós két másik té;lagj-ár

134. szemétfuvarozási vállalat 212. Békásmogjeren egy téglagyár 46. Csobánkán kfaragó telep 38,

Pesthidegkúton mószégetés 23, Ürömön köfaragó-telep 43. Visejrádon rajz- ós írószer-gyár 27,

Cs.'pelen egy érczárúgjár 316. egy tölténygyár 270, Erzsébetfalván villamostelep 25, tégUg\-ár 42,

pipagyár 36, keménjitógyár 23, gjufagyár 119, aszfaltgj-ár 52, St)roksáron eg\- kötélgj-ár 23. gz-
malom 45. mütrágjagyár 40, Szigetújfaluban építési Viiílalat 27. Dunakesziben vízvezeték építési

vállalat 63, Rákospalotán aranyozó 24, olajgjár 39. Újpesten hajógjár 63. fürészgj-ár 99, parkettá-

sa
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gyái 39, két asztalosárúpyár 42. egy brgyár 30, egy másik 78, egy liarmadik 230 és egy negyedik
392. egj" pamutfonógyár 521. honvódliadfelszerelési gyár .54, kétszersült és csokoládógyár 77, szesz-

gj-ér 157. egy enyvgyár 27 és egy másik 54, Czegléden egy gzmalom ti3, Kiskunfélegyházán egy gz-
malom 36. épít^^si vállalat 25, Nagykrösön építési \állalat 23. Szentendrén vasszerárúgyár 2(>,

Váczon horganylemezgyár 26, kocsigj-ár 46. .szalmahüvelygyár 28, köt- és szövgyár 278 ós egy,,

hengermalom 64 segéddel ; összesen 69 vállalat 5788 segótldel. Kecskeméten volt két téglagyár 70.

egy fiirészgyár 30. két gzmalom 52, egy könj-vnyomda 22 és egy szálloda 33, összesen hót ipar-

vállalat 207 segéddel. A vármegA-ében és Kecskeméten egj-üttvéve volt 76 olyan iparvállalat, a mely
20-nál több segéddel dolgozott és ezek összesen 5995 segédet foglalkoztattak.

A bányászat a vármegyében nem áll épen valami nagy fejlettségi fokon,

a minek oka abban rejlik, hogy a vármegye legnagyobb része síkság. A bányászat
legnagyobbrészt k-, kavics- és homokbányák kiaknázására van utalva, noha
egy nagyobb köszénbám^ája is van a vármegyének. Szénréteget már a múlt
század 30-as éveiben fedeztek föl a Buda és Visegrád között elterül tarki he-

gyekben, de az els tárnát csak 1846-ban tárták föl Pomázon. Bár néhány hónap
alatt 6000 mázsát fejtettek ki, a kiaknázás a szén gyenge minsége miatt abba-

maradt. Késbb Nagj-kovácsi és Pihsszentiván köriilitártak föl barnaszén-telepe-

ket és az utóbbi helyen most is nagyméret szénbánya van; majd Szentendre kör-

nyékén kutattak szén után, de nem sok eredménynyel. Ujabban Pilisvörösváron

is bánvászszák a szenet. 1830 körül a hidegkúti, borosjeni, kovácsi, csabai,

budakalászi és csobánkai bányákból került keménj' homokkbl malomköveket
és mvészi faragásokat készítettek. Az 1870-es években már üzemben voltak

a Budafok. Tétény, Bia, Torbágy, Tinnye, Perbál, Páty és Zsámbék határában

lev kbányák, melyekbl épület- és kútkövek elállítására szolgáló követ

vágtak. Biáii homokbánj'ák, Rákoskeresztúron és Szentlrinczen pedig ka-

vicsbányák áUtak mívelés alatt. Az 1890. évi népszámláláskor 32 egyén fog-

lalkozott a vármegyében bányászattal és kohászattal ; ezek közül 15 volt a ke-

res és 17 az eltartott. 1900-ban már a bán3'ászat 959 lakost foglalkoztatott,

a kik közül 301 volt a keres és 658 az eltartott. Ez adatok azonban nem adnak
teljesenh képet a vármegye bányászatáról, mivel a homok-, kavics-, agyag- és

kbánvászattal foglalkozókat újabban a népszámláláskor a k- és agyagipa-

rosokhoz számították s mi is ott fogjuk részletesen fölsorolni. Mégis módunk-
ban van, hogj' az 1900. évi nagyobb üzem ilyen bányák számadatait föltün-

tessük, így Kispesten volt kavicsbánya 48 munkással, Békásmegj-eren kbánya
52. Budakalászon három kbánya 109. Dunabogdányban három kbánya 99,

104 és 201, összesen 404, Nagykovácsiban kbánya 21, PiUsszántón kbánya
23. Ürömön kbánya 32 és Visegrádon kbánya 23 munkással. A pihsszenti-

váni kszénbányában 291 munkás dolgozik. Összesen 13 bánya 1003 mun-
kás-ál. Ez id szerint még nagj^obb kbányák és kfaragó-telepek vamiak Bu-
dakalászon, Csobánkán, Dunabogdám^ban, Nagykovácsiban, Pesthidegkúton

és Visegrádon.
A vármegj'e vas- és fémipari telepei nagyjelentségek, nemcsak a kis-

(kovács, lakatos, bádogos stb.). hanem a nagyipar terén is. A fémek közül fleg
vasat, aczélt, rezet és horganyt használnak föl a gyárak különféle fémárúk
készítésére. A legnagj-obb gj'árak Üjpesten, Váczon és Erzsébetfalván találhatók

nag5' számban, azonkívül a fvároshoz közelebb es községekben. A jelentéke-

m'ebb gyárak és fémönttelepek fémárúkat, szerszámokat, reszelt, lószerszám-

véreteket, kovácsmunkákat, lópatkókat, lakatosárúkat, sodrom-szövetet, vas-

bútorokat, permetezket, méreszközöket, zárpecsétet, bádogárúkat, fémjáté-

kokat, beretva és késféléket, tzzománczgombokat és jelvényeket, zománczos-
edénj-eket lámpa-árúkat, kocsi-lámpákat é világítási berendezéseket, tölté-

nyeket stb. készítenek. A statisztika szerint vas- és fémiparral foglalkozott az

egész vármegj-ében 5994 lakos ; ezek között volt 2680 kovács és 1251 lakatos.

Ez ágban a nagyobb ipar- és gyártelepek, az üzemerö és munkáslétszám m3g-
jelölésével a következk :

Arányi Adolf rézmüvességo Újpest, 10 munkás. Bendel Gu.sztáv zárpecsét és fémárútelepe

Erzsébel/alva. 16 lóers gép, 20 miuikás. Caoknyay Jen els magjar szerszámgj'ára Izbég, 52 lóers

gép, 70 munkás. Els magjar tüzzománczkézelögomb és jelvénygyár Erzsébetfalva, villamoserö, 10

munkás. Farkas és Broock lakat osárúgj-ára Erzsébel/alva. 5 lóers gép, 4 mimkás. Fémárúgyár

r. t. Erzsébetfalva, 34 lóers gép, 2(KI ravmkás. Oer Zsigmond bádogos és dobozgj'ára Újpest. Györffy

Kornél érez-, fém- és vasárú-gj'ára Újpest, 70 lóers gép, 200 munkás. Hegen János fémöntje Kis-

pest, 25 munkás. Herz Adolf budafoki zománczozott edénysajtoló ós fémárúgyára Budafok, 100

lóers gép, 300 munkás. Heuffel Sándor lámpaárú és cseppfolyós gázgj'ára Czinkota, 28 lóers gép,

25 munkás. Hirmann István méreszköz- és szerszámgjára Vácz, 18 lóers gép, 40 munkás. Horgany-

hengermüvek T. t. Vácz, 250 lóers gép, 40 munkás. Kis Molnár János gépja\átója és sodronyszövet-
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gyára Soltvadkert, 3 lóers gép, 7 munkás. Korányi Miksa szerszám- és gépmhelye Erzsébetialva,

3 lóers gép, 3 mvmkás. Krautschneider József kocsilámpagyára Peatszentlörincz, 10 lóers gép, 24

munkás. Lám és Korlát raagj'ar lószerszámvereték gyára Szentendre, 13 lóers gép, 70 munkás.

Lenkei és Társa fémárúgyára Kispest, 18 lóers gép, 40 mimkás. Lugoai Ferencz pormetezkészítö

Czegléd, benzinmotor, 30 munkás. Lukics Miklós és Társa kovácsmmikák gyára Monor. Magnézia
világítási berendez társaság (Bíró .Ton) Üll, 6 lóers gép, 10 mvmkás. M. kir. fegyintézet vasbutor-

gyára (bérl : BuchwaUI és Társa) Vácz. Marnics és Deák lakatnsárúgj'ára Erzsébetfalva, 3 lóers

gép. 3 munkás. Martinovics József lószerszámvereték gyára Újpest. 8 lóers gép, Ui munkás. Ogu-

liczky és Társa reszelögyára Újpest. Ott Frigyes butorvasalásgyára Újpest, 6 lóers gép, 30 mimkás.
Ifj. Periek Károly lakatosárúgyára Újpest. Reszel- és szerszámgyár r.t. Erzsébetfalva, 200 lóers gép,

160 mimkás. Rözner J. és Társa lópatkósarok gyára Vecsés, 6 lóers gép 20 munkás. Settmacher

Antal fémárúkészítése Újpest, 15 mimkás. Spitzer Samu fémjátékgyára Erzsébetfalva, 4 lóers gép,

3 mimkás. Topics V. és Fiai ráspulykészítése Csepel, 7 lóers gép. 11 munkás. Vadász és Schwarcz

gép- és bádogosárúgyára Erzsébetfalva, 5 lóers gép, 7 munkás. Weisz Manfréd órczárú- ós töltény-

gyára Csepel, 2.500 lóers gép, 3000 munkás. Werkner Artúr hazai kovácsolható vas- és aczélöntvény-

gj'ára Újpest. 40 lóers gép, 1 10 munkás. Zaorál János borotva- és késmüárúgj^ára Újpest, 12 lóers

gép. 12 mimkás.

A gépek- és közlekedési eszközök gyártása magas fokon áll. Nagyobb mez-
gazdasági gépgyárak és gépja%átó-mvÍLÍielyek vamiak Erzsébetfalván, Újpesten,

Kispesten és Kecskeméten. De készítenek kötgépeket és légszesz-mérket is.

Hatalmas gyárak állítanak el vasúti fölszereléseket és keskenyvágányú vas-

utakat. Jelentékeny hajógyárat találunk Újpesten és csónakgyárat Váczon.

A kocsigyártás Aszódon és Váczon virágzik. A hangszeripart a rákospalotai

orgonagyár kép\nseU és van egy irószergyár is. A villamosáramfejlesztö telepek

száma a vármegyében szintén nagv s az áramot világításra, közúti vasutak

hajtására és ipari czélokra is használják. Budafokon és Újpesten két-két, Buda-
örsön, Erzsébet falván, Gödölln, Kalocsán, Kecskeméten, Kiskunhalason,

Kispesten, Nagykrösön, Soroksáron és Váczon egy-egy áramfejleszt van. A
vármegyében gépgyártással 6566 lakos foglalkozott. A nagyobb ipartelepek

és fontosabb adataik a következk :

Bittmann Pál gépgyára Kispest. Budafoki villamossági r. t. áramfejlesztje Bitdafok. 210 ló-

ers gép. 10 munkás. Budapest-budafoki h. é. villamos vasút áramfejlesztje ós kocsigyára Budafok,

300 lóers gép, 30 munkás. Budapest-szenílörinczi h. é. villamos vasút áramfejlesztje Kispest. 200
lóers gép, 27 munkás. Budapest-újpest-rakospalotai villamos köziiti vasút áramfejlesztje Újpest,

850 lóers gép, 41 mimkás. Budapest-\-idéki inllamos r.-t. áramfejlesztje Erzsébetfalva, 500 lóers

gép, 16 munkás. Budapest-vidéki villamos r- t. áramfejlesztje Soroksár. 164 lóers gép, 4 munkás.
Egyesült izzólámpa és villamossági r. t. Újpest, 2300 mimkás. Egyesült Villamossági és gépgyár r. t.

Újpest, 100 lóers gép, 1.50 munkás. Els magyar kötgépgyár r. t. Kispest, 18 lóers gép, 30 mimkás.
Elster S. légszeszmérgyára Erzsébetfalva, 28 munkás. Fehér Ferencz gépmülielye Erzsébetfalva,

lóers gép, 3 munkás. Follner József villamos áramfejlesztje Budaörs. Ganz ós Társa városi villa-

mos áramfejlesztje Gödöll. Gép- és vasulfelszerelési gyár r. t. Kistarcsa. 350 lóers gép, 630 munkás.
Gyulay Márton gépjavítója Soltvadkert. 6 lóers gép, 3 munkás. Halasi villamos világitási r. t. Kiskun-
halas, 75 lóers gép, 4 munkás. Herczeg László els magyar regatta-csónakópit vállalata Vácz,

5 lóers gép, 7 mimkás. Hofherr-Schrantz magyar gépgyári mvek r. t. Kispest, 1600 lóers gép,
1600 mimkás. Kalocsai villamos r. t. áramfejlesztje Kalocsa. 180 lóers gép, 12 munkás. Kecskeméti

gazdasági gépgyár r.Jt. Kecskemét, 50 lóers gép, 180 mimkás. Kecskemét törv. hat. jogú város villamos

áramfejlesztje Kecskemét, 770 lóers gép, 16 munkás. Laczkovics J. és Társa kazánjavító mhelye
Újpest. 6 lóers gép, 31 munkás. Luczenbacher Jen gépmhelye Vácz, 16 lóers gép, 3 munkás.
Máv. gépjavító-mhelye Istvántelek (Rákospalota), legnagyobb az egész országban. Magyar épit
r. t. hajó- és gépjavító mhelye Apostag, 20 lóers gép, 34 munkás. M. kir, javítóintézet kocsigyártó-

ipariskülája Aszód, 198 lóers gép. 120 munkás. Nicholson gépgyár r. t. hajógyára Újpest 30 lóers

gép, 200 munkás. Orenstein és Koppéi keskenyi'ágánjni vasutak gyára Pestszentlrincz, 70 lóers

gép, 200 munkás. Országh Sándor és Fia cs. és kir. udvari orgonagyára Rákospalota-Ujfalu, 8 lóers

gép, 30 munkás. Phoebus villamos vállalat r. t. áramfejlesztje Újpest. Reitter István utóda Reitter
Ödön cs. és kir. udv. kocsigyára Vácz. 50 lóers gép, 130 munkás. Rigler József Ede raj^- és írószer-

gyára Gizcllatelep, 50 lóers gép, 120 munkás. Starecfc Károly gépmühelj-e Kalocsa, 2 lóers gép, 7

mimkás. Szigeti Sándor szlgazdasági gépgyára Kecskemét, gázmoto-, 15 munkás. Vácz r. t. város
villamos áramfejlesztje (Ganz ós Társa) Vácz. 362 lóers gép. 7 munkás.

Pest vármegye k- és agyagipara egyike a legfejlettebbeknek. Az éjszak-

'

nyugati részen lev kbányák és kfejt telepek kitn anyagot adnak a nag\'-

számú kömegmunkáló telepeknek. A mészkbányák viszont a mészégetket
látják el. Minden nagyobb községben találunk téglaégett és nem egy helyen
gztéglagyárat is, melyek — a helyi és vármegyei szükségleten fölül — épít-
téglát, fedcserepet, mkövet, czementlapokat és mészhomokkövet termelnek.
Különösebb figyelmet érdemel a mészhomoktégla, a melyet a múlt század 70-es

éveiben kezdtek gyártani Németországban és 1900-ban honosítottak meg ha-

zánkban. Az ország els ilyen gj^ára Budapesten nyílt meg, míg a vidéken az

cLs mészhomoktégla-gyárat Palóczi Horváth István alapította Örkényben
1901-ben. Ezt a téglát, a mely kiválóan alkalmas építkezésre, mésztejjel kevert

tiszta homokból sajtolják. Ujabban vaslemezbl készült hengeralakú kazánok-

és agyas-
ipar.
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ban. 7—S légkörnyomású pózi'ivol sajtolják, a mvly eljárással a mcszliomok
mogkövesedik s 8— 10 óra alatt tökéletes köveket l.^iiot ilállítani. Ez a talál-

mány fként olyan vidéken tesz fontos szolgálatot az épít-ijjarnak, a hol a tégla-

égetéshez nines alkalmas anvag. Különös elnye, hogy télen-nyáron mindig egy-

formán lehet gyártani s a gyárba vitt nyers homok 10— 12 óra múlva kész tégla-

ként kerül ki onnan. E tégla teljesen fagj'álló, t^ierbuása pedig majdnem két-

szer akkora, mint a legjobb ag5^agtégláé. Ilyen mé.szhom()ktéglagyár van Kis-

kunhalason és újabban még több épült. Legutóbb Kispesten állította föl Pálóczi

Horváth második ilyen gyárát. Van ezeken kívül ag\-agárúgyár Újpesten, agyag-
kályha- és szobrászárúgyár Nagykrösön és agyagpipagyár Erzsébet falván.

Ide tartoznak még a csiszolóárúk is, miket Budafokon és Erzsébetfalváii állíta-

nak el. Van még egy gyöngjdiázgombgyár Megyeren és porczellán- és üvcg-
festö-telep Pestszentlörinczen. A vármegyében k-, föld-, agyag- és üvegiparral

foglalkozott 2595 lakos, a kik közül a téglagyártásra 1057 és a fazekasiparra

146 személy esett. Ez iparágban a nagyobb telepek a következk :

Áprity KAroly kfejttolppo Pilis- Borosjenó, 38 raunkiis. Beck Síimuol kbányája és küinog-
itmnkálótolepi^ Budakalász, 100 munkás. Beké Gyula i^s Társa téglagyára. Aszód, 13 munkás.
Biídapest-azentlórinczi téglagyár r. t. téglagyára Pestszentlrincz, 230 lóorös gép, 300 munkás. Buda-
pest-vidéki köszénbánya r. t. téglagyára Solymár, 45 lóers gép, 88 mimkás. Csiszár Oszkár czem^nt-
téglagjára Bákospalola. Czemenlgyár és építési vállalat czementgj'ára Dunaharaszti. Egenhofer, Mo-
lenda. Biró és Lesergerber kbányája Tinnye. Egyesült göztéqlagyár r. t. gztéglagyára Kecskemét,

80 lóers gép, 120 munkás. Egyesült gztéglagyár x. t. téglagyára Kecskemét, 86 munkás. Els6 czeglédi

téglagjár r. t. Czegléd, 54 munkás. Fabianek és Társa téglagyára Czegléd, 43 munkás. Fabró Ferencz
kbányája és kömegmunkálótelepe Budakalász, 150 munkás. Fáy Halász Béla ós Gida gztégla-
gyáxa Péczel, 14 lóers gép, 27 mvmkás. Flock-Reyhersberg H. János dr. lovag szdrákosi és gödi
tégla- és czementlapgj-ára Szódrákoa. 48 lóers gép, 100 munkás. Goldberger Sim^n kbányája Nagy-
kováén. Qrefl Mihály mészkbányája Nagykovácsi, II munkás. Oyömrey Aurél gztóglagyára öyömró,
80 lóers gép, 60 munkás. Halasi mészhomokk és téglagyár r. t. Kiskunhalas, 10 lóers gép, 30 munkás.
Eeller Ferencz agyagpipagyára Erzsébelfalva, 40 munkás. Herinann Ferencz téglagyára Nagykáta. 75
lóers gép, 45 munkás. Huttera Márton téglagyára Páty, 18 mimkás. Kovács és Reisz kbányája Po-
máz. 10 lóers gép, \Kt m\\n\iás. Kszénbánya és téglagyár iáTs\i\a,t t6g\a,- ós cserépgyára £r2«é6e(/a/j;a.

Kovácsics Lajos czementkútcsgjára Erzsébetfalva. Lipták dr. és Társa vasbetongyára, Pestszent-

lrincz. M. kir. kincstári kbányakozelség. Visegrád ós Dunabogdány, 100 munkás. Molnár Dániel
agjagkályagyára és szobrászati mterme Nagykörös, 20 inunkás. Müller Ern márványköipar gyár-
telepei és köbányatelepei Csobánka és Btuiakalász, 80 lóers gép, 280 munkás. Nagykrösi mósz-
homok-mkgj-ár r. t. Nagykörös, 30 lóers gép. Iti munkás. Naxos csiszolóárúgyár r. t. Budafok,
300 lóers gép, 80 munkás. Oberlander és Weisz I. sz. téglagj-ára, 4 lóers gép, 30 munkái ós II. sz.

téglag\ára Vácz. Oroszlán Lipót csiszolókoronggyára Erzsébetfalva, 6 lóers gép, 10 munkád. Pálóczi
Horváth István mészhomokk-, tégla- és fedélcserópgyára Örkény, 125 lóers gép, 40 munkás. Peruit

Testvérek agyagárúgjári Újpest, 1 lóers gép, 4 munkás. Polacsek Lipót mészégetje Nagykovácsi,
18 munkás. Rácsky János mészkbányája és mészégetje Nagykovácsi, 25 munkás. Schwartz Adolf
téglagj-ára, Pilis- Borosjenó, 49 munkás. Sicher és Ligeti mészgyára és köfejtötelepe Pesthidegkút,

61 munkás. Souheill Ferencz utódai gztéglagyára Pestszentlrincz, 105 lóers gép, 50 munkás.
Stágel és Spál kbánya-vállalata Dunabogdány, 200 munkás. Steinberger Mórné téglagjára Héviz-

györk. 40 lóers gép, 33 munkás. Szende Frigj'es els magyar gjöngyházgombgj'ára Ujpest-Megyer.

Téglagyár és keresk. r. t. téglagyára Nagykoros, 26 munkás. Újlaki tégla- és mészéget r. t. tégla- ós

CKerépgj'ára Békásmegyer, (a budapestivel együtt), 1570 lóers gép, 3500 munkás. Úrbéresek aXsá

kbányája (bérl : Roheim K. fia) Visegrád, 29 munkás. Úrbéresek fels kljányája (Ijérlö : ugyanaz^
Visegrád, 33 miinkás. Úrbéresek köljányája (bérl : Vasút építkezési r. t.) Visegrád, 83 munkás.
VerÚ) A. és Társa téglagyára Sükösd, 2 lóers gép. 7 munkás. Özv. Weresmarlhy Bertalanné Duna-
bogdány, doboshogj-zebegónyi trachit-kbányák haszonbérleti vállalata Dunabogdány, )50 mimkás.
Zsoldos János téglagjára Visegrád, 28 lóers gép, 22 munkás. Zucker Henrik porczellán és üvegfest-
telope, Pestszentlrincz, 15 munkás.

A vármegye faipara nagy kiterjedtségnek örvend. A nyersanyag els
földolgozását számos nagyméret gzfrésztelep végzi. Az asztalosipar tekin-

télyes nagjnpartelepeket mutathat föl, fként Újpesten és Erzsébetfalván, a
melyek a.sztalosárú- és bútorgyártással, st mvészi kivitel bútorok készítésével

is foglalkoznak. Ezek mellett van még Rákosszentmihályon egy nagyarányú
székgj'ár, a mely csak faszékállványokat készit és Budafokon koporsógyár.

A nagyobb faföldolgozó ipartelepek még a lécz-, parkéta- és kerékkiillgyártás

körébe tartozó árúkat állítanak el. A bognár- és kádáripar szintén fejlett és

nagyobb hordó- és dongafagj'árakkal rendelkezik. Készítenek még itt gyárilag

szerszámfát, kaptafát, Újpesten kefefát, Dunakeszin és Erzsébet falván pedig
fajátékárúkat. A szalmaárú és szalmatok-gj'ártás, kosárkötés és a menyezet-
nádszövés hasonlóképen mutathat néhány ipartelepet, míg a csontipart csak az
újpesti fésgyár képviseh. A vármegyében fa- és csontiparral 5363 lakos fog-

lalkozott, a kik közül a frészárúgyártásra 171 és az asztalosiparra 3938 személy
jutott. A nagyobb ipartelepek ez ágban a következk :
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Antal ós Fodor frésztelepe Ujkécske, gzüzem, 15 munkás. Cherven János modeUasztalossága
Újpest 3ti lóers gép, 24 munkás. Ifj. Eberhardt Vilmos gözfüré'ize Budafok, 12 lóers gép, 3 munkás.
Ehrenuald László famegmunkáló telepe Újpest, 8 lóers gép, 3 munkás. Fabcr Frigyes hordógyára
Budafok, 10 lóers gép, 14 mimká.*. Fejes János szalmaárúgyára Soroksár, 2 lóers gép, 80 mimkás.
Flamm János léczgyára Erzsébetfalva. 20 lóers gép, 20 mimkás. Fried és Benedek parkóta és kerék
küllgj-ára -Sorotídr. 150 lóerö.s gép, 150 munkás. Gedeon Ferencz kádársága S'orot«ár. Grú/ György
íajátékárúgjára Dunakeszi, 7 lóers gép, 10 munkás. Hold András kaptafa- és .sámfakészítése Újpest,

4 munkás. Juhász. Nád és Társa fésüárügjára Újpest, 14 lóers gép. 30 munkás. Kirschner Lipót
asztalosárúg>ára Újpest. 40 lóers gép, 50 munkás. Klikar Adolf els magyar faszerszám- és faárti-

g\ilra Újpest. 8 lóers gép. 24 mimkás. Kruck József asztalossága, Budaörs. Kovács Ferencz motoros
l>ognárniülielye Kecskemét, 4 lóers gép, 4 munkás. Kovács Géza fürésztelepe Kisalpár. 50 lóers gép,
(iO mimkás. Kuchenbauer József cservágótelepo Pomáz, lóers gép. 20 munkás. Laczkó Jlihály

kádártelepe Kispest, 5 lóers gép, 7 munkás. Löwinger József els magjar aranyozó- és butorárú-

gyára Vúcz, 20 lóers gép, 80 mimkás. Löivy Dávád és Fia parkétagyára Újpest, 240 lóers gép
260 munkás. M. kir. fegyintézet asztalosárúgyára (bérl : Gmehling Hugó) és famegmunkáló telepe

(bérl : Neu Samu) Vácz, ö lóers gép, 188 mimkás. Marton Ern faárúgj'ára Erzsébetfalva, 17 lóers

gép, 20 mimká-s. Mazaray Elemér asztalosárúgyára Erzsébetfalva, 25 lóers gép, 4 munkás. Meckl
Frigyes dongafagyára Budafok, 6 lóers gép, 17 munkás. JV/t>2/oi>ite Ern mübutorasztalossága Újpest,

15 munkás. Modor Kálmán villamos frésze Kalocsa, 15 lóers gép, 4 munkás. Müller József butor-

g\ára Újpest, t3 lóers gép, 27 munkás. Némedy Béla asztalossága Aszód, 6 lóers gep, 8 munkás.
yémethy Gyula asztalosárúsjára Kispest. 4 lóers gép. Neumann Zsigmond és Társa szalmatok-
készítése Vúcz. 9 munkás. Grosz és Ooldmann magyar fa- és gjermekjátékárúgyára Erzsébetfalva, 16

lóers gép, 40 munkás. Peremi Vilmos és Pollák Ignácz szalmaárú ós mennyezetnádszöv gyára iSorofc-

súr, 6 lóers gép, 15 munkás, 15 háziiparos. Princz Antal kefefagyára Újpest, 12 lóers gép. 10
mimkás. Prokop József és Társa koporsógjára Budafok, 10 lóers gép. 50 mimkás. Saxlehner András
szalmahüvelygyára Vácz, 44 munkás. Schuster Vilmos székállványgjára Rákosszentmihály, 14 lóers
gép, 20 munkás. Segesvári Imre asztalossága Nagykörös, 4 lóers gép. 8 munkás. Spitzer Testvérek
famegmunkáló telepe Kalocsa, 10 lóers gép, 20 munkás. Stemthal Miksa famegmunkáló telepe

Újpest. Szentlörinczi parkétagjár r. t. PestszenÜörincz, 253 lóers gép. 150 munkás. Vukovics asztalos-

munkák gyára r. t. Kispest, 16 lóers gép, 40 munkás. Zwick A. és Fia hordógyára Soroksár, 15 m_

A br- és sörteipar a váimegyében fként a dunamenti helyeken jelenté- Bripar,

kény, a hol a tímárok a szükséges víznek bvében vannak. Számos és nagyméret
brgyárat és brfesttelepet találunk Újpesten, a melyek a munkások százait

foglalkoztatják. Ugyanitt hatalmas brárú-, gépszíj- és hadfölszerelési gyár is

van. A kefegyártás és ostornyélkészítés szintén virágzónak mondható és a szita-

szövés terén is nagyobb ipartelep mködik. Az egész vármegj'ében a br-, sörte-,

szr- és tollipar 1273 lakost foglalkoztatott. Nagyobb ipartelepek ezek :

Fuchs Henrik börfestte'epe Újpest, 8 lóers gép. 20 munkás. Grünbaum Ede els m'igyar
forrc.«ö ós öntvény kefegyára Újpest. 10 munkás. Mauthner Testvérekéi Társai brgyára Újpest,

700 lóers gép, 350 munkás. Strasser és Schön/eld börfrj'ára Újpest, 8 lóers gép, 40 munl-ás.
Unger József ostomyólkészítóse Kispest, 10 munkás. Weisz Adolf brgyára Újpest. Weisz Ármin
és Fia brgyára Újpest. 50 lóers gép, 100 munkás. Wolfner GjTJla és Társa br, gép zíj és

hadfölszerelósi gyára Újpest, 380 lóers gép, 1000 munkás. Zsuffa Béla szitaszövéso Újpest.

A jonó- és szövipar a vármegyében nagyjelentség. Egész sereg nagyobb Fonás, szövós

ipartelep foglalkozik kenderfonással, fonáKestéssel, fehérítéssel, pamut készítéssel

és gyapjúmosással. A kötélgyártást a fejlett iparágak közé számíthatjuk s emel-
lett ponyvakészítést és telítést is találunk. A kötszöv ipar a harisnyák és kötött
árúk gyártása terén kitnt és nagymennyiségt termel. A takács-és mszöv-
ipar magas színvonalon áU és jelents telepei vannak Kecskeméten. Az iparm-
vészeti iskola gödöUi szöviskolája mvészi kivitel függönyöket, fali és ágy-
sznyegeket készít. A selyemfonás el van maradva. Van még jutagyár, szalag-
szöv és vattag}'ár s velük egj'ütt fölemlítend a csipkeverés és paszományké-
szítés is. A vármegye területén fonó- és szöviparral 2574 lakos foglalkozott.
A nagyobb ipartelepek a következk :

Abeles és Perlesz mechanikai amerikai szövkötgyára Erzsébetfalva, 10 lóers gép, 60 mun-
kíus. Els magyar fonó- és szövgyár Vúcz, 150 lóers gép, 1300 munkás. Gödölli sz.övöis\io\a Gödöll,
20 munkás. Heinrich és Hauer mechanikai szálagszövgj ára Erzsébetfalva, villamos és gzüzem,
120 munkás. //eZ/e .\ntal kötélgyára Rúkospalota-Ujfalu. Herzmann Zsigmond és Társa ponyva-
telítö gjára Erzsébetfalva, 15 lóers gép, 25 munkiis. Hirschler Samu selyemcsévelje Erzsébet/alva-
4 lóers gép, 14 munkás. Juta- és kenderipar r. t. Erzsébetfalva, 730 lóers gép. 800 munkis. Kis,
pesti textilgyár r. t. Pestszentíörincz, 350 lóers gép, 320 munkás. Körtvélyesi Antal kötélgyára
Budafok. 8 lóers gép, 20 munkás. Kovács István müszövése Kecskemét, 4 munkás. Magyar-ameri-
kai Northrop szövszék és tejttilgyár r. t. pamutszövgyára Pestszentíörincz, 300 lóers gép, 400 mun-
ka-^. Magyar pamut-tpar r. t. t/jpe«<, 1500 lóers gép, 1200 munkás. Magyar szalagszóvógyár Pest-
szentíörincz, 7 lóers gép, 36 munkás. Neubauer és Súrkany „Mungo" textilipari hulladéktép és
vatlagyára Budakalász, 80 lóers gép, 50 munkás. Plesch H. fémtisztító szövetgyára Budafok.
Prepeliczay Árpád fonálfest és fehérít gyára Czinkota. 25 lóers gép, 32 munkás. Schöffer Árpád
paszománykészítése Rákospalota, 12 munkás. SchoUola Ern Bruns-vattagyára Budakalász. Schreiber
és Maurer szöv- ós kötgyára Erzsébetfalva. 7 lóers ^ép, 15 munkás. Váczi Ferencz g\apjúkártolója
Kalocsa, 25 lóers gép, 6 munkás. Virág Apró Józ.sef müszövése Kecskemét, 5 munkás. Wolfner
Gyula és Társa gyapjúmosó gyáira Újpest.
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Papir-ipar.

Élelmezési
ipar.

A vánnoiiye ruházati ipara termolésiv nózve igen fejlett. Bár nagyobbrészt
kisipar, do vannak ez ágban jelents nagyi part elepek is, melyek a helyi szükség-

leten fölül termelnek. Kiváló az egyenruiiakészítö- és szcsipartelep. Vannak
nagy ezipgyárak, kalapgyárak és kötött czip-gyárak. Váczon keztyügyárat
találunk, míg Félegyházán hónajlizzasztólapok elállításával foglalkí)zó

gyár van. A ruházati ipar a vármegyében a legnépesebb és 14.364 lakost fog-

lalkoztatott. Ezek közül legtöbb a szabó és czipész és pedig a szabóiparnál

3394. a czipész- és csizmadiaiparnál 5890 személy nyert alkamJazást. Ez ágban
a nagyobb ipartelepek a következk :

FarUu.s Adolf kötött ozijn>készítotclepe Zsámbék, 10 lóers gép, 35 munkás. Kobrák czipnpyár
Vúcz. 135 lóers gép. 3ü0 inunkiVs. Özv. Meinhardt Jánosnó keztyügyára Vácz, 11 munkás. Nemes
L. és Társa egyenruliakészit telepe Erzsébet/alva, 3 lóers gép, 12 muulcás. Ocskó Ádám ,,.\dria"

czipöpyára Zsámbék. 10 munkás. Politzer Izabella hónaljizzasztó-készítése Kiskunfélegyháza, ti mun-
kás. Rankov Józsof .szVicsipartelepe Kecskemét, 15 munkás. Szende Géza kötött czip-gyára Duna-
haraszti. 4 lóers f;é]i. .'!ii miuikás. Tölgyszéky Ferenoz kalapgyára Soltvadkert, 2 lóers gép, 3 munkás.
F<ic2t Ferencz kalaptompkészítéso Kalocsa. '2 lóers gép. 4 miuikás.

A vármegye papiros-ipara nem áll valami magas fokon. A könyvköt-
ipartelepek száma csekély. Ellenben van néhány papiros-szivarszipka és táska-

gyár Czeglédeu és Kiskunfélegyházán. Hasonlóképen találkozunk a doboz-
és jegvzkönyvgyártással is. Lampionok, farsangi czikkek és vegykészítménjaí
másolópapirosok elállításával is két nagyobb ipartelep foglalkozik. A papiros-

ipar — a statisztika szerint — 145 lakost foglalkoztatott az egész vármegye
területén. Az emelkedés a tíz év eltti viszonyokhoz képest a 100 százalékot

meghaladja. Ez ágban a nagyobb ipartelepek a következk :

Bazsó Lajos könyköttelepe Nagykörös. miuikás. Emmerling Adolf tzijáték, lampion.
fáklya, zászló és farsangi czikkek gyára Erzsébetfalva. 25 munkás. Orünherger M. alföldi papirszopóka.
szivarkahüvely, iskolai ós piaczi táskagjára Kiskunfélegyháza, 65 mimkás, 10 háziiparos. Halász
József szivarszipkagyára Czegléd. 50 mimkás. Jegyzkönyvgyártás és könyvköt-vállalat Ujpeit.

10 munkás. Neményi Testvérek nyomtiai müintézeto ós dobozgyára Erzsébetfalva. November Ignácz
papírosszivarszipkagyára Czegléd, 80 mimkás. Oaer Jakab magyar vegykészítményü papírgyára
Erzsébetfalva, \-illamns üzem, 14 munkás.

Az élelmezési ipar és az élvezeti czikkek gyártása hatalmas arányú a vár-

megyében. A mészáros- és hentesipar virágzó és ennek megfelelleg az iparszerüleg

zött szarvasmarha- és sertéshízlalás nagy mértékben van elterjedve vármegj'e-

szertc. Találunk szalámi- és konzervgyárat is. A szeszipar különféle ágai, a pálinka,

likr, rum, konyak, pezsgöbor és sörgyártás rendkívül fejlettek és országos hír
gj-ártelepeket mutathatnak föl. Fként a budafoki konyak és pezsggyárak
híresek és külföldi kivitelük is számottev. A szesziparral kapcsolatos éleszt-

gyártás nem nag^'jelentöségü, ellenben a szikvizgyártás gyorsan fejldik. De
valamennyinél nagyobb a malomipar, mely a legszámosabb ipartelepekkel di-

csekedhetik. Az élelmezési és élvezeti ipar, a statisztika adatai szerint, az egész

vármegj'e területén 6970 lakost foglalkoztatott. Ezek közül a malomiparra
1939, a süt-iparra (pék és czukrász) 1040, a hentes- és mészáros-iparra 1918

és a szeszgyártásra 213 személy esett. A nagyobb ipartelepek a következk :

Ábrahámtelep mezgazdasági szeszgj'árszövetkezet Budakalász, 30 lóers gép, 8 munkás.
Baruch Jen gazdasági szeszgjára és finomítója Bugyi, 24 lóers gép, tí munkás. Braun és Davidovics

pálinkagyára Erzsébetfalva. Czuba-Durozier és Társa cs. és kir. udv. szállítók franczia konyakgyára
Budafok, 3 lóers gép, 9 munkás. Dékány Péter ós Társa konyakgyára Dudafok, 8 munkás. Doslal

Antal hentesárúgjára Bíaspest, 3 lóers gép, 5 munkás. Dozzi Józsof szalámigyára Rákospalota.

Egyedi Lajos szeszgyára és finomítója Újpest, 240 lóers gép, 100 munkás. Els alföldi konyakgyár
T. t. Kecskemét, 10 lóers gép, 60 munkás. Els kecskeméti konzervgyár r. t. Kecskemét, 36 lóers gép,

300 munkás. Ers Ármin gazdasági szeszgyára, finomítója, és gzmalma Taksony, 50 lóers gép,
9 munkás. Frangois Lajos és Társa cs. és kir. udv. szállítók pezsgborgyára Budafok, 8 lóers gép.

24 munkás, (linner Béla szikvízgyára Alpár. Gschu-indt-{é\e gyár r. t. konyak, törköly és szilvórium-

fözö tplepe Nagykrös, 7 lóers gép, 24 munkás. Haggenmacher kbányai és budafoki sörgyárak r. t.

Budafok, 750 lóers gép, 416 munkás. Hölle J. Márton cs. és kir. udv. szállító els magyar pezsg-
borgjára Budaörs. Kecskeméti jéggyár r. t. Kecskemét. Gróf Keglevich István utódai konyakgyára
Budafok, 40 munkás. Kincstári szeszgyár Szentgyörgypuszta, 16 lóers gép, 8 munkás. Macourek
Lajos szeszgjára Üll, 20 lóers gép, 7 munkás. Pálóczi Horváth István szeszgyára, pálinkafzje és

gzmalma Örkény, 15 munkás. Puchle András szikvízgjára Soroksár, 2 lóers gép, 3 mimkás. Raichl

Testvérek sörgyára Kalocsa, 2 lóers gép, 3 munkás. Reiner Adolf szikvízgyára Kispest, 3 lóers gép.

2 munkás. Reisz D. és Fiai szikvízgj-ára Újpest, 6 lóers gép, 16 mimkás. Rigó István szódavízgjára

Czegléd. Schlarp Gusztáv és Társa dragéokiilönlegessógek és bonbon-gyára Újpest, 3 lóers gép,
6 munkás. Schloesser Germain és Társa konyakkészít telepe Budafok, 8 mimkás. Schmidl dr. és Társa

,,AJexin" zsírmüvek gjára Budafok, 75 lóers gép, 100 munkás. Özv. báró Schossbergerné szeszgyára

Vatkó, 12 lóers gép, 8 munkás. Schreiber Heiu-ik eczetgj'ára Újpest. Schwartz Károly és Albert

szeszgyára Baracspuszta. 5 mimkás. Sonnenschein E. margaringyára Erzsébetfalva, 36 lóers gép,

30 munkás. Szalády Antal Hungária kávégyára Rákospalota. 3 lóers gép, 6 mimkás. Széisz-Goburg-

Oothai Fülöp herczeg szeszgjára Pusztavacs, 30 lóers gép, 8 munkás. Szeremlei tejszövetkezet tejföl-
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1. A Magyar Pamutipar r.-t. gyártelepe Újpesten. — 2. A Wollner-féle vasgyár l'jpesten.

3. Részlet az Egyedy-féle szeszfinomitóból Újpesten.
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1. A Löw^-féle faipari gyár Újpesten. —^2. A hazai kovácsolliató vas- és aczélöntvény-

gyétr Újpesten. — 3. A Mauthner-féle börgjár Újpesten.
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dolgozó telep© Szeremle. 4 munkás. Szilágyi S. és Társa likörgj-ára Erzsébetfalva. Thorma Károly
szikvírgyára Izsák. Tiiiii>ei mezgazdasági szeszgyár szövetkezet Tinnye. Törley József és Társa
pezsgöborgyára Budafok, 111 lóers gép, 95 munkás. Weisz és Witz szeszgyára Máriaházapuszta,

17 lóers.

A vármegyében, a nem gzüzemiíek megjelölésével, a következ malmok állanak fönn :

A városokban. Czegléd : B. Farkas Elek „Árpád" gzmalma, 30 lóers, 10 munkás. B. Farkas
Mihályé, 30 lóers, 12 munkás. Czeplédi gazdasági gzmalom r. t. .50 lóers, Ili munkás, (leégett).

Czeglédi gzmalom r. t. 350 lóers. 120 m\mkás. Holló Istváné, 70 lóers. 7 munkás. Hunnia gz-
malom r. t. 150 lóers, 35 munkás. Özv. Hunyadi F.-néé, 25 lóers, 9 munká.s. Kartal Istváné (szívó-

gázmotor), 30 lóers, 4 mmikás. — Kecskemét : Balázs Rezs malma. Keeskomóti gazdasági gz-
malom és gzfürd r. t. 240 lóers, 30 munkás. Kecskeméti ,,József" gzmalom r. t. 200 lóers,

22 munkás. Kook Sámuelé, 30 lóers, 4 munkás. Kovács Gézáé, 50 lóers, 3 miuikás. Sertóshízlaló

r. t. gzmalma, 203 lóers, 27 munkás. Szentkirályi Tóth Sámuelé, 40 lóers, 3 munkás. Vujovich
Györgyé, 50 lóers, 7 munkás. — Kiskunfélegyháza : Kiskunfélegyliázi egyesült gzmalom r. t. 350
lóers, 65 munkás. Kiskunfélegyházi II. egyesült gzmalom r. t. 100 lóers. 21 mimkás. Rrausz
Józsefé, 120 lóers, 18 munkás. — Kiskunhalas : Gazdasági bank r. t. malma. Kmeth Bené (benzin),

10 lóers, 1 munkás. Halasi gazdasági gzmalom. Körösi Antalé, 39 lóers, tí munkás. Körösi Antalé

(szél és gz) 6 lóers, 3 munkás. Kovács B. Imréé (villamos daráló), 3 lóers, 1 munkás. Magyar
Kálmáné (benzin). Szüle Lajos két malma, 40 lóers, 6 munkás. — Nagykörös : Els gzmalom r. t.

(KoUárszL.) 80 lóers, 7 mimkás. Kliirer Ferenezé (motoros). Nemesik Gusztávé, 85 lóers, 13 mun-
kás. Vladár Károlyé, 64 lóers, 14 munkás. — Vácz : Váczi hengermalom r. t. 300 lóers, 75

munkás.
A járásokban. Abonyi járás : Abony : Flegner János és Társáé, 30 lóers, 6 munkás. Báró

Harkányi Frigjesé, 80 lóers. 7 munkás. Ifj. Szaitz Gáboré, 40 lóers, 7 munkás. Jászkarajen :

Bamberger Lajosé, 100 lóers, 12 munkás. Kocsér : Ifj. Vér Jánosé. 16 lóers, 4 munkás. Tápiö-

györgye : B. Farkas Eleké, 16 lóers, 4 munkás. Hirn Sámuelé, 40 lóers, 7 munkás. Tápiószele :

Barta Kristófé, 50 lóers, 4 munkás. Szántba Pálé, 30 lóers, 4 munkás. Tószeg : Tószegi gzmalom
r. t. 60 lóers, 9 mimkás. Törtei : F'hér Pálé, 46 lóers, 4 munkás. Szegedy Lászlóé (motoros) 35 ló-

ers, 3 munkás. Vjszász : ( ; i nt I )r -x • wffy Emilé, 20 lóers, 7 munkás. Zagyvarékás : Glück Salamoné,
80 lóers, 6 nninkás. — AlSÓdabasi járás : Alsónémedi : Kovács Józsefé (benzin) 12 lóers, 3 munkás.
Bugyi : Mészöly Károly és Lászlóé. Gyón : Staudinger Lipóté, 8 lóers, 1 munkás. Özv. Stehr János-

néé. 20 lóers, 4 munkás. Kakiics : K. Liebner Józsefé (bérli Kirtyán Sámuel) 25 lóers, 5 munkás.
Lajosmizse : Buday Péteré, 90 lóers, 9 munkás. Skultóti János és Istváné, 50 lóers, 10 munkás.
Ócsa : Mercz Antalé. PusztavacS : Szász-Coburg-Gotliai Fülöp herczegé, 30 lóers, 4 mimkás. Ráda-
puszta : Forster Kálmáné. Sári : Kovács Bálinté (benzin) 16 lóers. 3 munkás. Sarlóspuszta : Báró
Bors Frigyesé, 20 lóers, 4 mimkás. — Biai járáS : HerczegJialom : Metternich Sándornó herczegnéé

(daráló) 10 lóers, 3 mvinkás. — Dunavecsei járáS : Dab : Dabi Imréé. Dömsöd : Várkonyi Bálinté,

30 lóers, 6 munkás. Dunapataj : Öry Jnzsuf ós Társaié, 90 lóers, 14 munkás. Schwartz Samué.
40 lóers. 8 munkás. Dunavecse : Döniök Lajosé (daráló). Duna\ddéki gzm. r. t. 40 lóers, 4 munkás.
Harta : Ludwig Jánosé (benzin). Wolfinger Alajosé (daráló) 10 lóers, 1 munkás. Solt : György Jó-

zsefé, 60 lóers, 4 mimkás. Nagy Imréé (motoros) 8 lóers, 2 mimkás. Szalkszentmárton : Dimavidéki
gzmalom r. t. Takács Jánosé (benzin) 6 lóers, 3 munkás. Takács Pálé (motoros) 8 lóers, 1 mimkás.
Tass : Berényi Jánosé (motoros) 14 lóers. Gubacsi István (motoros) 8 lóers, 1 munkás. — GÖdÖlISí

járás : Aszód : Kálmán István és Bertalané, 100 lóers, 7 mimkás. Boldog : Bakorik Károlyé, 8 lóers,

2 mimkás. Iklad : Kuzma Ferenezé, 20 lóers, 3 munkás. Kartal : Tornyai Schossberger Lajosé

(daráló) 20 lóers, 3 mimkás. Péczel : Jeszenszky és Urbáné (motoros). Rákoscsaba : Pintér Endréé
(motoros) 26 lóers, 3 munkás. Rákoskeresztúr : Rónai Istváné (benzin) 30 lóers, 2 mvmkás. Túra :

Dóra Istváné, 35 lóers, 5 mimkás. Kálmán Istváné, 40 lóers, 6 munkás. Váczszentlászló : Borbás

Józsefnéé, 30 lóers, 4 munkás. Verség : Deutsch J. S. és Fiáé, 15 lóers, 3 munkás. Özv. Francsek

Pálnéé, 60 lóers, 4 munkás. Zsámbok : Varga Istváné, 15 lóers, 2 munkás. — KalOCSai járáS :

Bátya : Vojnits Gergelyé, 24 lóers, 8 munkás. Kalocsa : Bagó Soós Gergelyé, 18 lóers, 6 mimkás.
Krigovszky Jánosé, 42 lóers, 16 mimkás. Miske : Miskei gzmalom, 30 lóers, 6 munkás. Oreg-

csert : Gatter Jánosé, 60 lóers, 3 munkás. Vén Testvéreké, 20 lóers, 2 munkás. Szakmar : Szabó
Jánosé, 4 munkás. — Kiskrösi járás : Császártöltés.: Walter József és Társáé, 25 lóers, 5 munkás.
Walter Lörinczé, 3 munkás. Hajós : Stareck Károly és Társáé, 12 lóers, 4 munkás. Keczel : Fischl

Móré, 25 lóers, 7 mimkás. Kiskörös : Guttmann M. és Társáé, 70 lóers, 8 munkás. Gyalog Jánosé
(daráló). Weszely Dezsé (daráló). Sollvadkert : Lehóczky Frigyesé (benzin) 4 lóers, 2 munkás.
Schwartz Móré, 102 lóers, 9 munkás. Szakái Istváné (benzin). Sükösd : Siptór Jánosé, 10 lóers,

2 munkás. — Kisitunfélegyházai járás : Alpár : Alpári gzmalom r. t. 85 lóers, 10 munkás. Jász-

azentlászló : Petróczy Gáboré. 25 lóers. 5 munkás. Kiskunmajsa : Horváth Jánosé (benzin). Ifj.

Molnár Imréé, 70 lóers, 13 munkás. Törteli Testvéreké, 100 lóers, 18 mmikás. Ókécske : Ókécskei

gzmalom r. t. 50 lóers, 11 munkás. Pálmonostora : Langer Béláé (benzin), 30 lóers, 3 mmikás.
Ujkécske: Gzmalom és gzfürd r. t. 120 lóers, 9 munkás. — KunszentiniklAsi járás: Csengd: Patyi

Vinczéé. Fülöpszállás: Gazdasági gzmalom r. t. 100 lóers, 10 mimkás. /zsdí;.- Mezgazdasági, keres-

kedelmi, ipar r. t. malma, 50 lóers, 5 nnmkás. Kerekegyháza: Kaunitzer Andoré, 50 lóers, 7 munkás.
Kovács Gáboré, 25 lóers, 4 munkás. Kunszentmiklós: Deutsch Sámuelé, 8 lóers, 7 munkás. Diószegi

Gáboré (daráló). Lukácsy Péteré (Benzin) 8 lóers. 2 mimkás. Pordán Lajosé (benzin) 8 lóers, 2 mun-
kás. Orgovány : Szele János és Társáé (motoros). Szabadszállás : Bodai Sándoré (benzin). Miskolczi

Testvéreké, 50 lóers, 13 munkás. .— IMonori járáS : Alberti-Irsa : Pet Fülöpé, 50 lóers, 6 munkás.
Czeglédberczel : Blutzer Lénárdé, 6 lóers, 2 miuikás. Kiuiszt Istváné (benzin) 6 lóers, 1 munkás.
Pintér Ferenezé, 50 lóers, 8 munkás. Gomba : Szemére Hubáé (daráló), 8 lóers, 4 munkás. Gyömró :

Gyönircy Aurélé, 65 lóers, 6 munkás. Mikebuda : Bleyer Gjiiláé. 45 lóers, 4 munkis. Monor :

Gazdasági gzmalom és gztéglagyár r. t. 100 lóers. 100 munkás. Vantulek Pálé, 40 ló<<rs, 6 mimkás.
Pilis : Özv. Gubányi Mnéé, 20 lóers, 9 munkás. Tápiósüiy : Cseri .Andrásé (motoros) 20 lóers,

3 munkás. Novak Júuosé. 30 lóers, 5 munkás. Üll : Geley József ,,Cornélia" gzmalma, 25 lóers,

7 munkás. — Nagykátai járás : Káka : Ifj. Túrák J. (szívógázmotoros). Nagykáta : Filka Ferenezé,
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Épltfl-ipar.

Sokszorosító-
ipar.

Iti lóers. 4 numkás. Szódi Móré, 2(1 lóorös, ."> muuki'us. Pánd : Baratiyi István ós nejóó, ,30 lóorös.

»i miinkiW. Szentmárlonkáta : Bickt arszky Enióó. 40 lóorös, 7 miinki'is. Tápióbhsle : Bátori Voiio/.olé

(twnzin) 20 lóers. 2 munkás. Tápiószccsó : Potárv F. ós G. (lipiizin), TápiöszenImarton : Itj. Burján
Pálé (benzin). Hoffmann Ignáczé, 37 lóers. 2 inunliMs. Tiirák Jánosó, 15 lóers, 4 mimkás. Tóalmás :

Piffkó Jánosé, 40 lóers, 4 munkás. — Pomázl járás : Pomáz : Freissleder Árpádé (rl) 10 lóers,
."> mtmkás. Reiss Dá\-idé (örlö) 17 lóers, 2,') munkás. — Ráczkevel járás : Kiskunlaczháza : Faragó
és Tóthé, 30 lóers, 4 munktis. Horváth Józsefé, 45 lóers, 7 munkás. Ráczkevc : Gnczy Miliályó,

35 lóers, ti miuikáí. Soroksár : Ledofszky Gézáé. 250 lóers, 50 mimkás. Kovács Gyuláé (motoros)

50 Kkts. 8 munkás. Tököl : Kudi Ger;.'elyé (daráló). Marljm L. ós Jánosé. Schloiniger és PoUakovicsó
(daráló) 25 lóers, 3 munkás. — Váczi járáS : Ácsa : Dóra Istváné, 12 lóers, 4 munkás. Fát : Nagy
Lajosé. Galgagyörk : özw Szalay Júnosnéé, 18 lóorös, !í munkás. Oalgamácsa : Schott Nándoré,
12 lóers, 4 munkás. Püspökliatvan : Babjak Jánosé, 14 lóers, 2 munkás. Rákospalota: Huszár
Lajosé. 12 lóers. 1 m\inkiís. Ifj. Liva Józsefé, ii lóiTs, 2 m\mkás.

A vármegye vegyi ipara aráiiylag nagy fejlettségnek örvend, egyéb ipar-

ágak rovására. Van számos keményít-, olaj és szappangyára ; ez utóbbiak
mosó- és pipereszappant, mosóport, szódát és lúgkövet termelnek. Gyufagyárakat
Budafokon, Erzsébet falván, Kecskeméten és Kiskunfélegyházán találunk. Nagy
jelentség a festékgj^ártás is, a mely több gyárban a legkülönfélébb festékeket

állítja el. Hasonlóképen jelentékeny az enyvgyártás is. A vegyi gyárak aszfaltot,

kátrányt, illatszert, szájvizet, fogkrémet, vazelint, gyümölcszamatot, különféle

fénymázakat, zsiradékokat és tisztító kencsöket készítenek. A mtrágyagyár-
tást a spódiumgyár képviseli. Légszeszt vagy világítógázt csak Üjpesten és

Czinkotán gyártanak ; Üjpesten közvilágításra használják, Czinkotán pedig
folyékony alakban gyáiiják és árusítják. A vegyi ipar a vármegyében 1223
lakost foglalkoztatott. Ez ágban a nagyobb ipartelepek a következk :

Bemauer Lajos növényolajgyára Újpest, 45 lóers gép, 100 munkás. Biehn János aszfalt- ós

kátránygj'ára Kispest, 6 lóers gép, 500 mvmkás. Boros Sumuiié szappangyái-a Erzséhetfalva, 32 ló-

ers gép, 8 munkás. Brázay Kálmán vegyészeti gyára Bitdafok, 80 munliás. Cséry-féle szemétfel-

dolgozó r. t. Pestszentlrincz, 120 lóers gép, 260 munkás. Eiaer és Weiss els budapesti atherikus

olajok, vogj'i termékek, eszencziák, ersen töményített gyümöleszamatok ós festanyagok gz-
üzem gyára Albertfalva. Elsner Rezs ós Társa vogja ipar r. t. Újpest, 4 lóers gép, 40 mimkás.
Els kecskeméti gyufagyár részvénytársaság Kecskemét, 70 lóers gzgép, 250 raimkás.

Els pesti íptídt'um- és enj/ujyár mtrágyagyára Soroksár, 30 lóers gép, (üzemen ki\Kil.) I. P/coí-f.Ue

Lessive Phenix mosóporgyiir Vácz, 9 lóers gép, 15 mvmkás. Fantusz János és Társai Hungária lúg-

kgyára Erzsébetfalva, 8 mimkás. Gerö Kálmán keményítgyára Erzsébetfalva, 75 lóers gép, 48
miuikás. Gertler Jen czipökrémgyára Erzsébetfalva. Halfer József festékgyára Budakeszi, 3 lóers
benzinmotor. 7 munkás. Ilits Kornél lakk-, festék- és vegjá termékek gyára Erzsébetfalva, 6 lóers
gép. 16 munkás. Keleti dr. és Murányi vegyészeti gyára Újpest, 100 lóers gép, 100 munkás. Kohn
és Fried vegyészeti gj-ára Újpest, 20 lóers gép, 60 munkás. Kovács Ferencz gyufagyára Kiskunfélegy-

háza. 40 munkás. Krayer Ede és Társa festék-, kencze- és mázgyára Újpest, 20 lóers gép, 20 mimkás.
Kuzmányi Gyula gyógyszerész pipere-szappangyára Erzsébetfalva, 7 lóers gép, 15 munkás. Leiner
Fülöp és Fia enyvgyára Újpest, 80 lóers gép, 120 munkás. Leiner Testvérek enyvgyára Újpest,

1 10 lóers gép, 120 munkás. Lorilleux Ch. és Társa betéti társaság festékgyára .Bwcío/ofc, 12 lóers

gép, 10 munkás. M. kir. államvasutak olajgázgyára Qödöllö, 3 lóers gép, 2 munkás. Magyar Itigkgyár

Kispest, 14 munkás. Mellinger Mór keményítgyára Erzsébetfalva, 55 lóers gép, 58 munkás.
Móczár Gyula festékgyára Solymár, 180 lóers gép, 120 munkás. Olaj- s vazelinmüvek r. t. olaj- és

vazelingyára Pe«<«zeraítórííic2, 20 munkás. Olajipar társaság Rákospalota, 100 lóers gép, 100 m>m-
kás. Osztrák-magyar légszesztársaság légszeszgyára Újpest, 28 lóers gép, 35 munkás. Posnanaky
ós S<re?ií2 aszfalt- és kátrány vegjH tormókok gyára Erzsébetfalva, 16 lóers gép, 138 munkás. Reiaz

Frigj'es dr. vegyipari termékek gyára Erzsébetfalva, 7 lóers gép. Sándori és Trencséni ,,.\midon"
keményítgyár Taifcson!/, 40 lóers gép, 10 munkás. Schmiedek és Grünstein festókárúgyára Kispest,

14 lóers gép, !l munkás. Schmiedl Márk szappangyára Vácz, 6 munkás. Stein és Roaenstrausz olaj-

és kenöcsgyára Erzsébetfalva, 25 munkás. Stein és Rosenstrausz gyufagyára Erzsébetfalva, 16 lóorös

gép, 150 munkás. „Unió" raagj-ar általános gyufagyár r. t. Budafok, 280 lóers gép, 450 munkás.
Winlemitz Gyula szappan- és szódagy. Újpest, 5 m. Özv. Wolf Vilmosnó szappanfzje, Soroksár.

A vármegye közönsége körében megnyilatkozó építési kedv nagy, ennél-

fogva az építipar is elég fejlett. A k- és agyagipar gyáitelepsi részérl elállí-

tott építanyagok tetemes részét a vármegye építipara dolgozza föl. A gyár-

ipari vállalatok folytonos szaporodásával a nagyobb arányú építkezések száma
is eg}T:e n. Nagyszabású középítkezés ez id szerint a kispesti munkásházak
építése, a mely több száz építmunkást foglalkoztat és a Budapesten a város
részérl megindított nagyarányú építési akczió, mely szintén a megyebeh tégla-

gyáraknak juttat munkát. A statisztika adatai szerint 7413 lakos foglalkozott

építiparral. Ezek közül .3100 volt a kmíves és 1756 az ács. Tíz év alatt a szapo-

rodás az elbbinél a 100, az utóbbinál a 30 százalékot meghaladja.
A sokszorosító és müipart a vármegyében a nyomdák és fényképez m-

termek képviselik. Alig van jelentsebb helység, a hol nyomda és fényképész
ne volna. A városokban több is van mindegyikbl, a melyek többé-kevésbé
szép és tiszta munkákat produkálnak. Van egy szentképkészít ipartelep is,
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Neuburg Balduiné Erzsébet falván. A sokszorosító és mipar 726 lakost foglal-

koztatott az egész vármegyében. Pest vármegve nyomdái a következk :

Aszód : II. kir. javitointézot nyrniilája. Budafok : Leopold és Frank. Czegléd : Xa^ry Elek,

7 nuinkás • Sel ök Béla. 5 mimktis. Erzsébetfalva : ilártonfi L. Xeményi Testvérek. Kalocsa : Jurcsó

Antal. 12 munkás ; Wemer Ferencz, 9 mvinkiis. Kecskemét : Els kecskeméti hírlapkiadó és nyomda
r. t. Els naptárkiadó és hirdetési vállalat nyomdája; Els nfgyalföldi hirlapkifdó- és nj'omda-

vállalat ; Fekete Miliály ; Fischl Dávid ; Gichner Gábor ; Spitzer Vilmos ; Szilády László. Kiskörös:

Si I kiilesz és Majoros, 4 munkás. Kiskunfélegyháza : Feuer Illés ; Vesszösi József. Kiskunhalas :

H< rváth Gyula, 2 munkás; Prager Ferenez. 3 munkás. .Kiípcíí . Fischof Henrik. £«n«sením»fc/<ís .

Özv. Bors Károlyné. Monor : Süveges József. Nagykáta : Jíag>kátai és monori köny\Tiyomda. Nagy-

körös : Elf ö nf gykörösi köny\-nyc mdii , 5 munkás ; Ottinger Ede, 2 munkás. Ráczkeve : Róde Miliály.

Szentendre : Schwartz J. Újpest : Fuchs Antal József, 4 munkás ; Salgó és Társa, 4 munkás.

Vúcz : Dercsánvi Dezs, 4 munkás ; Kir. orsz. fegjintézet nyomdája, 60 munkás ; Mayer Sándor,

í( miinkíls.

A vendégls-, Mvés- és szállodás ipar, a melyhez a fürdk is tartoznak, széles '^"'^^'^^^'^^-'p'""

kiterjedtségnek örvend az egész vármegA,^ében. Gzfürd is sok van, nemcsak

a városokban, hanem a nagyközségekben is és majdnem kivétel nélkül mindenütt

a gzmalmok mellett. A statisztika adatai szerint a vármeg;s-e egész területén

a vendégls, kávés, szállodás, pálnkamér és fürds-ipar 3219 lakost foglalkoz-

tatott. Ez a szám tíz év eltt 2062 volt, tehát a szaporodás 1157, a mi 56 száza-

léknak felel meg. Jelentékenyebb szállodák a következ helyeken vannak :

Abonyfcan 2. Apostagon 1. Aszódon 1. Budafokon 1, Czegléden 5, Dunakeszin 1, Dunavecsén

1, Dusnokon 1, Erzsébetfalván 1, Foktn 1, Foton 1, Fülöpszálláson 1. Gödölln 2, Irsán 1, Izsákon 2,

Jászszentlászlón 1, Kalocsán 4, Kecskeméten ö. Kerekegyházán I, Kiskörösön 1. Kiskunfélegyházán

2. Kiskunhalason 3. Kiskunlaczházán 2, Kunszentmiklóson 2, Monoron 2, Xagjkátán 2, Nagykörö-

sön 2, Ókécskén 1, Ráczkevén 1, Solton 1, Szabadszálláson 2, Szalkszentmártónban 1, Szentendrén

1, Tasson 1. Ujkécskén 2. Újpesten 3, Ujszászon 1. Váczon 3, Visegrádon 1.

Az 1898. évi XXIII. t.-cz. kedvez hatása alatt és a kereskedelmi niin'sz-gj,g^J^''/^^jg^

térium kezdeményezésére a vármegyében több ipari szövetkezet alakú t. A kor-

mány az ipari szövetkezeteket pénzsegéWyel és gépekkel, az Országos Közép-

ponti Hitelszövetkezet pedig lütelnyujtással és tanácsadással támogatta, tehát

azok fejldésnek indultak. A jelentsebb iparszövetkezetek a következk :

Csak tagjaik hiteligényeinek a kielégítésével és vállalataikban való támogatásával foglal-

koznak : Aszódvidéki gazdák és iparosok hitelszövetkezete. Alakult 1807-ben. — Erzsébet-Kossuth/alva

ipartestületi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. taaja. Alakult I8íl9-ben : 798 tag, 3488 üzletrész 174.400

kor. értékben. — Gazdák és iparosok kecskeméti hitelszövetkezete. — Kecskeméti ipari hitelszövetkezet,

mint az O. K. H. tagja. 123 tag. 312 üzletrész, 31.200 K értékben. — Kispesti ipartestületi hitelszövet

kezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult ISíl'J-ben. 462 tag. 2362 üzletrész, 104.480 korona órtéklien. —

•

Szentlórinczi ipari és gazdasági hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1907-ben. 164 tag,

\Wö üzletrész, 40.200 kor. értékben. Váczi ipari és gazdasági hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja.

Alakult 1900-ban. 845 tag, 1156 üzletrész, 57.800 K értékben. — Xyersanyag-beszerzéssel, árúter-

meléssel, beraktározással, értékesítéssel és közszáUitással foglalkoznak : Czeglédi csizmadia-iparosok

börraktárszövetkezete Czegléden. — Czeglédi faiparosok termelszövetkezete, mint az O. K. H. tagja.

Alakult lÖ07-ben. 44 tag, 60 üzletrész, 6000 K. értékben, — Erzsébetfalva és környéke faiparosai

bútorcsarnok és hitelszövetkezete, mint az O. K. H. tagja. Alakult ISOö-ben. 50 tag, 217 üzletrósz, 10.850

korona értékben. — Kecskeméti butoriparosok árúraktárra, mint szövetkezet. — Kecskeméti br-
iparosok nyersanyagbeszerzö szövetkezete, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1903-ban, 110 tag. 150

üzletrész, 7500 K értékben. — Kecskeméti építmunkások közös termelszövetkezete. — Újpesti

czipészek nyersanyagbeszerzö, termel és áritcsarnok szövetkezete, mint az O. K. H. tagja. Alakult

1! 01-ben. 97 tag, 155 üzletrész, 7750 K értékben. — Újpesti ipartestületi hitelszövetkezet, mint az

O. K. H. tagja. Butorkészitéssel és beraktározással foglalkozik. Alakult 1900-ban tagjai hitel-

igényeinek a kielégítésére. 1903-ban árúcsamokot, 1907-beu pedig famegmunkáló trvárat is

állított. Most 526 tagja és 1465 üzletrésze van, 73.250 K. értékben. — Újpesti munkásotthon-
szövetkezet, alakult 1909-ben. — Újpesti szabómunhisok termel-szövetkezete, plal^uit H'OO-b.'u.

A vármegye népének nagyjelentség keresetforrása a házi és népijxir. Házi-ipar.

A kendertörés és kikészítés ma már nem nagyarányú, ellenben az iparhoz köze-
lebb álló ágak, mint a harisnyakötés, csipkeverés és kosárfonás, meglehetsen
el vannak terjedve. A háziipar többféle ága fként Kalocsán és környékén
virágzik. Igj' a ,.Kalocsavidéki jóldmivelk és iharosok egyesületének'' harisnya-
kóttelepe 25 bels munkást, míg kosárfonó telepe 150 háziiparost foglalkoztat.

Tantos Ferencz rózsafzérkészítö kalocsai háziipar-telepe 12 bels munkással
és 140 háziiparossal dolgozik. Solton a reczecsipkekészítés jelentékeny. Galambos
és Kovács itteni csipkeverö tanmühcl\-ében 40 bels és 20 házi munkás talál

foglalkozást. Pilisszántón és Visegrádon szintén a csipkeverést zi a lakosság
háziipar-szcrüleg. Híres a halasi csipke is, még pedig nemcsak az ország határain
btlül. hanem azon túl is. Az iparmvészeti iskolának a vármegyében több helyen
van háziiparttlepe, melyekkel leginkább hímzést és csipkét készíttet. A Tápió
mellékén gyékényfonással foglalkozik egy-két háziipari szövetkezet, melyek
szatyorokat és lábgyékényeket állítanak el. Monoron csinosan hímzett csikó-
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bóiös kiilacsokaf készítenek. A liáziijiari termelést az Országos Háziipari Szövetség,
melynek élén gróf Apponyi Albert né és Szt erényi József államtitkár áll, iránj'ítja

és értékesíti a magyar háziiparnak piaczot szerez nemcsak Európában, hanem
még a tengeren ti'il is. Házi és népiparral a vármegyében 615 férti 348 nö, összesen
963 keres lakos foglalkozott. A népipart újabban nagy mértékben képviseli

a selyemtenyésztés, a mely évrl-évre szélesebb körben terjed el. Ez id sze-

rint a vármegj-e sclyemtcuyésztéscnck állapotát az alábbi adatok tüntetik
föl:

Az 1908. évben a vármegye 99 községében 827 tenyészt l(i.211 kg. solyera'.^ul)ót tennílt.

Eunek a sok selyemhernyónak 13.594 köztéren álló szoderfáról szedtek lombot. A gubókat a solyem-
tenyésztési feliigyelösóg 33.660 koronáért váltotta be. A tenyésztk átlagos keresete 40 s a logna-

n!!gyol)b kereset 200 korona volt. A selyemtenvósztós újabb megkezdése (1S80) óta a vármegyében
gubókért kifizettek 5S6.834 koronát. A selyemtenyésztési felügyolü^Jétr odilis; községeknek, migán-
feleknek s álhimi és törvényhatóíági utak befásitására kiosztott .!.'!. llil ih-h kiüUotésre alkilmis
szederfát és 4.990.899 drb 2—3 éves csemetét. A községi faiskolákból kiültettek 12.376 drbat. Az el-

múlt évben elpusztult 5056 drb fiatal, 239 drb öreg. összesen 3295 drb szederfa. A tenyóíztés leg-

jobban sikerült a következ községekben : Kalocsán 43 tenyészt 1292 kg gubót termelt 2615 kor.

értékben; átlagos kereset 60, legnagyobb 129 korona; eddig kifizettek 35.723 koronát. Szeremlén
45 tenyészt 1053 kg gubót termelt 2277 korona értékben ; átlagos kereset 50, legnagyobb 106 K ;

eddig "kifizettek 22.100 K-t. Dunapalajon 41 tenyészt 1002 kg gubót termált 2067 K értékben ;

átkigos kere.set 50, legnagyobb 186 K ; eddig kifizettek 30.788 K-t. Dusnokon 27 tenyészt 694 kg
gubót termelt 13(i6 K értékben ; átlagos kereset 50, legnagyobb 73 K ; ediiig kifizettek 30.895 K-t.

Érsekcsatiádon 32 tenyészt 557 kg gubót termelt 1 199 K értékben ; átlagos kereset 37, legmgyobb
80 K ; eddig kifizettek 66.550 K-t. Apostagon 20 tenyészt 554 kg gubót termelt 1141 K értékben ;

átlagos kereset 57, legnagyobb 103 K ; eddig kifizettek 8127 K-t. Dömsödön 15 tenyészt 502 kg
gubót termelt 1025 K értékben; átlagos kereset 68, legnagyobb 116 K; eddig Icifizettek 6310 K-t.

Géderlakon 14 tenyészt 470 gubót termelt 984 K értékben ; átlagos kereset 70. legmgyobb 149 K
;

eddig kifizettek 17.630 K-t. Vadkerten 15 tenyészt 443 kg gubót termelt 903 K értékben ; átlagos

kereset 60, legnagyobb 113 K ; eddig kifizettek 5822 K-t. Kerekegyházán 12 tenyészt 357 kg gubót
termelt 827 K értékben ; átlagos kereset 68, legnagyobb 97 K ; eddig kifizettek 3860 K-t.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét városa a budapesti keres-

kedelmi és iparkamarához tartozik, a mely a pozsonyi, soproni, kassai, debreczeni,

temesvári, kolozsvári és brassói kamarákkal együtt 1850-ben alakult meg.
A kamarai kerület akkor 9 alkerületböl állott s ilyen alkerületei voltak : Pest-

Pilis-Solt vármegye a törvényhatósági várossal együtt, a székesfváros. Fehér,

Esztergom, Heves, Szolnok, Borsod és Csongrád vármegyék és a Jász-Kun
kerületek. Az els megalakuláskor, 1850 szeptember 4-én, a kamara rendes és

póttagjai valamennyien pesti, budai és óbudai iparosokból és kereskedkbl
kerültek ki. A kamara alkotmányos megalakulása a kiegyezés után, 1869 augusz-

tus 2-án történt, a mikor a fvároson kívül Pest-Pilis-Solt, Esztergom, Fehér,

Nógrád, Heves és Küls-Szolnok, Csongrád és Bács vármegyék és a Jász-Kun
kerületek tartoztak a területéhez, az itt lév szab. kir. városokkal együtt. Ekkor
már a kültagok között, kiknek száma 30 volt, négy kecskeméti és négy váczi

lakost találunk. A vármegyében két alkerület volt : a solti és kecskeméti járás

Kecskemét, továbbá a pesti, pilisi, újpesti és váczi járás Váczfhelylyel, ahol—
mint láttuk— 2—2 iparost és 2—2 kereskedt választottak kültagul a kamarába.
1880-ban a miskolczi kamara szervezésével kihasították a kamarai kerületbl
Heves vármegj'ét, 1890-ben pedig, mikor Baross Gábor öt új kamarát állított

föl, Esztergomot a gyri, Nógi-ádot a beszterczebányai, Jász-Nagykun-Szolaokot
a debreczeni, Csongrád és Bács-Bodrog vármegyét a szegedi kereskedelmi és

iparkamarához csatolták. Ez idszerint tehát a budapesti kamara hatáskörs

csak Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Fehér vármegyék, Budapest székesfváros, Kecs-
kemét és Székesfehérvár szab. kir. városok területére terjed ki. A megalakulástól

kezdve a kamara elnökei a következk voltak : Valero J. Antal 1850—51, Appiano
József 1851—1852 Valero Antal 1852—1853, Appiano József 1854— 1857,

Fuchs Rudolf 1858-ban, Kochmeister Frigyes (késbb báró) 1859—1891, Wahr-
mann Mór 1891—1892, Lánczy Leo 1893-tól máig. A kamarai titkárok a követ-

kezk : Rósa Lajos 1850— 1868, Eberling Gusztáv dr. 1869-ben, Szvetenay Miklós
dr. 1869—1886, Steinacker Ödön 1886—1892, Fritz Péter 1892-tl 1909-ben
bekövetkezett haláláig. Jelenleg Thék Endre alelnök és Krejcsi Rezs dr. má-
sodtitkár buzgólkodnak a kamara vezetésében.

A budapesti kamara területe 17.329 kat. hold. Van 48 iparos és 48 keresked, összesen 96
tegja. A vármegye 17 iparost és 14 kereskedt, Kecskemét pedig 4 iparost és 4 kereskedt küld a

kamarai tagok sorába. A kamara vagyona a 200.000 koronát meghaladja. A nyugdíjalap 182.980 K.
Van tekintélyes könyvtára, gazdasági szakmunkákkal és folyóiratokkal. A kamara az elmúlt évben
véleménj-i; adott 12 törvényjavaslatra. Az irodában be volt iktatva 32.761 ügj'darab. Ezek között
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véleményt adtak 1363 és bizom-itványt kiállítottak 1323 esetben, elintéztek 21.052 czégbejegyzést

és változást és belajstromoztnk 1511 árúvédjegyet és 14G2 mintát.

Az 1884. évi X\T;I. t.-cz. alapján a vármegyében is megalakultak az ipa^'e^tttietek

ipartestületek, melyeknek a száma negyedszázad alatt a múlt év végéig 3-re
szaporodott. Ez id szerint a vármegye területén a következ ipartestületek

állanak fönn : az abonyi, albertfalvai, alberti-irsai, aszódi, budafoki, czeglédi,

dunavecsei. erzsébet-kossuthfalvai általános, gödölli, kalocsai, kecskeméti,
kiskrösi, kiskunfélegj'házai, kiskunhalasi, kiskunlaczházai általános, kiskun-
majsai, kispesti általános, kunszentmiklósi, lajosmizsei, monori általános, nagy-
kátai, nagykrösi, péczeli és rákoscsabai egyesült, rákoskeresztúri általános,

rákospalotai yegyes, solti általános, soltvadkerti, soroksári általános, szabad-
szállási általános, szentendrei, tápiószelei, újkécskei, újpesti vegyes, váczi és a
zsámbéki ipartestület. Ezeken kivül Újpesten van a Vendéglsök, kocsmáro.sok
és szállodások ipartestülete. Az ipartest ületekliez hasonló szervezetek az ipar-

társulatok, melyek a következk : Kecskeméten hat, CsizmacUák, Kovácsok,
Szabók. Szcsök, Tímárok és a Vendéglsök és kocsmárosok ipartársulata, a
Kiskunfélegyházai ipartársulat és az I. általános ipartársulat Váczon.

A vármegye ipari élénkségét jellemzi, hog\' az ipartestületek és tár- ipa"

sulatok mellett az egyesületi élet is meglehets mértékben ki van fejldve.
*^''®'" ^t*^*^-

A városokban a következ heU^eken vannak iparos-körök és egyesületek :

1. Czegléd : Iparosifjak önképz egylete; Kecskemét: Iparegj-esület, Iparosifjak
önképz egyesülete, Épitiparosok szövetsége és az országos munkás szakszer-
vezeteknek 9 fiókja, az ács-, czipész-, épít-, fa-, föld-, szál Ó-, szobafest-,
vas- és fémmunkásoké és könv^^lyomdászoké ; Kiskunfélegyháza : Iparosifjak

egyesülete ; Kiskunhalas: Iparegyesület, Iparosifjak önképz egylete ; Nagykrös:
Iparoskör, Iparosifjak önképz egylete, Epitiparos munkások egyesülete;
Szentendre : Keresztény munkásegylet ; Üjpest : Brmunkások országos szövet-
sége és az országos munkásegyesületeknek 10 szakszervezeti fiókja ; Fácz.' ipari

szakegyesületek. A járásokban pedig : Abonyi iparosifjúsági önképzkör. Budafoki
iparoskör. Budafoki kádárok egyesülete. Budakeszi iparoskör, Erzsébet falvai
iparosok köre, Izsáki iparosok és kereskedk egyesülete, Kiskrösi iparos olvasó-
egyesület, Kókai iparos társaskör, Monori iparos olvasókör, Rákospalatai iparos-
ifjak otthona. Sziget újfalusi kmívesek önsegélyz-eg;s^esülete stb. — Számos
tagja és néhány fiókja van a vármegj-ében a Magyar gyáriparosok országos
szövetségének. — A Magyarországi munkások rokkant- és nyugcüjegyesületének
a következ hetyeken van fiókja : Csepel, Czegléd, Dunapataj, Erzsébet falva,
Gödöll, Kalocsa, Kiskunhalas. Kispest, Kunszent miklós, Monor, Pest szent

-

lrincz, Rákospalota, Üjpest. Üjszász és Vácz.
1882-tl a múlt század utolsó évéig az iparfeliigyeletet maga a kereskedelem- ipar-

ügyi minisztérium gyakorolta, elbb négy, majd hat, késbb pedig nyolcz közép-
'«'"-5'«^i<"'-

ponti felügyel útján. 1898-ban szervezték a kerületi iparfelügj'elségeket
az 1893. évi XXVIII. t.-cz. alapján, még pedig úgy, hogy átlag két kamarára esett

egy iparfelügyeli székhely. A részletes dcczentrahzáczió 1901 április 1-én kö-
vetkezett be, mikor az országban 17 iparfelügyelség kezdte meg mködését,
közötte a budapesti kerületi iparfelügyelóség is, melyhez a szervezéskor Budapest
fváros, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét, Fehér vármegye és
Székesfehérvár tartozott. Ugyanekkor egyesitették a kazánvizsgálók mködési
körét az iparfelügyclkével. Az iparfelügyelség vezetje a szervezéstl kezdve
1904-ig Lódé Rezs volt. 1904 augusztus 1-én egyesítették a kerületi iparfel-
ügyelséget a vtle egyidben fölállított föfelüg\'elséggel s ez az állapot 1905
novtmber l-ig taitott. Ezalatt Magyarits Ágost mszaki ftanácsos állott a
hivatal élén. 1905-ben különválasztották a felügyelséget a ffelügj-elségtl
s ezzel az iparfelüg^-elségi kerület nagysága is megváltozott. A ffelügyelség
hatáskörébe utalták a fvárost, míg a kerületi iparfelügyelséghez Pest vármegye
és Kecskemét városa tartozik mind a mai napig. Ezt a törvényhatósági rendszert
fként az tette szükségessé, hogy a vármegyében a nagyobb üzem ipartelepek
és kazánok száma rendkívül elszaporodott. 1905 november 1-tl Hlaváts Kornél
voh a budapesti kerületi iparfelügyelö 1907 május l-ig. Májustól november l-ig

Szahó Lajos kir. iparfilügyel vezette ideiglenesen a iiivatalt. mikor Brooser
Mórt li.lyezték át ide Kassáról ipari ffelügyelül és még ma is tölti be ezt
a terhes hivatalt. Mellette még Hoor Géza iparfelügyelö, Haidekker Gyula és
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Dai/mos Illés ipari scgédf('lügyelkmkö;lnok, de' móg igy is alig'gyzik a rengeteg
sok kiutazással és helyszíni vizsgálattal járó munkát. Az elmúlt évbiMi az ipar-
felügyelség elintézett 3104 üiiyira'ot, tartott 374 gyárvizsgálatot, 116 babsst-
vizsgálatot, 64 aczetilénké-^zülék-azonosítást és 130 kazánvizsgálatot. A kerübt-
ben van 1740 kazán: 539 ipari. 1122 gazdasági (gözcséplö, gzeke) és 79 egyéb
czélú ; ezek közül 485 helyhez kötött és 1160 helyhez nem kötött kazán.

!t.-toi,-«géiyc- ^ legutóbbi idkig bdegscgclyz pénztárak gyakorolták a vármsgyében azt
a nemes hivatást, hogy a munka közben megbetegedett munkást ingyen gyógy-
szer, dijtalan orvosi kezelés és pénzbeli segélyben részesítették. S ebben a ked-
vezményben néhol nemcsak a l)etegpénztári tagok, hanem azok hozzátartozói
is részesültek. 1906-ig a vármegyében az alábbi betegsegélyez pénztárak mki-
tek s azoknak 1906. évi taglétszáma a következ volt :

Kerületi betegscgélyz pénztárak ; Kecsk(5méti kerületi betegsegélyzö pénztár 2346 férfi, 472 n,
együtt 2818 tag. Vúczi kerületi betegsogélyzö pénztár 1307 férfi, ÜSS no, együtt 18fi.5 tag. Ö-szosen
két kerületi betegsegélyzö pénztár 365 férfi, 1030 n, együtt 4683 tag. — Ipartestületi betegsegélyzö
pénztárak : Czeglédi ip-irtestület betegsegélyzö pénztára 509 férfi, 3 nö, együtt 5 1 2 tag. Kecskeméti
ipirtestület bet«gsególyzö pénztára, 1278 férfi 58 n, együtt 1336 tag. Kiskunfólogyházni ipirtcstület

' betegsegélyzö pénztára, 504 férfi, 10 nö. együtt 514 tag. Nagykrösi ipirtestület betegsegélyzö pénz-
tári, 405 férfi tiig. Soroksári ipirtestület betegsegélyzö pénztára, 375 férfi. 10 nö, együtt 385 tig.

Újpesti ipartestület betegsegélyzö pénztári (adatok Iiiányoznik). Váczi ipartestület betegsegélyzö
pénztára, 099 férfi._34 nö, együtt 733 tng. Összesen 7 ip;rtestület beteg.segélyzö pénztára 3770 férfi,

115 nö, együtt 3885 tag. — Vállalati betegsegélyzö pénztárak: Köszénbánya ós téglagyár-társulat
(Erzsébetfalva) betegsegélyzö pénztára, 403 férfi. 238 n, együtt 641 tag. „Lechner" rákosi tégbgyár
r. t. betegsegélyzö pénztára (adatok hiányz'nik). Magyar pirautipír r. t. (Ujpast) betegsegélyzö
pénztára, 204 férfi, 406 nö, együtt 610 trg. Ujl.iki tégla és mészéget r. t. gyári betegsegélyzö pénz-
tára (adatok hiányzanak). Rigler József Ede pipir- és irószergyár r. t. (Visegrád) betegsegélyzö
pénztára, 280 férfi, 312 n, együtt 592 tag. Wolfner Gyula ós Társv brgyára (Ujpjst) betegsegélyzö
pénztára, 425 férfi, 74 nö, együtt 499 tag. Összesen 6 válldati betegsegélyzö pénztár 1312 férfi,

1030 nö, együtt 2342 tag. — Az egész vármegyében összesen volt 15 betegsegélyzö pénztár, 8735
férfi, 2175 liö, együtt 10.910 tagg'l.

Az 1907. évi XIX. t.-cz. — a mely még az év július 1-én ébtba is lépstt —
gyökeresen megváltoztatta a betegsegélyezés addigi rendszerét. A kerülsti beteg-
segélyzö pénztárak átalakultak munkásbiztosító pénztárakká. Az ipartestületi

pénztár mind és a vállalati betegsegélyezö pénztárak legtöbbje föloszlott és bs-
olvadt az országos munkásbetegsegélyz és babsetbiztosító pénztárba. Azóta
ez teljesíti a vármegyéiben emberbaráti hivatását, a kerülsti munkásbiztosító
és a megmaradt vállalati betegsegélyzö pénztárak útján, a midyek — külön
vagj'onjogi önállóság nélkül — az Országos Pénztár hílyi közvetít szervei

és annak számlájára és febdsségére ellátják a betegsegélyek kiszolgáltatását.

A vármegyében ez id szerint a következ kerül3ti munkásbiztosító pénztárak
mködnek az Országos Pénztár felügyebte alatt :

Budapesti kerületi munkásbiztosító pénztár. Hitásköre kiterjed a fvároson kívül Szent-

endre és Újpest városokra, a biai, gödölli, monori, ngykát'i, poraázi és ráczkovei járásukra. Bile-

olvadt a Dunabogdányi Szent József-egyesület és Wolfner Gj-uU brgyár (Ujpast) betegsegélyzö
pénztára. Tagok száma az 1908. óv végén 168.358. Ezeknek azonban mintegy hároranegyedrésze a
fvárosra esik ós csak a többi a vidékre. Az orvosok létszámi és a megbetegedések forg dm i a követ-
kez volt : Újpesten : 9 orvos 27.332 beteget kezelt ; Kispest : 2 orvos, 7337 beteg ; Erzsóbetf dvj.

:

5 orvos, 13.224 beteg ; Dun.ikeszi : 1 orvos, 468 beteg ; Rákospnlota-Ujf hi : 4 orvos. 5689 beteg ;

Rákosszentmihály : 1 orvos, 1008 beteg ; Czinkota, Kistrrcsa : 1 orvos, 1071 beteg ; Rákoskeresztúr,
Rákosliget: 1 orvos, 1097 beteg; Péczol : 1 orvos, 100 beteg ; Aszód, B g, Kartal : 1 orvos, 229
beteg ; Gyömr : I orvos, 289 beteg ; M glód : 1 orvos, 125 beteg ; Nagykáta : 1 orvos, 135 beteg ;

Vecsés : I orvos, 818 beteg ; ÜUö : 1 orvos, 491 beteg ; M^nor, Péteri : 1 orvos, 2137 beteg ; Alberti-

irsa, Czeglédberczel, Pilis : 1 orvos, 787 beteg ; Szentlrincz : 1 orvos, 3024 beteg ; Soroksár : 2 orvos,

4023 beteg ; Dunaharaszti : 1 orvos. 372 beteg : Alsónémedi, Ócsa : 2 orvos, 76 beteg ; Kiskunlacz-
házi : 1 orvos, 120 beteg; Csepel: 2 orvos, 4534 beteg; Szigetszentmiklós: 1 orvos, 308 beteg;
Ráczkeve : 1 orvos, 219 beteg ; Kishnrta : 1 orvos, 84 beteg ; Budakeszi : 2 orvos, 515 beteg ; Baros-
jenö. Nagykovácsi, Solymár, Üröm : 2 orvos, 1679 beteg ; Békásmegyer, Budakalász : 1 orvos, 1844
beteg; Csobánka, Pomáz : 1 orvos, 398 beteg; Szentendre: 1 orvos, 651 beteg; Dunibogdány :

1 orvos, 396 beteg ; Visegrád : 1 orvos, 694 beteg ; Piliscsab i. Pilisszántó : 1 orvos, 367 beteg ; Budi-
fok : 1 orvos, 4162 beteg; Nagytétény: 1 orvos, 729 beteg; Érd: 1 orvos, 129 beteg; Sójkút :

1 orvos, 660 beteg ; Budaörs : 1 orvos, 1 183 beteg ; Törökbálint : 1 orvos, 1434 bateg ; Bi i : 1 orvos,

249 bet«g ; Torbágy : 1 orvos, 116 beteg ; Zsámbék : I orvos, 131 beteg ; összesen mködött 64 orvos,

a kik 90.431 beteget kezeltek. Ezek közt 49.195 volt a tig, a töbi padig csiládtig. — KeoskemUi
kerületi munkásbiztosító pénztár. Báleolvadt a czeglédi, kecskeméti, kiskunfélegyház li éí ngy-
körösi ip rtestületi betegsegélyzö és a czeglédi gözm lom r. t betegsegélj'zö pénztára. Hitásköre
kiterjed Czegléd, Kecskemét, Kiskunfélegyházi ós Nagykörös városokra éi az abonyi és kiskun-

félegyházi járásra. Tagj linak számi az év végén 7093, volt 5710 könnyebb és 1952 súlyos meg-
betegedés, meghalt 54. — Kiskunhalasi kerületi munkásbiztosító pénztár. Hitásköre kiterjed Kis-

kunhilas városra, az alsódabasi, dunivecsei, kalocsii, kiskrösi és kunszentmiklósi járásokra. Tig-
jétszáma az óv végén 3357; volt 2101 könny és 1021 súlyos megbetegedés, m3ghilt 17. — Váczi
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keriiJeti munkásbiztosit ási pónztár. Hatásköre Iciterjod Vácü városra ós a váczi járásra. Tagjainak

száma az óv végén 3480 ; volt 6356 könny és 1433 súlyos mcgbotogedés, meghalt 41. — A vállalati

pénztárak köziil tovább mködnek a következk : Köazénbúnya és téglagyár társulat betegsegélyzö

pénztára. Tagjainak száma 697; volt 1794 könnj- ós 415 súlyos moghotegedés, meghalt 14. —
Magyar pamutipar r. t. betegsegélyzö pénztára. Taglétszáma 900. — Újlaki tégla- és méazégetgyár

T. t! bets. ptára. Tagjainak száma lO.'íS ; volt 1430 könnj-ü és 990 súlyos mpgbetegedés.mpgh ilt 19.

A vármegye munkásjóléti intézményei már jelentckenv fokon állanak
jíít""i5,*Dyl!k'

és számuk egyre szaporodik. A nagyobb ipartelepek belátták, hogy helyes szocziál-

politikát követve, csak úgy tehetnek szert. áUandó munkásanj^agra, ha azokat

kedvezményekben részesítik és lekötik. Ennélfogva a vármegyében évrl-évre

több lesz a munkáslakások száma és a munkástelepeken az iskolák is gj'arapod-

nak. Egyébként a munkásjóléti intézmények — az iparfelügyelöség szerint —
az 1908. év végén a következképen oszlottak meg a vái megyében:

Volt összesen — a törvényhatósági várossal egj'ütt — 412 ipirtelep 21.266 munkással.

Lakást kíipott 132 telepen 1112 munkáscsalád. Hálóteremben alvóhelyet kapott 20 telepen 330

munkás. Földhaszonélvezetben részesült 1 telepen 17 mvinkás. Tzifát ós i-ilágltást kapott 51 telepen

2376 munkás. Kantin ós étkezhelyiség volt 9 telepen 5125 munkás számára. Fürd- és mosdó-

hehnsége volt 10 telepen 5886 munkásnak. Fogj-asztási szövetkezet volt 2 telepen 2751 mimkás
számára. Orvos volt 9 telepen 2844 munkás részére. Kórház- és ambulatórium volt 4 telejjen 4361

munkás számára. Iskola volt 6 telepen 224 munkásgyermek részére. Munkáskör fönnállott 3 telepen,

melyeknek 4476 tagja volt. Munk.isköny\-tár \-olt 3 telepen.

A vármegye ipari szakoktatása még n m tekinthet vissza nagy múltra, iparoktatAs.

Az alsófokú iparosiskolák az 1884. évi ipartörvény alapján alakultak meg a vár-

megyében, a hol jelenleg a következ városokban és községekben állanak fömi :

Abonyban, Albertfalván, Aszódon, Budafokon, Csepelen, Czegléden, Erzsébet-

falván, Gödölln. Kalocsán, Kecskeméten. lüskrösön Kjskunfelegyházán,
Kiskunhalason, Kunszent miklóson, Monoron, Nagykrösön. Rákospalotán,

Soroksáron, Szabadszálláson, Szentendrén, Üjkécskén, Újpesten (fiú és leány-

tanulók számára), Váczon és Vecsésen van alsófohu ipariskola — Magasabb
ipari szakiskolák vannak a következ helyeken : Újpesten állami faipari szak-

iskola, melynek négj^ évfolyama van s nagy súl\i: helyez mind a szakrajzolásra,

mind a gj^akorlati mülielymunkára. Gödölln Körösföi-Krisch Aladár fest-

mvész vezetése alatt szöviskola (az orsz. m. kir. iparmvészeti iskola tan-

mülielye), a mely kiváló és értékes müipari termékeket produkál. Solton csipke-

ver tanmiihely. a mely szintén csinos dolgokat alkot, de inkább gyakorlati jelleg,

semmint iskola. — Újabban a kereskedelmi minisztérium rendeztet szaktanfo-

h'amokat az iparosok továbbképzésére. Ilyen ipari továbbképz szaktanfolyam

volt a vármegye területén Czegléden és Kecskeméten, még pedig általános

szaktanfolyam a következ tárgyakkal : üzleti fogalmazás, ipari számtan és

mértan, az ábrázoló mértan ipari alkalmazása és a szabadkézi rajz ipari alkal-

mazása. Ezenkívül ruházati ipari szaktanfolyam volt a szabók és lábbeli-ké-

szítk részére Czegléden, Kecskeméten, Nagykrösön és Újpesten. Mintaaszta-

lossági szaktanfolyam volt Újpesten. A tanfolyamok november 1-tl márczius
31-ig tartanak. A tanfolyamoknak általában számos hallgatójuk volt, kivéve

Kecskemétet, a hol oly nagy volt a részvétlenség, hogy az általános szaktan-
folyamot az 1909— 10. évben már be k Uett szüntetni.

*

A következkben ismertetjük Pest vármegyének ama nagyobb ipar- és j^arfe^ek"
gj'ártelepeit, melyeknek adatait az iUet vállalatoktól megszereznünk sikerült.

Albertfalva. — Eiser és Weisz aetherikus olajok és vegyi termékek gyára. 1906-ban alapította
Eisor Sándor ós Nándor és Weisz Izidor. Fióktelepe van Budapesten, Bécsben ós Párizsban. Gyárt
aetherikus olajakat, eszencziákat és vegyi termékeket. Különlegessége mesterséges illatos virágolajok
készítése. A gyár területe 4000 m' ós négy épületbl áll. A hajtóer gz- ós villám. Munkások szám i 6.

Évi termelési képesség több millió koron \ érték árú. Hazai vevi az ország pálinkagyárosai és droguis-
téi. Kivitele van Ausztriába, Német-, Fr.inczia-, Spmyol-, Olasz-, Orosz- és Törökországba, to%'ábbá
Egj-iptomba. A gyár áll mi kedvezményben részesül.

Budafok. — Budapest-budafoki h. é. villamos vasút áramfejlesztje és kocsigyára. Keletkezett
1899-ben. Villamos ár,:mut fejleszt ós spját kocsijanik a fönntartásáról gondoskodik. A telep

3 épületbl áll. A hajtóer 300 HP gzgép. Munkások száma 30. Termelésképesség 220 kw.
Budafok. — Brázay Kálmán vegyészeti gyára. .Alapította a tulajdonos, fióktelepe van Bécsben

és Münehonben. Gyárt szappant, sósborszeszt, kozmetikai czikkeket s az ezekhez szükséges lá<lákat

és szalmatokokat. Különlegessége a sósborszesz és Montolszesz. Területe 3200 D m. s 3 épületlil áll.

Mimkások száma 80. ezek közül 64 n. Piacza az ország s kivitele van mind az öt világrészbe.
Budafok. — Czuba-Durozier és Társa cs. és kir. udvari szálUtúk cognac-gyára. 1884-ben alapí-

tott Czuba-Durozier W. H. és Ulbrich Gyula. Csak konyakot gyárt. Területe 2200 C m- s két épület-
bl áll, megfelel pinczékkel. A hajtóert villamos és hölég-motorok szolgáltatják. Mimkások száma
9, ezek közül 2 n. Évi termelési képesség 7500 hl. Piacza az egész monarchia.
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Budafok. — Frangoix Lajos én Társa pezsg-gyára. 188t;-ban alapította a tulajdonos. Külön-
legessóp» a ..Transylvania sec". Területe 42000 [j in. s egy nagy gyárépületbl áll, egy km. liosszú

pinczével. Hajtóer S HP villamos motor. Jlvinkások száma 24. közöttük 8 n. Évi termelési képes-
ség 3000.000 palauzk. Hazai piarza az egész ország s kivitele van Ausztriába, Angol és Oroszországba,
Belgiiiitiba és .\merikába.

Budafok. — Haggenmacher kbányai és budafoki sörgyárak r.-t. ISliíl-ben építette Froliner
János, a késbbi híres bécsi szállodás, de nem fejezte be és üzombe sem hozta. 1873-ban ifj. Haggön-
macher Henrik a tulajdonosa, a ki az építkezést befejezte és a gyárat üzembe vette. 1908-ban részv.-

társasággá alakult. Fióktelepe van Kbányán. Sört és malátát gyárt. Különlegessége Szalon-, Maltos-
és Szent Gellért-sör. A gyár területe 4'.l.:l4r) m. s 67 épületbl áll, 40i>.i-.T m. hosszú pinczével. A
hajtóert 750 lóers gzgép szolgiiltatja. Munkások száma 41(1, ezek-közül 40 n, kik csak a palacz-
kokat mossák. Évi termelés 230.000 hl. Kivitele van Bosznia-Herczegovinába. Szerbiába és Lengyel-
országba. Hazai piacza az egész ország s állandó raktára van a vármegyében a következ helyeken .

Czegléd. Kecskemét, Kiskunhalas. Kiskunfélegyháza, Kiskimlaczháza, Kunszentmiklós, Nagykáta:
Solt, Újkécske és ezeken kívül az ország minden nagyoljb városában és közsógéhon.

Budafok. — Oróf Keglemch István utódai cognac-gyára. Alapította Gombó Arnold. Külön-
legessége a négycsillagos. Extra, a V. S. O. és V. S. O. P. konyak. Területe 2000 C-öl s négy épület-

bl áll. Mimkások száma 30—40, ezek közül 8 nö. Évi termelési képesség 3 —400.000 1. Hazai piacza
az egész ország, kivitel e van Ausztriába, Németországba, Hollandiába, Éjszakaraerikába és

Cliinába.

Budafok. — Naxos csiszolóáru-gyár r.-t. Keletkezett 1904-ben. Gyárt csiszolóárukat és csiszoló-

korongokat. Különlegessége a magas hfokúlag égetett korong. Hat épületbl áll. Hajtóer 300 HP
gzgép. Mimkásiik száma 80, ezek közül n nö

Budafok. — ScMoesser-Germain és Társa konyakgyára. 1887-ben alapították a tulajdonosok.
Csak konyak-gyártássi'l foglalkozik. A gyár liárom épületbl áll. Munkások száma 8, ezek közül
négj' n. É\i termelés kb. 2000 hl. konyak. Piacza ez egész ország és kivitele van Ausztriába.

Budafok. — Schinidl dr. és Társa „AleTin" zsirmvek gyára. 1906-ban alapította Sch- Miklós
dr. és Sch. László. Gyárt növényzsirt, növényvajat és zsírsavakat ; különlegessége a Kalács-Alexin.
Terület 6000 [H-öl s öt épületbl áll. A hajtóer 75 lóervel gz, benzin és villám. Munkások száma
100. ezek közül 60 n. Évi termelési képesség 40O vaggon növényzsír stb. Hazai piacza az egész
ország, kivitele van Ausztriába.

Budafok. — Törley József és Társa pezsgö-borgyára. 1882-ben alapította Csantavéri Törley
József. Fiókti'lope van Budapesten. Csak pezsgt gyárt franczia módszer szerint. Területe 15 hold
s 14 épületbl áll. Hajtóer : 80 HP gzgép, 7 db 20 HP villamos és 3 db 11 HP benzinmotor, akku-
mulátor-telepek, famegmunkáló s más specziális gépek. Munkások száma 95, ezek közül 43 nö. Évi
termelési képesség másfél millió palaczk. Hazai piacza az egész ország s kivitele van a világ minden
részébe. Vannak munkásjóléti intézményei, nyugdíjintézete, muukáslakásai, ingyenes szolgálati

ruházkodás stb.

Budafok. — Unió magyar általános gyufagyár r.-t. 1895-ben alspitotta a Budapesti hizai b xnk
r.-t. Gyárt foszforos és svéd gyufát. Különlegessége a Fmke, Eke, Vasúti stb. gyújtó. A gyár
területe 12.000 m*^ s 16 épületbláll. A híjtóeröt 280 lóers gzgép adja, munkások számi 450, s ezek
közül 220 n. É\-i termelési képesség egj' milhó korona érték árú. Hiz i piacza az egész ország,

ki\'itele vf n Ausztriába, eiu-óp.ii és ázsiai Törökországba.

Budakalász. — Neubauer és Sárkány „Mungó" textilipari hulladéktép és vattagyára. 1900-ban
fdapították a tuli'.jdonosok. Gyárt konfekeziós és paplanvattát, mázsás vattát, jutakóczot kárpito-

soknak és tisztítócsepüt. Különlegessége a Brunsz-vatta gyógyászati czélolcra. A gyár területe kb.

7200 m^ s hat épületbl áll. A hajtóert 80 lóers gzgép adja. Munkások száma 50, ezek közül 26 n.
É\n termelési képesség 3400—40000 mm. árú. Hazai piacza az egész ország, kiviteli piacza Bécs, az

osztrák tartományok és B.ílkán-államok. A gyár adómentességben részesül.

Budakeszi. — Halfer József festékgyára. Különlegessége a könyvkötöknek szükséges már-
ványozó festék elállítása. A találmány 30 éves és eleinte kb. 25 évig Budapesten gyártották e fes-

téket. A budakeszi gyárat 1904-ben alapította a tulajdonos, a ki a festéket és eljárást föltalálta.

-A. gyár területe 800 [Z\-ö\ és egy épületbl áll. A hajtóert 3 lóers benzinmotor szolgáltatja, a mely
álle.mi segélyképen 25.000 korona érték. Az üzem nem kíván nagy munkaert és ígj' a muukáiok
száma csak 7. Termelési képesség évente kb. 30.000 1. Ka\ateh piacza az egész \nlág. Tervbe van véve,

hogy a gyárat könyvkötknek szükséges színes papiros készítésére is berendezik.

Budaörs. — Hólle J. M. els magyar pezsgbor-gyára. 1852-ben alapította id. Hölle János Már-
ton. Gyárt pezsgbort franczia módszer szerint. Különlegessége : ,,Pannónia sec." A gyár területe

3000 m' s két épületbl áll. Munkások száma 10, ezek közül 3 nö. Évi termelési képesség 200.000
palaczk pezsg. Hazai piacza az egész ország és kivátele van Ausztriába és Oroszországba.

Czegléd. — Els czeglédi téglagyár r.-t. 1885-ben rlapította Balogh József, Bíró Mihály és

Szegedi László. Téglát és tetöcserepet gyárt. Területe 32.000 öl és 20 épületbl áll. Munkások
száma 54, a kik közül 1 6 n. É\-i termelés 7 railUó tégla és cserép. Haz ai piacza Czegléd és környéke.

Czegléd. — Halász József szivarszipkagyára. 1899-b3n alapította a tulajdonos. PaíJÍroasziv ir-

szipkákat gyárt. A gyár egy f- és két melléképületbl áll. A híjtóeröt kézigépek adják, de mih 'lyt

a villamos telep elkészül, villamos áramot vesznek igénybe. Munkások száma 2 férfi és 50 n. Évi
termelési képesség 1.500.000, vagyis naponta 30—35.000 db szivarszípka. Hazai piacza Budapjst
és a többi nagyforgiilmú város, kiviteli piacza Bécs és az osztrák városok.

Czegléd. — Hunnia gzmalom és árpagyöngy-gyár r.-t. 1887-b9n keletkezett, mint a Badai laiz-

I'ló-telep daráló m dma, de a nigy sertósvész következétben kénytelenségbl átalakították árpa-

gyöngy-gyártásra s újabban részvénytársasági alapon újjáalakította Bohus József, Tálassy Ari).id,

Fabianek Vilmos, Hac/^ay .János, Sándor Rezs, Bálint András és Antal Antal. A darálás és vám-
rlés mellett különlegességként árpagyöngyöt gyárt. A gyár területe kb. 5 k. hold és öt épületbl áll.

A hajtóer 1.50 lóers gzgép, munkások szárai 35. Évi termelési képesség 400 vaggon árpagyöngy,

300 Viggon dara és 150 vaggon sima rlés. Hazai piacza Pest vármegye és Éjszak-Magyarország.

Kiviteli piacza Galiczia és Herczegovina.
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Czegléd. — Lugosi Ferenc permetez gyára. 1898-ban alapította a tulujtlonos. (iyárt szubitdiil-

mazott „Kuruez" szl- és gyümölcsfa- permetez gépeket. Külöalegesaégkópen készít még kisebb

gazdasági gépeket, répivágót és niorzsolót. A gyár területe 3.54 m' s három épületbl áll. A h íjtóer
benzinmotor, munkások számi 2(1—30. H-izsii piacza nz egész ország.

Czegléd. — November Ignácz papirosszivarszipkagyára. 1893-ban alapította a tulajdonos.

Papirosból és ludtollból szivarszopókákat gyárt. A gyár területe 250 n-öl és két épületbl áll. A
hitjtóert kézi gépek szolgált -tják. Munkások számi 80. n. Évi termelés 5.200.000 darab szipka.

CzinkOta. — Henffei Sándor lámpaárú és cseppfolyós gázgyára. 1906-b>n alapította a tulaj-

donos. Gyárt lámpiárúkat, légfüté^i berendezéseket és csejjpíolyós gázt, a mely olcsósága ós könnjni

kezelhetsége miatt kiválóan alk.ilnus közintézmények, fürdhelyek és községek világítására. A
gyárnak, a moly els az országban és második a \ilágon. 2300 Q-öl a területe és négy épületbl áll.

A hajtóert 28 lóers gzgép szolgáltatja. Munkások számi 25. Termelési képesség naponta 600 kg.

gáz, a mivel 360.000 lángórát lehet ellátni. Haz>i piacza ez egész ország.

CzinkOta. — Prepeliczay Árpád fonálfestö és fehérít gyára. 1906-ban alapította a tulajdonos.

Fonálfestéssel és fehérítéssel, míg különlegességképen Bruns-féle gyógyvatta-fehéritésóvel fogU -

kzik. Agyárterülete 1970 Q-öl és három épületbl áll : gyárépület, lakóház és munkáslakás. A híjtó-

erö 25 lóers gzgép, munkások szám i 32 s ezek közül 20 n Évi term3lé5Í képesség : 3,000.000 angol

font fonálfehérítés, 200.000 angol font festés. 100.000 kg. Bruns-féle vatta-fehérítés. Hazii pir.cz:: az

egész ország és kivitele van Ausztriába. A gyár állami segélyt élvez.

Dunaharaszti. — Szende Géza kötött czipgyára. 1908 november 1-én alapította a tulajdonos.

Gyárt valkolt kötött rnsmuszokat. A gyár területe 30 m' s egy épületben három helyiségbl áll.

A hajtóer 4 lóers benzinmotor. Munkások számí 36, ezek közül 30 n, a kik odahaza dolgoznak.

Évi termelési képesség 12.000 pár kötött czip. Hazíi pircza az egész ország.

Erzsébetfalva. — Boros Samitné szappangyára. 1892-ben alapított?. Boros Samu. Szip-

pant és zsiradékfélét gyárt. Különlegessége a kutyaeledel, tepertbl rölve, mint húsdara. A gj'ár

területe 602 ;j-öl és öt épületbl áll. A hajtóert egy 24 és egy 12 lóers gzgép és egy 30 m' tüzfe-

lületü gzkazán szolgáltatja. Munkások száma 8. Évi termelési képesség 70 vaggon árú. Hazii
piacza az egész ország és ki\-itele van Ausztriába. Államsegély megszerzése most van folyamatban.

Erzsébetfalva. — Elster S. légszesz- és viztnér-gyára. Ftelepe : BerUn. Fióktelepe van Ham-
burgban. Drezdában. Bécsben és Erzsébetfalván. A magyarországi telepnek, a melyet 1848-ban
alapított Elster Sigmar, ez id szerint Gamauf Jen a vezetje. Gyárt légszesz- és vízmérket, lég-

szeszkészülókeket és légszeszgyárakat épít. Munkások száma 28. Piacza az ország minden
városa

.

Erzsébetfalva. — Emmerling Adolf tzijáték és papirárúgyára. 1890-ben alapította a tulajdo-

nos. Gyárt zászlót, tzijáték, papir- és fáklyaárút. Különlegessége a karácsonyi csodagyertya és a
füstnélküli bengáli tüz. Területe 8000 m. s ö k- és faépületbl áll. Munkások száma 25. kiknek
fele n. Évi termelési képesség 100.000 K érték árú. Hazai piacza az egész ország s kivitele van
Ausztriába és a Balkán-államokba.

Erzsébetfalva. — Fémárugyár r.-t. 1900-ban alapította Wolf Sándor mérnök. Fióktelepe van
Budapesten. Területe 1800 C-öl s négy épületbl áll. Hajtóer 20 HP szívógáz és 14 HP vÜlamos
motor. Mimkások száma 200, ezek közül 10 n. Évi termelési képesség 500.000 K érték árú. Hazai
piacza a fváros és környéke s ki\'itele van Ausztriába. Olaszországba és a Balkánra.

Erzsébetfalva. — Flamm János faárúgyára. 1902-ben keletkezett. Gyárt különféle faárukat
és fa^on-léczeket. Különlegessége a kévekötzár.ak készítése. A gyár területe 300 m^ s két épületbl
áll. A hajtóert 20 lóers gép szolgáltatja. Munkások száma 20, ezek közül 3 n. Évi termelési ké-

pesség 100.000 korona érték árú. Hazai piacza az egész ország ós kivitele van Ausztriába.

Erzsébetfalva. — Hfinrich és Hatier mechanikai azalagszövö-gyára. 1902-ben alapították a
tulajdonosok. Gyárt aljzsinórt gyapjúból, selyem beszegöt, köper-szalagot, köténydiszt, sújtást és

borítást. Területe 1200 m. Hajtóer villám. Munkások száma 120, ezek közül 70 n. Évi termelési

képesség 5—600.000 K érték árú. Hazai piacza az egész ország s ki\'atele van Ausztriába és Török-
országba. A gjárnak állami kedvezménye van.

Erzsébetfalva. — Ilits Kornél festék- és vegyi termékek gyára. 1896-ban alapította Hollós Oszkár.
Gyárt különféle festéket, minden iparágra és kereskedelemre szükséges lakkokat, szigetel-auy.'.got
és kábehaaszt. Különlegessége a porczeUán-zománcz-lakk. A gj-ár területe 1300 m^ és négy épületbl
áll. A hajtóert egy 6 lóers gzgép és több rlgép szolgáltatja ; munkások száma 16. Évi termelés
egy millió kor. érték árú. Hazai piacza az egész ország. Kiviteü piacza Ausztria és Szerbia.

Erzsébetfalva. — Juta és kender-ipar r.-t. 1905-ben alapította báró Radvánszky Béla, báró
Tornyai Schossberger Rezs, F\irhs Leó és Beocsini Ohrenstein Henrik. Gyárt fonalat, szövetet és
zsákot. Területe 9000 Q m., 20 épületbl és 3 mimkásházból. Hajtóer 730 HP gzgép. Munkások
száma kb. 800. ezek közül 250 n. Évi termelési képesség 6,000.000 m. szövet és 30.000 mázsa fonal.
Piacza az ei;i''sz monarchia. Tíz évi adómentességet élvez.

Erzsébetfalva. — Marton Ern faárúgyára. 1906-ban alapította a tulajdonos. Fióktelepe van
Lüdenscheidli :n (Westfália) 6 munkással. Gyárt mindenféle faárut, letörhet fogvájót és eszter-
gályozott tömegárúkat. Különlegessége : manikr-készülékek, polisoarok stb. A gyár területe 328 m '

és eg>' épületbl áll. A hajtóert 17 lóers villamos motor szolgáltatja. Munkások száma 20, a kik
közül 5 n. -A. termelt czikkek 80%-át külföldre : Ausztriába, Német- és Olaszországba, Svájczba ós
sz Amerikai Egyesült- Áll;mokba szállítják.

Erzsébetfalva. — Neményi Testvérek nyomdai múintézete és dobozgyára. 1908 januárjában
alapította Neményi Rezs és József. Készít papírosdobozokat mindenféle iparág részére és nyomtat-
ványokat. Különlege.ssége a háromszín és dombornyomás. A g>-ár területe 300 m» és egy éiiületböl
áll. A hajtóer \nllnm. Munkások száma 40, közüle"29 n. Évi" termelés 2-5—3 millió Yloboz.

Erzsébetfalva. — Posnansky és Strelitz aszfalt-gyára. 189:i-ban alapították a czégtulajdonosok.
Fióktelepe van Budapesten, Bécs és Witkovitz városokban. G.várt aszfaltot, fedéllemozt. karbo-
lineumot. szurokfáklyát, kroozotinumot éskarbolsavat. Különlegességei a mütuffkö, ólombetétes el-

szigetel lemez, hövédanyag, Hütl-féle védanyag, h és hideg eíleni elszigetelk, Permanit és
Glória czem, aszf. fedéllemoz. Területe 4254 n-öl s 23 épületbl áll. Hajtóer 16 HI-> gzgép s két
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pózk«7.i»n !>4 ni. ftt^si foliilettol. Sliinkii.'^ok .i/.ánia 138. Évi torniolósi ké|)i's.*ég (>00 kocsirakomány
árú. Hazai )>iao/a az i'gi^sz ország s kivitol i piatza .\usztria, SzcrUia. líulgária. Románia óa Törökország.

Erzsébetfalva. — Reszd ís szerszám/innr r.-t. l!X)7-l)i>n alapitotta Mozoy l^ajos. Gyártmányai :

mindenfóle roszi'lö és ráspoly öntött aczélból, kalapács, buzogány, csákány, fejsze, balta, kaszaverö,

hideg ós mclegvas is aozélvágó, kfaragó, malom, lakatos, kovács, vízvozetók, villám ós légszesz-

világitási szerel szerszámok. Területo 13.000 Q '"• * 3 épületbl áll Hajtóer 200 HP gzgép Mun-
kások száma HiO. ezek közül 5 nö. Évi termelési képesség egj' millió új reszel, 400.000 reszelövágá-

óa 400.000 K érték szerszám. Hazai piacza az egész ország s kiviteli piacza Ausztria. Szerbia. Romn.
nia. Bulgária. Olasz-. Török- és Görögország. löO.OOO K államsegélyt élvez, 10 évi egyenl részletboás

Erzsébetfalva. — Sonnenschein E. nutrgarinffyára. 1900-ban alapította a tulajdonos. Gyár-
tási ág : oleomargarin. margarinzsír, premierjus. technikai és présfaggyú. A gyár területe 1000 Q-öl

s 8 épületbl áll. Munkások száma 30, ezek közül 7 nö. Évi termelési képesség 10.000 mm. árú. Hazai

piacza az egész ország, kiWteli piccza Németország. Hollandia és Amerikai Egyesült-.4llaniok.

Kalocsa. — Kalocsa-vidéki földmireJök c« iparosok egyesidete. 1904 június 24-én alakította

Terajossy Sándor dr., Greguss Gyula, Szántó Lijos dr. és Deák Imre. a háziip.ir különféle ágainuk

mivelósére. Tagsági díj 2 korona. Ingyenes méhészeti, harisnyaköt (géppel) és kosárfonó tanfolya-

mot tart. Készít agyagiparban agyagedényeket és kályliákat ; asztalos-közmühelyben bútort ós

minden e szakmába vágó árút ; kötöiparbín férfi- és ni h-irisnyákat és javítást ; háziip írbaii kosarat,

kaptárt, méhészeti és kisebb fajta gazdasági eszközöket. A telepek egyike 420. másika 1707 \Z\-ö\

terület s négy épületbl áll. A hajtóert villamosmotor adja s van 26 kötgép. Bels munkások és

házi iparosok száma 100—200 között váltakozik, st télen 300-ra is emelkedik, a kik közül 25—30 nö.

A termelt árúkat helyben, Kalocsa \ndókén és Kecskeméten értékesítik. Az egyesület idnkónt
csekély államsegélyben részesül.

Kalocsa. — Spitzer Testvérek faárúgyúra. 190ö-ben alapították a tulajdonosok. Gyárt asztalos

és g.-'zdasági fj' árúkat, mosóteknöt, talicskát, jármot stb. Különlegessége a kubikos taUcska, a kapa-

és kaszanyél. A gjár területe kb. 500 m= s három épületbl áll. A hajtóer egj' 10 lóers Vohanka-
féle nyersolaj-motor, azeltt v-illamos motor volt. Munkások száma 15—20. Az éxi termelési képesség

a kereslettl függ. Hezai piccza Budapest, Szeged. Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Czeglód stb.

Ki\nteli jiii'cza Stájerország. Mürzthal, Wartberg.

Kecskemét. Els kecskeméti gyufagyár r.-t. Keletkezett 1909-ben. Gyárt: kénes. Rózsa-

szálon, Mikádó, svéd. Amazon, Horgany. Merkúr, TJj Idk, Délibáb, Szent -Gellért, Kurucz,

Hirös város, Kossuth-szobor és Magyar gyufát. Területe öt és fél k. hold. A nagy gyárépüle-

ten kívül van igazgatói lakás, egy épületben portás ós gépész lakás és öltöz, mosdó és étkez
helyiségek, egy épületben kocsisok lakása és istálló, raktár és külön robbanóanyagok raktára

és saját vízvezeték. .4 hajtóer 70 HP gzgép. Mimkások száma 250, kiknek nagyobb része n.
A népi termelési képesség 100.000 hüvely kénes, 30.000 hüvely szalon pattogó és 200.000 dobo".

különféle svéd gyufa. Piacza az egész ország.

Kecskemét. — Kecskeméti egyesült góztéglagyár r.-t. Keletkezett 1901-ben. Fali téglát és fedél,

cserepet gyárt. Három gyártelepe van : I. 40, II. 50. III. 28 hold terület. Van rajtuk három kör

kemencze, három tiszti lakás hat esslád. öt munkáslakás 120 család részére és 18 szárító szín. Mun
kasok száma nyáron 120 férfi, 40 n, télen 15 férfi. É\-i termelési képesség 10 millió faU tégla és eg'*

niillió fedélcserép. Hazai fogyasztói a környékbeli városok.

Kecskemét. — Kecskeméti gazdasági gépgyár r.-t. 1907-ben alapította Wéber Ede, Révés'

Vilmos, Révész Sándor és Közgazdasági Bank. r.-t. Gyárt kisebb mezgazdaságigépeket, borsajtó"

kat, szölzúzókat. textilipari gépeket, ..Kecske" védjegj-ü metszö-oUókat és szürke vasöntvényeket-

A gj-ár területe 5800 öl és nyolcz épületbl áll. .-V hajtóer 50 lóers gzgép ; munkások száma 180;

a kik közül 15 nö. É\-i termelési képesség kb. 600 vvggon nyersÖDtvény és kb. 10.000 db. gép. Hazai

piacza az egész ország. A gj'ár állenai kedvezményt élvez.

Kiskunfélegyháza. — Grünherger Mimi brárú és papirszopóka gyára. 1896-ban alapitotta a

tulajdono?. I\. -/h |. pirosból szivar.szopókát, és dobozt, brbl és börutánzatból piaczi ós iskola-

táskát és ut, zú buröudöket stb. KülöiUegessége a „Kiskun"- és ,,Ilona"- táskák. A gyár területe 1200

m' és három épületbl áll. A gépek kézi- és lábhajtásra és nyersolejmotorra vannak berendezve.

Munkások száma most 45—65, a kik közül 20—25 nö, de egy éven belül 100 fre emelik a munkások
számát. É\n termelési képesség háromnegyed millió brárú és hat millió papirszopóka, de ez a meny-
nyiség a szükséghez képest háromszorosra fokozható. Hazai piacza az ország nainden része s kivitele

van Ausztriába. Boszniába és Romániába.
KiSkunféle^háza. — Kiskunfélegyházi egyesült gzmalom r.-t. Keletkezett 1 861 -ben. Csak

gabonaörléssel foglalkozik. Területe két hold és két épületbl áll. A hajtóer 350 lóers gzgép.

Munká.sok számi 65. ezek közül 6 nö. Évi termelési képesség 200.000 mm. rlemény. Eddig csak a

helyi pÍBRZu'k d. .Iirozott. de 1910 óta kivitelre is röl.

Kiskunfélegyháza. — Kovács Ferencz gyufagyára. 1877-ben alapította a tulajdonos. Gyárt

kénes és sz l.riü'x ulat. A gyár területe 1600 m'. A gyár és a raktárak folytatólrg egybe vannak

építve. A híjtóer kézi. Munkások száma 40, ezek közül 15 n. Évi termelési képesség 150.000 korona

érték árú- Hazai piacza az egész ország.

Kispest. — Orosz és Goldmann magyar fa- és gyermekjátékárú-gyára. 1 906-ban alapította Ormos

és Grosz. Gyárt gj-erm-ikjátókokat, mankót, orvosi vizsgáló-készlet és mszer-kazettát, házi gyógj'-

tár- és mentszekrényt, mindenféle üzem számára. Területe 1200 H m. s egy épületbl áll. Hajtóer
16 HP szívógázmotor. Munkása 40 férfi. Évi termelés 200.000 K érték árú. Piacza az ország és Bécs.

Kispest. — Hofherr-Schrantz magyar gépgyári miivek r.-t. 1900-ban alapította Hofherr és

Schrantz bécsi czég. Gyárt mindenfóle gépet ós eszközt, különlegessége a gzcsépikószlet és gz-
eke Területe kb. 50.000 Q-öl s 32 épületbl áll. Hajtóer 1600 lóervel 3 gzgép. Munkások száma

1600. ezek közül 40 n. Hazai piacza az egész ország s kivitele van Ausztriába, a Balkánra, Franczia-,

Olasz- és Oroszországba. Állami kedvezményben részesül.

Kispest. — Kispesti Textil-gyár r.-t. Keletkezett IS98-ban. Gyárt színes pamutszövetet. Terü-

lete 15000 r m. s 10 épületbl áll. Hajtóer 3.50 HP gzgép. Munkások száma 320, ezek közül 240

n. Hazai piacza az egész ország s kivitele van Boszniába. Allanai kedvezményt élvez.
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Kispest. — Lenkei és Társa érczönije és fémárágyára. Készít mindenféle fénmyomást, saj^

tolt tömcgczikkeket, díszmárukat, petróleumlámpát , szoszgázfözöt ; vaskereskodelmi, villanyossági

légszeszfelszerelési, vízvezetéki és fürdöberendezési czikkeket ; templomi, temetkezési és fodrúszati

fémtárgyakat ; függöny- és sznyegrudakat, kirakatállványokat stb. Foglalkozik azonkívül csiszo-

lással és galvanizálással. Különlegessége a kézi tészta és konyórdagasztó gép. A gyár területe 240 Q-öl
és három épületbl áll. A hajtóer 18 lóers motor, munkások számi kb. 40, a kik közül 1— 2 n.
Évi termelési képesség 200.000 korona érték árú. Hazai piacza Budapest és a vidék. Kiviteli piacza

a Balkán-államok és Egyii)tom. A gyár állami kedvezményben részesül.

Kispest. — Pálóczi Horváth István mészhomok-téglagyára. 1909-ben alapította a tulajdonos.

Gvárt falazótéglát, formitéglát, és járdalapokat. Különlegessége a futóhomokból raószhozzá idással

készített mk. A gyár területe 24.000 G-öl s több egymáshoz illesztett épületrészbl áll ; van egy
kétemeletes fépület, több földszintes részszel és egy földszintes melléképület lakásokkal. A hajtóer
egy 400 lóers kondenzációs gzgép és villamos eröáti-itel. Munkások száma 200 s ezek közül 20—30

nö. Évi termelési képesség 40 millió tégla. A termelést több éven át teljesen elfogyasztják a Wekeile-

telei)en készül 1200 munkásházn-ik az építkezésénél.

Kístarcsa. — Gép- és vasútjelszerelési gyár r.-t. 1907-ben alapította a Budapesti heljnérdokü

^•asutak r.-t. Gyártási ágak : jármüvek készítése, fogaskerékmarás, vas- és aczélöntós. A gyár terü-

lete 22.954 m- s 14 épületbl áll. A hajtóer 350 lóers gzgép. Munkások száma 650, a kik közül

30 nö. A gyárteleppel szemben munkástelep van, melyen öt földszintes és hat emeletes lakóház

áll. A telep nyilvános elemi iskolájáti'n 42 gyermeket tanítanak.

Örkény. — Pálóczi Horváth István szeszgyára, gözmahna és mészhomoktéglagyára. A szesz-

gyárral kapcsolatos gzmalmot 18!l8-ban alapította a tulajdonos. Gyárt nyers szeszt, búza- és rozs-

lisztet. Területe KiOO G-ö' és egy többemeletes épületbl áll. A hajtóert egy 125 lóers kompaund
kondenzácziós gzgép szolgáltatja. Munkások száma 15. Évi termelési képesség 1400 hektoliter

szesz és naponta 120 mm. rlés. Fogj-asztója a környék. — A mészhoraoktéglagyárat 1901-ben

alapította a tulajdonos. Gyárt falazótéglát. formatéglát díszítéshez, fedélcserepet és áteresz-

csöveket. Különlegessége a futóhomokból oltott mészszel készített mk mindenféle alakban. Terü-

lete 2400 |~-öl és több egj'máshoz épített földszintes épületbl áll. A hajtóer 125 lóers gzgép.
Munkások száma 40. Évi termelés 3,000.000 tégla és 625.000 fedélcserép. Fogjasztója a környék.

PestSZentlrincz. — Budapest-szentlörinczi téglagyár r.-t. A gyárat 1889-ben alapította

Gedfi. Hegeds és Wagner. Gyárt mindenféle fajú agjagtéglát. Területe 488.284 m* és 32 épületbl

áll. Hajtóer : 230 lóers gzgép. Munkások száma kb. 300, ezek közül kb. 50 n. Évi termelési képes-

ség 20 millió tégla. Hazai piacza Budapest, Kispest és Pestszentlrincz.

PestSZentlrincz. — Cséry-féle szemétfeldolgozó gyár r.-t. 1893-ban alapította Csóry Lajos,

1900-ban rész\-énytársasággá alakult. Gyártási ág a szemét feldolgozása és értékesítése. Külön-
legessége a Cséry-féle komposztált szeraéttrágya. A telep területe 43 hold. 8 épületbl és több farak-

tárból áll. Hajtóer 120 lóers gzgép. Munkások száma 200—260. ezek közül 70 n.
Pestszentlrincz. — Krautschneider József kocsilámpagyára. 188(i-bau alapította a tulaj-

donos. Készít kocsi- és automobil-lámpákat és lemezeit kocsivasalást. A gyár területe 900 r^-öl és

három épületbl áll. A hajtóert egy darab négy és egy darab hat lóers benzinmotor szolgáltatja.

Munkások száma 24. Hazai piacza az egész ország, kivitele van Cseh-, Morva- és Törökországba,
Bulgáriába és Romániába.

Pestszentlrincz. — Szentlórinczi parkétagyár r.-t. 1906-ban alapította Lichtig Samu. Gj'árt

parkétát, kerékküllöt és egjéb faárut. Különlegessége a franczia szalagpadló keményfából. A gyár
területe 20.520 m- és hét épületbl áll. .\ hajtóert 253 lóers gzgép szolgáltatja, munkások száma
150 és ezek közül 00 nö. Évi termelési képesség 300.000 m- parkéta és 5000 m* egyéb faáru földol-

gozása. Piacza az egész ország, Ausztria. .Angol. Olasz- és Törökország, Egyiptom és Argentinia.

Rákospalota. Helle Antal kötélgyára. Fióktelepe van Budapesten. G-yárt kötelet, spárgát,

hevedert stb. .\ gyár területe 2500 m^ ói öt épületbl áll. A hijtÓ3rö kézi. Munkások száma 20.

Hazai piicza az egész ország.

Rákospalota. — Komáromy László lUöda templomberendezési vállalata. 1870-ben alapította

K. László. Készít templomberendezéseket : oltárt, szószéket, padokat, keresztelö-kutat stb.

A gj'ár területe 400 C-öl és egy épületbl áll. A hajtóer kézi, mimkások száma 15. ÉW termelési

képesség 80.000 korona érték árú. Hazai piacza az egész ország. A legutóbbi 3—-4 év alatt a követ-
kez nagj'obb munkákat végezte : a rákospalotai új plébániatemplom, a kúnszentmiklósi, zagj'va-
rékási. czeglédi, czeglédberczeli, erzsébetfalvai. a Kecskeméthez tartozó helvécziapusztai templom.
a márianosztrai fegyház, rákospalotai leányjavitó és kassai közkórház kápolnájának, a lapujti
róm. kath. templom, újpesti plébánia-templom, pálmonostori, nagykrösi, rákosszentmihályi, kis-

kumnajsai, csongrád-csányi, divényi, szentesi, cseszneki stb. templom berendezése.

Rákospalota. — Olajipar-Társaság gyára. 1871-ben alapította a bécsi Olaj ipar-Társaság,
melynek Bécsben és Triesztben is nagy telepei vannak. Gyárt repczeolajat, gópolajat. gépkenöcsöket,
és belföldi aetherikus olajak finomitásával is foglalkozik. A gyár területe 3 hold 012 Q-öl és hat
épületbl áll. A hajtóert egy 100 lóers gzgép adja, munkások száma 90— 100. Évi termelési ké-
pesség magvakban 00.0(10 mm. különféle nyersterményekben 16.000 mm. Piacza fleg Magyarország
és Ausztria és ré.szben a Kelet. HllO-ben a gyárat átalakítják és kibvítik.

Rákospalota- Újfalu. — Országh Sáridor és Fia orgonagyára. 1861-ben alapította Országh
Sándor. Gyárt orgonákat és harmóniumokat. A gyár területe 760 G-öl és három épületbl áll.

A hajtóert egj- 8 lóers gzgép szolgáltatja, munkások száma kb. 30. Évi termelési képesség 120.000
korona érték árú. Hazai piacza az egész ország és kivitele van Bulgáriába. 1885-ben a Forencz József -

rend lovagkeresztjét kapta, ugjanakkor kitüntetést nyert az országos kiállításon, 1904-ben pedig
Veszprémben és in06-ban Kassán.

Rákospalota. — Szalády Antal „Hungária" kávégyára. 1882-ben alapította a tulajdonos
A telep azeltt Budapesten volt. Gyárt táp-, pót- és gyógykávét. Különlegessége a Hungária-kávó.
A hajtóert három lóers %'illamos motor adja. Munkiisok "száma 6.

Rákosszentmihály. — Schuster Vilmos székállványgyára. 1906-ban alapította a tulajdonos.
Gyárt székek, l. I.uti.mkat és építkezó,shez szükséges asztalo.sárúkat. Különlegessége a börszék-
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gyártás. A g>ár torüloto 1726 -öl és két épületbl áll. A hajtóer 14 lóers gzgép, miinká-sok száma
20. É%-i torniplés 40.000—.50.000 K érték árú. Piacza a/, orezág. A gyár államsegélyt knp.

Solymár. — Fried Zsigmond gözUgla- és agyagárú gyára. 188Ö-Iian alapította a tulajdonos.
Gyárt tömör fali téglát. Különlegessége a biirkiilattégla és fedélcseróp. A gyár területe 320.000 ra*
és 67 épületbl áll. A hajtóert egy gzgép és több villamos motor szolgáltatja. Munkások száma
250—620 között váltakozik és ezek közül 120 n. Évi termelési képesség 15 millió tégla és cserép.
Hazai piatza a fváros és környéke. .\ g\ár a mimkástelepen saját iskolát tart fönn.

Solymár.— Móczár Gyula dr. f&sickgyára. 189G-bnu alnpítottii a tulíjdouos. Gyárt mindenféle
\-eg>-i, szépített és földfestékeket. A gyár területe 2300 rj-öl. 12 épületbl áll és 250 hold a kiak-
názhiMó terület. A hajtóer 180 lóers gzgép. Munkások' száma 100— 120, a kik közül 25—30 n.
É\-i termelési képesség 3,600.000 kg. festék. Hrtzii pir.cza Budapest és az ország, ki\-iteli piacza
Ausztrii', Cseh és Morvaország, Galiczin. Buko\-ina, Szerbia, Bulgária, Románia, Török- és Görög-
ország. Állami ked%-ezmény gyanánt adómentességet ép készpénzszubvencziót élvez.

Soroksár. — Fejes János szalmaárú-gyára. 1898-bnn alapította a tulajdonos. Készít palaczk-
tokokat szalmából üvegek csomagolására, szalmakötelet vascsööntéshez, csomagolási és gazdasági
czélokra, raffia- és sodronyhálót üvegek díszítésére és mennyezetnádat. Különlegessége a sza-
badalmazott fagyvéd lapok, szl- és más alacsony növényeknek a tavaszi fagyok elleni meg-
védésére. A gj'ár területe 1700 lJ-öI és négy épületbl és három fedett szinböl áll. A tokvarrógópeket
lábbal hajtják, a többi gépet pedig három két lóers villpmos motor liozza mozgásba. Munkások
száma 5ti—80, a kik közül 35—60 n. É\-i termelési képesség 15 miUió szalmatok, 2,400.000 m. szal-

makötél és a többi czikkbl szükség szerint. Hazai vevi szalmatokra Budapest környékén és vidéken
a sörgyárak, bor- és sörkereskedók és \-izforrások, szalmakötélre a vas- és czenaentgyárak. Kiviteli
piacza Ausztria, Szerbia és Bulgária és legújabban Anglia és Amerika.

Soroksár. — Ledofszky Géza gzmalma. 1875-ben alapították a soroksári kenyérsütök. Majd-
nem csak rozsörléssel foglalkozik. A gyár területe 4000 m- ós négy épületbl áll. A hajtóer 250
lóers gzgép, mvmkások száma 50. Évi termelési képesség 150.000 mm. (1500 vaggon) rlemény.
Hazai piacza Felsmagj-arország és Dunántúl ; ki\-iteli piacza Avisztria, Német-, Franczia- és Angol-
ország, Hollandia és Egyiptom.

Soroksár. — Fried és Benedek parkétagyára. 1893-ban alapította Fried Ármin és Benedek
Sándor Beszterczén, 1903 óta van Soroksáron. Fióktelepe van Bécsben. Gyárt mindenfele parkétát
és kerekküllt. A g>'ár területe 2400 Q-öl és hat épületbl áll. A hajtóer 150 lóers gzgép. Mun-
kások száma 150, a kik közül 35 n. É\a termelési képesség 280.000 m' parkéta. Hazai piacza az
egész ország és ki\itele van Ausztriába, Olaszországba és Svájczba.

Szentendre. — Csoknyay Jen els magyar szerszámgyára. 1865-ben alapította Zinner János.
Gyárt ács, bognár-, kádár-, bádogos-, lakatos-, és kovács-szerszámokat és tzoltó-feiSzereléseket.

Különlegessége asztalos-gyaluvasak, posta- és tzoltó-zárkapcsok készítése. A g\'ár területe 12.000
m' és öt épületbl áll. Munkások száma 50—70. É\-i termelési képesség 200.000 korona érték árú.

Hazai piacza az egész ország és ki\-itele van AiLsztriába. A gj-ár állami kedvezményt élvez.

Szentendre. — Lám és Korlát lószerszámveretek gyára. 1902-ben alapította Lám J. A. és Korlát
Artúr. Gyárt mindenféle fémárút és lószerszámveretéket. A g>"ár területe 5000 m^ és hat épületbl
áll. A hajtóert egj' benzinmotor, egj- Diesel-motor (egjütt 13 lóers) és vizier szolgáltatja. Mun-
kások száma 70, ezek közül 2 n. Évi termelési képesség 500.000 korona érték árú. Hazai piacza

az egész ország, ki^nteU piacza Ausztria, Szerbia, Bulgária, Törökország és Egj'iptom.

SzdrákOS. — Lovag Flock-Eeyhersherg Henrik János dr. szódrákosi és gödi tégla- és czement-

lapgyárai. A szdrákosit 1869-ben alapította a ,,Szödrákosi téglagyár-társulat" és midn ez meg-
sznt, 1873-ban meg\-ette a mai tulajdonos atyja. A gödi gj'árteíep lyOO-ban keletkezett. Gyárt
kézi- és géptéglát, tetcserepet, burkolattéglát és kúpcserepet. Különlegessége a kút- és csatorna-tésgla.

A gjár területe Szödrákoson kb. 100, Gödön 50 kat. hold. Az épületek: két körkemencze, téglaprépház

gépházzal, irodaépület, modem lakóházak és szárítók. Hajtóer : 35 lóers szívógázmotor trés-

hajtáshoz, 4 lóers benzinmotor \-iz- és ^-illámhoz. 2 lóers szivattj-ú ég 7 lóers bányaszivatjni..

Munkások száma átlag 100, a kik közül 40—60 n. É\-i termelési képesség Szödrákoson 4—5 millió

Gödön 7^— 10 mi l l ió tégla. Föfogj-asztói Budapest és Újpest.
Újpest. — Arányi Adolf rézmivessége. 1897-ben alapította a tulajdonos. Szeszgyárberendezé-

seket, mosó-üstöket, rézcsöveket és fazondarabokat, de kiÜönösen pálinkafzüstöket készít. A gyár
területe 900 Q-öl és öt épületbl áll. A hajtóer : gáz. Munkások száma 10. É\-i termelési képesség
100.000 korona érték árú. Piacza az ország és kivitele van Ausztriába, Bulgáriába és Szerbiába.

Újpest. — Bemauer Lajos növényolajgyára. A ftelep Budapesten. 1872-ben alapította Lukács
Zsigmond és Müller Adolf. Fióktelepe van még Lang-Enzersdorfban Bécs mellett. Gyárt repcze-
olajat, repczepogácsát ásványkenolajat, gépzslrt stb. Különlegessége a degras és soUn. Területe
3000 L-öl és 8 épületbl áll. Hajtóer 45 HP gzgép. Munkások száma 100. Évi termelési képesség
1000 kocsirakomány árú. Hazai piacza az egész ország s kiviteli piacza Ausztria, Bosznia, Szerbia,

Kománia. Olasz- és Törökország. Állami kedvezménye van.

Újpest. — Cherven Járu>8 mintaasztalosárú-gyára és famegmunkáló telepe. 1908 május 2-án
alapította a mai tulajdonos. Gyártási ág: bútorasztalos-kellékek megmunkálása, gépek és gépalkotó-
részekhez szükséges modellek készítése. Különlegesség : fogas- és csigakerekek marása géppel.

A gyár területe 350 m' és egy f- és két melléképületbl áll. A hajtóert 36 lóers motor szolgáltatja.

Munkások száma 24. Évi termelési képesség 100.000 korona érték árú. Hazai piacza Budapest és

környéke és az ország gépipari városai. A gyárnak áUami kedvezményképen 3 munkagépe van.

Újpest. •— Egyedi Lajos szesz- és szeszfinomitógyára. 1862-ben alapította Stem Ignácz, a mai
tulajdonos atyja. Gyárt nyers, finomított és denaturált szeszt és szárított moslékot. A g>ár területe

50.000 m* és 25 épületbl áll. A hajtóert két, egyenként 120 lóers gzgép szolgáltatja. Munkások
száma 160. Évi termelés 30.000 hl. szesz és 25.000 mázsa moslék. Piacza az ország és Bosznia.

Újpest. — Egyesült izzólámpa és villamossági r. t. Az 1875-ben keletkezett Egger B. ós Társa
és az 1888-ban keletkezett Villamos izzólámpa-gyár r. t. czég 1896-ban egjesült e név alatt. A kél
társa,Jig és a Pesti Magjar Kereskedelmi Bank alapította. Gyárt villamos izzólámpát, telefon- és

távíróczikkeket s vasúti biztosító berendezéseket. Területe 40.000 D""!- s 8 nagyol>b épületbl áll.
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Hajtóer 1000 HP-vel 3 gzgép. Munkások száma 2.300, ezok közül 1500 n. Évi termelési képesség

iui\licj K érték árú. Piacza Magyarország és az egész világ. AUami kedvezményben részesül.

Újpest. — Egyesült villamossági és gépgyár r. t. Az elbbibl kiválván, li)07-ben külön czéggé

alakult. Gyárt dinamogépeket, motorokat, kapcsolótáblákat stb. Területe 3000 n'"*- s egy nagy
épületbl áll. Hajtóer 100 HP gzgép ; munkások száma 150. Évi termelési képesség 500.000 K
érték áni. Piacza az egész monarchia.

Újpest. — Gyrffty Kornél érez-, fém- és vasárugyára. 1903-ban alapította atulajdonos. Külön-

leges.ségei a a rézvédörudak. díszek és díszes butorvasalások. Területe 3700 n-l s 2 épületbl áll.

Hajtóer egy öO és egy 20 HP Diesel-motor. Munkások száma 200, ezek közül 20 n. Évi termelés-

képesség 8Ó0—900.000 K érték árú. Hazai piacza az egész ország s kivitele van Ausztriába, Bul-

gáriába, Szerbiába és Romániába.
Újpest. — Keleti dr. és Murányi vegyészeti gyára. 1903-ban alapította K. Kornél dr. és M.

Iván. Gyárt föid- és vegyfestóket. Különlegessége a Lysoform és ólomfohór. Területe 22.000 D"'"-
és 10 épületbl áll. Hajtóer 100 HP gz- és szívógázmotor. Munkások száma 100, ezek közül 20 n.
Évi termelési képesség kb. egy millió K érték árú. Hazai piacza az egész ország, kiviteli piacza

Ausztria, a Balkán-félsziget. Oroszország ós Kisázsia. Adómentességet élvez.

Újpest. — Kohn és Fried vegyészeti gyára. 1884-ben alapították a tulajdonosok. Gyárt kocsi-

kencsöt, vegyi és kátránytormékeket. Területe 3000 D-öl s 9 épületbl áll. Hajtóer 4 HP gzgép
és 10 HP motor. Munkások száma 60. Évi termelési képesség 600 vaggon árú. Az országon kívüli

piacza Ausztria, Bosznia. Herczegovina és SzerVjia.

Újpest. — Krayer E. és Társa festékgyára. 1880-ban alapították a tulajdonosok. Gyártási ág :

festék, kenéze, lakk ós ablaktapasz. A gyár területe kb. 700 Q-öl és öt épületbl áll. A hajtóer

20 lóers gázmotor. Munkások száma 10—20. Évi termelés 160 kocsirakomány.

Újpest. — Leiner Fülöp és Fiai enyvgyára. 1864-ben alapította Leiner Fülöp. Enyvet és

zselatint gyárt. Területe 14.000 n-öl s 9 épületbl áll. Hajtóer 80 HP gzgép. Munkások száma

120, ezek közül 40 n. Évi termelési képesség 6S vaggon árú, melybl 62 vaggon külföldre, a többi

Magyarországra és Ausztriára jut. Adómentességet élvez.

Újpest. — Leiner Testvérek enyvgyára. 1860-ban alapította L. Simon, József és Sam\i. Br-
enyvet gyárt. Területe 2000 D-öl s 8 épületbl áll. Hajtóer 110 HP-vel 2 gzgép. Munkások száma

120, ezek közül 35—40 n. Évi termelés 100 vaggon enyv, melybl csak 15% marad idebent.

Újpest. — Löwy Dávid és Fiai parkétagyára. 1838-ban alapította Löwy Dávid. Gyártási ág :

amerikai parkéta, fournér. fürészelt keményfa^anyagok és lemezek. A gyár területe 25.000 m^ és 14

épületbl áll. A hajtóert 240 lóers gzgép szolgáltatja. Mimkások száma 260, ezok közül 40 n. Évi

termelési képesség : fournér 18,000.000, parkéta 160.000 és lemez 1,000.000 m-, frészelt anyag

10.000 m'. Hazai piacza az egész ország, kivitele van Ausztriába és Németországba.

Újpest. — Magyar Pamutipar r. t. 1882-ben alapította Szurdai Weisz Leó. Gyártási ágak :

pamutfonás, szövés, festés, fehérítés, nemesítés, vatta, tisztítógj'apot és munkásruha. Különleges-

ségei ..Újpest Gyöngye" sifon, „Palotai Gyolcs". ,,Havas-Gyolcs" és ,,Emke-vászon". Területe

fiO.OOO n-m., 8 épülettel. Hajtóer 1500 HP gép. Munkások száma 1200, ezek közül 570 n. Évi

termelési képesség 6 millió K érték árú. Hazai piacza az egész ország._ kiviteli piacza Ausztria,

Bosznia. Szerbia, Románia. Bulgária. Törökország. Smyrna és a Kelet. Állami kedvezmén>e van.

Újpest. — Martinovics József lószerszámvereték gyára. 1875-ben alapította a tiüajdonos. Ló-

szerszámveretékeket készít. A gyár területe 300 m^ és két épületbl áll. A hajtóert 8 lóers nyers-

olajmotor szolgáltatja. Mimkások száma 16. Évi termelési képesség 50.000 korona érték árú.

Hazai piacza az egész ország, kiviteli piacza Ausztria és Szerbia. A gyárnak állami kedvezménye van.

Újpest. — Mauthner Testvérek és Társai brgyára. 1889-ben alapította M. Mihály. Gyárt talp-,

fels- és blankbrt és gépszíjjat. Területe 11.000 D-öl s 22 épületbl áll. Hajtóer 700 lóervel két

gzgép. Munkások száma 350, ezek közül 5 n. Évi termelési képesség kb. 100.000 db. br. H azai

piacza az egész ország s Idvitele van Ausztriába és a Balkán-államokba.

Újpest. — Nicholson gépgyár r.-t. hajógyára. A czég ftelepe Budapest. Az újpesti hajógyár,

a melyet 1895-ben alapítottak Nicholson Fülöp és társai, hajókat, uszályokat, gzösöket és kotró-

kat készít, különlegesség gyanánt pedig ponton elevátorokat gyárt gabonakirakáshoz. A gyár területe

2155 méter ós három épületbl áll. A hajtóert egy 30 lóers gzgép és két dinamó szolg.áltatja.

Mvmkások száma 150—200. Az évi mimkaképesség 10—15 hajótest. Hazai vevi a magyar hajó-

zási vállalatok és azonkívül szállít Bulgáriába, Romániába és Oroszországba kerekes és csavaros

gzösöket, Viisuszályokat, dereglyéket, gabonaszállító gzösöket és egyéb vízi jármüveket.

Újpest. — ..Phöbits" villamos vállalatok r. t. Keletkezett 1905-ben. Fióktelepe van Székes-

fehérvárott. Munkácson, Zilahon, Zomborban, Fehértemplomban, Veszprémben és Poprádfelkán.

Villamos áramot fejleszt világítási ós erátviteli czéloltra, villamos vasutakat épít és tart üzemben.
Területe 8000 Q-öl. 3 épülettel. Hajtóer 6500 HP. Munkások száma 50. Évi termelés a fióktelepek-

kel egj'ütt 10 millió kw.
Újpest. — Weisz Ármin és Fia brgyára. 1856-ban alapította Weisz Ármin. Juhbörkikészitéssel

és kristályszóda-gyártáísal foglakozik. A gyár területe 5150 m- ós több épületbl áll. A hajtóert

50 lóers gzgép szolgáltatja. Munkások száma kb. 100 ós ezek közül kb. 40 n. Évi termelési képesség

300.000 darab kikészített juhbör. Hazai piacza Budape-st, Pozsony ós kivitele van Bécsbe.

Újpest. — Werkner Artúr hazai kovácsolható vas- és aczélöntvény-gyára. 1906-ban alapította a
tulajdonos. Különlegessége az ökörpatkó lágyöntvénybl. Területe 1,500 Q-öl, négy épülettol.

Hajtóer 40 HP gzgép. Munkások száma 1 10. Évi termelési képesség 50 vaggon lágyöntés és ugyan-
innyi szürkeöntés. Piacza az egész ország. Adómentességet élvez.

Újpest. — Zaorál János késgyára: 1891-ben alapította a tulajdonos. Két fióktelepe van Buda-
pesten. Készít mindenféle késmüárút és külöidegessógképen borotvát. A gyár területe 371 D-öl ós

négy épületbl áll. \ hajtóert 12 lóers benzin-motor szolgáltatja. Munkások száma 8— 12. Évi ter-

melési képesség 20.000 korona értókü árú, a melynek 80 %-át az ország, 20 %-át pedig a külföld

fogyasztja el. Állami kedvezmény gj'anánt a gyár adómentes benzint kap.
Vácz. — Els magyar szöv- és kötgyár r. t. Keletkezett 1885-ben. Fióktelepe van Selmecz-

bányán, Hodrusbányán ós Rohonczon. Gyárt szövött és kötött árút, harisnyát, trikót, alsóruháka ';
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sportczikkeket, mellényeket ós katonai ke/.tyüket. Különlegessége a berlini kend, gallérvéd és
vathalin. Terület* 11.000 [J-m. s 10 épületlnil áll. Hajtóer 150 HP. Munkások száma 1300. leiknek
00%-a nö. Évi termelési képesség 3 millió K érték árú. Hazai piac7.a az egész ország. Kiviteli piacza
Anglia, a Balkán. Törökország és Egyiptom.

VáCZ. •— Gmehling Hermann börbutor</i/ára. Ftelep Budapesten 30 mimkással. A váczi fiók-

telepet 18!t2-l>en alapította a tulajdonos, n ki egyben az ottani ni. kir. fegyintézet asztalos-árú-gyá-
rának a bérlje. Gyárt mindenféle brbutort. Különlegessége a vasúti kocsik berendezéséhoz szük-
séges brök, angol készletek ós faragott és préselt brszékek stb. elállítása. A gyár területe 610 Q-öl
és két épületbl áll. A hajtóert AÍllanios- és légszeszmotorok szolgáltatják. Mimkások száma t').5.

Évi termelési képesség kb. 30.000 darab brszók és különféle börkellókek. Hazai piacza az egész
ország, kivitele van az osztrák tartományokba Balkán-államokba és Egj'iptomba.

VáCZ. — Herczeg László regatta-csónak gyára. 1904-ben alapította a tulajdonos. Gyárt regatta-

csónakokat és evezket. A g\ár területe 228 m* és egy épületbl áll. A hajtóert r> lóers villamos
motor szolgáltatja. Jlunkások száma 6— 7. Évi termelési képesség 40—50 darab regatta. Hazai
vevói az ország evezs-egyesületei. A gyár állami kedvezményt élvez.

VáCZ. — Hirmann István méreszköz és szerszámgyára. 1008-ban alapította a tidajdonos. Iro-

dája és raktára van Budapesten. Gyárt méreszközöket és szerszámokat a gépgyártáshoz, ú. m. csiga

és esavarmenetfúrókat. csavarmetszket, dörzsárakat és mindenféle marót fa, vas, aczél megmimká-
lásához. A g.\ár Területe 800 Q-öl és négy épületbl áll. A hajtóert 18 lóers motor adja. Munkások
száma 35—40. É\-i termelési képesség kb. 250.000 korona érték árú. Hazai piacza az egész ország

és kivitele \an Ausztriába és a Balkán-államokba. A gyár állami kedvezményben részesül.

VáCZ. — Kobrák czipögyár. I!l01-ben alapította Kobrák Mór. Gyárt mindenféle férfi-, ni
és gyermekczipöt. Területe 20.000 Q"™- ^^^ épülettel. Hajtóer 135 HP villamos motor. Munkások
száma 3t;0. ezek közül 130 n. Évi termelési képesség 3 millió czip. Hazai piacza az egész ország,

kiviteli piacza Ausztria. Svájcz, Német, Olasz- és Oroszország, a Balkán államok és Egyiptom.
Állami kedvezményben részesül.

VáCZ. — Löii'inger József aranyozott áru éabutorgyára. 1867-ben alapult. Gyárt bútort, lak-

berendezéseket, kép- és tükörkeretet, üvegképeket és kápolna-fölszerelést Különlegessége a hazafias

tárgjii zenélkép. Területe 4000 Qr". öt épülettel. Hajtóer 20 HP benzinmotor. Munkások száma
80, ezek közül 30 nö. Évi termelési képesség 350.0011 K érték árú. Hazai piacza az ország minden
nagyobb városa s kivitele van az osztrák tengerpartra, a Balkán-államokba és ázsiai Törökországba.

VáCZ. — Osztrák-magyar horganyhengermvek r. t. váczi horganyhengermüve. Központi igaz-

gatóság Oderfurt (Morvaország). Fióktelepe van még Oswiecimlien (Galiczia) és Dzieditzben (Szi-

lézia). Keletkezett 18'J5-ben. Gyárt horganylemezeket és lapokat. Különlegessége a simító, fürdkád
és koporsó-lemezek, nikkelezési, czinkografiai és kazánkibólelési czélokra és az elemeknek való leme-

zek. Területe 1500 O-m- s egy épületbl áll. Hajtóer 250 HP gzgép. Munkások száma 40. Évi
termelési képesség 28.000 mázsa árú. Hazai piacza Budapest.

Vácz. — Reitter Ödön cs.éskir. udvari kocsigyára. 1853-ban alapította. R. István. Raktárak
és mülielyek Budapesten, Fecske-u. 15. Gyárt mindenféle kocsit és azok alkotórészeit. Különlegessége

a hintó, betegápoíókocsi és hintótengely-gyártás. Területe 1300 C-öl s 11 ér)ületböl áll. Hajtóer
50 HP gzgép, saját \-illamos \'ilágítással. Munkások száma 130. Évi termelési képesség 350 kocsi.

Hazai piacza az egész ország s kivitele van Szerbiába és Törökországba.

Vácz. — Saxlehner András szalmahüvelygyára. A Hunyadi János-keserüvíz forrástelep Buda-
pesten 1863-ban keletkezett, a váczi szalmahüvelygyárat lS78-ban alapította a tulajdonos. A gyár

csak szalraahüvelyeket készít, melyek csupán a Hiuiyadi János-keserüvizes palaczkok védbiu'kolata

gj'anánt kerülnek forgalomba. A gyár területe 8283 m^ s a következ épületekbl áll : gyárépület,

melléképület, lakóház, istáUó, tzoltó-szertár és három nagy szalmapajta. Van több lábbal hajtott

varrógép, mimkások száma 44, ezek legnagj-obbrészt nk.
Vácz. — Váczi hengermalom r.-t. Í891-ben alapította Rudnyánszky László, Tarcsay Pál,

Gajárj- Géza és Löwy Sándor. Búza- és rozslisztet röl nagybani eladásra. A gyár területe 12.762 m*
és tíz épületbl áll. A hajtóert 300 lóers gzgép szolgáltatja. Munkások száma 75. Évi termelési

képesség 19,500.000 kg. rlés. Piacza az ország, kivitele van Ausztjriába, Cseh- és Morvaországba.

Zsámbék. — Fánttts Adolf els magyar kötött czipgyára. 1899-ben keletkezett és mostani alak-

jában 1909 óta áll fömi. A hajtóert egy 10 lóers benzinmotor szolgáltatja, mely egy ványoló gépet

és az összes fonó. talpvágó stb. munkagépeket hajtja. A gyár területe kb. egy hold. A munkások száma
a gyárban 35. házon kí\-ül kb. 100, mivel a kötött czipk felsrészét háziiparilag dolgozzák föl.

A bels munkások férfiak, a külsk leginkább nk. A gyártmány kiszorította a morvaországi készít-

ményekot, piacza az ország; Stájerország és Felsóausztria. A gyár öt évi adómentességet élvez.

Zsámbék. —Ocskó Ádám „Adria" czipgyára. Itt 1909 óta mködik. Alapította a tulajdonos.

Gyárt gjermek-, ni- és férficzipöket. A liajtóert több munkagép szolgáltatja. 3Iunkások száma 10.

Termelési képesség hetenként 40 tuczat lábbeli. Piacza az egész ország és Horvátország. Az üzem
kibvítése most van folvamatban.

II. KERESKEDELEM.

Már az Árpád-házból származó els királyok alatt fontos kereskedelmi

góczpontok voltak a vármegye területén. Visegrád, Vácz, Pest, Buda és Kalocsa

dunai kiköthelyek, a hol régi okirati adatok szerint vaj, bor, gyapjú, viasz,

méz, méhse"-, sajt, zsír és más hasonló terményekkel nagyban folyt a kereskedés.

Ez idben már a kereskedelem könnyebb lebonyolításának a segítségére pénzver
mhelyt is állítottak Budán. Azonban a virágzásnak indult kereskedést legna-
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gyobb részben egy csapással tönkre tette a tatárdúlás. IV. Béla újjászervez
munkájának a nyomában csakhamar föléledt a kereskedelmi tevékenység és

adataink vannak arról, hogy a budai borkereskedés a külfölddel még az életé-

ben tekintélyes forgalmat ért el. Budának, mely már azeltt is vámos hely
volt, kiköti és piaczi vámját ugyancsak szabályozta 1255-ben. E vámszaba-
dalom fontosabb intézkedései a következk :

,.Mindei\ po.sztóval terhelt szekér szállítmányától, mely öt márkányi érték, fizettetik egy
nehezék ; egy gabonávsl terhelt szekértl két dénár ; száz sóktl egj' sókö, tíztl egy dénár
s így följebb negyvenig ; egj' szekér komlótól három dénár ; egy szekér vastól szinte három ;

egy edény bortól, mely a piaczon eladatik, két nehezék ; egy- szekér ólomtól három nehezék ;

egy szekér i-adállat-brtöl, mely öt márkányi becs, egy nehezék ; szinte így a \iasztól ; egj'

ökörbörrel terhelt nogj- szekértl fél ferting ; xigyanEnnyi egj' edény méztl ; egy vég posztótól

két dénár ; egj' lótól mind a vev, mind ez eladó részérl kiUön két dénár ; egy mázsa faggyú-
tól két dénár ; ezüsttl, minden öt márka érték után, egj' nehezék ; egj' hajó gabonától fél fer-

ting ; egj- deregljétl egj- nehezék ; ugjauannyi egj' hajó haltól ; egj' \'izi talptól, melyet két

evezvel kormánjoznak. két nehezék ; egj' szekér szénától két dénár stb.

"

Még inkább emelkedett a kereskedés a vegyesházi királyok, fként az

Anjouk alatt, noha a különféle vámok terhe és a közlekedési utak rosszasága
és bizon_\i:alansága nagy kárára volt mind az iparnak, mind a kereskedelemnek.
Már Róbert Károly szabályozta a pénzügyet. Nagy Lajos pedig 1367-ben Budá-
nak árúmegállítási jogot adott, a mely akkor az egyetlen volt az egész ország-

ban. Üdvösek voltak Zsigmond kiráty pénzügAT intézkedései is, a ki a városokba
kir. pénzváltókat rendelt, hogy az eladó és vev közönséget a zsarolás és uzsora
ellen megvédelmezze. Számottev volt a külfölddel való kereskedés is ; erre vaU
Zsigmond amaz intézkedése, hogy eltiltotta azoknak a nyersteménveknek a ki-

vitelét, melyek az iparhoz szükségesek voltak. Az uralkodása alatt tör-tént,

a mint az oklevelek bizonyítják, hogy boroszlói kalmárok 623 vég posztót szál-

lítottak Budára, hol 86 strigaui és 102 görliczi posztódarabot 43 mázsa rézért

cseréltek be, 588 véget készpénzen adtak el, 452 görliczi posztón pedig 60 mázsa
borsot vettek.

A mohácsi vész szomorú korszaka e vármegye kereskedését, különösen
az els években, nem igen sújtotta. Tanúsítja az, hogy Szapolyay János király
alatt még élénk volt a kereskedés a vármegye lakosai és a török között. Az utób-
biak kel^ti sznyegeket, selyem-, szr- és gyapjúszöveteket és g\'armatárúkat
hoztak a budai és kecskeméti vásárokra. Buclán ez idötájt olasz, német és lengj^el

kalmároknak voltak üzleteik. Pest pedig 1541-ben fpontja volt a ló és marha-
kereskedésnek, a melyet osztrákok és morvák látogattak, míg a borért lengyel

és sziléziai kereskedk jöttek el távoh hazájukból. De ez az áUapot Szapolyay
halála után megváltozott és a viszonj' ellenségessé vált a török és a magyar
nép között. Azonban már 1605-ben az egjik felvidéki város követe Budán újra

magyar kalmár-boltokat talált, a melyekben selyemszöveteket és festett kana-
lakat árultak s mint eltte egy török hivatalnok dicsekedett, a magyarok ott

szabadon kereskedhettek. Mindamellett a magyar kereskedk biztonsága
nem volt valami rózsás. A törökök megtámadták az utazó kereskedket s kii'a-

bolták ket. Ezért a török ftisztektl a legtöbb város menedék levelet kért a
kereskedk számára, a kiket még kísérettel is elláttak. Igj' Vácz városa, hol akkor
vám- és harminczad-liivatal volt, 1576 október 22-én a budai basától kért

ilyen menedéklevelet, melynek teljes szövege a következ :

„Mi \áezi bírák és polgárok köszönetünket és teljes szí^-ünk szerint való jó akaratunknak
és szándékimkuak ajánlását írjuk minden rendbeli igaz keresked személjeknek, Erdély és Magyar-
országban, kik volnának, nekünk jó barátinknak, atyánkfiíinak : Minthogy látjuk és tudjuk,
ez mostani idnek dolga erre intett, hogj' sok emberek meg nj'omorodnak, néha tulajdon ós Istentl
reájok bocsátott terhek miatt, néha más idegen és gonosz pörp.itvart akarók miatt, sok kárvallásra
és különkülön féle sanj'arüságban esnek : Melj' esetekben gyakorta látjuk, hogy az keresked rend
háborog, ki idegen és halhatlan adósságnak tartóztatása miatt, igen és sírva kesereg, meg azok
és ezek mellett, kik az fejedelmeknek és országimk bíróinak igaz vámján és harminezadján igaz

szívvel, lélekkel járnak : Kényszeritette erre az N. kegj'elmes budai fejedelmet, az dolognak nagy
volta, hogj- kegyelmes hit levelet adna, egész Erdély országba és ennek kí\-üle birodalmi alatt

való keresked rendnek, szabad és szokott kereskedknek igaz járására, melyet meg Íratott levelé-

vel meg is bizonyított. Mi is azért mind fejenként, ez kegjelmes X. budai fejedelemnek fogadását

látván. ígérjük mrigimkat tehetségünk és erink szerint emberségünkre, tisztségünkre szólván,

oltalommal és segítséggel lenni, ha valamikor, valaha ós valahol más idegen és gondolt adósság
miatt, valamely jámbor utón járó kereskednek bolj-gatása lenne, hírünkkel levén igyekezünk

mindenkor szabadulására lenni : Melj' dolognak ersb voltáért, hogj- minden rendbeliek járjanak,

jöjjenek országunk és városunk igaz harminezadján és vámján járván, tulajdon városunknak pocsótit

és levelünket adtuk. Isten tartson meg minden rendbeh igaz keresked atyánkfiait, barátinkat.
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Költ Vno/.on ir>7r>-l)an octob. 22-kén." •— A zöKI viaszbiv nyomott pocsót Szont Mihályt ábrázolja,

jobbjAbi n kcrc^nttol. o mint n sátánt üldözi. Körirntii : Sii;illiun Civitntis Vicionsis.

A föi^abadu- A keiTskcdés a török uralom megsznése utáni idben nagyoii kezdet-
láskor,

leges volt és leginkább az állatok és nyerstermények értékesítésére : marlia, bor

és gabona eladására szorítkozott. Ez id tájban 1 forint volt 1 köböl gabona
ára. Tulajdonképeni hivatásos keresked alig lakott a vármegyében. Budán és

Pesten kivül esak a mezvárosokban találkozunk némi ivereskecíelmi élénkséggel.

így 1715-l)en Czegléd mezvárosban 3 keresked lakott, kik a boltért 30 frt bért

fizettek a városnak. Nagykrös mezvárosban a lakosság maga nem foglalkozott

kereskedelemmel, hanem a város idegen kereskedktl élvezett 20 frt bérjöve-

delmet. Ráczkeve mezvárosban volt néhány marhakeresked, míg Szentendre

mezvárosban a ráczok egy része kereskedett és faboltokban árusították apró-

ságaikat, st vásárolvi'a is jártak. A szentendrei görög kereskedk és kalmárok
1698 július 13-án ezéhszabadalmat nyertek. 1720-ban Kecskemét mezvárosban
néliány gör(">g és örmény boltos lakott, a kik 80 frt bért fizettek a városnak.

Nagykrösön az idegen kereskedk ekkor 28 frt bért fizettek. Dunapataj mez-
városban 1 gí'u'ög keresked 30 frt bért fizetett a városi bolt helyiségért. Rácz-

kevén 2 marhakeresked és néhány szatócs lakott. Szentendre mezvárosban
volt 3 marhakeresked és 4 bolt ; ez utóbbiakból 170 frt bérjövedelme volt a

városnak. Az 1720. évben Pest-Pihs-Solt vármegyében (a Kiskunság kivételével)

összeírtak összesen 7 kereskedt. A Kiskun kerületben alig van ekkor a keres-

kedelemnek némi nyoma. Csak Halason élt 1 görög boltos és ez fizetett némi
haszonbért a városnak.

Vásárok. A kereskedelemnek jelentékeny tényezi voltak a vásárok. Fként az or-

szágos vásárok, mert a hetivásárok csak késbb kezdtek kifejldni és jelentségre

emelkedni. Már az Anjouk idejében volt a vármegye területén lev városoknak
vásártartási joguk. A németországi kereskedk e korban a pesti, fként a kecske-

méti vásárokon szerezték be marhaszükségletüket. St egész Ausztria csak az

Alföldön vásárolt magyar marhákból élt. De ezeknek a forgalma a török korban

megsznt. A török kizetése után legelször Kecskemét 1696-ban és Nagykrös
1697-ben kapott vásártartási jogot. Az újjászervezés után egészen a XIX. század

els feléig az alábbi helységek kaptak a vármegye területén vásárszabadalmat :

Abony orsz. vásárra 1748 jfnuár 8-án, Alberti or.sz. vásárra 1784 február 13-án. Aszód orsz.

és heti vásárra 1761 április 21-én, Czegléd orsz. vásárra 1731 márczius 21-én, Dorozsma (mely akkor

a vármegjéhez tartozott) orsz. vásárra 1838 október 5-én, Dunapataj orsz. vásárra 1725 október

2-án, 1780 deczember 9-ón, 1793 július 15-ón, 1795 jtmuár 22-én és heti vásárra 1847 február 25-én,

Dunavecse orsz. vásárra 1761 július 7-én és heti vásárra 1832 április 26-án, Félegyháza (a m;ií Kis-

kunfélegj-háza) orsz. vásárra 1774 február 4-én, Fülöpszállás orsz. vásárra 1825 július 22-én, Gödöll

orsz. vásárra 1763 július Il-ón, Hajós orsz. vásárra 175(i február 2-án. Halas (Kiskunhalas) orsz.

vásárra 1721 szeptember 21-én, orsz. és heti vásárra 1804 november 30-án, Izsák orsz. vásárra

1816 június 14-én, Kalocsa orsz. vásárra 1720 márczius 17-én és 1731 márczius 27-én, Kecskemét

orsz. vásárra, 1696 július 19-én, 1744 szeptember 24-én, 1746 július 4-én, orsz. és heti vásárra 1793

augusztus 24-én, Kiskrös orsz. vásárra 1784 június 18-án, orsz. és heti vásárra 1803 deczember

30-án, Kunszentmiklós orsz. vásárra 1794 júUus 10-én, Laczháza (Kiskunlaczháza) orsz. vásárra

1839 február 21-én, Majsa (Kiskunmajsa) orsz. és heti vásárra 1830 deczember 9-én, Monor orsz.

és heti vásárra 1848 február 10-én, Nagykáta orsz. vásárra 1743 május 25-én, Nagykrös orsz.

vásárra 1697 január 25-én, orsz. és heti vásárra 1759 deczember 11-én, Nagymaros orsz. vásárra

1804 május U-én, és 1804 szeptember 21-én, Óbuda orsz. vásárra 1823 május 30-án, Pilis orsz. vá-

sárra 1805 június 28-án, Solt orsz. vásárra 1733 július 12-én és 1794 május 26-án, Soroksár orsz.

vá-sárra 1759 szeptember 1 1 -én. Szabadszállás orsz. vásárra 1819 november 12-én, Szalkszentmárton

orsz. vósárra 1793 márczius 26-án, Szentendre orsz. és heti vásárra 1777 január 20-án, Vácz heti

vásárra 1761 július 7-én, Zsámbék orsz. vásárra 1725 január 6-án.

zltöiwtV-ig. Az Újjászervezés után következ idben, a XVIII. században Pest négy

vásárja volt a kereskedelem középpontja, hol a bel- és külföldi kereskedk

találkoztak. Ide hajtották a törökök is marháikat. Kecskemét három vásárja:

a melyet Szent-György, Szent-Lrincz és Szent-Katahn napján szoktak tartani,

szintén óriási forgalmú volt és azokra rengeteg sok marhát hajtottak föl. E vá-

sárokon összecsdültek a kereskedk, fként a ráczok és itt találkoztak az ország

minden városának a srészei ; de jöttek törökök is, keleti árúikkal. Hasonló-

képen híressk voltak a pesti és váczi gabonavásárok is. 1770 táján a vármegyé-

ben egy pozsonjd mér búza ára 1 frt 30 kr., a kétszeresé 1 frt 12 kr., rozsé 50 kr.,

árpáé 45 és a zabé 36 kr. volt. II. József alatt a kereskedelmi növények közül

kísérletet tettek Félegyházán a virginiai dohány termesztésével, a mi szépen

bevált. 1799-ben a vármegye elrendelte, hogy a gyolcsos tótok és vászonkeres-

kedk hiteles rföket váltsanak és tartsanak, de a váltásért ne fizessenek taksát.

Hogy Pest-Pihs-Solt vármegye hatóságának ipari és kereskedelmi ügyekben
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Pálóczi Horváth István kispesti mészhomoktéglagyára.

A kispesti áll. munkástelep mészhomoktéglából épült háztípusai.
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1848-ig még a két szabad királyi fváros területén is volt befolyása, mutatja

az. ho<^v 1810 Szent-András havának (november) 15-én Buda, 1811 Szent-Mihály

havának (szeptember) 24-én Pest város száraz vámjait az akkori viszonyokhoz

képest szabályozta és a vámdíjakat megállapította. Gróf Széchenyi Istvánnak

a föllépésével vetdtek föl nagyszabású tervek a kereskedelem fejlesztését illet-

leg, de ezeket a szabadságharcz elsöpörte.

Az elnyomatás korában a vármegye kereskedelmi élete is csak alig tengett ^ kiegyezés

és a tulajdonképeni fejldés a kiegyezés utáni idben indult m^g. A kiskereske-

delemnek jelents helyei voltak akkoriban Abony, Nagj-káta, Monor, Irsa,

Ráczkeve, Nagykrös, Kalocsa, Aszód, GödöUö, Újpest, Kecskemét, Czegléd

és Soroksár. Gabona-, marha- és lóvásárjairól Nagykrös, Czegléd, Félegyháza,

Abony, Dömsöd, Dunavecse, Szabadszállás, Halas, Kunszentmiklós, Apostag

és Monor volt híres. A sertéskereskedés fként a Kiskunságban virágzott, honnan
a Bácskába, Szerémségbe és Bánságba jártak el az élelmes sertéskereskedök.

A borkereskedés ftelepei Budafok, Szentendre és Vácz voltak. Az utóbbi helyen

gyapjúval is nagyban kereskedtek. A fváros iparosai az egész vármegyébe
lerándultak a vásárokra. Különben a városok vásárait messze vidékek lakosai

látogatták s Kalocsára még túl a Dunáról is átjöttek. A kereskedelem mai jelen-

tékeny forgalma mellett az elbbiekben fölsorolt nagy ipartelepek száma és nagy-

sága bizonyít legélénkebben. Mind a kis-, mind a nagykereskedelem leginkább

a városokban virágzik, azonban a legkisebb községnek is megvannak a maga
forgalmas boltjai és üzletei. A vármegye leginkább nyersterményekkel, állatok-

kal és állati termékekkel kereskedik, a melyek legnagv'obb részben kiviteli

árúczikkek is és ezek ellenében — bár elég fejlett a gyáripar— fél és egész gyárt-

mányokat és gyarmatárúkat hoznak be. A kereskedelemnek ma is fontos szervei

a heti és az országos vásárok, a hol a közvetetlen körn3'ék szerzi be szükségleteit.

A kereskedelem és hitel íz 1890. é\-i népszámláláskor a vármegj-ében 10.827, Kecskeméten Kereskedelmi

1930, összesen 18.757 lakost foglalkoztatott. Ez a szám a vármegyében az összes népességnek 2-5, statisztika.

Kecskeméten pedig 39, tehát mfjdnem 4 százaléka volt. Ezek közül a vármegj-óbeu 6559 volt

a keres és 10.26 tz eltartott, Kecskeméten 847 a keres és 1083 az eltartott, összesen 7406 keres
és 11.351 eltfrtott. A kereskedelemmel és hitellel foglalkozóknál 100 keresre esett a vármegyében

157, Kecskeméten pedig 128 eltartott. Az 1900. ó\-i népszámlálás idején már a kereskedelemre

ós liiteh-e a vármegyében 25.522, Kecskeméten 2750, összesen 28.272 lakost esett. Ez a vármegyében

a teljes népességnek 3-1, Kecskeméten pedig 4 8 százalékára rúgott. A százalékbeli emelkedés tíz

év alatt nem npgyon ncgy ; a vármegyében 06, Kecskeméten pedig 09 százalék volt. Ellenben

a tényleges emelkedés mégis számottev. Ugj-a nis a vármegjében 8695, Kecskeméten 820, ös.szesen

9515 egyénnel szaporodott a kereskedelemmel és hitellel foglalkozók száma. Ezek közül a vár-^

megyében 9664 volt a keres és 15.858 az eltartott. Kecskeméten 1323 a keres és 1427 az eltartott,"

összesen 10.987 keres és 17.285 eltartott. A vármegyében 100 keresre esett 164, Kecskeméten
pedig 108 eltartott ; az utóbbi számadat azt bizonyítja, hogy a városban a családtagok is több-

nyire alkalmazva voltak vigyanabban a foglalkozásban. Ez idtl kezdve azonban e számírányok

megnagyobbodtak és a s'iszonyok kedvezbbre változtak. A m'i állapotoknak megfelelöeg a keres-

kedelem egyes ágait külön-külön ismertetjük.

Az állatforgalom egyik legjelentsebb ága a vármegye kereskedelmének. Auai.k|re3ke-

A lókereskedés viTágzó, a mi a lótenyésztés fejlett fokának az eredménye. A kitüno

lóanyag mind igás és katonalónak, mind versenylónak egyaránt használható.

Hintós'.ovakat a vármegyében nem igen nevelnek. A katonai lovak ára fiöO K-
ról 800-ra emelkedett s a többi árak ehhez igazodnak. A jó és nagj'testü igás-

ló keresett és jó áron értékesíthet. Lovat nagy mennjnséget szállítanak Német-
es Olaszországba, nemkülönben a balkáni államokba és ezek átlagos ára 750—-1000

korona. — A szarvasmarhal, ereskedés elsrend. A fváros hússzükségletét nagy-
részben a vármegye látja el, de az elsrend hízott marha nagy részét a buda-
pesti piacz elkerülésével külföldre, Bécsbe, Német- és Olaszországba viszik.

A levágni való borjú is jó áron értékesíthet, mert Budapest sokat fogyaszt.

A fejs-tehén ára változó ugyan, de a jó fejs-tehénnek állandóan magas
az ára, mert a tejgazdaságok sok és csakis jó minség tehenet szereznek

be. Az igás ökör-szükségletnek nagyrészét a vármegyei gazdaságok az

Alföldrl és Erdélybl, a tarka ökröket pedig nagy részben Nógrádiól, a

Dunántúlról és a tenyésztéssel jobban foglalkozó más vidékekrl szerzik be. Az
igás-ökör ára állandóan magas. A növendék-marha árát a takarmánytermési
viszonj'ok inkább befolyásolják, de jó takarmányterm években ennek is jó
az ára. — A juhkeresked's ma már nem nagyon jelentékeny, mert a juhhús
ez id szerint nem keresett és egyéb húsfélékhez viszonyítva, aránylag kevés

fogy belle. A pecsenye-báránynak azonban Budapest jó piacza. Egyes gazda-
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síigok, melyek félvér angol húsjuh-tenyészté.st znek, a bárányokat felliízlalva,

Bécsben és egyéb helyeken is elég jó áron értékesítik. — A serléskereskedés
fként az alföldi részeken, Kecskeméten, Czegléden é.< Kiskunhalason virágzik, a
hol nagy hizlaló-telepek vannak, melyekben a sertéstenyésztéssel iparszerüleg
foglalkoznak. Ezek nagy mennyiségben szállítanak külföldre, A sertés ára inga-
dozó ngyan, de állandóan magas. Mind a budapesti, mind a külföldi piaczon
a sertés jól értékesíthet. A tejes-malacz is keresett czikk. — A finromfikeres-
kedés szintén jelents és újabban nagy siilyt helyeznek a fajbaromtiak ten\észté-
sére, a melyek keresettebbek. Mind él, mind vágott csirke és tyúk-félében és
pulykában tetemes a kivitel. A legutóbbi években a liba és a kacsakivitel is

em>^lkedett. A baromfi ára igen változó. Azokon a vadékeken, melyek kiviteli

piacz (Nagykrös, Czegléd, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza) vagy Budapest köze-
lébe e.snek, a liaromii állandóan jó áron, st sok esetben tlrágábban értéke-
síthet, mint Buda])esten. Azokon a vidékeken azonban, melyek távolabb esnek
ilyen piaczoktól, az értékesítés kedveztlenebb. Az értékesítés ily vidékeken a
gj'alog és szekeres kofák útján történik.

Az állati termékekkel való kereskedés is nagy szelepet játszik, A disznó-
zsír- és szalonnakereskedés jelentékeny, bár a külföldrl behozott növényi zsírok
emelked mennyisége nagy hátrányára van. Mindamellett a kivitel szaporodott,
mert az amerikai disznózsír' a magyar mellett Ausztriában vei'senyképtelenné
vált. — A tej- és vajkereskedés terén a kereslet oly nagy, hogy a termelk
alig tudják a növekv szükségletet kielégíteni. A tejnek ]3udapest és a vár-
megye vidéki nagyobb városai állandó és biztos piacza. Noha Budapest
nagy tejszükségletét e vármegye mezgazdasága csak részben tudja ellátni.

Nagyobb gazdaságok 15— 17 fillérrel értékesítik átlagban a tejet. A tejtermé-
keket elállító tejszövetkezetek száma a vármegyében egyelre még igen csekély.— A tojáskereskedés — a külkereskedelem .szempontjából — mind mennyiség-
ben, mind értékben örvendetesnek mondható. A tojást jóáron szintén faluzó kofák
szedik össze és viszik az eladási középpontokba : a városokba és Budapestre.
A tojáskivitel leginkább Bécs és Berlin felé nagy. — A gyapjuüzleí, mint fontos
kiviteli ág, igen élénk, bár újabban ers versenynek van kitéve. Ez az oka, hogy
az árak a legutóbbi évben 5— 15%-ot csökkentek. Az átlagos árak akkor a kö-
vetkezk voltak : mosott gyapjú legfinomabb és finom minség 412—780,
középfinom 240—385, durva 140—232 ; mosatlanul nyírott legfinomabb és finom
140—200, középfinom 120— 140 és a durva 80— 120 korona között váltakozott
métermázsánként. A kivitel Ausztria és Németország felé irányul. — A nyers-

börkereskedés nem áll azon a fokon, a melyet megérdemelne. A készletet marha-,
ló, birka és kecskebrökben nehezen lehet értékesítem. Csak a sózott és szárított

borjúbörnek volt keletje a legutóbbi évben, a mikor Amerika mind megvásárolta.
— A iollkereskedés szintén jelentékenynek mondható. Az ágytollkereske-

désnek ma már nagy a forgalma. A dísztollak közül a kakastoll és a fehér

pulykatoll örvend keresletnek. A lúdszárnjiroUnak, a mit a vármegyében lev
szivarszopókagyárak dolgoznak föl, msglshjtsen magas az ára : 350 korona
métermázsánként

.

A vármegye gabonakereskedelme virágzó, a mi természetes is, mert Pest

vármegye az ország egyik els gabonatermel helye. Az évi termés nagyobb
fele eladásra és kivitelre kerül. Az értékesítési viszonyok kedvezek, mert a

közlekedési és forgalmi eszközök a termények elszállítását és piaczravitelét meg-
könnyítik. A gabonanemek közül a búza, rozs és árjm ára a külföldi piaczokéhoz

alakul, míg a zab és tengeri árát a helyi piaczok is befolyásolják. A búza és rozs

mellett fként az árpa keresett ; ezt a magyarországiakon kivül az ausztriai és

bajorországi sörgyárak veszik. — A hüvelyes vetemények, magfélék és keres-

kedelmi növények fontos szerepet játszanak a kereskedelemben. A köles elég

jelentékeny, — A feLsö járásokban termesztett babot a helyi fogyasztáson kívül

Éjszakamerikába, az Egyesült Államokba és Angolországba szállítják, —
A pest megyei borsó és lencse már nem emelkedik olyan jelentségre, mivel a

zsuzsok miatt kereskedelmi czélra nem alkalmas. — A burgonya jó áron érté-

kesíthet, mert a másfél millió mázsa termés tekintélyes hányadát a vármegyében

lev szeszgyárak veszik m"g és dolgozzák föl. — A mák fontos kereskedelmi

czikk, de a termés-m''nnyi.ség nagyon kevés és így a vármegye szükségletét még
behozatallal is kell pótolni. — A len- és kender-kereskedés nem áll magas szín-
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vonalon. A termés tekintélyes hányadát a vármegyében lev gyárak dolgozzák
föl. de azért jut kivitelre is. — A gyógynövények közül a székfü\nrág (kamilla)

és bodzavirág jelentékeny és mindkettbl kivitel is van. — A paprika-kereskedés

és kivitel számottev, fleg a nyugati államokba, bár a spanyol pajjrika ers
konkiirrencziát fejt ki. — A czukorrépa fontos kereskedelmi czikk s az 1909-ben
termett 354.100 mázsát a czukorgyárak 190—225 K áron vették meg mázsán-
ként. — A dohány a vármegyében I. és II. osztályú ; a termett 5,121.051 kg-ot

az állam mm-ként 4056 K átlagárban váltotta be. — A takarmányfélék állandóan

és minden idben jól értékesíthetk, mert kivitel is van és a budapesti piacz is

sokat felvesz és végül, mivel Budapest vidékén a tejtermelést igen nagy mér-
tékben zik, a takarmány minden idben keresett czikk, st a zöld takarmány
is, p. a fonnyasztott luczerna. jól értékesíthet.

A gyümölcskereskedés a vármegyében egyike a legfontosabbaknak. Jó ter-

més idején a nagyobb termelési vidékek központjait a bel- és külföldi kereskedk
nagy számban keresik fel, kik a gyümölcstermés idején állandóan ott tartóz-

kodnak : raktárakat bérelnek, hol a piaczra hozott kitn anyagot jó áron
beváltják, osztályozzák, csomagolják és vaggonszámra szállítják szét ; a zömét
külföldre. Nag^' gj'ümölcs-piacz van Kiskunhalason, Czegléden. Kiskunfélegy-
házán, Nag^'körösön, de a vármegye alsó része termelésének tekintetes részét

mégis Kecskemét európaszert e ismert nagyhír gyümölcs-piacza veszi föl és a

Kecskeméten fizetett ár szerint alakul ki vidéki piaczokon is a gyümölcs ára.

A gyümölcsök közül a meggy, cseresznye, nvári és szi baraczk, szilva, alma,

körte, dió és dinnye kiváló, melyek Ausztria és Németország felé kerülnek
kivitelre. — Hasonlóképen jó áron értékesíthet a csemegeszl is. melybl
kivitel is van. — A zöldségfélék, melyeknek a dunamenti járások és dunai szigetek

községei a ftelep-helyei, zöldbab, káposzta, saláta, hagymák, paradicsom, spárga,

virágzó forgalmat mutathatnak föl. Rákospalota, fként Nagykrös ugorka-
kereskedelm? országos hír. Ez utóbbiak kivitele óriási méret.

A vármegye borkereskedése nagy forgalmú, a mi az utóbbi évek kedvez
termésének az eredménye, ilaga Budapest is jó fogj'asztási piacz. de a bor-

értékesítési viszonyok a vármegye területén sem kedveztlenek. Bár sok bort

termel e vármeg^^e és annak egy részét alacsony áron is értékesíti, de tekintélyes

része a bortermésnek mégis elég jól értékesíthet. Legutóbb a homoki borok
ára szüi-etkor 9— 12, kiforrottan pedig 14— 16 K volt hl-ként. A homokon ter-

mett fajborok ára 22—24 K. Hátrányosan befolyásolja a bor árának kialakulását

az a körülmény, hogy a szlsgazdák egy részének nincs kell szi-etelési eszköze,

elegend hordója, rendes erjeszt kamrája vagy pinczéje és így kém'telen szüret

után a mustot azonnal piaczra vinni és így olcsón értékesíteni.

A fakereskedés nem nagy arányú, a minek a vármegye csekély erdmeny-
m-isége az oka. Az erdtermelés még a helyi szükségleteket sem tudja kielégíteni.

Puhafában hatalmas tutajok érkeznek a Dunán a Felvidékrl és ezeknek Újpesten
Kalocsán és egyéb dunamenti helyeken vannak a fértékesítési telep?i. Az els
földolgozást a nagj-arányú gzfrészek végzik és így kerülnek az ipari czélokra
szolgáló puhafa-anyagok a forgalomba. A drágább keményfa-anyagot bútorok
és hordódongák készítésére a közvetít kereskedelem szolgáltatja. Az utóbbit
legnagj-obbrészt Oroszországból és Amerikából szállítják a vármegye horló-
gyárainak. A vasútépítéshez szükséges bükk- és tölgj-talpfát Szerbiából hozzák
a vármegj-ébe, bár az utóbbi idben a kereskedelmi kormány elhatározta, hogy
a talpfát ezentúl túlnyomó részben Magyarországon szerzi be. Idetartozik
még a t ölgykéregkereskedés is, a mely a briparnak szállít kikészít anyagot.

A kereskedelmi testületek, mint föntebb láttuk, már a czéhek idejében
kezdtek fejldi a varmegyében. A kereskedelmi kamara mellett ma is számos
egyesületbe tömörültek a vármeg^'e kereskedi. E közösségek némelyike tisztán

üzleti jelleg, némelyek a kereskedk érdekeinek megvédésére törekednek,
mások viszont a társasélet és közmveldés fejldését vaunak hivatva szolgáim.

Gyakorlati czéloktit szolgálók : Rátkay-szölötelepek bor- és fakereskedelmi r.-t. Dunnvecséii.
Alakúit 1905-ben. Alnptöke 100.000 korona, 1000 darab 100 koronás részvény. — Kec kemóti
kiviteli kereskedelmi r.-t. Alakult lUOli-ban. Alaptke 250.000 korona. 12.i0 darab 200 koroniis

részvény. — Hungária terménykiviteli r.-t. KiskunfélegyV áza, alakult 190;)-bpn. — Munor és

\ndéke gabonaraktári és g.'ízdasági értékesít szövetkezet, mind iiz O. K. H. ti'gja. .Al'.kult l!l(l2-ben.

Hatásköre kiterjed II köz."épre. 142 tag. 215 üzletrész. 4:ill0 konma értékben. — Újpesti kereske-

dk és szatócsok árúbeszerzési szövetkezete. — Társadalmi ji'llogü egyesületek vannak még a kö-

vetkez helyeken : Aszódi kereskedelmi egyesület. Czeglétli keresked ifjak kaszinója, Erzsébet-

Borkereskcdés
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Szakoktjiiá-

ffilvni kereskedk egyesület*. Kalocsai kereskedelmi ifjak egyesülete, Kecskeméti kereskedi
kaszinó. Kecskeméti keresked-ifjnk egyesülete. Kiskunfélegyházi kereskedelmi egj'esület. Kis-

kunfélegyházi kereskedelmi alkalmazottak egyesülete, Kiskunhalasi kereskedelmi kaszinó, Monori
kereskedk köre, Sziilkszentmártoni kereskedk ós iparosok egyesülete, Újkécskei kereskedk köre,

Váczi kereskedö-ifjak társiüata. — A ]Magántiszt\'iselk és kereskedelmi alkalmazottak orszá-

gi>s szövetségének egy-két nngj-obb községbon van heljú cso)>ortj:\. — Legtekintélyesebb ke-

resked-testület rz Országos Magi,-ar Kereskedelmi Egyesülés (OMKE.), melynek Kecskeméten
ée Újpesten vfn helyi fiókja.

A kereskedelmi szakoktatás nagyon szegényes a vármegyében és története

sem nyúlik vissza messzire. Az alsófokú kereskedelmi oktatás a múlt század
80-as éveinek a közepén kezddött s ma sem áll fejlettebb fokon, mint akkor.

'Alsófokú kereskedelmi iskola négy van a vármegyében : Kecskeméten. Kiskun-
félegyházán, Nagykrösön és Váczon, Czegléden pedig az alsófokú ipariskolával

kapcsolatban van egy. A magasabb kereskedelmi mveltség terjeszti volnának
a felskereskedelmi iskolák, de ezekbl egj' sincs a vármegyében. A tanuló ifjúság

e tekintetben a fvárosra van utalva. Már több városban indult meg mozgalom
kereskedelmi iskolák fölállítására, de eddig csak Kecskemét kapott engedélj't,

hol 1910 szeptember 10-én fog megnyílni a felskereskedelmi iskola. Ni keres-

kedelmi tanfolyam, a melyre hasonlóképpen nagy szükség volna, szintén egy
sincsi-n az egész várme

III, HITELÜGY.

Pénzintézetek.

A vármegye hitelügyi fejldése még nem régi kelet. 1730-ban ugyan
már nyomát találjuk annak, hogy a vármegye a nemzeti bank fölállítását sürgeti.

1839 deczember 30-án alakította meg a vármegye az ország legels pénzintézetét

s ez a ..Pestmegye pártfogása alatt álló hazai els takarékpénztár" volt, a mely
1840 január 11-én kezdte meg mködését a vármegyétl ingyen átengedett
helyiségben. Alapszabályait 1845-ben a hehi:artó-tanács is megersítette. A sza-

badságharez után következett idben kikerült az intézet a vármegye befolyása

alól s a 70-es években még a pártfogást is elhagyták a czímbl. A kiegyezés

eltti nyomott viszonyok között csak néhány pénzintézet keletkezett a vár-

megyében, így Xagj-krös városa 1859-ben alakított takarékpénztárt ; Váczon
1864-ben, Kalocsán pedig 1866-ban alakult egy-egy. A kiegyezés után két év
alatt hat pénzintézetet alakítottak és pecbg 1868-ban Aszódon és Üjpesten,

1869-ben Czegléden, Félegyházán. GödöUn és Szentendrén. 1870-tl kezdve
azután a hitelügy fejldése rohamosan megindult és a pénzintézetek gyorsan
elszaporodtak a vármegye területén.

Pest -Pihs-Solt-Kiskun vármegyében ez id szerint a következ pénzinté-

zetek állanak fönn :

Abony. — Czcglédi népbank r.-t. fiókja.

Pestmegyei abonyi takarékpénztár. Alakult 1870-ben. Aliptöke 160.000 korona, 800 darab
200 koronás részvény.

Kagyabonyi önsegélyz egyesület.

Akasztó. — Akasztó községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1890-ben. 247
tag, 416 üzletrész, 20.800 korona

Alberti. — Alherti-Irsai—czeglét&erczeli népbank r. t. Keletkezett 1896-ban. Alaptke 200.000
korona, 200 dorab 100 koronás ré-szvény.

Alberti-irsai takarékpénztár r.-t. Alakult 1883-ban. Alaptöke 100.000 korom, 500 dírab
200 koronás részvény.

Alpár. — Alpári hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1902-ben. 488 tag, 849
üzletrész. 42.4.50 korona.

Alsódabas. — Kúnszentmiklós-dabas-szabadszállási takptár fiókja. (Bötelep Ksztmiklós.)

Alsónémedi. — Alsónémedi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1889-ben. 853
tag, 28i;T iizlftrész. 286.700 korona.

Áporka. — Aporkai hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1909-ben.

Apostag. — Els dunavidéki takarékpénztár. Keletkezett 1873-ban. Fióktelepe van Kiskrösön
SoltvadktTten és Dimavecsén. Al.ptöke 720.000 korona, 3600 darab 200 koronás részvény.

Apo/ilag községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tegja. Alakult 1888-ban, 307 tag, 500 darab
üzletrész, 25.000 korona.

Aszód. — Aszódi hitelbank és takarékpénztár r.-t. Alakult 1893-bíin. Alaptke 160.000 korona,

1600 dar.ib 100 koronás részvény.
Aszódi takarékpénztár. Keletkezett 1868-ban. Fióktelepe van Nagykátán és Túrán. Alaptöke

200.000 korona, 1000 d; r.ib 200 koronás részvény.

Aszódvidéki gazdák és iparosok hitelszövetkezete. Alakult 1907-ben.
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Bajaszentistván. — Bajaszentistváni hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1892-ben.

625 tiíg. 11)11,") üzlftrész, 45.750 korona.

Bátya. — Bátya községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1889-b3n. 435 tag ,

480 üzli>tr('si', 19.200 koroni.

Békásmegyer. •— Békásmegyeri önsegélyz-egyesület, mint szövetkezet.

Bénye. — Bénye községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. togja. Alakult 1890-ben. 347 tag,

597 üzlotrész. 3.'>.S20 korona.

Bía. — Biai hitelszövetkezet.

EUöhiai takarékpénztár r.-t. X\A\in\t 1900-ban. Alaptke 60.000 K GOO db 100 k.-ás részvény.

Boldog. — Boldog községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tsgja. Alakult 1895-ben. 351 tag

438 üzletrósz, 21.900 korons.

Budafok. — Budafok és vidéke takarékpénztár r.-i. Alakult 1897-ben. Alaptke 200.000 koiona,

1000 darnb 200 koronás részvény.

Budafoki önsegélyz-egyesület, mint szövetkezet. 607 tag, 1990 üzletrész.

Budakalász. — Budakalászi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1901-ben. 647

tpg, 1334 üzletrész, 66.700 korom.
Budakesz. — Budakeszi takarékpénztár r. t. Alakult 1885-ben. Alaptöke 100.000 korona, 100

darab 100 koronás részvény.

Budakeszi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. — Alakult 1895-ber. 401 tag, 984 üzlet-

rész, 49.200 korona.

Budars. — Budarsi takarékpénztár. Keletkezett 1870-ben. Alaptöke 200.000 koronix, 1000

dprab 200 koronás részvény.

Btidaörsi segélyegyesület, mint szövetkezet.

Bugyi. — Bugyi községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1895-ben. 603 tag,

2095 üzletrész, 104.750 korona.

Császártöltés. — Császártöltés községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1890-ben.

263 tag. 765 üzletrész, 38.250 koroni.

Csepel. — Soroksár-haraszti-taksonyi takarékpénztár fiókja. (Ftelep Soroksár.)

Csobánka. — Csobánkai hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1900-ban. 180 tag,

343 üzletre z, 17150 korona.

Csvár. — Csvár-Ácsa községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1890-ben.

153 tag, 285 üzletrész, 14.250 koron<>.

Czegléd. — Czeglédi hitelbank r.-t. Alakult 1892-ben. Alaptöke 200.000 korona, 2000 darab

100 koronás részvény.

Czeglédi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1899-ben. 290 tag, 406 üzletrész,

20.300 koiora.

Czeglédi ipar- és kereskedelmi bank r.-t. Alakult 1892-b6n. Alaptke 300.000 korou3, 3000 dirab

100 koronás részvény. Van termény- és árúraktára 70.000 mm. befogadására.

Czeglédi népbank r.-t. Keletkezett 1883-ban. Fióktelepe van Abonyban. Alaptöke 300.000

korona, 3000 darab 100 koronás részvény.
Czeglédi takarékpénztár-egyesület, keletkezett 1869-ben. Az Osztrák-magj'ar bank mellólclielye

Alaptöke 400.000 korona, 1000 darab 320 és 1000 darab 80 koronás részvény.

Czeglédberczel. — Cze<tlédberczeli hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1904-ben.

192 tag, 427 üzletrés/. 42.700 korors.

Czinkota. — Rákoscsabai takarékpénztár r.-t. fiókja. (Ftelep Rákoscsaba.)

Dab. — Dabi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1906-bar. 216 tag, 524 üzlet-

rész, 31.440 korom.
Domony. — Domonyi hiteltelszövetkezet. mint a O. K. H. tagja. Alakult 1909-ben.

Dömsöd. — Dömsöd községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1887-ben. 1128

tag, 1742 üzletrész. 104.520 korona.

DunabOgdány. — Dunahogdány és kisoroszi takarékpénztár r.-t. Alakult 1905-ben Alaptöke

15.000 kiirciuti. 300 darab 50 koronás részvény.

Dunaegyháza. — Dunaegyháza községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult

1899-bi-n. .".1.-, liiú'. 1335 üzletrész, 66.750 K.
Dunaharaszti. — Dunaharaszti hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1904-ben.

345 tag. 1530 üzletrész, 76.500 korona.
Dunakesz. — Dunakeszi községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1899-ben.

298 tag. 362 üzletrész. 36.200 korona.
Dunapataj. — Dunapataji takarékpénztár r.-t. Keletkezett 1882-bea. Fiókja van Ordason.

Alaptke 80.000 korom, 400 darab 200 koronás részvény.
Dunapataji hitelszövetkezet, mint ez O. K. H. tagja. Alakult 1902-beD, 502 tag, 1010 üzlet-

rész, 50..500 korona.

Dunapataji önsegélyz-egyesület, nünt szövetkezet. Alakult 1894-ben. 1312 üzletrész.

Dunavecse. — Dunavecsei takarékpénztár r.-t. Keletkezett 1884-ben. Alaptöke 120.000 ko-

rona, 600 darab 200 koronás részvény.
Dunavecsei hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakúit 1888-ban. 612 tag, 1554 üzlet-

rész, 77.700 korona.

EUó dunavidéki takarékpénztár r.-t. fiókja. (Ftelep Apostag.)
Dusnok. — Dusnoki hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1890-ben, 408 tag,

573 üzlitrc-i/. 2.s.ii.")0 korona.

Erzsébetfalva. — Erzsébetfalvai takarékpénztár r.-t. Alakült 1890-ben. Alaptöke 200.000 ko-

rona, 2(11111 (l,Mí!li 100 koronás ré.szvóny.

Erzséhei-kossuthfalvai ipartestületi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1899-ben.

798 tag. 3488 üzletrész. 174.400 korona.

Soroksárvidéki takarékpénztár r.-t. erzsébetfalvai fiókja.

FaJSZ. — Kereskedelmi éa gazdasági boTik r.-t. fiókja. (Ftelep Kilocsán.)
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Fajszi hiteluzói-ctlcezel. mint az O. K. H. ta,i;jft. AliUúlt 1890-ben. 523 tag, 1181 üzlotrósz.

.'iOO.iO koron-i.

Fokt6. — Fokt községi hilelszöveike zet. mint «z O. K. H. tagja. Alakvilt 1888-ban. 639

tap. ItinH üzletrész, 43.840 korona.

F6t. — Fót községi hitelszövetkezet, mint nz O. K. H. tagja. .Makult IS9t!-ban. 277 tag,

371 üzletrész. 18.450 korona.

FQlÖpSzálliS. — Fiilöpszállási hitelszóvelkezet. mint az O. K. H. tagja. .Makult 1000-bcn.

553 tacr. U'iii üzletrész. 53.100 koroni.

Fiili''p.-'Z(iU(iíii önsegélyz népbatik mint szöt-etkezet.

Galgagyörk. — Galgagyörk községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1889-ben.

109 I :;, im ü/letrész. 5720 korona.

Galgamácsa. — Galgamácsai hileJszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult lS87-bon.

182 t;t:. 2:!ii ii/.letrész. 18.400 korona.

Gomba. — Gomba községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1890-ben. 390

tag, 524 üiletrész. 31.440 korona.

G6dÖII6. — GödöUói polgári takarékpénztár r.-t. Alakult 1904 deczembci 15-6n. .A.laptöke

100.000 korona. lOOtI dir.'b 100 koronás részvény.

Gödölli lakarckpé}iztár. Keletkezett 1869-ben. Al-iptöke 300.000 K 1500 db 200 k-ás részvény.

Gödölli hitelszövetkezet.

Gödölli néphitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1907-ben. 43 tag, 263 üzletrész,

13.150 korona.

Gyón. — Gyóni hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1906-ban. 211 tag, 1019 üzlet-

rész. 50.950 korona.

Hajós. — Hajósi községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1889-ben. 405 tag,

413 üzletrész. 20.650 korona.

Harta. — Kishartai takarékpénztár r.-t. Keletkezett 1885-bea. Alaptke 80.000 korona, 400

darab 200 koronás részvény.

Hartai hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alikult 1900-ban. 662 tag, 1368 üzletrész,

68.400 korona.
Soltjárási takarékpénztár fiókja. (Ftelep Solt.

)

Hévíz. — Hévizi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1899-ben. 93 tag, 110 üzlet-

rész. 11.000 koiona.

Hévizgyörk. — Hévizgyörk községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1889-beD.

247 ta<:. 2S2 üzletrész, 14.100 korona.

Homokmégy. — Homokm,égy községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1890-ben.

2S0 ti'-, :!2s üzletrész. 13.120 koroní.

Izsák. — Izsáki népbank r.-t. Alakult 1893-ban. Alaptöke 120.000 korona, 600 darab 200

koronás részvény.

Izsáki polgári takarékpénztár r. t. Alakult 1909.-ben. Alaptke 60,000 K.
Mezgazdasági, kereskedelmi és ipari r.-t. Alakült 1907-ben. Alaptke 100.000 korona.

Jászkarajen. — Jászkarajeni és vidéke takarékpénztár r.-t. Alakult 1906 augusztus 5-én.

Jen. — ./entelki hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakidt 1893-ban. 235 tag, 769
üzleti'i-s/.. 4IÍ.140 korona.

Kalocsa. — Kalocsai takarékpénztár. K<"letkezett 1866-bin. Az Osztrák-magyar bank mellék-

helye. .\1 i)ti)ke 240.000 korom, 600 daiab 400 koronás lészvény.

Kalocsai hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1891-ben, 770 tag, 1345 üzletrész,

67.250 korona.

Kereskedelmi és gazdasági bank r.-t. .A.líkult 1905-ben. Fióktelepe van Fajszon. Alaptöke

400.000 korom, 2000 darab 200 koronás részvény.

Közgazdasági bank r.-t. Alakult 1898-ban. Alaptke 400.000 K 2000 db 200 k-ás részvény.

Sárkzi takarékpénztár. Keletkezett 1873-b.in. Fióktelepe van Keczelen. Alaptke 120.000

korona, 600 darab 200 koronás részvény.

Káva. — Kávai hitelszövetkezet, mint az O. K. K. tagji. Alikult 1890-ben. 78 tag. 93 üzletrósz,

4650 koroni.

Kecskemét. — Gazdák és iparosok kecskeméti hitelszövetkezete.

Kecskenv'ti hitelszövetkezet, mint sz O. K. H. tagj i. Alakult 1899-ben. 408 tag, ö55 üzletrész,

55.5UU korimí.

Kecskeméti kereskedelmi ipar-hitelintézet és népbank. Keletkezett 1871-ben. Alaptke 1,000.000

korona. 2000 d -rab 500 koronás részvény.

Kecskeméti közgazdasági bank r.-t. Alakult 1907-ben. Alaptke 500.000 korona.

Kecskeméti központi takarékpénztár. Keletkezett 1872-ben. Alaptöke 1.200.000 korona, 3000
darab 400 koronás részvény.

Kecskeméti leszámítoló és pénzváltó bank r.-t. Alakidt 1896-ban. Alaptöke 600.000 korona, 3000
darab 200 koronás részvény.

Kecskeméti takarékpénztár egyesület. Keletkezett 1878-bon. Alaptöke 600.000 korona, 2000
dareb 300 koronás részvény.

Magyar általános hitelbank kecskeméti fiókintézete. (Ft«lep Budapest).

Osztrák-magyar bank kecskeméti fiókintézete.

Keczel. — Sárkzi takarékpénztár-fiókja. (Ftelep Kclocsa.)

Kcczeli kölcsönös népsegélyz-egyesiUet, mint szövetkezet.

Keczel községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1889-beu. 446 tag, 569 üzletrész,

28.450 korony.

Kerekegyháza. — Jászkerekegyházai hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1889-bon.

392 tag. 574 üzletrész. 28.700 korona.

Kerekegyházi els takarékpénztár r. t. Alakult 1909-ben. Alaptke 50.000 K.
KiSktrSs. — Els dunavidéki takarékpénztár fiókja. (Ftelep Apostag.)
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Kiskrösi lcö:gaz(las(ir/i bank r.-t. Alakult l!K>5-boii. Alíiptke 300.000 koroin. 1500 dsiMb
200 kon. HÚS rrs/Avuy.

A'/.sA-.-Vn.v/ tdkíinkpcnztár r.-t. Alakult lü08-ban. Alaptke 150.000 korona.

Kiskunfélegyháza. — Félegyházai kereskedelmi iparhitelintézet és népbank. .Vlakiilt 1882-ben.

Aliiptökp 41)0.0(10 lioniin, 1000 darab 400 koronás réwvóny.

Fclcgijhúzai mezgazdasági, ipari és kereskedelmi bank r.-t. Alakult 1898-t)iii. Alai)töke .'{Oll.OOO

koron>i. liOO d r.-b ."iOO koronás részvény.

Filegi/házi lakitrrkiHir.li'ir r.-t. Keletkezett 18(i9-ben. Az Osztrák-m?gyar bank inellókhelye.

Ala]>t('ikc 40i!.l>oii k..iMii ,
siio .1 i-'b 500 koronás részvény.

Kiskunfétegi/hiizi lukarék és hiielegylet. Alakult 1909-ben.

Közgazdasági takarékpénztár r. t. Alakult 1905-ben. Alaptke 200.000 korona, 1000 darab
200 koronás rész\-ény.

Kiskunhalas. — Halasi gazdasági bank r.-t. Alakult 1897-ben. Az Osztrák-magyar bank mellék-

helye. AUptke 600.000 korona, 3000 darab 200 koronás részvény.

Halasi kereskedelmi bank r.-t. Alakult 1904-ben. Alaptöke 300.000 korona, 1500 darab 200
koronás részvény.

Halasi takarékpénztár r.-t. Keletkezett 1873-ban. .\lapt6ke 300.000 korona, 1500 darab 200

koronás részvény.

KiskiDiliafa.ii önsegélyz szi'ifi Iki r.Y.

Kiskunlaczházai — Ráfzker,, fal.ar, L/,:n:fár fióktelepe.

Kiskunmajsa. — Kiskunmtii-'tii tukiinkpénztár. Alakult 1889-ben. Alaptke 100.000 korona,

1000 darali Ido koronás részvény.

Önsegélyzö-szöi^etkezet.

Kisnémedi. — Kisnémedi hitelszövetkezet, mint 8Z O. K. H. tagja. Alakult 1899-ben, 117 tag,

143 üzletrész. 11.440 korona.

Kisoroszi. — Pestkisoroszi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 190G-ban. 133 tag,

2fi6 üzletrész. 13.300 korona.

Kispest. — Kispesti takarékpénztár r.-t. Alakult 1895-ben. Alaptöke 200.000 koroiia, 1000 darab
200 koronás részvény.

Soroksár-haraszii-taksonyi takarékpénztár fiókja. (Ftelep Soroksár).

Kispesti ipartestületi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1899-ben. 462 tag, 2362
üzletrész, 104.480 korona.

Kispest-szentlörinczi hitelbank r.-t. Alakult 1908-ban. Alaptke 160.000 korona.

Kocsér. — Kocséri hitelszövetkezet, mint ez O. K. H. tagja. Alakult 1904-ben. 326 tag, 506
üzletrész. 25.300 korona.

Kóka. — Kókai hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1894-ben. 472 tag, 627 üzlet-

rész, 3(l.(iO() korouH.

KunszentmiklÓS. — Kiskimsági takarékpénztár r.-t. Alakult 1904-ben. Alaptöke 80.000 korona,

400 darab 200 koronás részvény.

Kunszentmiklós—dabas—szabadszállási takarékpénztár. Keletkezett 1874-ben. Fiókja van
Alsódabason és Sz," ba dszálláson. Alaptke 750.000 korona, 3750 db. 200 koronás részvény.

Kunszentmiklósi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1899-ben. 525 tag, 1270

üzletrész, 63.500 korona.

Lajosmizse. — Lajosmizsei takarékpénztár r.-t. Alakult 1893-ban. Alaptöke 200.000 koronás,

2000 dareh 100 koronás részvény.

Lajozamizsei hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1891-ben. 476 tag, 605 ü'/let-

rés?, 30.250 korona.

MajOSháza. — Majosházai hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1902-ben. 129,

tag, 541 üzletrész, 27.050 K.
Makád. — Makádi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1888-ban. 308 tag, 564

üzletrész, 22.560 K.
Miske. — Miske községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1890-ben. 180 tag,

226 üzletrész. 11.300 K.
Monor. — Monori hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1882-lM-n. 395 tag, 738

üzletrész. 36.900 K.
Monorkerületi hitelbank r.-t. Alakult 1892-ben. Fiókja van Pibsen. Alaptöke 300.000 kor.,

1500 darai) 200 koronás részvény.
Monorkerületi takarékpénztár. Keletkezett 1872-ben. Fióktelepe van Úriban. Alaptke

32(1.011(1 K. 16(1(1 db 200 koronás részvény.
Nagykáta. — Aszódi takarékpénztár fiókja. (Ftelep Aszód.)
Nagykáta és vidéki takarékpénztár r. t. Alakult I90(i-ban. Alaptke 50.000 K, 1000 db. 50

koronás részvény.

Nagykáta községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1888-ban. 433 tag, 540
üzletrés/, ."Í4.(I0() K.

Nagykrös. — Nagykörösi közgazdamgi bank r.-t. Alakidt 1905-ben. Alaptöke 200.000 K,
1000 db. 2(10 Uoroná.s részvény.

Nagykörösi községi takarékpénztár. Keletkezett 1860-ban. Tulajdonosa : Nagj-krös városa.
Alaptke 200.000 K.

Nagykrösi népbank. Keletkezett 1873-ban. Az Osztrák-magyar bank mellékhelye. Alap-
tke 4(10.(1(1(1 K. 2(10(1 db. 200 koromis részvény.

Nagykovácsi. - Nagykovácsi községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult lS90-beu.
286 tr-. :1IT üzletrész. 34.700 K.

Nagytarcsa. — Nagytarcaai hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1902-ben. 138
tag. 2.'>i' u/liiM-z. 12.600 K.

Nyáregyháza. — Nyáregyháza községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alikult 1888-ban.
419 tag, 463 üzletrész, 18.520 K.
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Ócsa. — Óc^sai hilelszveJhezet. mint az O. K. H. tngja. 394 tag. 708 üzletrósz, 70.800 K.
ÓkéCSke. — Ókécskci lak-arfkpén:tár r.-t. Alükult lS88-b.iii. Alaptke 50.000 K, 500 db. 100

koronii* rt^szvíny.

Ókicskei gazdák hHelszövelkezele, mint nz O. K. H. tagja. Alakult 1909-ben.
Ordas. - Diinapataji lakarékiHiiztúr r.-t. fiókja. (Ftelop Dunnpatnj.)
Örkény. - - Orkinyi hitclszöretkczet. mint az O. K. H. tagja. Alakult 1900-ban. 224 tag, 512

üzlotrés,-. :.\j.i>iui K.

örszentmikls. — örszentmiklóai hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja, .\lakult 18n4-bcn.
217 t:ip. ;!i)0 ü/.l,-'.rcvíz. 30.000 K,

Pálmonostor. — PálmonoHori hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1899-ben.
349 tag. ISaii iizlflrész. 91.800 K.

Pánd. — Pándi hitelszövetkezet, mint nz O. K. H. tagja. Alakult 188f-b6n. 199 tag, 240 üzlet-

rész, 12.300 K.
Páty. — Pátyi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1900-bttn, 365 tag, 556 üzlet-

rés?.. 27.860 K.
Péczel. — Pcczeli hitelszövetkezet, mint rz O. K. H. tagja. Alakult 1887-beu. 490 tag, 731

üzletrész. 7."!. 100 K.

Pereg. — Virágpercgi hiteszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1900-ban. 367 tag,

822 üzlotrrsz. 41.1(10 K.
Pesihjdegkút. — Pesthidegkúti gazdasági hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Al. 1908.

Pilis. — MotlorkeriUeti hitelbank fiókja. (Ftelep Monor.)
Pilisi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1899-ben. 557 tag, 713 üzletrósz.

28.520 K.
Piliscsaba. — Piliscsabai hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1899-bea. 214 tag,

388 üzlelrOsz. 19.400 K.
Pilisszántó. .— Pilisszántóvidéki gazdák hitelszövetkezete, mint az O. K. H. tagja. Alakult

1900-bcn. 263 tag. 282 üzletrész, 14.100 K.
PÓCSmegyer. — Pócsmegyer-Leányfalm hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult

189 l-ben. 216 trg. 336 üzletrész, 33.600 K.
Pomáz. — Ponu'izi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Al.ikult 1900-ban. 539 tag, 1614

üzletrész. ,Si 1.700 K.
PQspökhatvan. — PUspökhatvani hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1889-ben.

93 tag. i;!!i ü/.l.nv^z, .-Í.^Uii K.
Pöspökszilágy. — Püspökszilágyi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult

1909-ben.

Ráczkeve. — Ráczkevei takarékpénztár. Keletkezett 1872-ben. Fióktelepe van Dabon és Kis-
kunlaczházán. Alaptöke 150.000 K, 750 db. 200 koronás részvény.

Ráczkeve járási takarékpénztár r.-t. Alakult 1903-b.'ín. Alaptöke 120.000 K, 1200 db. 100
koronás részvény.

Ráczkeve községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1890-beu. 607 tag, 2216
üzletrész. 110.800 K.

V. Ráczkevei önsegélyz-egyesület, mint szövetkezet, alakult 1909-b3n.

Rákoscsaba. — Rákoscsabai takarékpénztár r.-t. Alakult 1905-ben. Fióktelepe van Czinkotán.
Alaptöke 200.000 K, 1000 db. 200 koronás részvény.

Rákosfalva. — Rákosmezei takarékpénztár r-t. Alakult 1905-ben. Aliptöke 10.000 K, 100 db.
100 koronás részvény.

Rákoskeresztúr. — Rákoskeresztúri kölcsönös segélyz-egyesület, mint szövetkezet. Al. 1905.

Rákoskeresztúri takarékpénztár r.-t. Keletkezett 1891-ben. Alaptöke 80.000 K, 100 db. 100
koronás részvény.

Rákosliget. — RákosUgcti takarékpénztár r.-t. Alakult 1907-ben. Alaptöke 50.000 K.
Rákospalota. — Rákospalota községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1902-ben,

122 tog, 171 üzletrész, 8550 K.
Rákospalota községi korona-egyesület.

Rákospalota községi takarékpénztár r.-t. Alakult 1890-b3u. Alaptöke 70.000 K, 1000 db. 70
koronás részvény.

Rákospalotai hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tpgji. Alakult 1894-ben. 92 tag, 144 üzlet-
rész, 7200 K.

Rákospalotai önsegélyz-egyesület, mint szövetkezet. 329 tag, 586 üzletrész.

Rákospalotai takarékpénztár r.-t. Alakult 1896-bjn. Tke 60000 K, 600 db. 100 k-ás részvény.
Rákosszentmihály. — Rákosszentmihály és vidéke els takarék- és hitelszövetkezete. Alakult

1904-bcn. 378 trg, 2098 üzletrész.

Solt. — Dunaföldvári járási takarék- és hitelbank, mint r.-t. fiókja. (Ftelep Duniföldvár.)
Solt járási takarékpénztár. Keletkezett 1882-ben. Fióktelepe van Hartán és Bölcskén. Alap-

tke 80.000 K. 400 db. 200 koronás részvény.
Solt községi hitelszövetkezet, mint ez O. K. H. tagja. Alakult 1888-ban. 1144 tag, 234 üzlet-

rész, 93.640 K.
Soltvadkert. — Els dunavidéki takarékpénztár r.-t. fiókja. (Ftelep Apostag.)
Solymár. — Solymár községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1892-ben. 431

tag, 004 üzlvtré.sz, 60.400 K.
Soroksár. — Soroksár-haraszti-taksonyi takarékpénztár. Keletkezett 1872-ben. Fióktelepe

van Csepeii-n és Kispesten. Alaptöke 160.000 K, 2000 db. 80 koronás részvény.
Soroksári néphank és takarékpénzuír r.-t. Alakult 1907-bcn. Alaptöke 20.000 K.
Soroksári takarékpénztár r.-t. Alakult 1892-ben. Töke 200000 K, 2000 db. 100 k-ás részvény.
Soroksárvidéki takarékpénztár r.-t. Alakult 1898-ban. Alaptke 250.000 K, 2500 db. lOÖ

koronás részvény.

Szabadszállás. — Kunszenlmiklós-dabas-szabadszállási takarékpénztár fiókja.
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Szada. — f^:adai hitfhzöveíkezeí. mint az O. K. H. t«cja. Alakult ISSO-ban. 239 tag. 422
üzletrész. 42.200 korona.

Szakmar. — Szakmári hile/szöívll-ezet, mint i'z O. K. H. tagja. Alakult 1899-ben. 202 tag.

268 üzletrész. Ki. 400 K.

Szalkszentniárton. — Szalkazentmártoni hiteiszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult
1888-liru. 4:iO l-"Z. ">!'" üzletrész. 29.850 K.

Szánk. - Szánk községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1906-ban. 182 tag.

613 íizlotrész. 30.650 K.

Szentendre. — Szentendrei takarékpénztár. Keletkezett 1869-ben. Alaptöke 100.000 K, 1000

db. 100 koronás részvény.

Szentendrei hitelszövetkezet, mint sz O. K. H. tagja. Alakult 1900-ban. 509 tag, 1132 üzlet-

rész. 56.600 K.
Szentlörincz. — Szentlrinczi ipari és gazdasági hitelszövetkezet, tnint az O. K. H. tagja. Ala-

kult ÜMiT-lj.'u. 164 tag, 1005 üzletrész. 40.200 K.
Szentmártonkáta. — Szentmártonkáta községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult

1888-ban, 114 tag. 134 üzletrész, 13.400 K.
Szeremle. — Szeremlei hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1890-ben. 245 tag,

436 üzletrész. 21.800 K.

Szigetcsép. — Szigetcsép községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1898-ban.

202 ti'g. 463 üzletrész, 23.150 K.
Szigetmonostor. — Szigetmonostori hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1900-ban.

270 tag. 543 üzletrész, 27.150 K.
Szigetszentmárton. — Szigetszentmártoni hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult

1887-ben. 151 tag, . 336 üzletrósz, 33.600 K.
SzigetSzentmiklS. — Szigetszentmiklósi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult

1904-lien. 60S tag, 806 üzletrész, 32.240 K.
Szigetújfalu. — Szigetújfalui hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1903-ban. 234

trg, 555 üzletrész. 27.750 K.

Szód. — Szdi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1903-ban. 145 tag. 175 üzlet-

rész. 8750 K.
TahittfaiU. — Tahitót/ahii hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1890-ben. 354

trg. 577 üzletrész. 57.700 K.

Taksony. — Taksonyi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1896-ban. 431 tag.

625 üzletrész, 31.250 K.

Tass. — Tass községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1887-ben. 455 tag,

624 üzletrész. 31.200 K.
TápibiCSke. — Túpióbicske községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1899-ben.

480 tag, 582 üzletrész, 23.280 K.
Tápigyörgye.— Tápiógyörgye községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1899-beu.

678 tag. 7IS» üzletrész, 28.760 K.
Tápióság. — Tápiósági hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1895-ben. 170 tag.

225 üzletrész. 11.250 K.
Tápiószecsö. — Tápiószecs községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1892-ben.

305 ti'g. 414 üzletrész. 20.700 K.
tápiszele. — Tápiószele községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1894-ben.

552 tag. 710 üzletrész. 28.400 K.
Tápiószenimárton. — Tápiószentmárton községi hitelszövetkezei, mint az O. K. H. tagja. Alakult

1890-bfn. l'^:^ t^'g. 375 üzletrész, 18.730 K.
Tinnye. — Tinnye községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1896-ban. 113 tag,

165 üzletrész. 16.500 K.
Tóalmás. — Tóalmási hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1905-ben. 231 tag,

257 üzletrész. 12.850 K.
Tószeg. — Tószeg községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1895-ben. 563 tag.

980 üzletrész. 49.000 K.
Tök. — Tök községi hitelszövetkezet, mint az O. K H. tagja. Alakult 1889-ben. 148 tag. 346

üzletrész, 17.300 K.
Tököl. — Csepelszigeti takarékpénztár r.-t. Alakult 1895-ben. Alaptke 100.000 K, 500 db.

200 koronás részvény.
Tököli hitelszövetkezet, mint ez O. K. H. tagja. Alakult 1899-ben. 300 tag, 788 üzletrész.

39.400 K.
Törökbálint. — Budaörs és törökbálinti takarékpénztár r.-t. Alakult 1905-ben. Alaptke

23.000 K. 500 db. 50 koronás részvény.
Túrúkbálinti takarékpénztár r.-t. Alakult 1896-ban. Töke 50.000 K, 1000 db. 30 k-ás részvény.
Törökbálinti hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1895-ben. 264 tag, 295 üzletrész.

Törtei. — Törtei községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1907-ben. 50 tag,

I 1 5 üzletrész, 5750 K.
Tura. — Aszódi takarékpénztár fiókja. (Ftelep Aszód.)
Túra községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1887-ben. 151 tag. 161 üzlet-

rész, 16.101) K.
Ujhartyán. — Ujhartyáni hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1903-ban. 218 tag.

366 üzletrész. 36.600 K.
Ujkécske. — Ujkécskei takarékpénztár r.-t. Alakult 1893-ban. Alaptke 50.000 korona. 1000

darai) 50 koronás rész\ény.

Ujkécskei gazdasági hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1907-ben. 83 tag, 350
üzletrész. I7..500 korona.

Ujkécskei takarék- és önsegélyz-szövetkezet. Alakult 1908-ban.

M.igyarorsz;i!? Vármegyei és Városai: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vániiegyi?. II. ,„
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Újpest. — Újpesti áJtalánoa önaegélyzó egyesület, mint szövetkezel. Alakult 1891-beii.

l'ipesti ipartestiUeti hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1900-ban. 526 tag, 1465

üzletrész. 73.J.^I> korona.

Újpesti kereskedelmi és iparbank r.-t. Alakult 1890-beu. Ala|)tko 200.000 korona, 2000 darab

100 korouiV-s részvény.

Magyar kereskedelmi hitelszövetkezel. Alakult 1907-ben.

Újpesti önsegélyz-egyesület, míiií szövetkezet.

Uipesti polgári hitelszövetkezet, .\lakult lS98-ban.

Ujkesti takarékpénztár. Keletkezett 186S-b<in. Alaptke 200.000 koronn, 1000 darab 200

koronás részvény.

Ujpestvidéki önsegélyz szövetkezet. Alakult 189r>-ban.

Ujpestvidéki takarékpénztár r.-t. Alakult 1895-ben. Töke 300.000 K, 3000 db. 100 kás részvény.

UjSZász. — Vjszász községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1889-ben. 458 ti g,

531 üzletrész, 21.240 korona.

Uri. — Monorkerületi takarékpénztár r.-t. fiókja. (Ftelep Monor.)

Úszód. — Úszód községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1889-ben. 358 tpg,

580 üzletrész. 11.600 korona.

ÜII6. — Ülli hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1894-ben. 516 tag, 11G4 üzlet-

rész, 58.200 korona.

VáCZ. — Ipari és kereskedelmi hitelintézet. Keletkezett 1870-ben. Alaptöke 200.000 korona,

365 dtirt^.b egész és 105 darab harmadrészvény.

Váczi ipari és gazdasági hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1900-b^n. 845 tc.g,

1150 üzletrész, 57.800 korona.

ráczi takarékpénztár. Keletkezett 1864-ben. Tke 120.000 K, 600 db. 200 k-ás részvény.

Váczkisujfalu. — Váczkisujfalu-Zsidó községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult

1889-ben. 144 tag. 151 üzletrész, 12.080 koron.i.

Valk. — Valkó községi hitelszövetkezei, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1888-brn, 700 t^g,

719 üzletrész, 71.400 korona.

Vasad. — Vasadi hitelszövetkezet, mint O. K. H tagja. Alakult 1901-ben, 109 tag, 193 üzlet-

rész, 6950 korona.

Vecsés. — Vecsés községi hitelszövetkezel, mintáz O. K. H. tagja. Alakult 1892-ben. 585 tcg,

2126 üzletrész. 106.300 korona.

Veresegyháza. Veresegyházai hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tegja. Alakult 1889-ben. 401

tag, 558 üzletrész, 27.900 korona.

Verség. — Vérségi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1889-ben. 191 tag, 245

üzletrész, 9800 korona.

Zagyvarékás. — Zagyvarékás községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1888-b.n.

1083 tag, 225 üzletrész, 91.360 korona.

Zsámbék. — Zsámbék községi hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1889-ben.

241 tag. 324 üzletrész, 16.200 korona.

Zsámbok. — Zsámboki hitelszövetkezet, mint az O.K. H. tagjí. Alakult 1905-ben. 100 t.g,

104 üzletrész, 5200 korona.

IV. KÖZLEKEDÉSÜGY.

A vármegye közlekedésügyi viszonyai igen fejlettek és olyan színvonalon

állanak, hogy majdnem minden tekintetben elsk az egész országban. A közutak
jókarban vannak és kiépítésük fokozatosan halad elre. A vasutak száma tekin-

télyes ; alig van a vármegyének községe, a melyet f- vagy helvi érdek vasút-

vonal ne érintene s e mellett a vasutak évrl évre még mindig szaporodnak.

Vannak villamos üzem közlekedési eszközök is, melyek a fváros líözelében

lev községek forgalmát bonyolítják le. A vízi útnak két hatalmas ere a Duna
és Tisza, melyeken különféle vállalatok hajói közlekednek. EgA'ébként a vizi

utak száma csekély és a vármegj'ének egyetlen mesterséges vízi útja vagy csa-

tornája sincs, bár ilyennek építése már többször volt tervbe véve. A posták
és távíróhivatalok nagy mennyiségben vannak elterjedve és közülök már szá-

mosat bekapcsoltak a távbeszél hálózatba is. A bérkocsisipar és fuvarosság,

a mely szintén a közlekedésügy ága, a lakosság nagy részének nj'ujt megélhetést.
A közlekedésügy — a melj'hez a közutak, ludak, révek, államópitészeti hivatalok, továbbá

a göí, villemos- és lóvasútak, nemkülönben a hajózás, posta, távíró és távbeszél személyzetei

és végül a bérkocsisok, fuvarosok, hordárok és temetkezési vállalatok tartoznak — az 1890 évi

népszámlálái^kor a vármegyében 10.727, Kecskeméten 484, összesen 11.211 lakost foglalkoztatott.

E szám a vármegyében az összes népességnek 16 és Kecskeméten 1 százaléka volt. Ezek közül

a vármegyében 3277 volt a keres és 7450 az eltartott, Kecskeméten pedig 184 a keres és 300 a ,

eltartott, összesen 3461 keres és 7750 eltartott. A közlekedésbl élknél 100 keresre esett a vár-

megj'ében 227, Kecskeméten pedig 163 eltartott. Az 1900. évben már a közlekedésügjTe a vár-

megjében 28.717, Kecskeméten 1389, összesen 30.106 lakos esett, tehát míjdnem háromszor annyi,

mint tiz év\-el azeltt. Ez a vármegyében az összes népesség 35 és Kecskeméten 24 százalékának

felelt meg. A százalékbeli emelkedés a vármegj-ében 2 9, Kecskeméten pedig 19 százalék; míg
a tényleges emelkedés a vármegyében tíz év alatt 17.990, Kecskeméten 905, összesen 18.895 lakos

volt. Ezek közül a vármegjében 7851 volt a keres és 20.866 az eltaitott, Kecskeméten 432 a keres
és 957 az eltartott, összesen 8283 keres és 21.823 eltartott. A vármegjében 100 keresre esett

266, Kecskeméten pedig 222 eltartott, a mi a tiz év eltti arányhoz viszonyítva, nem sok eltérés.
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1. Közutak.

Jó szárazföldi út szükségét már századok eltt belátták a vármegye- Története

ben és fként az Anjouk és az utánuk következ királyok idejében már gondot

is fordítottak rá. Zsigmond Budát és Pestet állandó híddal akarta összekötni,

de szándéka csak terv maradt. Mátyás király a vármegyén átvonuló utak hel3Te-

áUítását elrendelte és hogy azok folytonossága meglegyen, a Dunán hajóhídakat

építtetett. Késbb, a török hódoltság után, kezdtek újból a kereskedelmi fejl-

désre fontos közlekedési utak építésével foglalkozni. A XVIII. század végén

jelents újvonalak voltak azok, a melyek a fvárosból Nagykanizsa, Komárom,
Debreczen és Szeged felé ágaztak ki. A XIX. század elején, az 1825—1827.

évi országgylés az országban 13 kiépítend útvonalat jelölt ki, a melyek leg-

többje a vármegj'én vonult át. Ez utakat egyben vasútépítési czélokra is szánták

(1836 : XXV. t.-cz.), de e terveket az 1848-as évek zavarai megsemmisítették.

Késbb, különösen a kiegyezés után, annál fokozottabb mértékben indult meg
az útépítés. Az 1870-es évek elején már öt állami útja volt a vármegyének.

Ezek voltak a buda—esztergom—bécsi, buda—fehérvári, pest—bányavárosok,

pest—kassai és pest—bajai utak, melyek kalapon makadámmal voltak bur-

kolva. 1874-ben az áUami utak hossza 28-5 mértföld. Ugyanekkor volt 34 vár-

megyei út, 12025 mérföld hosszúságban ; ebbl kalapú 14-875, kavicsos 27.25

és fe'ltöltött 77-125 mérföld s volt rajtuk 172 híd és áteresz. Ekkor a vármegyei

úlak javítási és fönntartási költsége 356.988 koronára rúgott. 1875-ben már
több vármegyei utat átvett az állam s ekkor az áUami utak hossza 41, a vár-

megyei utaké pedig 119 mérföld volt. Ebbl kalapra épiüt 42, kavicsalapra

makadámmal 365 és csak feltöltött vármegyei út volt 815 mérföld. Az állami

utak fönntartási költsége árlejtés útján 358.276 koronára rúgott. A vármegyei

utakat közmunkával és közmunkaváltsággal tartották fönn, a mely pénzérték-

ben 345.941 korona 98 fillért képviseh. Ebbl 153.531 koronát megváhottak,

a többit természetben szolgálták le. A községi közlekedési utak hossza 89 mér-

föld ; ebbl csak 5 mérföld kavicsozott, a többi feltöltött és kiépíttetlen.

így haladtak az útépítések fokozatosan elre, de még mindig nem a szülv-

séges arányokban és megkívántató gyorsasággal. Az 1890. évi I. t.-cz. jelent

nagyobb haladást az útépítések terén, melyek a vármegyében fként 1901

óta vettek hatahnas lendiiletet. Ez évtl kezdve a közúti alap terhére 98-718

km. új utat építettek ki, 73424 km.-njá utat pedig állandó burkolattal vagy

hengerelt kpályával átépítettek. Ezeken kívül 43 nagyobb híd és 70 beton

átereszt készült a vármegye útain. Az 1904. évi XIV. t.-cz. alapján a beruházási

hitel terhére mintegy 520 km. törvényhatósági közút kiépítését iránj'ozták el,

körülbelül 9.000.000 korona költséggel. Ebbl az 1908. év végéig 170 km. utat

teljesen kiépítettek, a mely mintegy 3,000.000 korona költségbe került. Továbbá
40 km. út kiépítését pedig munkába vették. A helyi érdek vasutak szaporodásával

a vármegye közíxti hálózata is jelentékenyen megváltozott. Hogy a községek

a vasúti és, hajóállomásokat, nemkülönben a réveket könnyen megközelíthessék,

a vármegye nagy gondot fordított az ilyen hozzájáró utak építésére és els-

sorban azok készítését foganatosították. Ma már egész sereg hozzájáró út van
a vármegye területén. Az 1908. év végén a törvényhatósági közutak hossza

12950885' km., ebbl 8429475 km. ki voh építve, a többi 452141 km. pedig

kiépítetlen. A kiépített utak nagy része terméskalapon hengerelt s zúzott

kavicsréteggel van fedve és hengereléssel tartják fönn. Mintegy 200 km.-nyi

út gödörkavicscsal van kiépítve és fönntartva. A kispesti (2432 km.), erzsébet-

falvai (0-800 km.), soroksári (2-800 km.), ráczkevei (1-568 km.) és csepeH (2-300

km.) átkelési szakaszok összesen 9 900 km. hosszúságban keram.it-burkolattal

vannak ellátva. A budapest—zimonyi és kalocsa—uszódi th. közút kalocsai

átkelési szakasza és a kalocsai vasúti th. közút, összesen 2971 km. liosszú-

ságban kiskbiu-kolattal ; a budapest—zimonyi th. közút erzsébet falvai átkelési

szakaszából 600 fm., az újpest—fót—gödölli th. közút újpesti átkelési szakasza

2500 km. és a kecskémét—szegedi th. közút kiskunfélegyházai átkelési szakasza

1-550 km. hosszúságban félkoczka (fejk) burkolattal van fedve. Ujabban tervbe

van véve, hogy az állam átveszi a budapest—szolnoki (61095), budapest

—

kecskémét—kiskunfélegyháza—szegedi (92-921), heves—szolnoki (9771) és baja—

bátai (13-102) th. közutakat, melyek hossza a vármegj'ébcn 176889 km. — Az

útadó 1908. évi adatai a következk : kézi munka 337.557 korona, igás napszám
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l't'1.942 korona, százalék szerinti kivetés 557.474 korona, természetbeni lerovás-

ból várt fedezet 57.000 korona, összesen 1,096.973 korona. A kiadások a követ-
kezk : személyi járandóság .'n.OSö korona, dologi kiadás Ül. 106 korona 98 fillér,

útfönntartási és felügyeleti költség 805.017 korona 02 fillér, összesen 867.179 kor.

A vármegyében az alább következ utak vannak :

Állami közutak: Biuliipost—Knssu—Zboró—országhatár ;')4I422 km. Biulapest—Vácz—Kassa
42 -TOtiO km. Budapest—Eszi^k IT.WIO km. Buda])est—Bécs 31-7000 km. Ipolyság—Esztergom—
Székesfeliér\-ár ISOSO km. Baja—Csongrád—Erdölieg>- IS.^.tiUO km, Dunaföldvár—Debreczen—
Máramarossziget 1I85210 km; összesen 7 út 41(;2t)02 km.

Törvényhatösáffi közutak: Budapest—Esztergom 41613. Poraáz—Pilisvörösvár 123U7. Buda-
jiest—Gyr 2188!). Bia-Etyek 3108. Budapest—Z.sámbék 20-656. Aszód—Verség 13136, Aszód—
Vácz 29-367. Galgamáosa—Ácsa—Guta 14-30.5, Vácz-Rád 7137, Csvár—Ácsa 9700. Aszód—
Zsámbok—Tápiósüly 33128, Tura-\-asútállomás 1-460, Újpest—Fót—Gödöllö 19.587, Gödöll-
Szeda—Vácz 18173. Czinkota—Isaszeg— Gödöll 22874. Rákoskeresztúr—Póczel 7040, Budapest—
Jászberény 47-270i), Szolnok—Heves 9771, Budapest—Szolnok 61 095. Dabas—Jászberény
46-818, Kecskemét Tapiószele - Farmo.s 22-930, Nagykrös—Uj kecske 26900, Nagykörös—Törtei—
Abony 3 1 877, Kiskvuifélegyháza — Alpár—Szolnak 497 18, Kecskemét—Szeged 31053, Kecskemét—
Kiskiuilialas 4,5170, Kiskunhalas—Mélykút 16-228, Iviskunfélegyháza—Izsák 43349, Iviskunmajsa—
Dorozsma 16-530, Iviskunhalas—Dorozsma 22800. Budapest—Arad 61-868, Kimszentmiklós

—

Solt\T.dkert 61-788. Kunszentmiklós—Tass 8000. Budai)est—Zimony 135-104, Szalkszentmártoiii

révút 1-660, Kiskrös-Solt 25600. Kiskrös-Kalocsa 27480. ICiskörös—Keczel 4-350, Csepel—Rárz-
ke\-e—Pereg 41-8.30. Szalkszeutmárton-vasút 1-6.5.5. Kalocsa—Gerjen 5000. Baja-Báta 13-102.

Kalocsa—Dusnok 18-000. Kolocsa-Uszód 9480. Verség—Kalló 2'236, Kiskunlaczháza -vasút
2-920, Gödöll—Valkó—Váczszentlászló—Zsámbok 20933, Apostagi út 1278, JMonor—Tápió-
szentmárton—Tapiószele 40.675, Tápiószecs-vasutállomás 2000, Nagj-káta-vasutállomás 1-512,

Abony-vasútállomás 2-172, Tapiószele-vasútállomás 1320, Tápiógyörgye-vasútállomás 1-350,

Ujszász-vasútállomás 3-115, Pestszentlrincz-vasútállomás 1400, Vecsés-vasútállomás 1-726,

Üll-vasútállomás 0-845. Monor-vasútállomás 2-700, Albert-Irsa-vasútállomás 1-000. Maglód-
vasútállomás 0-700, Gj-ömr-vasútállomás 2-300, Sülysáp-vasútállomás 3-660. Soroksár-vasút-
állomás 0'754, Dvinaharaszti-vasútállomás 0940. Taksony-vasútállomás 1-940, Dömsöd-vasút-
állomás 7-465, Lajosmizse-vasútállomás 0-800. Gödöll-\-asútálloraás 0-834. Aszód-vasútállomás
0-400. Kiskrös-vasútállomás 0-300, Szabadszállás-vasútállomás 1030, Soltvadkert-vasútállomás
0-300, Kalocsa-vasútállomás 0-683, Hartn-hajóállomás 1-125, Ordas- hajóállomás 4-(;00. Solt-

révbér 3-400. Baja—Mélykút 1-400. Zsámbék-Szomor 1-244. Gomba—Tápiósüly 12 000; összesen

80 út 1295-0885 km hos.szúságban. Ebbl kiépített 842-9475, kiépítetlen 452-141 km; a kiépi-

tettböl kalappal ellátott 406-3765, köalap nélküli 436571 km. A törvényhatósági közutakon van
568 áteresz és 212 lúd.

Vasúti hozzájáró közutak: Iklad-domonj-i 0-060, dunakeszi 0396, piroskai 0-050, alpári 0100.
tiszaújfalusi 0-100. jászszentlászlói 0118. kiskimmajsai 0-187. piliscsabai 0-200. pilisvörösvári

0-260, ürömi 250, kerekegjdiázai 0-700, szalkszentmártoni 0144, dunavecsei 02865, apostagi 0-0159,

dunaegjházai 0-0141, solti 0-1623, dunatetétleni 0606, hartai 00496. dimapataji 0248. kunszent-

miklósi 0-500, összesen 20 vasúti hozzájáró út 44474 km hosszúságban. Ebbl kiépített 3-7474.

kiépítet«tlen 0-700; a kiépítettböl köalapú 3-1414, köalap nélküU 0606 km s van 3 áteresz,

A községi közlekedési közutak száma 123 és hosszúsága 1367 -943 km. Ebbl ki van építve

110-525 km. kiépítetlen 1257418 km. Van rajtuk 210 híd és 173 áteresz.

A községi közdl közutak száma járások és városok szerint a következ : Abouyi járás 34,

alsódabasi járás 173, biai járás 60. dunavecsei járás 117, gödölli járás 168, kiskrösi járás 70,

kiskunfélegj'házai járás 88. kimszentmiklósi járás 67, monori járás 142. nagykátai járás 07. pomázi
járás 114. váczi járás 112; Czegléd 14. Kiskimfélegyháza 9. Kiskunhalas 15, Nagykörös 28, Szent-

endre 4, Vácz 7 ; összesen 1289 községi közdl közút, 4148-176 km. hosszúságban.

A közutak folj^tonosságát fönntartó közúti hid — a fváros kivételével — csak egy van
a Duna i>estvármegyei szakaszán, még pedig a soroksári Duna-ágon Ráczkevénél, hol a csépel

—

ráczkeve—peregi th. közút megy keresztül. Fölemlíthetjük még részben az újpesti vasúti hidat, a

mely személyforgalomra is be -van rendezve.

A vármegye közútainak építésére és jókarban tartására, nemkülönben
a magasépítési ügyekre a budapesti m. kir. államépitészeti hivatal ügyel föl.

Az államépítészeti hivatalnak Kuklay Béla kir. mszaki ftanácsos a fnöke
;

hetyettese Bauer Bódog kir. fmérnök. Kívülük még három kir. mszaki tanácsos,

nyolcz kir. fmérnök, nyolcz kir. mérnök és a hivatah tiszt vezetése alatt mköd
segédszemélyzet végzi a hivatali teendket. A küls személyzethez tartozik

19 útmester és 245 útkaparó. A törvényhatósági közutakon 11 útkaparó ház

van. Az útmesterek szertárbért kapnak és ezért kötelesek közúti szertárt tartani,

a hol az útfönntartáshoz szükséges eszközöket ellielyezik. Az útszemélyzet

a rendes útiszerekkel és szerszámokkal van fölszerelve. A vármegyének van 3

gz- és 4 lóvontatásra berendezett közúti hengere.

2. Hajózás és vizszábályozás.

A vármegyében a dunai hajózás majdnem egyids hazánk történetével.

Tudjuk, hogy fként hadi czélokra használták és már a keresztes hadak
Í8 itt vonultak át. Azonban III. Endre alatt olyan hajóstársaság is volt Pesten.
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a mely a Dunán a személyszállítási forgalom lebonyolításával foglalkozott.

Mátyás király pedig hajózható csatornát akart építeni a Duna és a Tisza között,

de e terv nem valósult meg, bár nyomok vannak arról, hogy Mátyás az építést

meí^kezdette. A XVI. században már az eddigieknél sokkal nagyobb hajók

közlekedtek a Dunán, st a tengeri hachhajókhoz hasonló hadihajókat is épí-

tettek, a melyek ágyúkkal voltak fölszerelve. A török hódoltság után II. József

a Willeshove'n kalmárháznak adott szabadalmat a dunai hajózásra. Az utána

következ idkben két csatorna-terv is merült fel a Duna és a Tisza között.

Mindkett Pestrl kiindulva, egyik Szolnoknál, a másik Szegednél torkolt volna

a Tiszába. Az elbbi részvétlenség, az utóbbi pedig mszaki akadályok követ-

keztében nem valósult meg. A hajózás csak a gzhajók feltalálásával nyert nagy

lendületet. Ekkor a dunai hajózásra az ,,Elsö cs. kir. szab. Dunagözhajózási

társulaf- kapott szabadalmat. A társulat 1830-ban alakult meg s els hajója,

az ,,I. Ferencz" még az év szeptember •i-én tette meg útját Bécsbl Budapestre.

A következ év áprihs 22-én Budapestrl a vármegye hosszában egész Moldváig

ment le a nevezett hajó. fedélzetén gróf Széchenyi Istvánnal, a ki a hajózás

fejlesztése érdekében nagy tevékenységet fejtett ki s mint a társaság eg3ák

frészvényese, arra ösztönözte az igazgatóságot, hogy szerezzen be több javított

rendszer gzhajót is. 1833-ban már a második gzhajó is elkészült, a mely

szeptember 1-én szintén Budapesttl lefelé tette meg els útját. 1848-ban már

46 gzöse és 128 uszályhajója volt a társaságnak s ezek 634.000 személyt és

2,300.000 mázsa árút szállítottak. 1860-ban 119 gzös és 469 uszályhajó 591.000

utast és 16,800.000 mázsa árút, 1870-ben pedig 155 gzös és 547 uszályhajó

1,520.000 utast és 20,200.000 mázsa árut szállított. 1909-ben a szállítási tel-

jesítménye Magyarország területén 1.426 ezer utas 47 millió személj^kilométer-

rel és 19 millió métermázsa árú 813 milhó tonnakilométerrel. Ma a társulat

körülbelül 20—22 milhó korona forgalommal dolgozik évente s ebbl mintegy
1-5—2-0 milhó esik a hajók építésére és tatarozására. A Dunagözhajózási társu-

latnak a vármegyében a következ járatai vamiak

:

Bécs—Budapest, állomásai a vármegyében : Vácz és Budapest. Postahajó közlekedik na-

ponta egyszer, mindkét irányban.

Budapest—Kalocsa—Mohács, állomásai : Budapest. Budafok. Nagytétény, Dimivecse,

Hart ., Ordas és Kalocsa (Úszód). Személyhajó közlekedik naponta mindkét irányban.

Budapest—Zimony, állomásai ugyanazok. Postahajó közlekedik le- és fölfelé naponként.

Budapest— Újpest között a nyári hónapokban reggel hét órától este tíz óráig óránként köz-

lekedik a helji hejójárat.

Mikor 1856-ban a Dunát szabad folyamnak nyilvánították, idvel több

hajóstársaság keletkezett a dunai hajózásra. Ilyen volt 1860-ban Luczenbaclier

Pál és János vállalata pesti székhelylyel ; 1866-ban a Középdunai gzhajózási

társulat, mely utóbb Els magyar gzhajó-társulattá alakult. Jelentékenyebb

volt még a Magyar Lloyd és a Hajóteher-kölcsönz társulat, de ezek annyi

nehézséggel küzdöttek, hogy 1871-ben Egyesült magyar gzhajózási társulat

czún alatt egyesülni voltak kénvi: elének. Éz a társulat 1874-ben megbukott,

s összes hajóit (45 gz-, 125 uszálj'hajó) 4-4 millió átalányösszegért az

I. Cs. k. szab. Dght. vette át. Ez id szerint a vármegyére fontos hajó-

vállalat még a Magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság, a mely
1894-ben alakult meg ezzel a névvel. 1907-ben a Magyar Királyi Folyam-
és Tengerhajózási r.-t. nevet vette fel. A vármegyét érint vonala a Dunán
a bndapest—Visegrád—dómösi, a következ állomásokkal : Budapest. Szentendre,

Leányfalva, Tahitótfalu, Tahi. Dunabogdány és Visegrád. Személyhajó tavasztól

szig naponként kétszer, július 1 és augusztus 31 között háromszor közlekedik

mindkét irányban. — A Tiszán a szolnok—csongrádi vonal érinti a vármegyét
s e vonalon Üjkécske az egyetlen állomás. A személyszállító teherhajók heten-

ként háromszor, vasárnap, kedden és csütörtökön közlekednek mindkét irányban.

A vármegyét tekintélyes hosszúságban érinti a Duna folyam, a melynek
alacsony ágya miatt a jég gyakran összetorlódott benne és a vizet visszaszorí-

totta. Körülbelül 1700-ig visszamenleg vannak adataink a vármegyében pusz-

tított árvizekrl. így a XVIII. századvégi árvíz-pusztítások alkalmával semmi-
sültek meg Kara, Kákony, Pandúr és Varajt vármegyei községek. Érsekcsanád,

Géderlak és Sükösd pedig magasabb fekvés helyekre költöztek. De egyik leg-
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nagyobb árvíz volt az 1838. évi, a mely alkalommal az akkori soüi járás 25 köz-

ségében összedlt 2371 lakóház. 796 kamra. 1162 istálló ; megrepedt 1339 lakóház,

244 kamra. 384 istálló; a kár épületben, eszközökben, vetésben, gabonában,
takarmányban, marhában és készpénzben 829.370 korona 62 fillér volt. Az akkori

pilisi járás 23 községében összedlt 1830 lakóház, 975 istálló és megrongálódott
1134 épület ; a kár épületben, marhában, bútorban és árúban 2,207.840 korona
54 fillérre rúgott. Legkevésbé szenvedett a váczi járás, de ott is 91.816 korona
volt a kár. Az árvizek megakadályozása czéljából szükségessé váltak a folyam-

szabályozási munkálatok, a melyek töltésemelések és mederátmjtszések útján

hivatva voltak a jég szabad lefolyását és egyben az akadál^-lalan hajózást is

biztosítani. Els ilyen szabályozási munka volt a Dunának Ordas alatt. Imsós
és Zádor között való átmetszése, a mit 1841-ben hajtottak végre. Az 1850-es

években készült a bogyiszlói átvágás. 1856-ban készítették Apostag és Solt kö-

zött az úgynevezett lombéri védgátat. Ebbe az idbe esik a soltvejtei védgát
építése is. Hasonlóképen a pest—zimomi állami útnak a töltése is arra volt hi-

vatva, hog^" védgátul szolgáljon.
í-' Az 1875—76. év telén újból nagy árvíz pusztított a vármegyében, a mel3i;l

fként a Szentendre és Csepel-sziget községei szenvedtek sokat. A Budapest
alatt lev balparti szakaszon a föntebb emiitett védmunkálatokat m'nd tönlire

tette és az ott elterül községekben óriási károkat okozott. A kormány Jankovich

Miklós képviselt küldte ki kormánybiztosul a vármegye alsórészébe. Ekkor
indult meg a védmunkálatok nagyobb arányú teljesítése. Az átszakított tölté-

seket és gátakat megersítették. Dunavecse és Apostag között 365 öl hosszú,

háromszakaszos új védgátat készítettek. Apostag és Solt között a lombéri

töltést 240 öl hosszúságban karózással ersítették meg. Solt és Kisharta között

a vejtei töltést 3500 öl hossziiságban építették ki és koronáját egész szélességben

egj' méterrel emelték föl. a tassi és dabi töltést pedig, a mely egyben állami út

is, 350 ölnyire ersítették meg. Ekkor tervezték és valósították meg a Dunán
az újpesti kiköttl a csepeh szlkig terjed folyamrész szabályozását, jégtor-

lódás ellen való megvédését és kényelmes kirakodó helyek építését. Budapesten
fölül az újpesti kiköttl a Neuschloss-féle gyárig terjed szakaszt 1800 öl hosszú

töltéssel látták el. Budapest és a csepeli szlk közötti folyammedret pedig ki-

mélyítették. Az úgjmevezett Kopasz-zátonj'nál 62.000, lejjebb pedig 98.600

köböl kavicsot kotortak ki és a meder szélességét 200 ölre szorították össze.

Hasonlóképen kotrással szabályozták a további Dunaszakaszt is és az egész

vármegye területén a folyam fágának mindkét partját, a hol annak szüksége

fönnforgott. párhuzam-müvekkel látták cl. Az 1890-tl 1906-ig terjed idköz-
ben végezték a Sükösd, Érsekcsanád és Bajaszentistván között lev három
átmetszést. Dunaszabályozási munkákra kb. 20 millió K költséget fordí-

tottak.

De nemcsak a Dunán, hanem a Tiszán is voltak nagy árvizek. E folyamnak,

a mely néhány mérföld hossziiságban érinti a vármegye keleti részét, nagy víz

alkalmával 110, kis víznél 88 öl a közép mederszélessége. Középmélysége a víz

sodrában legkisebb víznél 36 m, legnagyobb víznél 83 m. Mikor 1847-ben

a tiszaszabályozási munkákat nyolcz osztálvra osztották, a vármegyét érint
szakasz a negj'edik osztályba jutott. A folyó közvetetlen partja is elég magas,

de azért mindenik község magasabban fekszik az ártérnél, a mely sehol sem nagy.

Az árterekbl Tószeg, ó-ésÜjkécske, Bög és Alpár községek határainak jut egy-

egy ré.sz. 1859-ben újból megállapították a vízállás pontjait és a közvetlen

part még a legalacsonyabb helyeken is 4—5 méterrel magasabban van a pont-

nál. Szabályozási töltés van Tószeg és Kecske alatt 12.000 öl hosszú.ságban.

Révet találunk Bögrl Xagyrévre, ökécskérl Inokára és Kürtre és Alpárról a

túLsó oldalra. 1876-ban itt is összetorlódott a jég és az árvíz átcsapott a töltésen,

anélkül azonban, hogj' a gátat átszakította volna.

A Duna pestvármegyei szakaszának jelentsebb szabályozási mvei

:

Az újpesti téli kiköt 1858-tól 1863-ig készült és Újpest és a Népsziget

között teriil el. Kiterjedése 32 hektár s a bejáratnál vízállásnál 2 m mély.

A medencze 400 m hosszú, 30 m széles és víznél 15—17 m mélv. A part-

hosszúság balról 2470, jobbról 2166 m. Jégzajlás eUen védgát, jégtör és a sziget

erdsége védi. A kikötben 600 hajó fér el. Az éjszaki végén zsilip van, vas záró-

készülékkel.
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A soroksári Dunaágat 1872-ben elzárták és a hajózást megszüntették
rajta. Az alsó, u. n. gubacsi zárógát hossza a két part között 230 öl. E gáton zsiLp

van, hogj' az elzárt ágba friss vizet bocsássanak, a mely az ott rekedt vizet

a poshadás eUen megvédje. A csepelszigeti oldalon lev tápzsilip és a pesti part

közötti szélesség 245 öl, míg a zsilip nyílása 20 m széles és másodperczenként
63 köbméter vizet ereszt át. A zárógáton fölül lev kiköt 2800 m hosszú, 280
m széles és a bejárata 30 öl. Az elzárás óta több terv merült föl a soroksári ág
további kiképzése iránt. Akarták hajózható csatornának, mesterséges halastónak

és téli kikötnek. St iimen akarták a Dunát egy Szolnokig vezetend csatorna
útján a Tiszával összekötni. Végre elhatározta a kormány, hogy a soroksári

Dunaágat újból megnyitja a hajózásnak és e czélból az egész Dunaágat hajóz-

ható csegós csatornává alakítja, mely munkálatok már is folyamatban
vannak. Egyben megvalósítják a téli kiköt eszméjét is és a munkálatokat
már az 1909. év folyamán megkezdték.

A tassi téli menedékhely a soroksári Dunaágnak alsó torkolatában van és

a medencze bejárata fölött 14 hektár kiterjedés. A menedékhely 290 hajó

elhelyezésére szolgál.

A vármegyében lev víztársulatok a következk :

A ,,Pestmegyei sárközi ármentesítö-társulaf 1872-ben alakult meg ..Pest-viztársniatot.

megyei sárközi Dunavédgát- és csatorna-társulat" czímmel, hogy a Dunapatajtól
Bajáig terjed Dunaszakasz balparti ártereit vízmentesítse. A társulat 1885-ben
a mai czímmel újjáalakult a belvizek levezetése czéljából. Szélchelye Kalocsa
és elnöke Városy Gyula dr. kalocsai érsek. A tár.sulat kiterjedése 117.111 k. hold,

belvízlevezet csatornáinak a hossza 300, töltéseinek a hossza 61 km. A tölté-

sekbe 8 cszsihp van beépítve. A belvizek kiszivattyúzására 1897-ben szivattyú-

telepet építettek Pusztacsanádon, mely 3 darab egyméteres nyílású kör-

szivattyúból áll, a melyek másodperczenként 5 köbméter vizet tudnak kiemelni.

Normális emelési magasságnál a gépek teljesít képessége 250 vízlóer. Az összes

muiLkálatok eddig 4,388.000 koronába kerültek.

A ,.Oerje és Perje vizszabályozó-társulat" a Tisza folyamvidékébe tartozik

és 1873-ban alakult, hogy a Gcrje és Perje patakok szabad lefolyását a Tiszába
biztosítsa. Székhelye Abony ; a társulatnak 1879-ig önkormányzati joga volt,

de ez id szerint miniszteri biztos vezetése alatt áll ; miniszteri biztosa Létay
Lajos kir. fmérnök. A társulat hatásköre 20.261 k. holdra terjed ki. A belvíz-

levezet csatornák hossza 68543 km, a töltéseké, a melyekben 3 zsilip van,

39.343 km. Az edchgi költség 774.269 korona.

A ,,Dömsöd-pataji Duna-védgát-társidat" 1881-ben alakult, hogj' a Duna
balpartján, Kaskunlaczháza és Ordas községek között elterül árteriíletet víz-

mentesítse, hol az 1870-es évekig a budapest—zimonyi állami út töltésén kívül

védelmi munkálatok egyáltalában nem voltak. A társulat székhelye Tass, elnöke

Hajós József és kiterjedése 122.630 k. hold. A töltések hossza 68 km és ezekbe
a belvizek levezetésére 11 zsilip van beépítve. Az eddigi befektetés 1,857.894 kor.

A .,Galgavölgyi viztársulat" a Galga patak szabályozása, illetleg mocsa-
rainak lecsapolására alakult 1885-ben, Aszód székhelyivel. A társulat hatáskörébe
az a terül?t tartozott, a mely a Galga patak mentén Püspökhatvan fels hatá-
rától Jászfényszarú határáig, a Galgának a Zagyvába szakadásáig terjedt s ez

4530 k. holdon terült cl. A munkálatok 180.000 korona költségbe kerültek s min-
dennel elkészülvén, a társulat 1903-ban föloszlott. Azóta az általa épített véd-
mvek további karbantartásáról a hatóság gondoskochk.

A ..Kecske-kecskeméti tiszai ármentesít-társulat" 1895-ben alakult meg,
mint a ..Szolnok-csongi'ádi jobbpart tiszai ármentesít-társulat" jogutódja.
Hatásköre kiterjed Kecskemét törv.-hatósági város határán kívül Pest-Pilis-

Solt-Kiskún vármegyében ö- és Üjkécske, Jász-Nagykún-Szolnok vármegyében
pedig Tiszainoka község határrészeire. A társulat székhelye Üjkécske, auto-
nómiája föl van függesztve és ez id szerinti miniszteri biztosa Tahy Jakab clr

min. oszt. -tanácsos. Kiterjedése 5130 k. hold, védtöltéseinek hossza 17 km.
melyekbe 2 zsilip van beépítve. A belvizeket kiszivattyúzással távolítják el

és e czélból 1898-ban a laki fok mellett szivattyú-telepet építettek, a hol egy darab
40 cm.-cs körszivattyú van, a mely másodperczenként 240 liter vizet tud ki-

emelni. Rendes emelési magasságnál a gépek teljesít képessége 11 vízlóer.
Az eddigi befektetés 1,094.594 korona.
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A ..Csepelszigeti árfiientesiltí-társtilaV' ISttS-ban alakult, hogy a Csep?lsziget-

uek a Duna árvize alatt fekv területeit vízmentesítse. A társulat székhelye
Ráezkeve, elnöke Budtn/ánszky László fszolgabíró és hatásköre 20.í)00 k. holdra
terjed ki. A védtöltések hossza 70 km és 3 csözsilip van beléjük építve. A mun-
kálatok eddig 1,427.801 koronába kerültek.

A ..Dab-tassi nyári védgát-társulat''' 1903-ban alakult, hogy Dab és Tass
községek határait, melyek a dömsöd—pataji védgát társulat töltésén kívül

a Duna árterébe esnek, a nyári árvizektl nií'ntcsitse. A társulat székhelye

Ta^js, kiterjedése 2348 k. hold és elnöke Hajós József, a minthogy mérnöke
és tisztikara is ugyanaz, mint a dömsöd—pataji védgát -társulaté. Védtölté-
seinek hossza 13 km. melyekbe 4 zsilip van beépítve. Költsége 35.138 K.

A „Szentendre szigeti ármentesít-társulaV' 1905-ben alakult, hogj' Pócs-

megyer és Szigetmonostor községek határrészeit a nyári árvizektl mentesítse.

A társulat székhelye Pócsmegyer, elnöke Almásy Sándor pomázi fszolgabíró

és kiterjedése 2220 k. hold. A^édtöltéseinek hossza 25 km, melyekben 3 zsilip

van. A befektetett tke 244.344 korona.

A ..Pestvármegyei dunavlgyi lecsapoló és öntöz-társulat"' 1909-ben alakult

meg. hogy Dunaharaszti és Alsónémedi éjszaki határától a sárközi ármentesítö-

társulat éjszaki határvonaláig terjed, 16 négyzetmértföldnyi mocsaras terület-

rl, a mely eddig keveset jövedelmezett, vagy a müvelésre teljesen használha-

tatlan volt. a belvizeket levezesse és öntöz müveket építsen. A társulat szék-

helye Budapest és elnöke Wagner Géza di\ Hatásköre kiterjed 123.070 k. holdra

és a munkálatok költsége 6,475.300 koronára van elirányozva,
vízügyi Vízügyekben felügyeletet gyakorol : a budapeMi folyammérnöki hivatni,

a melyhez a Dunának Esztergom vármegye határától Bajáig terjed szakaszán

a folyamszabályozás és ármentesítés tartozik. A hivatal fnöke Wirthl József

kir. mszaki tanácsos, a ki mellett még három fmérnök, két mérnök és két

segédmémök mködik. — A szolnoki folyammérnöki hivatalhoz tartozik a Tiszá-

nak Pest vármegj'ét érint szakasza. A hivatal vezetje Pósa Károly kir. fmérnök.
— A budapesti kultúrmérnöki hivatalhoz tartoznak a belvízlevezetési, patak-

szabályozási, öntözési és alagcsövezési ügyek. A hivatal fnöke Zlinszky Elek

kir. mszaki tanácsos, a ki mellett még két fmérnök, egy mérnök és egy segéd-

mémök végzi a hivatalos teendket.

3. Vasutak.

Pe.st-Pih.s-Solt-Kiskun vármegyéének vasútügyi története egyids az or-

szág vasútügyének a történetével. Ugyanis a vármegye területén épiíltek az ország

els vasútjai'. A vármegj^e vasúthálózata kiterjedt és még korántsem jutott

el teljes srségéhez. Bár eddig is keresztül-kasul szelik az állami és helyi érdek
vasutak a vármegye területét, azért még mindig egész sereg vasutterv van napi-

renden. A vármegye állami és help érdek vasútjait megnyitásuk idrend-

jében fogjuk tárgyalni.
AllamTasntak. A budapesi—púrkánynána—bécsi vasút budajjest—váczi szakasza 1846 július 1.5-én nyílt

meg. mint a Magjar Közi«)nti Vasút vonala. A vácz—párkány-nánai szakasz 1850 deczember

16-án nyilt meg, mint a Délkeleti Államvasút vonala. Az egész vasútat 1891-ben államosították.

Hossza a vármegyében 41 km. E vasút mentén a következ állomások varrnak : Budapest njnigati

p. u.. Rákos-rendez, Palotnújfalu. Rákospjlota-Ujpest, Dunake.szi-Alag, Göd, Felsögöd, Szöd

és Vácz. E vonalon Uji)estig 25 személy, Alagig 17 (nyáron 21) személy, Váezig 13 személy ós egy

gyorsvone.t közlekedik naponta mindkét irányban. Az express vonat Párizsból ós Ostendéböl, nem-

különben vissza, najKjnta közlekedik.

A budapest—szegedi—orsovai vasút budapest—czeglédi szakasza 1847 szeptember 1-ón nyílt

meg, mint a Mugjar Központi Vasút vonala ; a czegléd—kiskunfélegyházai szakasz 1853 szeptem-

ber 3-án, a kiskunfélegjházai szakasz pedig 1854 márczius 4-én nyilt meg, mindkett mint a Dél-

keleti Államvasút vonala. Az egész vasútvonalat IS'Jl-ben államosították. Hossza a vármegye

területén 147 km; E vasút mentén a következ állomások vannak : Budajiest nyugati ]). u., Kbánya,
Pestszentlörinczi nyaralók, Pestszentlörinczi kavicsbánya, Vecsés, Kertekalja, Üll. Mouor,

Nyáregjháza, Pilis, Alberti-Irsa, Czeglédberczel, Czeglédljerczol-Cser, Budai út, Czegléd. Czeglédi

szállások. Nyársapát, Xagykörös, Fekete, Katonatele]), Kecskemét, Kecskeméti földmíves-iskola.

Kiskunfélegyházai út. Páka, Kiskunfélegyháza-Jakabszállás, Kiskunfélegyháza, Szentkút és Pál-

monostora. A keleti expressz Budapestrl hetenként kétszer : szerdán és szombaton indul és Buda-

pestre kétszer : hétfn és csütörtökön érkezik. E vonilon Czeglédig 7 személy ós 6 gyorsvonat,

Kiskunfélegyházáig 7 személy- ós 3 gyorsvonat közlekedik ós még tovább 6 személy- és 3 gyorsvonat

közlekedik mindkét iramban.

A czegléd—szolnoki vasút a budapest—czeglédi vasút foljiiatásaként szintén 1847 szeptember

1-én nvilt meg, mint a Magyar Központi Va.sút vonala és 18!) I-ben államosították. Hossza a vár-
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1. A pestszentlörinczi textikjár. — 2. és 3. Készletek a gép- és vasutfelszerelési gyárból
Kistarcsán.
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A pilisvörösvári bányatelep.

A pilisszentiváni bányatelep.
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megyében 23 km, állomásul a következk : Czegléd. Kecskéscsárda. Abony és Paládicspuszta, E
vonalon (1 tzemély-. egy vegyes és 3 gyorsvonat közlekedik mindkét irányban.

A déli vasút budapest—nagykanizsai szakasza IStil ái)rilis 1-én nyílt meg. Hossza a várrae- va-.ut.

gyében 17 km s állomásai a kö\-etkezök : Budapest, Kelenföld, Budafok, Budafok-megálló és Nagy-
tétény-. E vonalon 5 személy és 2 gyorsvonat közlekedik mindkét irányban.

A budapest—hatvani vasút 18(57 április 2-án nyilt meg. mint a Magyar Éjszaki Vasút vonala. Államvasutak.

18G8-ban államosították. Hossza a vármegyében 68 km. E vasút mentén a következ állomások

vannak : Bud«i)est keleti p. u.. Kbánya fels p. u.. Rákos, Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákos-

csaba, Péezel, Isaszeg. Gödölli méhészgazdaság, Gödöll, Máriabesny, Máriabesnyi kolostor,

Bag, Aszód, Hévizgyörk, Galgahé^-iz és Túra. E vonalon Gödöllig 16 személy- és az egész vonalon

10 szentély-, 2 vegyes és 6 gyorsvonat közlekedik mindkét irányban.

A budapest—szolnoki vasút újszász—szolnoki szakasza 1873 márczius 10-én nyílt meg, mint

a hatvan—szolnoki vasút vonala, rákos-—újszászí szakasza pedig 1882 márczius 12-éu nyilt meg,

mint áUf.mvasút. Hossza a vármegyében 95 km és állomásai a következk : Budapest keleti p. u..

Kbánya fels p. u.. Rákos, Rákoskeresztúri nyaralók, Ecser, Maglód, Gyönu-, Mende. Puszta-

szentistván. Tápiósüly-Tápiósáp. Táj)ióság. Tápiószecs, Szentmártonkáta, Xagykáta, Farmos,

Tápiószele. Tápiógyörgye, Pokoltanya, Ujszász, Zagyvarékás és Abonyi út. E vonalon 9 személy-,

egy vegyes ós egy gyors- és azonkí\-ül a nyugati pályaudvarról még 4 gyorsvonat közlekedik mind-

két irány bfn.

-A, budapest—pécsi vasút kelenföld—baranyaszentlörinczí szakasza 1882 november 16-án

n>-ilt meg. Hossza a vármegyében 33 km. E vasút mentén a következ állomások vannak : Buda-

pest keleti p. u., Budajjest-Ferenczváros, Budapest-Kelenföld, Budafok megálló, Budafok, Kis-

tétény és Xagytétény-Diósd. E vonalon 4 személy, egy vegj-es és 4 gyorsvonat közlekedik mind-

két irányban.

A budapest—szabadkai vasút 1882 deczember 3-én nyílt meg. Hossza a vármegye területén

145 km. E vasút menten a következ állomások vannak : Budapest keleti p. u., Budapest-Ferencz-

város, Budapest kitér. Erzsébet fah-a. Soroksál', Dunaharaszti, Taksony, Kisvarsány, Aporka
Kiskuuleczháza, Dömsöd. Kunszentmiklós-Tass. Homokszentlörincz, Szabadszállás, Fülöpszállás,

Pusztaszentinu-e. Csengd. Iviskrös, Soltvadkert-Tázlár, Pirtó, Kiskunhalas és Göböljárás. E vo-

nalon a keleti exjíressz-vonat hetenként háromszor közlekedik, mindkét irányban. Továbbá négy-

gyors.- 8 személy- s ezeken kívül Budepest és Kiskrös között még egy személy- és egy vegyesvonat

közlekedik naponta.

-A kiskörös—kalocsai vasút az elbbivel egyidben, 1882 deczember 5-éa nyílt meg. Hossza

31 km, állomáséi a következk : Kiskörös. Keczel, Órjeg, Öregcsert, Szakmar és Kalocsa. E vona-

lon 3 személy- és 2 vegyesvonat közlekedik mindkét irányban.

A budapest—komarom—bécsi vasút kelenföld—újsznyi szakasza 1884 július 15-én nyílt meg.

Hossza a vármegyében 46 km és állomásai a következk : Budapest-Kelenföld, Kérberek, Budaörs,

Törökbálint, Torbágy és Herczeghalom. E vonalon S személy- és 5 gyorsvonat közlekechk mind-

két irányban.

A félegyháza—csongrádi vasút 1888 szeptember 16-án nyilt meg. Hossza a vármegyében
14 km és állomásai Kiskunfélegyháza és Gátér. E vonalon 3 motoros és egy vegyes vonat közlekedik

mindkét irányban.

A budapest— tiszai helyi érdek vasút bárom szakaszból áll és mindenik különböz idben H. é. vasutak
épült ki. Els \-olt a budapest—lajosmizsei helyi érdek vasút, a mely 1889 júUus 8-án nyilt meg.

Második volt a kecskémét— tiszaugi h. é. vasút s ezt 1896 október 3-án nyitották meg. Végül ezt

a két vonalat a lajosmizse— kecskeméti h. é. vasút szakaszával kötötték össze s ez 1905 január 15-én

nyílt meg, a három helyi érdek vasúttársaság l)edig a fönti czim alatt egyesült. Az egész vonil

hossza 129 km. Mellette feküsznek a következ állomások : Bud?pest nyugati p. u., VárosUget,

Ferencz József-laktanya. Kbánya alsó p. u., Kispest-Pestszentlrinez, Soroksárpéteri, Gyálpuszta,

Óesa, Óesai szlk, Inárcsi szltelep, Inárcs-Kakucs, -41sódabas, Gyón, Alsóhernád, Örkény, Csurgay

major, Felsölajos, Lajosmizse, Szent-Lajos, Klabertelep, Felsöméntelek. Méntelek, Alsóméntelek,

Nagynyír, Kisnyír, Kúti erd, Kunszeutmiklósi út. Miklóstelep, Máriakápolna. Széktó, Kecskemét-
Máriaváros, Kecskemét alsó )). u., Kecskemét, Mkert, Alsóúrrét, Kisfái, Koháryszentlrincz, Világos-

hegy, Sziki-a és Lakytelek. Budapest és Lsjosmizse között 8 személy-, Lajosmizse ós Kisnyír között

(i személy- és 2 vegyes, Kisnyir ós Kecskemét között 6 személy- és 10 vegyes, Kecskemét és

Tiszaiig között jjedig 6 vegyes vonat közlekedik naponta. — Ugyancsak a tiszai helyi érdek vasút-

társaságé a kisnyir— kerekegyházi voníl, a mely 1905 január 16-án nyílt meg. Hossza 9 km, állo-

másai : Kisniiir. Hetényegyháza, Szarkás, Móczártelep és Kerekegyháza. E vonalon 10 motoros

vonat közlekedik na))onta.

A kecskémét—/iilöpszállási helyi érdek vasút 1895 október 10-én nyilt meg. Hossz i 43 km.

Vasüli állomásri a következk : Kecskemét, Kecskemét alsó p. u.. Kórhánköz, Beretvástelep,

HelvéeziK, Bnllószeg, Köncsög, Agtísegyháza, Agasegyházi tanyák, Agárdytelep, Izsák, Uzovics-

telej), Fülöpszállás-kitérö, és Flöpszállás. Naponta 6 vegyes vonat közlekedik.

A budapest—esztergomi h. é. vasút 1895 november 17-én nyilt meg. Hossza a vármegyében
43 km. E \on! I Újpestnél a vasúti hídon megy át a Dunán és a következ állomások fekszenek

mellette : Budapest-nyugati p. u.. Rákos-rendez, Budajwst-Angyalföld, Óbuda, Üröm, Solymár,

Pilisvörösvár, Piliscsabai tábor. Klotildtelep, Piliscsaba és Tinnye. Naponta 12 személy- és a téU

hónapok liivételével vf.sájntponként Piliscsebáig még két személyvonat közlekedik.

Az aszód—balassagyarmati helyi érdek vasút, a mely a Nógrádvármegyei helj'í érdek
vasúttársaságé, 1896 augusztus 13-án nyílt meg. Hossza a vármegyében 25 km ós állomásai a kö-

vetkezk : Aszód, Iklad-Domony, Galgamácsa, Galgagyörk, Püspökhatvan és Acsa-Erdökövesd.

E vonalon 2 vegyes és egy személyvonat közlekedik naponta mindkét irányban.

A Szolnok— kiskunfélegyházai helyi érdek vasút 1897 deczember 9-én nyilt meg. Vonilhossza

66 km. E x-.,sút mentén a következ állomások vannak : Szolnok, Piroska, Tószeg, Tisz.ivárkouy,

Vezseny. Pusztejen, Újbg, Újkécske, Lakytelek, Tserd, .\lpár, Tisziújfalu, Borsihalom és

Kiskunfélegyháza. Naponta 6 vegyesvonat közlekedik.
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A lilegyháza—majsai helyi érdek \-asút megnyílt 1899 augusztus 3-án. Hosszi 26 km. Visút-
állomásai a következk : Kiskunfílegj-liáza, Halesz. G^ilambos, Ilon^szállás, Jászszentlászló, ötfa
és Kiskuiunsjsjí. E vonalon 4 wgyesvonnt közlekedik niponta.

A kunazentmiklós—dunapataji helyi érdek \-asút 1902 október 2I-én nyílt mag. Hossza
50 km. Allomiisai a kö\-etkezk : Kunszentraiklós-Tass, Szalkszeutmárton, Csabony, Dunivecse,
Apostflg, Dimneg_\háza, Solt. Dunitotétlen. Állampuszta, Harta é; Dunapitaj. E vonalon 6 vegyes-
\T>nat közlekedik niponta.

A hal<u—regSczei helj-i órdek visút megnyílt 1903 október 31-én. Hossz \ a vármigvében
I«< km. Allomásni a vármegye területén Kiskunhil.is, Kopolya ós Fehértó. E vonilon ntpoufca
t> vegyes\-onat közlekedik.

A czeglédvidék-i helyi érdek vasút megnj-ílt 1909 november 25-én. Hossza 15 km. Vasút-
állomásai a következk : Czepléd. Czegléd megálló. Széchenyi-tér. Kossuth-tór, Újváros. Garje,
Zöldhalom. Véghtelep. Csemö. Mikebuda ós Kupai Kovácsraijor. Czegléd ós Gerje között niponta
28 és Pz egész vondon 6 motoros vonít közlekedik naponta.

Kisebb mértékben érdekli még a vármegyét az ú)sz<Uz—jászapáti—vámoagyörhi helyi érdek
vasút, a mely Ujszásznál és a vácz—ipolysági hel>-i érdek vasút, a mely Váoznál ágazik ki az állam-
\-asutakból. — Az itt fölsorolt helji érdek vasutak, mind az államvasút kezelése alatt állanak.

Az aláb b következ magán\'8SÚtak egyúttal magánkezelésben is vannak:

H. é. TiHamos •^ BudapeM-vidéki h. é. v.isuttársaság von-ilai a következk : Budapest—Szentendre, meg-
Ta>nlak. nyilt 1888 augusztus 17-én. Hossza 16530 kilométer. Vasútállomás li : Budapsst-Pálfv-tór, Lukacs-

os Császárfrd. Hiijógyár, Óbuda-Filatorigát. Aquincum, Rómii fürd. Ciillughogy-Arpádfürdö,
Békásmegjer. Budakalász. Pomáz és Szentendre. Mindkét végállomásról nxponta 14 személy- ós
vegyesvonat indul. — Budapest-Kerepes, megnyílt 1888 július 20-án. hossza 20030 kilométer. —
Vf.sútállomásai : Budapest. Ruggyantagyár. Ferencz-József-laktanya, Fehérút. Rákosfilv.i meg-
álló. Rákosfalva, Sárgacsikó, Rákosszentmihály. Almássy Pál-telep, Mátyásföld felsömegálló.

Mátyásföld. Mátyásföld alsó megáUó. Czinkota. Ciprera fürd, Árpádtelep. Csömör, Kistarcsi és

Kerepes. Mátyiisföldig niponta 47. Czinkotáig 30. Csömörig 20 és az egész vonilon 14 személy- és

vegyesvonc.t közlekedik oda és \-issza. — Budapest-Erzsébetfaíva, megnyílt 1887 augusztus 7-én.

Hossza 4 kilométer. Vasútállomásai : Budapest-Vágóhíd, Sertésközvágólúd, Honvédmenház-
Petroleumgyár, Fegyvergjár és Erzsébetfalva. Reggel 4 óra .55 percztöl este 9 óra 5 jwrczig részint

gzüzem, részint x-illamos vonatok 15 perczenként közlekednek mindkét iránybin. — Budapest—
Soroksár— Dunaharaszti, megnyílt Soroksárig 1887 augusztus 7-én. Dunaharasztiig 1887 november
24-én, hossza 15150 kilométer. Vasútállomásai : Buda])est-Vágóld. Sertésközvágóhid, Houvód-
menliáz-Petroleumgj-ár, Feg>-\-ergyár, Erzsébetfalva, Erzsébetfalva alsó megálló. Jutagyár. Sorok-
sár felsömegálló, Soroksár középs megálló, Soroksár templomtér, Soroksár, Soroksár vásártér,

Milleniumtelep és Dunaharaszti. Soroksárig naponta 39. Dunaborasztiig pedig 18 személy- és vegyes-
%-onat közlekedik oda és %'issza. — Dunaharaszti—Ráczkeve. megnyüt 1892 november 7-én, hossza

27540 kilométer. Vesútállomásai : Dunaharaszti, Szigetszentmi klós, Szilágvitelep, Tököl, Sziget-

csép, Uradalmi szltelep. Szigetszentmárton—Szigetújfolu és Ráczke\^. Naponta 6—6 személy-

es vegj-esvonat közlekedik mindkét irányban. Az összes vonalak villamos üzemre való átalakí-

tási folyamat b in van.

A budapest—budafoki h. ó. %'illamos vasút 1899 szeptember 19-én nyílt meg és Budapestrl
Budafokon át Xagytétényig jár. Budapest és Budafok között reggel 5 órától este 10-ig 20 perczeu-

ként, BudajK-st és Xagj-tétény között pedig 40 perczenként közlekedik a villamos.

A budapest—szentlrinczi h. é. \-illamos vasút 1900 október 12-én nyilt meg \-iIlamos üzemben.
Addig pedig 1887 áprihs 12-töl kezdve gzüzemben kezelték. A fvonal mentén a következ állo-

mások vannak : Budapest-Orczy-út, Vágóhíd-utcza, Hungária-út, Ipirvasút, Dimjanich-utcza,

Kispesti kitér. Villamostelep, Tiszii h. é. visút, Pástszentlrincz ós Szirvascsárdi. E vonalon
reggel 5 órától este Il-ig 15 perczenként közlekedik a villamos. A szárnyvonal Budapest-Orczy-

útról Kispest-Erzsébet-térig vezet és itt 8 perczenként közlekednek naponta a villamosok.

A budapest—újpest—rákospalotai \nllamo3 vasút 1894-ben nyílt meg. Pályahossza 17"208

kilométer. Fvonsl.i Budapest-Xyugoti p. u.—Újpest—Rákospalota, szárnyvonalai Megver- ós

istvántelki fömühel\-telep felé ág.iznak ki. A fvonalon 10 perczenként, a szárnyvonalakon pedig 15

perczenként közlekednek a \-illamosok. E vasút t^eherforgalomra is be van rendezve, %'illdmos moz-
don\-nyal. Csatlakozása van az újpest-rákospalotai és angyalföldi állomásokkal és mintegy 22 ipir-

vágányon bonyolítja le a. körzetébe tartozó nagj-obb vállalatok forgilmát.

Már építés alatt van ós még az 1910. év folyamán megn.\-itni tervezik a vácz—budapest—
gödöUii h. é. \nllamo8 %-asútat, mely a rákospalota—váczi fvonalból és a Veresegyház—gödölli

szárnyvonalból áll. A fvonal állomásai a következk lesznek : Rákospalota. Alag. Kundlaázatelep

megálló. Fót, Csomád, Vereítgjház, Vicziántclop, rszcntmiklÓE—Váezbottyán, Rudneykert
megálló, Váczhartyán, Váczrátót, Csörög és Vácz. A szárnj^'onal Veresegyháznál ágazik majd ki a

következ állomásokkal : Vereseg>-ház. Szada, Öreghegy megálló és Gödöll.

Vaíut-terrek. A vármegye törvényhatósága tetemes áldozatokat hoz a vasútügy fejbsz-

tése érdekében, a mi mellett bizomát az. hog\' a már meglev sr vasúthálózat

mellett egész sereg új hel^n érdek vasútvonal van engedélyezés alatt és ezek

legtöbbjét részvényjegyzéssel, anyagilag is támogatja a vármegye. A tervbe

vett vasútvonalak legnagj'obbrésze rendes nyomtávú és gzüzem, de van kö-

zöttük néhánj" villamos üzem is. Ez id szerint a következ hel}^ érdek vasút-

vonalakra adott engedélyt a kereskedelemügyi miniszter :

BajiS Hajós, Kalocsa és Dunapataj között.

Baja, Bajaszentistván, Xemesnádudvar, Hajós és Kiskörös között.

Heves, Jászapáti, Jászmihálytelek, Jászberény és Xagj'káta, esetleg : Jászberény, Jászfels-

szentgyörgy, Szentlrinczkáta, Tóalmás, Kóka és Sülysáp között.

Czegléd, Tápiószentmarton, Tápióbicske és Xagykáta között.
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Monor, Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Tápióbicske, Tápiószentmárton ós Nagykáta között.

Kecskemét, Orgovány. Szabadjakabszállás, Bugacz, Móriczgát, Szánk, líiskunmajsn. Mérges,

ötömös, Átokliáza, Tompa és Szabadka között.

Szar\-ascsárdától a budapest—czeglédi törvényhatósági út mentén Vecsósig.

A czeglód\'idéki h. ó. vasút mentén lev Kupai Kovácsmajortól Lajosmizséig.

Monor, Vasad. Csév, Pótharaszti puszta ós TJj hártyán között.

Budapest, Soroksár, Alsónémedi, Bugyi, Felsöpeszórpuszta. Középpeszérpuszta, Közóp-

adacspuszta, Dinnyóshalom, Felsvári major, Vágójárás, Kisnyír és Kecskemét között.

A Tiszaparton lev inokai komptól Ókécske, Ujkócske ós Kocsór érintésével Nagykrösig.

Torbágy, Páty, Telki. Jen. Zsámbék. Tök, Szomor, Gyermely, Bnjna. Nagysáp és Tokod.

Dimahiiraszti, Alsónémedi, Ócsa, Gombosmajor. Pótharaszti pviszta. Lengyelfalva, Lujza-

major, Viktóriamajor. Kisnándormajor. Amáliamajor, Klotildmajor ós Nagj-krös között.

Kiskunhalas. Harlvapuszta ós Kiskimmajsa között.

Budapest Ferencz-József-liíd, Gellérthegy, Sashegy, Farkasvölgy, Svábhegy, Jánoshegj%

Nagj-kovácsi, Pestliidegkút. Solj-már és Üröm között. Ebbl négy mellékvonal ágaznék ki : A Rupp-
hegytöl Budaörs, Máriamakk mellett Buda készig ; Budaörstl Törökbáhnton át Budafokig ; a Szép

juliásznótól Máriaremetén át Pest hidegkút ig és Solj-mártól Pilisszentivánig. A vasút a lehetséghez

képest motoros, villamos vagy gzüzem lenne.

Budapest, Rákoskeresztúr, Rákoscsaba és Péczel között h. ó. \'illamos.

Budapest, Kispest, Szentlrincz, Halomegyház, Vecsés, Üll és Monor között h. ó. villamos.

Monor, Pilis, Alberti. Irsa, Czeglódberczel ós Czeglód között h. ó. villamos.

Óbuda, Üröm, Pilisborosjen, Csobánka és Pilisszentkereszt között h. ". villamos.

4. Posta, távira és távbeszél.

A postaintézmény Magyaror-szágban és így a vármegyében is, a török

hódoltság megsznése után kezdett kialakuhü. Már II. Rákóczi Ferencz feje-

delem alatt két jelentékeny postavonal áUott fönn. melyek mindegyike keresz-

tezte a vármegyét ; egjik a határszél—györ—komarom—pesti, a másik a

pest—hatvani vonal. A fejedelem bukása után ezek is a gróf Paar-családnak,

mint a postaszabadalom tulajdonosának birtokába kerültek. Az 1715 : XXII.
t.-cz. azt is elrendeli, hogy Magyarországon magyar postamestereket alkalmaz-

zon az engedményes. 1749-ben Budapestrl kiindulva, öt postavonal szeli át a

vármegyét : a pest—komáromi 12 állomással, pest—hatvan—kassai 23, pest

—

debreczen—kolozsvári 29, pest—nagykörös—kecskémét—szeged—^temesvári 11

és a Székesfehérvár—eszek—belgrádi 22 állomással. E vonalak mentén a vár-

megye minden jelentsebb helységében volt postaállomás. A diligence (személy-

száUitó postakocsi) közlekedés 1750-ben indult meg Bécs—-Budapest—Temesvár
között. 1783-ban II. József elrendelte, hogy a magyar postaigazgatási teendk
a Budán székel helji:artótanács hatáskörébe tartozzanak, azonban a fposta-
mester továbbra is a gróf Paar-család feje maradt. 1788-ban Budapest—Péter-

várad között a Bácskán át új postavonalat nyitottak. 1780 körül kezdett a posta

pénzküldeményeket szállítani, nemkülönben hírlapokat is. Ekkor a postajárat

Bécs—Budapest—Temesvár között már hetenként kétszer közlekedett.

A XIX. század elején a postaforgalom hatalmas arányokban kezdett növe-

kedni. 1803-ban a következ irányokba történtek postaindítások : Bécsbe naponta;
Kassa kedd, péntek ; Gács, Ipolyság stb. kedd, szombat ; Léva, Nyitra szerda,

szombat ; Tolna, Pécs, Eszék vasárnap, csütörtök ; Székesfehérvár, Veszprém,
Grácz ; továbbá Szabadka, Zimony ; Kecskemét, Temesvár és végül Czegléd,

Abony, Debreczen felé szintén vasárnap és csütörtökön. A budai prefektura alá

ez idben 67 postaállomás tartozott. 1804-ben a chligence már hetenként köz-

lekedett minden irányban. 1813-ban Paar berezeg lemondott kiváltságairól

s ekkor kezdett a posta állami intézmény lenni, a mi még inkább elmozdította
fejldését. Azonban a forgalom emelkedése maga után vonta a postatolvajok
veszedelmes szaporodását. így 1820-ban megtörtént, hogy Buda és Vörösvár
között két gonosztev két értékes postacsomagot lelopott a kocsiról. Az ilyen

tolvajlások meggátlására elrendelték, hogy a postakocsikat fegyveres rök
kí-sérjék. 1825-ben szervezték a gyorskocsijáratot, a mely Bécs és Budapest
között hetenként háromszor közlekedett. Midn a Dunán a gzhajózás és nem-
sokára az els vasút megnyílt, a posta nyomban föUiasználta e közlekedési

eszközöket a maga czéljaira. 1848-ban a posta a magyar kereskedelemügyi
miniszter fönnhatósága alá került, de 1849-ben újra közös intézménvnyé vált.

Az abszolutizmus szomorú korszakára esik a távíró meghonosítása. Az ország

els távíró-vonalát Bécs—Budapest között 1850-ben állították föl. 1853-ban

pedig meghosszabbították Pesttl Szegedig. A következ idkben a vármegyén
át még több távíró-vonalat is nyitottak s a távíró akkor még, egészen a század
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Forgalom.

Utolsó negyedéig, független volt a postaintÓKmén^'töl. A kiegyezés megkötésekor
a posta újból és immár véglegesen a magyar kormány liatáskörébe került. 1868-

ban ismét olyan veszedelem merült föl. hogy Szeged—Kecskemét—Kalocsa között

be kellett szüntetni a postaszállitást. mivel e vonalon rövid id alatt 9 po.starab-

lást követtek el. 8 nem egyszer megtörtént, liogy a rablók gerendákkal a vonatot

is kisiklatták, csakliogy az értékes postaszállítmánylioz hozzájussanak. A távírót

a postával 1877—78-ban egyesitették. Az 1890-es évek elején pedig a távbeszélt
kezdték fölállítani a vármegyében. Kecskeméten 1894-ben nyílt meg a telefon,

a vármegye többi városában pedig 1900-tól kezdve. Ma már a járási széklielyek

és a nagyobb községek is be vannak kapcsolva a távbeszélhálózatba.
Post -Pilis-Solt-Kiskun viimiegyében e.z alábbi kincstári hivatalok vanirvk :

t'zegléd, Gödöll-udvar. Kalocsa. Kecskemét. Iviskunlelegj'háza, Xngykörös, Újpest és

Viicz ; ös.<zeseu 8. Ezek közül Gödöll-udvar csak táviró-liivatal és idlegesen mködik, míg a többiek

mind ]>.>sta. távíró és távbeszél állomások.

A ricm kincstári hivatalok a következk :

Posta-, tárirá- és távbeszél- hivatalok : Abony, Alberti-Irsa, Apostag, Aszód, Budafok, Buda-
keszi. Czegléd 2, Dunabogdány. Dunakeszi, Dunavecse, Erzsébetfalva. Göd. Gödöll, Gyömrö,
Hartn. Kiskrös. Kiskunhalas. Kispest, Kunszentmiklós, Monor, Nagykáta, Örkény, Péczel, Pilis,

PiUscsabp, Póc.smegyer-Leányfalu, Pomáz, Pestszentlörincz, Ráczkeve. Rákospalota, Solt,

Soroksár. Szabadszállás, Szentendre, Taliitótfalu, Tápiógyörgye, Tápiósáp, Tass, Túra, Ujkécske,

t'jszász. Visegrád és Zsámbok ; összesen 42.

Posta- és táviró- hivatalok : Alsódabas, Dömsöd, Dunapataj, FülöpszáUás, Hajós, Izsák,

Jászkarajen. Keczel. Kiskuni?. ezháza, Iviskumnajsa, Lajosmizse, Pusztavacs, Soltvadkert, Sükösd,

Szada. Tápióbieske, Tápiószele. Tá))iószentmárton, Újpest 2. Újpest 4, Ül és Zsámbók ; összesen 23.

Posta- és távbeszéló-hivate,\ok : Békásmegyer. Bia, Budars, Csei>el, Csömör, Czinkota, Duna-
haraszti, Fót. Isaszeg, Kóka. Mátyásföld. Nagykovácsi, Xagytétény, Nyáregyháza, Pestliidegkút,

Pilisszántó. Pilisvörösvár, Rákoscsaba, Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákosszentmihály, SoljTnár,

Szalkszentmarton, Taksony, Tóalmás, Tököl. Törökbálint és Vecsés ; ö.sszesen 28.

Csak posta-hivatalok : Ácsa. Akasztó, ÁlU'mjjuszta. Alpár, Alsónémedi, Bag. B'jaszent-

istván. Bátya, Bocsa, Bogjaszló, Boldog, Budakalász, Bugyi. Császártöltés, Csengd p. u., Csillag-

heg>% Csobánka. Czeglédberczel, Domony, Dimaegyháza, Dunatetétlen, Dusnok, Érsekcsanád
Fájsz, Felsödabas, Fokt, Galgagyörk, Gplgahéviz, Galgamácsa, Géderlak, Gomba, Gyálpuszta p. u.

Helvéczia p. u.. Homokmégy, Homokszentlöincz p. u., Inárcs-Kakucs p. u.. Jászszentlászló p. u.

Katonatelep. Káva, Kerekegyháza, Kerepes, Kisalpár p. u., Kisvarsány p. u., Kocsér, Maglód,

Makád. Máriabesny p. u., Mende p. u., Miske. Nemesnádudvar, Ócsa, Ókécske, Ordas, Öregcsert

p. u.. Örkény-tábor, Pálmonostora, Palotaüjfalu, Pánd, Páty, Perbál, Püspökhatvan, Szentmárton-
káta, Szeremle, Szigetmonostor, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Szöd, Tápió-

ság. Tápiósüly, Tápiószecsö, Tatárszeutgyörgy. Tinnye, Tiszaújfalu p. u., Torbágy, Tószeg, Törtei,

l'jhart\áii. Újpest 3, Újpest 5, Uri, Úszód. Üröm, Váczliartyán, Váczszentlászló, Valkó, Veresegy-

liáz. Verség és Zagyvarékás ; összesen 89.

Az egész vármegye területe a törvényhatósági várossal együtt 13.007 km és itt a hivatalok

kézbesítési kerületéhez tartozó helyek lélekszáma 883.591. A legutóbbi évi hivatalos kimutatás
szerint ven összesen 190 posta-, tá\Tró- és távbeszél-hivatal, 32 postaügynökség és 1 postagyüjt-
hely. A levélgyüjtöszekrények száma 56.5, a postai értékczikkárusítóké 340. Van 214 távíróhivatal

( a vasútiakkal együtt) és 1033 távbeszél-állomás. A hivatali személyzet nagysága a kincstári hiva-

taloknál : 95 tiszt és 117 cltiszt és szolga, a nem kincstári hivataloknál 699; összesen 911 és 12

faluzó levélhordó. — A vármegye területén lév valamennjá posta-, távíró- és távbeszél-hivatal leg-

utóbbi évi forgalmi adatai a következk : Levélpostai kiildemény érkezett 20,185.000 darab, cso-

mag és pénzküldemény- érkezett 860.000 darab, postautalvány érkezett 687.000 darab, postai után-

\éte\ \olt 290.000 darab, postai megbizás történt 14.200 esetben, távirat érkezett 299.000 darab és

távbeszélgetés volt 2,414.000. A forgalom nagj'sága a népességhez viszonj'ítva a következképen
aranylott : a vármegyében egy-egy lakosra esett 25 levélpostai küldemény, 11 csomag- és pénz-

küldemény, 0'9 postautalvány, 0-45 távirat és 7'7 távbeszélgetés.

Források : Horváth Mihály : Az ipar- és kereskedelem története Magyarországon a közép-

korban. — Koseovics Károly : Az ipar története Magyarországon 1526-ig. — Körömy Árpád : Ipar-

\iszony8Ínk a czéhek szabályozásától a mohácsi vészig. — Szúdeczky Lajos : A czéhek történetérl

Magjarországon. — Acsády Ignácz : Magyarország népessége a pragmatica sanctio korában. —
Galgóczy Károly : Pest vármegye monográfiája. — Magyar statisztikai közlemények, 1900. —
A buda])esti kereskedelmi és iparkamara évkönyvei. — A magyar kereskedelmi és ip?rkamarák
keletkezésének, fejldésének és mködésének a története. (Szerkesztette a budapesti kereskedelmi

és iparkamara.)— Iparfelügjelk tevékenysége 1908-ban. (Kiadta a kereskedelemügyi minisztérium.)
— Bezerédj Pál selyemtenyésztési felügj'cl évi jelentése Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye selyem-

tenyésztésének állapotáról az 1908. évben. — Hazai ipari beszerzési források. (Szerkesztette a keres-

kedelmi múzeum.) — Matlekovics Sándor dr. : A kereskedelem története. — Illésy János dr. : Vásár-

szabadalmak jegyzéke. — Vargha GjTila dr. : Magyarország pénzintézetei. Visszapillantás hitelügyi

\'iszonyaink fejldésére. — Kormos Alfréd : Pénzügyi C'ompass. — Tominac József : A Magyar szent

korona országainak vasúthálózata. — Hubtr Károly: A posta története Magyarországon. 1881. —
A magyar posta, táviró és távbeszél statisztikája 1908. — Az Országos Központi Hitelszövetkezet

évi kimutatása 1908. •— Kimutatás az iparoktatá.si intézetek 1907—-1908. é\-i állapotáról. — A Buda-

I)esti kerületi munkábiztosító pénztár évi jelentése. 1908. — Az Országos raunkásbetegsegélyz és

balesetbiztosító pénztár évi jelentése 1908. — A helyszínen gyjtött és magánfelektl nyert adatok.
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A mohácsi vész eltti idbl mindössze a visegrádi városi iskoláról maradt a legrégibb

femi némi adat. 1495 június 5-ike eltt a visegi'ádi tanulókról esik
°yo""''f-

szó, a kik II. Ulászló királynál énekeltek (recordantes). Két forin-

tot kaptak, a mint II. Ulászló számadáskönvveiböl kitnik.^) Azok-
nak a fiúknak ugyanis, a kik a mise alatti éneklésben szorgalmatos-

kodtak, egy-egy forint járt egyenként egj^ évre.-)

Kétségtelen, hogy a XVI. században minden róm. kath. és protestáns

egyház mellett elemi iskola is mködött. Egy, a XWI. század elején készült

kimutatás szerint a protestánsoknál — a legszegényebb protestáns egyház-
községek kivételével — mindenütt volt külön iskolamester.^)

Az els összeírás a XVIII. század második felébl való. 1770-ben a kiráhn ^'''^ osszeirfc.

kormány körrendeletet intézett a vármegyékhez, hogy tudakolják ki az iskola-

mesterek nevét, növendékeik számát, jövedelmüket, a tanítás módját és anyagát.
Az országos összeírás adatai csonkán maradtak ránlí. A conscriptio adataiból
Pest-Pilis-Solt vármegye területén 186 népiskola létele állapítható meg.

A vármegye iskoláinak rendszeres történetét a nemzeti iskolák korsza- xemzeti iako-

kával nyithatjuk meg, a melyre becses alapot találunk a vármegye köz- i^''-

gyléseinek jegyzökönyveiben, 1780-ból. A budai megyeház egv részét

Erdélvi Józsefnek, a budakeriileti nemzeti iskolák felügyeljének adják bérbe.

A márczius 7-én Pestent ártott vármegyegylésjegj'zkönj^ve errl ígv szól :

Elterjeszti els alispán úr, hogy újabb emlékezet szerint, midöu a megyének budii curiális

háza, nem közönséges költséggel kija\-íttatott, a megye közönsége azt határozta, hogy annak
fels emelete, a házi pénztár némi segítése tekintetébl, bérbe adassék ; ezt most a földszinten
a lépcs mellett lev egy szobával, a kisebbik pinczével, istállóval, félszerrel. udvari és padlás
heljáségekkel egvütt. ftisztelend Erdélyi Jósef apát és kecskeméti plébános, miután a buda-kerii-
ieti nemzeti iskolák felügyeli tisztsége van reá bízva, szándékozik kivenni, a mint az iránt ad-
ministrator iir ö nagyságánál már nyilatkozott is ; csak az van tehát hátra, hogy a ftisztelend
úrral, a ki jelen van, a bér iránt njalvánosan megkössék az egyezséget. A megye örömét fejez-

vén ki azon, hogy oly tisztességes és mondott hivatalánál fogva, lakosaira nézve is kétségte-
lenül igen hasznos tagtársát fogadhatja házába, az évi bérösszeget 150 forintra határozzi, azzal
a közbevetett feltétellel, hogy bírt palotában, ha a szükség és körülmények kivánandják, sza-
bad legyen és jogában álljon a megj-e közönségének összejöveteleket és nyilvános gyléseket tar-
tani. Meghagyatik föpónztárnok úrnak, hogy a fennebbi 150 forintot, mint évi illetséget, a házi
pénztár részére vegye be. A földszinti résznek többi alkalmatosságai pedig továbbra is átenged-
tetnek alszolgabíró Setéth Farkas, és Gyurcsányi István biztos uraknak, kik azon házat eddig
Í8 lakták. Kiadta Tahy György esküdt aljegyz, (aláírva) Erdélyi Jósef a budai kerület nemzeti
iskolájának felügyelje.*)

A budai tunkerületben, a melybe Pest, Esztergom, Komárom, Nógrád, Fehér
éspleves vármegyék, a Kis-Kunság ós a Jászság tartoztak. 1780-ig a nemzeti
iskolák alapítása tekintetében vármegyénket órdeklleg csak Pesten, Váczott.
Czegléden ós Félegyházán történtek lépések. Pesten négy osztályt, Váczott. Fél-
egyházán ós Czegléden három-három osztályt állítottak, ugyanannyi tanítóval.
Czegléden a budai klarisszák szerzete, mint földesúr szerepel a szervezésnél.^)

') Bókefi Rémig dr. : A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. — 170. lap.
*) V. ö. i. m. un. 1.

') V. ö. Franki Vilmos : A hazai ós külföldi iskolázás a XVI. században. 17. és 18. 1.

•) Eredetije latin nyelven. — Galgóczy : Pest-Pihs-Solt-Kiskun vármegye monográfiája.
•) \'. ö. Fináczy : A magyarországi közoktatás története llária Terézia korában.
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inté^l^-l*' Iskolai törvényok, szabályok a XVIII. íszázad végótöl gyalíran korülnek
tárgyalás alá a vármegye gylésein. 179S-ban az iskolai ifjúság ,,fegyver- és puska-
viselés, tiltott helyeki-e való járás, veszekedések indítása és azokba való keve-

redése, st az illet jurisdiotió rendeléseinek m<'gvetése miatt vádoltatván",

a rossz következmények meggátlására a helji:artótanács kötelezi a locaLs direk-

torokat, hogy tartsák meg az iskolai törvényeket, ügyeljenek az ifjúság maga-
viseletére. A rendtartást áthágok az 1771 deczember 1. napján 15. jegyzkönyvi
szám alatt közzétett iskolai törvények 241. czikkelyo sz(TÍnt büntetendk.
Kemény fenyíték alatt meghagyatik, ha valaid az iskolai ifjúság közül aCivilis

Jurisdiotió által fogságba vitetnék, összeesoportosulni ne bátorkoiljanak, hanem
ha magát az iskola-ifjúság sértve érzi, vagy valaki közülök : fölsségóhez tegyen
panaszt orvoslás végett. Azok pedig, „a kik párt ütésben tapasztaltatnának,

kemény büntetés alá húzattassanak és az iskolákból Idüzettessenek" és bünte-

tésöket országszerte tegyék közhírré. A vizsgálat vezetése a localis direktorokra

bízatott, azzal az utasítással, hogy azokat, ,,a kik testbon való csonkítást okoz-

nak, oly sobekt^t ejtenek, melyekbl halál kövotkezhetik, vagy nagyobb tolvaj-

ságba s olya* vétkekbe keverednek, melyek magok után crimináHs bünte-

tést húznának" : az ilyeneket az illet jurisdictióknak adják át.^)

1802 júhus 8-án Post-Pilis és Solt törvényesen egyesült vármegyék kisebb

ülése a heh-tartó tanács rendelete alapján intézkedett az iránt, hogy a mely
szülék g3'ermekeiknek az iskolai törvények áthágására segítséget nyújtanak :

,,ezek fiscahs actioval conveniáltatni fognak." A mi pechg a nationalis helybeli

oskolákat illeti : ezek iránt ö királyi fölségének az az akaratja, hogy mindenütt,

a hol 50 tanulásra alkalmatos gj^ermek találtatik, ottan iskolák nyittassanak,

st, a hol kevesebb számú gyermekek vannak is, ha fundus praezistál : ott is

iskolák n3nttatni rendeltetnek. Hogy pechg az iskolákba több gyermekek össze-

jöjjenek : a lelkipásztorok által az iskolai tanulásnak haszna a szülknek el-
adatni rendeltetik. Ama nem nemes szülkre, a kik gyermekeiket a vallási taní-

tásra el nem küldik, testi fenyítéket (az uraságnak vagy jurisdictio tisztjeinek

assistontiája mellett) szabtak. ,,Ha peclig az nem használ : magistratualis büntetés

alá" vetendk. ') 1802-bon kávé-, balos- ós kocsmaházakba és theatrumokba
való járástól" tiltják az ifjúságot büntetés terhe alatt. 8)

A helytartótanács 1811-ben az iránt intézkedik a vármegyénél, hogy
miután a falukon az ifjúságot a pásztorkodás vonja el az iskolától : ,,minden
helységben közönséges pásztorok fogadtassanak." Azután tapasztalták, hogy
némely helyen az ifjúságot csak az iskolamesternek tulajdon szobájában oktatják

s ,,különös iskolák nincsenek", tehát külön iskolaházakat kell építeni, továbbá
az iskolák patrónusai szorgalmazandók, hogy a téh hónapokban a ftéshez
tüzel-fáról gondoskodjanak.'). — 1813-ban Miskey Ferencz fszolgabíró arról

tesz jelentést, hogj' a budai kerületben a görög nem egyesült vaUásbeíiek nemzeti

s praeparendáhs iskolájok felállítására és tartására min önkéntes adományokkal
járúltak.^0). — Ugyanez évben a helytartótanács megküldi ama rendszabályokat,

melyek szerint megengech Felsége, hogy a görög nem egyesült vallást követ
magyarországi lakosok maguknak iskolákat építhessenek és tanítókat fogad-

hassanak. A vármegye kis gylése a ,,kegyes intéz levelet" annak módja szerint

felolvastatván, kiadta a kecskeméti, solti és pilisi járásbeh fszolgabíráknak azzal

a meghagyással, hogy azt a görög nem ogytfsült valláson lev eklézsiák elüljáróival

közöljék a végett, hogj- az iskolák felállítására, elrendelésére és a tanítók foga-

dására nézve a rendszabályokhoz alkalmazkodjanak, ^i)

Egyik 1817. évi ki.sgj^ülésen a hidegkúti oskolaház került szóba, a mely a

tanítványok számához (120) képest szk s különben is romladozó állapotban van-

ilajthényi Károly fszolgabírónak meghagyják, hogy a föklesuraságnál

megfelelleg járjon el.^^) — Az 1820 november 9-iki közgylés foglalkozik a

•) Vánnegyei Ltár 1798. év 238. jkönyvi szám.

') Vármegvei Ltár 1802. évi 1475. jköny\a szám.

») Vármegyei Ltár 1802. év 1108, 1475 sz.

•- Vármegyei Ltár 2425. szám.
'") Vármegjei Ltár 2159. sz.

") Vármegyei Líár 1813. év 7006. szám.

") Vármegyei Ltár 3182. szám.
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üehtartótanács amaz intézkedésével, hogy „minekutána a községeknek köteles-

ségében áll, ott, a hol grammatikális iskolák vannak, alsóbb, úgjnievezett ele-

mentális iskolákat is feláUitani s ebbeli kötelességének teljesítésére Kalocsa
városát szorítsa rá a vármegye. i^)

1828-ban intézkedés történik az iránt, hogy pusztákon és népesebb helyeken

kápolnákat és iskolákat kell állítani.^*) — Ugj-anez évben intézkedik a vár-

megye arról is, hogy a tanítók özvegyeinek, kik férjökkel, mint tanítókkal,

csak egj^ esztendeig éltek is, nyugdíjul férjeik fizetésének egj^harmad része szol-

gáltatandó ki.^*) Már 1829-ben arról olvasunk följegj-zést, hogy a tanítók özvegyei

részére penziót rendel 1807-beli rendszabályok az országgylés megállapítá-

sától vamiak függvé téve.^*) — Az 1829 november 19-iki közgj^ülés Csacskovits

Miháhoió Sticker Borbála váczi tanító özvegye nyugdíj iránti kérelmét tár-

gyalta. A tanács odautasíttatott, hogy az özveg\aiek mmgdíj fejében férje tanítói

fizetésének egyharmad részét, ha másként nem lehetne, az adózó lakosokra való

kivetés útján is fizetni köteles. A város azonban fölmentését kéri a teher alól,

mert Csacskovits különben is nem mint tanító, hanem mint tanácsbeh halt el s

fundus sincs a nyugdíjra s ,,mivel teljesíttetvén a rendelés özvegj^ Csacskovits-

nóra nézve : hivatalában megvakult tanító Stintzl Ferenez és Botsámn Ádám,
normális tanító özvegye nyomban hasonló kedvezéseket követelvén, a váczi

adózó lakosokra nagy teher háramlanék". — A tanítói jövedelmek egyébiránt

nemcsak a városi pénztárból, hanem a püspöki uradalom pénztárából (innen

évenként 200 frt átalány jár) fedeztetnek. i')

Pest, Pihs és Solt vármegyék 1839-40. évi követei törvényczikkeh'be fog-

lalását szorgalmazták annak, hogy megengedtessék a katholikus gj-ermekeknek

az evangéhkus iskolák látogatása, úgyszintén a katholikus szülknek evangélikus

nevelk tarthatása, azután ,,az evangéUkusoknak elemi és grammatikáHs oskolák

feláUításában való biztosítás" adassék s végül a tanítók fizetése s egj-ebek te-

kintetében a kathohkus és evangélikus vallásúak között, vallásuknál fogva,

különbség ne tétessék. (A törvényczikkehi; 1840 május 7-én terjesztették

felsége elébe.) i*) Az 1845 szeptember 2-iki közgj'lés tárgyalta a helvtartó-

tanács amaz intézkedését, hogy a vármegye tegyen jelentést az iskolák állapo-

táról s egj^ben a ,,közoktatási akadályokról is." A vármegye ,,elleges megfontolás

végett" a rendeletet ,,az országgylési tárg^-akkal foglalkozó küldöttségnek"

azzal az utasítással adja ki, hogy a mennj-iben ,,az iskolák újabb rendezése

a törvényes út mellzésével kormányilag szándékoltatnék foganatba \étetni,

a tárg^-alás alkalmával, s teend tudósításában kiterjeszkedjék azon körülményre
is, mi tekintet alá esik az az utón való intézkedés."^')

1805-ben a fispáni heh-tartó elterjesztésére a rendek — miután a köze- ^eiv."

lebbi országgylésen hozott törvény elegend módot nyújt ,,a magyar nyelvnek
tökéletesítésére és a nemzet azzal összekapcsolt boldogításának hathatós el-
mozdítására" a mag^•a^ nyelv ügyében hoztak nagy jelentség határozatokat,

a melynek minket érdekl része a következ : ,,JIivel pedig a nyelv tökéle-

lesítésére és gyarapodásának elmozdítására nem volna amiál hathatósabb
mód, mintsem, ha a növendék ifjúság els zsengéjével abban gyakoroltatik :

annálfogva a járásbeli szolgabírák oda utasíttatnak, hogy azon közönségeket,
a melyeknek közelében magyar iskolamesterek eddig nem tartattak, arra köte-
lezzék, hogy innentúl oly iskolamestereket feUogadván, a kik magyarul is tudnak,
általuk az ifjúságot magyar nyelvre is oktassák és a magj-ar nyelv tanítását
rendszerint való tudomiliijTiak" tegyék. "20)

A közoktatás állapotáról az els rendszeres statisztikai adatok a múlt
százafl hatvanas éveinek közepétl állanak rendelkezésünkre.

") Vármegyei Ltár 4293. szám.
') Vármegyei Ltár 2619 és 2620. szám.
") Vármegyei Ltár 2075. jköny\-i szám.
'•) Vármegyei Ltár 1829. óv 3259. szám.
') Vármegyei Ltár 5259. szám.
") Jelentése Pest, Pilis és Solt t. e. megyék 1839—4u. évi országgylési követeinek

Pesten l«40. Trattncr és Károh-i betivel. 50—51. 1.

'•) Vármegyei Ltár 5G35. szám.
") Vármegyei Ltár 1805. évi 2682. jkönyvi szám.
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^issi'^h^ '^^ 1S64 5. iskolaévben az elemi tanügy állása a következ :

A r<ím<ií katholikiisolcnak nz eszterjíoini órsolcs('>glH>ii .'> anya-, a kalocsai órsekst'iglx'n l'.l niiya-

és 18 loányepjluiz. a szókosMiórvári püspöksóglxni 33 anya- <k 17 leány-, a váczi püspökségben
S4 anya- ^ 70 leányopyház niellrtt volt iskolájuk. Az esztergomi érseksóíjhez líiidappst városi része
és Budapest megj-ei része tartozott mint tankerület. .-V kalocsai érsekséghez Í?est-Pilis-Solt terü-
letérl a kalocsai közép-, fels- és Kalocsa város tankerület; a székesfehérvári püspökséghez a bicskei
részben az érdi. továbbá a budai alsó-, fels- és szigeti tankerületek tartoztak : a váczi püspök-
séghez 14 tankerület, ú. m. a székesegyházi és Vácz városi, részijén a kiskunsági, alsónéinedi. czeg-
lédi. ecscgi. fóti. gödölli, hatvaui. kecskeméti. nag\-abonyi. nagykátai, soroksári, szolnoki és zsám-
boki tankerületik. Volt ös,szesen 144 anya- és 1 1 4 leányegyház. (E leányegyházak számában bent-
foglaltatik az érdi tankerület fehérmegj-ei részében lev leányegyházak száma is. minthogy ezek
a rendelkezésre álló kim\iti>tásban nincsenek elkülönítve. Iskola nélküli telepek száma 2S7.)

.Vz iskolák közül : S fot-lemi fiú. .") felemi leány. 8 föelemi közös. 9 alelemi fiú. 12 alelemi
leány. 231 alelemi közös és '.1 alelemi szükségbeli. összesen 282. Az iskolai épületek közül : állandó
229, ideiglenes 29. jó 13.5. trhet 82, rossz 4.i. Gyümölcsfa-iskola 121. Tantermek száma 382. Tan-
nyel\Te nézve: 2t>ii magjar. 23 német. 1 tót. 24 magyar-tót. 47 magyar-német. 8 magyar-német-tót,
9 mag\-a-némct-illir. Tanítók száma 418. ezek közül .51 f. 320 al. 21) segéd. 21 n. Tanítók összes

jövedelme : 99.199 írt .52 kr., egy tanítóra esett 282 frt 79 kr. Tanköteles 6— 12 éves gyermek volt

30.301 fiú és 28.34.5 leány, összesen 58.()4ti. Ezek közül iskolába járt 21.787 fiú és 19.133 leány, ösz-

szesen 40.920. Nem járt 8G14 fiú és 9390 leány, összesen 18.004. Egy iskolára esett 192 és egy taní-

tóra 108 tanuló. Ismétl köteles 12—15 éves gyermek volt 11.297 fiú, 4665 leány, összesen 15.962 ;

ezek közül járt 4359 fiú és 3614 leány, összesen 7973. Nem járt 6938 fiú és 1051 leány, összesen 7989.

.\ dunamelléki ref. egyházkerületben Pest-Pilis-Solthoz és a Kis-Kunsághoz a kecskeméti,

pesti, solti és részben a vértesaljai tankerületek tartoztak. Anyaegyház 94, leányegj'ház 12. (Iskola

nélküli telepek száma 46.) .\z iskolák közül volt 5 felemi fiú. 4 föelemi leány. 3 föelemi közös, 16

alelemi fiú, 15 alelemi leány. 90 alelemi közös. 2 alelemi szükségbeli, összesen 135. Az iskola-épü-

letek közül állandó 109, ideiglenes 17. jó 55. trhet 60. rossz 12. Gyümölcsfaiskola 34. Tantermek
száma 203. Tannyelvre nézve magyar 197. tót 1. német 5. Tanítók száma 232, ezek közül 38 f,
175 al. 15 segéd és 4 n. Tanítók jövedelme 54.883 frt 77 kr. egy tanítóra esik 256 frt 14 kr. Tan-
köteles 6—12 éves gj'ermek 9433 fiú és 8961 leány, összesen 18394. ezek közül járt 8765 fiú és 7890
leány. ö,sszesen 16.655. Egj' iskolára 124 és egy tanítóra 87 tanuló esett. Xem járt 668 fiú és 1071

leány, összesen 1739. Ismétl 12—15 éves tanköteles 2818 fiú és 2584 leány, összesen 5402 ; ezek

közül járt 1576 fiú és 1826 leány, összesen 3404. Xem járt 1242 fiú és 756 leány, összesen 1998.

Ag. h. ev. iskola a bányai egyházJcerületben 24 anya- és 15 leányegyház mellett volt. (Iskola

nélküli telepek száma 33.) Az iskolák száma 39 ; mind alelemi közös. Állandó iskolaépület 39,

jókarban 22. trhet 13. rossz 4. Gi|-ümölcsfaiskola 14. Tantermek száma 49 : taruiyelvre nézve

magyar 12, német 1, tót 2, vegj'es 34. Tanítók száma 51. ezek közül 5 f. 44 al és 2 segéd. .\ tanítók

jövedelme 17.288 frt 12 kr, egj' tanítóra esik 221 frt 81 kr. Tanköteles 6— 12 éves gj-ermek volt

2572 fiú és 2347 leány, összesen 4919. Ezek közül tényleg járt 2349 fiú és 2212 leány, összesen 4561 ;

egj- iskolára esett 117 és egj' tanítóra 89 tanuló. Mindennapi iskolába nem járt 223 fiú és 135 leány,

összesen 358. Ismétl 12— 15 éves tanköteles 186 fiú és 203 leány, összesen 389 ; ezek közül nem
járt 186 fiú és 203 leány, összesen 389.

A görög keletiel-nek a budai püspökségbl Pestben 13 anyaegyház mellett volt iskolájuk.

-A budai tankerülethez itt Fehérben 5, Gyrben 1, Komáromban 1, Nógrádban 1 iskolás anyaegyház

volt még. .-Vz egész budai tankerületben 18 anyaegyház mellett volt iskola. (Iskola nélküli telep 3)^

Az iskolák közül 17 alelemi közös és 1 alelemi szükségbeli. összesen 18. Az iskolai épületek közül 1/

állandó, l ideiglenes, 12 jó, 3 trhet, 1 rossz. Gyümölcsfa-iskola 4. Tantermek száma 21 : tannyeh-re

nézve szerb 9, szerb-magj'ar 2, görög-magyar 1, szerb-magyar-német 7. Tanítók száma 21, ezek

mind altanítók. Tanítók összes jövedelme .5467 frt 83 kr, egy tanítóra esett 260 frt 37 kr. Tanköteles

6—12 éves g>-ermek 334 fiú és 336 leány, összesen 670. Téiayleg járt 312 fiú és 307 leány, összesen

619. Eg>- iskolára 34, egj- tanítóra 29 tanuló esett. Xem járt 22 fiú és 29 leány, összesen 51. Ismétl
12—15 éves tanköteles Í30 fiú és 127 leány, összesen 257, ismétlbe járt 95 fiú, 101 leány, összesen

196. Nem járt 35 fiú és 26 leány, összesen 61.

Izraelita iskola a budai felügyelség alatt Pest -Pilis és Solt egj'esült vármegyékben 44 anya-

egj'ház mellett volt. Iskola nélküli telep 85. Az iskolák közül 2 felemi fiú. 1 felemi leány, 2 föelemi

közös. 1 alelemi fiú. 1 alelemi leány. 36 alelemi közös. 17 alelemi szükségbeli. összesen 60. Az iskolai

épületek közül 26 állandó. 36 ideiglenes. 39 jó. 17 trhet, 3 rossz. Tantermek számi 128. Tan-

nyehTe nézve magyar 2, német 7. német-magyar 119. Tanítók száma 175. ezek közül 69 f. 24 al,

69 segéd és 13 n. Tanítók összes jövedelme 37.445 frt. egy tanítóra esett 213 frt 97 kr. Tanköteles

6— 12éve3g\ermek 2645 fiú és 1555 leány, ös-szesen 4200. tényleg járt 2588 fiú és 1378 leány, összesen

3966. Egj- iskolára 60 és egy tanítóra 22 tanuló esett. Nem járt 57 fiú és 177 leány, összesen 234.

Ismétl-iskolába 12— 15 éves tanköteles] volt 114 fiú és 58 leány, összesen 172, járt 92 fiú és 23

leány, összesen: 113. Nem járt 22 fiú és 35 leány, összesen 37.

Tehát az 1864—63. iskolaévben 323 anya- és 141 leány-egyház mellett volt iskola. (Iskola

nélküli telepek száma 456.) .\z iskolák közül : 15 felemi fiú. 10 felemi leány, 13 felemi közös,

26 alelemi fiú, 28 alelemi leány, 413 alelemi közös. 29 alelemi szükségbeli, összesen 495. Az iskolai

épületek közül : 420 állandó, 80 ideiglenes, 263 jó, 172 trhet, 65 rossz. Gyümölcsfa-iskola 173.

Tantermek száma : 783; tannyelvTe nézve 477 magyar, 46 német, 4 tót, 183 magyar-német, 41

magj-ar-tót, 8 magj-ar-német-tót, 9 magj^ar-német-ilíir, 9 szerb, 2 szerb-magj'ar, 8 szerb-mag\-ar-

német. Tanítók száma : 897, ezek közül 153 f, 584 al, 1 12 segéd, 38 n. Tanítók összes jövedelme :

214.282 frt ; egy tanítóra esett 246 frt. Tanköteles 6— 12 éves gyermek : 43.285 fiú ós 41.544 leány,

összesen: 86.829, ezek közül járt 3.5.801 fiú és 30920 leány, összesen: 66.721. Nem járt iskolába:

9584 fiú és 10.524 leány, összesen : 20.108. 'A taniüók közül egj- iskolára esett 105 és egy tanítóra

67 tanuló. Ismétl-kötiles 12— 15 éves gj-ermek : 14.545 fiú és 7677 leány, összesen : 22.182, ezek

közül járt 6308 fiú és 5769 leány, összesen : 12.077. nem járt 8237 fiú és 1868 leány, összesen : 10. 105.
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A kiskunhalasi ref. fgimnázium.

A czeglédi m. kir. állami fgimnázium.
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Az 1869. évi november 17-iki iskolatanácsi ülésen azt mondja a kir. tan- im<j.

felügyel, hogy beutazta a vármegye délnyugati részét, t. i. csaknem az egész

terjedelmes soíti járást, Hartától, Izsáktól és Akasztótól 1? Szeremléig és Császár-

töltésig, megfordult a vármegye éjszaki részében, egyes pontokon, különösen a

p'lisi járásban. Sajnos, a szorgalomid csak 4—5, legfölebb 6 hónapra tehot az

egész vé,rraegvében. A szorgaloniid még a téli hónapokban is szakadozott.

Volt a vá,rmegyében ekkor 513 tanító, holott még 213-re lett volna szükség.

Az 1809. év két szempontból nevezetes dátum. Ekkor indult meg a nép- ^'"'^^.'^3^'"'''

oktatási törvény végrehajtása és az ehö kir. tanfílügycl Szász Károly, a j( bs iscoiatanácí;.

író és költ, a késbbi dunamc-lléki rcf. püspök, ki három évig volt tanfelügyelje

a vármegyének. Szász Károly mködésérl évnegyedenként re vármegyei iskola-

tanácsnak tett jelentéseket, a melyek fölötte érdekesek.

A tankerületi iskolatanács alakulása iránt, mint tudjuk, az 1868. évi

XXXVIII. t.-cz. rendelkezik. A tanácsok számára báró Eötvös József Budán 1869

május 21-én adott ki utasítást, a ni'^ly szerint tagjai (1 a törvény 125. és 126. §§-ait)

öt évre választattak, elnöke a kir. tanfelügvelö ; a tanács negyedévenként tar-

totta üléseit. Rendcsen két szakbizottságot alakított : egeiket az elemi, a másikat

a fels népiskolák számára. A tanács teendi két körre oszlottak, ú. m. : köz-

igazgatási ós bíráskodási eljárásra. Az elshöz tartoztak a népiskolák állítására,

rendezésére, ellátására és az egész népiskolai tanügy igazgatására vonatkozó

intézkedések, a másikhoz a peres ügyekben való bíráskodá.s ; a mink általában

a közig, bizottságok illetékességi körébe esnek.

1869 szeptember 2-án tartotta alakuló ülését Pest-Pilis és Solt vármegyék
tankerületi iskolatanácsa Szász Károly vallás- és közoktatásügyi min. osztály-

tanácsos és ideiglenes megyei tanfelügyel elnöklrto alatt. Ekkor az iskolatanács

tagjai a vármegyei bizottmány részérl a következk voltak : Battha Andor,

Beniczky Ödön. Beniczky Má.rton, Boskovits Alajos eh-., Drágffy Sándor. Fáy
Béla, Földváry jVIihály, Gózon István. Tahy Lajos. Hunyady Artúr, Jankovics

Miklós, Jordá^n István, Ivánka Imre, Kiss Miklós, Kubinyi Géza, báró L-pthay

Béla, Dalmadj' Gyz, Madarassy István, gróf Szápáry István, Mészáros Zsig-

mond. Nagy Ignácz, Nikohcs Sándor, Beöthy Lajos, báró Podmaniczky Ármin,

báró Podmaniczky Frigyes, legifj. gróf Ráday Gedeon, Reviczky István, Szalay

Samu, Szilassy János, Tafflsr Adolf, Tomory Anasztáz, Várady József, Vargha
János, Végh János. A megj'ebeli vallásfelekezetek részérl : Xeszverda István

kanonok, Csikay Imre rtf. esperes. Sárkány Sámuel ág. hitv. ev. esperes.

A tagok az 1869 november 17-iki ülésen jelentek meg teljes számmal,

a mikor Kecskemét sz. kir. város közönsége az iskolatanácsba Fördös Lajos

esperest és a kecskeméti ref. egyház lelkipásztorát. Horvátit Döme igazságügyi

miniszteri tanácsost és országgylési képviselt, Kecskeméthy Lajos dr. izr. val-

lású községi tagot és Kovács József r. kath. egyházi fgondnokot küldötte.

Szász Károly az iskolatanács 1869 szeptember 2-iki g3ailésén mutatott az

új intézmén>Te : a tankerületek, tanfelügyeli állások szervezésére, iskola-

tanácsok állítására. Fejtegeti azután, hogy nálunk az állam nem gondolt a köz-

oktatássíl századokon át. A mit legfelsbb felügyeleti jog néven biztosítottak

törvényeink és a fejedelmek : az nem volt más, mint csupán forma szerint való

bepillantás a statisztika legftlületesebb adataiba és a felekezetek, maguk kizá-

rólagos jogának tartva a közoktatást, még a felületes bepillantás ell is, a hol és

a liog}^ lehetett, elzárkózm igyekeztek, szóval : mindig ehsmerték annak jogo-

sultságát és tényleg megliiúsítottá.k hatályát. Az állam jogának örve alatt any-
nyiszor a legnemzetellenesebb befolyá^sok érvényesültek, hogy a tartózkodás,

sí az ellenliatás, nemcsak érthet, de szinte kötelesség gyanánt tnt föl. Azután
az egyháznak, mint intézménynek, kivált a felekezeti egyháznak természetében
fekszik a féltékeny kizárólagosság, mindent, a mit kezébe vett s magáénak tart,

maga egész szerkezetét, egész lényét elzárja, minden idegen befolyás, st csak
betekintés elöl is. Mert országa erkölcsi ország lévén, tulajdona a hit s remény
birodalmaiban fekvén. annak birtoklása oly kizárólagos jogot ad az egyes egyénnek
is, az egész testületnek is, melyhez idegen kéznek nyúlni, mol^^et idegen szemnek
bírálni nem szabad. Fölveti a kérdést, vájjon czélszer-e a közoktatás ügyét oly

kizárólagos természet és bírálatot nem tr testületek kezében mintegy egyed-
árükép hagyai, mink a felekezeti egyházak? Mikép jutott nemcsak hazánkban,
hanem az egész világon mindenütt a közoktatás eredetileg az egjdiáz kezébe,

llngyarorszáR Viirmegvíi i<-9 Vjirosai: Pcst-Pilis-Soll-Kiskiin v:iimoR.vi. II. ,,
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mindenki oltt ismeretes. A középkorban tulajdonképi közoktatás nem volt.

A népvándorlás, keresztes hadak és örökös bels és küls háborúk ^^harai ell
a tudomány a zárdák falai közé menekült. A leend papok tanultak, más nem.
Mikor királyok és államférfiak voltak és pedig többségök, kik nevöket ahg tudták
leírni, csoda-e, hogy a nép nagy tihnege még annyit sem tudott? A nép egész

értelmi élete a vallást anitásban határozódott és még ezt sem k'lietvén könyvbl
vagy a bibhaolvasás által tanítani, képek által kellé Jézus és a szentek élstének

fmozzanatait érzékíteni. A reformáczió, (mely egyébiránt nem elidézje volt

az új kor hajnalának, a mit nagy önhittség volna követelnie, mert nem esemé-
nyek teremtik a korszakot, hanem a megérleldött korszellem hozza el az ese-

ményeket úgy, mint az embereket) — lígymond — melyet az öntudatra ébredt

emberi szellem idézett el. korszakot jelöl a közoktatás történetében is, azaz

tulajdonképen nála kezddik a keresztyén közoktatás, az igazi népoktatás tör-

ténete. És mert a reformáczió, bár másodsorban, oly mélj-en hatott az állami és

társadalmi intézményekre is, els sorban mégis az egyház kebelében lev tudós
iskolák reformján és a közoktatás Idt erjesztésén kezdette meg; mi természetesebb,

minthogy az egyház és pedig mind a Idszakadt. mind az elbbi közösségben

megmaradt, bár a haladás elvét és a reform szükségét szintén ehsmerö egyház,

szóval mind a protestáns, mind a kathohkus felekezet, maga kezébe vette a köz-

oktatás ügyét oly korban, midn az emberek összes elmevilága a vallásban

központosult, minden, még az exakt tudományok is, a vallással hozattak össze-

köttetésbe és Galilei tana, hogj^ a föld forog, a Józsué könyvének bírálata alá

vettetett ; oly korban, midn az államnak, csak háború által levén elfoglalva,

eszébe sem juthatott az erkölcsi képzéssel oly szorosan összefügg értelmi kép-

zést irányozni vag\^ épen közvetetlenül kezelni akarni, st örült, hogy akad
valaki, a ki annak gondját és terhét helyette viselni kész, az egyháznak, illetleg

a felekezeteknek pedig érdekükben állt, egymás ellenében is kezükbe ragadni

a szellemek ez els irányzóját, a szellemi lét e hatalmas emeltyjét : a közoktatást.

Heh'csh azt, hogy a törvényhozás a bár nem természeti, hanem csak törté-

nelmi jogot respektálta és meghagyta a felekezetek kezében az iskolatartás

szabadságát. Hangsúlyozza : csak történelmi jog. Nem mintha a történelmi

jogot csekélylené, magyar ember azt nem teheti. De el kell ismernünk, hogy
szellemi téren a természeti jog alapjára kell visszatörekednünk, ha történelmi

események arról letereltek is. Már pedig — kérdi — kire ruházta a természet a
gyermekek nevelését és oktatásának kötelességét s tehát jogát is? Nemde — fej-

tegeti tovább — a szülkre és a családra? Minthogy pechg a házi, a magán-
nevelés némely tagadhatatlan elnyeit, számos hátrányai mellett a közoktatás

elnyei kétségkívül felülmúlják, kivált az élet küzdelmei közé kilépend fiúra,

a leend férfira nézve és még inkább, mert a szülk és a családok túlnyomólag
legnagj'obb része e kötelességet kellleg teljesíteni és tehát e joggal helyesen

élni nem tud : annálfogva természetes és czélszer, hogy többen összeállva,

a községre, és végelemzésben az egész polgári társaságra, az államra ruházzák

át a kötelességet és jogot, mindnyájok összesített erejével teljesítendt és gya-

korlandót. S miért nem, kérdezik a felekezetek, miért nem az egyházi és miért

épen a polgári községre, holott az egyház is az egyes családok közössége. Igaz,

az egyház^az egyes családok közö.ssége, egy tárgyban, mely bármi fontos, de

mégsem az ember egész lényét alkotó, t. i. a bit s a jöv élet üdvének reménysége
és eszközlése tárgyában. S míg a közoktatás jóformán csak erre, a vallástanításra

terjedt ki, jó is volt az iskolának a templom árnyékában lenni. Ma már, midn
a felvilágosodás és a tudomány mindinkább közvagyon lesz és kell még sokkal

nagv-obb mértékben azzá válnia, ma már a kor igényei szerint a közoktatásnak
a vallásos oktatás és az erkölcsi képzés bár igen fontos, de végre is csak egják

részét teszi. Azt tartsa kezében az egj'ház továbbra is. De mi dolga az egyháznak
azzal, hogy a növények köziU melyik a mérges, mehnk a hasznos, hogy Amerika
mnigatra esik-e vagy keletre, stb, A minthogy egy tekintet a felekezeti iskolák

túlnj-omólag nagj'obb részére meggyz, hogj- bizony az egyháznak mindezekre
vajmi kevés gondja van. Vád nélkül legyen mondva, st elfogyhatlan és szinte
hálával elismerve az egyházak érdeme, melyek hazánkban is három századon
át oly buzgalommal, bár sokszor meg nem felel anyagi ervel, viselték maguk
vállán az állam kötelességének terhét, ápolták, kebelökre szeretettel ölelve az

iskolákat, mint örökbe fogadott leánvi; az anya, úgy szeretve, úgy hozzászokva.
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hogy végre igazán saját leányának érzi, liiszi, vallja. Nagyon értékes gondolatokat
találunk foMatólag is, niidn kifejezést ad annak : nincs kétsége, hogy hosz-

szabb id múltával rendre-rendre az összes iskolatartás és az egész közoktatás-

ügy az állam kezeib? kerülend és közvetetlenül vagy községileg az ö terhe

leend. A tavaly hozott törvény — úgymond — e föltevésre mutat és azt eszkö-

zölni is fogja. L?galább az utat egyengeti és megkönnyíti arra. Lehet végczélja

is az. De hogy legközelebbi czélja nem egyéb, mint hogy felekezeti vagy községi,

mindegy, csak jó iskolák legyenek, azt, úgy hiszi, e törvénynek felekezetességi

szempontból elleiizöi sem fogják tagadliatni és meg van gj-özödve, hogy a
legközelebbi föladat sem lehet más, mint erre hatni. ,.Hogy ez irányban a
törvény már eddig is s még úgyszólván a megkezdett végrehajtás eltt jótéko-

nyan hatott, az tém^ Mert míg naponként szaporodnak az esetek és pedig e

kerület legnépesebb és legnagyobb értelmiségü községeiben, hogy a felekezeti

érdek önként visszalépvén a közmveldési érdek elöl, az iskolák községieknek
nyilváníttatnak és a polgári község azok felvirágoztatására tetemss áldozatokat
hoz vagy készít, másfell ott is, a hol ez nem történik, a felekezetek, az iskolák

eddigi, csaknem kizárólagos birtokosai, valódi vagy vélt jogaik védelmére, két-

szerestevékenységre ébredtek és számbavéve a 11. §. feltételeit, csakhogy iskoláik

felekezeti jellegét megtarthassák, ím összeszedik minden erejöket, hogy jó

iskolákat mutathassanak föl az ellenrköd államnak, s íme itt van, a miben
testületünk egyik érdemes tagja, báró Podmaniczky Frigyes is, az isk.-törvény
egyik kiváló figyelmet érdeml és elmaradhatlan feredményét reméli, mint ezt

a bányakerületi ágost. liitv. kerületi elnöki székébl csak nemrég kimondotta,
t. i. a verseny, melyet e törvény kétségtelenül elidézend és részben már is meg-
indított. Ha pedig a felekezetek majd tapasztalásból fognak meggyzdni, hogy
az állam fölvigyázati jogát és ellenrködési tevékenységét nem fordítja a szabad
vaUásgyakorlat, a felekezeti autonómia és a lelkiismeret örök jogai ellen, csak
a közoktatás fölvirágoztatására, ha majd államéletünket ann\a megtámadás,
annyi ingadozás és esélyek után megszilárdvltnak érzendik, hihetleg félelem és

féltékenység nélkül bízandják mindenütt az állam kezére azt, mit századokon
át féltett kincsként riztek : a közoktatás ügyét. Akkor az 1868. XXXVIII.
t.-cz. ama szakaszai, melyek a felekezeti iskolákról szólnak, miután az átmenet
talán hosszas processusának megfeleltek, elévüllek , a törvény többi része akkor
lesz igazán teljes mértékben végrehajtva. Az átmenet természetes lefolyását

erszakosan siettetni nem szükség. Egészséges testben az assimdatió a maga
ideje alatt biztosan végbemegy, annak erszakos hatású szerekkel siettetése

nem eshetik az organizmus kára nélkül. S a mi közoktatási törvényünk, bár
javítni való lehet és van is rajta sok, mely emberi m tökéletes, kivált els
öntvényében? e törvény nem egy pillanatnyi szükségre, hanem hosszas idre,
talán egy félszázach-a, talán többre is, készült, mi, kik bölcsejénél bábáskodtunk,
nem igen fogjuk megérni, liog>' az id által túlszárnyalt assék és egészen új intéz-

ményeknek kényszerüljön helyet adni." Rámutat a törvénynek önkormányzati,
valódi demokratikus irányzatára, midn az iskolaügyben az els tényezvé a
községet teszi, mert a vármegyének csak iráiívzó, az államkormán^aiak csak
felügj'eló szerepet hagyott femi és hogy ennélfogva annak végrehajtása nem fele-

kezeti, nem pohtikai pártkérdés, hanem tisztán a kultúra és szabadság kérdése,
vagjns nemzeti kérdés. ,,Legyen bár a tanfelügyel a kormány közege és politi-

kájának híve és legyen bár Pest vármegye túlnyomóan ellenzéki e téren, a köz-
oktatás felvirágoztatásának, a közoktatási törvény foganatosításának terén
nemcsak megférhetnek, de a legjobb lélekkel és a legnagyobb buzgósággal is

fogják egymást támogatni. Illesszük be azért — úgymond — magunkat uraim,
Pest vármegye tisztelt iskolatanácsa, ez új intézmény gépezetébe."

Az iskolatanács jegyzkönyvbe vétette a beszédet, mint oly tény emlékét,
mely az 1868. évben hozott népoktatási törvény végi-ehajtásának s a megyei
tanrendszer korszer átalakításának els mozzanatát ós így a megyére nézve
történelmi érdek, továbbá mint oly álláspont jelzjét, mely a vármegye fiaival

a kés utókorban is alkalmas lesz megértetni, mAy elvek ós' eszmék lelkesítették
a közmveldés és általános szellemi jóllét kérdésében ez id szerint a m. kir.

kormányt é.s az iskolatanácstagjait. — Azután elkészíttették a pecsétet is a kö-
vetkez körirattal : A pestmegyei tankerületi iskolatanács pecsétje. 1869. A jegyz-
könyvet Dalmady Gyz jegyezte, nnt tanácsjegyz.
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Szász Károly az iskolatanácsnak 1869 november 17-ón tartott ülésében
a többi között az iskolaügy- számos betegségei közül, mint legnagyobbat s leg-

elterjedtebbet, a rendetlen iskoláztatást jelöli meg. Majd sürgeti az ismétl
iskolák rendezését és szaporítását. Indítványozta végül : kérjék föl a vármegjét,
..mint a törvény végrehajtásának saját kebt lében illetékes közegét, hogy tekin-

télye egész súlyát latba vetve a szent ügy érdekében, tegyen oly intézkedéseket,

hog_v alárendelt közegei : a községi elüljáróságok a népoktatási törvény I. és 4.

§-ainak szigorúan érvénN^t szerezzenek." Az iskolatanács sajnos tudomásul veszi

azt a szomorú tapasztalatot, hogy a vármeg_vc területén és pedig mind a hit-

felekezeti, mind a községi iskoláknál a gyermekek iskolalátogatása a lehet
leghanyagabb. A törvény által kiszabott 8 havi tamd a legtöbb heh-t amiatt
nem tartatik meg. mert a gyermekek csak a 3—4 téli hónap alatt látogatják

az iskolát s akkor is rendetlenül. Ismétl-iskola pedig, igen kevés h<lyet kivéve,

nem is tartatik. E súlyos bajon segítend, az iskolatanács a tanfelügyel indít-

ványához képest az épen együtt ül megj'ci bizottmányhoz felterjesztést intéz,

melyben végül ezt mondja : ..Felkérjük a t. megyei bizottmán}^, méltóztassék
még jelen eg\-ütt ülésébl oly hatályos intézkedéseket tenni, hogy a községi

elüljárók a népoktatási törvény illet szakaszainak szoros végrehajtását, a nép-
oktatási törvény végrehajtása tárgyában a községek számára kiadott miniszteri

utasítás ide vonatkozó 1. és 2. §-aiban megjelölt módon elengedhetetlen köteles-

ségüknek ismerjék s arra feleletteher alatt köteleztessenek."

Az iskolatanácsnak 1870 november 16-iki évnegyedes közgylésén tett

elterjesztésébl a következ részek a fontosabbak : A tanfelügyel október
elején megkezdett iskolalát ogatá,sai alkalmával az iskolákban elvétve vagy alig

talált tanulókat, mivel a kedveztlen idjárás miatt a gazdasági muiikákat
késbb lehetett végezni és így a tanítás október 1. helyett csak november 1-én

kezddhetett. — A Kalocsán és Nagv'krösön tartott tanítóképzi póttanfolyam,
melyen 80 már mköd tanító vett részt, kitn eredménynyel végzdött. —
Elismeréssel szól a vármegye közgylésérl, mely a közigazgatási közegeket

utasította, hogj^ a tankötelesek iskoláztatása érdekében szigorúan járjanak

g. 1. S ez intézkedés következménye lesz majd az iskolaheljiségek és tanítói állások

szaporítása. Legújabb örvendetes mozzanatvl jelzem, hogy Czegléd polgári

iskoláját, melyet a múlt tanévben egy osztálylyal (fiúk és leányok számára
párhuzamosan), s két rendes és egy segédtanárral nyitott vala meg, erre

a tanévre már fokozatosan két osztályra emelte. (Az óbudai polgári iskoláról

hasonló gj^arapodást nem jelenthet. Ott a jelen tanév is csak egy osztálylyal

s egj' rendes tanárral maradt.) A nagykrösi fels leányiskola ügyeirl is külön

jelentés szól. Rátér itt egyben arra, liog^' a vármegj-ében sok olyan város van,

melyeknek a törvém^ 59 §-a értelmében polgári vagy legalább felsbb népiskolákat

kellene állítani és fenntartani ; Kecskeméten, Nagj'krösön. Czegléden és Óbudán
kívül, melyek e kötelezettségnek részben legalább eleget tenni már megkezdettek,

még Kalocsát, Váczot, Abon^i:, Kiskrö.st, Dunapatajt, Dunavecsét, Monort,

Nagykátát. Soltot, Ráczkevét éi Újpestet említi meg, mint a melyek e köte-

lezettség alá tartoznak, tehát tizenegy népes mezvárost, melyeknek felsbb
népiskolával kellene birniok; de— mint monda — még alsóbb vag^^ elemi iskoláik

sincsenek egészen a törvény színvonalán. Xagyobb községeink aránylag hátrább

állanak iskoláik szervezetében, mint igen számos kisebb községek, a mi (bár

mentséget találni lehet) mindenesetre szomorú, st aggasztó jelenség.

De nemcsak a legnagv'obb községekben, hanem a másik végletnél, a többé-

kevésbé népes pu.sztákon van a legnagj-obb baj, az iskolák legkiáltóbb hiánya.

Oly puszta, mely nem ugyan egész nagy területén, de csak oly csoportokban

is. melyeknek középpontján egy-egy kisebljszer s 20—30—50 gyermeknek
hozzájárulható iskola állhatna, s kellene is a 44.. 46.. 47. §-ok értelmében és szel-

lemében állania, oly puszta, mely külön iskola állítására kötelezhet volna,

van Pest vármegye területén legalább 40. Ezek : Tetétlen. Pótharaszt, Nyárs-

apát. Dánszent miklós, (alsó és felsrész). Alsó- és Fels-Nyáregyháza, Vacs,

Vasad. Sarlósár, Baracs, Adacs, Apaj, Szent-Tamás, Homok, Csabony-Vadas,

Mátéháza. Révbér, Bojár-Mikla-Tetétlen, Páhi. Csengöd-Kaskantyú, Pöszér.

Kis- ós Nagy-Bócsa. Tázlár. Harka, stb. S ezek közül — kérdi — s a többi még
el nem is számláltak közül alig négj'-ötben van iskola s ott is évenként alig 3—

4

hónapig, alkalmatlan helyen, képzetlen tanítóval, fölszerelés és taneszközök
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teljes liijjával. S azért panaszolja föl ezeket épen most az iskolatanács eltt,

hogy egy nagyfontossá.gú s elmélkedésre igen is méltó cszmeszálát köthessem
hozzp.jok s ajánlhassa azt az iskolatanács meggondolásába.

A közoktatási muiiszter nemcsak a tanfelügyelket utasította a pusztai

iskolák felállítására s szervezése körüli teendkre, hanem a várm3gyéket is

fölhívta, hogy a tanfelügyelket e részben támogassák s részükrl is intézked-

jenek a pusztai tanköteleseknek iskoláztatásáról. S mivel másfelöl a törvény
130. §. 4. pontja szerint az iskolatanács is arra van utalva, hogy a mi lányokon
maga nem segíthet, azokról jelentést, illetleg javaslatot a m?gyei (illetleg

sz. kir. városi) képviseltestülethez intézzen, — úgy hiszi, a legjobb, legille-

tékesebb helyen zörget, midn az iskolatanácsot kéri, támogassa t mini az 5000
leieknél többet számláló városolcnak felsbb népiskolákkal, mini a 30-nál több
tankötelest számláló pusztáknak elemi iskolákkal való ellá.tá,sára irányzott

törekvéseiben. És hogy egyesített igyekezetüknek minél terjedtebb sikere legyen

és pedig már e tanév" folyamán, indítványozza, hogy,,oszsza magát a teljes iskola-

tanács, a terjedelmes vármegye öt járásához képest, öt bizottságra és a bizott-

ságok még a tél folyamán vegyék számba : a) a körükbe cs s 5000-nél nagyobb
népesség mezvárosokat s azoknak a 35., 38., 39. §-ok értelmében községi tanin-

tézetekre fordítható anyagi erejét, a felsbb népiskolák felállítása szempontjából
;

és b) a körükbe es oly népesség pusztákat, melyek számára szintén felekezetiség

nélküli községi jellem iskola volna felállítandó : és ezeken a pusztá.kon a birto-

kosok összes egyenes adóját é.5 azoknak iskolai pótadó czímén kivetend 5%
mennyiségét

;
jelöljék meg ama pontokat, melyeken a pusztai iskola legczélsze-

rbben felállítandó volna; s jelöljék ki ama pusztákat, melyeknél az államsegély,

fleg az iskolaépületek elállítására igénybe volna veend ;
és végre ama pusz-

tákat, melyek a törvény 37. §-a szerint valamely szomszéd községhez volnának
gyermekeik iskoláztatása tekintetében csatolandók."

E jelentése a következ szép szavakkal zárul : Az 1868. XXXVII. t.-cz,

tisztelt iskolatanács, egy ór'ási horderej elvet proklamált, melynek termé-
keny méhében nemzetünk mveltségének s azzal együtt rgész jövjének, st
léte é? nem létének kérdés:> szendereg ; s ez elv, hogy Magyarországon innen-

túl nem szabad lenni egy szívnek, mely ne érdekldjék, egy karnak, mely ne máz-

dúljon 's egy talpalatnyi földnek, mely ne adózzé'c a közoktatás szent ügyéért

!

Az iskolatanács 1S71 márczius 22-iki ülésén számol be Szász Károly másfél

évi tanfelügyeli mködésérl. Ekkor Pest vármegye 189 rendezett községe

közül csak Telkin nem volt iskola. A többiben volt mindenütt, valamennyi
helyen felekezeti. A puszták elemi és az ötezer lakosnál népesebb városoknak
fels, illetleg polgári népiskolákkal való ellátása tekintetében alig tör-

téit valami. A mi a pusztákat illeti. Pest vármegye iskolatanácsa járásonként

bizottságilag történend összeírást rendelt el, melynek els eredménye a szük-

séglet kell felismerése lett. Jelenti, hogy Kistétényben, Nyáregyházán, Dánoson
államsegélylyel épülnek iskolák. Bojáron, Tetétlenen a tanítók államsegélyben

ré.szesülnek. Vasadon, Érsikhalmon, Zöldhalmon, a kalocsai 18 szálláson fele-

kezeti és községi, Váczon, Máriaházán és még néhány pusztán magánurasági
költségen vagy segélylyel vannak pusztai iskolák, de e részben még fölötte sok

a teend. A nagyobb községek felsbb népoktatási intézetei közül Óbudán pol-

gári fiskola egy tanárral, Czegléden polgári fiú- és leányiskola két évfolyammal,
három rendes tanárral és egy tanítónvel, Nagykrösön felsbb leányiskola egy
igazgatónvel és egy rendes tanítóval keletkezett s ide sorozható a Tatay Karo-
lina háromosztályú leánynöveldéje Kecskeméten. 1869 óta ezeken kívül már új

iskola 6 alakult. E hat új intézetben 14 tanteremben 17 tanító, (illetleg tanítón)
mködött. A már fönnállott iskolák közül 56-ban történt gyarapodás. A tanter-

mek száma 35-el, a tanítóké il-el. A czélszertlen tantermek átalakít attak. 20

pedig egészen újonnan épült.

Az akasztói róm. kath. iskolában 80, a kecskeméti ref. iskolában 200,

a solti ref. iskolában 900 és a váczi ágost. hitv. iskolában 100 frtot fordítottak

taneszközökre és felszerelésekre ; Kalocsán a pusztai tanítók fizetését 180—
190—200 frt helyett 300 frtra emelték, Tatárszentgyörgyön új iskola építésére

már 950 frtot tkésítettek. A magánáldozatok közül megemlítend gróf Peja-

csevicli János adománya, ki a szadai községi iskola építésére 3000, második tanítói

állásra 3000, összesen 6000 frtos alapítváiyt tett ; a váczi püspök Alpáron har-
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inadik tanítói állá-íva 30 hold földet, Tápióbicskén iskolacpítésro 200 frtot ado-
mányozott és 2000 frt alapítványt tett szegény gyermekeknek könyvekkel és

ruhával való ellátására : gróf Kcgkrkh Béla a nagykátai közs. iskola alapjához
5000 frttal és a faiskolálioz liét hold földdel járult ós azonkívül taneszközök
beszerzésére 300 frtot ajándékozott. 1871-ben 23 községben 27 magániskola
volt. Ezek túlnyomó száma izraelita. Valóságos zugiskolák voltak, s alig akadt
közöttük olyan, a mely a törvénynek megfelelt volna. Csupán felekezeti tekin-
tetbl tiirettek meg. Ily izr. magánintézet a 27 közül van 14. melyek közül
kiválnak a pomázi és a gödölli, mely utóbbiban a magyar nyelvet, földrajzot és

történelmet a gödölli ref. lelkész tanítja. A többiek közül kiválik a Tatay
Karolináé Kecskeméten és Krenedics Matildé Vá?zon. Váczon herczeg Koburg,
Máriahá^án pedig a Vécsej'^ grófok tartottak fenn magániskolát. Jegyzéket
mutatott be 102 olyan községrl, a hol az épületek rosszak, továbbá ama köz-
ségekrl, melyekben egyik vagy másik felekezet nyilvánította, hogy nem akar
(vagy nem tud) a törvénynek megfelel iskolát tartani és ezért az iskolatartás

jogáról lem )ndván. annak kötelességét a községi'e hárította, mely azonban
kötelezettségének még eddig nem tett eleget, tehát a 44. §. szerint arra kötelezend.
Ezek Gj^ón. Monor, Péczel. Vadkert és Szada.

Az 1869 november 17-én tartott ülésben bemutatott jelentésben a tan-
köteles és a tényleg iskolába járó gyermekek kimutatását hiányosan terjesztette

el. mert ez adatok abból a jelentésbl valók voltak, melyet báró Eötvös József
terjesztett az országgylés elébe. E szerint Pest vármegyében 1869-ben volt
6— 12 éves tanköteles : 32.700 fiú és 30.273 leány, összesen 62.973 ; 13— 15 éves :

13.176 fiú és 12.649 leány, összesen 25.825, mindössze 98.728. Ezekbl iskolába
csak 51.168 járt. vagyis az összes tanköteleseknek 48 %-a. Ebbl azonban tévedés
volna azt következtetni, mintha a népnek fele iskolázatlanul maradna. Az isko-

lába nem járók roppant számának egy részét a 13—15 évesek teszik, a kik 1869-ben— mivel a legtöbb helyen nem volt szervezve az ismétl-iskola — nem iskoláz-

tattak, ezek azonban nem sorozhatok az ,,iskolázatlanu maradottak" közé, mert
nagyobbrészt 6— 12 éves korukban iskoláztattak. Ezeket leszámítva, a 6—12
éves iskolaköteleseknek körülbelül csak 20 %-a nem járt iskolába. Pest vá,r-

meg\'e közönsége, valamint az összes fszolgabíi'ák. a községek elüljáróihoz intézett
szigorú rendeleteikkel mindent elkövettek a közoktatási törvény végrehajtására.
Az iskolaszékeket pedig utasították, hogy az iskolamulasztók névsorát esetrl-
esetre adják át végrehajtás végett a községi elüljáróságoknak. A vármegyében,
kivált egyes vidékeken, tetemesen javult az iskoláztatás, legalább a részben,
hogy a szorosan vett téli hónapokban, novembertl—február végéig az iskolák
tele vannak és ha mind feljárnának az iskolakötelesek, a legtöbb helyen nem
fémének az iskolákba. De a részben, hogy a törvényszabta nyolcz, illetleg az 53. §.

kedvezményével a tízéven felül' ékre nézve ne csak négy—öt hónap legyen a
szorgalomid, hanem hat és a rendesen október közepén megkezdd tanév ne
márcziusban záródjék, még nem állapítható meg javulás.

A felnttek oktatásának üdvös eszméjét, báró Eötvös József rendelkezései
nyomán, a most bevégzdött téU idszak alatt kísérelte megvalósítam, egyelre
azokban a községekben, a hol az elüljárok buzgalmától és a nép értelmességétl
sikert lehet remélni. A siker a várakozáson alul maradt. A felszólított 50 község
közül a nagyobb rész még csak nem is válaszolt a felhívásra, 22 község ígéretet

tett s m^olcz község jelentett csupán pozitív tényeket. Mindamellett, hogy az
eredmény kevés, a kísérlet megtörtént és eddig nyolcz községben 400 felntt
és hozzávetölag a többiekben, honnan még nem érkeztek be a jelentések, 500—600
és ígj"^ összesen 1000 körül van ama felnttek száma, kik Pest vármegys területén

a tél folyamán néhány hónapi iskoláztatásban részesültek.

Pest vármegyében az iskolák szellemi szükségleteinek gyarapítására
1869 óta a következk történtek : A tanítók egy részénél a törvény igényelte

számos tantárgyakban, tanrendszerben és módszerben való jártasság liiányzott.

A tanítók kicserélése már kezdetét vette. A felekezeti képzkbl az utóbbi évek
alatt mind jobb és jobb tanítók kerültek ki. Az állami képzk felállítása is,

melyeknek számát a törvény húszra határozta, gyorsan halad. 1870 nyarán
országszerte tanítói póttanfolyamokat rendeztek liivatalban lev, de kell kép-
zettséggel nem bíró tanítók számára. Ilyen tanfolyamot Pest vármegyében
a kalocsai róm. kath. és a nagykrösi ref. tanítóképzben tartottak, amott húsz,
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emitt hatvan résztvevvel. A nagykörösi póttaiifolyamon a hallgatók 50 kr.

napidíjban is részesültek. A kalocsai tanítóképzt, a melyben eddig a hitoktatón,

Írást, rajzot, zenét és festögyakorlatot tanító segédtanárokon kívül csak egy

rendes tanár volt s hol egy, hol két tanfolyammal bírt, a kalocsai érsek a törvény
követelményeinek megfelelleg szervezte s három évfolyamúvá fejlesztette.

A nagykrösi ref . tanítóképz, a mely akkor már három tanfolyami! volt, a törvény
és a kor színvonalán állott. Az iskoláknak taneszközökktl való ellátása tekin-

tetében óriási haladás történt 1869 óta. A miniszter gondoskodott nemcsak ele-

gend taneszközökrl, de azok oly kitn minségek voltak, hogy a külföld

legjobb termékeivel diadalmasan is versenyezhettek. A szegény iskolák részére

szükséges taneszközök beszerzése czéljából az 1869— 70. tanévben államsors-

játékot rendeztek, melynek tiszta jövedelmébl körülbelül 5000 iskolát láttak

el a legszükségesebb szerekkel. Ebbl az adományból pestvármegyei iskoláknak

131 földgömb, Magyarország 120 fali és 268 kézi térképe, Európa 176 fali

térképe, 56 faU olvasó-tábla, 195 természetrajzi ós 49 természettani ábra, 8 ter-

mészettani eszközgyüjtemény és 175 számológép jutott. A tanrendszer tekinteté-

ben is óriási a haladás. A gazdaság- és alkotmánj-tanon kívül már az összes tár-

gyakat tanították, habár sok helyen még kezdetlegesen.

Az iskolák feletti ffelügyeletrl, illetleg a tulajdonképeni tanfelügyeli

mködésrl ma is sok tekintetben aktuális megjegyzést tett. A tanfelügyeli

hivatás két részre oszhk. Egyik az összes iskolák meglátogatása, második a

tapasztalt hiányok pótlására szükséges intézkedések megtétele. Jelenti, hogy
eddigi tanfelügyeli mködése alatt, kevés kivétellel be van fejezve az iskolák

látogatása. Ö maga meglátogatott 109 községben 232 iskolát, a segédtanfelügyel

42 községben 66 iskolá.t, 7 községben leginkább a hozzáférhet és akadálya miatt

meg nem fordulhatott, a fennmaradó 31 község 53 iskolájában pedig a külön mi-

niszteri rendelettel megbízott Fáy Béla. Jordán István, Várady József és Wargha
János iskolatanácsi tagok végezték az iskolalátogatást. Azután vázolta azt a sok

teendt és feladatot, a mi a tanfelügyelre vár. 1869 júniustól az óv végéig

483, 1870-ben 924 s az 1871. óv els negyedében pedig már 529 darabot iktattak.

Tanfelügyeli mködésének egész idejébl az a tapasztalata a legersebb, hogy
az 1868-iki népiskolai törvénynek Achilles-sarka, melyen jó czélzatai nagy része

megtörik, a tanfelügyeli intézményben fekszik. A törvénynek sok hiánya

van. A 35. §. 5%-a sehol sem elég az iskolaköltségek viselésére. A községi isko-

lában a hitoktatás sincs határozattal szabályozva. Az iskolatanács szervezete

nem czélszer, hatásköre nincsen kellleg megszabva. A tanítók fizetésének

minimuma elijeszti a jó erket a tanítói pályától. Hogy a tanfelügyeli intéz-

mény egész súlyát kifejthesse, arra éppen most, a kezdet kezdetén, az átalakulás

korszakában volna szükség s irae, az mer lehetetlenség. Míg a törvény 14. §-át

egyszer módosítással oda nem javítják, hogy az áUam ffelügyeletét a kor-

mány nemcsak saját közegei, hanem az iskolatanács tagjai utján is gyakorol-

hatja ; míg ehhez képest a kormány minden tankerületben mérsékelt, de tisz-

tességes napidíjak és utazási költségek mellett 6—8— 10 ügybuzgó férfiút meg
nem nyer az iskolák évenkénti gyakori meglátogatására ; míg a tanfelügyelöt

a folytonos utazás kötelessége alól fel nem oldja és csak ott kötelezze megjelenni,

hol jelenléte mulhatlanul szükséges s lehetvé nem teszi neki a folytonos intéz-

kedést és az egésznek tiszta á.tnézhetésót : addig czél nem érhet.
Szász Károly 1871 június 15-iki elterjesztése sok keser panaszt is tarta"-

maz. Megemlíti, hogy a tanfelügyeli hivatal ügyvitele a jelen évben oly mérvben
szaporodott, hogy iktatókönyvében már az 1067. számot írja, melyek elinté-

zé.sére egymaga, kezelszemélyzetül egyetlen egy Írnokkal mködik, bár vannak
egyes számok, melyeknek, pl. körleveleknek, a 200 községhez vagy a 360 iskola-

székhez csak egyszer szétküldése is napokat vesz igénybe ; míg ismét egyes
számok pl. az idszaki vagy szakszer jelentések a kormányhoz ismét a fogal-
mazásra s összeállításra kívánják több nap megfeszített munkáját. Hogyan ós

meddig lehet a tanfelügyeli hivatalt így, jelen alakjában vinni, még nem tudja,
de szükségesnek tartja felemlíteni ezeket a napilapokban hétrl-hétre felmerül
s egész általánosságban elmondott ama vádak ellen, hogy a tanfelügyelknek
semmi dolguk és semmit sem tesznek. S azzal végzi elterjesztését, hogy bár a
rendeletek megvoltak, jók s tökéletesek voltak, de a végroliajtást nem vette
számba senki. Papiroson marad a közigazgatás. Az intézmények, legyenek jók
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vagy rosszak, magukban nem elegendk. Emberek kellenek, nem intézmények,
vagy inkább emberek, kik az intézmények ezélzatait megvaló.sítsák.

1871 augusztus 30-iki évnogNcilcs elterjesztése a faiskolákra és testgyakorló
helyekre is kiterjeszkedik. A föLlmívelésügyi miniszter a várme^gyék útján ren-

delkezett a községi faiskolák rendezése és kezelése iránt, gazdasági és fatenyész-

tési szempontból. Azonban a faiskolák, mi^lyeknek mindenütt községi tulaj-

donban kellene lenniük, igen sok helyen ki vannak adva felekezeteknek, a kezelés

pedig majdnem mindenütt a felekezetek kezében van. Természetesen a faiskola

czéljaira a fatenyésztés és népiskolai gazdaságtanítás gyarapítására kellene

azt kezelniök. De ezt a legtöi)b helyen nem teszik. í]rre vonatkozólag 24 községtl
nem érkezett jelentés. Továbbá 25 községben nincs faiskola, sem annak való
üres tér. részint, mert a tagosítás még nem történt meg, részint mert megtör-
téntekor nem gondoskodtak róla. 36 községben van ugyan hely faiskolának, de
vagy merben alkalmatlan, vagy még parlagon hever és semminem haszná-
latba véve nincs. 72 községben van faiskola, használja is néhol a község, de
sokkal több helyen a felekezet, néhol faültetményes helyül, itt-ott igen szép
sikerrel a fatenyésztésre és nemesítésre, többnyire azonban szántás-vetésre,

vagy kapa alá a község vagy felekezet jövedelmének szaporítására, de a gyer-
mekeket a gazdaságban s fa- és gyümölcstonyésztésben nem oktatják és így a
faiskola egyik legfbb czélja elérve nincs. 32 községben a faiskola kell haszná-
latba van véve e részben is és a gyermekeket a fatenyésztésben többé-kevésbé
rendesen oktatják. Látnivaló e számokból, hogy e részben is mennyi a teend.

A faiskolákkal együtt a testgyakorló helyekre is ki kell terjeszteni a figyel-

met. Alig néhány helyen van rendszeres testgyakorlótér. így Nagykrösön,
Újpesten ós Kecskeméten.

Szász Kái'oly a tankerületi iskolatanács 1872 márczius 20-án tartott rendes
évnegyedes közgylésén szerepelt utoljára. Jelenti, hogy mind . mind Dallos

Gyula másodtanfelügyel, szorgalmasan folytatták iskolalátogatásaikat. A vizek
nem engedték, hogy a kecskeméti járás tiszai szögében elmaradt három vagy
négy községet meglátogathassa. Az iskolalátogatások most már nem a tájé-

kozást keres els ismerkedés jellegével bírnak. A legtöbb helyt, a tavalyi tapasz-

talatok s minden viszonyokra nézve bevett értesítések alapján, meglehets biztos

talajon mozognak. A tanfelügyeli levéltár, mely harmadfél év alatt 3800 ügy-
darabra szaporodott, minden község képét — iskolai tekintetében — meglehets
hséggel és részletességgel tükrözi vissza. Az egyes községek különleges teendin
kívül, különösen két fontos dologra fordították figyelmöket. Egyik az iskola-

köteles gyermekeknek rendes iskolábajárása, a másik az ismétl-iskola.

A legtöbb helyen még a jelen tanév elején sem indult meg az ismétl isko-

lázás. Az iskolák legnagyobb része felekezeti lévén, a törvény 50. §-a jó tám-
pontot nyújtott megkerülni a kérdést. E § ugyanis azt mondja : ,,ha a felekezeti

iskolában csak a rendes hat évi tanfolyam van, azon iskolákból kikerült gyer-

mekek is községi ismétl-iskolába kötele.sek já.rni." A tanfelügyel tehát értesítette

a községeket, hog}^ ha a felekezet nem tart ismétl-iskolát, akkor a község köte-

lessége arról gondoskodni, mert a 12— 15 évesek ismétl iskolázását a törvény

ép oly feltétlenül szigorúan követeli, mint a 6— 12 évesek rendes iskolázását.

Ezt a község két úton eszközölheti; vagy külön önálló ismétl-iskola felállításával

mindenik felekezet számára közösen, mikor egy külön tanítói állomást állíthat,

vagy a községben lev egy vagy több felekezeti iskolánál alkalmazásban lev
tanítóknak valamely mérsékelt, de méltányos különdíjat ad az ismétl iskolások

tanításáért. Kb. 40 községben az ismétl-iskolát ily módon állították föl

;

néhány község, pl. Aszód, Fót, Gödöll községileg intézkedik közös ismétl iskola

állításáról; de a legtöbb helyen a felekezeti iskolák tanítóinak ad a község

külön díjat az ismétlk tanításáért.

A rendes tankötelesek iskolázásáról kevés örvendetest jelent. Panaszolja,

hogy az elüljárók hanyagok. A pusztai iskolák ügye se haladt elre. Ügy látszik,

ez az ügy is a jövnek marad föl elintézésre. Már a felnttek oktatását, mely az

elz évben szép sikerrel indult meg, folytatták. Majd áttér az iskoláknál az

utóbbi évben történt gyarapodásokra. 189 község közül 75-ben volt gyarapodás.

E 75 közül hét hely szerepel községi iskolával. Még nagyobb a gyarapodás a

felekezsti iskolákban, hol a tantermek száma 40-nel szaporodott ; 19-et részint

czélszerüen átalakítottak, részint a régi rossz hetyett egészen újjal cseréltek föl.
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dc számbeli szaporodás nélkül ; a tanítók száma 39-el szaporodott ; 23 isko-

lában tetemesebb felszerelés történt ; 20 iskolában egyéb gyarapodás, mink :

alapítvány, ajándékozás, tanítói fizetések jebntékenyebb fö^melése. Ha e szá-

mokhoz hozzáadjuk a múlt évi jelentésben felsoroltakat, melyek a megelz
két évrl szólnak, kitnik, hogy 1869 óta, tehát nem egészen három év ala*t a
tantermek száma 89-el szaporodott. 39 tetemes átalakítást nj-ert, a tanerkben
a gyarapodás 97 új tanítói állomást mutat fel, 43 iskolában tetemesebb fölszerelés

történt s 40 iskola nyert másnem jelentékenyebb gyarapodá,st.

Bár máris hosszasan foglalkoztunk oz idszakkal, mégis ideiktatjuk e

becses jelentés befejez részét, a mely egyben búcsúja is a kiváló tanfelügyelnek :

,,Ha a múlt e szemlélésérl a \árhntó jö\-öre fordítom szemeimet s említem, hogy a jelen év
tavaszán ismét számos új építkezés elhatározott szándéka van bejelentve s hogy e részben a már
eddig történt törvényes megintések, melyek ellen a felsházban egy n<;g}'ne\'ii föpip oly élesen

kelt ki, nuntha általok a kormány alárendelt közegei, mi : szegény tcnfelügyelök — csak a felekezeti

iskolák rossz lúrbe hozását czéloznók! — holott ha e részben a kormányn-ík valsmit lehet szemére
vetni, az nem a túlszigorú, hanem a törvény alkalmízásában túlságos engedékenység, melylyel a
törvény hatályba lépte után évekkel nyúlt a 15. § fegy\eréhez, hogy mondom, a megintések követ-

keztében, az eddiginél még nagyobb mér™ mozgalmit várhatunk a felekezeti iskolák körében,

\agj' ennek megfelel szaporodását a községi iskoláknak : így múltra és jövre tekintve, teljes meg-
nyugvással teszem le trnfelügyeli hivatalomat, három é\-i ideiglenességem után e napokban
kinevezend utódom kezébe. S midn ez clkalommal van utolszor szerencsém e nemes testület

körében elnökölni, nem válhatok meg e széktl a legszintébb köszönet s egyszersmind egy biz^lmjs
bocsánatkérés nélkül. Bocsán^-t mind liivctali, mind egyéni gyöngeségeimnek ; azokat tehetségem
korlátoltsága, emezeket túlbuzgóságom okozhatta. Köszönetem, uraim, önöket egyenként s ösz-

szesen az egész iskolatanácsot illeti, mel\Tiél oly szíves támogatást, oly kegyes elnézést, oly buzdító
elismerést találtam, hogj- három é^ hivataloskodásom ezer nehézségei, olykor ti'üterhelt munkája
a lázas tevékenysége között igazi ünnepekül csak e testület körében töltött óráimat éreztem.

Buzgón óhajtom, s ersen remélem, hogy a miniszter bölcsesége, midn engem az ermet túlhílsdó

feladattól saját kérelmemre fölment, helyembe tehetségesebb és szerencsésebb férfiút állítson, kinek
sikerei az én kezdeményeimet mielbb feledtessék s ha az óhajtás és remén}' mellett önöket mégis
arra kérem : tartsanak engem becses jó emiékezetökben, e kérésre csak az az érzés bátorít fel, hogy
én Pest vármegye iskolctanáesának emlékét szívemben, elmémben örökre megtartom."

Az iskolatanács erre a következ határozatot hozta

:

..Fájdalmasan érinti az iskolatanácsot az elnöki elterjesztés fma része, melyben a tan-

felügyel úr, három é\-i buzgó és fáradhstlan tevékenység után elnöki székétl megválik. Veszte-

ségnek tartja ezt az iskolatanács nemcsak m=^gára, hanem a népiskolai közoktatás ügyére is. kivált

most, midn az elterjesztés szerint mind községi, mind a felekezeti iskolák körében, legfökéj) a

tanfelügyeli tevékenység következtében, az eddiginél még n".gyobb mér\'ü mozgalom várható.

Hol a tettek szólanak, elnémul minden beszéd. Az iskolatanács csak elismerését és köszönetét fejez-

heti ki e tettek láttára, melyek a népiskolai közoktatás ügyének a kezdet nehézségei ellenére rövid

id alatt is, nevezetes lendületet adtak a vármegyében, úgj' hogy nincs az iskolatanácsnak ülése,

melyben a tanfelügyeli jelentések az ügy elremenetelét ne jelezték volna. Azt liiszi az iskolatanács,

hogy a tanfelügyel úrnak szebb emléket nem állíthat, mintha ezúttal is egyszeren csak eUsmeré-
sének és köszönetének kifejezésére szorítkozik és azt jegyzkönyvbe ^'éteti.**

1872 június 12-én az iskolatanács ülésén már DaUos Gyula, ideiglenes
í^a^,^eiügy|^ö*

másodtanfelügyel elnökölt. Ugyanis addig, míg e hivatal végleg betöltetnék, s^ge-

a tankerület ügyeinek vezetését reá bízták. Dallos harmadfél hónapig vezette

a tankerületet, a mely id alatt egész mködése leginkább a póttanfolyamok,
az alakulóban lev s újonnan felállítandó iskolák ügyeinek intézésére irányult.

^agy László az 1872 augusztus 29-iki iskolatanácsi ülésen mutatkozott be. Jelenté-

sében hangsuh'ozta, hogy ..a nép'skolák csak úgy tölthetik be rendeltetésket,

csak úgy gv'akorolhatnak dönt befolvást a közmveldés és jóllét elmozdítására,
ha azok a népiskolák eszméjének legújabb fejldési állásjDontjára emeltetnek,

ha azok ama néposztláy szükségeinek, melyek számára rendoltetvék, meg-
felelnek. Ily népiskoláink nekünk a legújabb idkig nem voltak. A szellem"ekke-l

foglalkozó magasabb osztályokról gondoskodtak gimnáziumok, akadémiák,
theologiai intézetek és egyetem ; az anyagi dolgokkal foglalkozók felsbb osz-

tályáról reál, kereskedelmi és gazdászati tanintézetek útján ; de nem gondos-
kodtak kellleg a közföldmível és alsó iparos-osztályról. Ezek számárra ál a-

lában csak elemi iskoláink voltak : olyanok, melyek fleg az egyházak czéljainak

álltak szolgálatában ; olyanok, melyekben az alsó néposztály nélkülözte azt a

kiképzést, mely a kor igényeinek mcgfclelleg, jöv állására és polgári hivatására

is tüzetes tekintettel lett volna. Most már a nemzet törvényhozása útján köve-

teli, hogy a népnevelési ügy minden hivatottai a közoktatás magasztos czélját

gyámolítsák." Jelenti továbbá, hogy a tornászat tanítására az idén különös súlj-t

fektettek, mert a testgyakorlatok tanítását a népiskolákban tovább mellzni

nem lehet. Ezenkívül a néptanítók számára államsegélylyel egybekötött 'gazda-



202 Közoktatásügy.

sági tanfolyamot nyitottak meg a magyarországi gazdasági tanitézetokhon,
tornászatit a pesti tornatanodában oly néptanítók számára, kik e szakmában
tanítói oklevelet akarnak nyerni, szölszetit a budai vinczellér-képzben. Ezek
mindegyikében vettek részt pestmegyei néptanítók.

Xagy László az iskolatanács 1872 november 13-iki közgylésén arról számol
be, hogy állásának elfoglalása óta mik történtek a legközelebb lefol_\i: harmadfél
hónap alatt a tanfelügyelség ré.széröl. miket tapasztalt, mikre irányozta fkép
teendit s mely nevezetesebb tanügyi mozzanatok jöttek tudomására. Jelentése
szerint az ismétl-iskolák általában vagy el vannak hanyagolva, vagy épen nincse-

nek. A tankötelezettségi törvény rendeleteit a község' elüljáróság gyéren vagy épen
nem alkalmazza. A faiskohikat. kevés kivétellel, nem használják Idtzött czél-

jokra.Testgyakorlatot sehol, a törvényszerinti többi tantárgyakat a legtöbb helyen
csak részben és felületesen tanítják. Talált községet, melynek bírája és elüljárói a
törvón3"tl elírt tantárgj'ak tanítását, a vallás, íi"ás, olvasás, számoláson kívül,

mer haszontalanságnak nyilvánították. De örvendetes mozzanatként jelzi,

hogy néhány helyen új iskolák épülnek ós új tanítói állásokat szerveztek. Az ok-

tatást illetleg haladásról tehet jelentést. Az iskolák nagyobb része hat évi tan-

folyamra van beosztva és bár a törvénytl megszabott tantárgyakat teljesen

még sehol fel nem ölelték s az oktatás eredménye a különféle kedveztlen be-

fol3-ások alatt általában korlátolt, de kétségtelen, hog}' az oktatás és a nép-
iskolák szellemi élete fejldésnek indult.

Iskolalátogatásai alkalmával a tanfelügyel Aggtelemmel volt arra, hogy
az iskolai hatóságoknak a tapasztalt hiányokat részletesen eléjök terjeszsze,

azokat a törvény betöltésére sürgesse, a hiányok elhárításának módja és eszközei

fell velük tanácskozzék, azokat a hián\'okat, melyek felsbb iskolai hatóság köz-

vetítésével elháríthatok, elintézés végett jegv'zésbe vegye, a tanítókkal az osz-

tályok berendezése, az alkalmazott tanrendszer, tanítói eljárá,sok, gátló aka-
dályok, az iskolai rendtartás, kézikönyvek s általában az iskola beléletébe tartozó

dolgokról értekezzék. Kiváló gondja volt az ismétl-iskolák felállítása községi ala-

pon, hol a felekezetek ilyeneket nem tartanak. A tankötelezettségi törvények
érvényesítése czéljából utasították a tanítókat, hehi iskolai hatóságokat és községi

bírákat, miként járjanak el e tekintetben közösen. Azután szól a nagj'krösi
póttanfolyamról s az alakulóban lev pestvármegyei tanítóegyesületrl.

D .niu'.;r jauoí Dömötör J&uos &z 1 875 szeptc mber 1-itanácsiilésen mutatkozott be. Beszédé-

í.ése.
' ben rámutat a népoktatás bajaira : a községek szegénységére, az iskolalátogatás

elhanyagolására s az egyház és község gyakori ellentéteire a népnevelés tekin-

tetében. Ismerve a viszonyokat, nem áltatja magát hiú ábrándokkal, hanem
buzgalmához az iskolatanács tagjainak támogatását kéri. Javaslatai közül fon-

tosabb az. hogj' keresse meg az iskolatanács a vármegye területén lév izraelita

kerületi elnökséget : küldje át azoknak az izraehta ltközségeknek a névsorát,

a'^melyek szabályszeren megalakultak. Az ily hitközségek iskoláit az 1868 :

XXXVIII. t.-ez. 11. §-a értelmében, ha nem kizárólag egyesek tartatják fenn,

tekintí5ék hitfelekezeti nyilvános tanintézeteknek ; a diasporában élk iskoláit

pedig tekintsék magánháznál való tanításnak, mely után a tanulók évenként
valamely megfelel njnlvános intézet tanítói eltt kötelesek vizsgát teniní,

s ennek ellenrzését, milvánt art ásat, s róla a tanfelügyelségnél és a megyei
iskolatanácsnál való jelentés évenkénti beszolgáltatását tegyék a községi elül-

járóság kötelességévé. Ezzel akarta kiirtani a mindenképen veszedelmes és haza-

íiatlan zugiskolákat, melyeknek fenntartói, tanítói és növendékei sejtelemmel

sem bírnak arról, hogy Magyarországon közoktatási törvény is van. Ha nekik

tetszik, minden héten megnAntják és minden héten megszüntetik iskolájokat,

méhének egész felszerelése egy asztal, néhány szék, egy vásáron fogadott tanító

s e tanítónak egy vonalzója és irásmintái, ha ugyan ilyenek is vannak. Ismétl-
iskolai oktatás ezekben soha sincs. A növendék nem tudja, hogy neki hazája
is^van. melynek történelmét, földrajzát, alkotmányáét, természeti viszonyait neki

meg kell ismernie, hogj' szerethesse. Az állam védelmét igényli, megköveteli apo -

gári jogokat, é'.vezi, de polgári kötelesség eltte nincs. Utasítsa továbbá az iskola-

tanács a községeket és városokat, hogy az ismétl-iskolák megnj'ílásáról az szi
iskolai idre gondoskodjanak ; akár a felekezetek tegyék ezt, akár a községek,
akár egv'ház és község egj'esült ervel. A fels népiskolák és polgári iskolák

felállítása ügyében egj-elre maga tesz kísérletet, valamint a magániskolák
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Ügyében is intézkedni fog. Majd szól az uradalmaktól pátronusi kötelezettség

nélkül, az összes lakosság gyermekei számára fenntartott, többnyire pusztai

iskolákról s azok jellegérl. Az uradalom uradalmi, az egyházi hatóság felekezeti

iskoláknak nevezik ezeket. Mindkett ellan lehet kifogást tenni, mert egyik sem
egészen jogos. E kérdésben az iskolatanács dönté.sét fogja kérni.

Nagyfontosságú ügynek jelzi az iskolai statisztikát is. Hogy a népiskolai

kimutatások pontosak lehessenek : múlhatatlanul szükséges, hogy minden
községnek és minden városnak legyen egy fkönyve, mely évrl-évre kimutatja
a tanköteleseket pontosan, születési éveik szerint, 6— 12 és 12— 15 év között.

Míg ezt a község ós egyház együttesen cl nem készíti : addig nincs ellenrzés
;

addig nem tudjuk, hogy az évi kimutatás szerint iskolába nem járó tankötelesek

nagy seregébl hányan nem járnak egyáltalában iskolába ; hányan nem járnak
egy-két évig s végro hányan já.rnak egy-két évig. Az iskolai mulasztások rendes

vezetése szintén múlhatatlanul szükséges, mert a községi elüljáróságot s a vár-

megye szolgabíráját nem lehet arra kényszeríteni, hogy esetleg a tanító emlé-

kezete szerint hajtsa be a mulasztási büntetéspénzeket. A népiskolai törvény
133. §-a ellen is fordulnak el vétségek a felekezeteknél. Egész sereg azoknak a

rendes tanítóknak a névsora, a kik tanképesítési vizsgálat tétele nélkül már több
év óta vannak rendes tanítói állomásra megválasztva, anélkül, hogy egyházi

hatóságuk ket az oklevél megszerzéséig ideigleneseknek tekintené, s bizonyos

záros idn belül, elmozdittatás terhe alatt, követelné tlük, hogy a törvénynek
eleget tengyenek. S mily gondatlanság az adminisztráczióban, hogy a tanítóknak
gyakran még csak egy írott sorban sincs a fizetésök megállapítva, sem díjlevél,

sem jegyzkönyvi határozat, sem szerzdés formájában. A tanítók fizetésére

nézve még arra is fölveti a kérdést, hogy ki van feljogosítva a kántortanítói

díjak szétválasztását megá.llapítani? Ugyanis nyomára jött, hogy a kántor-

tanítói fizetésekbl 8—9 fitot számítanak a tanításért, 4—500 frtot és a stólát

a kántorságért. Pedig a ,,canonica visita" nem egyoldalúlag s nem csupán egy-

Mzhatóspjgilag megállapított közokirat s azért nem is lehet azt egyoldalúlag,

esupán az egyházhatóságnak magyarázni, hanem annak magyarázásába be kell

folyni mindazoknak, a kik a ,,canonica visita'" megalkotásában tényez részt

vettek. Hisz így az is el fog következni, hogy az úrbéri rendezések alkalmával,

országos törvény alapján, a tanítónak adott legeli illetménybeli fizetés is meg-
sznik az egyháznak iskolai vagyona lenni.

Az iskolai jövedelmek Idmutatásánál különben is igen sokszor elfordul

az a kifejezés, hogy ,,az iskolának nincs semmi jövedelme", holott ugyanakkor
a, másik oldalon 500—600 fit kiadás van kimutatva. Hogyan lehet tehá,t az

iskolának kiadása, ha jövedelme nincs? A felelet igen egyszer : egyházi vagy
községi segélybl. De som az egyház, sem a község nem igen mutat hajlandó-

ságot az iskolának valami határozott jövedelmet, alapvagyont, tkét vagy bármi

jövedelmi forrást határozottan kijelölni, hanem az évi segélylyel akarja füg-

gésben tartani magától az egész iskolát, tanítójával együtt. Ezek alapján kéri

tehát a tanfelügyel az iskolatanácsot, hogy a népiskolai állapotok pontos ki-

mutatásának elérhetése czéljából következleg intézkedjék :

a) Utasítsa a megye összes községeit, városait, liogy a tankötelesek fkönyvét az egyházi
eliiljáróság segélyé\'el készítsék el.

h) Szerezzen minden község a kebelében lév iskolák részére mulasztási naplót, mert cs.ik

annak pontos vezetése s hiteles kiírása alapján lehet a népiskolai töivény 4. §-át végrehajtani.

c) Utasítsa a községeket az iskolatanács, hogy a statisztikai adatok bejegyzésénél vagy
bediktálásánál a felekezetektl esuiján oly adatokat fogadjanak el liitelesek gyanánt, melyek az
emiitett fkönyv, egy szabályszeren vezetett felvételi, egy anyakönyv és egy másik mulasztási

nai)ló ala])ján készültek, melyeknek hitelessége tehát kimutatható.
rf) A községek es\ipán olyan tanítói fizetések behajtására vállalkozzanak, melyek szabály-

szer díj be\ét levélben, vt'gy akármin, de mindenesetre irott ügyirat formájábsn mutathatók be
az elüljáróságnál. Iskolai vagy ta nitófizetósi hátralékokat is csak az esetben híjtson be a község,
ha a járandóságaikat megfizetk és meg nem fizetk rendes könyvbe jegyeztetnek s onnét hitelre

méltóan jegyeztetnek ki.

c) A kántori és tanítói teendk különválasztásakor keresse meg az iskolatanács a megyei
bizottságot, hogy a hol csak befolyásával állapíttatott meg a kántor-tanítói fizetés, ott mindenütt
érvényesítse befolyását a szétválasztásnál is. St általábnn mindenütt kívánatos, hogy a tanítói

fizetések változtatása ne történjók rz állpm vagy a törvényhatóság tudta nélkül, hogy így bizto-

sítókot nyerjünk afell, hogy a mit államt örvények adtak a felekezeti tanítóknak, azt a felekezetek

v..lóbrn rz ö fizetésökre fordítsák.

Ezek szükségesek a tanfelügyelnek, ha erejét elfecsérelni nem akarja.
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Fölemlíti mé=c, hogy a népiskolai köteles tantárgyak közül a m^zeí
gazdászatra és kertészetre s ezekkel kapcsolatban az iskolai kertekre és faisko-
lákra vonatkozó régebbi határozatok felfrissítendök. ugyancsak a tornahelyok
elállítására is kötel?ztetni kéri a községieket, a hol ilyen még nincs.

Pest-Pilis-Solt vármegye tanügyi állapota — Dömötör János idejében —
lS76-ban, mikor a vármegye épp utoljára szerepel e névvel, a következ volt :

A vániiojrje községeinek a szániu : 222; likos^iník a száma : 4!t3,()80. Az iskolák közül 3(>

községi és 317 felekezeti. össz"seii 353. Eleken kívül Czegléden és Kecskeméten közséji p>lg. leány
és Nfigy-Abonyban migán p;>lgári fiúiskoli. F.iiskoli 159. A tanköteles (1 12 éws gyormakek
számi :" 60.203, 13—15 éves isni. -kötelosok 25.222. összesen 85.425. — A tinkötelesak úözül járt

mindennipi iskolába 20.177 fiú és 23.800 leány, összesen 50.037 ; ismétlbe 7178 fiú és ti444 leány.
összesen 13.022; fels, illetleg polgári iskolába : 294 fiú és 148 leány, összesen 443 ; migánintézetb3
119 fiú és 197 leány, összesen 316; középtanodábi 589. Összesen járt iskoláb.i 05.007, vagyis a tan-
köteleseknek 76"„-a. Egy iskolára 93 és egy tanítóra 69 tanuló esett. Iskolába nam járt 9393 fiú és

11.028 leány, összesen 20.418. Az iskolába járók vallásra nézve 40.280 r. kath., 7 gör. kath..

465 gör. keleti. 15.970 ref.. 5702 ág. hitv. ev. és 2523 izr. wllású; nyelvre nézve : 48.037 migyar.
11.239 néraet, 4077 tét, 455 szerb és 599 horvát. — Az iskolák közül 249 mxgyar, 12 német, 2 szerbe
79 kétnyehü és II hároni termyel\-. Iskolaépület 304 tulajdon és 41 bérelt, összesen 405. — Ten-
term?k száma 693. — Tanítók száma 677. ezek közül képasített 590, nem képssített 87 ; rendes 590,
segéd 87. — Az iskolák összes jövedelme 346,445 frt, ebbl a tanítók fizetése 300.379 frt. egy tanítóra
esett 443 frt. - Kisdedóvó 12. (Czegléd, társulati : Kecskemét, 2 községi ; Kiskörös, községi ; Nagy-
Abony, magán ; Budafok, magán és községi ; Újpest, Fröbel-féle községi ; Vácz, Fröbel-egyesületi ;

Gödöll, egyesületi ; Ncgykrös. egj'esületi ; Kalocsa, róm. kath.) Kisded-óvóba járó gyermekek
számi : 1904. (A krlocsriba járók száma ninc^ kitüntetve.) Óvónk szám^. : 10.

Az 1876 : XXXVIII. t.-cz. alapján a Kiskunság s a Jászság egy része is

idecsatoltatvái. a vármegye a Pest-PUis-Solt-Kiskun vármegye nevet nyerte.

Az lS77-böl való alábbi a:Iatok tehát már erre a jelenlegi területre vonatkoznak.
Tóth Józsefet Trefort Agoíston vallás- és közoktatásügyi miniszter 1877 január
9-én nevezte ki Pest-Pihs-Solt-Kiskun vármegye kir. tanfelügv'eljévé, a ki

a közig, bizottság február 10-iki ülésén tartotta beköszöntjét. A fv?.ros kör-
nyékén akkor nem hangzott magj'ar szó sem az iskolákban, sem a templomokban.
A magyar vidékeken túlzsúfolt tantermek ; az iskolaköteleseknek aFg 60°o-a
járt iskolába, ezek is mindössze csak 3—4 hónapon át. A pusztákon még szomo-
rúbb jelenségek, mórt itt alig 20—30% já,rt ,,úgy a hogy" iskolába ; tanítóik :

kiszolgált káplárok, rmesterek vagy mestoremberfélék. 241 zugiskola mködik
a vármegye területén.-^) Mint ö maga írja egy kis kézírat i visszaemlékezéséV)en :

m'nderrl 1877 áprilisában jelentést tett miniszterének és kérve-kérte t, hogy
helyezze át más vármegyébe, a hol sikerrel végezheti munkáját. Azonban a mi-
niszter, azzal a megokolással, hogy ha fölfedezte a bajokat, akkor orvosolja

is, meghagyta t továbbra is a pestmegyei tanfelügyelség élén.

1877-ben a várraegye községeinek száma 244. lakosa 574.971. Iskola : 38 községi, 330 fele-

kezeti, összesen 368. Tanlíöteles 6— 12 éves : 65.958 és 13— 15 éves : 25.697 ; összesen 91.055, a
lakosságnak l5-9*>o-a. A tankötelesek közül elemi iskolába járt 28.558 fiú és 26.213 leány, összesen

54.771; ismétlbe 7445 fiú 6408, leány, összesen 13.913; fels nép- v. pjlg. iskolába 210 fiú, 131 leány-

összesen 341 ; magánintézetbe 55 fiú, 282 leány, összesen 337 ; középtanodában 699. Az iskolába

járók fösszege 70.001 ; vagyis 76.4%. Egy tanítóra 70 és egy tanterenare 71 tanuló esett. Xem járt

10.621 fiú és 10.973 leány ; összesen 21.594. — Az iskolába járók vallásra nézve 43.456 róm. kath.,

7 gör. kath., 411 gör. kel., 17.836 ref., 5628 ág. h. ev.. 15 unitárius, 2708 izr. ; nyelvre nézve : 52.021

magyfr, 11.619 német, 1 román, 5369 tót, 437 szerb. 014 horvát. Az iskolák közül 244 magyar,
13 német, 1 tót, 2 szerb, 100 két és 8 három tannyehaü. — Tanítók száma : 774, ezekbl kép?sített

658, nem képesített 116 ; rendes 660, segéd 111. Tantermek száma 765 ; tanítólak 489, faiskola 108,

kertek száma 51, testgj-akorló helj-iség 70, könyvtár 71. Az iskolák évi jövedelme 385.893 frt ;

ebbl a tanítók fizetése 332.057 frt, egy tanítóra esett 420 frt. Kisdedóvó volt 2 községi, 1 róm. kath.,

3 egj'leti és 4 magán, 1082 gyermekkel és 16 óvónövel.

1884-ben tanköteles összesen 104.939. ezekbl 0—12 éves 39.640 fiú és 38.377 leány ; 13—15
éves 14.427 fiú és 12.495 leány. Vallásra nézve 63.310 róm. kath., 37 gör. kath., 783 gör. keleti,

26.035 ref.. 10.753 ág. hitv. ev.. 6 unitárius, 4015 izr. Nyelvre nézve 81.121 magyar, 16.445 német,
26 román. 6204 tót, 553 szerb. 528 horvát, 62 ruthén. A vármegye lakosainak száma 027.98! és ebbl
16-71"o volt a tanköteles. A tankötelesek közül járt elemi iskolába 37.897 fiú, 31.020 leány, összesen

68.923; ismétlbe 9.2.54 fiú. 8.542 leány, összesen 17.796; polgári iskolába 100, fels népiskolába
34 fiú. polgári leányiskolába 200 és fels népiskolába 49 leány, összesen 443 ; magán-intézetbe 20 fiú,

105 leány, összesen 185 ; középtanodába 1160. összesen 88.507, vígyis a tanköteleseknek 84-34<'n-a.

Xem járt 5002 fiú és 10.830 leány, összesen 16.432, vagvis 15-66%. Az iskolába járók közül 52.018

róm. kath., 18 gör. kath., 585 gör. keleti, 23,401 ref., 8710 ág. hitv. ev.. 3 miitáriu.s, 3772 izr. Xyel\-re

nézve 07.790 megyf r, 14.025 német, 7 román, 5938 tót, 402 szerb, 310 horvát, 35 ruthén. Az iskolák

száma Ó04, ezekbl állami elemi 24. áll. polg. 1, vegyes 3, fiú 8, leány 14 ; községi : 79 elemi, 2 fels
népiskolába, 3 polgári, 60 vegyes, 1 1 fiú, 10 leány ; róm. kath. 230 elemi, 1 polgári, ezekbl 190 vegyes.

") Emlékkönyv Tóth J. kir. tanácsos és kir. tanfelügyel 25 éves tanfelügyeli jubileuma
alkalmára. Szerkesztette : Grézló J., Greizinger J. és Józsa D. — 47. 1.
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17 fiú és 18 leány ; gör. keleti : 8 elemi vegyes : református : 79 elemi és I fels nép, ezekbl öl vegyes.

14 fiú és lö leány ; ágost. hiliK ev. : 38 elemi vegyes ; izraelita : 32 elemi vegyes ; magán : 5 elemi,

ezekbl 1 fiú, 4 ieány ; egyesületi: 1 elemi leány. Az iskolák közül állt mi 18 magyar, 7 m'gy.-r-

német ; községi 82 mrgyar, 2 német-megyer ; róm. kath. 184 m^^gyar, 29 német-magyar, 16 tót-

magyar, 2 horvát-megyár ;
gör. keleti 8 szerb-magj-er ; ref. 78 m-gyar, 2 német-magyar ; ág. hit. ev.

24 m"gyar, 2 német-mpgyar, 12 tót-m»gyar ; izr. 32 magyar; mígánjelleg ,5 magyar; egyleti 1

nirgycr. — Az iskolák közül 4ö3 spját és 51 bérelt házbnn volt elhelyezve. 1869 óta 134 éjmlt. A t;n-

terniek szám<» 891, 1869 óta épült 231. Törvényszer 593, azaz 66.9%; felszerelve 727 tanterem,

vagyis 81.6''o. 618 tf nitó számára volt lakás természetben. Iskolakertje összesen 183, testgyakorló

helyisége 81 iskolának volt. Faiskolák számi 291. Terutói és iskolai konyx^ára volt 459

iskolának. — Tanítók száma 912, ezek közül áll. 55, községi 171, róm. kath. 408, gör. kel. 8, ref.

148. ág. hitv. 62, izr. 53 ; mrgán 5. egyleti 2; 844 képesített és 68 nem képesített ; 791 rendes. 121

segéd ; férfi 828, nö 84 ; a magycr nyelvet tökéletesen 906, kevésbé jól 6 birta. Az iskolák jövedelme

482.385 frt, ebbl a tanítók fizetésére 400,638, egy rendes tanítóra 463, segédre 316 és dologi

szükségletekre 154 frt esett. Fels népiskola 3, ezek közül 1 áll. seg. közs., 1 községi és 1 ref.. 2 fiú

és 1 leány, a tanulók száma 83. A trntermek száma 9, tanítók száma 11, ezek közül 6 rendes, 2 segéd,

3 óraadó. 7 képesített, 4 nem képesített. Tanítók évi fizetése 4950, lakbére 550, tiszteletdija 200.

összesen 5700 frt. A fönntartásban volt államsegélj' 1200, más jövedelem 5430 frt. Polg. iskob 5.

ebbl 1 álUmi. 3 áll. seg. közs. és 1 róm. kath., fiú 1, leány 4 ; tanulók száma 360, tantermek szám'

23, tanítóké 28 ; rendes 16, segéd 6, óraadó 6, képesített 16, nem képesített 12. — Tanítók é\-i fizetése

16.020, lakbére 1360, tiszteletdíja 650, összesen 18.030 frt. A fenntartásban volt államsegély 17.538,

más jövedelem 5917 frt. ICisdedóvók közül 7 községi, 4 egyleti, 3 magán, 1 róm. kath., 1 ref., összesen

16. Bejáró gyermekek száma : 691 fiú, 853 leány, összesen 1444. Óvónk száma 12, nem okleveles 5.

Fenntf rtására fordíttatott : álK msegély 1000, egyéb jövedelem 8455. összesen 9455 frt. Árvaház
volt Keioesán róm. kath. jelleggel, fenntartója ez érsekség. nö\-endékek száma 45, fiú 20. leány 25.

Volt 2 felügyel n, mosón ; a 3 éves korral fölvett növendékeket 12 éves korukig tartották.

Az 1894— 95. iskola-évben a tankötelesek összes száma: 157.119. ezek közül 6— 12 éves: isci

fiú 59.510, leány 57.568, 13— 15 éves : fiú 20.679, leány 19.362. Vallásra nézve 106.591 róm. kath.,

38 gör. kath.. 501 gör. keleti. 34.561 ref.. 10138 ágost. liitv. ev., 5290 izraelita. Xyel\Te nézve :

132.939 magyar. 17.854 német. 17 román, 4751 tót, 460 szerb, 1098 horvát. A lakosság száma 732.786,

a tankötelesek 21-6°„-a a népességnek. Az iskolába járók közül elemibe járt 55.707 fiú, 44.492 leány,

ö.sszesen 100.199, ismétlbe 13.265 fiú és 13.398 leány; ip-ros-inasiskolába 2607; alsófokú keies-

kedelmibe 161 fiú, összesen 29.431 ; fels népiskolába 67 fiú és 125 leány ; a polgáriba 592 fiú. 605

leány ; összesen 1389 ; középiskolába 1986, összesen 133.005, vagyis a tanköteleseknek 84-7°o ^•

Iskolába nem járt 5801 fiú és 18.310 leány, összesen 24.114, a tanköteleseknek 15-3%-a. Az iskolába

járók uyeh-re nézve : 111.578 msgyfr, 15.869 német, 17 román, 4328 tót, 362 szerb, 851 horvát ;

vallásra' nézve : 90.659 róm. kath.. 31 gör. kath., 433 gör. keleti, 28.342 ref., 9087 ágost. hitv. ev..

4453 izraelita. Az iskolák ö.sszes száma 621, ezek közül 65 állf mi, 99 községi, 275 róm. kath., 7 gör.

kel., 87 ref., 42 ágost. hitv., 34 izraelita, 9 magán, 3 egyesületi ; 557 magyar, 29 német-magyar,
26 tót-magyrr. 9 szerb-mí'gyar tannyelv. — A tanítók száma 1281, ezekbl áll. 177, községi 179,

róm. kath. 561. gör. keleti 7, ref. 183, ágost. liitv. ev. 84, izr. 57, magán 21. egyes. 12; kép3sített

1240, nem képesített 41, rendes 1157, segéd 154, férfi 1007, nö 274. — Fels népiskola : Kecskeméten
áll. seg. közs. fiú, 6 tanulóval és 2 ttnítóval. Nagykörösön közs. leány, 57 tanulóval és 3 tanítóval.

Kalocsán róm. kath. leány, 60 tanuló\-fl. 3 tanítóval. Kiskiuihalason ref. leány, 61 tanulóval, 2 taní-

tóval. Rákosp?lotán (Istvántelek pusztán) egyleti fiú, 60 tanulóval, 4 tanítóval. — Polg. iskolák

száma : 9. ezek közül 6 leány és 3 fiú, 4 állf mi, í községi, 2 kath., 1 ág. liitv. ev. és 1 magán. Tanulóinak

száma 592 fiú és 605 leány, összesen 1197. Tanítók száma 55, ezek közül rendes 36, segéd 13. óraadó 6.

Ali. polg. fiúiskola volt Czegléden és Újpesten, leán\' Czegléden és Újpesten, közs. leány Kecskemé-
ten, róm. kath. leány Kalocsán ós Váczon, ág. hitv. leány Aszódon, magán fiú Rákospalotán. Ivis-

ded-óvók száma 87, ezekbl áll. 23, községi 34, egyleti 12, róm. kath. 12, magán 6. Állandó menedék-
ház 3. nyári 10. 3—5 éves gyermekek száma 58.418, ezek közül otthon gondozásban nem részesült

14.060. Óvókötelesek közül járt 9145 ovodóba, 213 állandó és 407 nyári menedékházba.
Az 1900. évi népszámlálás szerint írni és olvasni tudott Pest vármegyében polgári egyén laoi

496.690, polgár és katona 498.172 ; az összes polgári népességbl 1890-ben 54 6%, 1800-ban 60-3°o-
A hat évnél idsebb polgári népességbl írni és olvasm tudott 1890-ben 66-2°o' 1900-ban 73-2"o-
Kecskeméten 30.627 polgári egyén tudott irni és olvasni 1900-ban ; polgár és katona 31.574. Az összes

polgári népességbl irni és olvasm tudott 1890-ben 48-8''ó, 1900-ban 53-9%. — A hat é\^lél idsebb
polgári népességbl irm és olvasni tudott 1890-ben öS-ö°„, 1900-ban 64-2%.

Az 1904—905. tanévben Pest vármegyében volt kisdedóvó 132, állandó menedékház 11, 1304

nyári menedékház 4, mindenn'-pi elemi iskoLa 556, általános ismétl-iskola 307, gazd. ism.-iskola 123,

önálló szaktenitós 3, iparos inas-iskola 23, keresked inas 3, felsnépiskola 2, polgári iskola 20,

tcnitóképzö 3, tanítónképz 2, gimnázium 9, hittani inézet 2 : rendes kisdedóvó növendék 13.476,

állandó menedékházé 960, nj^ári menedékházé 280, mindennapi el. iskoláké 97.217, általános ism.

iskoláké 12.413, gazd, ism. -iskoláké 10.319, sziktrnítós gazd. iskoláké 265, iparos inas-iskoláké

20778. keresked inas-iskoláké 83, fels népiskoláké 98, polgári iskoláké 2298, tanítóképzké 326.

tfnitónökéiJZké 170, gimnáziumoké 2527, hittani iskoláké 86. Kecskeméten kisdedó\'ó 4, minden-
napi el. -iskola 3.5, általános ism.-'skola 9, grzd. ism.-iskola 24, ip.;ros inas-iskola 1, keresked in's-

iskola 1, polgári iskola 1, gimnázium 2, reáliskola 1. jogakadémia 1. — Növendékek számi : Kisded-
óvókban 326, elemi iskolákban 5401. áltclános ismétlben 796. gazdasági ismétlben 744. i]).;ros-

inrs-iskolában 463, kereskedöinas-iskoláb.'.n 106, polgári iskoláb: n 264. gimnáziumban 555, reálisko-

lábcn 203, jogakedénüábrn 119. A vármegyében volt óvókötelos fiú 32.884, leány 31.684, összesen

64.568, szüli gondozásban mm részesült 5002 fiú, 4777 leány ; msgyar 53.369, azaz 82.7"o- Ezek
közül járt 8904 fiú és 8845 leány, összesen 17.749, azaz iT^Ö- Kisdedóvóba járt gyermekek közül

magyar 11.864. azaz 66-8% és iz összes magyar anyanyelv óvóköteleseknek 22-2%-a. Kecske-
méten óvóköteles fiú 1988, leány 1923, ö;íz» ea 3911 ;" gondozásban részesült 93 fiú. 92 leány ; óvó-
Ltelfífk közül magyar rnyanyelvü 3909, azaz 99-9°o- Kisdedóvódába járé 96 fiú. 98 leány, iUsze^en
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194. azaz 5%, \T«lameimyien magj'ar anyanyelvüaU. Tanköteles Pest vármegyében 6—U éves:
fiú 59.495 ; leány 58.600 ; 12— 14 éves : fiú '22.3t)2. leány 22.169 ; 15 évnél idsebb iparos- és keres-
ked inas: fiú 1.856. leány 56, összesen : 164.544. A tankötelesek közül járt 131.419, azaz 79-8%,
Az összes tankötelesek közül magyar anyanyelv 13G.920, azaz 83-2"ó ; iskolába járók 105.806, azaz
SO-OÚ- \-apyis a inigj-ar anyanyel\-ü tankötelesek %-ban 77 3. — Kecskeméten 6-11 éves tan-
köteles fiú 4282, leány 4416 ; 12—14 éves fiú 1955, leány 1774 ; 15 évnél idsebb iinros és keros-
kedöinas : fiú 413, leány 16, ös.szesen 12.856. Iskolába járt 8706, azaz 67-7"^. Kocscméten inagyar
tanköteles 12.838, azaz 99-8%, iskolába járó 8692, azaz 998%, a magyar anyanyelv tauUütclesck
°u-ban 67-7. — Pest vármegyében elemi iskola 556, vegyes 4U2, fiú 49, Ueány 45, osztuthui 267,
részben osztott 267, teljesen osztott 22. ötnél kevesebb é\-folyamu 99, öt vagy íiat évfolyamú 457,
8 hónapnál hosszabb ideig mködött 422, rövidebb ideig 134; áll. 86, községi 71, róm. katli. 238,
ref. 72, ág. h. ev. 40, gör. kel. 7, izr. 31, társulati 2, urad. 4, magán 5 ; magyar tannyelv 515, magyar
tannyelv kisegít nyelv használatával 34; magyarral vegyes szerb 2, szerb nyehnii 5, tanítók számi
1450. — Kecskeméten el. iskola 35, vegyes 28, fiú 3, leány 4, osztatlan 28, részben osztott 3,

teljesen osztott 4, ötnél kevesebb évfolyamú 4, öt vagy hat évfolyamú 31, 8 hónapnál hosszabb
ideig mködött 7, rövidebb ideig 28; állami 1, községi 34, magyar nyel\-ü 35. tanítók számi 77.

Áll. el. iskola Pestvármegjében : 42 községben mindennapi 86, vegyes 51, fiú 14, leány 21 ; tanulók
száma 26. 153. mindennapi 22.401, ált. ismétl: 1902, gazd. ism. 1850. Anyanveh-re 17.271
magyar, 7669 német, 812 tót, 3 oláh, 1 ruthén, 6 horvát, 24 szerb, 367 egyéb ; tanítók számi 400.
Kecskeméten mindennapi 1 leány, tanuló 238, ebbl migyar 236, némst 1, szerb 1 ; tanító 4.

Az 1907—908. iskolaév adatai szerint a kisdedóvó-intézetek száma 143, a m?lyek közül
kett állami (1900 kor.). 14 községi segél\t élvez. A kisdedóvók közül áll. jelleg 70, községi : 49,

róm. katK 13, társulati 9, magánjelleg 2. Ezekben a kisdedóvó-intézetekben 13.875 gyermeket gon-
doztak, a kik közül magyar 8353, német 4611, tót 782, horvát 4, szerb 51, egyéb anyanyeh'ü
74 volt; ^•allásra nézve pedig ekként oszlottak meg: róm. kath. 9544, gör. kath.20, ref. 2512, ág. h. ev.

1009. gör. kel. 48, unit. 1, izr. 730, baptista 10. egyéb 1. — Óvónk számi : 152. Állandó menedékház
9, még pedig közs. 6. róm. kath. 1, társulati 1, magán 1 ; a két utóbbi közs. segélyt élvez. Ezekben
a menedékliázakban 823 gyermeket gondoztak, a kik közül magyar 743, német 70, tót 10 ; vallásra

nézve róm. kath. 358, gör. kath. 8, ref. 432, ág. h. ev. 1, izr. 24.Álbudó menedékházaknál alkalmizott
személyzet száma : 14. — A nyári menedékházak száma 5, községi jeUegiiek, ezekben a gyermekek
száma 197, valamenn\-ien magj'arok ; vallásra nézve róm. kath. 49, ref. 136, ág. h. ev. 14, izr. 4,

baptista 3. — A nyári menedékházaknál a személyzet száma : 6. — Kecskeméten 4 rendes kisded-
óvó mködött, a melyekbe 339 gyermek járt, a kik közül 337 migyar, 1 tót és 1 oláh anyanyelv ;

vallásra nézve róm. katli. 174, ref. 112. ág. h. ev. 4, Í2sr. 49. Óvónk számi 4. — Az elemi mindennapi
iskolák száma 582, melyek jelleg szerint ekként oszlanak meg : állami 112, községi 65, róm. kath.

240, ref. 70, ág. h. ev. 39, egyes, protestáns 1, gör. kel. 7, izr. 31, társ. 3, magán 14. — A tanerk összes

száma a hitoktatók nélkül : áll. 536, közs. 96, róm. kath. 620, ref. 185, ág. h. ev. 82, egyes prot. 5,

gör. kel. 7, izr. 55, társulati 10, magán 18. Összesen : 1610. — Államsegélyt 41 községi, 48 róm. kath,

23 ref., 16 ág. h. ev., 1 egjes. prot., 11 izr., társulati iskola, csak közs. segéhi; vagy járulókot 58
róm. kath.. 8 ref., 3 ág. h. ev., 3 gör. kel., 2 izr., 1 társulati, 1 magán, áll. és községi segélyt 95 róm.
kath., 32 ref., 19 ág. h. ev., 14 izr., 1 társulati és 1 magániskola élvezett. Az államsegélyek összege :

338.789 korona. — Hat é\folyamú mindennapi iskola 411, öt évfolyamú 54, négy évfolyamú 97,

három éWolyamú 12, két évfolyamú : 5, egy évfolyamú 3. Az ötnél kevesebb évfolyamú isk. 117.

Általános és gazdasági ismétl tanfolyam volt szervezve 11, csak általános 304, csak gaz-

dasági 110 mindennapi iskolával kapcsolatosan. A mindennapi iskolába járt 107.730 gyermek, az
általános ismétlbe : 13.515, a gazdasági ismétlbe : 10.834. — Anyanyelvre nézve a mindennapi
iskolában magj'ar 87.575, német 14.296, tót 4732, oláh 6, ruthén 4, horvát 8, szerb 335, vend 5,

illir 719, czigány 26, olasz 11, cseh 6. lengyel 2, egyéb 5. — Vallásra nézve a mindemiapi iskolában :

Róm. kath. 74.422, gör. kath. 102, ref. 20*530, ág. h. ev. 7791, gör. kel. 366, unit. 20, izr. 444, bap-
tista 50, egyéb 5. — Az általános ismétl-iskolai tanulók közül anyanyelvTe nézve : magyar 8989,

német 2605, tót 766, ruthén 1, horvát 2, szerb 131, vend 19, olasz 2. — Vallásra nézve : róm. kath.

9709, gör. kath. 6, ref. 2359, ág. h. ev. 1118, gör. kel. !31, izr. 191, baptista 1. — Gazdasági ismétl
iskolai tanulók közül : magj-ar 7877, német 1914, tót 779, szerb 15, illir 246, czigány 2, cseh 1. —
Vallásra nézve : róm. kath. 7161, gör. kath. 4, ref. 2733, ág. h. ev. 792, gör. kel. 16, miit. 1, izr. 125,

baptista 2.— Kecskeméten van 1 áll. és 35 közs. mindennapi iskola, a melyekben 85 (áll. 6, községi

79) taner mködik. — Államsegélye van 33 községi iskolának 28.580 K. — Hat évfolyamú minden-
napi iskola 5, öt évfolyamú 11, négj' é\"folyamú 19, három évfolyamú 1. Az ötnél kevesebb év-

folyamú mindennapi iskolák száma 20. Általános ismétl-iskola 4, gazdasági ismétl-iskola 28.

A mindennajii iskolába járt 5567 gj-ermek, az általános ismétlbe 615, a gazdasági ismétlbe 881.

AnyanyelvTe nézve a mindennapiak közül magj-ar 5552, német 9. tót 3, oláh 3 ; az általános ismétl
tanulók közül magjar 612, oláh 2, ruthén 1, a gazd. ismétl-iskolában valamennjd magyar. Vallásra

nézve a mindennapi iskolában : róm. kath. 3899, gör. kath. 16, ref. 1363, ág. h. ev. 84, gör. kel. 7,

unit. 1, izr. 19 7. Az általános ismétlben róm. kath. 430, gör. kath. 2, ref. 169, ág. h. ev. 5, unit. 9 ;

a gazdasági ismétl-iskolába : róm. kath. 643. ref. 226, ág. h. ev. 12. .— Pest vármegyében az iskolába

be nem írt tankötelesek összes száma 6— 11 évesek: l,í.ll9, 12— 14 évesek: 11.563, összesen:

26.682. A tankötelesek közül a tankötelezettség alól fölmentetett : 4824. A be nem írottak (minden-
napi és ismétl egj-ütt) vallásra nézve ekként oszlanak meg : róm. kath. 21.088, gör. kath. 12, ref.

4223, ág. h. ev. 940, gör. kel. 10, unit. 3, izr. 369, baptista 37. AnyanyelvTe nézve : magyar 25.549,

német 732, tót 200, oláh 1, ruthén 3, horvát 3, illir 108, olasz 3, czigány 80, cseh 2, angol 1. Kecs-
keméten az iskolába be nem írt tanulók száma : 6— 11 éve.sek : 2456, 12— 14 évesek : 1241, összesen t

3697. A tankötelesek közül a tankötelezettség alól fölmentetett : 406. A be nem írottak (mindennapi
és ismétl együtt) vallásra nézve ekként oszlanak meg : róm. kath. 2936, gör. kath. 2, ref. 685,

ág. ev. 36, gör. kel. 2, unit. 14, izr. 20, nazarénus 2. Anj'anjelvre : magyar 3694, német 2, oláh 1.

1. Ezek a számok magukban is beszélnek. A munka nagy ervel indult meg
vármegyeszerte új intézetek szervezése és új iskolák építése iránt. Rendezés
alatt van a tanyai iskolák ügye is. Számos község pusztai iskolázási ügyének
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rendezésére történtek közelebbrl kezdeményez intézkedések. A mi az 1907 :

XXVII. t.-cz. végrehajtását illeti, megemlítlietö, hogy a rendezési munkálatok
mindjárt a törvény életbelépte után megindultak s azoknak az államsegélyeknek a

fösszege, a melyet a nem állami népiskolák taneri jelenleg fizetéskiögészítés

vagy korpótlék czímón élveznek, meghaladja a vármegyében a fél milliót,

(540,430 K), ebbl a kecskeméti kirendehségre esik 118,497 K.

A kecskeméti kir. tanfelügyeli kirendeltséget az 1899—1900. iskolai év Tauteiügyeiöi

elején szervezték, még pedig olyképen, hogy a kirendeltség vezetje (eleinte '"'" ^
''''^'

segédtanfelügyel, lijabban kir. tanfelügyel) teljesen önállóan járt el a kecske-

méti s a négy alsó járásbeli (kalocsai, kiskrösi, kiskunfélegyházi — a város

kivételével — és kunszentmártoni) ügyekben, csuj^án a közig, bizottság elé tar-

tozó ügydarabjait küldi revizióra a pestmegyei kir. tanfelügyelnek.

Pest, PiUs és Solt vármegyék 1839—40. évi országgylési követei 1840 Ki.^dedóvók.

június 8-án a Karok és Rendekhez intézett jelentése szerint : kívánták egyebek

mellett, hogy a kisdedóvó ügyében országos választmány tegyen elmunkálatokat.

A kisdedóvás 'terén az állam mellett még az Országos Magyar Iskolaegyesület

buzgólkodása emelend ki. Kisdedóvók 1873-ban csupán Czegléden, Halason,

Kalocsán, Nagykrösön, Promontóron (Budafok), Újpesten és Váczon (Fröbel-

kert) vannak. 1877-ben a következ helyeken találunk kisdedóvóintézeteket :

Czegléd, egyleti 136 gyermek. 2 óvón. Gödöll, niagán. 01 gyermek, 1 óvón ; Kalocsa, r. kath.

260 gyermek, 4 óvón ; Kecskemét, köss., 137 gyermek, 2 óvón ; Kiskrös, közs., 132 gyermek,

1 óvón ; Iviskunhalas, egyleti, 60 gj-ermek, 1 óvón ; Monor, magán, 43 gyermek, I óvón ; Nagy-
körös, magán, 101 gyeimek, 2 óvón ; Újpest, magán, 62 gyermek, 1 óvón ; Vácz, egyleti, 90 gyer-

mek, 1 óvón. 1883—4-ben : Aszód, magán, 45 ; Czegléd, egyleti, 75 ; Kalocsa, róm. kath., 280 ;

Kecskemét, 2 közs., 78, 2 magán, 79 ; Iviskrös, közs. 108 ; Kiskunhalas, közs. 120 ; Kimszentmiklós,

egyl., 77 ; Nagykrös, 3 közs., 243 ; Solt. ref. 33 ; Újpest, közs., 205 ; Vácz, egyl. 101 gyermekkel.

A kisdedóvók a következk :

A legtöbb állami kisdedóvó (8) Erzsébetfalván van. Az I. és II. sz. 1892-ben, a III. 1900-ban,

a IV—VI. 1902-ben, a VII. 1903-ban, a VIII. 1908-ban nj-ilt meg. Áll. kisdedóvó van Bián (1885.)

líispesten 7. (I.—VI. sz. 1903, az áll. mimkástelepi 1909.)"Budafokon 5. (I. sz. 1886, II. 1888, III. sz.

1892, IV. sz. 1900, V. sz. 1907.) Soroksáron 5. (1902.) Rákoskeresztúron 4. (I. sz. 1902. II—IV. 1909.)

Rákospalotán 4. (I—II. 1899. III—IV. 1900.) Pilisvörösváron 3. (I. 1885, II. 1890. III. 1903.) Békás

megyeren 2. (I. 1903, II. 1906.) Budakeszin 2. (1904.) Csepelen 2. (I. 1885, II. 1909.) Dimabogdány-
ban 2. (I. 1902. II. 1904.) Dunavecsén 2. (I. 1905, II. 1908.) PiHscsabán 2. (I. 1902, II. 1908.) Pomázon
2. (I. 1886, II. 1901.) Rákosligeten 2. (I. 1900, IT. 1902.) Solymáron 2. (1903.) Taksony 2. (I. 1885,

II. 1908.) Töklön 2. (I. 1894,^11. 1908.) Budakalászon 2. (I. 1902., II. 1908.) Albertfalván (1900.)

Aszódon (1902.) Czinkotán (1890.) Csobánkán (1902.) Csömörön (1895.) Hartán (1894.) ICistétényben

(1907.) Nagykovácsiban (1894.) Nagytétényben (1885.) Pilisszántón (1897.) Pilisszentivánon (1908.)

Pilisszentkereszten (1903.) Rákosszentmihályon (1907.) Szigetújfaluban (1903.) Szigetcsépen (1893.)

Torbágyon (1887.) Törökbálinton (1903.) Újpesten (1890.) egy-egy óvoda.

Községiek : Abony, Alberti. Czegléd (6 kisdedóvó), Dimapataj, Dömsöd, Gödöll, Irsa-

Kiskimlaczháza, lüskunfélegyháza (4), Nagykáta, Nagykrös (4), Pilis, Ráczkeve (3), Solt, Sziget-

szentmiklós, Szentmártonkáta, Szalkszentmárton, Újpest (8), Fülöpszállás, Izsák, Keczel, Kecske,

mét, Kiskrös Kiskunhalas, Kimszentmiklós, Nemesnádudvar, Sükösd, Szabadszállás.

Bóm. kath. : Budaörs (2), Fót, Szentendre, TörökbáUnt, Üröm, Vácz (2), Zsámbók (3), Fájsz,

Fokt, Hajós, Kalocsa, IvisUúnmajsa.

Magán : Gödöll. Perbál.

Az Országos Magyar Iskolaegyesídet 1888 szeptember 15-én Visegrádon

nyitotta meg els egyesületi kisdedóvóját. Ugyancsak ez év november havában
kezdte meg mködését a szigetszentmártoni, 1889 deczember havában a duna-

haraszti, 1891-ben a pesthidegkíiti, 1892-ben a szdi, 1893-ban a szigetbecsei,

1901-ben a szentendre-izbégi, 1903-ban a pilisborosjeni I. sz. s 1907-ben

itt a II. sz. Solymáron 1891-tl 1900-ig, Békásmegyeren 1897-tl 1907-ig tartott

fenn az egyesület óvodákat, a melyekot azután államivá tettek. Ezekben a kisded-

óvókban fennállásuk óta több mint 10,000 idegen ajkú (német, Izbégen szerb

és tót is) gyermek tanult meg magyarul beszélni. A negyesület Váczott 1868

óta tart kisdedóvót. Ilyen kisdedóvó van 1862 óta Kiskunhalason is.

Menedékházak : Alsónémcdi, Apostag, Bogyiszló, Budajen, Dusnok községiek, Gyömr,
Kalocsa (ep\leti), Kiskunmajsa és Soltvadkert (magán), Nagytarcaa, Ordas, Tahitótfalu, Tass,

Üll és Úszód.

A kecskeméti ref. egyház 1807. évi jegyzkönyve az új városban ..magában

támadt kisdediskolákról" beszél. 1862-ben nyílt meg egy állandó kisdedóvó-

intézet ; az óvó illetménye lakáson kívül 120 frt, s a gyermekektl havi 30 kr.

Ez óvoda mint róm. kath. j<^llegü sznik meg 1865-ben. A város az els óvodát

1869-ben állította föl. Itt jelenleg négy kisdedóvó van. Nagykrösön a ref. egy-

") Jelentése Pest-Pilis- és Solt t. e. megyék 1839—40. évi országgylési követeinek.
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ház 1840—41-ben iMlított kisdedóvódát. mely 1858—ö9-ig mködött. 1871-ben

az itteni nöegyesület szervezett kisdedóvó-intézetet (ekkor még csak menedék-

hely. 1876-ban rendes óvoda), 1875-bcn pedig a város egy másikat. Most itt

négy községi óvoda s egy menedékház van. Kalocsán az iskolanénók vezetése

meílett 18118 május 1-én nyí t meg az óvoda. Monoron 1878-ban magánjelleg
kisdedóvó-intézet keletkezik. Kunszentmiklóson 1880-ban a negylet alapít

óvodát, mely 1889-ben községivé lett. Kishinfélegykázán lS82-ben nyílik meg
az I. sz.. mint egyesületi, most községi. (Itt most négy van.) Gödölln szintén

1882-ben keletkezik egy magánóvoda. Váczott 1888-ban Schuszter Konstantin

építtett óvodát (a felsvárosban), a melylyel kapcsolatos egy árvaház (tizenkét

gj-ermek számára) ; az alsóvárosi 18y2-ben nyílt meg. A törökbálinti róni. kath.

óvodát 1890-ben Zimándy Ignácz pl bános, a szentendreit ugyanekkor Simor
herczegprimás alapította. Erzsébetfalván 1891-ben magánjelleggel nvilik mog
az els óvoda. Foton ugyanekkor gróf Károlyi Sándor s neje alapítanak óvodát
is a Szent Vinczórl nevezett irgalmas testvérek házában. Alsónémedi és Örkény
község 1892-ben nyári menedékházat állít. Abony, Dunapataj, •Fülöpszállás,

Solt ugyanekkor. Irsa község 1893-ban szervez óvodát. Erzsébetfalván 1895-ben

nyílik meg az els magán jelleg óvoda, a mikor Gyomron is keletkezik óvoda
községi jell(>ggel. Dunavecsén. Xagykátán 1896-ban keletkeznek megyei óvodák,
Irsán ugj-anekkor községi épül. A többi kisdedóvó-intézetek újabb eredetek.

Ali. elemi 1883—4-ben Pest-PiUs-Solt-Iviskuii megyében volt áll. el. iskola : Domonyvölgyön 1 tan-
i ko'ák. termü, 42 ; Erzsébet-Kossuthfalván I tantermü fiú és 1 tantermü leány, lí>7 ; Felsödabas 1 tantermü

fiú és 1 tantermü leány. 116 ; Dunih'.raszti 2 tantermü leány. 106 ; Pesthidegkút 1 tantermü fiú- és

1 tontermtí leány, 161 ; Kiskunfélegyháza 1 tantermü, 50 ; Kispist 1 fiú- és 3 leány, 357 ; Kistétény

l.tEntermü 91. Budafok 4 tantermü leány, 275 ; Pestszentlrincz p. 1 tantermü, 40 ; Taksony 2 tan-

termü leány. 112; Uji)?st 31 tantermü, 3 fiú és 3 leány, 1948; Vörösvár 2 tantermü leány, 150

tenulóvAl. Az 1909— 10. tanévben az áll. el. isk. tanterme : 484. a tanítók, tanítónk száma
497. Az áll. el. iskolákbi összesen 34.316 tanuló járt, (fiú 17.173. leány 17.643). Ez a szám anyanyelvre
nézve ekként oszlik meg : m-.gyar 22.522, német 10.402, tót 1230, szerb 266, horvát 8, ruthén 3,

egyéb 45 ; v. liánra nézve pedig ekként : róm. kith. 26.513, gör. kith. 74, gör. kel. 14. ág. h. ev. 1053,

ref. 4175, unit. 3. baptista 41. izr. 2442, egyéb 1. Ebbl a számból esik a m'ndenmpi iskolára 30.791,

az ismétlre 352.5. Ez utóbbi számból a gazd. ism. iskolár.i 1360.

A legnépesebb állami elemi iskola az újpesti, a mely 1880 óta, a mikor a

13 tantermü községi iskolát államosították, oly rohamosan fejldött, hogy itt

ma már 98 taner (46 férfi, 52 n) mködik. Növendékeinek száma 5482. Az
iskolák 12 körzetre oszlanak. Az Attila-utczában, Erzsébet-utczában, Ferencz

József-téren, Lrincz- és Tolii-utczában 16 tantermü épületek vannak, a melyek
az 1900— 1902. években épültek. A Tavasz-utczában épen most van építés alatt

egy újabb 18 tantermü épület, az Arpái-úti és a Virág-utczai bérhelyiségekben

elhelyezett iskolák számára. Az iskolatanács 1869-iki jegyzkönyvben szerepel,

hogy Újpest községe a felekezeti iskolák helyébe közös elemi népiskola felállí-

tását határozta el, két osztálylyal. Biztosította már a tanítói javadalmat is.

A választás vezetésére báró Podmaniczky Ármin tanácstagot küldték ki.

Erz.sébet falván 1880-ban nyílt meg az állami elemi iskola 2 tanervel,

itt 1874-ben egy taners magán-, 1878-ban egy taners községi iskola volt. Je-

lenlegi tanerinek száma : 56 (20 férfi és 36 n.) Az iskolák 6 körzetre oszlanak.

Az Erzsébet-utcai iskola 1900-ban. a Gyár- és Kálmán-utczai pedig 1903-ban

épült. 1885-ben 5, 1900-ban 32, 190.5-ben 45 taner mködik. 1907-ben a Rózsa-

utczé,n új körzet alakult.

A kispesti állami elemi iskolá.t 1879-ben szervezték. Az iskolák a bels
területen ma má,r 6 körzetre oszlanak, nem számítva bele a különvált pestszent-

lörinczit; a tanerk száma 56 (22 férfi és 34 n). 1907-ben az Erzsébet-, 1909-ben

a Rende.sy-telspen nyíltak m?g új iskolák. Itt az iskolák nagyobbrészt bérházban
vannak. A Petöfi-utczában van egy 16 tantermü modern épület. (1902-ben épült),

új építkezések folyamatban. Az Erzsébet-telepen két tantermü angol minta
iskola-épület állíttatott fel 1909-ben. Kispestre nézve az iskolataná.cs jegyz-
könyvei szerint Dallos Gyula másodtanfelügyel azt mondja az 1872 június 12-iki

tanácsülésen, hogy ..új községi elemi iskola felállításéi jelentették be Kispest-

rl, hol eddig semminem iskola nincs."

Budafokon 1882-ben szervezték az állami iskolát, 1902-ben a róm. kath.

íiüiskolé,t is államosították, még 1907-ben Kelenvölgyön nyílt meg egytantermü
állami iskola. A tanerk száma 21. (8 férfi, 13 n). Kelenvölgyön két tantermü

angol minta-iskolát állítottak föl 1909-ben.
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Soroksáron 1885-ben nyílt meg egy két-tanterm állami elemi leány-

iskola. Ezt az iskolát 1897-ben és azután 1907-ben fejlesztették. Az iskolák

3 körzetre oszlanak. A tanítók száma 21 (8 férfi és 13 n). Egy középponti 7 tan-

term iskola építéise, továbbá a Soroksár községhez tartozó Péteri pusztán,

a hol 1907-ben épült iskola, még két új épület emelése most van folyamatban.
A monori iskolákat 1885-ben szervezték. Itt ma 7 férfi és 10 n mködik.
A legtöbb á.llan elemi iskola a pomázi járásban van. Az itteni állami

elemi iskolák között a legmagyarabb a pilisvörösvári, a melyet 1883-ban szer-

veztek s 1904-ben fejlesztettek, 10 tantermü. A pomázit 1901-ben szervezték ;

8 taners ; a dunabogdányit, mely 7 taners, 1902-ben, a solymárit 1902-ben,

a békásmegyerit és a hozzátartozó csillaghegyit 1901-ben szervezték. Az elbbi
7, az utóbbi 5, illetleg 1 tantermü. Budakalászon 1902-ben nyílt meg az é.Uami

iskola, 5 taners. Négy-négy tanersek : a nagyková,csi (szervezési ideje 1885),

pesthidegkúti (1880), piliscsabai (1902), pilisszentiváni (1894). Három tanersek
a csobánkai (1901), pilisborosjeni (1909), pilisszántói (1885), pilisszentkereszti

(1902). Pilisszentlászlón 2 tanerös iskolát 1904-ben, Leá,nyfalván egy tantermüt

1907-ben szerveztek. — Az alsódabasi járásban Örkényen s a hozzátartozó

Csurgay-majorban 1886-ban, illetleg 1891-ben szerveztek állami elemi iskolát,

a mely 8, illetleg 1 tantermü. Felsdabason két taners iskolát 1881-ben, Alsó-

dabason egy tantermüt 1907-ben szerveztek. — A biai járásban a már említett

budafoki iskolán kívül még a következ községekben szerveztek áUami elemi

iskolákat : Budakeszin 1902-ben (5 tantermü), Nagytétényben 1884-ben (4),

TörökbáUnton 1885-ben (4), Albertfalván 1885-ben (2) és Kistétényben 1882-ben

(2). — A dunavecsei járásban Dunavecsón 1905-ben (10), Szalkszentmártonban
1904-ben (6) és Tasson 1904-ben (4). — A gödölli járásban Rákosszentmihályon
1884-ben (10), Rákosligeten 1900-ban (7), Isaszegen 1905-ben (7), a Czinkotához
tartozó Má,tyásföldön 1903-ban (2) és Ehmann-telepen 1898-ban (4). — A monori
járásban a már említett kispesti és monori iskolákon kivül Vecsésen 1905-ben

és a hozzátartozó telepen 1899-ben (12, illetleg 2 tantermü), Czeglédberczelen

1895-ben (7), Nyáregyházán 1885-ben (3). — A nagykátai járásban Tápióbicskén

1901-ben (7 tantermü). — A ráczkevei járásban a már említett erzsébet falvi

és soroksári iskolákon kivül : Csepelen 1884-ben (9), Tökölön 1889-ben (6),

Dunaharasztin 1883-ban (4) és a hozzátartozó Rákóczi-hgeten 1909-ben (1),

Taksonyban 1883-ban (3), Áporkán 1905-ben (2), Majosházán 1896-ban (2),

Szigetújfalun 1885-ben (2), Szigetcsépen 1884-ben (1) és Szigetszent mártónban
1885-ben (1 tantermü). — A váczi járásban Galgagyörkön 1894-ben (2) és Szd-
xákoson 1904-ben (1). — A Szentendréhez tartozó Izbégen 1902-ben (2 tantermü).

Újpesten, Kispesten, Erzsébetfalván, Budafokon, Soroksáron és Monoron, ^kra'ietek!'^

mint a mely helyeken az állami elemi iskolák körzetekre oszlanak, az iskolák ta-

nítói, óvóni közös (együttes) értekezleteket is tartanak. Ez értekezleteknciv az a

czólja, hogy a szétszórt körzetek munkája bizonyos egyöntetséget nyerjen.

Szeptemberben a tanév-megnyitó intézkedéseket beszéhk meg. Novemberben
a tanulmányi eredményeket egyeztetik és a szegény gyermekek segítésének

módozatait állapítják meg ; januárban és márcziusban az iskolá,k tanulmányi
állapotát beszélik meg. Májusban a tankönyvek, tanszerek jegyzékét állapítják

meg és megvitatják a tantervben mutatkozó szükséges változásokat is. Június-

ban a tanév eredményeit összegezik és azutá^n a következ évi együttmködés
tervezetét készítik el. A közös értekezletek tisztikarát alkotja : az elnök és

társelnök, az igazgatói kar és a két jegyz. A közös értekezletek elnökét' és társ-

elnökét az igazgatók közül titkos szavazás mellett választja az együttes tanító-

testület, az illetket állásaikban a kir. tanfelügyel ersíti meg. A két jegyzt
a tantestületbl kijelölt egy-egy tagból az együttes értekezlet választja. A tiszti-

kar megbízatása 3 évre terjed. A határozatokat a tanfelügyel hagyja jóvá.

A kecskeméti kirendeltség területén a fülöpszállási központi fiú ós leány .v kucndcit-

3—3 tantermü, továbbá a hozzátartozó Balázsi, a Fülöpkerekegyháza p. I. és4ií'''ei^ isko!ák"

II. sz. és Kurjantó pusztán egy-egy tantermü vegyes iskolákat 1900-ban ; Jász-

szentlászlón 3 ós a hozzátartozó Lantos és Fels tanyákon egy-egy tantermü
vegyest 1907-ben; Kecskeméten 4 tantermü leány 1904-ben; Kiskunlialason

a központban 7 tantermü fiú és 7 tantermü leány, a Szabadságtéren, Vörösmarty-
utcza és Zerge-utczában és a városhoz tartozó Balota, Bodoglár, Füzes ós Tajó
pusztákon eg}--egy tantermü vegyes iskolát 1907-ben ; Kunszent miklóson

Mag.varorszáfí Vármegyéi és Városai: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. II. ,„
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a belterületen 4 tantermü fiú és 4 tantermü leány és a városhoz tartozó Kun-
kerekegyháza pusztán 1 tantermü vegyes iskolát 1907-ben és Szánk, Alsómóricz-
gát. Felsömóriczgát pusztákon 1901 és lOOi'-ben. az izsáki. fél(>gyházi és tázlári

viton 190tVban és 1901-ben egy-egy tantermü vegyes iskolákat szerveztek.
Kiskrösön a bels területen 2 tanteremmel, a Czebe-pusztán és Feketehalmon
egy-egy tanteremmel szerveztek az 19t)9— 10. tanévben állami elemi iskolát.

Ai áu. népok- Halász Ferencz : Állami népoktatás ezímü munkájában az állami népok-
tatás hatásáról Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyére vonatkozólag azt írja 1902-bon,
hogy ezek küls és bels életének színvonala, \'iszonvítva a más jelleg iskoláké-
hoz, liatározottan kedvez, mind a növendékek általános tudása, mind a rendes
iskoláztatás tekintetében is.'--) Rámutat a nemzetiségi helyeken mköd állami
iskolákra, mint a melyek liatása a magyarságra nyilvánvaló.-^) A székesfváros
környékén lev idegenajkú lakosság nehezen magyarosodik. az állami iskolák
hatása azonban mind ersebb lesz. Azokban a községekben, a mezekben az
áUami népiskolák hosszabb id óta vannak mködésben, igen örvendetes
képet találunk.'-*) A székesfváros közvetet len közelében lev ama községekben,
a hol a magyar nemzeti népoktatás nem vert még gyökeret, elsrangú kultúr-
politikai feladat, hogj' a népoktatás ügye rendeztessék. Ma már nagyrészben
segítve van e bajon, azonban még ma is sok a megoldásra váró feladat.'-^)

A nagyobb építkezések közül az újpesti, kispesti és erzsébet falvi iskolákat emeh
ki Halász. Az elbbi kett 16, az erzsébetfalvi 12 tantermes épület. Az újpesti
és kispesti épületek költsége 124.490, illetleg 127.187 K, az erzsébetfalvaié
77.000. -^) Újpesten egvébiránt az 1901. évben négy új állami iskola épült, közel
490,000 korona köhséggel,^")

Közs. el. Községi elemi iskolák: Kecskemét (73), Rákosjnlota (14), Ujkócske (13), Lijosmizse, Nagy-
iskolák, körös (12). Czegléd (9). Rác/keve (G), Dány, PusztavaC5 (5), Solt (4), Orgovány, Szabadszállás, Pánd,

Váczszentlászló (3), Alberti. Gödöll, Izsák, Koháryszeutlörincz, Peszéradacs, Soltvadkert, Nagy-
káta. Szigetbecse. Tápiószentgj-örgye (2). Tápiószele, Tószeg. Törtei, Ujszász. Budakeszi, Dab, Döm-
söd. Pereg. Szalkszentmárton, Verség, Taksony, Szód, líisnémedi. Nyáregyháza, Bocsa, Ókécske,
Pálmonostora ( 1 ).

Szász Károly az iskolatanács 1872 márczius 20-iki ülésén beterjesztette
a tankerületben lev összes községi iskolák kimutatását, mely szerint elemi is-

kolák voltak Óbudán 12 tanteremben 12 tanítóval; Újpesten 4 tanteremben
4 tanítóval ; Miskén 3 tanteremben, 3 tanítóval ; Szalkszent mártónban 4 tan-
teremben 4 tanítóval ; Xagykátán 3 tanteremben, 3 rendes és 1 segédtanítóval

;

Ujkécskén 3 tanteremben 3 tanítóval ; Szadán 2 tanteremben 2 tanítóval

;

FeLsdabason 1 tanteremben 1 tanítóval ; Gyomron 2 tanteremben 2 tanítóval ^

Tététlen-pusztán 1 tanteremben 1 tanítóval. Már kinyert államsegélylyel bizto-

sítva van két pusztai iskolának a felállítása, ú, m. Kistétényben és Nyáregy-
házán 1— 1 tanteremben 1— 1 tanítóval. Mivel a kormány a feltételeket helyben
hagj'ta s az államsegély ügj-ét már tárgyalás alá vette, felekezeti iskolának
községivé való átalakulása a megvalósulás stádiumába jutott Dunavecsén,
hol 6 tanteremben 6 tanító lesz. S így a községi jelleg intézetek létszáma 52:

tanteremben ugyanannvn tanító lesz ; vagj'is jelenljg már 44 tanteremben
44 tanítót mutat föl. Ekkor az alábbi községekben történt gyarapodást a községi

elemi iskoláknál : Gyomron az elbb egy osztályú felekezeti iskola községivé
válván, a közbirtokosság iskolául és tanítólakul alkalmas épülettel ajándékozta
meg, melyben a második osztályt a szükséges átalakítások után felállították

s a második rendes tanítói állomást szervezték. Miskén a község csekély összeg-

gel g\'arapította az iskola-alapot, Szadán az iskolaépítés befejeztetvén, az elbbi
felekezeti egy osztály helyett két osztály áll, két rendes tanítóval ; az építkezés

az elirányzatnál (melyhez az állam 2000 forinttal járult) 1500 forinttal többe
került és e jelentékeny összeget gróf Pejacsevich János fedezte, a ki a volt tanító-

nak élethosszig 300 forint évi nyugdíjt biztosított s még az iskolának taneszkö-
zökkel való felszerelésére is 100 forintot ajándékozott. Szalkszent mártónban
a községi iskola két szk és rozzant tanterem helyett két díszes és czélszerü

") 97. 1.

") 97—98. 1.

") Halász Ferencz emiitett munkájában Pestvárraegyéröl is közöl az 1890-iki és az 1900.

é^ népszámlálás alapján ily összehasonlító táblázatot. 158— 159. lap.

«) V. ö. :i. m. 175-^176. I.

") I. m. 71—72. 1.

«') L m. 73. 1.
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osztálylyal liirdeti e szegény, de lelkes község becsvágyát, melyet törekvésében

2300 forintnyi államsegélylj'el a kormány is támogatott, végre Tetétlenen gróf

Teleki Sándor majorjában s az ö költségén jól ellátott pusztai iskolát állítottak.

A legtöbb községi jskola, mint láttuk, Kecskeméten van. A ref. híveknek
itt már l67-ben volt iskolájuk, a melybl a kollégium fejldött ki. A város

1599-ben fogadott mindkét felekezetnek (kath. és ref.) iskolamestert. Az addig
felekezeti iskolákat 1877-be- tették községiekké, amikor a város bels területén

34. a pusztákon 1 1 tanító volt, jelenleg a városban 48, a pusztákon 30. A pusztai

iskolák közül tíz 1885-ben keletkezett. Mostani épületei 1881, 1888 és 1892/1893,

1904 és 190(5-ból valók. Az iskolai zászlóaljak intézménye 1903-ban innen

indult ki. Elemi iskolába járt 1878-ban 2760 gyerm?k, jslenleg 6025.
A váczi püspök halósága alá tartoznak a következ helyeken lavö iskolák: Aboiiy (11), Róni. kath. el.

Alberti (1). Alsódabas (2), Alsónémedi (3), Apastag (1). Aszód (2), Big (4), Boldog (4), Bugyi (2).
i-^kolák.

Czegléd (19). Czinkota (2), Domony (1), Csömör (3), Diimharaszti (2), Ecsed (2). Farmos (2), Ft (4),

Galgjhéviz (3), Galgamácsa (3), Gomba (1), Gödöll (.5), Máriabasnyö (2), Gyón (2), Gyömr (7),

Hévizgyörk (2). Irsa (2). Jászkarajenö (8). Kakucs (4) egy iskola Csikóspasztán, Kirtjl (2), Kéve
(1), Kerepss (3), Kiskunfélegyháza (45), Kistarcsa (2). Kocsér (7, egy-egy iskoli a Kálmán tanyán,
Áipádúti. Takács és Faluhegj-i tanyákon.) Kóka (8 és 1 nradilmi), Miglód (1), M3nde (2), Mogyo-
ród (3), Monor (3 és a Brenda-majorban egy), Nagykáta (8), Nagykörös (.5). Óc3i (3), Örszent-

miklós (1), Pereg (3), Póczel (3), PiUs (1), Püspökhitvan (3), Püspökszilágy (2), Rákoscsaba (4),

Rákoskeresztúr (3). Rákospalota (9), Sári (4), Soroksár (4), Szadu (1), Szentlörinczkáta (2), Szent-

mártonkáta (2), Szd (4), Taksony (1), Tápiógyörgye (4). Tápióság (2). Tápiósáp (3), Tápiószecsö (5),

Tápiósüly (5), Tápiószele (4 és a Halász-pusztán egy iskola). Tápiószentmárton (4), Tass(l). Tatár-

szentgyörgy (2), Tóalmás (.5)._ Tószeg (4), Törtei (4^, Túra (7), Ujhirtyán (3), Újszász (7 és a Göböly-
járási pusztán 1 uradalmi). TJri (5), Üll (7), Vácz (20), Váczbattyán (1). Váczduka (2), Váczhir-
tyán (1). Váczkisújf.-ílu (1), Váczrátót (2), Váczszentlászló (4). Valkó (4). Vecsés (4). Veresegyháza (2),

Verség (2). Zagyvarékás (8) és Zsámbok (4), Alpár (5). Izsák (4), Kerekegyháza (5), KiskunhaUs (4),

Kiskunmajsa (18), Kunszeutmiklós (4), Kispáhi (1), Pálmonostora (2), Pétermonostora (1), Szabad-
szállás (1), Szánk (1), Tiszaújfilu (2) és Újkécske (2).

A székesfeliérvári püspökség területén : Bia (3), Budakeszi (3), Csepsl (3), Nagytétény (3),

Páty (2), Perbál (3), PiUsborosjenö (2), Piliscsaba (2), Pihsszántó (1), Ráczkeve (5), Szigetcsép (I),

Szigetmonostor (1), Szigetszentmárton (1), Szigetújfalu (2), Tahitótfilu (1), Tirmye (1), Torbágy (3),

Törökbálint (4), Üröm (3) és Zsámbék (8).

Az esztergomi érsekség területén : Bndajen (3), Budaörs (12), Ivisoroszi (1), Szentendi-e (8),

Telki (1) és Visegrád (4).

A kalocsai érsekség területén : Dunapataj (2), Hirta Érsekharta-Szantkirály (1). Akasztó (5
tanterm), Bijaszentistván (4). Bátya (5), Bocsa (1), Bogyiszló (1), Császártöltés (4), Dumszent-
benedek (1), Dusnok (.5), Érsekcsanád (1). Fájsz (5), Fokt^ (3), Géderlak (3), Hijós (8), Homok-
mégy (9). Kalocsx belvárosi (5 fiú), e))erföldi (5 vegyes), újvárosi (1), Vöro^sszállás (1 vegyes), iskolx-

nénék vezeté.se alatt (5 leány). Keczel (9), Iviskörös (2). Kecskemét (1), Miske (4). Nem^snádudvar
(4). Páhi (5), Prónayfalva (í). Soltv.ulkert (3), Sükösd (5). Szakmar (8), Szeremje (1) és Úszód (1).

Az egyes róm. kath. elemi iskolák története a következ :

Abony. A lútközség az 1700-as évek végén épített két tantermet, egy kántortanitói Ukássil.
1908-ban négy tantermes új épületet emeltek.

Akasztón 1738-ban jegyzkántortanitó %Mn, a kinek fizetése : 25 frt s 25 pozs. mér búzi.

1762-ben Szánovszky György, 1780-ban Méreg János a kántortanító. 1802-ben a község új iskola-

épületet emel.

Alberti. Az iskolát gróf Szápárj- István, psstm. fispán alapította 1888-b3n. Az irsairól

1745-böl ezek olvashatók a História domus ez., az egyház levéltárában lev írott könyvben : ,,A kán-
tortrnitói lakásban lev iskolában a kántor köteles a fiatalságot tanítani."

Apostag. 1S4 l-ben szervezték, a mikor tanítója Urhegyi József.

.4«óí7. Az 1700-as években szervezték.
Bag. 1" 68-ban a tanítónak és az ifjúságnak egy-egy szobát engedtek át. melyeket a commu-

nitas épített. 1838-ban Mondok István volt a tanító. A tanulók számi ekkor 100 fiú és leány.
Bátya plébániáját (a legrégibb az egjházmegyében) ir)98-ban szervezték. 1762-ben Nóvák

József, a ki theologiát végzett, a jegyzö-kántortanító ; fizetése : 37 frt, 29 pesti m. búza s egyéb ter-

ményekbl állt. 1 8ö2-ben épült egy kántortanítói lakás s két tanterembl álló iskolaépület.
Bia. 1 840- l«jn szervezték.
Boldog. Az els biztos adat 1673-ból való, a mikor a községben plébánia volt. Az 1838. évi

egyházlátogatási jegyzkönyv azt rendeli, hogy a kántortanító köteles egy segédet tartani. A mostani
iskola ós kántori lak 1870-ben és 71-ben épült!

Budajen. Alapította a béci?i skót szentbenedekrendi apátság 1703-ban. A tannyeh 1899
eltt német volt.

Budakeszi. A leányiskolát a község építette 1899-ben,
Császártóllés. Els tanítója 1762-ben Schille Ádám. a kinek — egyben sekrestyésí hivatala

után is — 10 pozs. m. búzája volt, ezenkívül minden gyermek egy garassal adózott.
Czegléd. 1743 körül a reformáczió után vert gyökeret itt újra a kath. vallás, midn a Claris »-

apáczák kath. jobbágyokat telepítettek le. 1746-tól", a mikor a váczí püspök Botka Istvánt neveztJ
ki ]>lebánosnak, a kántor a fiú- és leánygyermekeket együtt oktatta. A tanítás anyjaga : írás, olvasás
szánioltus és a bibliai történet elemei. 1774-ben a fiúkat és leányokat külön oktatják. 1777-ben nem-
zeti iskola nevet nyert, a mikor a fiúk részére 3 osztályt szerveztek, mindegyik osztályt külön tanító-
val, a leányoknak egy tantermük volt. A jelenlegi épületet a hitközség 1895-ben vásárolta és alakit
tattá át. A külvárosi iskolák közül a legrégibb a II. ker. iskola, a melyet 1865-ben alakítottak át.
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A \-allasalapitvnny nógy tanító fizetósi^lioz jánil hozzú, még jwdig liáromólioz egyenkint Kidli K !)()

fillérrel, egynek a fizetéséhez jiedig 1200 K.-val. 1778-ból 3 tnnitó novo ismoretes Déts György,
Kraupner András és Henpi István. A rendszeres iskoláztatás akkor vette kezdetét, a mikor nemzeti
iskolává lett. Az els ilyen iskola befogadására szolgáló épületet a jelenlegi parocliia m>llett a
Clarissák építették 177fi-ban. Az iskola megnyitása 1778-ban tortént. 1805-ben kir. nemzeti fiskola

cziniet nyeJ. 1828-bftn a leányiskolát külön épületbe helyezik át. 1845-ben czíme : K'r. nemzeti
föclemi tanoda. Errl azonban már másutt van szó. Egy 1832-böl fennmaradt tanterv szerint

a tai'tárgyak és órák száma a 3. osztályban a következ : vallás és erkölcstan 2'/i óra, evangélium
magyarázata '^i óra, bibUa 'i óra, magyar helyesírás 1 óra, latin nyelvtan 12 ^^ óra, migyar olvasás

1 óra. német olvasás 1 óra, magyar és német írás l— l óra, írásjavítás l óra, számtan 2 óra, diktandó
írás a grammatikai órákon mindennap, összesen 24 óra. A fsúly a lati-, nyelvre volt fektetve, már az

I. osztál.vtól kezdve. Az iskolai óv rendesen október elején kezddött 6s két félévre oszlott s mindkét
félévben \-izsgákat tartottak.

Dunaharaszti. A canonica visitatio 1702-ben tesz említést iskolamesterrl.

Dunapatajon 1 738-ban van szó iskola építésérl. 1762-ben Király István a tanítója, a ki syn-

taxist végzett ; fizeté.se csekély terménybeU járandóság. A mostam épület 1886-ból való.

I>iisnok-on az iskolák nyomára 1762-ben találunk, a mikor Mandich Jlátyás jegyzö-kántor-

tanítójáról van szó. 1869-ben három tanítói állást szerveznek. Két tanterem 1857-ben épült.

Fájsz. 1739-ben a jegyz-kántortanítóról van szó. 1762-ben Kovács Ferenc végzett theologus

nevével találkozunk itt. 1770-ben róm. kath. tanítójának a következ illetményei voltak : 30 frt kész-

pénz ; 45 jwzsonj'i mér búza (22 frt 50 dinár értékben), 15 öl tzifa (7 frt 50 dinár). 25 font zsír

(2 frt 50 dinár) ; egy prémes bekecs (6 frt) ; egy hordó bor (2 frt) ; 50 font só (1 frt 77V4 d.) ; 10

meszely vaj (3 frt) ; 4 kocsi széna (4 frt) ; egy kalap (1 frt 50 d.) ; egy pár új csizmx és egy talpa-

lás (4 frt): nyolcz házasság után (á 25 d.) ; 4 frt ; nyolcz avatásért (introductio) 40 d. ; nyolcz hir-

detési czédula után 46'/, d. ; ötvenkét keresztelés után 8 frt 55 dinár ; 13 nagyobb temetés után 3 frt

25^d. ; 18 kisebb temetés után 2 frt 10 d. ; ostyapénz 1 frt 10 d. ; koledából, abból a gyjtésbl t. i.,

a mi a házaknak évenként eg\szer szokásban volt beszentelése allcalmából került, 60 d. ; temstéskor
búcsúztató énekért 2 frt 25 d. ; éjjeli virrasztásért holtak mellett 3 frt 50 dinár. Összesen 110 frt

18 dinár é\'i jövedelem.*') 1868-ban az iskola községivé, de két év múlva újból felekezetivó

lett.

Farmos. 1798-ban építették a hívek.

Folctö. Az els r. kath. tanító 1762-ben jött a községbe, mikor önálló plébániát nyer. A jelen-

legi épületeket Haynald alapítványából 1894-ben emelték.

Fót. 1845-ben, a mikor a fóti leáuyegjiiáz a mogyoródi anyaegyháztól elvált, már volt egy
osztályú elemi iskolája.

Gálgahéviz. Az 1779-iki canonica visitatio említést tesz egy iskoláról, de az, hogy mikor ós

ki építette, meg nem állapitható.

Galgamácsa. 1775-ben alapította Grassalkovich herczeg.

Oomba. 1871-ben építette a hitközség.

Gyón. 1868-ban nyilt meg. éjjült Peitler Antal váczi püspök adományából, a vallás-alap

hozzájárulásával. 1868-ban Szalabérj- Horváth Imre volt a tanítója.

Hajóson 1738-ban a taintó a jegyzi teendket is végezte. Utódja — a ki egyébiránt már nem
végzett jegyzi teendket — a harangozónak tartozott segédkezni, különösen akkor, midn ez a

felhk ellen herangozott. 1 842-ben Klobusiczky Péter kalocsai érsek új iskolaépületet emeltet.

Hévizgyörk. A régi iskola 1838 eltt, az új 1907-ben épült.

Homokmégy. Az iskolák a szakmáriakéhoz hasonló módon keletkeztek, míg aztán 1856 táján

Kalocsa város kezelésébe kerültek.

Jászkarajenó. 1867-ben keletkezett.

Kakucs. 1784-ben Kakucs község építette Grassalkovich herczeg támogatásával. A mDstani
épületek 1882-bl és 1907-böl valók.

Kalocsa. Az els meglev s 1738-ról szóló can. visít, szerint a kántortanítónak 10 Rh. frt a
fizetése s a stóla, a ki egy segédet is tartott. 1761-ben Kovács Ferencz a város iskolamastere s orgo-

nása. 1789-ben három tanítóval bíró elemi iskolát szerveztek, a melyben a latin s német nyelv, mint
rendes tantárgy szerepelnek. 1829-ben az érsek támogatása mellett a város emeletes új isko Ic-

épületet építtet, a mely helyett 1828—29-b?n Hiynild építtet másikit 1860-ban a bslvárosi elemi

kolisai leányok tanítását a Miasszonyunkról nevezett iskolanónék vették át.

Keczel. )738-ban \'«n szó jegyz-tanítójáról. A mostarü épületek 1895-ból valók.

Kerepes. 1860 eltt keletkezett, 1903-ban épült a 3. tanterem.
' Kiskörös. Els tanítója Stolár Gj'örgy, 1793-b3n Kelemen Gábor, a ki azonban harangozó

s csizmadiamest«r is volt egyben, mert tanítói fizetésébl nem tudott megélni.

Kiskunfélegyháza. A \-áros els lakossága 1743-ban kezdett telepedni. Iskolát 1768-bin
állítottak ErdéljT Józsefnek, a város harmadik plébánosának buzgólkodására. Az iskola els tanítója

Béres József segédlelkész. 1805-bon Már András kiskunkerületi kapitány kérelmére Bodonyi Sándor
püspöki \-ikárius megengedte, hogy a török dúlás óta romokban hever ferenczszállási pusztatemp-
lom köveit s még fennálló falait fölhasználhassák a kath. népiskola új épületéhez, mely mi is

fennáll a templom mellett. Új iskolák özv. Kalmár Józsefnó nagy alapitványaiból fognak épülni.

1855-ben, a mikor még ötosztályú volt az iskola, 44.5 volt a növendékek száma. 1909— lO-ben

40 tanteremben 2809. Az utolsó negyedszázad alatt az iskolák száma a város bels területén m3g-
háromszorozódott, kün a tanyákon 13 iskola keletkezett és 15 új tanyai iskola felállítási

most folyik.

Kistarcsa. 1 868 eltt már fönnállott.

Kocsér. 1857-ben Jászapáti város, mint az akkori puszta tulajdonosa, építette az iskolát.

1886-ban a róm. kath. egyház építette a bels iskolát két tanteremm?!. 1887-ben már négy iskola

volt. 1909-beD új modem épületet rendeltek.

*') Fináczy Ern dr : A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. I. k.
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Kuka. A XVIII. században a községházában volt egy tanterem az összes tanulók számára.

1857-ben. mikor a kegyúri jogot gróf KároljT István ^ette át, épült a mostani épület. 1909-töl a
Szentkeresztrl nevezett apáczák is tanítanak. Gróf Pálffy Pálné pusztai iskolát tart fönn.

Mende. 1818-ban szervezték.

Miskén a tanítóról (egyben jegyz) 1728-ban esik szó. 1858-ban Pásztory András 53 évi szol-

gálat után vonul nj-ugalomba. 1893-ban emeltek új épületet.

Monor. 1776-ban keletkezett.

Xagyhartún 1877-ben szervez az érseki uradalom tanítói álláít.

Nagykáta. 18ö6-ig egy tantermü, 1856-tól két tanterm az iskola; 18G9—1878-ig községi,

azóta megint felekezeti jelleg. 1886-ben és 1902-ben épültek új iskolák. A legels önálló tanító

Samu János. A legels iskolát (nemzeti iskola) voltakép 1790-ben vagy 1792-ben állították föl.

A vármegye sürgette 1789-ben az iskola felállítását. A gróf Kegle\'ich család építési anyagot adott,

az építést pedig a község teljesítette.

Nagykörös. 1781-ben Jlária Terézia küályné 8000 váltóforintot utalt ki a templom és iskolára.

A kántori laknál 1884-ben épült az új iskola. 1897-ben épült 4 tanterem és egy tanítói lakás, mslyek
épité.«*ére Schuster Konstantin püspök közel 33 ezer koronát adott. Tanítói 1829 és 1859 között

Mészáros Jlihály, Horti Kovács István, Milecz Lrincz. Tanulóinak száma 1845-ben 75, most 360.

Nagytétény. A fiúiskola 1773-ban, a leányiskola lS84-ben keletkezett.

Nemesnádudvar. 1738-b3n az iskolába járó gyermekek havonként 3 krt fizettek a taní-

tónak és az iskola ftésére egy darab fát vittek. 1784-ben iskolát és tanítói lakást építenek téglából.

1843-ban az érsek építtet új iskolát.

Páty. 1845-ben a Telki apátság majorjában van két szoba, egyik a tanulók, másik a tanító

részére. A hatvEnas években kapott az iskola külön épületet és 1880 körül, a mikor az apátsági

birtok a közalapítvány birtokába ment át, épült 2 tantermes és 3 szobás tanítólakásból áUó épület.

1845-ben Scholtz Károly volt a tanító.

Perbál. 1794-ben keletkezett.

Pereg. Az els tanterem 1738 körül, a második 1873-ban és a harmadik 1891-ben épült. A tan-

nye'v 1873 eltt részben tót.

Pilis. 1882-ben Liebner József nagybirtokos építtette az iskolát, a melyet 1908-bin 2000 ko-

rona költséggel újjáalakított.

Pilisborosjcnó. 1700 körül keletkezett. Mostani épülete 1846-ból való.

Piliscsaba. 1711-ben a canonica visitatió alkalmával már szó van kántortanítóról. Mostani

épületei 1779 körül épültek.

Pilisszántó. 1779-ben épült a kir. kincstár költségén, a mely ez idben kegyúr.

Prónayfalván (Tázlár) 1890-ben a Beniczky-íéle kastélyt vásárolják meg iskolai czélra.

Püspökhatvan. 1808-ban építette Kármánházi László váczi püspök, bvítették 1886-ban.

Ráczkeve. 1850-ben két tanterme és két tanítója volt, 1860-ban állították a 3-ikat. Mostani
épiUete 1896-ból való.

Rákoscsaba. 177ö-ben már fönnállt. Alapítója báró Laffert Antal. Mostani épületei 1859

—

1896— 1898 és 1907-bl valók. Az iskola tannyelve régebben német volt.

Rákoskeresztúr. Épült 1850 körül, bö\-itve 1904-ben.

Sári. 1841-ben keletkezett.

Solt. 18G8-ban gróf Vécsey Karolina alapította.

Soltvadkert els kántortanítója 1769-ben Molnár Ignácz.

Soroksár. 1763-ban épült berezeg Grassalko\-ich Antal bkezségébl. Átalakítása 1848-ban

történt. A letelepített frankok és würtembergiek már 1840-ben tanúságot tettek Pest vármegye

kiküldöttei eltt a magyar nyelvben való elhaladásukról.

Sükösd. A tanító fizetése, a ki egyben jegyz is, 1745-ben 30 frt és 24 pesti mér búza. Jáuosy

Pálnak 1794-ben már nincs más kötelessége, mint a tanítás.

Szakmaron a szállások keletkezésekor az egyes nagyobb szálláscsoportokon állítottak a

lakosok iskolákat. A tanítók élelmezésérl a gazdák, illetleg szülök gondoskodtak, a tanvilók után

egy-egy garast kaptak, innen a garasos taniték elnevezés. 1856-ban vette kezébe Kalocsa városa a

szállási iskolák ügj'ének kulcsát.

Szentendre. 1723-ban alapította a gróf Zichy-család, mint kegyúr. Mostani épületét 1779-ben

emeltette a Zichy család. Tannyelve német, magyar-tót és illír volt. 1777-ig az iskola ügye kizárólag

az egyházi joghatóság alá tartozott. A Ratio Educitionis után a kir. kamarai uradalom, a visitatió

szerint nagy költséggel új épületet emel számára, egjdk tanítójának fizetéséhez 80 frttal járul.

1890-ben Simor János esztergomi érsek, 1898-ban Vaszary Kolozs herczegprimás nagyobb összegeket

áldozott iskolai czélra.

Szentíörinczkáta. 1727-ben a birtokosság állított iskolát, a jelenlegi 1859-ben épült.

Szentmártonkáta. 1805-ben már megvolt az iskola, mostani épülete 1902-bl való.

Szigetszentmárton. 1742-ben keletkezett.

Szigetújfalu. 1742-ben keletkezett. 1809-ben új épületet emeltek.
Szód. 1819-ben keletkezett. Mostani épülete 1876-ban épült, 1907-ben bvítették.
Tahitótfalu. 1801-ben, mostani épületét a föld. minisztérium, mint kegyúr, 1900-ban építette.

Taksony. Sváb lakosainak már 1755-ben \olt eg> házuk és iskolájuk. 1795-ben Trezner Nándor
földbirtokos építtetett iskolát. Mostani épülete 1873-ból való.

Tápióság. 1810 körül szervezték, mostani épületei 1857 és 1876-ból valók.

Túpiószecsö két tanterme a hatvanas években, a harmidik 1899-ben épült.

Tápiószcle. 1790ben alapították A halmi iskola 1891-ben, a bels területiek 1895-ben épültek.

Tass. 1823-b3n keletkezett.

Tatárszentgyörgy. 1840-ben szervezték.

Telki. 1840-ben keletkezett, a mikor a telki apátság emalte az épületet. 1860 eltt német a

tamiyelv. A telki apátság törzsvagyonából 188S-ban újra építették.

Tóalmás. 1859-ben. mostani épületei 1872, 1905 és 1909-böl v.dók.

Torbágy. Tantermei 1710-ben, 1869-ben és 1907-bfn épültek.
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Törökbálint. Lecrégibli adatai 1709-re vezetnek, mikor a közsíg elüljiírósági mestert liívott

ide. Mosteui épülete 1850-böl való.

Törtei. 1820 körül, mostani épületei 1820. 189(> és 1903-ból valók.

Úszódon 1806-ban a szentbenedekrendi tanító segédje tanított. 1861-ben emeltek új épületet.

Vácz. A székesepyliáztéri fiúiskola 1770-ben épült, jelenleg egy osztály van benne. Az alsó-

városi iskolát a múlt században a \-áros építette. 1893-bMn 3 tantermü. A szentmiklós-téri fiúiskola

7 tanteremmel 1885-ben épült, Peitler Antal püspök idejében. A felsvárosi 8 tantermü iskola

1892-ben épült. Ez épületet a régi hcl_\ére Schiister Konstantin püsjjök emeltette. A Karolina-leány-

iskolát gróf Csáky Károly Emánuel püspök 200.000 kor. adományából lOOö-bsn épült. Az épületben
van 4 el., 4 polg. isk. tínterem. mellékhelyiségek többek között : tornaterem s igazgitói lakás.

Ez iskolák 1880-ig a városi kéi)viselö-testiiletböl váU'.sztott iskolatanács vezetése alatt állottak.

Ez idtl fogva a városi róm. kath. hitközség kebelébl választott iskolaszék vezeti.

Váczbottyán. 1800-ban. mostani épülete 1909-böl való.

Váczhartyán. 1785 körül, mostani é])ülete 1909-ben épült.

Váczkisújlaht. 1775 körül herczeg Grassalko\-ich alapította, mostani épülete 1904-böl való.

Valkó. A XIX. sz. elején keletkezett, mvi épülete a régi templom köveibl 1871/72-b9n épült.

Visegrád. Körülbelül 1712 óta áll fenn. Két tantermü épületet 1908-ban emeltek. 1868 tájt

kántortanitója Xiedermüller József.

Verség. A török hódoltság idejében keletkezett. 1829-ben 2 tantermü az iskola, mostani 4
tantermes éjiülete 1907-böl való.

Újkartyán. 1779-ben a község építette herczeg Grassalkovich anyagi támogatásával, llostani

épületei 1833 és 1902-böl valók.

Úikéeske. 1745-ben keletkezett, 1908-ban építettek.

Újszász. 1890-ig 2 tantermü volt az iskola. Az els iskolaszéki gylés 1869-ben volt.

Úri. 1777 eltt, 1908-ben öt tantermü az iskola.

Üröm. A XVIII. század elején a Klarissza-apáczák kegyiirasága alatt keletkezett. Az 1788.

«\-i alapító-oklevél szerint a község kötelezte magát, hogy a régi iskolaház helyett 16 Q-öles új

tantermet építtet. A 3. tanterení 1908-ból való.

Zagyimrékás. 1828 eltt már megvolt.

Zsámbék. Mostani iskolája 1791-ben épült.

Zsámbok. 1712 körül szervezték. 1781-ben Nagy Ferencz a kántortanító.

Zsidó. 1775-ben alipította herczeg Grassalko^-ich.

Ref. ei.iskoiák. A ref. elemi iskolák közül legnépesebb a nagykrösi, melynek 22 tanter-

mébe 1490 tanuló jár. A czeglédi 20, a solti 9, a dunapataji, kiskunlaczházai 6,

az abonj'i, ócsai, dömsödi, gombai, rákospalotai 4, az alsónémedi, pfttyi, gödöUöi,

péczeli, rákoscsabai, szentmártonkátai, fóti 3, a budaörsi, toki, ordasi, gyömröi,
ülli, pócsmegyeri, tahit ót falui, makádi, váczi 2, a kocséri, jászkarajeni, tápió-

szelei, tószegi, törteli, alsódabasi, bugyii, gyóni, lajosmizsei, biai, tinnyei, apos-

tagi, hartai, hévizgj-örki, mogyoródi, vasadi, kisoroszi, sziget monostori, sziget-

szent mikló.si, rszentmi klósi, váczharcyáni, veresegyházi és szentendrei egy tan-

termü. A kecskeméti kirendeltség területén legnépesebb a szabadszállási. 9 tan-

teremmel. Az izsáki 4, a bogyoszlói és ókécskei 3, a dunaszentbenedeki, érsek-

csanádi, soltvadkerti, szeremloi és uszódi 2. az akasztói, kerekegyházi, prónay-
falvai és szanki egy tantermü. Ezek a dunamelléki ref. egyházkerülethez tartoznak.

1770-ben a Pest vármegye hatósága alá tartozó Óbudán (egy katholikus

német[tannyelv iskola mellett) eg\' re/, magyar iskolát találunk. Tanítója Pataky
Benjámin, kihez 15 növendék já,rt, kik fejenként 50 dénárt fizettek.'^)

A ref. elemi iskolák közül becses történeti adataink vannak az alábbiakról :

Apostag. 1739-ben szervezték, tanítója ekkor Mérei Márton.

Bia. Az egyház és iskola 1600 táján keletkezett.

Bugyi. 1819-ben említik els tanítóját, de az iskola állitólig már 1783-ban keletkezett.

Czegléd. A felekezeti jelleg népiskola keletkezése, a reformáció elterjedésének idejéi'e esik.

Szegedi Kiss István itt lö4C)/7-ben nemcsak a templomban, hanem az iskolában is tanított. 18fi4-ben

nyolcz. 1874-ben 13 tanítója van. A növendékek száma 1868/9-ben 1073, mi körülbelül 1600.

Az iskolák 1876-ig c^ak négyosztáljniik voltak.

Dunaveese. A rektorok és tanító káplánok névjegyzéke 1690-tl van meg. 1690-ben Szijjártó

Kocsi János a tanítója. 1693-b3n Debreczeni Kiss Mózes, 1694-ban Mimkácsi Kerekes Ferencz,
1700-ban Földvári Bíró Mihály stb. 1721-ben Szöllsi Mihály, a kit késbb jegyzvé választottak.

Eleinte Debreczenbl kerültek ide a tanítók. Az egyház 1840-ben nem Dí>breczenbe. hanem
Kecskemétre „küldött be rektorért". 1849 május 27-én Bernolák Sámuel, a ki a kecskeméti
kollégiumbsn tanult, „lóháton, fegyveresen jött a magyar táborból." A leánytanítók közül elsül
Haraszti Mátyás van följegj'ezve 1744-ben. 1826-ban 5 tanító mködik itt. 1873-ban lett közsé-
givé az iskol?, 6 tanervel. Az állami iskola, a melyet az iskola bevonásával szerveztek, mint
tudjvik, 1906-ban nyílt meg.

Fót. 1744-ben keletkezett.
Gödöll. Az iskola legrégibb tanítójáról 1722-böl van följegyzés, ugyanis a gödölli ref. eklézsia

anyakön\Tének czimlapját Marosi Jlihály tanító rajzolta. Az egyház már 1646-ban föimállt. A tem-
plom melletti iskola 1744-ben a templommal egyidejleg épült. Ez az épület azonban már a második
volt. A jelenlegi épület 1 905-bl való. A tanítók névjegyzékét egyébiránt 1753-tóI följegyezte 1847-ben
Erdei Ferencz lelkész. Dömsödi János 1753-tól 18 évig szolgált. Utána Szilvási, Megyaszai, Sári,

*») Fináczy dr. í. m. I. k. 244. 1.
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Domonkos. Xyitrás, Tokos és Haraszti neveit találjuk a XVIII. században. Az 1819. évi canonica

\-isitatio pontjai közül különösen becsesek a következk : ..A gyermekek csak télen járnak teljes

számmal az iskolába, nyáron pedig csak 4 vagy 5 hétköznapokon ; hanem vasárnapokon a nagyobbak

is feljönnek. Itt is a kisebbekre nézve is, minden igyekezet mellett is inpracticabile, hogy az iskolában

járattathassanak. Itt a jó olvasás a legfbb punctvmi, a meljTe kiváltképen taníttatnak a gyer-

mekek. Annakutána a kis Histori?, kisebb és nagj'obb Katekizmus, Hübner Históriája, a helyesirás,

számvetés, énekek, nóták ós a könyörgések. Az alkalmatosak az úr asztalához is készíttetnek."

Gyón. 1872-töl van feljegyzés.

Harta. 1858 körül keletkezett.

Hévizgyörk. Tanítói 1798— 1868-ig voltak, azóta lelkész tanít. Az épületek 1804-bl valók.

Jászkarajenó. 1882-ben keletkezett. Az épület 1906-ból való.

Kisoroszi. Els tanítója Eperjesi István 1783-ban.

Lajosmizse. 1878-ban keletkezett, az épület 1882-böl való.

Makád. Az egyház 1570-ben keletkezett. -A. jelenlegi hel>-iség 1877 körül épült.

iUojí/orórf. Az iskolsház 1797-bl való ; újraépült 1880-ban. Tanítója 1797-ben Nagy István.

Nagykörös. Az iskola a reformáció korában keletkezett. Azonban a Hármas Kis Tükör írója,

Losonczy István nagykrösi professor még 1770-ben is így panaszkodik : „a mi iskoláinknak nagy
fogyatkozása, hogy mindenütt, minden különbség nélkül a gyermekek Cellariusra, deák rudimentára

szoríttatnak, melyeknek prraszt állapotjokban semmi hasznát nem veszik." Leán.viskola már
1740-ben három volt (alszegi, középs és felszegi). A gimnázium 1851-ild rendezésével következett

be a népiskolai ügy rendezése is. 186.5-ben a kántorral 13 tanítója van. 1885/6 óta 22 tanítója.

Tanulóinak száma 1786-bin 492 fiú és 384 leány. Most összesen 1772.

Ordas. 1819-ben keletkezett.

Ócsa. 1626 óta egy tantermü az iskola.

rszentmiklós. Az egyház 1628-ban s nemsokára iskola is keletkezett. 1857-ben báró Sina

Simon a kisszentmiklósi iskola tanítója részére 13, növendékek ösztöndíjára 10 és tankönyvek

beszerzésére szegény gyermekeknek 10 frtot adományozott. Az iskola mai épülete 1885-bl való.

Páty. 1753-ban említik rektorát. A. rektor dijlevele 1761-ben kelt. Mai épülete 1853-ból való.

Péczel. 1649-ben keletkezett. A tanítók neve 1720-tól megvan. I. tanítója Vitallus Ferencz.

Pócsmegyer. 1763-ban van említés Keresztesi Sámuel iskolamesterrl. Az els, teljesen meg-
felel iskola 1874-ben, a másik 1890-ben épült. A tanítók 1830-ig jegyzk is voltak.

Rákoscsaba. A mostani iskola 1890-ben épült. 1826-ban Tóth András a tanító, azonban eltte

már többen mködtek.
Rákospalota. 1700 körül keletkezett. 1749— 1783-ig Dömsödi Mihály iskolarektor, eltte

azonban már Szke István és Kerepesi tanítók mködnek.
Solt. 1756-ban épült az iskola. A mostani fiúiskola helyiségét 1879-ben átalakították ; a leány-

iskola 1860-ban épült. 1756-ban Torma Ferencz a tanítója. 1867-ben 4 tanítója volt, a tanulók száma
1756/7-ben 162 fiú és 116 leány, most összesen 463.

Szabadszállás. Az enj^akönyvek szerint már 1720 körül volt iskola ; mostani épülete 1902-böl

való.

Szentendre. 1822-ben alakult meg a leányegyház s ekkor szervezték a tanítói állást is 200 frt

fizetéssel. Az iskolaépület 1835-böl való.

Szentmártonkáta. A régibb épület 1865-ben, az újabb 1889-ben épült. 1866 táján 120 tanulója

volt.

Szigetmonostor. 1744-ben keletkezett, tanítója 1819-ben Borbély Benjámin, a ki még jegyzi

teendket is végzett. 1894-ben építettek.

Tahitótfalu. 1600 körül szervezték. Tanítóit csak a „kurucz világvégetáján" ismerjük, els
Kecskés Albert, m- ji Igmándi, a „kurucz \-ilág után". 1811-ig a tanítók többnyire theologusok és

jurátusok, a kik közül a legtöbb visszament a kollégiumba s folytatta tanulmánj-ait.

Tápiószele, 1890-ben.

Tinnye. 1890-ben.

Tószeg. Az egyház és iskola !600-b3n keletkezett. A mostani iskolaépület 1870 táján épült.

Törtei. 1892-ben.
Ülló. Az 1800-as években keletkezett. Mostani épületei 1859 és 1899-ben épültek.

Vácz. 1783-ban keletkezett. 1867-ben építettek.

Váczhartyán. 1786-ban épült, a tanítója 1856-ig egyszersmind a község jegyzje is. Tanítója

1786-ban Virág Mihály.
Vasad. 1758-ban keletkezett. Tantermei 1892-ben és 1908-ban épültek.

Veresegyháza. 1631-ben. 1784-ben Ivi'eknit György a tanító. Xz iskola épülete 1808-ból való.

Az ág. h. ev. v. el. iskolák közül legnépesebb a pilisi 7 tanteremmel s 545 j^. h. e^ ei.

tanulóval. A rákoskeresztúri, albertii 4, a czeglédi, dunaegyházai, irsai 3, a gyóni,

apostagi, aszódi, ezinkotai, bém^ei, petérii, tápiószentmártoni, rákospalotai,

domonyi, nagji:aresai és ácsai 2, a tápiószelei, hartai, csömöri, hévizg3^örki,

ikladi, mogyoródi, kávai, mendei, csomádi, csvári, fóti, váczbottyáni, vácz-

kisújfalui, zsidói és váczi egy tantermü ; a kecskeméti kirendeltség területén

Kiskörös és Soltvadkert 4 tantermü. Ezek valamennyien a hányakerületi ág.

hitv. ev. püspökséghez tartoznak.

Az ág. h. ev. elemi iskolák érdekesebb adatait az alábbiakban soroljuk föl

:

Ácsa. 1636-ban alapították, alapítója a Prónay család. .\ mostani iskola a Prónay család

áldozatkészségébl 1804-ben épült. Legrégibb tanítója, kinek nevét ismerjük, 1736-ban Valaszkay
Jakab.

Alberti. 1721-ben szervezték, mostani épülete 1858-bl való. 1721-ben Benodikti Izrael a
tanítója. 1868-ig tót a tannyelve.
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Aposla^. Mostniii lielyisége 17S7-l>eu ópült. 1705 eliltt Jáiiovszky Viktor a tanítója. Tan-
nyelve régebben tót.

Binyc. 1725 óta lUl fönn, mostani épülete 1871-böl való.

Czcgléd. Els tanítója Lévi Jílnos 1702-ben foglalta el állását. Mostani épülete ISOl-bl való,

1890-ban bvítették.
CaSvár. llUiO-ben tanítója Klenov.szky Atlám, 1848-ban az iskola leégett, a gyermekeket

S éven át a falun kívül fekv pásztorlakbui oktatták, a tanító pedig, ki egyszersmind jegj-z is volt,.

a falullázán lakott. 1852-ben épült fel újból az iskola. Tanítója 1703-b3n Gelo Pál.

Domony. 1(58 l-ben alapították, mostani épüloto 1889-böl való.

Dunacgyháza. 180i;-b:in az els, 1857-ben a második ós 1889-bcn a harmadik tanítói állást

szervezték.

ÉrseTccsaruid. 1723-ban keletkezett. Hont vármegyébl a községbe letelepedett néhány
migá\-al hozott tanítót, ilostani épületei 1893-ból valók.

Farmos. 1850-ben keletkezett.

Fót. 1748 táján keletkezett. Építkezések 1876-ban, 1892-ben ós 1909-ben történtek.

Gyón. 1780-ban. Jlostani helyiségei 1870-ben és 1902-ben épültek.

Harta. Az iskola 1738 körül keletkezett, a mikor Gunszt János Jahab a tanító. AlajJÍtója : gróf

Ráday Pál író. Az iskola 1807-ben épült, 1872-ben második tanteremmel bvült.
Iklad. Az egyház és iskola 1763 körül keletkezett. Az iskola mostani épülete 1868-ból való.

Iraa. Az egyházközség s az iskola 1714-ben keletkezett, mert a Zólyom \'ármegyéböl ide

telepített ev. hívek papjukkal ós tanítójukkal együtt jöttek Irsára. Mostani épülete 1859-bl való.

Tanítók 1764-ben Georgiades, 1766-ban Salamonidesz Sámuel.
Káva. 1824-ben keletkezett.

Kiskrös. 1720-ban már van tanítója (Szabadka György). Mostani épületeit 1836 és

1871-ben emelték. A tanítás nyelve 1840-ig tót, 1875-ig tót-magyar.
Maglód. 1700-ban, a mikor a tanító Hiros András; épülete 1872-böl való. 1902-ig tót volt

a tannyelv.

Mende. 1785-ben épült. 1785—1789-ig Paulini Sámuel a tanítója, 1863-ban törtónt újabb
építkezés.

Mogyoród. 1859-ben szervezték.

Pilis. 1724-ben alapították. Mostani épületei 1840, 1860 és 1907-böl valók. 1875 eltt tót.

Sálcosk-eresztúr. 1784-ben keletkezett, habár a nyomok 1757-ben is feltalálhatók, midn a

St«ierországból és Karinthiából bevándorolt németajkú evangélikusok Mária Teréziától engedélyt-

kaptak, hogy „preceptort" tartsanak. Ez kb. 16 évig állott fenn. Az 1779-ben Würtembsrgböl
ide telepített ev. esaládok els tanítója Putz György volt. Pár év múlva a németek és tótok együtt

választottak tanítót. Tantermül a német községházán szolgált egy szobáoska. Az els iskola 1784-b3u

épült, mely 1 856-b9n leégvén, 1 858-ban újonnan épült 2 tanteremmel. Építkezések történtek még
1900-ban és 1905-ben is.

Tápiószele. 1814 óta van rendes tanítója, de az iskolára vonatkozó adataink 1797-ig nyúlnak
vissza. Az iskola építését 1825-ben tett adományaikkal Ruttkay János ós Dubraviczky Antal segí-

tették el. Az iskola 1855-beu épült a községháza helj'én.

Váczbottyán. 1800-ban az egyházlátogatási jegyzkönyv tanúsága szerint volt már iskola.

Váczkisujjalu. 1810 körül szervezték. Mostani épülete 1906-bl való.

Zsidó, is'oo-ben épült.

. A (/ö/'öf/ nem ejryesMÍíefcwefe Pest vármegyében az 1771—2-ik évi kimutatások
iikoiák. ' szerint hét helyen volt szabad vallásgyakorlatuk és iskolatartási joguk.^")

Jelenleg gör. kel. iskolák vannak : Szentendre, Budakalász, Csobánka, Rácz-
keve, Lórév, Szigetcsép és Pomáz helységekben, a m?lyek valamennyien a budai
szerb püspökséghez tartoznak.

1798-ban a helytartó tanács (válasz a vármegye tudósítására) azt kívánja,

hogy nemes Földvári Mihály szentendrei lakos ,,az ott való capitaUs illyrica-

oskolamestemek Stoichich Györgynek mí'gverettetéséért" a kiküldend szolga-

bíró s esküdt által — a h-ílybeli tanács, vicariusnak és a görög nem egyesült

vallású papoknak jel?nlétében — ,,a környülállásokhoz képest megpirongat-
tasson." Az is kimondatott, hogy ,,senki a köztanítókra kezét rátenni ne meré-

szelje, hanem az ellenök tehet panaszt az elégtétel megnyerése végett — a hely-

bch director eleibe terjessze." ^^) 1804-ben a görög óhit lakosok iskoladirek-

torainak a katholikus nacionáhs iskolák direktoraitól való függésérl van szó

a vármegye közgylési jegyzkönyveiben.*^)

A gör. kel. iskolák f'ibb adatai a következk : Budakalász. Az 1760-as évek körül szervezték,

mostani épülete 1895-bl való. — Csobánka. 1846-ban, mostani helyisége 1906-ban épült. — Sziget-

csép. 1860 eltt keletkezett, mostani épülete 1870-bl való.

I r el '~kolák
^''' '^raelita el. iskolák közül legnépssebb a váczi : 6 tanteremm?! ós 322 tanulóval, a kiskun-

' félegyházi 4, a czeglédi 3, a nagykörösi, abonyi, aszódi, rákospalotai 2, a tápiószelei, zsámbékí,

dunapataji, gödölli, póczeü, irsai, pilisi, nagykátai, kiskunlaczházai, soroksári és szentendrei egy
tantermü. A kecskeméti kirendeltség területén Kalocsa, Kiskrös és Kiskunhalas 2, Izsák, Keczel,

Kiskunmajsa, Soltvadkert, Szabadszállás és Újkécske 1 tantermü.

'") Fináczy dr, : A Magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. I. k. 251. 1.

") Vm. Lt. 1798. évi 2571. jkönyvi sz.

") Vm. Lt. 1804. é\a 1518. sz.
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1. Az aszódi ev. leánynevel intézet díszterme.

2. Az aszódi ev. leánjnevel intézet.
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1. A „Magyar Gazdasszonyok orsz. intézete" Czinkotán. — 2. A szentendrei róm. kath.
elemi leányiskola. — 3. A Constantinum zárdaiskola Kiskunfélegyházán.
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179S-ban az aboim, aszódi és irsai zsidó iskolába járó gyermekek össze-

írásáról van szó s ez évben Aszódon 33 zsidóiskolába járandó fiú- és leánygyer-

meket írtak össze.'^) Késbb a zsidó gyermekeknek a keresztény normális isko-

lákba rendelt befogadásáról van följegyzés.^*) 1802-ben kötelezik az abonyi

zsidó hitközséget, hogy a gyermekek tanítója részére ajánlott 150 frtot fizessék

nipg 35) iS03-ban arról olvasunk intézkedé.st, hogy az abonyi. aszódi és irsai

zsidó iskolák állapota felöl a felvigyázó szolgabírák tudósítsák minden esztend
végével a pozson\T kerületbeli nemzeti iskolák direktorát.^®)

Az izr. el. iskolák fbb adatai a következk :

Abony. Az els taaítóról (Politzer Márkus) ITSS-ban van szó. mint a kit a hitközség fölfoga-

dott. Az eg.vik iskolájukat 1856-b.iu, a másikat ISSO-bin építették, illetleg alakították át.

QódöU. 1857-ben keletkezett.

Irsa. Rende.s iskolájuk 1851-töl vr.n. Az iskolaépület azonban még 1809-beii épült.

Kalocsa. 1872-ben szervezték. 1885-ben építettek.

Kiskunlaczháza. 1884-ben keletkezett, lS89-ben éjmlt.

Kiskunfélegyháza. 1856-ban van szó iskolaépítésrl, a mostani iskola azonban 1890-ben

épült. Els okleveles tanítója : Reich Mór 1860.

Nagykáta. 1884-ben szervezték, 1895-ben építettek.

Nagykörös. 1850-ben keletkezett, a jelenlegi épület 1860-ból való. Tanítója a negyvenes években
Rothbaum Salamon.

Péczel. 18öO-ben építettek, de rendes iskoláról csak 1860-tól van szó.

Rákospalota. 1892 eltt magániskola volt.

Soroksár. 1872-ben szervezték.

Vácz. 1845 körül keletkezett, a mostani épülete !890-böl való. (Statusquo izr.)

Magán elemi iskola van Rákospalotán egy fiú, és egy leány, Dömsödön,
Czinkotán. Gödölln, Isaszegen, Rákoskeresztúron, Monoron, Tápiószentmár-
tonban és Solymáron. Eg^-esületi iskola csak Xagykörösön van.

Az iparoktatás múltjára nézve csak egy kis adatot találunk a várm?gye
jegyzköm-veiben. Egy 1815. évi kisgylés a heh-tartótanács ama rendel;tével

foglalkozik, mely szerint a mesterlegények a szépírás s rajzolást tanító iskolák

gyakorlására szoríttassanak.^") Iparoktatásról voltaképen csak a múlt szá-

zad nyolczvanas éveitl kezdve beszélhetünk. Az abom-i iparosinasiskolát

1882-ben. az albertfalvit 1886-ban, az aszódit 1908-ban, a "budafokit 1891-ben,

a czeglédit 1884-ben, az erzsébetfalvit 1896-ban, a gödöllit 1901-ben. a kiskun-

félegyházi iparos- és keresked-inasiskolát 188-t-ben, a kispesti iparosinasiskolát

1889-ben. a monorit 1885-ben. a nag\-krösi iparos- és keresked-inasiskolát 1884-

ben, a rákospalotai iparos-inasiskolát 1898-ban, a soroksárit 1894-ben, a szent-

endreit 1908-ban, az újpestit (fiú és leány) 1884-ben és 1905-ben, a váczit

1884-ben, a vecsésit 1908-ban szervezték. Csepelen Weiss Manfréd gyártulajdo-

nos lszer és aczélgyárában tart fönn 1909 óta inasiskolát.

Legnagyobb az újpesti, a m?ly faiparira, fémiparira és veg\'esiparira oszhk.

A tanulók száma 1909-ben 1058 fiú, 83 leány. A tanítóké a hitoktatókon kívül

26. Czegléden az inasok száma : 304 iparos és 34 keresked, a kiket 7 ; Erzsébet-

falván az inasok száma 307, a kiket 12 ; Kiskunfélegyházán 249 iparos és 33

keresked, a kiket 9. illetleg a kereskedknél 3 ; Kispesten az inasok száma
344, a kiket 13 ; Nagykrösön az inasok száma 223 iparos és 140 keresked, a

kiket 6 ; Váczon 350 iparos és 41 keresked, a kiket 6 tanító oktat. Albertfalván

1907-ben, Kisp?sten 1908 és Váczon 1906-ban Inas-Otthont szerveztek.

A kecskeméti iparos- és keresked-inasiskolát lS83-ban szervezték, taní-

tóinak száma : 17 és 8 hitoktató. Tanulóinak összes száma : 574. A kecskeméti

kir. tanfelügyeli kirendeltség területén ezenkívül iparos-inasiskolák vannak
Kalocsán, Kiskörösön, Kiskunlialason, Kiskunmajsán, Kunszentmiklóson, Sza-

badszálláson és Üjkécsken, mtlyek mind községiek.

Gazdasági önálló népiskola van Lajosmizsén. mezgazdasági és kertészeti

irányú, községi jtUeggtl. amelyet 1902-ben szerveztek egy tanítói állással oly-

képen. hogy a szaktanítót az állam nevezi ki. Tanulóinak a száma az 1909— 10.

tanévben 77. Gyakorló terület terjedelm'^ 21 kat. hold 1552 G-öl. A rákospalotai

majorosgazda-intézetet a gróf Károlyi Istvántól ajándékozott 150 holdnvi István-

Alsófokú ipar
éí keresk.
iskolák.

") Vm. Lt. 1124. sz.

") Vm. Lt. 1798. évi 577, 1148. 1325 és 1496. jkönyvi számok.
") Vm. Lf. 1798. évi 1480. jkvi sz.

") Vm. Lt. 1802. é\-i 369, 2327. sz.

") Vm. Lt. 1803. évi 2434. sz. 1804. é\-i 1572. sz.
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telken az Orsz. Gazdasági Egyesület, az állam támogatásáv^al és magánada-
kozásokból 1876-ban állította föl 1 igazgatóval ós 1 segéddel. Ennok a hf^lycn

van ma a Clarissinim (róm. kath. el. leányiskola hat tanulóval.) A kecski-méti

ldi\'ndcltség területen Szabadszálláson van gyümölcstermelcsi irányú önálló

gazdasági népiskola, a melyet 1905-ben szerveztek. Gyakorló területe : 3 hold
1361 D-öl. Gazd. ism. -iskola 145 helyen mk lik. L?grégibb a bajaszentistváni

és tahitótfaliii (1896). a dusnoki és érsekcsanádi községiek (1899) és a szdi
róm. kath. (1897.)

Az iskolatanács 1872 augusztus 28-iki ülésén jelenti Nagy L., hogy Kecske-
méten egy gazdasági szakosztályival egybekapcsolt felsbb népiskola szervezését

vették tervbe, hogy az els oszt áh't a jöv tanév végén már megnyithassák. Kecske-
mét e ezélra ajánlott épülettelket, épitési anyagokat, a .szükséges kézi és igás naj)-

számot. 200 hold földterület, melybl 60 hold föld mintagazdasúgnak
rendeztetnék be, 140 hold pedig külön úgy kezeltetnék, hogy ennek jövedelme
a mintagazdaság felszerelésére s általában gazdasági czélokra fordíttatnék.

A városi hatóság kérelmezte a közokt. mini.sztériumtól a tanárok fizetését és az

építend iskola építési költségeinek fedezését. A miniszt?r azonban kijelentette,

hogy a tervezett fels népiskolában mköd gazdasági igazgató-.szaktanár

fizetése s egyéb járandóságai fedezésére megkívántató ös-szeget helyezi csak

kilátásba. Ez a fels népiskola az 1894— 5. isk.-évben sznt meg ; a mikor a

földmíves-iskolát alapították 200 hold területtel. 1877-ben a tanító illetménye

összesen (fizetés és járulék) 1050 frt volt.

Hjttani ^ kalocsai érseki hittani intézet 1735 óta áll fenn (magyar tannyelv),
imízeuk. 1873-ban 1 igazgató, 4 rendes tanár, 1 tanító van benne, a bennlakó tanulók

száma 28. 1866-ban 4 évfoh'amú. egy igazgató és 4 rendes, összesen 5 tanárral

és 33 hallgatóval. 1877/8-ban a tanulók száma 23. Az 1906/7. tanévben 3 rendes,

egy rendkívüli és egy helyettes tanár mködik ; a hallgatók száma 38.

A váczi püspöki hittani intézet 1764-ben keletkezett, (magyar tannyelv)
1873-ban 1 igazgatót, 4 rendes tanárt s 13 bennlakó hallgatót találunk itt.

1881-ben újra alapították. 1877/8-ban 4 osztályú, tanára 4, tanulója 29.

1906/7-ben 2 rendes, 2 helyettes tanár mködik ; a hallgató 46.

Polgári iskolák. Legnagyobb az újpesti áll. polg. leányiskola, a melyet 1883-ban alapí-

tottak, a mikor 8 tanervel, kik között 4 hitoktató, 3 osztálylyal kezdte meg
mködését ; a három osztályban volt 79 növendék. Ma itt a tanerk száma 34

és a növendékeké 824. Az iskola fépületét az 1896/7. évben építették s bví-
tették 1902/3-ban és 1909/ 10-ben. 1)3 a szomszédtelket is megvásárolták s

új építkezések vannak tervbe véve. Az intézetben ni kézimunka-tan-
folyamot is szerveztek, a melyhez mvezett elször az 1902/3. évben alkal-

maztak. A kézimunka-tanfolyamnak második szakosztályát az 1903/4. tan-

évben, a harmadik szakosztályát (mhimzi) az 1905./6. tanévben szervezték.

1907/8-ban a csipkekészít és iparmvészeti szakosztály is megnyílt.

Az újpesti áll. polg. fiúiskolát az 1894/5. tanév elején szervezték. Ferencz
József-téri helyiségei 1902-ben épültek. Tanárainak száma az els évben öt,

jelenleg 15 és 4 hitoktató. A tanulók száma az els évben 151, ma 661. Tanulóinak
50°r,-SL önálló pályán. 30%-a felskereskedelmi iskola elvégzéséhez kötött

pályákon, a többi a tanítói pályán oszlik meg.
Ahányban községi jelleggel szerveztek polg. fiú- és leányiskolát 1901 /2-ben.

Az els évben mind a fiú-, mind a leányiskolában egy-egy tanár, a fiúiskolában

38, a leánviskolában 28 növendék volt. Ezt az iskolát 1902/3-ban államosították,

ekkor épilltek a mai helyiségek. Most itt a fiú- és leányiskolában 5—5 tanár
mködik, a fiúiskolái növendékek száma 106, a leányiskoláé 63. Ez iskolák

növendékeinek 80%-a az ipari és kereskedi pályát keresi föl.

A bányai ág. h. ev. egyházkerület aszódi leánynevel-intézetét 1891-ben szer-

vezték. Ebben 4 osztályú polg. iskola, továbbá az 1908/9. tané\^öl ház-
tartási és gazdasági tanfolyam is van. Az intézet a báró Podmaniczky-féle kas-
télyban van, a melyet az egyházkerület 1890-ben vásárolt meg. A tanerk
száma 1891 /2-ben 7, a tanulóké 63, jelenleg 14 taner van és 131 tanuló.

A budafoki áll. polg. fíu- és leányiskolákat 1904-ben szervezték. 1907/8-ban
nyertek új épületet. 1908;9-ben szervezték a ni kézimunka-tanfol\-amot m-
vezetni állással, ekkor állították a slöjd-mhelj't és kosárfonó-tanfoh'amot is.

A tanárok .száma 1904 5-ben a fiúiskolában 2, a leányi.skolában 1
; a tanulók
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zsáma a fiúiskolában 49, a leányiskolában 20. Ma ez iskolákban 6—6 tanár 128,

illetöle» 116 növendéket oktat.

Czegléden 1869-ben szerveztek közs. polg. fiú- és leányiskolát, melynek

igazgatója lS69/70-töl 1900/OI-ig Elcfánty József. A fiú- és leányiskolában az

1869/70. évben 4, az 1873/4. tanévben 8 taner mködik. A leányiskolánál az

1884/5. tanévtl nyílt meg a 3. és 4. osztály. A növendékek létszáma 1869/70-ben

a fiúiskolában 28, a leányiskolában 22. A fiúiskola 1901 /2-ben sznt meg, a mikor

99 növendéke volt. Teljesen áll. jelleg lett az intézet 1885-ben. Kézimunka-

tanfolyammal bvült 1902-ben; a fehérvarró és liimz és egy felsruha szabó-

varró-csoport 1908-ban alakult. A fiúiskolában 3544 növendék, a leányiskolában

az 1909/10. tanévig, a mikor a növendékek száma 218, összesen 3362 növendék

tanult. A tanárok jelenlegi száma a mvezetnvel együtt 9. A kézimunka-tan-

folyam helviséges az igazgatói lakás 1877 eltt, az osztályok helyiségei 1877-ben,

a tornaterem, egy osztály s az iroda 1905-ben épültek. Üj építések tervban.

A Magyar Gazdasszonyok Orsz. Egyesületének czinkotai polg. leányiskolája

1905/6-ban épült. Az intézetet voltaképen még 1866-ban szervezték s a már
említett évben telepítették Czinkotára. 1909-ben a tanerk száma 6, a

tanulóké 117 (bennlakók). Az internátusban a belügyminiszter 75 állami ala-

pítványi helyet szervezett. Itt is vannak kézimunka-tanfolyamok. Az egyesübt

internátusában a középosztály gyermekei közül eddig 1166 leányt nevelt.

A Miasszonyunkról nevezett iskolanénék Kalocsán 1860 szeptember havában

négy évfolyamú felsbb leányiskolában kezdték meg mködésket. 1868 óta a

konviktusi iskola a polgári iskola 4 osztályát foglalja magában. 1883/4-b8n 30

növendéke van. Az iskolanénék fels népiskolát is szerveztek, a melynek két

osztályában 1896-ban 56 növendék van.

Kecskeméten a leányoknak magasabbfokú oktatása 1852-ben kezddik,

a mikor két osztályból álló városi nnöveldét alapítottak. Tóth Lajosné Dia-

novszky Anna volt az els neveln, a ki a várostól évenként 200 pfrtot és 6 öl

puhafát kapott, ezenkívül a növendékek az I. osztályban havonként 1, a Il-ban

2, a franczia nyelvért 2, a rajzért szintén 2, a zongoráért 4 frt rendes tandíjat

fizettek. 1861-ben e helyett a katholikusok, s a protestánsok részére egy-egy

községi nnöveldét szerveztek. A közs. polg. leánjáskolát 1875-ben szervezték.

A jelenlegi modern épületek 1899-bl valók. Tanerinek száma 1875-ben 3,

jelenleg 11. 1875/6-ban, a mikor még két osztály volt, a tanulók száma 49, 1880/1-

ben (4 osztályú) 94. Az iskolát 19Ö4-ben államosították. Növendékeinek száma

ma a nyolcz tanteremben 341. Említésre valók kézimunka-kiállításai.

Kiskörösön 1905-ben alakult a polg. isk.-egyesület, a mely az 1903-ban

megnyílt magán polg. iskolát átvette. A négy-négy osztályú fiú- és leányiskolát

1907-ben a község vette át. A tanulók száma a két intézetben 1909/10-ben 123.

Kiskunfélegyházán 1895-ben szerveztek közs. polg. leányiskolát, a mely

1908-tól mint r. kath. jelleg folytatja mködését. 1899-ben kézimunka-tan-

folyammal bvítették. Növendékeinek száma az els években 100— 110, legutóbb

155. A tanerk száma 6. Az intézet kiegészít ré.sze a Constantinumnak.

A fcí5fci(H/ía/a«í' ref. polg. leányiskolát 1872-ben szervezték. Els igazgatója

özv. Balparlaky Györgyné Tóth Antónia. 1873-ban az igazgatón kívül még
csak egy rendes tanítón mködik, óraadók 4— 7 fgimn. tanár. 1895-tl az

igazgatón kívül 3 tanítón s rendes kézimunka-tanítón is van alkalmazva.

Tanulók száma 1883/4-ben 25. Az 1905/6. iskolai évben 5 tanája s 54 növen-

déke volt. Az 1908/9. tanévben a tanítók száma változatlan, a tanulóké 56.

Monoron közs. fiú és kánypolg. i^ko'át 1903-ban szerveztek. 1906/7-ben

államosították. 1906-ban épültek a mai helyiségek. Tanerinek száma 11, a

tanulóké az els évben 51, jelenbg 245. Az 1909/10. tanévben a naponként vidék-

rl utazó növendékek részére napközi otthont szerveztek.

Nagykrörón 1877-ben szerveztek közs. fels leányiskolát, mely 1905-ben

polgári iskolává fejldött. 1877 8-ban a tanerk száma 5, a tanulóké 26. A tan-

erk száma ma is 5, a tanulóké 126. A mai iskola 1904 5-ben épült.

Törökbálinton 1909 szeptembír hóban a Francziaországból elzött Notre

dame apácza-rend tagjai szerveztek polg. leányiskolát. A tanerk száma 6.

Bennlakó növendék 60, bejáró 10. Helyiségei 1907-ben épültek.

Váczon 1892-ben szerveztek róni. kath. polgári leányiskolát, vezeti a

Szent Vincze-növérek. 1905-ben a gróf Csáky püspök adományából épült Karolina-
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iskolaépületben van elhelyezve. Tanárok száma hitoktató, torna- cs ének-taní-
tókon kívül ma 5, a növendékeké 1892/3-ban 103. 1908/9-bcn 158.

Zsáinbckon a Szentkeresztrl ozímzett irgalmas nvérek kongregációja
1905-ben szervezett polg. leányiskolát. Ekkor és 190ö-ban épültek a jelenlegi

helyiségek. A tanulók száma az els évben 10, most 64, a tanerké 4.

Erzsébetfahnn az 1909/10. tanévben nyílt meg áll. polg. fiú- és leány-
iskola s Bákosligeten közs. polg. fiú- és l?án\nskola. Az itt említetteken kíviil

magán polg. iskolák vannak még Bakospalotán. Soroksáron. Szentendrén fiú- és

leányiskola, a melynek felekezitévé való átszervezése folyamatban Tan
;

Erzsébeifalmn. Kispe^en. üákosszentmiháh/on és Gödölln l^ány.

"fcípik"""" P*"^^- P'l-^ •^''' ^olt vármegyék 1839/40. évi követei (Dubraviczky Simon
és Szentkirályi Móriez) sürgették a papi növendékek oktatását. ..a mennyiben
ezek. mint né}X)ktatók, a nép erkölcsi és szellemi kifejldésére legnagyobb befo-

lyást gyakorolnak." Az országos biztosság kirendelésére vonatkozó egj'esség

azonban nem sikerült.^*) Az iskolatanács 1869. nov. 17-iki ülésén került szóba,

hogy a tankerületben mköd tanítók számára neveléstani ideiglenes tanfolyamot
rendezzenek. A kalocsai róm. kath. s a nagykrösi ref. képzt jelölik ki, a hol
ilyen tanfolyamok a nyári szünid alatt szervezhetk volnának.

Kalocsán a Miasszomiinkról nevezett iskolanénék vezetése mellett

óró«ó'Are;)j-intézetet szervezett Haynald érsek. Ebbe az óvónképzintézetbe
el'inte csak szerzetesnket vettek fel, 1888 óta küls növendékeket is. A két

tanfolyam hallgatóinak száma 1895-ben 52. Az 1906/7. tanévben 10 tanár
mködik, a tanulók száma 10 rendes és 3 magán.

A kalocsai r. kath. tanítónképzt, mely a iliasszonyunkról elnevezett

nénék vezetése alatt áll, Haynald érsek alapította, az 1868. évi XXXVIII. t.-cz.

életbeléptetése után, 3 éves tanfolyammal. 1875/6-ban 11 tanára van, tanulók
száma 72. 1883-ban bvítették ki a 4. é%-folyammal. 1894/5-ben 12 rendes, 1

hitoktató, összesen 13 tanára van, tanulók száma 103, oklevelet n3'ert 20. 1896-ban
a növendékek száma 121. kik közül 89 az internátusban volt elhelyezve. Az
1906/7. tanévben 11 tanár mködik, a tanulók száma 110 rendes és 9 magán.

A JIiasszon%'unkról elnevezett iskolanénék vezetése alatt áll itt a polg.

/aHÍíÓ7!Ó'Z:é/)2Ö-intézet is. A kétéves tanfolyam 1883-ban 3 tanfolyamúvá lett és

magában foglalja a polgári képzkre elírt összes szakcsoportokat. 1894/5-ben
7 rendes, 1 hitoktató, összesen 8 tanár mködik, tanulók száma 21, oklevelet

nyert 4 rendes és 11 magántanió. Az intézet fennállása óta 1896-ig 122 növendék
nyert itt oklevelet, kik közül 95 szerzetesn volt és 27 világi. A tanképesító
vizsgálatokat 1895 óta a minisztertl kinevezett bizottság eltt tartják. 1896-ban
a 3 tanfolyamban 21 rendes és 19 magántanulót találunk. Az 1906/7. tanévben
9 tanár mködik, a tanulók száma 43 rendes és 13 magán.

Ugj'ancsak a iliasszonyunkról nevezett iskolanénékre bízták az árvák neve-

lését is abban a díszes épületben, a melyet Haynald érsek az iskolanénék tem-
ploma mellett építtetett. Az intézetben 1896-ban 45 árva volt elhelyezve.

A kalocsai rám. kath. elemi fiu-tanítóképz intézet alapítója Kunszt József

érsek, ki 1856-ban, egyetértve a heh'tartótanácscsal. a beszüntetett érsekújvári

királyi képzintézetnek Kalocsán adott új hajlékot. A tanfolyam 1856— 1870-ig

kétéves volt. Ez id alatt az intézetnél 239 alkalmazott, de még nem képesített

tanító és 150 növendék kapott tanítói oklevelet. A hároméves tanfolyamot
1870-ben. a négyévest 1883-ban állították b? Haynald Lajos biboros-érsek

áldozatkészségébl. A hároméves tanfolyam alatt 24 alkalmazott tanító, 157

intézeti növendék, 1 magántanuló és 6 érettségizett egj'én nyert elemi tanító-

ságra képesít oklevelet. A négj'éves tanfolyam idejében az 1908/9. tanév végéig

8 alkalmazott tanítót, 434 intézetbeU növendéket és 2 érettségizett egyént

képssítettek elemi tanítóságra. 1908/9. végéig 1030 okleveles tanítót adott az

intézet a hazának. Az intézet területe 865 D-öl. Eredetileg két tanterembl és

egy kis irodából állott. Haynald Lajos 1871-ben két új termet építtetett, majd
1883-ban emeletes épületté" alakíttatta át 40.000 K költ-séggel. 1902-ben Császka
György érsek újjáalakíttatta, torna- és zeneteremmel bvítette ki, 20.000 K költ-

séggel. Az intézetben van jelenleg négy osztáh'terem, egv zene-, egy torna- és

egy fizikai szertárterem, egy kis vegytani laboratórium, egy tanári tanácskozó-

"} I. m. 54. 1.
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terem, egy igazgatói iroda, egy orgona- s egy harmonium-szoba egy gyakorló
iskolai ter^m és egy pedellus-szoba. A gazdasági gyakorlatokra van az intézet-

nek 2400 D-öles kertje. Gyakorlóiskolául az intézet alapításától kezdve a kalo-

csai róm.kath. belvárosi iskola szolgált, míg 1902-ben Császka György érsek bke-
zségébl osztatlan liatosztályú gyakorlóiskolát szerveztek az intézetnél.

A szegénysorsú növendékek segélyezésére jelenleg évi 7800 koronát utal-

ványoz a kalocsai érsek. Van ezenkívül 4 drb 84 koronás ösztöndíj és egyes
növendékek más ösztöndíjakban és segélyben is részesülnek. Az intézet évi

fenntartási költségei 28,000 K. 1885 óta kath. kántorképz tanfolyam is

van. A növendékek mveldésére 1885 óta ifjúsági önképzkör, a lelki

élet fejlísztésére pedig 1904 óta Mária-kongregáczió áll fenn. Fenntartói
a kalocsai érsekek voltak; jelenleg Várossy Gyula. Az intézetnek 1856-ban,
mikor megnyitották, csak 11 növendéke volt

;
jelenleg a tanulók száma meg-

közelíti a százat. 1870-ben a hittanáron és képztanáron kívül még egy rendes
és 8 segédtanár (ezek között 2 zene- és 1 tornatanár); 1883-ban összesen 3 rendes
és 8 segédtanár ; 1891-ben 4 rendes és 6 segédtanár mködött az intézetnél

;

végre 1903 óta 5 rendes és 2 segédtanári állást szerveztek, és így az igazgatóval

és a gj-akorlóiskola tanítójával együtt a tanári testület 9 tagból áll.^^)

Schuster Konstantin, váczi püspök 1888-ben 40.000 frt alapítványt tett

oly czélra, hogy abból Kiskunfélegyházán nagyobbszabá-sú leánynevel-
intézetet állítsanak. Ez vetette meg alapját a Constantinum-wak., melyben négy
elemi s négy polgári osztály (a volt községi iskola bevonásával) az 1908/9. iskolai

évben, az elemi tanítóképz-intézet pedig egyelre két évfolyammal, 1909 szep-

tember hó 1-én nyílt meg. A Constantinum a váczi püspök fhatósága s a
Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanénék vezetése alatt áU.

A kiskunfélegyházai áll. tanítóképz-intézetet 1876-ban Csongrádról helyezték
át Kaskunfélegyházára Dömötör János kir. tanfelügyel idejében. Az intézetet

Szász Kp roly miniszteri tanácsos 1876 októb- r 8-án nyitotta meg. A tanárok száma
ekkor 10, a növendékeké 103. A képzt az 1883/4. tanévben alakították át négy
évfolyamúvá, a mikor 6 rendes, 1 segédtanár és 3 hitoktató mködik, a növen-
dékek száma 64. 1894/5-ben 7 rendes, 2 segéd-, 2 hitoktató, összesen 11 tanár,
tanulók száma 52, oklevelet nyert 4. Az intézet e jelenlegi új helyiségébe az

1904/5. iskolai évben költözött, a mikor felvétetett 130 növendék, kik közül
114 bennlakó és 16 bejáró. Az 1906/7. tanévben 12 tanár mködik, a tanulók
száma li5. Els igazgatója Dékány József, a ki 1878-ig mködött.

A dunamelléki ref. egyházkerületben a tanítók még a XIX. század els
tizedében is a gimnáziumokból kerültek ki. Gróf Teleki Sámuel egyházkerühti
fgondnok kez ieméuyezésére a nagykrösi ref. egyháztanács 1836-ban a nép-
tanítókat képz és gazdálkodást tanító szék betöltésére pályázatot liirdetett.

1837-ben a dunamelléki egyházkerület Kasidra Pált választotta meg erre.

1850-ben mint gazdasági intézet végkép, mint preparandia, egy ideig megsznt.
1855-ben az egyházkerület íijból Nagykrösön állítja fel a képzt. A képz fenr-
tartói : az egyházkerület s a nagykrösi egyház. Mindegyik testület maga fizeti

az általa választott tanárokat, a tantervet is az egyházkerület állapítja m'-g. a
m:'ly a ffelügj^eletet az egyházkerületi fválasztmány útján gyakorolja.
Igazgatóul 1858 aug. 30-án Nagy László kisújszállási ref. gimn. tanárt válasz-
tották meg. Az 1860—1869. években Ballagi Károlyt találjuk az egyházkerülst
részérl fizetett tanszéken. Akormányzó-választmányt az egyházkerület 1863 4-b3n
szünteti meg, annak hatáskörét a tanítóképzintézeti iskolaszékre ruházván.
A Jcét fenntartó testület 1869-ben határozza el a gyakorlóiskola felállításit.

1870-ben Kiss Áront, 1882-ben Kiss Kálmánt választják m?g igazgatóul. A
negyedik évfolyam 1885/6-ban nyilt meg. Növendékeinek száma 1855/66—
1895/6-ig 2471. Az egyházkerül-ti tanítóképesít bizottság 1895/6-ig 675 növen-
déknek adott tanítói oklevelet. Az 1906/7. tanévben 11 tanár mködik, a tanu-
lók száma 112 rendes és 10 magán.

Az aszódi ág. h. ev. algimnáziumra vonatkozólag biztos adatok vannak Középiskolák.

1786-tól. Hosszú idn keresztül csak egy tanára volt. kezdetben Schola latina
a neve, 1859/60-ban fels elemi fitanoda, 1860/61-ben fiúk és l'.-ányok együttesen
járnak ide, 1862/3-ban algimnázium. Mostani alakját lS65-ben nj'erte. Atanárok

'•) Hubcr Lipót igazgató közlóse nlnpján.
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száma 1853/4-ben 2. 1865 6-ban 3, 1868/9-ben 4, 1880/1-tl 5 (a bitoktatókon
kívül.) Tanúlóinak száma lS33/4-ben 28. 1858/9-ben csak 12, 1874 5-ben 104,

1 887 8-ban 121. jelenleg 128. Petfi Sándor tanára: Korén István végzett teo-

lógus. lS33-ban vette át az aszódi iskola vezetését s itt 23 évig mködött.
Az iskola épen az idejében vette föl a gimnázium nev?t s három osztályból

állott : donatus, grammatika és syntax's. Korén a három osztály növendékeit

így nevezte : ejtegtt, szófejt és szókötö. Korén a magyar nyelvet, történelra?t,

földrajzot, természetrajzot és az els két osztályban a hittant magyarul taní-

totta, a többi tárgA-at latinul. Petfi lS35/6-tól — 1837/8-ig, három éven
át járt ebbe a gimnáziumba, ^lost fáradoznak abban, hogy az intézetet fg'm-
náziumá fejlesszék Petfi fgimnázium névvel.^")

A czegledi ref . iskolát magas színvonalra emelték már a XVI. század közepe
táján Szegedi K'ss István s Bakonyi Albert (püspök). A mint a czegledi régi

jegyzökönyekbl olvassuk : ez az iskola szolgáltatta régente még a debreczeni

anyaiskola rektorait is.*^) Az iskola késbb alsóbbrendvé vált. De sokáig nem
tudunk róla. 1722-bcn Patai József fektorságában ismét tógás deákok vannak.*-)

1753-ban a kormány a czegledi protestáns iskolát a grammatikáig lefokozta.

1752-ben ugyanis a reformátusok megverték a kathohkus iskolamestert, amikor
a budai klarisszák följelentették, hogy a reformátusok jogtalanul bírják a temp-
lomot tartozékaival együtt. A vizsgálat alkalmával arra liivatkoztak a kálvinis-

ták, hogy vallásukat 1547 óta gj'akorolják s hog}' p templom az 1681. évi XXV.
t.-cz. meghozatalakor már az övék volt. A kanczellária akképen döntött, hogy
Czegléd 1683 után. hat évig lakatlan volt s ha a reformátusok birtokában voltak
is a templomnak 1681-ben, már aimak szakadatlan bivtok'ására nem hivatkoz-

hatnak, mert a földesúrra szállott a vitatott t&rület. De különben is az 1681. évi

XXVI. t.-cz. megalkotásakor Czegléd a török hódoltság alatti részekliez tartozott.

A királyné részökre más területet adat templom- s iskolaépítés czéljaira ; de az

iskolára nézve kimondatott, ..hogy a grammatikánál magasabb tanulmányokat,
vallásgyakorlatuk elvesztésének terhe alatt, hagyják abba s következésképen a
bölcsészet tanárát s más szükségtelen oktatóikat azonnal bocsássák el." **)

A czegledi mai áll. fgimnáziumot 1899-ben alapították, a mikor két pár-

huzamos I. osztálj^a 92 tanulóval uAnlt meg, a kiket három tanár oktatott. Ma
(1909/10.) 18 tanára s 368 tanulója van. Az els érettségi 1907-ben volt, 16
növendékkel. Az intézet jelenlegi hehnségeit 1903-ban építették.

Gróf Batthyány József érsek megyéjének székhelyén em^lt a kegyesren-
diek vezetése alatt oh' intézetet, a mely els korszakában magában foglalta

a középiskolai tanfolyamot s itt a kegyesrendiek a bölcsel_^tet és teológiát is el-
adták s a székesegyházban Mtszónokokként is mködtek. Az alapítólevél 1765-bl
való. A jelen intézetet alapítója Kunszt József kalocsai érsek 1860-ban. Az átvétel

els évében csak 4 osztály állott fenn, 8 osztályúvá az intézet 1864/5-ben fej-'

ldött. 1865-ben volt az els érettségi a gimnáziumban, a mikor 24 tanuló közül
22 lett érett. Az intézet jelenlegi épületei 3 részbl állanak : a Stephaneum, a
kollégium (tanárok lakásai) és gimnázium. A gimnázium kétemeletes épület,

a mely 1870-ben épült föl. Az intézet élén a páter rektor áll, a ki egj'úttal a
gimnázium igazgatója. Mellette ffelügyeli fölhatalmazással a gimnáziumi pre-
fektus mködik a gimn. teendk végzésére. A Stephaneumban a rektor után a
stephaneumi ffelügyel (praefektus generális) következik. Az obszervatóriumot
Haynald bíboros-érsek alapította. Az els kor.szak els igazgatója Zsigmondovics
Illés. 1765— 1766-ig; az utolsó Vida Imre 1855— 1860-ig. A má.sodik korszak
els igazgatója Weninger Sándor 1861—1866-ig. Érettségi vizsgálatot tett

1895/6-ban 28. A tanulók ös.szes száma ekkor 518.
A kecskeméti róm. kath. fögimnáziu7not 1714-ben alapította gróf Koháry

István országbíró 30.000 rhenus forinttal s telekkel ; fgimnáziummá alakult
a kecskeméti róm. kath. egj-házközség hozzájárulásával (1859-ben.) Els igaz-
gatói 1715-ben Kovátsovits Pál; 1715—16-ban Zabojnik Péter, helyettes igaz-
gató Vilhem Ádám. Az intézet 1832-ben épül emeletre, a mai helyén, a város

'<>) Az Aszódi Ágostai Hitv. Evang. Algimnázium Értesítje az 1900—1901. iskolai évról.
Közli Ballá Lajos igazgató. Budapsst. 1901.

") Molnár Aladár : A közoktatás története Magvarországon a XVIII. században. I. köt.
") I. m. .511. 1.

") V. ö. Fináczy : i. m. I. U. .?"— 39. 1.
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kath. tanácsa s polgárai hozzájárulásával. 1859-ben a homlokzatot meghosszabbí-
tották ; 189i-ben .szárnyépülettel látta el a róm. kath. egyházközség. Tanárok
száma: 1715—53-ig 2—3; 1754— 1806-ig 4—5; 1806—5!)-ig, mint a nagy
gimnáziumokban; 1863-tól. mint a fgimnáziumokban. Tanulók száma 1715-ben
63, 1715—54-ig 114—400 között, 1754—77-ig 260—506 között, 1778— 1806-ig
26—300 (26 1790-ben volt), 1807—50-ig 200—300 között, (1851—59 között
100-on alul) most 290. Az intézet 1715—25-ig a ferenczrendiektl vezetett nor-

máhs iskolák épületében volt. 1753-ban a poétikai és rhetorikai osztálylj^al bvül-
vén, a rend új épül?tet emelt a mai kath. konviktus telkén a Jókai-utcza és Régi
Iskola-utcza sarkán. 1832-ben készült a mai helyére a gimnázium. 1806-ban
a Nova Ratio értelmében a IV. oszt. normális iskolák hozzákapcsolásával öt

osztályúvá, majd nagygimnáziummá lett. 1849—58-ig k'sgimnázium. 1859-ben
nyilt meg a fgimnázium. 1863-ban volt az els érettségi vizsgálat.*^)

Kecskeméten nagyobb ref. iskola már a XVI. században volt. 1596 körül

Veresmarti Mihály tanított benne. Errl az iskoláról a város régi jegyzkönyvében
ez a följegyzés olvasható : ,,Anno 1599. megfogadtuk városostul György deákot
(azaz Petri Györgyöt) mesternek, a ki magasabb tanintézetté emelte az iskolát".

Egy 1683-ból való jegyzék szerint a theologus (tógás?) deákok száma (30—-40)

a háborús idk miatt leapadt. A fgimnáziumot 1830-tól kezdve többszörös
megszakítással építtette a kecskeméti református egyház a városi és egyházke-
rületbeli hitsorsosok pénzsegítségével. Kezdetben egy professzor volt három se-

gédtanítóval, 1809-tl 2 professzor, 3 segédtanítóval, 1856-tól 11 tanár, ma 15.

Tanulók száma az els években nincs feljegyezve, mostanában 280 körül. A tanári

fizetés 1599-ben 32 forint, 3 fertály búza, egy ver ártány ; 1695-ben 80 forint,

egy öl ártány, egy mázsa só, 100 font hús, 25 font faggyú, 50 f káposzta,

5 fertály búza ; 1759-ben 209 forint, 15 öl fa és egy szl ; 1808-ban 400 forint,

70 véka búza, egy szl, 15 öl fa ; 1857-ben 700 forint ; 1868-tól 1000 forint,

1896-tól az állami fizetési fokozatok szerint. 1750-ben az akadémikus rektorok

heh' ét állandó professzorok váltják fel. 1830-ban a gimnázium kerületi fiskolává
lesz a nagykrösiekkel vívott nehéz küzdelem után, de a Thun-féle Entwurf
1851-ben algimnáziummá degradálja. 1856-ban újra fgimnáziummáésnjilvánossá
lesz. 1 860-ban megszümk a vele kapcsolatos theologia és jogakadémiát kap, mely
1875-ben külön váUk tle. 1896-ban államsegélyt nyer. ^5)

A kecskeméti kegyesrendi tanárok pendítették meg 1853-ban az eszmét,

Kecskeméten a reálirányú oktatás meghonosítása iránt. A város képviseltestülete

azután 1855-ben elhatározta, hogy önálló, három osztályú városi reáliskolát

állít. Az iskola I. osztályát 1857-ben nyitották meg, 14 tanulóval. Ez az iskola,

az 1860—61. tanévben 27 tanulóval megsznt. Az állami föreáliskolát 1869-ben

alapították. 1895-ig 1303 növendéke volt (évenként átlag 52.) *^)

Kecskeméten fels-kereskedelmi iskola is van szervezés alatt, melynek I.

osztálya az 1910/11. tanévben fog megnyílni.

A kiskutifélegyJiázi róm. kath. négyosztályú jászkun-kerületi algimnáziumot

1810-ben állították fel. 1866-ban egy világi igazgató, egy hittanító, egy rendes,

3 helyettes, összesen 6 tanár (4 \'ilági, 2 egyházmegyei) mködik, tanulóinak
száma 107. 1875—76-ban mint községi algimnáziumban (négy osztályú) 8 tanár

mködik, a tanulók száma 94. 1885-ben a tanárok száma 11, a tanulóké 87.

1894—95-ben községi fgimnázium; van 5 rendes, 6 helyettes, 4 hittanító, egy
tornatanító, 4 rendkívüli, összesen 20 tanár. Érettségit tett 20. 1906—907-ben
18 tanár mködik, a tanulók száma : 306.

A halasi ref. iskola rektorai a kecskeméti egyházmegye jegj^zökönyvében
1592 óta vannak följegyezve. Ott említik, hogy hajdan tógás deákjai is voltak.

Az egyházközségi nyoíczosztályú fgimnázium eredete tehát 1592-ig vezethet
vissza. A kiskunhalasi ref. algimnáziumban 1866-ban egy igazgató, 6 rendes,

összesen 7 (hat világi, egy pap) tanár mködik, tanulók száma 63. 1875—76-ban

mint fgimnáziumban 13 tanár és 101 tanuló van, érettségit tett 19 tanuló.

1877—78-ban (nyoíczosztályú fgimnázium) 12 tanára van, a tanulók száma
103, érettségit tett 15. lSS5-ben a tanárok száma 14, a tanulóké 189, érettségire

**) Tóth György dr. róm. kath. fgimn. igazgató közlése nyomán.
") Az intézet igazgatójának közlése nyomán.
') Hanusz István : Az els huszonöt év a kecskeméti m. kir. áll. füreáliskola életébl. 1805.
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jelentkezett 23. 1894—93-ben 10 rendes, 2 helyettes, 3 hittanító, egy óraadó,

egy tornatanító, összesen 17 tanár, tanulók száma 280, éi'ettségit tett 20.

1906—907-bcn 15 tanár mködik, a tanulók száma 271.

A kunszentmikiósi ref. egyházközségi hatosztályú reálgimnáziumot 1735-ben

alapították. 1866-ban 4 rendes, 2 helyettes, összesen tanár (mind pap), tanulók
száma 75. lS73-ban egy pap' igazgató, 2 világi, 3 papi rendes tanár, egy világi

helyettes müköd'k benne, tanulóinak száma 89 rendes, 2 magán. 1885-ben

a tanárok száma 9. a tanulóké 88. 1894—95-bon összesen 8 tanára va7i s 102

tanulója. 1897—98-ban hatosztályú, a tanárok száma 7, a tanulóké 88. Az
1906^907. tanévben a tanárok száma 8, a tanulóké 110.

A nagykrösi ref. fögirnyiáziíim els rektora 1580 körül Szilvásújfalusi Imre.

Utána pedig Veresmarti Mihály 1598-ban vállalkozott az iskola vezetéseié.

Tanárai között találjuk 1741—G9 között Losonczi Istvánt, a ,,Hármas kis tükör"
szerzjét ; 1848—49-ben Galgóczy Károlyt, a monografust. Az ötvenes évek
tanári testületében mind csupa irodalomtörténeti neveket találunk. 1632-ben
16 növendék subscribált, 1722-ben 62. Az 1863—37-ik évben a három bölcsészeti

osztályban 54, az 1847— 48. évben 65 növendék volt. Az újraszervezéskor,

az 1851—52-ik évben, az I—VIII. ofsztályban 175, 1895-ben 294, 1908—909-ik
évben 377 a tanulók száma. Tanárai : eleinte a rektor professzor változó számú
publicus praeceptorokkal 1851—52-ig ; az 1852—53-ik évben 12, 1908—909-ben
17 tanára van. 1851—52-ben egy rendes tanár fizetése 600 frt. 1898-ig tanári

törzsfizetés 800—1000 frt. 1898-ban az állammal kötött szerzdés alapján a
tanári létszámot szaporították s az állami tantervet vezetik be. A jelenlegi

épületet a lef. egyház, az állam s a város anyagi segítségével 1901-ben emelték.
Újpesten 1905 szeptember 1-én nyílt meg a községi gimnázium két pár-

huzamos I. osztálya 85 tanulóval. 1908-ban államosították. Most hat osztályú;

tanulója : 356 ; tanárai : 9 rendes, 1 rendkívüh, 4 helyettes s 5 hitoktató.

A váczi kegyesrendi tanintézetet gróf Kolonics Zsigmond püspök s bíbornok
alapította ^1 714-ben. Csakhamar a grammatikai osztályokat is fölállították.

Gimnáziumuk 1725—1727 között épült. A költészeti s rhetorikai osztályokat
1730/1-ben állították föl. *') 1866-ban 8 tanár mködik, tanulók száma 177.

1875/6-ban hat osztályú algimnázium, 11 tanár, 160 tanuló. 1877-ben a tanárok
száma változatlan, tanuló 150. 1885-ben a tanárok száma 16, a tanulóké 282.

1894/25-ben (róm. kath. fgimnázium) 9 rendes, 5 helyettes, 3 hittantanító,

1 tornatanító, 1 rendkívül", összesen 19 tanár, 350 tanuló, érettségit tett 20. Az
1906/7. tanévben (kegyesrendi fgimnázium) 19 tanár mködik, tanulója 427.

A rákospalotai Wagner-féle magánfögimnáziumban 1906/7-ben 28 tanár
mködik, a tanulók száma 249.

A kecskeméti magasabb iskola már a XVI. században fennállott. A XIX.
század IV. évtizedében szervezték át kollégiummá s 1831-ben kezdték meg a
jogi tárgj'ak eladását. A jogi tanfolyam két évig tartott. 1848 után szüne-
telt a jogtanítás az 1860/61. tanévig, 1863-ban nyitották meg a III. évfolyamot.
1874-ben Kecskemét városa 3 tanszék költségeit vállalta el. 1882-ben pedig a IV.
tanszék fenntartását. A ref. jogakadémia kormányzó testülete az egyházker.
tanügji biz. akad. o.sztálya és a húsz tagból álló igazgató-tanács, az egyházkerület,
kecskeméti ref. egyház, Kecskemét városa s a jogakadémiai tanári kar képviseli-
bl alkotva. 1866-ban (3 évfolyamú) tanári kar : 1 igazgató, 5 rendes, 1 helyettes és

1 segéd, összesen 8 tanárral. Hallgatóinak száma : az I. félévben 66, a II. félévben
72. Az 1875/6. tanévben (4 évfolyam) 7 rendes, 2 helyettes, 3 magán, összesen 12

tanára és 131 hallgatója van.l877/8-ban 8 r., 1 h. és 3 magántanár mködik. A
tanulók száma 64. 1884/5-ben a tanárok száma 12, a hallgatóké 64. Az 1894/5.
tanévben 8 rendes, 1 rendkívüli és 7 magán, összesen 16 tanára s az I. félévben 48,

a II. félévben 44 liallgatója van. Az 1906/7. tanévben 7 rendes, 1 rendkívüli,

9 magántanár mködik, a hallgatók száma az I. félévben 97, a Il-ban 101.

Pest, Pilis és Solt vármegyék 1839/40. évi országgylési követei, a mint
1840 június 8-án a ,,Tekintetes Karok és Rendek"-hez intézett jelentésükb
kitnik, kívánták többek között azt is, hogy a vakok és siketnémák már fennálló

intézetei tárgyában is megtegj^ék a szükséges munkálatokat. **)

*') Molnár Aladúr i. m. 553. 1.

«») I. m. 48. 1.
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Javító-
intézetek.

AiTaházak.

A siketnémák váczi királyi országos intézete az 1884/5. iskolaévben 93
növendék nevelésével és oktatásával foglalkozott. Mind a fiúk, mind a leányok
kézimunkákat tanultak. E mellett gyakorolták a kertészetet és a házkörüli

munkát. A gyakorló oktatás több iparágat is felölelt és pedig a varga-mestersé-

get 7. a szabóságot 11, az asztalos-ipart 4, a szijgyárt ó-ipart 2, a kerékgyártó-

ságot, kocsifényezést, kosárfonást és kárpitos-ipart 1— 1 növendék tanulta;

ni kézimunkát 32-en tanultak. lS84/5-ben a fenntartás 37.000 frtba került.

Az 1906/7. tanévben a tiszti szemétyzet 24, a növendék 102 fiú és 76 leány.

A siketnémák államilag segélyezett kecskeméti intézetét 1900-bau szervez-

ték. A város törvényliatósági bizottsága ugyanis kimondotta, hogy a siket-

némák és vakok intézetét fölállítja, ha az állam a tanerket s a város csak a
dologi kiadásokat fizeti. 1905 végén a vakok oktatása megsznt, és csak

siketnémák részesülnek oktatásban. Az intézetben, melynek els igazgatója

Xémeth László, 11 tanterem van. Az 1906/7. tanévben a tiszti személyzet

száma 10, a növendékeké : 37 fiú és 27 leány.

Az aszódi m. kir. fiújavító-intézet, (az igazságügyi m. kir. minisztérium

kocsigyártó ipariskolája) 1905-ben keletkezett. Az intéítt épületét az igazságy-

minisztérium emeltette 1904-ben, két tanteremmel. 1906-ban a tiszti személy-

zet száma 27, a növentiékeké 250.

A rákospalotai kir. leányjavító-intézet (I—VI. elemi oszt.) az 1889. évben
keletkezett. A jelenlegi épületek 1902—1905-ben épültek. 1889-ben 12, 1909-ben

172 a növendékek száma, a tiszti személyzet 17 tagból áU.

A kecskeméti tanítói országos árvaházat 1 899-ben alapította a vallás- és közok-

tatásügyi minisztérium az orsz. tanítói nyugdíjalapból. Kecskemét városa pedig

mintegy 100.000 kor. értékkel járult hozzá. Bent iskolázás nincs; a növendékek az

I. osztálytól a középiskola VIII., illetleg a képzintézet IV. osztályáig minden
osztályba járnak. Az 1909. év folyamán a hódmezvásirheUi áU. óvóképzvel
kapcsolatos kis óvodás árvaházat is ide telepítették át. A fiúk és leányok négy-

négy csoportra oszlanak a helyiségekben és a 3—6 éves árvák számára is meg-
felel lalo-ész van. Az igazgatónak és két-két árvaatyának. iUetve árvaanyának
van nagyobb lakása és két-két segéd-árvaatyának, illetleg segéd-árvaanyának
egy-egv- bútorozott szobája. Az intézetek eddig 565 növendéke volt.

Nagytétényben a Fehér Kereszt-Egyesületnek van kisebb árvaháza.

Pest vármegyében — a kecskeméti kirendeltséget kivéve — az 1908/9. KOnj-rtárak.

tanévben ifjúsági könyvtár 81 áUami, 5 községi és 18 felekezeti iskolánál van. Az
áUami iskolák ifjúsági köm-vtáraiban 15.054 kötet van 32.150 K 88 fillér : a köz-

ségi iskolák ifjúsági könyvtáraiban 548 kötet. 1303 korona 61 fillér ; a felekezeti

iskolák ifjúsági könyvtáraiban pedig 3997 kötet, 4443 korona 74 fillér értékben.

A legrégibb ifjúsági könyvtár a soroksári róm. kath. iskoláé, alapításának éve

1858. azután a váczi rofermátus iskoláé, a melyet 1859-ben alapítottak. Az állami

és községi i,skolák ifjúsági könyvtárának alapítása az utóbbi évekre esik, a leg-

régibb pl. az újpesti Árpád-úti iskoláé. 1902-bl való. A kecskeméti kir. tan-

felügyelségi kirendeltség területén volt ifjúsági köm-vtár 7 állami, 3 községi,

4 róm. kath.. 3 ref. és 3 izr. iskolánál. Az állami iskolák ifj. könyvtáraiban 1768

kötet, 3213 korona 02 fillér; a községi iskolák ifj. könyvtáraiban 2745 kötet,

4563 korona és a felekezeti iskolák könyvtáraiban 1725 kötet, 1863 korona érték-

ben. Ezek alapítása is a legutóbbi évekre esik. A legrégibbek : mint pl. a fülöp-

szállási állami, kiskunhalasi állami, koháryszentlörinczi községi, kalocsai róm.
kath., ókécskci ref., kiskrösi izr. iskolák mellettiek 1904-bl valók. Az 1907.

évben a kalocsai fszékesegyházi könyvtárban (alapítási éve 1784) 61.767; a kalo-

csai Jézus-társasági kollégium könyvtarában (alapítási éve 1860) 17.285 ; a kecske-

méti városi múzeumban, a mely 1898-ban alakit, 6725 drb (gyarapodás az év
folyamán 605) ; a kecskeméti ref. föisk. könyvtárban (alapítási éve 1830) 14,957 ;

a kunszentmiklósi ref. gimn. könyvtárban (alapítási éve 1820) 11.065; a halasi

ref. fgimnázium könyvtárában, a mely 1760-ban alakult, 35.672 ; a váczi ke<iyes-

tanítórend házi köny\'tárában (alapítási éve 1714) 16.236 kötet volt.

Az iskolai zászlóaljak szervezése GuUner Gyula fispán és Fazekas Ágoston
2J^J/||^^'Jot.

alispán kezdeményezésére 1907-ben indult meg nagyobb ervel. Az ahspán 1907

augusztus 21-én körrendeletileg hí\-ta föl a fszolgabírákat, polgármestereket és a

községi elüljáróságokat, hogv' az isk. zászlóaljak alakulását elsegítsék. Az isk.

zászlóaliak kérdését azután a tanítótestületek és egyesületek is megvitatták s az

V;iro«ai: Pcst-Pilis-Solt-Kiskuii viirmcs>c. II.
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eredmény csakhamar mutatkozott is. Az isk. zászlóaljakat oly képi'ii alakították,

hogy az iskola egy-egy osztálya egv-egy századot alkot, a négy vagy hatosztályíi

népiskolák osztályai egy zászlóaljat ; kisebb helyiségekben vagy pusztákon,
a hol a tanulók száma százon alul van, csak századok alakíthatók. Több
helyen a katonai gyakorlatok m"ll?tt czélbalövést is végeznek. Ezek közül
az isk. zászlóaljak közül különösei a kecskeméti közs. el. (a legrégibb), az iíjpcsti

áll. polg., az erzsébetfalvai. budafold. rákosszentniihályi áll. elemi iskoláknál

szervezett zászlóaljak értek el szép eredményeket. A vármegye törv^ényhatósága
ezeknek a zászlóaljaknak egyöntet vezetésére felügyeli állást is szervezett.

ifjQ-ági epyc- Ifjúsági egyesület ez id szerint a vármegyében, a kecskeméti Idrendeltséget
íüietok. i(}p npix\ számítva. 27 községben van, Kiskunfélegyházán az áll. tanítóképzvel,

azután 4 közs. el. iskolával és a többi helyütt áll. el. iskolákkal kapcsolatban.

L?gnép?sebb a monori vegyes egyesület 215 taggal. Legrégibb a Kispest-

Hunyadi-utczai áll. el. iskolával kapcsolatos leányegyesület, a mely 1902-ben
keletkezett. 19ü3-ban alakult a rákosszent mihályi, 1904-ben a kispjst—szent-

lrinczi, 190ö-ben a majcsházi, 1906-ban a solymári. 1907-ben a békásmegyeri,
czeglédberczeli, nagykovácsii, pest hidegkúti, pilisvörösvári, tassi, vecsési

;

190S-ban nyáregyházi áU., pándi községi, szalkszentmártoni áll. ; 1909-ben az

áporkai. dunabogdányi, dunaharasztii áll. el. iskolával, kiskunfélegyházi áll.

tanítóképzvel kapcsolatban, a monori áU. el., örkémi áU. el., peregi közs. el.,

leányfalvi, pomázi, pilisszentkereszti áU. el., szadai és váczszentlászlói közs. el.

iskolákkal kapcsolatban. Aporkán 80, Dunabogdányban 71, Peregen 50 a tagok
száma, a többi heh't kisebb ; a dunaharasztii leány, az áporkai, monori, nyár-

egyházi, Örkényi és pándi veg^'es, a többi fiú-egyesület ; 12 egyesület mellett

könyvtár is van. Monoron 243, Vecsésen 215, Szalkszentmártonban 212, Duna-
bogdányban 150, Váczszentlászlón 127, Nyáregj-házán 123 m, a többi helyen
száznál kisebb számú mbl. A kecskeméti kir. tanf. kirendeltség területén

Bátya. Fülöpszállás. Hajós. Kalocsa. Keczel, Kiskrös, Helvécziatelep, Szabad-
szállás. Cjkécske helységekben és Kecskemét városban vannak ifj. egyesületek.

,j.3„,.^j A vármeg\'e területén, vagy legalább is a területet érdeklleg is, a következ
egyeíüietek. tanítóegyesületek mködnek :

1. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános tauitóegyesület, 2. Váczi egyházmegyei r. kath,
tanító-egj-esület, 3. Czegléd—kecskémét kerületi r. kath. tanítóegyesület, 4. Ecseg—hatvani r. kath.

tanítóegj-esület, 5. Fót—gödölli r. kath. tanitóegyesület, 6. Újszász—szolnoki r. kath. tanítóegye.

sülét, 7. Soroksár—alsónémedi r. kath. tanító-egyesület, 8. Váczvárosi és székesegj-házkerületi

r. kath. tanító-egyesület, 9. Zsámbok—nagykátai r. kath. tanító-egyesület, 10. A pesti ref. egyház

-

megj'ei tanító-egylet, 11. A solti ref. egyházmegyei tanító-egylet, 12. A kecskeméti ref. egyházmegyei
tanitó-eg>'esület, 13. A vértesaljai ref. egyházmegyei tanító-egyesület, 14. Pestmegyeí ág. h. ev.

asperesséei tanítói testület.

Xagy László kir. tanfelügyel 1874 márczius havi körözvényében hívta fö 1

a vármegj'e községi tanítóit, hogy egj^esületté alakuljanak. Április 8-án Kecske-
méten a Pest-Pihs-Solt-Kiskun vármegyei Hivatalos Tanítótestület 47 taggá
megalakult. Elnök Nagy László, alelnökök Böszörményi ilihály és Elefánti

József, fjegyz Bátky Károly, pénztáros Máthé Sándor. Az alapszabálykat két

hónap múlva, június 23-án, Gönczy Pál ersítette meg. Elhatározták vármegyei
tanító-köm'vtár és tanítói segélyegyesület [alapítását. A vármegyét felosztották

három. ú. m. kecskeméti, pesti és solti tanítói járáskörre. A könyvtárnak 1891-ben
Tóth József tanfelügyel és az újpesti igazgató-választmány 300 kötetre m3n
mvel vetette meg alapját. A segélyegj'esületnek az alakuláskor 126 frt 78 kr

alapvagyona lett. mely összegbl 100 frtot a budapesti els hazai takarékpénztár
adott, 26 frt 78 krt pedig Nagy László közbenjárására a pestmegyei iskolatanács.

A Pe-stmegyei Tanítói Önsegélyegylet azonban csak késbb alakult meg. A máso-
dik, illetleg az el.s rendes évi közgylést augusztus 7-én tartották Czegléden.

A vármegyei iskolatanácsba Elefánti József, Kálniczky János, Máthé Sándor,
Bátky Károly, Nagy József és Tipray Mihály tanítókat választották be. Az egye-
sület tagjainak száma 1908-ban 999.

A Pest-Pilis-Solt-Kiskiiji vármegyei községi tanítók önsegély-egyletet is alakí-

tottak 1879-ben. Ez egyesület czélja tagjainak betétek útján tkegj'üjtésre alkal-

mat adni s szorult helyzetbe jutott tagjain olcsó kölcsönök nj^ujtásával segíteni,

az egyleti, munkaképtelen tanítókat s ezek özvegyeit vagj' árváit segétyezni.

Közmveldési Az Országos Magyar Iskola-Egyesület, mint már tudjuk, a vármegyénkben 9
egyesületek,

nemzetiségi községben tart fenn kisdedóvót. De ez az egyesület más tekintetben
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is nagy szolgálatot tesz a magyarosítás és népmvelés terén a vármegyében.
Pest vármegye egyes községeiben népkönyvtáralíat állít; 1909 deczember havában
az Országos Közmveldési Tanács támogatása mellett analfabéta tanfolyamokat
rendezett, a melyek hallgatóit ingyenes író-taneszközökkel látta el, tanítóit tiszte-

letdíjban részesíti ; évrl-évre jvitalmakat ad tanítóknak ; támogatja a nép dalos-

köröket s könyvajándékkal jutalmaz tanulókat is.

A vármegye nagyszámú közmveldési egyesületei közül a váczi járási

közmveldési egyesületet, mint az Országos Magyar Szövetség váczi osztályát,

említjük, a mely Ivánka Pál fszolgabíró kezdeményezésére 1904-ben alakult s

a többek között a magyar nyelv tanításában kitn tanítók támogatá.sát és

jutalmazását is czélul tzte. Tagjainak száma 194,

A kir. tanfelügyelség szervezése óta a vármegye tanfelügyeli a következk
voltak, kiknek életrajzát röviden az alábbiakban ismertetjük

:

Szász Károly élete és mködése sokkal ismertebb az irodalomtörténetbl, semhogy szükség
volna itt bvebben kiterjeszkedni életo történetére. Életének általánosan ismert fényes és gazdag
pályájából csak az alábbi adatokat ragadjuk ki : 1851-ben tanár Nagykrösön, 1854-töl Kézdivásár-
helyen. 1857-töl Kunszentmiklóson és 1803-tól Szabadszálláson ref. pap. 1865-ben képvisel, két
év múlva osztálytanácsos a vallás- és közoktatási minisztériumban. Az 1809. ós 1872. évek közé
ékeldik be pestmeg\-ei, aztán kiskxmsági tanfelügyeli mködése. 1874-ben elbbi állásába tér vissza.

1875-Vien miniszteri tanácsos ; a közép- és felsbb tanintézetek vezetje. 1883-ban lépett újra egy-
háza szolgálatába, mint budapesti pap s dunamelléki püspök. Jól mondja róla Széchj' Károly, hogy
,,félszázados mködése az ii'odalomban, közoktatásban és egyházban ép oly termékenyít, mint
éltet ; nemcsak ragyogása, de áldása volt.*')

A'a(7i/ László, 1816 jtinius 9-én Kunhegyesen született. A gimnáziumot Debreczenben, a böl-

csészeti tanfolyamot Nagykrösön végezte, míg a jogi és hittani tanfolyamra Debreczenbe ment
vissza. Iskolái végeztével rektornak ment Ermihályfalvára. a hol három évet töltött. Azután magán-
nevel a Gencsi háznál. 1851-ben a kisújszállási algimnázium tanára. 1858-tól tiz évig a nagykrösi
ref. tanítóképzintézet igazgatója. Azután eleinte a tolna- és baranyavármegyei tankerületek veze-

tje, 1872-tl pestmegyei kir. tanfelügyel ; 1874-tl a Jász-kun kerület tanfelügyeli teendit végezte
mellékesen. Mint életrajzírója följegj^zi róla, nem az az ember volt, a ki dolgáb a könnyebb végérl
fogja. ,,Feláldozta magát. Éjt nappallá tett ; mindenütt szervezett, irányozott, tanácsolt, intézke-
dett." Bármennyire el volt foglalva, ráért a népiskolai tankönyvirodalom terén is mködni. A beszed-
és értelemgyakorlatokról és az anyanyelv oktatásáról írt könyvei tették nevét különösen ismertté.

1875 május 0-án halt meg. *°)

Dömötör János, született a tolnavármegyei Dunaszentgyörgyön, 1843 deczember 20-án.

1857 szén a nagykrösi fgimnázium, 1863 szén a pesti ref. theologiai intézet növendéke. 1865
szén Edinburgba megj-, a hol egy évelt tölt. Hazatérve, a pesti ref. egj'ház gimnáziumában elbb
ideiglenes, majd 1867 októbertl rendes tanárul alkalmazták. 1872 elején a Korunk szerkesztje,
(félévig), a mely a kiegyezés mellett foglalt állást. 1873 nyarán Tolna és Baranya vármegyék tan-
felügyelje. 1875 nyarán nevezték ki pestmegyei tanfelügyelvé. Irt verseket, bírálatokat, életrajzo-

kat és ismeretterjeszt czikkeket s írta Falusi János leveleit a Képes Néplapba. Irodalmi munkás-
sága elismeréséül a Kisfaludy -társaság 1876 elején tagjává választotta. Mint életú'ója, Baráth Ferencz
megjegyzi : „hivatalába, bár azt hiven és pontosan elvégezte mindig, utóbb kezdett belefáradni.

Aira is gondolt, hogy lemond s kizárólag az irodalomnak él", majd egyete .ü magántanár óhajtott

lenni. De a társaságokban mindig jókedvnek ismert ember búskomorságba sülyedt. Talán édes
anyja betegségének örökölhetésétl is féli, a mi öngyilkosságba kergette, 1877 január 8-án, ''']

Tóth József, a biliarvármegyei Mezösas községben 1839 május 27-ón született. Tanulmányait
a debreczeni ref , kollégiumban végezte ; itt tett érettségit 1858-ban, Azután nevelsködik s a jogot
végzi, nyilvános jogú nevelintézetnél is tanít, míg 1876 július havában Sopron-, Mosón vármegye
másodtanfelügyelöjévé nevezték ki. Innen állíttatott Pest vármegye tanügyének élére. Tóth 29 és fél

évig volt a várraegye kir. tanfelügj-elöje. 1905 végén vonult nyugalomba hosszú és küzdelmes mun-
kásság után. Hogy több eredményt nem érhetett el : nem az tudásán, buzgalmán múlt, hanem ez az
Itteni nehéz'viszonyokban keresend,

Moadúaay Imre, kir, tanácsos, elzleg a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban mkö-
dött, mint berendelt kir. tanfelügyel. Csak háromnegyed évig volt a vármegye tanfelügyelje, mert
jnár 1900 július havában a székesfváros kir. tanfelügyeljéül helyezték át.

Petri Mór dr. 1906 október 1-én kezdte meg itt tanfelügveli mködését.

*») Beöthy Zs, : A Magyar Irodalom Története, II, k., 720. 1,

") Vas. Ujs. 1875. 21. szám.
") Vas. Ujs. 1877. 2. sz.
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Az a földterület, a mely ma Pest vármegyéhez tartozik, elég korán részesült

EsTházak és /% a mag^'ar kultúra áldásaiban. Még a XI. század els felében két egj^-

"hatása"" /—% házi középpont keletkezett itt : a kalocsai és váczi püspökség, a
•^ -^-melyekhez idöfoh-tával több monostor : Kalocsán, Mogyoródon. Telkin

egy-egy benczés. Pilisszent kereszten pálosok, cziszterczita és klarissza,

Ászódon, Jánoshidán. Zsámbékon. öcsán egj^-egy premontrei, Váczon dömés-
kolostor csatlakozott. Ez intézetek székházai, székestemplomai ma már nagj'-

részt egészen elpusztultak, vagy mint a pihsszentkereszti, telki, mogyoródi
apátságok és a zsámbéki prépostság, omladékokban ismeretesek.

A váczi si székesegyházat még 1241-ben teljesen szétrombolta a tatárság,

Möemiékek. azt afénycs templomot pedig, meh-et IV. Béla épített helyette, miután egyideig

mecseti szolgált, 1629-hen mindenestül lebontották s köveit a vár erdítésére

fordították. A kalocsai székesegyház, mely eredetileg smagyar modorú, négy
saroktoronynyal ellátott épület volt s a XVII. század elejéig, mint az ország

legszebb temploma szerepelt, Nádasdj' hajdúinak esett áldozatul. A monostor-
templomok közül, melyeknek sorában kétségkívül több mvészi alkotás talál-

kozott, mindössze az ócsai, mely ma ref. egyház, érte meg épségben korunkat,
és a gj-önyör zsámbéki egyházból maradtak ránk tetemes és omladék állapo-

tukban is pompás részletek.

A világi építkezésnek is van egy értékes emléke : a visegrádi alsóvár

hatalmas donjonja, melyeit IV. Béla felesége, Mária királyné rakatott és a
hagyomány hibásan keresztelt el Salamon tornyának. Utóbb a XIV. században,
mikor a csúcsíves építés már Magyarországon is egész divattá lett, felsövárat

építettek hozzá s az ekként kiegészített erség az Anjouk alatt fényes napokat
látott. Károly Róbert ragyogó palotát építtetett a vár aliába, melynek
mvészi pompáját I. Mátyás annyira fokozta, hogy Castelli püspök, a pápai
követ Visegrádról mint ,,földi paradicsom"-ról emlékezett. Azonban a török
világ zivatarai ennek a pompának is véget vetettek.

Vácz sorsa sokban hasolított Visegrádéhoz. Mint emezt, Váczot is több
király kedvelte, lakóhelyül szolgált több fejedelemnek és Mátyás korában érte

el virágzásának tetpontját. Báthory Miklós püspök az olasz ízlés pompás
alkotásaival árasztotta el a várost. Azonban a török kor itt is véget vetett

minden mvészi törekvésnek.
A XVIII. század mépítés tekintetében is az újjászületés korszaka volt

a vármegj'ében. Kalocsa és Vácz fpásztorai székesegyházakat, székpalotákat
és mono.storokat építtettek, melyeket a fest- és szobrászmvészet remekeivel
díszítettek fel. E korból való a máriabesnj'i kapuczinus-zárda és templom, mely
a hajdani kápolna romjai alól elkerült s csontból készült Mária-szobor révén
látogatott búcsújáróhelylyé vált. A világi építkezés terén viszont e korból va^ó

nagj-obb szabású és mvészileg megoldott épületek a herczeg Grassalkovichok
gödölli, Savoyai Jen herczeg ráczkevei, a báró Prónayak ácsai, a gróf

Rádaj-ak péczeli, és a Beleznayak pihsi kastélyai.
A XIX. század els f..léböl és közepe tájáról a vármegyének legszebb

építé.szeti emléke a Károlyi-család empire-ízlés fóti kastélya és a fóti templom,
Ybl Miklósnak remeke. Azonban építettek egyebütt is. Czegléden ugyanebben
az idben emelték a kéttornyú, reneissance-stílü ref. templomot s nemsokára
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rá Kecskeméten a zsidók mór ízlés imaházát. Azonban legnagyobb lendületet

az építés, mint a képzmvészetek gyakorlati alkalmazású ága, mégis a XIX.
század második felétl kezdve tanúsít, a mint azt a törv. hat. és hét rend.

tan. városban, nemkülönben jelentsebb helyeken emelt eg3diázi és világi köz-

épületek hathatósan bizonyítják.

A v'ruugve rgyházi intézményeinek és klastromainak száma arra vall,

hogy a középkor parcziáhs mveltsége itt a Duna—^Tisza közén s vidékén szintén

meleg fogadtatásra taláh. Kalocsán, Váczon bizonyosan volt káptalani, székes-

egyházi iskola, a kolostorokban középiskolai tanfolyam, melyekben a gi-amraa-

tikán kívül a logikát és filozófiát , st a sémi nyelveket is tanítani kellett, továbbá

könyvgj'üjtemény, könyvmásoló és díszít, mint ama váczi Pál szerzetes, a ki

1485-ban Aquinoi Tamás Summájának 1477-ben, Velenczében megjelent I. ré-

szét illusztrálta. Késbb az új áramlat szellje járta át a szellemi életet s a hu-

manizmus, a rennaissance hódításaira már sokkal tüzetesebb, kimerítbb

egykorú tudósítások árasztanak világosságot. Váradon. Budán, Pécsett, Eszter-

gomban valóságos rennaissance-udvarokkal találkozunk, de az ,,újjászületés"

hatása Visegrádon s Pest vármegj'e egyéb helyein is érezhet. Kalocsán Mátyás

korában Várady Péter, tudós humanista volt az érsek, ki Beroaldo szerint

Olaszországnak ' összes tudósaival barátságban élt s fönnmaradt leveleinek

(126) tanúsága szerint, mint latin íi-ó nem áUt alantabb Vitéz Jánosnál. Váczon

ugyanakkor Báthory Miklós ült a püspöki székben; szép, elkel modorú ember,

a ki Itáliában nevelkedett, levelezésben állott Marssigliocinoval, mvelte a

köhészetet. Galeottót nem sznt meg biztatni, hogy Mátj-ás király jeles cse-

lekedeteinek megírását el ne mulassza, és annyira lelkesedett a klasszikusokért,

hogj^ még a király elszobájában is kedvelt Cicerójával foglalkozott. Báthory sze-

rette a fényzést, de emellett nemcsak humanistához, hanem fpaphoz is méltó

életet folj-tatott. ,,Mert házában mindig nyájas társalgás vagy tanulmányozás

járja ; koboz mellett énekelt dalokat hallgatnak, tisztességes tárgyakról beszél-

getnek, a tétlenség, henyélés, idpazarlás pedig ismeretlen dolog. A püspök

gyakran sétálgat kiváló férfiak társaságában, könyveket vive magukkal és

vitatkozva. Néha pedig hintón rándul ki s olvasgatás és tisztes társalgás közben

nézi meg kellemes, verfényes lieg>'eit, melyek köröskörül szlvel és gyümölcs-

fával vannak beültetve s az emberben azt a gondolatot ébresztik, hogy a

Bachusnak szentelt halmokon Minerva és a múzsák örömest idznek."

A humanizmus és elkel kedvtelései azonban, mint az ország többi részei-
^ ^^f^j^^^^^i^,

ben, Pestmegyében sem válhattak általánosakká. A rennaissance-fénjKízést 'ha'tása.

^'^

megbámulta a nép, de szellemét csak igen kevesen értették s a közjólét roppant

sülj'edése a XVI. század elején, majd háborúk, a pusztulás és nyomor különben

is másfelé terelték az emberek gondolatait. A sokaság a keresztény Istennél

keresett segéhi: és vigasztalást, nem a klasszikusok szellemében. Mint az ország-

ban mindenfelé, Pestmeg\'ében is megindul és rohamosan terjeszkedik a refor-

máczió. Czegléd. Kecskemét, Nagykrös, Kunszent miklós. Dunapataj, Döm-
söd, Solt, Halas, Ráczkeve, Vácz — a nagyobb helységek csaknem kivétel

nélkül — versenyezve fogadják be az új tanokat és alapítják részben ma is

meglev s virágzó protestáns gyülekezeteiket. Több híres protestáns iskola

támad : a váczi, a czeglédi, melyben 1546-ban nem kisebb ember, mint Szegedi

Kiss István tanítja a theológiát, a kecskeméti, halasi, nagykrösi, mély hatást

gyakorolva egész nagy vidékek szellemi fejldésére. Érdekes azonban, hogy a

pestmegyei reform-mozgalmak éppen nem járnak a sajtó meghonosításával. A
pestmegyei els könvvnyomtat ó-intézetek a kathohkus középpontokban, Váczon KSnyvnyom-

és Kalocsán támadnak és a restauráczió korának szüleményei. Alegels pestmegyei

ismert nyomtatványok 1770-bl, váczi nv'omdából valók, melynek 1773—92-ben

Ambró Ferencz, 1792— 1823 Gottlieb Antal, 1823— 1864. Puss\=l L-pót, 1869—75.

pedig eg\' részvénj'társaság volt a gazdája. Akkor az intéztt Serédy Géza
birtokába került s egyúttal jövjébe vet( tt biza'ommal ünnepelte mrg Mária

Terézia amaz intézkedésének százados évfordulóját, hogy Ambró Ferencz

részére a könvvnyomtató szabadalmat kiállította.

Körülbelül abban az idben, a melyben Váczon. Guttenberg találmánya
Kalocsán is meghonosult. A meghonosítója Battliyányi József érsek, a ki az ifjúság

nevelé.sét metropolisában a kegyesrendi atyákra bízta s nékik segédeszközül

1766-ban teljes nyomdafelszerelcst adományozott.
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A na.sry protestáns empórlumok, Kecskemét, Czegléd, Nagykrös egyelre
nem érezték szükségét, hogy nvomtaíó-mühelvet állítsanak.

Am az irodalmi élet nagymérv nekilendülése és az a rohamos haladás,

mely az országban a reformkorszaktól fogva mind szélesebb rétegeket hódított

szolgálatába, a pest megyei tiagy községeket is lassanként bevonja a könyv-
nyomtatás szolgálatába. Sziládi/ Károly nyomtató, a ki mesterségét valamikoi
Bécsben tanulta és a Magyar Kurírnak szedje volt, aztán a pápai kollégium
könyvnyomtató mhelyét igazgatta, mint ilyen, még a harminezas évek
elején lépéseket tett, hogy eg_v Kecskeméten nyitandó könyvnyomda alapítására

szabadalmat nyerjen. Xyolcz évi küzdelem után sikerült végre czélhoz vergdnie.
Szabadalomlevele 1841 október havában kelt ugyan, de mködését még 1840
július 1-én megkezdette Tatai András professor görög nyelvtanának nyomta-
tásával. Szilády a negyvenes és ötvenes években Pestrl is kapott megbízásokat,
s a kecskeméti nyomda már akkor egyike volt az ország legjobb nev typo-
grafus-mhelyeinek. Szilády Károly 1871-ig állott élén a nyomdának. 1871 máju-
sában már Szilády Lajos mérnök. 1878-ban pedig Szilády László vette át, a mai
tulajdonos, ki tanulmányait annak idején Kocsi Sándor jóhír budapesti
mhelyében végezte.

Míg Váczon csak 1872-ben keletkezik második nyomtató mhely, a
Spitzer Miksa-féle, Kecskeméten már 1868-ban megalapítja a második nyomdát
Szilády Károly tanítványa, Tóth László. 1900-ban az üzlet Fekete Mihály birto-

kába került.

A harmadik kecskeméti nyomdát 1899 októberében alapította egy rész-

vénytársaság, a negyedik, az ,.Els Kecskeméti Naptárkiadó és Hirdetési Válla-

lat" mhelye, melynek tulajdonosa Eötvös Nagj' Imre, 1904-ben keletkezett.

Közben egyéb városok is csatlakoztak a mozgalomhoz. Még 1876-ban
beáll a sorba Nagykörös az Ottinger-féle nyomdával, 1878-ban pedig már Fél?gy-
házán is nyomatnak.

A hovatovább fejld politikai és társadalmi élet fölpezsdülése és súrló-

dásai nagy lendületet kölcsönöztek a hírlapirodalomnak, a mi viszont egész sereg

új nyomtatómhely alapítását tette szükségessé. Hírlap és nyomda ettl fogva
rendszerint együtt járnak. A nyolczvanas évektl kezdve több ilyen ketts válla-

lattal találkozunk. Ballagi Aladár 1878-ban mindössze hat, illetleg hét nyom-
tató-mhelj-t talált Pestmegj'e területén; 1908-ban e mhelyek száma már nem
volt kisebb ötvennél, s e sorozatban csupán Aszód, Budafok, Majsa, Monor,
Nag^'káta és Szentendre szerepelnek egy-egy intézettel : ellenben a legtöbb

helynek, mint Félegjdiáza, Gödöll, Kalocsa, Abony, Halas, Kispest, Nagykrös,
Ráczkeve, két. st Czeglédnek három, Vácznak és Újpestnek öt-öt, Kecske-
métnek pedig még ennél is több nyomdája volt kimutatva.

Hasonló hatalmas lendületet észlelünk a könyvtárak és tudományos gyj-
temények dolgában. A pestmegyei középkori könyvgyjtemények közül egy
sem jutott el az utókorra és az ismeretes megyei könyvtáraknak cgvike sem
régibb a reformáczió termékeny századainál. A protestáns iskolák, melyek közül
a kecskemétinek, nagykrösinek és halasinak ma már nag>^ és becses könyvtára
van. ekkor alapítják gyjteményeiket, melyek fkép a XIX. században izmo-
sodnak tekintélyes kollekcziókká. Mindamellett a gyjt buzgalom els nagyobb-
mérv fellángolásának korául a XVIIL .század tekinthet. Nagykrösön ekkor
él Ballá Gergely, a ki 1772-ben 2000 kötetes könj'vtárt hagy maga után ; Magyary
István hasonlókép a XVIII. században veti meg a Magyarv-Kossák tápiószent-

mártoni könyvtárának alapját, melyet késbb utódai 4000 kötetre növeltek.

Ko.ssa Sámuel pedig a múlt század második felében újabb 12.000 kötettel gyara-
pított s az ország legnevezetesebb magángyjteményeinek tett egyikévé. Váczon
ebben az idben keletkezik a piaristák gazdag könyvtára ; Kalocsán Patachich
Ádám érsek 17.000 kötetn_\-i könyvkollekcziót ajánl az érseki gimnázium czél-

jaira (1778)*). Batthyányi József viszont a ma már 70.000 kötetre rugó érseki

köny\'tárt teremti meg palotája fényes termeiben.
Mindamellett Pestmegj'ében a XVIII. század végének és a következ

évszáz elejének nem ez. hanem Ráday Gedeonnak Ludányból 1760 körül Péczelre

hozott könyvtára, a Ráday-könyvtár legtöbbször emlegetett és legtöbb lelke-

*) A kalocsai érieki könyvtár bvebb leirá=át a Kalocsát tárgyaló fejezet tartalmazza.
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sedéssel magasztalt gyjteménye- Kazinczynak és kortársainak iratai telve

vannak dicséretével és ezt a magasztalást a modern és a régi magj^ar irodalom
termékeinek gazdag táraként, a melynek kötetszáma idvel 25. OOO-re emelkedett,

m?g is érdemelte.

A késbbiek közül azután ott van 1878-ból a 60.000 kötetes váczi püspöki
könyvtár. Peitler Antal hatalmas alapítványa ; Halason Szilády Áron nagy-
crtékü magángyjteménye, az 1902-ben Váczra tel'.'pített 5000 kötetes Cházár-féle

gyjtemény s végül a legmodernebb és legdemokratikusabb : Kecskemét váro-

sának derék nyilvános bibliothékája.

Figyelemre méltó jelenség, hogy a múlt század második felétl kezdve
több helyütt múzeum keletkezett, régiségek vagy ethnografiai tárgyak gyj-
tésére ; azonban mindenek fölött kimagaslik néhai Haynald Lajos kalocsai

érseknek két nagystilü alkotása : a kalocsai herbárium és csillagvizsgáló intézet,

melyek közül az utóbbi a tudományt máris sok becses megfigyeléssel gazdagította.

A középkorból olyan embert, a ki Pest vármegyében irodalmi mködést irodaionitör-

fejtett ki, mindössze kettt ismer a történelem : Andreas de Petra és Váradi Péter piiiantAÍ"'

kalocsai érsekeket. Késbb, a reformáczió idejében, a török uralom nehezedik

a vármegye területére. Az egész nagy földdarabon nincs egyetlen nagy iskola,

m?ly a szellemi élet munkásainak valamelyes csoportját állandóbban falai

közé gyjtene, s még kevésbé sajtó, mely efféle körök alakulására és együtt tartá-

sára hatást gyakorolhatna. Két hosszú évszázad alatt Váczon, Nagykrösön,
Kecskeméten alig egy-két tollforgató magyar válik ismeretessé.

A XVIII. század, mint minden téren, az irodalomban is némi pezsgést

támasztott. Váczon és Kalocsán püspökök, kanonokok, szerzetesek több-keve-

sebb buzgósággal vetik magokat a tudós, deáknyelvü literaturára. különösen
a szónoklat és történelem ápolására s nem kisebb embereket számlálhatnak
magok közé, mint Katona István és Dezsericzky. D? ennek az elkel irodalomnak
csupán a nagy. püspöki városokban van kelendsége. Kinn a perifériákban.

Nagj'krösön, Kecskeméten már ebben az idben csaknem kizárólag magyarul
írnak a tollforgatók, st a mi még több : jól éreztetik az új áramlatok hatását.

Különösen a kecskemétiek. Itt még a XVIII. század folyamán megszólal — s

nem éppen rosszul — a franczia vígjáték, az aufkláristák csúfolódása, a franczia

bölcselkedés, a modern természettudomány, s a mi szintén figyelmet érdemel,

a testvérvárosok írói közül k vannak legtöljben és városuknak elssége a vár-

megye helyi irodalmában már általok megnyilatkozik.

Szó sincs róla, az irodalomtörténet soha sem fog valamely sajátságos kecs-

keméti, nagj^krösi, váczi vagy kalocsai irodalomról beszélni. Arról lehet szó

csupán, hogy egyik helynek több, vagy kevesebb írója van, mint a másik-

nak, hog}^ egyik több, a másik kevesebb nevezetes irodalmi alakkal dicseked-

hetik. Kalocsa büszkén mutat Katona Istvánra, Váro.sy Gyula érsekre. Tóth
Mikére vagy Fényi Gyulára, mint a kik egv-egy tudományszakban jeles mun-
kálkodást végeztek ; Vácznak megvan a maga Beniczky Péterje, Dezsericzky
Inczéje, Kovách Pálja, Ai-genti Döméje, Váry Gellértje a Kazalyja és szorgal-

mas, derék Karcsú Arzénja ; Kecskemét büszkén vallja a magáénak Hor-
váth Dömét. Horniak Jánost, Bulcsú Károlyt, Förds Lajost, Czeldert, Kovács
Pált, Hanusz Lstvánt és a nagyok nagyját, Katona Józsefet, a ki falai között
nemcsak született, hanem mint író is folytatta egyideig munkásságát ; Nagy-
krösnek megvan a maga Losonczi Hányoki Is vánja, kinek ,,Hármas Kis
Tükör"-je nemzedékeknek szolgált táplálékul és ,,Arany-decenniuma", mikor
az ország legnagyobb elméinek ( gesz sora áraszt fén_\i: a nyolcz osztályúvá épp
akkor (1851) fejlesztett szcrénv körösi gimnáziumra : Aranv János, Mentovics
Fcrencz (1850— 5G), Ács ZsigmJnd (1851—55), Szász Károly '(185 1—53), Szilágyi

Sándor (1853— 67), Losonczy László (1853— 70), Tomory Anasztáz (1853—54),

Salamon Fcrencz (1854-^55), Szabó Károly (1855—60)" és a jeles munkáknak
egész sora kerül Krösrl a könyvpiaczra. Szilágyi, Szabó Károly ekkor adják
ki a helyi irodalom történeti cnüékeit ; maga Arany, kelletlenül bár, egész év-
tizedet (1851—60) töltött a városban. Az iskolai foglalkozás, a kicsinyes kör-
nyezet, az anyagi gondok, betegeskedése és a nemzetet ért csapásokon érzett

gyötrelrac'i, alkolmatlanná tették terjedelmesebb munkák alkotására, ez idétt

kezdett müvei: a Csaba királyfi (1852— 3), Mátyás diadalnnepe, a Bolond
Istók, Daüás Idk, Edua, Csanád, Az utolsó magyar — mind befejezeti nül
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maradtak ; ám másfell lirája épp ekkoriban volt legtermékenyebb. Lcgm-
véíizibb költeményeinek, balladáinak javarésze Na<íykrösön keletkezett.

Am epvéb helyeknek is vaimak nevezetességei. Péczel a XVIII. század végén
s a XIX. elején Rádayék. majd Szemére Pál révén nem egyszer látta falai között

az írók javát : FcStot a negyvenes években Fáy András vidám szüretei teszik

emlegetette, melyekre számos író. mvész, publiezista szokott kirándulni, a gaz-

dának részint barátai, részint tiszteli, s ha a fvárosban volt, Daák Ferenez is

megjelent ott. Vörösmarty 1842-bpii a fóti szüreten olvasta fel azt a híres költemé-

nyét, mely aztán a jelenvolt akt ól Fóti f/«7-nak keresztelve, ezen a czímcn vált

ország-szerte ismeretessé. — Ma Kunszentmiklós nevét senki sem ejti ki a nélkül,

hogy a jeles, magyarostollú kálvinista papra, Baksay Sándorra ne gondolna, s

viszont Halasnak szintén megvan a maga irodalmi nevezetessége az sz tudósban,
Szilády Áronban, a kinél több és nagyobb érdemeket a régi magyar irodalom körül

senki ez ideig nem szerzett.

Nem eg_v. hanem éppenséggel tíz helyre árasztja a maga tündökl fényét

Petfi Sándor munkássága. A nagy lírikus különösen sokat írt Szalkszent-

mártonban ; itt készültek 1845-ben : a Fekete kenyér, Falun, Jó öreg kocsmáros,
az Imádságom, az Alku ez. költemények, a

,
.Szerelem gyöngyei"-nek 23 darabja,

a Csárda romjai, Változás, Szemere Pállioz, Téli éj, a gyjteményekbl kimaradt
Oh mi szép. Almos vagyok. Távozol hát ifjúságom. Számztem magamat ez. dara-

bok ; 1846-ban a , .Felhk", az Isten csodája, Az rült, A szökevények, A szerelmes

tenger. Elhagytam a várost. Erdben, Gyermekkori emlékek. Mint felhk a nyári

égen. Zöld leveles, fejér . . . , Rég elliúzták az esteli harangot ; a Tündérálom, Szi-

laj Pista ez. elbeszélések.

Dunavecsérl valók : 1841-bl : az Örök bú. Zivatar, Csal, Vendég, Elégia

és Epigrammok ez. kísérletek ; 1842-böl a Furcsa történet ; 1844-bl : a Füstbe
ment terv, Egy estém otthon, Ebéd után. Magány, Zsuzsikához, Éjjel, Vizén,

Almodom-e, A faluban utczahosszat . . . , Sírom, Poharamhoz, Deákpályám, Gaz-
dálkodási nézeteim, Hattyúdalféle, Az én torkom áUó malom. Te szívemnek szép

gyönyörsége, Meredek a pinczegádor. Katona barátomhoz s a gyjteményekbl
kimaradt Zsuzsikához ez. költemények.

Kecskeméten s még 1843-ban kitek : a Dínomdánom, Jövendölés, Halál-

vág}', Farkaskaland, Pálnapkor, Lopott ló ; és a gyjteményekbl kihagyottak
közül : Az els dal, Könyeim, Jön az sz, Kaka.sszóra hajnal ébred, Emlény, Víz

és bor. — Gödölli eredetek : a Temetben és a Merengés 1843-ból s az Ablakod-
ból hogyha .... 1845-bl ; kunszentmiklósiak : 1844-bl a Megy a juhász szamá-
ron. Pusztán születtem, s 1845-bl a Búcsú Kunszentmiklóstól ; dömsödiek :

-a Piroshk már a fákon a levél, Váradi Antalhoz (1845.) és a Salgó (1846).

Végre egj'-egy darabbal vannak képviselve : Aszód (1838. Búcsúbeszéd),

CJzinkota (1845. Felh és csillag), Péczel (1846. Barna menyecskének). Nagykö-
rös (1848. Ütn vagyok s nem vagy velem), Vácz (1848. Anyám tyúkja) és Félegy-

háza (Szülföldemen.)
Pest vármegye városai közül e napig Kecskemétnek van legtöbb írója és

legpezsgbb irodalmi élete. Egyedül neki van színháza és irodalmi társasága is egy-

szersmind, a ,,Katona József Kör", melyet 1891-ben a derék Horváth Döme
indítványára alakítottak. Ma a pestvármegyei városok közül Kecskemétnek van
leggazdagabb iskolai élete. A különféle intézetek, a két gimnázium, freáliskola,

a jogakadémia, a polgári és szakiskolák évrl-évre újabb tollforgató embereket
vonnak falaik közé.

A ssjtó. A helyi irodalmaknak legsajátosabb és legjellemzbb, mert leginkább helyi

érdek és színezet része az újságírodalom, a társadalmi fejldés nagyfontosságú

segédeszköze és fokmérje. Pest vármegyében a hírlapírás egészben véve az alkot-

mányos érának produktuma. A kiegyezés eltt Kecskeméten nyomtatnak egy-

két teljesen egyházias idszaki vállalatot, mint a ,,Magyar prot. egyházirodalmi

ismertetések és bírálatok", vagy a ,,Kecskeméti Prot. Közlöny" ez. füzetes vállalat

(1850—60), de a valóságos hírlapok mind késbb indulnak pályájukra.

Legkorábban kezddik a tevékenység s legnagyobb terjedelmet ér el Váczon

és Kecskeméten. Amott Robonyi Géza még 1867-ben indít egy Magyar Iparos

czím szaklapot, mely abban az évben megsznik ugyan, decsakliamar helyet ád

egy újabb vállalkozásnak, a Váczi Lapoknak (1870.), melynek Naszál Jen neve

alatt ugyancsak Robonyi a tulajdonosa és szerkesztje. Mint ilyen azonban a
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Váczi Lapok sem él hosszabb ideig : még ugyanabban az évben Éliássy Gyula
ügyvéd kezébe kerül s Vácz czímmi'l. Éliássy, majd Taritzky Ferencz siketnéma-

intézeti tanár (1873.), 34 év múlva Serédy Géza s végre Edvi Illés Géza, gyógy-
szerész-segéd szerkesztésében folytatja pályáját. 1875-ben megsznt a Vácz ; de
közl)en újabb lapok támadtak : 1872-ben a negyedévig élt Közbiztonság (1872.

Szerk. Forster József), a szintén rövid élet Látcs (szerk. Ftlix Mihály. 1873.)

s az ugyancsak FeLix Mihály szerkesztésében 1873-ban megindult V'áczvidéki Lap,

melyet 1874—7-ben a tehetséges, de szerencsét len sorsú Mátrai Ompolyi Ern szer-

kesztett és foMatott (1875-ben már mint Váczvidékét). Ug\-ancsak ebbl az id-
bl való Ompoh-inak egy másik lapja, a Magyar Jegyz, továbbá a Siketnémák
Lapja (szerk. At^nmovits Péter) és a Váczi Közlöny, melynek egyebek között

Freysinger (Tordai) Lajos, ifj. Varázséji Gusztáv, Kapás Am-él, Varga Mihály

voltak szerkeszti. Aztán mintegy tíz évvel utóbb, 1885-ben, ismét Csánjá János

ügyvéd lép a hírlapalapítók sorába a Váczi Híilappal, melynek 1891-ig nemcsak
összeállítója, hanem nagyrészt írója is volt. E vállalattal azonban, melyet utóbb

Falcsik Dezs jogtanár, majd Kulcsár Ern vett át, ma pedig Dercséma
Dazs szerkeszt, egyelre be is zárul a maradandó alapítások sora. A 90-es évek-

ben, st azóta is történtek kísérletek, mint Xagy Gyuláé a Vácz és Vidékével

1895-ben. Varga Mjhályé a Reménységünkkel, a Tanoncz-Ujság stb. rövidebb-

hoszszabb pályafutás után elpusztultak. Ma Vácznak mindössze két újságja

van : a Váczi Közlöny (megj. vasárnap) és a Váczi Hírlap (megj. szerdán és

vasárnap).

Kecskeméten szintén a múlt század hatvanas éveinek végén kezddik a

heha hírlapírás. Ekkor — 1868. — indul meg a Kecskeméti Lapok ez. hetilaji,

mely azóta a város érdekeit híven és mindig kell komolysággal szolgálta. Els
szerkeszti Hormik János és Madarassy László voltak, kiket aztán Horváth
Döme, Dékány Rafael, Beliczay Jónás, Fekete József. Szeless József, Dömötör
Sándor, Horváth János, Tassy Pál, Hanusz István, Habina János, Förds Dezs,
Dalotti Ödön, ifj. Tóth István és Nagy Mihály követtek. 1900-ban a vállalat

egyesült Kovács Pálnak ugj'anez évben alapított lapjával, a Kecskeméti Friss

Újsággal, pohtikai napilappá alakult s 1903-tól Szántó Kálmán. 1907-tl Hajdú
József tanárok szerkesztésében folytatja pályáját.

A Kecskeméti Lapok nem sokáig állott egyedül. Csakhamar, még 1873-ban,

versenv'társa támadt a szintén hosszú élet ..Kecskemét "-ben, a melynek Hor-

váth György. Fehér Péter. Dalotti Ödön, Kada Elek. Németh Dániel. Kovács
Pál, Bódogh Lajos, Bagi László, Horváth Ádám és Hajdú József volt, jelenleg

pedig Eötvös Nagy Imre a szerkesztje. Ugyancsak 1873-ban indul meg Pásztor

Ferencz üg\"védnek hetilapja, a Kecskemét vidéki Közlöny, melyet az els évben
Pesten, a következben pedig Szegeden nyomtattak. A váUalat azonban nem volt

hosszabb élet, valaminthogy teljes tíz esztendn belül nem is akadt új alapítás,

a mely a városban tetemesebb ideig prosperálhatott volna. A Kecskeméti Közlöny,

melyet a nyolczvanas évek elején Kada Elek szerkesztett, még évekre terjed
pályát futott meg ; ellenben Murai Károly Megj'ei Lapok ez. szépirod. és társa-

dalmi hetilapja (1881.) már egyetlen hónapig sem gyzte lélegzettel. lS83-ban

Eötvös Nagy Imre a Testvériség czím keresztény-társadalmi hetilapot, majd
1887-bon, a Kecskemét és Vidékét alapította. E vállalat utóbb vétel útján Somogyi
János könyvnyomtató birtokába került, a ki Pestmegyei Hírlap czimmel
1898-ig foMatta. Ez évben a függetlenségi párt megvásárolta; szerkesztését ismét

Eötvös Nagy Imrére bízta és 1900-ban pohtikai napilappá változtatta. Félév-

mulva újra hetilap lett és Szappanos István szerkesztésében még egy darabig
futotta pályáját.

Idközben a legkülönbözbb természet vállalkozások ostromolták a közön-
ség hajlandóságát : 1885-tl Czeldcr Márton vállalatai : a nagyérték és tekin-

tély Magyar Prot. Egyházi és Iskolai Figyel s a Vasárnap ez. prot. népújság ;

a Czudar Világ, Alföldi Kis Újság, a Néni-t Dánieltl szerkesztett Kecskeméti
Gyorsírászati Lapok, a Bodnár Sándortól 1893-ban alapított Táncztanítók Lapja,
1898-tól Maurer Jánosnak Kassán 1880-ban alapított és most Kecskemétre
áthozott vállalata, a Szlészeti és Borászati Lap, melyhez utóbb naptárak is

járultak
; 1899-ben Förds Dezs és Aczél Sándor újságja, a Kecskeméti Napló ;

1900-ban a Sándor Istvántól alapított, de még ugyanebben az évben meg is sznt
,,Váro.sok" ; a Kecske mét-Vieléki Friss Újság (alai>. és szerk. ErdéM Árpád; u.
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Fekete Miliály sz.): a már említett Kecskeméti Friss Újság; Mayerfi Zolíán
ampelológiai folyóirata, a Homok, mi-lynek ma Potrovits István a szerkesztje

;

lS)Oi'-töl a ma is meglév Országos Ellenr . . . s a fejldés méreteit eléggé mutatja
az a körülmény, hogy 1910-hen a városnak három napilapja, négy hetilapja
s két havi folyóirata volt.

Kalocsán Hang Ferencz ügyvéd ISTl-hen inditotta mi'g a Kalocsai Lapokat,
melynek a következ évben már (íajáry Ödön volt a szerkesztje ; Mócsy Antal
tanít óképz-intézeti tanár, majd igazgató IST.'J-ban lépett föl Sárközi Lapok ez.

vállalatával, majd 1878-ban a Kalocsai Néi5lapi)al, melyet 190()-ban történt
haláláig szerkesztett. Kalocsán a Néplap mellett mimKissze pár folyóirat kelet-

kezett : a Jézus Szent SzíveHírnöke. melynek 1SS4 óta Tóth ^like a szerkesztje,
a Fonyó Páltól alapított Kath. Hitoktatás ( 1885— 92). az ezzel k(')rüil)iliil egyids
Szz ;Mária Virágos Kertje ez. hitbuzgalmi füzetes vállalat (szerk. Tóth Miké) és
1907-ben A Kalocsai Jézus Társaság Stefaneum L"velez-Lapja, mely P. Bíró
S. J. szerkesztésében évenként kétszer jel?nik meg.

Nagykrösön Tóth József ügyvéd szerkesztette az els hírlapot. A vállalat,

melynek ezim? „Nagy-Krös" volt, 1877-ben indult meg és 1893—94-b?n Csipt?t
ez. rendkívüli melléklettel gyarapítva, futotta pályáját. Azonban közben i'ijabb

orgánumok támadtak mellette : 1883-ban a Nagy-Krösi Lapok (szerk. Gubody
Sándor), m^^y még keletkezése évében megbukott, 1893-ban a Nagykrösi Hír-
lap, melylyd a Nagj'-Krös végre is összeolvadni volt kényt elsn. 1895-tl fogva
a két vállalat mint Nagykrösi Hírlapok, Tóth József fszerkesztsége, ifj.

Takács Béla felels és Plager Gyula társ-szerkesztése alatt folytatta munkásságát
és mint a Közérdek ez. újságnak versenytársa, melynek viszont Losonczy László
tanár volt a szerkesztje (1895—98.). 19Ö7-ben Nagykörösnek mindössze ícét helyi

lapja élt : a Nagykrösi Hírlap és a Nagykrösi Újság.

A hírlapírás azonban egyre terjedt tovább. Egy évvel utóbb, mint Nagy-
krösnek, már Félegyházának is megvolt a maga újságja : a Félegyházai Lapok
(szerk. Honthy László), vagy, a mint a következ 1879. évben nevezte magát :

a Félegyháza és Vidéke ; s még utóbb : Kún-Félegyháza és Vidéke. E vállalatot

követték a többiek : a Félegyháza, a Keresked-Ifjak Lapja (1884.), a Félegyházi
Hírlap, m?lyet Holló Lajos alapit ott 1885-ben és szerkesztett 1887-ig; azután a
XX. század elejérl a Félegyházi Közlöny és Az Alföld ez. napilap ; következtek
a czeglédi újságok : a Czegléd és Abony, a Czegléd, Czeglédi Független Hírlap,

Czeglédi Újság és a Czeglédi Hírlap ; a Halasi Újság, Halas és Vidéke, Kis-Kunság,
Halas és a Kis-Kun-Halasi Újság, a Kiskunhalasi Helyi Értesít ; az újpesti hír-

lapok egész sora: az Újpest (1884—5. szerk. Ágoston János) és folytatása, az

Újpesti Hírlap (1885.), Újpesti Közlöny, Ellenzéki Hírlap, Közérdek, Fest-Mun-
kás, Újpest, a Rendezett Tamás ez. élczlappal. A 90-es évek elején Nagykörösön
nyomták a Kecske és Vidékét. Kispesten Seper Kajetán szerkesztett a század
vége felé sokat emlegetett újságot, a Kispest-Szent-Lrinczi Ellenrt, melyet id-
vel Sepernek más vállalata : a Kispcst-Szent-Lrinczi Lapok és melléklapja, a
Darázs követett. A XX. század elején már alig van község, mely egy, esetleg több
újságot nem táplálna s 1907 elején a vármegye területén a már említetteken kívül

a következ vállalatokat találjuk : Abony ; Alsó-Dabas és Vidéke ; Aszód és

Vidéke ; Budafok és Vidéke ; Dunavecse és Vidéke ; Gödölln : Zászlónk, Gödöl-
li Hírlap, Gödöll és Vidéke ; Kis-Kun-Majsa ; Kis-Kun-Majsai Hírlap ; Kis-

pesti Napló ; Kispest és Vidéke ; Kun-Szent-Miklós és Vidéke ; Kis-Kunsági Hír-

adó (Kunszentmiklóson) ; Lajosmizsei és Kerekegyházi Híradó ; Monorkerületi
Lapok ; Monor és Vidéke ; Nagy-Kátai Hírlap ; Ráczkevei Hírlap ; Ráczkevei Köz-
lönv; Szabad Hon (Rákospalota); Dunam?llék (Solt); Szent-Endre és Vidéke.

Mvészeink köz! Tury Gyula CIzegléden (1866.), Fényes Adolf Kecske-
méten (1867.), Thorma János" Halason (1870.), Vesztróczy Manó Újpesten (1875.)

született. Lotz Károly és Tcmple János Váczon töltötték gyermekkorukat ; de
másutt szerezték hírnevöket és jórészt a fvárosban vagy egyéb középpontokon
fejtették ki munkásságok javaré.szét. A Váczon élt festk, kikrl Karcsú emléke-
zik. Lenes Vilmos Lajos és Forster Gusztáv mint másolók keresték kenyeröket,
csupán Nagy Török Ede (szül. Vácz, 183G.), Zichy Ipoly kanonok udvari festje
vált ki eredeti képekkel.

Legújabban Gödöll erds lankáin alakult egy mvé.sztelep. A kis cso-
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port tagjai : Körösföi-Krieseh Aladár, Nagy Sándor. Zichy István, azután Raab
Ervin, Remsey Jen, Undi 8. Carola festk, Sidlo Ferenc/, képfaragó és társaik.

A következ sorok — különösen 8zinnyei nyomán — a pestniígyei szü-

letés, vagv itt hosszabb idn át mködött írók életrajzának és írói munkásságá-

nak fbb adatait kívánják összefoglalni.

Aboniji Lajos (családi nevén Zsarolyáni Márton Ferencz) abonyi földbirto-

kos (1. Nógrád m.), kiváló elbeszél, az alföldi népéletnek magyaros, egészséges,

népies íz rajzolója. 1861-ben Pest vármegye aljegyzje, 1867—Tá-bcn járási

gvámfelügyelje volt. ^leghalt 1898-ban. Kezdetben a Hölgyfutárba dolgozott, de

különösen 1857 óta fejtett ki gazdag munkásságot. Elbeszélései egymást érték

a lapokban és albumokban. Bvebb életrajzi adatait szülvármegyéje monográ-

fiájában fogjuk közölni.

Abrahámffy János, a kalocsai érseki uradalom ügyésze, a XIX. század

közepe táján nagy szerepet játszott Kalocsa közéletében. 1858—59-ben naptárt

adott ki és 1862-ben. az árvíz alkalmából Hang Ferenczczcl és Mennyei Józseffel

együtt a károsultak javára könyvet .szerkesztett (Sárközi árvízkönyv, Kalocsa,

1862), melvben Heine-fordításokat közölt. Irogatott még a Törvényszéki Csar-

nokba (18é0—62) és a Gazdasági Lapokba (1860.). Megh. 1867.

Ács Károly, szül. Kis-Bankháza pusztán, 1824-ben. 1845-ben a pilisi járás-

nak tiszt, esküdtje. 1848-ban szolgabíró lett és tevékeny részt vett a szabadság-

harczban. E miatt elfogták és 1852-ben halálra ítélték, majd — kegyebmbl —
várfogságba hurczolták. Hat évi raboskodás után kiszabadult, a pssti S?lten-

reich-féle intézetben nyolcz évig mint magyar nyelvtanító mködött s 1861-b?n,

majd 1865-ben a szentendrei kerület országgylési kép\'iselöjévé választották.

Közben mint az els magyar ált. biztosító-társaság igazgatósági jeg3'zje, majd
mint a Pannónia viszontbiztosító-társaság titkára a biztosítás terén is mködött.
Meghalt 1894-ben, Ráczkevén.

Munkássága: Költeményeket és czikkeket irt az Atheneumba (1842), a Vas. Újságba

(1856., 1859.), a Magyar Sajtólia (1857), Szépirod. Közlönybe (1858.). a Kalauz, Növilág, Nap-
kelet czímü lapokba, (1858— 60), a Honba (1865) és Igazmondóba (1871); ifjúsági dolgozatokat

a Kis Pajtások czímü füzetekbe és az Ifjúság Lapjába. — Önálló munkái : Virágok a román
népköltészet mezejérl. Pest. 1858. Mgj-ar, német és cseh-tót beszélgetések. U. c, 1859. Magj'Fr,

német, román beszélgetések. U. o., 1859. Migjar. német és szerb beszélgetések. U. o., 1859. Msgyf r,

német, olasz, román, cseh-tót és szerb beszélgetések. tJ. o., 1859. -—Biztosítsd ja\'aidat. Arad, 1862.

Még három román népdallam Pest, 1871.

Acsay Antal. keg\^esrendi áldozópap, theol. és bölcs, doktor, egyet, magán-
tanár, szül. 1861-ben Fels-Alpáron. 1889-ben tanár és tanulmáma felügyel lett

a keg\-esrendiek m'itrai hittudományi intézetében s 1894-tl ug\'anily min-
ségben Budapesten mködik. 1897-ben a budapesti tudományegyetem bölcs,

karán a pedagógia történetébl magántanárrá képesítették ; 1907-ben ugyanott

a hittud. kar a ker. neveléstudomány eladásával bízta meg. Beutazta Olasz-,

Német-, Franczia- és Angolországot, Belgiumot és Hollandiát,
Munkássága : Dolgozott a Budapesti Szemlébe, .\thenaemnba. Egyet. Philol. Közlönyb?

Mrgyar Paedagógiába, Kath. Szemlébe. Mi'gyar Szemlébe, XJj Mfgj'ar Szemlébe, Hittudományi
Folyóiratba, Bölcseleti Folj'óir.a.tba és a Migyar Középiskolába, — önálló miivei : \ migy.'rországi

kegyes Tanítórend befolyása XVIII. századi tanügyünk fejldésére. Vácz. 1887. — Ahumnnisták
és a skolasztikusok küzdelme. Budapest, 1895. és 1898. — Cicero, mint bölcsel. U. o., 1899. Dmte.
Míierhiavelli, Savonarola. U. o., 1900. .\ ren"is,sance Itáliában. U. ott. 1905. Munkában : Xevelés-

tudomány (a Szt. István-Társulat megbízásából). A pedagógia történelme két kötetben.

Ádám Gerzson, szül. Izsákon, 1832-ben. A nagykrösi gimn. igazgatója volt.

Munkája : A nagykrösi ev. ref fgimnázium története. Xagy-Krös. 1806. (Joó Imrével.;

Alpáry Lajos. szül. 1867 aug. 27-én Váczott. Egyetemi ta.iulmányai végez-

tével elbb tanárkodott, majd átvette a Parlament czím folyóirat szerkesztését,

18!)7-ben Pozsony vármegyébe nevezték ki kir. segédtanfelügyelnek. Négy év
múlva Árva vármegye kir. tanfelügytlje lett s itt az elhanyagolt nemzeti nép-

oktatás ügyének rendezésével kiváló érdemeket szerzett. 1901-ben Zólyomba,
1906-ban pedig Heves vármegyébe helyezték át s jelenleg is itt mködik.

Miinká^sáija : Vadvirágok, verskötet. — Elbeszélések, novellagyjtemény. —
• Báiiffy Dénes

czímü drámáját a Kisfaludy-Társasúg dicséretben részesítette. — Az ezeréves Magyarország hisfóriája

czímü népies könj-v-ecskéje 10.000 példányban forog közkézen. — Több tudományos szaknunikát

fordított németbl, franczíából és cseliböl.Nagy elterjedtségnek örvendenek az új tantervhez alkal-

mazott elemi és polgári iskolai történelmi és földrajzi kézikönyvei, (6 kötet.) Több budapesti napi-

lapnak ma is dolgozótársa.

Ádám GerzsoB.
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Aszódi Sámue

Bagi Láfz'ó

Bakos Gábor

Baksa7 Sándor.

'>o«' Alvinczi Fereiicz, váczi egyházm. áldozópap, szül. Váczon, 1827-bon. Kegyes-
rendi tanárnak készült, de lS48-l)en is kardot kötött és ntóbb. a fegyverletétel

után, világi papnak állott. A theologiát Egerben és Pesten hallgatta, aztán

1S53—5S-ig több helyen káplánkodott. lS59-ben Kecskeméten a nemzeti iskolák

igazgatója volt, 1860-tól a sámsoni euratia adminisztrátora. 1865-ben csongrádi

plébánossá nevezték ki s 1869-ben a hódmezvásárhelyi kerület alespcrcse lett.

Irogatott a pesti növendékpapság Munkálataiba (1852—4.), a Rdigióba, Kath.
Néplapba és a Tanodái Lapokba.

Mtmkái : Szent Miklós napji'. Post, 1854. — Pali és Gyuri. U. o., 1854. — A bramiriok. U. o.,

1856. — Erkölcsi péUlAk. U. o., 1858. •— A bramiuok. Lemercier A. u. fúrd. Eger, 1862. — A Szent
István Társulatnál kiadásra elfogadva: Stuart Mária története, regényes tört. vázlat; —• Vadorzók,
ifjúsági oh-asmáuy frnncziából.

János. Arany János. 1851—1860 között a nagykörösi ref. gimnáziumnak volt

tanára. Ebbth mködésének irodalmi emlékei : A magyar nemzeti versidomról

szóló értekezés, mely az intézet 1855—56. évi tudósítványában jelent meg elször
;

továbbá magyar irodalomtörténeti kompendiuma, melynek 54 lapra terjed
kéziratát Szilágyi Sándornak adta át, ki a tanszéken örökébe lépett. E kéziratból

megjelent a legújabb korról való résznek 30—42. §-a (Pesti Napló, 1893. május
14. 137. sz.), 27,, 39. és 40. §. (Benkó Imre, Arany J. tanársága Nagykrösön.
Nagy-Krös, 1897.) s az 1— 17. §. az Egyet. Philol. Közlönyben.

Döme. Argenti Döme, orvos, szül. Váczon. Értekezései a Gyógyszerészeti Heti-

lapban, a Hasonszenvi Közlönyben, a Hasonszenvi Lapokban, melyet 1868—70-ben
szerkesztett is, továbbá a Homoepath. Zeitung hasábjain jelentek meg.

Aszódi S. Sámuel, családi nevén Seitleben, liirlapíró, szül. Aszódon, 1844-ben.

A XIX. század hatvanas éveiben munkatársa volt a Gyermekbarát czím ifjú-

sági lapnak, metyet utóbb szerkesztett is, továbbá a Szabad Sajtónak, a Szabad
Egyháznak és a Temesi Lapoknak. Szerkesztette a Kis Újságot (1870), a Kis
Tükör czím gyermeklapot (1872—73) és a Tükör-Naptárt (1873) s bels munka-
társa volt a Chorin-féle Magyar Hiradó czím knyomatosnak. 1876-ban halt meg.

Mtinkúi : Szünnapok. (Beszélyek az ifjúság számára.) Pest, 1868. — Magyar köszönt, 1874.

Bagi László, hii lapíró, 1852-ben, Kecskeméten született. Tanulmányait
szülvárosában végezte s ugyanott 1872-tl kezdve különféle városi hivatalokat
viselt. Jelenleg h. polgármester. 1871-ben munkatársa a K. Lapoknak, 1873-tól a
Kecskeméti Közlönynek s 1874-töl fogva a Kecskemétnek, melyet 1881—82-ben
szerkesztett is, e mellett verseket, rajzokat, elbeszéléseket, emlékbeszédeket,
társadalmi és jogi dolgozatokat közölt különféle vidéki és fvárosi vállalatokban :

a Jász-Kunságban, Szentesi Lapban, Zala-Somogyi Közlönyben, a ,,Katona
József-Kör" Évkönyvében (1896), a Hornyik-Albumban (1894), a Városok ez.

közigazg. lapban, a Magyar Közigazgatásban és a Jogtud. Közlönyben. Adonis
ez. tragédiájával 1881-ben az Akad. Teleki-pályázatán dicséretet aratott.

Munkája : A kecskeméti róm. kath. egyházközség szervezeti szabályainak tervezete. — Kecs-
kemét, 1887. — Szerkesztette a ,,Kecskemét múltja és jelene" czímü monográfiát (I. kötet Kecs-
kemét, 1896.) a kecskeméti ..Millenniumi beszédek", ,.Emlékkönyv a honvédemléktábla leleplezésére"
és az ,, Ünnepi beszédek az 1848 márezius 15 félszázados évf. alkalmából" ez. gyjteményeket.

Bajtsy János, komárommegyei fszolgabíró, majd ahspán, szül. Váczon,
1742-ben, meghalt Komáromban, 1798-ban. Deák alkalmi versezeteket írt.

Munkái : Epigrpnimatiim liliri II. Comáromii. 1795. — Epigrjmmatum liber III. U. o.. 1796.

Bajtay Antal, báró. Zsidón, 1717-ben született. Mint a piarista-szerzet

tagja, 1736-ban Rómába, s innen Parisba utazott, ismereteinek gyarapítása czél-

jából. 1747-ben a pesti gimnáziumban tanított ; 1749-ben a bécsi Teréziánumhoz
nevezték ki a történelem és archaeologia tanárává, majd József trónörököst
oktatta. 1754-ben rendfnökké, 1760-ban pedig erdéljá püspökké lett s báróságot
nyert. Meghalt 1775-ben.

Bakos Gábor, szül. Ráczkevén, 1847-ben, 1872-ben a Közigazgatást és

1874-ben a Budapest czím politikai napilapot szerkesztette. Irt az Egyetértésbe
és a Magyar Szalonba.

Munkái: Vélemény a közös ügyek közös kezelése tárgyában. Pest, 1865. Az els magyar
rendri congressus okmányai. U. ott, 1871. Az els magyar országos rendri zsebnaptár. U. ott,

1872. A közigazgatás jogtudománya. I. köt. Bpest, 1878. A magyar jogi mnyelv kérdéséhez.
U. ott. 18S0. A joRJ mnyelv alapelvei és törvényei. U. ott, 188.3.

Baksay Sándor (1. Baranyám.) ref. püspök, mint halasi gimn. tanár (1855

—

1862) s 1866-tól kunszentmiklósi lelkész, szintén Pest vármegyében fejtette ki
jehs irodalmi munkásságát. Dolgozott a prot. egyházi lapokba és vállalatokba,
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továbbcá más lapokba, s 1872-ben a Kisfaludv-Társaság tagjai közé emelte.

Irodalmi mködését Baranya monográfiájában fogjuk bvebben ismertetni.

Balázs István, vei. fögimn. tanár Kecskeméten, szakczikkeket írt a helyi Balázs István,

lapokba, különösen a Homokba.
Munkái: A pollenrl. Kolozsvár. 1896. -A. kolozsvári piaczi tej. Kecskemét, 1899. A fran-

ozia és svájczi Jura hegység természeti és politikai földrajza. Bpest, lOOf). — Kéziratban: Egy
erdélyi tanulmányút. Adatok a kecskeméti ev. ref. collegiiim történetéhez.

Baligó János. keg\'esrendi szerzetes (szül. Kalocsán, 1852.) Selmeczen, BaUgó János.

Léván, Veszprémben, Kecskeméten, Váczon, Máramarosszigeten. Szegeden,

Kolozsvárt és Nagykárolyban tanárkodott. Kisebb dolgozatokat írt a helyi

és vidéki lapokba.
Munhái : A piaristák alsóbb iskoláinak tanmenete és módszere a Ritio Educationis eltt.

Kisfaludy S. mint regeköltö. (A m. -szigeti algimn. Ért. 1877.) Az ókori mythusok magyarázási
módja. (A szegedi föffimn. Ért. 1881.)

Ballá Gergely, nagj^krösi bíró, szül. Nag^'-Krösön, 1710 körül, megh. Buiia Gergely.

1772 után. IMunkája : Nagj'-Körösi Krónika. Kiadták : Szabó Károly és Szilágyi

Sándor. Kecskemét, 1856.

Ballá Károly, pestmegyei várkapitány, az Akadémia lev. tagja (szül. Bjiia Eáioiy.

Nagykörösön, 1792., megh. 1873.) 1817-töl 1868-ig sokat írt az egykorú hír-

lapokba és fotyóiratokba. ^
Munlcái : Örömvers. Pest 1813. Gyászdal. V. o., 1814. A sohaumburgi n\-mpha-pásztorok.

U. c, 1815. Zsebtükör. U. o., 1825. Hösregék a magyar elidkbl. XJ. c, 1826. Vélemény a büntetés-

mód ja\itása iránt. U. o., 1841. Rhapsodia. Szrös elmefuttatás. Pest, 1865. 1836—37-ben a Kéml
czímü gazdasági, ipar- és keresk. lapot szerkesztette. Igen sokat foglalkozott meteorológiával és idö-

jóslással, rengeteg idevágó adatot és jegyzetet hordott össze ; meteorológiai munkáját azonban az
Akadémia nem méltatta kiadásra.

Ballagi Aladár, országgj^ülésí képvisel, a jeles történetíró és tudós. Kecs- Baiiagi Aladár,

keméten, 1853-ban született. Iskolai tanulmányait Budapesten és Heidelbergben
végezte és a tanári pályára lépett. Már 1875-ben tanított a budapesti ref. theol.

intézetben, a következ évben pedig a sárospataki jogakadémián, 1877-ben
pedig a budapesti egyetem magántanárrá képesítette ; két évvel utóbb már
egyet, helyettes. 1883-ban rk. és 1889-ben rendes tanárrá nevezték ki. Mint író,

rendkívül gazdag tevékenj^séget fejtett ki a lapokban és folyóiratokban : a Prot.

Egyh. és Isk. Lapban, a Vas. L^jságban, Századokban, a Hazáiik és Külföld,

Magyarorsz. és a Nag\-világ, Magyar Nj^elvr. Közérdek. Athena?um. Figyel,
Tj^ographia. Arch. Értesít, Pesti Napló, M. Könyvszemle, Hon, Magj-arország,

Budajjesti Hírlap, Budapesti Szemle, Ung. Revue, Eg\-et. Phil. Közlöiw, Föld-
rajzi Közlemények, Prot. Szemle stb. hasábjain.

Fbb munkái : A magyar kir. testrség története. Pest, 1872. A magyar nyomdászat töit.

fejldése. Budapest, 1878. Világtörténelem Duruy nyomán, franeziából átdolgozva. tJ. o., 1880.

Wallenstein horvát karabélyosai. TJ. o.. 1882. Kecskeméti W. Péter ötvöskönyve, ü. o., 1884. Col-

bert. TJ. o., 1887— 90. Buesujáróhelyek Oroszországban. TJ. o., 1888. I. Frigj-es Vilmos porosz király.

TJ. o., 1888. Francziaoiszág hatása Európa mveldésére. TJ. o., 1889. Régi magj-ar nyelvünk és a
Xyeh-tört. Szótár. TJ. o., 1904. — 1901^—903. az Akadémia Irodalomtörténeti Közlemények czímü
folyóiratát szerkesztette. — Mint az Akadémiának tagja, 1898—99-ben kemény harczot indított a
Nyeh-tört. Szótárt bíráló hatalmas felolvasásaival.

Ballagi Béla. jogtudor, keresk. minisztériumi tisztvisel (szül. 1860-ban, saiiagi Béia.
Nagy-Krösön), czikkeket írt a M. Nyelvrbe és a Nemzetgazdasági Szemlébe.

Munkái: Az éjszakamerikai Egyesült-ÁUamok megalapítása. Bpest, 1886. Az ipartör\ény
magyarázata. TJ. ott, 1886. A mezgazdasági hitelszövetkezetekrl. TJ. ott, 1887.

Ballagi János, orvostudor (szül. Nagykrösön, 1857.), a ki 1881—82-ben
j,^,,^ i j4„os

Korányi tanár belgj-ógyászati klinikájának volt gA-akornoka. 1883—86-ban a
görbersdorfi Brehmer-féle intézetben mködött s 1887-ben Miskolczon telepedett
le ; a szakbavágó folyóiratokban közölt czikkeket.

Munkái : A gj'omor hámsejtjeirl. Budapest, 1881. A fertz betegségek kórtani szem-
pontból. TJ. o., 1883.

Ballagi Károly, kir. tanácsos és tanfelügyel, 1852—56-ig Kecskeméten,
3^,,^,^; j-^^^^.

1856—69-ig Nagj'krösön tanárkodott. Mint ilyen, munkatársa volt a Vas.
Újságnak

; 1858-ban az Iparosok Naptárát adta ki, 1860-ban a Nagv-Krösi
Naptárt 186 l-re.

Munkái : Történeti életrajzok. I—U. k. Pest, 1852. — Aranybánya. Képes ABC. ü. ott, 1852.— Az állatvilág csodái. Egy kecskeméti tanártól. TJ. ott, 1853. — Német olvasókönyv. TJ. ott, 1853. —
Regék és elbeszélések. TJ. ott, 1855. — (Egy nagjkörösi u. a.) Magj-ar feladatok a német nyelv gya-
korlására. U. ott, 1857. — Geschichte TJngarns fiir Volksschulen. TJ. ott, 1860. — Magj-arország tör-
ténete. TJ. ott, 1861. — Magyarország és Erdély története izr. népisk. számára. TJ. ott, 1862. — Der
ungarische Sprachmeist^r. TJ. ott, 1864.
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Bankos Eárolv

Haioíi. L,,ja-^. Balogh Lajos. ref. lolkész. 1847-bon. Szahaclszállásoii született. Pátkáu,
Vaálon káplánkodott s 1872-ben Gyúróra (Fehér m.) rendes Itlkészszé válasz-
tották. Oktatásügyi, politikai és szépirodalmi dolgozatokat írt a lapokba és Öreg
Jánossal eivütt szerkesztette Gyakorlati L?lkcszetct (^Székesfehérvár, 1874—77),
18S2-tl a .Magyar Föidniives szerkesztje. Fehér vm. biz. tagja, egyh. tanács-
biró és áll. gazd. tudósitó.

Munl-ái : Honpolgártárs. Xépisk. tanulók számára. Székesfehérvár, 1870. — Gazdásznttan-
V. ott, 1872. — Szóljunk igazságot. Pest, 1872. — Gondz, Bpest, 187.1. — A móterraértékek ismer-
tetése. Székesfehérvár, 1873. — A tanítók segélyezése. U. ott, 1874. — Észrevételek a II. egyet.
tanitóg\-ülésrc. U. ott, 1874. — Hasznos olvasmányok. Bpest, 1876. — Gecsemáné-kert. Elmélkedé-
sek, imák. Székesfehérvár. 1879.

Bangó Pc6. Baiigó Pet. aradi ügyvéd, halasi születés, a szabadságharezban mint
honvéd, majd mint Kovács Ago.siton kormánybiztos titkára vett részt. Utóbb
elfogták s Haynau halálra Ítéltette, azonban kegyelmet nyert és 1852 körül
lialt meg. Költeményeket írt különféle lapokba. A kor,szerü epos ez. értekezését
(Kisf.-társ. Évk. VÍ. k.) a Kisfaludj^-társaság dicsérettel tüntette ki (1844),
a Nagynak és fenségesnek fogalmáról írt dolgozatát p?dig 15 aranynyal jutal-
mazta (1846). Szerkesztette és kiadta az Arad ez. polit. lapot (1848.)

Bankos Károly, szül. Izsákon, 1821-ben. Kunszentmiklós városának köz-
bírájává, közgyámjává lett. 1867-ben a városi törvényszék polgári s bnügyi
bírójává s a telekkönyvi ügyek eladójává választották meg, r872-ben pedig
a kunszent niiklósi kir. járásbírósághoz albíróvá nevezték. Tudósításokat, apró-
ságokat és vegyes czikkeket írt a lapokba. Egyike volt Petfi barátainak ; a
költ többször meglátogatta s 1845 július 23-án B. házánál rögtönözte ,,Búcsú
Kun-Szent-Miklóstór' czím költeményét. Mikor pedig Petfit 1848 június 15-én
a követ választásról elzték, Bankos kelt védelmére a Pesti Divatlapban
(június 27-én) közölt levelével, melyet azután a többi lapok is átvettek.

Bányik igtáez.
^ jBáíi!/iX- /^?íác2, jézustársaságí áldozópap, szül. 1850-ben Kalocsán. Jelenleg

éppen harminczadik esztendeje, hog_v a kalocsai érs. fgimnáziumban a klasszika
filológiát s a magyar és néníiet nyelvet tanítja. Közben (1885— 1889) mint az
osztrák-magyar rendtartományi fnökség kormánysegéde és tanácsosa is m-
ködött és a tanuló-ifjúságnak több éven át vasárnapi, majd ünnepi szónoka
volt. — Czikkeket. költeményeket írt a folyóiratokba s a tle készített ,,Jézus-
szíve társulati beiratkozó füzetke" kb. 300.000 példányban forog közkezén.

önálló müvei : A barátkozás. Olaszból. Kalocsa, 1882. — B. Petri Canisü S. J. theologi Cate-
chismus Graeco-latinus. Opera R. P. Georgii SlajT S. J. Textum recognovit atque appeudicem precum
adiunxit. 1883. — Katholikus oktató és imádságos könyv egészségesek és betegek használatára.
Sclilör és Kochem u. németbl. U. ott, 1884. — Jézus édes Szíve. Sehaumburg-Hattler nyomán,
németbl. U. ott. 1888. — Kosztka Sz. Szsniszló élete. Arndt u. németbl. U. ott, 1893.

^renra
Baráth Ferencz, tanár, szül. Kunszentmiklóson, 1844-ben. 1867 végén

Edinburgba ment s két évi ott-tartózkodás után 1869-ben a budapesti ref.

fgimnáziumak lett tanárává. Megh. 1904-ben. Baráth egy'ke legjol)b tanul-
mányíróinknak. Igen sokat dolgozott a lapokba és folyóiratokba.

Munkái : Xyugat-Európa és Hazánk. Pest, 1871. — A prostitutio. U. ott, 1872. —• Deák-
párti vagj' ellenzéki ? U. ott, 1872. — Magyar tan- és olvasókönyv. Magyar olvasókönyv. U. ott,

1872. — Aesthetika. U. ott, 1872. — Az országos nöképz-egylet története. Bpest, 1873. — A franczia
forradalom. Ford. Carlyle után. Bpest, 1875—78. •— Irodalmi dolgozatok. Bpest, 1895. — Sajtó alá
rendezte Vörösmarty (1871) és Dömötör János mveit (1878.) — Megindítója s egyik szerkesztje
volt (1882—84.) a M. Philos. Szemle ez. folyóiratnak.

Barma Vendé:. Barina Vendel, írói nevén Kuthen, a költ, 1834r-ben Halason született.

13 évig Tápióbicskén s egyebütt káplánkodott. 1870-ben Tápiószent mártónban
helyettes, majd késbb ugyanott rendes lelkészszé lett s 1875-ben ugyanily
minségben Tápiógyörgyére került. Meghalt 1875-ben.

Munkái : Egj- fui.spán családja. Regény. Bpest, 1861.— Fehér Bandi. U. ott, 1865. — A vég-
rendelet. U. ott. — Ujabb költemények. U. ott, 1866. .— Isten újjá, vagy egy szegény család tör-

ténete. Esztergom, 1868. — Kuthen hátrahagyott költeményei. Kiadta Gyurinka Antal. 1888.
Barna Jónás. Barna Jónás, budapesti elemi (1877) s 1889 óta polgári iskolai tanító (szül.

Kecskeméten, 1851) a tanügyi lapokba irogatott. Önállóan megjelent munkái
tankönyvek elemi és polgári iskolai használatra.

Bartek Lajos. Burtek Lüjos. Váczon és Kecskeméten tanított, 1898 szept. 1-tl pedig
a kiskunhalasi ref. fgimnázium tanára. Számos értekezése és közleménye jelent

meg a helyi lapokban, szakfolyóiratokban és értesítkben.
önálló munkái : A természet az ember szolgálatában. Váci. 1887. — Esztergom és vidéke,

Esztergom, 1889. A bubusok földrajzot tanulnak. — Váleiszul egy ,,Apá"-nak. Kiskunhalas, 1902.
- Tanügyi észrevétel egy elfajulni látszó ügynek érdekében. . ott, 1902.
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Báthory Gábor, theol. doktor, szül. Solton, 1755-ben. Elbb a tassi, majd^^"'°"'^*''°'"

a dunapataji ref. egyház L'lkésze, 1814-ben a dunara?lléki ref. egyházkerület
püspöke lett. Az lS38-iki nagy árvíz után Nagykrösre, nyugalomba vonult
és ugyanott meghalt 1842-ben. Dolgozott a P''örds-féle Papi Dolg. Gyászesetekre
ez. vállalatba és kiadta Pesten a nagyváradi bibliát. Ezenkívül igen sok alkalmi
prédikácziót bocsátott közre nyomtatásban.

Müvei : A ker. vallás igazságának . . . megmutatás!. Vácz, 1807. — (A ker. vallás igizsága ez.

füzetben. Megyei Pál és Mocsi István beszédeivel együtt). Emlékezet kövekkel megrakott temet-
kért. Pest, 1820—21. — (Halottas prédikácziók.) Az evangéliumi keresztyén tolerantia két prédi-
káczióban eladta. U. ott, 1822. — Lehet-e, van-e egyedül idvezít eoclesia ? U. ott, 1822. — Kéz-
iratban : több mint 80 alkalmi, ünnepi és gyászbeszéd s imádság és a heidelbergi káté nngj'aráz^ta.

Bátky Károly, ref. tanító, 1817-b8n Monorra, 1820-ban Gyömröre, Í827-ben Bátky Károly.

Alsónémedire s végre 1841-ben Kecskemétre került, hol 1859-bgn meghalt.
Munkái : A tökéletes dohán}-term3sztésnek . . . leírási. Pest, 1837. — Elemi olvasókönyv.

Kecskemét, 1841. — Rövid útmutatás a magyar nyelvtudományra. U. ott, 1842. — Futó-homok
megfogása és hosználása módjáról. Pest, 1842. — Gyors olvasótáblák. U. ott, 1843. — Erkölcsi
kalauz növendékgyermekek számára. Kecskemét, 1843. — Mulatva oktató könyvecske. U. ott,

1845. — Budapestnek árvíz elleni megóvásáról. Pest, 1845. — Rövid általános földleírás. Gyermekek
számára. U. ott, 1S47. — Gyermekbarát. Kecskemét. 1852. — Bibliai történetek. Budi, 1854.

Bátorfi. (Bibók) Lajos, hírlapíró, Félegyházán 1835-ben született. 1854-ben
B'"<"-f' Lajos,

szülvárosában az árvaszéknél nyert alkalmazást. Azután egészen az írásra adta
magát. 1858—60-ig a Borászati Lapok, 1861—64-ig a Gyri Közlöny munka-
társa volt. 1867—71-ig pedig Nagykanizsán a Zala-Somogyi Közlöny segé !-

szerkesztje. Közben (1868) Kandi Klári ez. élczlapot szerkesztett ; majd
1872—74-ig a Somogyi Közlönynek s 1874—82-ig a Zalai Közlönynek volt szer-

kesztje s 1876—78-ig az Adatok Zala vármegye Történetéhez czím füzetes
vállalaté. 1878-ban Szabó Lajossal együtt a Párisi Lapokat és 1880—87-ig a
Zalai Tanügyet szerkesztette. 1887-ben a Zalai Közlönynek kiadótulajdonosa
és szerkesztje lett s mint, ilyen Zalai Közlöny könj^vtára ez. füzetes vállalatot

alapított. Igen sokat írt saját lapjaiba és más lapokba.
önálló munkái : Mezei virágok. Vácz, 1858. — Bánatos szív. Pest, 1860. — Nemzeti szikrák.

Debreczen, 1861. — .Juliska, népszínm 3 felv. Gyr, 1862. — Darázsfészek. Pikáns színdarabok.
Nagy-Kanizsa, 1868. — 111 költemény. U. ott, 1869. — Virág-csokor. U. ott, 1869. — Sonettek.
Pest, 1871. — Jen. Dr. 5 felv. U. ott, Í871. — Antónia, tört. színm 5 felv. U. ott, 1872. Konstanti-
nápolyig és \-is.sza. U. ott, 1873. — Mirza, a szép kunleány, tört. színm 3 felv. U. ott, 1873. — A
miu-aközi kérdés. U. ott, 1873. — Tengerész küzdelme. Regény, németbl. U. ott, 1873. — Ni fegy-
ver, vígj. 4 felv. U. ott, 1875. — Tíz óv emléke Zalában. 1867—76. U. ott, 1878. — Parisig és vissza.

U. ott, 1878. — A szülföld és a haza. Zalamegye földrajza. U. ott, 1880. — Anya mint honleány.
XJ. ott, 1881. — Nefelejtsek. (Költemények). Keszthely, 1884. — Utolsó Zrínyi. Költ. beszély I. r.

Mura-Szombat, 1885. — Irénke. N.-Kanizsa, 1886. (Költemények.) Rómáig és vissza. U. ott, 1888.— Tizenöt év emléke Zalában. 1876—90. (szétszórtan m^gj. czikkek gyjteménye.) — Nagy-Kinizsi
monografiájg. — A Palini Inkei család története.

^e^áfcJózse/, 1829—32-ig Kecskeméten tanárkodott, 1832—42-ig ökécskén Seiák József,

lelkész, s végre 1842—49-ig újra a kecskeméti ref. gimnázium tanára.
Munkája : Rómf-i régisé;;tr,n. 1844. — Magyar irodalomtörténetének kézír.ita elveszett.

Beliczay Jónás, jogakad. tanár Kecskeméten (1875—90), római tárgyú Ueiiczar jónás.

értekezéseket írt a Kecsk. Jogakad. Évkönyvébe (1879), 1882, 1884.) s különféle
tárgyú dolgozatokat a szaklapokba. Szerkesztje volt a Kecskeméti Lapoknak.

Munkái : Marsígli élete és müvei. Bpest, 1881. — Az egyetlen leány. Elbeszélés. Kecskemét.
1881. — A m«gyiir stílrl. U. ott. 1887. — Mveltség és nyelvismeret. U. ott. 1887.

Beniczky Péter, aranysarkantyús vitéz, szül. Váczon, 1603-ban. Házi neve- Biniczky Péti r.

lésben részesült és jól ismerte a deák klasszikusokat, de a hadakozásban is

khünt és 1648-ban több rendbéli kir. adományt kapott. Miután elbetegesedett.
Nagyszombatra költözött és ugyanott 1664-ben meghalt. Jeles költ hírében
állott sokáig és Magyar rhitmusok ez. munkája, mely istenes és világi énekeket
s 250 versbe foglalt ,.példabeszéd"-et tartalmaz, a XIX. század elejéig számos
kiadásban forgott közkézen. Egyéb munkáit részben közölte, részben ismer-
tette a Pesti Napló (1855. I. 80.) és Vas. Újság (1873. 45.)

Benyovszky Zsigmond, solti birtokos és a M. Tud. Akad. 1. tagja (m?gh. Benyovszky
lS77-ben, 74 éves korában). Politikai, államgazdasági és ipari czikkeket írt a ^^'K"""'"!-

Sasba (1831), Társalkodóba és a politikai hírlapokba.
Munkája : szinte vélemény a magyar büntet törvényjavaslatról. Pest. 1844. Kéziratban

A magyar népnek és nyelvének eredetérl.

Berecz Antal, szül. 1836-ban Boldogon. Egyetemi tanulmányait Bécsben Ber,.cz Ant«i.

végezte. 1861-ben a koloz.svári kath. lyceumnak tanára l:>tt. lS64-ben nevel
a Pálffy gi-ófoknál. 1866-ban ismét gimn. tanárnak rendelték IVstre. 1871-b.'n
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a budapesti nóiparegylet leánviskolájában. lS73-baii a budapesti ág. ev. gim-
itá/iumban nyert alkalmazást ; 1875-bei\ az els áll. felsbb leányiskola tanárává
s lS77-ben igazgatójává nevezték ki. lSl)4-l)en szolgálattételre a vallás- és közokt.
minisztériumba rendelték be. majd a felsbb leányiskolák figazgatójává lép-

tették el. !Megh. 1908-ban. Közben rendkívül tevékeny részt vett a természet-

tudományi mozgalmakban; lS71-ben titkára lett a Természettud. és 1872-ben
a Földrajzi Társulatnak ; eljárt a külföldi geogr. kongresszusokra, melyeknek
munkájáról jelentésekben számolt be. s egyik alapítója és titkára volt a magyar
afrikai társulatnak. Sokat irt a szaklapokba és folyóiratokba.

Munkái : A mennyiséptaui földrajz nlnpv.mil i. Post, 1868. — A különleges természettani

földrajz alap\-onnln). XJ. ott, 1809. — A hold liofolyiisa n légköri tünetekre. U. ott, 1870. Az 6- és újvi-

1^ összehasonlítása. Bpest. 1884. — A csillagászati földrajz elemei. U. ott, 1886. — Kréta. U. ott^

1897. — Greguss, Természettan. Atdolg. U. ott, 1875.

Berecz Ede. tanár, szül. Boldogon, 1839-ben. 1862-ben Kolozsvárt tanítói

oklevelet szerzett s ugyanott két évig elemi isk. tatiitó. 1868-ban karnagy a ka-
locsai székesegyházban ; 1879-ben a budapesti áll. felsbb leánj-isk. tanára.

Munkái : A zene alapelmélete. Bpest, 1883. — Dalfüzér polg. és fels. leányisk. számára. U. ott,

1883. — DalkönjTecske népisk. szám. U. ott, 1883. — Népszer vegytan. U. ott, 1889. — Nemzeti
lant. V. ott. 1889. •— Természettan és vegrtan. Emericzy u. átdolg. U. ott, 1889. — Zeuedar.vbok.

Berecz Gyula. Berecz Gyiila. polg. ísk. igazgató, szül. Boldogon, 1856-ban. Több helyen

tanítóskodott ; 1884-ben a fiumei polg. iskola igazgatójává nevezték ki. 1888-ban
a háromszékmegyei tanfelügyelséghez osztották be. Czikkeket írt a tanügyi
szaklapokba, továbbá a fvárosi és vidéki lapokba.

Munkái : Jelentés pz els országos tanítóképviseleti közgylésrl. Temesvái, 1881. — A dél-

magj-arorsz. tanítóegj-let fehértemplomi egj-esületének miiltja ós jelene. Fehértemplom, 1882. —
Fehértemplom város tanügj'i története. XJ. ott, 1882. — Háromszékmsgye iskoláinak története..

Sepsiszentgyörgj-, 1890. — Comenius élete és mködése (1892.)

Beréiij-i Pál. Bcrényi Pál. bölcseleti doktor, keresk. isk. tanár (szül. 1860-ban Kecske-
méten.) Erdsi Zoltán név alatt ver.seket és könj'vbírálatokat, színi kritikákat

írt. A Harmóniának 188ö-ig szerkesztje is volt ; 1885-ben Mvészeti Szemle czím-

mel krit'kai folyóiratot alapított.

Munkái : A logikai álláspontokról. Bpest, 1883. — Elbeszélések. U. ott, 1887. — A könyv-
\-itel és keresk. levelezés kézikönyve. Sopron. 1889.

Béres János. Béres János, földmíves, népköltö. szül. Foton, 1813-ban, megh. ugyanott

1873-ban. Munkája: Szabad hangok. Pest, 1848.

BertaiaD Bertal<tn Alajos, kegyes tanítórendi áldozópap, tanár és jószágkormányzó'
Aiajoi.

(szül. Vácz. 1843.) értekezéseket közölt a Természettud. Közlönyben és a sel-

meczbányai g'mn. 1876-iki Értesítjében.
Munkái : A drágakövek az ó-, közép- és újkorban. Nagj--Kanizsa, 1879. — Szeged . . . föld-

rajzi és meteorológiai Wszonyai. Szeged, 1884.

Bessenyei Bessenyei (Besnyei) Ferencz, szül. Halason. 1840-ben. Eleinte Teraes vár-
Ferencz.

jaegyét szolgálta, mint gj'akornok, al-, utóbb fjegyz, azután (1875) az ügj'védi

pályára lépett s a temesvári ügyvédi kamarának titkára, majd elnökhelyettese

lett. 1883-ben Temes vármegye középponti fszolgabírájává, 1891-ben a kis-

becskereki kerület orsz. képviseljévé választották. Megh. 1905-ben. Czikkeket,

verseket, tárczákat, tudósításokat, adomákat írt a lapokba.

Biásy Lajos. Blásy Lüjos, (szül. 1809-ben Aszódon), 1834-ben apostagi, 1837-tl kis-

krösi ev. lelkész volt. Megh. Kiskörösön, 1871-ben. Elbeszéléseket fordított.

Munkái : Egyházi törvény. Pest, 1844. — Prot. új zsinati törvények. U. ott, 1860. — Evan-
gyéliumi Káté. U. ott, 1860.

B6do?h János. BódogJi János, m. kir. távirótiszt és gyorsírás-tanár, szül. 1852-ben Kecske-

méten. 1876-ban Szegeden a kegj^esr. fgimnáziumban, 1880-ban pedig a freál-

iskolában a gyorsírás tanára lett.

Munkái : Jegyzetek Bódogli János eladásához. (A gyorsírás rövid tankönyve.) Szeged,

1880. — Gyorsírási olvasókönyv. XJ. ott, 1881. — Vitairási olvaskönsrv. U. ott, 1882. — A magyar
gyorsírás tankönyve. XJ. ott, 1886—90. — Levelezési gj'orsírás beti és állandó rövidítései. XJ. ott,

1889. — A g>-akorlati gyorsírás állandó rövidítései. XJ. ott, 1889. — A levelezési és gyakorlati gyors-

írás állandó rö^ndítései. XJ. ott, 1890.

Bo?yayMiháiy. Bogyai Mihály, kosdi plébános, utóbb váczi kanonok, (szül. 1753-ban,

megh. 1830-ban Váczon.)
Munkái : A catholica hit tudománya. Bossuet után magj'arítva. Vácz, 1793. — Vasámipí

prédikácziók. XT. ott, 1809— 10. — XJnnepi prédikácziók. Pest, 1825.

Bo^yó Pál. Bogyó Pál, kecskeméti apátplébános, jeles szónok, (szül. Kecskemét, 1821.),

alkalmi beszédeket bocsátott közre.
Munkája : A kecskeméti r. kath. egyház és plébánia körébl. Kecskemét,
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A kalocsai föszékesegyház Pataehich könyvtára.

A kalocsai fószékesegyliáz Koilonicli könyvtára.
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A kalocsai föszékesegyház Haynaltl könyvtára.

Magyary-Kossa Sámuel könyvtára Tápiószentmártonban.
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Bolyó Károly, a budapesti országos tébolyda forvosa, (szül. 1833-baii '^"'^''^ Kiroiy.

Kiskunszentmiklóson), czildtet írt a Vas. Újságba a budai rültoldiázáról, szak-

dolgozatokat közölt a Gyógyászatban, Orvosi Hetilapban és az Orvosok és

Természetv. Munkálataiban.
Boromisza István, r. k. áldozópap, szül. Kalocsán, 1852-ben. Három évi ^J^^n^"

káplánkodás után, 1878-ben mint taiiítóképz-intézeti tanár újra szülvárosába

került. Dolgozott 1886-tól a tanügyi lapokba. Munkája : A földrajztanítás mód-
szereinek kritikája. Nagyszombat, 1888.

Boromisza Mátyás, jászberényi fgimn. tanár (szül. Kalocsán, 1858-ban), ^;^°y^**

bírálatokat írt az Egj-et. Pliilol. Közlönybe, értekezést a jászberényi gimn.

Értesítjébe s 1889-ben szerkesztje lett a Jászberény és Vidékének. (Megh.)

Bors Károly, tisztvisel Kunszentmiklóson, czikkeket íil a kunokról és *"
^^*''°'y-

Kunszent miklósról a Vas. Újságba (1859) s a Divatcsarnokba (1862) és jogi dol-

gozatokat a Jogtud. Közlönybe (1873—74, 1878—80). Szerkesztette a Kis-Kun-

ságot (1884—88) és 1889-tl a Kiskunsági Hiradót.

Borzsák Endre, gyöngyösi, majd szegzárdi ref. lelkész (szül. 1844-ben, ^"''^^^k Endre.

Monoron) czikkeket írt a Gyöngyösbe, melynek szerkesztje is volt (1873).

Munkái : Gj'ász- ós sírbeszódek. Szegzárd, 1877—85. Két köt. — Papszeutelósi beszéd.

Bpest, 1879. — Víg versek. Szegzárd, 1880—85. Két füzet. — Ujabb gyász- és sírbeszédek. Buda-
pest, 1886.

Breznyik János, kir. tanácsos, szül. 1815-ben Ikladon. Selmeczen a lyceum- Breínyik-jános

ban a magyar nyelv és irodalom tanárává választották. A szabadságharcz után

megfosztották hivatalától s éveken át nevelsködéssel kereste kenyerét, míg
végre 1858-ban mint igazgató újra visszatérhetett intézetéhez. Megh. 1897-ben.

Munkái : A gimnáziumok feladatáról. Beszéd, a selmeczi ev. gimn. Értesítjében, 1860. —
Tervezet a magyarhoni ág. h. ev. tanodák czélszerü elrendezésére. Pest, 1852. — A czigánynj'elv

elemei. U. ott, 1853. — A selmeczi bányakerületi ev. lyceum tanári karának véleményadása a m. kir.

kormánynak a gimnáziumokat és lyceumokat szervez tanterve ügyében. U. ott, 1869. — A sel-

meczbányai ev. egj'ház és Ivceum története. Selmeczbánya, 1883—89. Két kötetben.

Bulcsú Károly. 1855—65-ig Kecskeméten tanárkodott. Mint ilyen adta ^"'<='" '^*™''-

ki gyjteményét : Bulcsú K. költeményei 1850—1860 (megj. Kecskeméten) s

írta következ munkáit : Viadár. Pest, 1858. Homokai Pál tanár emlékezete.

Kecskemét, 1858. Szent László halála, szomorújáték 5 felv. (Kéziratban maradt.)

Bulyovszky Gyula, ügyvéd és hirlapíró, szül. 1827-ben Rákoskeresztúron. BuiyoTszky

1847-ben ügyvédnek esküdött fel. 1848-ban egyik fszereplje volt a márcziusi

napoknak, azután hivatalnak lett a belügyminisztériumban. A szabadságharcz

után egyedül az irodalomnak szentelte munkásságát s 1883-ban Budapesten
halt meg. Igen korán kezdett írni s már a múlt század negyvenes éveinek elején

jelentek meg tle novellák és költemények. A Nemzeti Újság színi bírálója volt

és a Kossuth Hírlapjának dolgozótársa. Mködésének ftere : a tárczaírás
;

a magyar irodalomban volt ennek a fajnak egyik megteremtje s legszorgal-

masabb müvelje. Ebbeh munkásságát 1849 végén a Magyar Hírlapnál kezdette

meg és csaknem haláláig folytatta. Tárczákat, elbeszéléseket, színi és képz-
mvészeti ki-itikákat írt. A Nefelejtset 1859—64-ig szerkesztette ; a Hölgj^-futárt

1862-ig, és a Si-gönj^t, melynek 1864—66-ig volt szerkesztje ; Vas Gerebennel
együtt készítette az els magyar humorisztikus naptárt (185 l-re), melyet a

rendrség lefoglalt, és a Gombost-Naptárt (1863—66-ra.)
Munkái : Ifjúkori színmüvein (Pest éjjel ; öregeknek bajt okoz a szerelem) kív'iil : A székely

leány, ered. regényes víg opera. Pest, 1858. — Fúzió, vígj. 3 felv. Bpest, 1879. — Uriel Acosta,
Gutzkov u. ford. Nádaskayval egj-ütt. (Elször a Nemz. Színházban, 1850 június 20.)

Csabai Imre, oki. mérnök, 1824-ben Kunszentmiklóson született. 1856 csaiwi imre.

óta a mathematika tanáras 1874-ben igazgató a kecskeméti ref. gimnáziumban.
Értekezéseket írt u. o. az iskola értesítjébe (1859, 1880).

Munkája : Néjiiskolai természettan. Ivrügor után. Kecskemét, 1858.

Csák Alajos Czirjék dr., minorita-szerzetes, (szül. 1855-ben Félegyházán), csAk Alajos.

1877-tl kézdivásárhelyi, 1879-tl nagybányai tanár és 1884-tl a szilágj'-

somlyói gimnázium igazgatója. A hírlapirodalom terén is mködött. Fmunka-
társa, majd szerkesztje volt a Szilágy-Somlyó ez. hetilapnak (1884—89) és

a Nagybánya és Vidékének (1884—86). E mellett megírta a szilágysomlyóí
gimnázium történetét. 1895-ben rendfnökké választották 8 ez állását 12 évig

töltötte be, mely id alatt plébános is volt Aradon, hol uj templomot, rend-

házat s bérpalotát építtetett. 1903-ban a vaskoronarondet kapta. A szerzet

tagjainak — több ezer koronát ajándékozván e czélra — nyugdíjintézményt
alapított. 1907-ben nyugalomba vonult Kolozsvárra.

MagyarorszilK Vármegyéi 63 Városai: Pest-Pilis-Solt-Klskun vármegye. H. 14
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Csaiskö Imr»',

C>epiviihy
Endre.

Csewkl ey
Károly.

CiiTép József.

Csikay Imre.

Csíkvári Jáki".

Csilláé Gynla

Csátn/i János, jogtudor, váozi ügyvéd, majd váczi takarékpénztári
igazgató (.szül. Váczon, 1854) különö.seii a lielvi lapirodalom terén mködött.
Munkatársa volt a Váczi Közlönynek s alapítója a Váczi Hirlapnak.

Csatskólmre. bölcselet és jogtudor, ügyvéd, a m. kir. kúria legfbb itélszéki

osztályának bírája, az Akad. Icv.-tagja. szül. Váczon. 1804-ben. Kezdetben
ka^ssai. majd gyri jogtanárként mködött. 1844-ben könyvvizsgálóvá nevezték
ki s lS47-ben a lieh-tartótanács mellett lev tanulmányi bizottság s könyvbíráló
testület ülnökévé léptették elö. Az elnyomás idejében különféle bírói hivatalokat

viselt és 1860-ban a kir. ítéltábla ülnöke lett. 1867-ben a büntet törvénykönyvi
javaslat átvizsgálásával bízták meg ; 1871-ben a kúria legfbb itélszéki osz-

tályának bírájává tették. Megh. 1874-ben. Sokat írt a lapokba és folyóira-

tokba.
Munkái : Bevezetés a természetjogba, Gyr. 1839. — Büntetjogi elméletek. U. ott, 1843.

— Büntetjog elemei. Pest, 1850. — Az 1852. május 27. ausztriai birod. büntet törvény magya-
rázata. U. ott, 1853. — Ausztriai császárság számára 1853. júl. 29-én kihirdetett büntet perrend-
tartásnak magyarázata. U. ott. 1854. — A franczia polg. t^irvénj'kezés. TJ. ott, 1867. — A bünte-
tésrendszerröl általában, különösen a halálbüntetésrl Poroszországban. XJ. ott, 1870.

Csepreghy Endre, 1897— 1908-ig a tanítóképz igazgatója volt Félegy-

házán, hol jelenleg nyugalomba vonulva tölti napjait. Az eltt 186"2-tl

kezdve Kis-zomboron. Makón. Aradon. Csáktornyán és Gyrött mködött s

mind tanügyi, mind társadalmi téren hasznos munkát végzett. A hírlapokban,

tanügyi Értesítkben, az általa Gyrött alapított Szeretet naptárban jelentek

meg nagy számú czíkkei.

Csereklyey Károly, kecskeméti születés. A Kecskemét vidéki Gazdasági
Egyesület titkára, gazdasági czikkeket írt a helvi lapokba.

Munkája : A gj-öngyszölök (Chasselasfajok) mívelési módjainak népszer ismertetése.

Cserép József, bölcs, doktor, egyet, magántanár, sziü. Félegyházán 1858-ban
1882-ben a sátoraljaújhehn, 1893-ban az aradi, 1897-ben a budapesti VTII. ker.

fgimnázium tanára lett s jelenleg a gyakorló fgimn. r. tanára. Az ó-klassz,

filológiának jeles munkása. Filológiai és paedagogiai czikkeket s értekezéseket

közölt a szaklapokban. Mint aracü tanár, n\nlv. felolvasásokat tartott görög-

és törökországi tanulmányútjának benyomásairól és több tankönyvet írt.

Munkái : Sallustius történetírása. Sátoraljaújhely, 1883. — Vergilius alvilága. U. ott, 1887.

— C. SaUust. Crispus élefi-iszonyaira és munkáira vonatkozó függ kérdések. Arad, 1896. — C. Július

Caesar Commentariusainak folj4atásai és Asinius Polho. Bpest, 1907. Homeros Ithakéja.

U. ott. 1908. — Határidöszámítás a rómaiaknál. Bpest 1906. — Sallustius CSrispus összes mun-
kái. Bpest 1910. stb.

CserTcuthy József, kegyesrendi szerzetes (szül. Váczon, 1816, megh. Sze-

geden, 1864) több helyütt tanárkodott és a tanuló-ifjúság részére írt könyveket.

Csikay Imre. ref. lelkész (szül. Kecskeméten, 1820) 1851-tl a nagykörösi

ref. iskola tanára volt. 1856-ban pedig dunavecsei pappá s 1863-ban fesperessé

lett. Az ötvenes években több beszédet írt a Förds-féle ,.Papi dolgozatok" ez.

vállalatba és utóbb a Kecskeméti Lelkészi Tárba.
Munkája : Vezérfonál a bibliaismeret és történethez. Kecskemét, 1855.

Csikvári Jákó, m. k. áUamvasuti ny. ffelügyel, 1847-ben PiUsborosjenn
született. Eleinte a tanítópályán mködött és csak 1871-ben lépett a m. k.

áUamvasutak szolgálatába. Számos dolgozata jelent meg a lapokban.
Ónálló munkái : irodalmiak : A végrendelet. Székesfehérvár. 1867. — Kalászok az élet meze-

jérl. Pest. 1870. — A kik czélt tévesztettek. Bpest, 1876. — A téh estékre. U. o. 1878. — Az apa
unokája, népszínm. 1882. — Szakbeliek : Vasúti könyvWtel, Bpest, 1874. — A \ilágforgalom

eszközei. \j. ott, 1877. — Magyar vasúti lexikon. TJ. ott, 1879. — A közlekedési eszközök története.

U. ott, 1881—83. — Vasúti számvitel. U. ott, 1887. — Alapítója és szerkesztje volt a Magyar Köz-
lekedésügynek és a Magyar Tisztviselnek. Jelenleg az ..Állami Tiszt\'iselk Lapja" szerkesztje.

Csülag Gyula, egyet, tanár, a magyar földhitelintézet ügyésze, 1851-ben,

Kecskeméten született, 1876-ban már a telekkönyvi rendtartás magántanára
volt a budapesti egyetemen s 1883-ban rendkívüli tanári czímmel tüntették ki.

Számos történelmi és jogtudományi dolgozatot írt a lapokba és folyóiratokba.
Munkái : A régi magj-ar alkotmány és az 1848. és 1867. évek közjogi alkotásai. Pest, 1871.

— Az 1869— 72. országgylésrl. XJ. ott, 1873. — A nyilvánkönyvek közkötelessége. Bpest, 1876.

— Telekkönj-vi rendszerünk reformjáról. XJ. ott, 1878. A vízszabályozási s talajjavítási hitelügyi

jogi rendezésérl. XJ. ott, 1882. — A talajja\-ítási értéktöbbletrl. XJ. ott, 1882. — Telekkönyv és

kataszter. XJ. ott, 1884. Nézetek a telekkönyvi reformról. XJ. ott, 1885. — A királyi kisebb haszon-

vételek meg%-áltásáról. XJ. ott, 1888. — Irányeszmék a reálhitel fejlesztése körül. XJ. ott, 1889.

Csiszár Gáhorné, Ugróczy /(ía (szül. Foktn, 1836). A szépirodalmi lapokban

fejtette ki munkásságát.
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önálló munkái: Beszéljek. Pest, 1872. — A szerelem harczosai. Regény. Bpest, 1875. —
Anikó, a kis n-Robinson. U. ott, 1889. — Csillámka. Tündéirege. U. ott, 1889. — A család szám-

^zöttje. •— Az elrabolt örökösnö. — 1873-ban Ifjúsági Könyvtár czlmü ifjúsági folyóiratot adott

ki ; 1883-ban egyideig a Magyar Háziasszony czímü lapot szerkesztette. — Lenczkirályn czímü

népszinmüvét 1884-ben. Kecskeméten pdtáU elíl.

Cssz MihÁly Imre, tlieológiai doktor, kegyesrendi szeraetes, szül. Kecske- Csísz Miiiáiy.

méten, 1838-ban. Miután 1863-ban misés pappá lett, Esztergomban, majd Pes-

ten mint fgimnáziumi, 1865—1886-ban Nyitrán mint fgimn. és theológiai tanár

mködött. 1886—7-ben Nagj'becskereken tanított és 1887-ben a szerzetház má-
sodfnökeként Liptórózsahegyre került. Igen sokat írt különféle lapokba.

önálló munkái : Theses ex universa theologia. Pestini, 1866. — A Kegyes Tauítórend nyit-

rai gimnáziumának története. N\átra, 1876. — Egy tanév a nyitrai róm. kath. fögimnáz. életébl. —
U. ott. 1877. — A Kegyes Tanítórendiek Nyitrán. U. ott, 1878. — A Kegyes Tanitórendiek Nj-it-

rái). XJ. o. 1879. — Kegyeletes megemlékezés Horváth Ferenczröl. U. ott, 1884. — A gimn. >

ifjúság segélyzö-egyesülete. U. ott, 1885. — Nyitra város közmveldési viszonyai. U. ott, 1885.

.— A nyitrai gimn. igazgatók. U. ott, 1886. — Bonn Sándor félszázazados papi jubileuma. Nagy-
Becskerek, 1887. — Eszmék a vallásos nevelésrl. Liptószentmiklós, 1888. — Töredék egy spa-

nyol utas naplójából. U. ott. 1889. — A rózsahegyi gimnázium vá .latos történetébl. Rózsahegy,

1890. — Boldog Pirotti Pompilius Miria emlékezete. Liptószentmiklós, 1891. — A lelki tehetségek

kiképzése s a valódi mveltség. U. ott, 1891.

Czeglédi János. ref. prédikátor (szül. Czegléden) 1589-ben a wittembergi Czegiédi jános.

egyetemre ment, hol bölcseletet, theológiát és orvostant hallgatott. Visszatérve

Báthori István fia. Gábor nevelje lett s mint ecsedi lelkész és középszolnoki

esperes halt meg 1639-ben. Több egyházi munkát írt.

Dalotti Németh Ödön, kecskeméti ref. fgimnáziumi tanár, 1878—79-ben a '^*'°g^^"^'^'^''

Kecskemét ez. hetilapot, 1892-tl a Kecskeméti Lapokat szerkesztette.

A Katona József-körben Petrarca élete és költészete ez. székfoglalót tartott.

Darvai Fülöp, budapesti gyakorló ügyvéd (szül. Aszódon, 1857), a hírla- oarvai Füiöp.

pókban fejt ki tevékenységet. Els tárczaczikkei a Kelet Népében (1874) jelen-

tek meg, melynek külföldi rovatát is szerkesztette. 1879-ben az EUenör, majd
a Nemzet munkatársa lett, melyben különösen zenészeti dolgozatokat, külpoli-

tikai vezérczikkeket közölt és esküdt széki beszédeit hozta nyilvánosságra.

Darvai Móricz, bölcseleti doktor, tanker. figazgató, szül. Aszódon 1849- Darvai iiórioz.

ben, 1876-ban a pécsi, 1880-ban a dévai freáhskola, 1891-ben az arach fgimná-
ziumtanára lett. 1893-tól a bpesti V. ker. freáhskolánál mködött ; 1895 óta szol-

gálattétebe a közokt. minisztériumba van berendelve. Sokat és sokfélét írt a

lapokba és folyóiratokba, jelesül : pohtikai vezérczikkeket, tárczákat, természet-

tudományiakat, pedagógiaiakat. Fordított angol, franczia és olasz tudományos
és szépirodalmi müveket.

Munkái: Üstökösök és meteorok. Bpest, 1888. — Üstökös csillagok. Gyr, 1889. — Ben-
venuto Cellini élete és mvei.

Dékány Mihály, szül. 1848-ban Kecskeméten. 1866-ban az országos építé-
Mthá"'^

szeti igazgatóságnál vállalt hivatalt. 1889-ben a földmívelési minisztériumhoz
osztották be, melynek kebelében ugyanaz évtl fogva mint osztál\i:anácsos a
tiszaszabályozási ügyosztályt igazgatta. Szakczikkeket írt és a Nemzetgazdasági
Szemlének több éven át segédszerkesztje is volt, továbbá az Osztrák-Magyar
Monarchia írásban és Képben ez. munkában is részt vett. Megh. 1907.

Munkái : A mtigyarországi ármentesít^társulatok. Budapest, 1878. — Vízügyeink. U. ott,

1879. — Vízszabályozási ügyek. U. ott, 1885. — A Tisza szabályozása. U. ott, 1888. — Szer-
kesztette ,,A hazai közmimka- és közlekedési ügjek története és fejldése." Budapest, 1885. "ez. mun-
kát, melynek a vízügyekre vonatkozó részét maga írta.

Dékány Báfael, orvos-doktor, freáUsk. igazgató, szül. Kecskeméten, DékányRáfaei.

1828-ban. 1857-ben mint orvos-doktor tért vissza Kecskemétre, melynek városa
az akkor szervezett alreáliskolához tanárrá választotta. 1861-ben Besztercze-
bányára nevezték ki tanárnak, 1862—64-ben a pozsonyi föreáhskolában, 1864

—

70-bcn a budai fgimnáziumban mködött. 1870—^73-ban a kecskeméti freál-
iskolát szervezte, melynek igazgatója is lett ; 1883-ban a budai II. ker. fgimná-
ziumhoz helyeztette vissza magát és 1890 óta a Ferencz József nevelintézetben
tanított. Számos értekezése jelent meg.

önálló munkái : Tankönyvek, továbbá : Kecskemét város szellemi mveldésének fej-

ldése. Kecskemét. 1876. — A Kecskeméti reáUskoIa története. U. ott, 1876—83. — Szerkesztette a
Kecskeméti Ljpokat (1872. és 1880— 1881.) g

Dezs Gyula, államtud. doktor, (szül. Nagykrösön, 1848.) 1885-tl a nagy- d^*'* oyuia.

körösi ref. tanítóképz-intézet tanára, a fvárosi és a helyi lapokba írogatott.

14»
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Munkái : Zács Felicián, dráms. Debreczen, 1876. — A két kamara -rendszer kérdése. Nagy-
körös, 1878. — Magyar nemzeti politika. U. ott, 1880. — Prometheus, dr. költemény Aeschylos
után. XT. ott, 180O. -^ Sokrates, dr. költemény. U. ott, 1891.

Doi>6(»ky Dobóczky Lajos, tornátanító (szül. Hévízgyörkön, 1857), 1887-töl a privi-
"'"*

gyei r. kath. algimnázium tornamesterc, pedagógiai czikkeket írt a lapokba.
Munkái : Népszer nemzetgazdaságtan. Block M. nyomán. Budapest, 1883. — Gízdasági

ée kertészeti füzetek az elemi iskolák számára. U. ott, 1884—5. — Gazdaságtan polg. leányiskolák

használatára. U. ott, 1888. — Az iskolai nevelés körébl. Vessiot A. nyomán. Losonc, 1889.

Dubos jáno-. Dobos Játios, jclos ref. lelkész, óbudai születés, a ki 1845—46-ban Péczelen,

1852—53-ban Tótfalun volt pap, és 1854—^82-ben Czegléden pásztorkodott s ott

is halt meg 1887-ben, derekas egyházirodalmi munkásságot fejtett ki.

Dóczi István Dóczi Istváii, maglódi közs. jegyz (szül. Monoron, 1847), közigazgatási

czikkeket írt a szaklapokba ; szerkesztje volt a gödölli tört. és régészeti mú-
zeum-egylet évkönyveinek (1877—78), a Községi Közlöny (1879—82). az Üj
Közs. Közlöny ez. vállalatnak (1883—84) ; belmunkatársa a Magyar Közigaz-
gatásnak s kiadója (1883-tól) a L?ánvvilág és Magyar Ifjúság ez. ifj. lapoknak.

Dóczi Imre. Dóczt Imre. Mint nagykörösi fgimn. tanár (1876—87), élénk tevékeny-
séget fejtett ki a lapokban és folyóiratokban önálló munkája ez idbl : Görög
nyelvtan. Bpest. 1887.

Domaiiiozky Domatiiczky István, katonai író, szül. Váczon, 1839-ben. 18ö9-ben katoná-
líiván. nak állott s 1869-ben a honvédelmi minisztériumba rendelték szolgálatra. 1870

—

71-ben a budapesti egyetemen a hadtudománj^oknak rendkívüli tanára volt

;

1883-ban tényleges szolgálatban honvéd-rnagy, 1889-ben alezredes, 1892-ben
ezredes lett. Czikkeket írt különféle lapokba.

Munkái ." Utasítás a Werndl-rendszer gyalogpuskának %'izsgálására stb. Pest, 1879. —
Elemi feg\-vertan. Reitter nyomán. Pest, 1871. — A honvéd-altiszt kézikönyve. Budape.st, 1874.

— Fegy-vertan. Lankmayer Nándor után. U. ott, 1878—84. — Gruudriss zur Schaffung eines

öst.- ung. Interuational-R.ithes. U. ott, 1879. — Állami szertartások. U. ott, 1880. — Katoníi
értekezések, ü. ott, 1890. — Katonai szótár. Német—migyar rész. U. ott, 1892.

DomhóváiT Dombóváry Géza dr. ifj. ügyvéd, jogtudorrá avatták 1898-ban a bpesti
Géza. egyetemen; az ügyvéli vizsgálatot 1900-ban tette le. Azóta a Büíit^et Jog

Tárában, a Jogtudományi Közlöny-ben és az Ügyvédek Lapjá-ban jelent meg
számos bünt/etjogi értekezése.

Aíunifcát ." A favor defeusionis elve és a kir. Ctiria. 1903. — A Nyáry-féle 1842. évi Bün-
tet jogszolgáltatási Eljárás. 1906. — Fenyít eljárás és büntetési rendszer Pestmegyében a
XIX. század els feléban. 1906. — A büntetbirósági rehabilitációról 1908. — A czáfolat köz-

lési kényszer. 1910. — Hérics Tóth János, a magyar bonjuge 1910. — E monográfiában tle
való a törvénykezési fejezet.

Donpó Gyárfás Dougó Gfyárfás Géza, zeinplénváime'gyei flevéltáros, szül. 1853-ban Félegy-
^^^'^' házán. Kora ifjiiságában a tanári pályára lépett ; tanárkodott M.-Szigeten, ^Nagy-

károlyban és Üjhelyben. 1878-ban Zemplén vármegye szolgálatába állott ; elbb
al-, majd fszámvev. Számos czikke jelent meg a különféle lapokban. Szerkesz-

tje volt a Máramarosnak (1876), 1886-tól a Zemplénnek és a Zemplén Nap-
tárának és 1895-tl az Adalékok Zemplénvármegye történetéhez ez. havi folyó-

iratnak. Megírta 1907-ben Sátoraljaújhely Története ez. könyvének I. kötetét.
Munkái : L^pok a tudományok könyveibl. IJudapest, 1877. — Vázlatok az smagyar élet-

bl. Nagjkároly, 1877. — A boszorkányokról. U. ott, 1878. — iskeletü temetési hagyományok
üjhely, 1878.

Dömötör DömötÖT Bertalan, ref. lelkész (szül. Dömsödön, 1844). Czikkeket írt az
BíTtaian. egyházi lapokba.

Munkái : Jézus története és a ker. egyház eredete. Vögehn Salamon után ford. Kecskemét,
1872. — A tassi ref. egyház templomépítési pénztárának története. Budapest, 1877.

Doraotör Dömötör László, aradi freáliskolai tanár (szül. Kunszentmiklóson, 1850)
László. mkritikákat, ipartörténeti, útleíró tárczákat, ismeretterjeszt- és vezérczikkeket

írt. Szerkesztje volt (1884-tl) az aradi Kölcsey-egj'esület Évkönyvének.

DuácskaGéza. Dulácska Géza, orvos-doktor és szülész, szül. Ráczkevén, 1838-ban. 1861

—

65-ig a budapesti Rókus-kórházban mködött, 1866—•67-ben a józsefvárosi,

1867—69-ben a lipótvárosi ker. orvost helyettesítette és 1871-ben a fegyenczek

kórházának volt helyettes forvosa. 1871-töl kezdve mint magánorvos futotta

pályáját. Orvosi czikkeket írt a szaklapokba. Szerkesztette a Gyógyászatot
(1874— 86), a M. orvosok és természetvizsgálók XVIII—XXII. nagygylésének
Munkálatait, a Xapi Közlönj't (1879) s a Budapest és Környéke ez. monográfiát

(1879.) Munkái : javarészt szépirodalmi mvek fordításai az ifjúság számára.

Egncr Ad)if. Eguer Adolf, tarútóképz-intézeti tanár, szül. Kecskeméten, 1844-ben.

1871-ben tornatanító volt a szatmári kir. fgimnáziumban, de még ugyanebben

^
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az évben az iglói tanítóképzhöz nevezték ki zene-, ének- és tornatanárnak.

1888-ban Znióváralján tamtott, a következ évben pedig Kunfélegyházára
került. Pedagógiai czikkeket írt a szaklapokba.

Munkái : Vezérkönyv a népisk. énektanításban. Budapest, 1874. — Énekl .\BC. U. ott

1874. — Módszertani s gyakorlati vezérkönj'v a népisk. fi- és leánj'tornászáshoz. U. ott. 1878. —
Népiskolai tan.szerek tervrajza. Szepesigló, 1879. — Tátrai emlékek. Költemények hangokban,
szób.in és képben. Lipcse, 1880— 83. — Elméleti-gj'akorlati összehangzat-zenetan. Heinze után.

Eisler Mátyás, bölcs, doktor, szül. Pátyon, 1865-ben. 1890—91-ben a buda-Eisier Mátyia.

pesti orsz. izr. tanítóképz tanára volt ; 1891-ben kolozsvári rabbi lett és 1893-ban
a kolozsvári egyetemen a sémi nyelvek magántanára. Czikkeket írt hazai és kül-

földi lapokba, részben Enyedi Mátyás névvel, a Magyar Zsidó Szemlébe, az

Erdélyi Múzeumba — és számos más tudománj-os folyóiratba. Több egyházi

beszédet adott ki és szerkesztette a kolozsvári Izr. Felolvasó-Egyesület év-

könyvét.
Dolgozatai : A gyökbeli hangok interdialektikus változásai az aram nyelvekben. Budapest,

1889. — A talmud, szemelvényekkel. Kolozsvár, 1893. — Apáczai Cseri János héber tanulmányai.
<Az izr. m. irod. társulat Évkönyvében, 1900.) — Az erdélj-i országos frabbik. Bpest, 1901. —
Az erdélyi zsidók múltjából. Kolozsvár, 1901. — Majmimi és az agáda. Bpest, 1905. — A
kolozsvári izr. negylet tiz éves története. Kolozsvár, 1906.

Elefánt Mihály, (szül. Aszódon, 1816) czeglédi, 1 842-tl tápiószentmártoni, Elefánt Mmáiy.

1855-tl njnregyházai, 1860-tól ácsai és 1867-töl pesti ág. ev. lelkész (megh. Pes-

ten, 1872), a Prot. Egyh. és Isk. Lapba s Török-Székács: Préd. Tárházába írt.

Munkái : A hív szív ömledezései imádságokban. Kecskemét, 1843. — Hit, remény, szeretet.

Hrlotti énekes könyv. Pest, 1855. — Szent lant. BibUai szavalmányok. Sárospatak, 1^,60. —
Dávid szent lantja. Imák, zsoltárok, énekek. U. ott, 1860. — Elkészület a confirmatióhoz. U. ott,

1870. — Kézíratljan : A reformáció története népiskolák számára. Lutheriás (hsköltemény vázlat*.)

Eörsi Gyula, hírlapíró (szül. Ráczkevén, 1863), szépirodalmi, köz- és mez6- Eörsi Gyula,

gazdasági czikkeket írt a fvárosi és vidéki lapokba.
Munkái : Tavaszi gallyak. Versek. Budapest, 1882. — A virágnak megtiltani nem lehet.

Begény. U. ott, 1888. — Paraszt históriák. U. ott, 1891. — Ketts gazdasági könyvviteltan. U. ott,

1892. — Alapítója és 1887—89-bpn szerkesztje volt a Gazdatisztek Lapjának, Budapesten.

Eötvös Károly Lajos, ügyvéd és pedagógus (szül. Solton, 1847.) Szegszárdon Eötvös k.

és 1882-tl Budapesten mködött ; 1888-ban Háromszék vármegye tanfelügye-
''^°^"

löjévé lett. Közigazgatási és pedagógiai czikkeket írt.

Munkái : A selyemtenyésztós 100 éve Magyarországon. Szekszárd, 1881. — Kis Világ.

Budapest. 1884. — Népoktatásügyi emlékeztet. U. ott, 1887. — Az egyházi közigazgatás kézi

könyve. U. ott, 1888—89. — A honfoglalás ezer év eltt és ezer év multán. U. ott, 1891. — Béri
Balogh Ádám kurucz brigadéros. Isk. színdarab. Debreozen, 1995. — Szerkesztette a Toluame-
gyci Közlönyt (1881— 82.) és a Szekszárd cím irodalmi emléklapot. (1882.)

Eötvös Nagy Imre, híi'lapíró, szül. Kecskeméten, a Kecskemét szerkesztje. Eötvas Nagy
Az újságírás terén kívül különösen naptáraival gyakorolt hatást. tiare.

Munkái : Országos antisemita naptár, 1884— 89. — Kecskeméti nagy képes niptár,
1890— 1910. — Országos függetlenségi naptár, 1895— 1910. — Mindenszentek naptára, 1893^1910.
— Emlékkönyv és Kalauz, melyet a kecskemétvádéki iparkiállítás rendezinek megbízásából szer-

kesztett, továbbá színdarabok, melyek közül a ,,Szerelem és politika" czímüt el is adták.

Erdélyi Árpád, kecskeméti hírlapíró, a Szlészeti és Borászati Lapok f- Erdélyi Árpád,

munkatársa volt s a Kecskeméti Friss Újságnak alapító-szerkesztje (1900.)
Munkája : Kecskeméti Kalauz, Kecskemét, 1899.

Erdélyi Gyula, hírlapíró (szül. Gödölln, 1851-ben), a szépirodalomnak ter- Erdélyi Gyula
mékeny tollú mvelje, a múlt század hatvanas éveinek második felétl kezdve,
igen sokat írt a lapokba, tárczákat, verseket, elbeszéléseket. A Bolond Istókban
az kreatúrája Peczek Demeter, a Borsszem Jankóban Czenczi néni alakja.

Munkái : Vázlatok. Elbeszélések. Temesvár, 1878. — Kis pajtások könyvesháza. Buda-
pest, 1879. — Nana. Regény, íord. franez. U. ott, 1881. — Sári biróné. Elbeszélés. Temesvár,
1882. — Gavallér asszony. Regény. U. ott, 1884. — Kovász nélkül. Víg regény. Budapest, 1885. —
Tessék elolvasni. Víg regény. U. ott, 1886. — Négy eredeti elbeszélés. U. ott, ÍS87. ^ Hálás szerep.

Begény. U. ott, 1890. — Zuga malom. Regény. . ott, 1890. — A medve. Regény. U. ott, 1891. —
A múlt. Begény. XJ. ott, 1892. — Két szemöldök. Begény, U. ott. 1892. — Az utolsó isten. Begény.
U. ott, 1892. — Szegény Dezs. U. ott, 1896. — Munkatársa volt a Közérdek, Kelet Népe, Mjgyar-
ország és TJj Község Közlöny czimü lapoknak; szerkesztette a Közrendészeti Lapokat (1871—72),

az Új Községi Közlönyt, Magyar Közigazgatást (1884.) ós a Buda és Vidéke ez. hetilapot Budapesten.

Erdélyi Zoltán, hírlapíró (szül. Kecskeméten, 1872-ben.) Vesztett boldog- Erdélyi Zoitáo.

ság ez. verses regényével elnyerte az akadémia Nádasdy-díját. 1893-ban a Ma-
gyar Üjság beltagja, 1898-ban a Veszprémvármegye szerkesztje.

Munkái : Május. Költemények, 1892. — Tündérlagzi, gyermekmese versekben, 1894. —
Epizódok. Költemények. 189IÍ. — Laur.i-dalok, 1898.

Faragó Ödön. magasrangú tisztvisel Chinában. szül. Dunaszentbenedeken, Farag6 ö dön.

1853-ban. Iskolai tanulmányait Gyönkön, Baján és Fiúméban, a keresk. tenge-
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részeti akadémiában végezte. 1873-ban Chinába indult s több kikötben hiva-

talnok volt. míg végre 1880-ban az ichangai kiköt igazgatásával bízták m?g.
ISSl-ben már tengerészeti vámigazgatóvá nevezték ki, s majd Pekingbe liívták

be. hogy a ffelügyelségnél a eliinai titkárságot vezesse, s csakhamar a tientsini

vámigazgatóságig emelkedett. lSS2-ben itthon járt és november 16-án a Föld-
rajzi Társa-ságban felolvasást tartott. L'->veleket írt 1872—73-ban és 1879—80-ban
a Vas. Üjságlja. a Honba (1874.. 1877), a Néptanítók Lapjába (1883). Felolvasása

a Földr. Közlemények X. kötetél)en látott napvilágot.

Farkas Eu-k. Favkos Elek, nagykrösi földbirtokos.
Munkái : A pesti és budai liázi secrotarius. Pest, 1830. —• (A 4. kindás : czíme : A legújabb

mflg>-ar és német liázi titoknok. Pest, 1835. — A 8. kiadásé : Legújabb szerkezet népszer magyar
levelez és házi ügyvéd. U. ott. 1863. — Ali. kiadásé: Népszer magyar levelez és házi ügyvéd.
Bpest, 1889.) — Legújabb és logtömöttebb német-magyar és magyar-német zsebszókönyv. Pest,

1848—.51. — Litin-n>agynr szóttir. Pest, 1865.

Fáy i-^itAii. Fáy István (gróf), zongoramvész, péezeli születés (megh. 1862-ben Füle-

sen. Sopron m.). számos értekezést írt a lapokba s különösen Liszt Fcrencznek a
czigányokról vallott nézeteit czáfolta.

ifmikája : Régi magy.ir zene gyöngyei, Bécs, 1857. Kéziratban : A magy.tr zene története.

Fiiyer LA.-ÍZ1Ó. Faycr László, jogi doktor, egyet, tanár, az Akad. 1. tagja, szül. Kecskemé-
ten. 1842-ben. Jogi tanulmányait Budapesten végezte és 1870-ben jogi doktor,

1874-ben ügyvéd lett. 1873-ban a budapesti egyetem magántanárrá képesítette

a bnvádi eljárásból s 1886-ban rendkívüli tanári czímet nyert. 1870-ben f-
munkatársa lett a M. Themisnek. 1880-ban a Jogtud. Közlönynek. Számos dol-

gozatot írt a szakfolyóiratokba és a Pallas Lexikonába.
Munkái : A szóbeli eljárás és a gyorsirászat. Pest. 1870. — Bnvádi eljárásunk reformjá-

hoz. Bpest, 1884. — BnügjT esetek semináriumi használatra. V. ott, 1888. — A Pribil-esethe z

U. ott, 1888. — Büntetési rendszerünk reformja. U. ott. 1889—92. — Tanulmányok a büntetjog
ésa bnvádi eljárás körébl, ü. ott. 1894. — A magyar büntetjog kézikönyve. U. ott, 1895— 6. —
Az otthon védelme a magyar büntetjogban. U. ott, 1895. — Az 1843-iki büntetjogi javaslatok

anyaggj-üjteraénye. U. ott, 1896—^8. — A magyar bnvádi perrendtartás vezérfonala. U. ott,

1898—9. — Szerkesztette a Gyorsirási Évkönyvet (1866—67), a öyorsirászati Lapokat (1870), a

a M. Themis (1870- 1880), a Döntvénj-ek gyjteményét 1876-tól az Igazságügyi törvénytárt

(1877.) és a Jogtudományi Közlönyt 1880-tól fogva.

Fehér Péter. Fehér Péter, középiskolai tanár, 1857-tl 1876-ig Kecskeméten, a ref. fgim-
náziumban. Czikkeket írt és a Kecskemétnek alapító szerkesztje volt.

Fcketf jóistf. Fekete József, hírlapíró, szül. Kecskeméten, 1854-ben. Egyik alapítója volt

a lipcsei magyar egjdetnek s 1878-ban hazatérve, mozgalmat indított Katona
József szülházának emléktáblával való megjelölésére és a Katona-kör alapítá-

sára. 1884-ben Budapestre költözött és Hevesi Józseffel együtt alapította és szer-

kesztette a M. Salont. Számos czikket írt a Kecskeméti Lapokba, melynek 1882

—

83-ban szerkesztje is volt és más lapokba.
Munkái : Anfange des ung. Schauspiels. Berlin, 1873. — Geschichte des Geldes. Leipzig,

1874. — Geschichte der Ehe. U. ott, 1874. — Deutsche Reichseisenbahnfrage. U. ott, 1875. —
Társadalomtudomány elvei. Angolból. Budapest, 1879. — Az esküdtszéki intézménjTl. U. ott,

1884. — A magyar nemzet gazdasági története. U. ott. 1887. — Geschichte der ung. Volks-
wirtschaft. tJ. ott, 1889. — A vallástalanságról. U. ott, 1890. — Halandó Istenek. U. ott, 1890. —
Magyar festk mtermeiben. TT. ott, 1894. — CselédügjT reform. — Színmveit (A Zuhviny-kúra,
vígjáték ; Szereti a feleségét, %ágjáték ; Tudományosan, vígjáték.) Kecskeméten adták el.

Fekete Károly. Fekete Károly, a váczi süketnéma-intézet igazgatója (szül. Váczon, 1822-

ben. megh. u. ott, 1889-ben.) Ismereteit külföldi tapasztalatokkal is gyarapította.

1842-ben tanár, 1874^ben igazgató lett a váczi süketnéma-intézetben. Szakérte-

kezései megjelentek a váczi süketnéma-int. Értesítjében (1883^1888), Müller
Gyula Nagy Naptárában (1853) és a Kalauzban (1887—88-ban.)

Fdix Mihály, szdi kántor és jegyz. 1873-ban Váczon a Vácz-Vidéki Lap
és a Látcs ez. újságot, 1877—78-ban Pesten a Jegyzk Lapját szerkesztette.

Munkája : Észrevételek a közadók kezelésérl szóló törvényjavaslatra. Vácz. 1874.

Fényi Gynia. Fényi Gyula, jézustársasági tag, a kalocsai rendház tagja, 1885-tl mint a

Ha\Taald-observatorium igazgatója, különösen a protuberanciák kutatása körül

szerzett érdemeket. Ixodalmi tevékenysége csillagászati és meteorológiai mun-
kákra és értekezésekre szorítkozik. Megjelent a Haynald-observatorium közle-

ménye czímén 5 füzet, mely a Kalocsán végzett protuberancia-észleléseket

1886—1890-ig, a meteorológiai szélméréseket, továbbá a napsütést 1888-ról és a
Boromi meteorológiai észleléseket 1891., 1892. és 1893—1897-ben tartalmazza.

Ezenkívül számos, többnyire külföldi tudományos szaklapokban, több mint 13().

értekezése és közleménye látott napvilágot.

Felii Mihály.
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Findura Imre.

Ferenczy József, (Örkényi). Munkája : Tekintetes Pest-Pilis és Solt vár-

megyékben, valamint a Kis-Kunságban is található városoknak, helységeknek,

pusztáknak névtára, vagy át aljában pohtikai föklleírata. Buda, 18.33-ban.

Festetics Andor (gi'óf), színmíró, (szül. Harasztin, 1857-ben,) középiskoláit

Pesten elvégezve, 1876-ban az országos színésziskolába járt. de egyidejleg az

egyetemet is látogatta. 1880-ban Tolnai Andoi" névvel a kolozsvári színházhoz

szegdött, s miután a vidéken még több helyütt szerepelt, 1887-ben a budapesti

Nemzeti Színház tagja, késbb titkárja, 1895-ben az intézetnek igazgatója lett.

Ez ál'ása alól fölmentetvén, 1900-ban kinevezték a vidéki színészet orsz. fel-

ügyeljévé. Czikkeket írt a kolozsvári Ellenzékbe, a Kolozsvár Közlönybe, a
M. Thahába, az Élet és Irodalomba, az Abaúj-Kassai Közlönybe (1884) és a
Fvárosi Lapokba (1892).

Findura Imre, az orsz. statisztikai hivatal könyvtárosa, váczí lakos, egyéb
müvei mellett több heM érdek czikket közölt a Váczí Közlönyben és a
Földrajzi Közleményekben. Hasonló természet munkája : Vácz története -rö-

vid eladásban. Rimaszombat, 1875-ben. (L. Gömör m. monogr.)
Fleischer Antal, szül. Kecskeméten, 1845-ben, eleinte gyógyszerésznek ké- Fteisoher

szült ; de azután a khemiának mélyebb tanulmányozására adta magát. Than
Károly vegji:ani intézetében készült a doktori szigorlatra s ennek letevése után
1868^72-ben mint segédtanár mködött és önálló vizsgálódásokat folytatott,

melyeknek eredményeit az Akadémiában és külföldi szaklapokban közölte. 1872-

ben a kolozsvári egj'etemhez a kémia rendes tanárává nevezte ki a király. Megh.
1877-ben. Értekezései a bel- és külföldi szaklapokban jelentek meg.

Munkái : A szobránczi hideg sós-kénes ásványvíz veg>"i \'izsgálata. A fölmingansavas kálium
behatásáról szerves savakra. Pest, 1872. — A dithio-cyansavról. A rhodvinímnon néhány ketts
sójáról. Bpest, 1875—77. A cyansav-vegyületek szöveti alkatáról. U. ott, 1877.

Fonyó Pál, r. kath. áldozópap, 1883-tól a kalocsai r. kath. fiképzö tanára, Fonyó Pái.

1886-tól 1890-ig sükösdi plébános, szintén Pest vármegyében fejtette ki egyház-
írod. munkásságának javarészét s ugj^anitt alapította szakvállalatát, a Kath.
Hitoktatást, melynek egyúttal szerkesztje is volt (1885—1892-ben.)

Forgó György, pesti orvosdoktor, Kisfaludy Károlvnak h barátja (szül. Forgó György

1787-ben, Tószegen, megh. 1835-ben, útközben Lovrinban), az irodalomnak
és minden nemes törekvésnek lelkes, áldozatokra kész pártfogója volt. Czikket
irt a Tud. Gyüjteménj^be (1817-ben. Rendkívül való szükség idején, a közönsé-
gesen szokásban lév gabonafajokon kivül mibl készíthetni még kenyeret ha-
zánkban stb.) és az Orvosi Tárba.

Munkái : Organona a gyóg_yraüvészségnek, vagy Hahnemann S. bomoeopathiája. Pest, 1830.
— Utasítás az egészségre ügj'elö hivataloknak, nemkülönben a pestismentö intézeteknél felügyel
személyeknek számára. U. ott, 1831,

Forster Rezsó, könyvnyomtató (szül. Czegléden, 1833-ban.) Budapesten, Forst*-!- Rezs

Sárospatakon, ]\Iiskolczon mködött. Irogatott több fvárosi és vidéki lapba,

szerkesztje volt a Zempléni Híradónak (1864—66) Sátoraljaújhely és a Pitj--

palatty ez. humorisztikus lapnak (1884.) Miskolczon.
Munkái : X ^-ig pesti illedelmi, társalgási, büvészeti stb. zsebkönyv és kalauz minden mulat-

ságban. Pest, 1855. — Régi idk emlékei. Jliskoloz. 1893. — Emléklapok a Miskolczon 1803. —
szeptember 8— 11-ik napjain tartott 3. ipartestületi kongresszus lefolyásáról. V. ott, 1894.

Földvári László, vei. lelkész, szül. Kunszentmiklóson, 1838-ban. 1881-ben
a váczhartyáni gyülekezet rendes papjává választotta. — A múlt század hatva-
nas éveiben tört. czikkeket írogatott és elbeszéléseket fordított.

Munkái : Szegedi Kis István élete s a Tisza—Duna mellékének reformácziója. Budapest.
— .adalékok a dunamellókí ref. egyházkerület történetéhez. 1898. — Id. Wesselényi Jíiklós

és Cserey Ilona elélete, küzdelme és szenvedése vallásáért. 1898. — A bába, keresztelés ós a hala-
siak. Kézírat : A g3'ásztized és áldozatai. A dunamelléki ref. egyházkerület egyházainak története.

Fördös Lajos, ref. lelkész, egész pásztori és írói pályáját Pest vármegyében,
mint kunszent miklósi (1847—56) és kecskeméti (1856—84) pap futotta meg-
Czikket írt a kunszent miklósi egyház eredetérl és személji-zetérl a Prot. Egyh.
és Isk. Lapba (1847) és abban a versengésben, a mely a kecskeméti és pesti ref.

theológiai intézet között kitört, erélyesen védelmezte Kecskemét jogait. F érde-
meit prédikáczióival aratta, (1. Tolna m.) és idszaki vállalataival, melyek majd-
nem mind Kecskeméten jelentek meg. (Különféle viszonyokra vonatk. papi dolg,,

1849—58-ban, Papi dolgozatok gyászesetekre, 1850—71-ben ; Magyar prot.

egj'házirodalmi ismertetések és bírálatok; Kecskeméti Prot. Közlöny; Kecs-
keméti Lelkészi Tár, Pest 1870—71-ben.)

Földvári
László.
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m-ysineor Frei/$inger (Torday) Lajos. kir. tanácsos, szül. Váczou, 1850-ben. 1873-ban
'"*'"•

ügyvédi dklovelot nyert s 1875-ben váczi közjegyzvé neveztetett. Czikkeket írt

az Athenaeumba (1873—74) és a Fv. Lapokba, dolgozott a Budapesti Szemlébe

(1S73) ; a Toldy István Xemzeti Hírlapjának egyik alapítója s vezérczikkírója volt

s 1879—81-ben a Váczi Közlöny szerkesztje.
Munkája : Ad'itok ii viio/.i Uivt'-szogylet százcWos múltjából 1793— 1893. VAcz. 1893.

Frk-iH-isi Friebeisz István (Rajkai), szül. Váczon, 1822-ben. 1842-ben pestvármegyei
utván.

esij(jcit lett s 1848-ban honvédnek áUott. 1849-ben Klapkát Komáromba kísérte

s átvette a Komáromi Lapok szerkesztését. A kapituláczió után Pesten telepe-

dett le és egészen az irodalomnak szentelte idejét. 1869-ben Lönliardt Edével

megalapította az els magyar színházi ügynökséget, mely színészetünk fejldé-

sére nagy hatással volt. Megh. 1890-ben." Az 1840., 1844., 1847—8. pozsonyi

o^szágg^'^iIésen mint egyesek és társulatok levelezje volt jelen; ugyanekkor czik-

keket írt az akkori lapokba. 1853-ban a Pesti Naplónak volt állandó munkatársa.

Szerkesztmenyei : Müller Gyula Nagy Naptára 1853—56-ra ; a Délibáb Képes
Naptár. 1857-re ; a Divatcsarnok (1853—54). a Magj^ar Nép Könyvtára (1854

—

55) ; a Délibáb (1855—58), a Hazai Beszély- és Regénytár (1857), a Színpad
(1872—90). E mellett nagy érdemeket szerzett mint Iciadó (Tompa Virágregéi,

Tompa Verseinek II. köt., Czuczor népies költ., Szelestey : Falu pacsirtája stb).

Munkái : Törvénj-taiiltó a nép használatára-Pest, 1846. Gyakorlati jegyzetek a közigazgatási

pályán mködök s o pályára készülök használatára. XJ. ott, 1851. Nópjegyzöi hivatal és a falusi

taniács. Községi plüljárók használatára. U. ott, 1851. Törvénykezési Kalauz. U. ott, 1852. Községek
könyve. Községi liivatalnokok és lakosok használatára. U. ott, 1853—56. Önügyvéd. U. ott, 1854.

Magyarország legújabb felosztása, betrendben. U. ott, 1856. Színmüvek {Karácsonyi ajándék,

Bem apó ; fonlitottak : Szke Duna, Jég-palota, Cancan a törvényszék eltt.)

raredy Mháiy. FÜTedy Mihály, énekes, szül. Váczon 1816-ban. Kovácsnak készült s 1834
—5-ben Pesten az állatgyógyászati tanfolyamot is elvégezte. Gáspárik Károly
kanonok azonban észrevette hangjának kiválóságát és a mvészi pályára buzdí-

totta. 1837-ben belépett a Nemzeti Színház énekkarába ; de önálló szerephez nem
juttatva, 1838-ban a vidékre távozott s Kassán és Kolozsvárt szerepelt. 1842-ben

visszatért Budára és mint Szighgeti népszínmüveinek hse, egy csapásra meg-
hódította a közönséget. 1844—45-ben Bécsben Basadovna tanár vezetése alatt

tökéletesbítette magát az éneklés mvészetében. Visszatérése után pedig rögtön

ünnepelt tagja lett a Nemzeti Színház operájának. Megh. Bpesten, 1861-ben. —
A szabadságharcé után Bognár Ignáczczal adta ki a magyar népdalok legels

gyjteményét (100 magyar népdal énekhangra zongorakísérettel), melyet aztán

újabb 100 dal követett. E mellett mint eredeti dalkölt is megpróbálkozott s több

dala átment a nép ajakára. Munkája : 25 eredeti magyar dal, Mosonyi Mihály

összhangosításával és zongorakíséretével, 1860 körül.

Gajári Ödön. Gajári Ödön, hírlapíró, komáromi születés (1. o.), mint kalocsai fjegyz
élénk társadalmi és poHtikai tevékenysége meUett a helyi irodalmat is gazdagí-

totta, mint a Kalocsai Lapok szerkesztje és több helyi érdek munkát írt.

Munkái : A Dima-balparti vasútról. Bpesl, 1877. A pestmegyei sárközi dunavédgát és csator-

názási tár.sulut évi mködése 1878 ; U. a. 1879—80 ; U. a. 1881—2 ; V. a. 1884 ; U. a. 1889. Kalocsa,

1879— 1890. Kalocsa város szállásainak elválása. XJ. ott, 1884.)

GaiKóczy Ocdgóczy János, biztosítótársasági tisztvisel (szül. 1838-ban Nagykrö-
j4no3.

sön), a múlt század hetvenes éveiben humoros verseket írt az Üstökösbe, a Nem-
zetgazdasági Közlönybe (1876) és a Pester Lloydba (1880) ; 1875—79-ben mint

az Ellenrnek belmunkatársa, e lap nemzetgazdasági rovatát szerkesztette és

számos közleménynyel gazdagította. Munkája : A magyar vasutak. Bpest, 1878.

Gaigóozy Galgóczy Károly, gazdasági író, a M. T. Akadémia 1. tagja (1. Tolnám.),
Károly. ^ szabadságharcz után egyideig Nagykrösön tartózkodott, hová még 1848-ban

tanárnak választották. 1849 november 20-án a kormány tilalma következtében

megvált tanári hivatalától és 1853-ig mint bérl él tovább a városban.
Munkái: Pest-Pilis-Solt-Kiskun-megye monográfiája. Budape.st 1876-77. 3 kötetben.

Nagy-Krös város monográfiája U. ott, 1896. Péczel község leirása, régi és újkori ismertetése.

Garzó Gynia. Garzó Gyula. a gyönki gimnázium tanára és igazgatója (1863—72), gyomai

ref. lelkész (szül. Kecskeméten. 1839-ben), egyházirodalmi vállalatokba írogatott.

Egyszersmind szerkesztje volt a Békésmegyei Közlönynek (1881—85) és 1881

óta a Gyakorlati Bibliamagyarázatok ez. szakfolyóiratnak.

Munkái : Xéh. gróf Török Lajos cholera ellen alkalmazott rusztincturája s . . . . fényes sike-

rének okiratai. Kecskemét, 1873. Garzó Gyula gyomai lelkész felelete Kovács István békésraegyei

forvos úr röpiratára. (A halottégetés ellen). Meztúr, 1874. Hatalmas dolgokat^cselekedett az úr!
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Kunyhó a fóti szlben, hol Vörösmarty Mihály a fóti dalt irta.

^rí'

Fáy András háza a fóti szlben.
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louda Bélán.

Gömöry

Egy. beszéd. U. ott. 1879. Emlékirnt a gj-omii ref. templomtér üsyébpn. B. -Csaba, 1879. Péter és

és Pál föklmívesek beszélgetése a baptisták . . . tévelygései felett. 1880. Konfirmácziói bizonyítvány.

Oer Károly, drámaíró, szül. Hévizgyörkön, 1856-ban. Ügyvédnek készült, ^''^* Károly,

de a színészet iránt való rajongása elvonta a jogi pályától : 1882-ben a Népszín-
házhoz szegdött s 1886-ban a Nemzeti Színház titkára lett. Irt néhány tárczát

a lapokba, de mködésének igazi tere a színmírás.
Mutikái : Vadgalamb. Eredeti népszínm. Bpest, 1S85. A czigánybáró operetté dalUmainak

szövege. Jókai Mór után. V. ott. Tunikás leányok. 1886. Az eladó leány. Vigj. U. ott, 1888.

Az uzsai gjöngy. Ered. népsz. U. ott. 1889. A kis midaram. Népsz. U. ott, 1892. A kirclifeldi pap,
népszínm, Anzengruber L. után ford. (1884.). Angyal ós ördög, ered. népszínm (1887.) A
vadonban, dráma (1892.) Próbaházasság, énekes színm (1893.) A kis péknó (1894.) Rózsaszín
levelek (1896.)Felhszakadás (1898.)

Oonda Béláné, Nagy Irma (szül. Nagykrösön, 1859-ben, megh. Budapes-
ten, 1888-ban). Czikkeket'írt a Pesti Naplóba (1877. 1879), elbeszéléseket a Buda-
pesti Bazárba és Ország-Világba (1879) s fordításokat a Mérnök- és Építészegylet

Közlönyébe és a férjétl 1877-ben megindított Gazdasági Mérnökbe. Munkája :

Eszmék és emlékek. Bpest, 1889.

Gömöry Frigyes, ügyvéd, 1848—49-ben honvéd, (szül. Kecskeméten,
1813), 1848-tól kezdve 41 éven át szolgálta szülvárosát mint pénztáros, al- és

föjegj'z, törvényszéki tanácsos és közgTt'ám. Költeményeket, czikkeket, levele-

ket, elbeszélést, korrajzokat írt.

Gubody Sándor, szül. 1798-ban, Nagykrösön. Eleinte jogi pályára készült, Gubody

de utóbb a mérnökire tért át. Mután több rendbéh nehéz feladatnak megfelelt,
^*° °^'

1848-ban a magyar vasutak építési igazgatójának nevezték ki. A szabadságharcz
után 1865-ig a magánéletbe vonult vissza ; akkor nagykörösi polgármesterré,

majd országgylési képviselvé lett. 1875-ben visszavonult Nagykrösre és

1885-ben meghalt. 1883-ban a Nagykrösi Lapokat szerkesztette. Beszédei és

pohtikai czikkei megjelentek a napilapokban.
JMunkái : Vál.isztóimhoz. Pest. 1869. Épületes prédicitio. melyet szept. közepén az Egyetér-

tésben a magas aristocratiának, a fpapságnak ós a kormámTiak tartott. U. ott, 1871. Az orsz.

takarékpénztár kérdéséhez. Pest, 1872. Megvilágítása a pónzüg\" és közlekedési minister urak együttes
jelentésének. Bpest, 1873. Komoly szó a nagj'körösi választó közönséghez. Xagykörös, 1879.

G. S. a nagykörösi függetlenségi párt kép\aselöjelöltjének aug. 4-éu tartott programmbeszóde.
U. ott, 1879. Nj-ilt levél a Nagj'-Körös szerkesztjéhez. U. ott, 1880. Beretvás Endre ós órdektársai
által a budapesti törvényszék eltt városunk ellen megindított perhez csatolt keresetlevélben olvas- "

h>tó óriási követelésnek van-e törvényes igjzságban és méltányosságban gj'ökerez alapja? ü. ott.

1880. A nkrl és a nk nevelésérl. U. ott, 1880. Históriai, poUtikai elmélkedések nemzetünk múltja,

jelene és jövje felett. U. ott, 1882.

Gyárfás István, kir. táblai bíró, a M. Tud. Akad. levelez tagja, szül. Döm- oyáriás István

södön. 1822-ben. 1846-ban letette az ügyvédi vizsgát s Pesten tartózkodott. Hor-
váth Istvánt, kinek eladásait hallgatta, igen megkedvelte és élete fogytáig

rendületlen híve maradt Horváth tört. iskolájának. 1847-ben felesküdött ügy-
védnek, atyjának halála liírére csakhamar hazament Halasra, hol ügyvédkedés-
sel foglalkozott s a Jászkun kerületek tiszteletbeli aljegyzje lett. 1849-ben
menekülnie keUett ; 1850. elején fölmentették s újra hivatalt vállalhatott. 1851.

derekán félegyházi járási alkapitány volt ; 1854-ben Gödöllre ment járási szolga-

bírónak, 1862-ben kerületi táblabíróvá nevezték ki Halasra, 1871-ben Szabad-
kára kir. ügyészszé, 1873-ban Budapestre kir. táblai rendes bíróvá. Meghalt
1883-ban. Igen sokat írt a lapokba és folyóiratokba, különösen gazdasági, fkép
gyümölcsé.szeti, történelmi, archaeologiai és jogi dolgozatokat.

önálló munkái ; A jászkimok története. Kecskemét. 1870— 85. (Négy kötet.) Dobó István
Egerben. Bpest, 1879. A paraszt vármegye. U. ott, 1883. A jászkunok nyelve és nemzetisége. U. ott,

1882. A Petr.\rka-codex kun nyelven. IJ. ott, 1882. A jászkunok személyes és birtokviszonyainak
történelmi és jogi fejtegetése. TJ. ott, 1883. Jerney János emlékezete. U. ott, 1884.

Gyurinica Antal, r. kath. lelkész (szül. Váczon, 1824-ben). Úriban, Tápió-
Bicskén, Szentesen, Félegyházán, Kecskeméten, Czegléden káplánkodott, 1859-

ben a nagykrösi plébániát nyerte el. Nagyszámú dolgozata jelent meg szét-

szórtan.
Munkái : Emléklapok IX. Pius félszázados aranymiséjére. Kecskemét, 1869. A megtért.

Tört. elbe.szélós. Esztergom, 186;i.

Hajdú József, szentesi születés, 1903 óta a kecskeméti ref. fgimnázium
tanára. Zamatos magyarsággal írt tárczákat közölt a vidéki és fvárosi lapokban,
programmért ekezést (Az elektromos hullámok és a drótnélküli telegrafálás) a
kecskeméti ref. fgimnázium 1903—4. évi Értesítjében. 1906—7-ben a Kecs-
kemétet szerkesztette; 1907—09-ben a Kecskeméti Lapok fel. szerkesztje volt.

Gyurinka
Antal.
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Hainik Pál. Hajnik Pál, szül. Váczon, 1809-l)en. Ügyvédi pályára ké.<*zült s a Nemzeti
Casinónak Pesten 9 évig igazgatója volt. A vármegyei mozgalmakban szintén
teszt vett mint Xyáry Pál és Kossutli Lajos buzgó támogatója és az els m.inisz-

térium megalakulása után belügyminiszteri tanácsossá s késhli rendri osztály-

fnökké lett. Mint a váezi kerület képviselje, a Házat Debreezenbe i.s követte s

lS49-ben mint kormánybiztos és orsz. rendrfnök. Pestre küldetett. Világos után
Törökországba, innen Parisba menekült ; 18öl-ben Kossuthtal Amerikába ment,
honnan lSö:2-ben visszatérve. Parisban telepedett le. 18ö8-l)an amnesztiát nyerve,
hazajött s 1860-ban Váez újra képviseljévé választotta. 1861-ben a pestvár-
megyei árvabizottmány elnöke, aztán a belga Hypothek-bank meghatalmazottja
s végre az Anker biztosító-egylet igazgatója lett. Megh. lS64-ben. Pesten. Külföldi
tartózkodása alatt ezikkeket írt angol és franczia lapokba. Munkája.: Az élet-

biztosítás és az Anker. Pest, 1861.

HajDöoíy ííoynóccí/./d;:;*^/. akiváló magyar jakobinus, szül. Aszódon. 1750-ben. A jogi

tanfolyamot Pozsonyban végezte el. 1773-ban ügyvédi oklevelet szerzett s 1774-ben
gróf Forgáeh Miklósnak. 1779-ben pedig Széchenji Ferencznek ügyvédje s tit-

kárja lett. kit 1783-ban Horvátországba is elkísért. 1786-ban Széchenyi a magán-
életbe vonult vissza. Hajnócz%i: pedig Szerem vármegye alispánjává nevezték ki.

Mint alispán, többször beíitazta vármegyéjét, azonban 1790-ben, az alkot-

mányos élet hel\Teálltával, mint nem-nemes, hivatalát elvesztette. Igj^ került
ismét Pestre, hol a Magna niniitasnev szabadkmíves-páholyban Martinovics
Ignáezczal megismerkedett, majd régi pártfogójának, Széchenvi Ferencznek czenki
ka-stélyába, hol 1792 május ö-ig maradt. Ekkor Pestre jött s jídius 15-én elfoglalta

új hivatalát, melyre Széchem-i neveztette ki: budai kamarai titkár lett. Itt

fképp a történelemmel foglalkozott. Már mint Széchenvi titkára, buzgón
gj'jtötte az okleveleket. 1790-ben az 1618-iki pozsonyi országgylés irományait
adta ki. Titkári pályáján elég alkalma volt rá, hogy a hazai állapotok ziláltságát

megismerje s mint nem-nemes származású, szintén mélyen érezte a viszonyok
visszásságát. Meggy'zdéssel szolgálta József császárt, kitl a korhadt alkot-

mámTiak javítását bizton remélte. Emlékiratot dolgozott ki, melyet a megyéknek
figA'ehnébe kivánt ajánlani, utóbb, a diéta megnyitása után pedig magához az
országgy-üléshez akart fordulni reformjavaslataival. A franczia forradalom ese-

ményei szintén ersen hatottak rá. Hitt Rousseau ideáhs áUamrendjenek meg-
valósulásában. Történelmi tanulmányai mellett forradalmi olvasmányokba meriilt

s lefordította Martinovicsnakl. Ferenczhez intézett híres levelét. 1793. május 10-én
Martinovics beavatta a titkos szövetség titkaiba, st a társaság egyik igazgató-
jává tette. Hajnóczy most már az ember és polgár kátéját fordította németre.
Még 1791-ben két dolgozata látott napvilágot : Dissertatio politica de regiae

potestatis in Hungária hmitibus és De comitiis regni Hungáriáé deque organi-

satione eorundem. mindkett névtelenül. Ferencz királv véleményt kivánt róluk
a kanczeUáriától. a mely azokat veszedelmeseknek találta. Hajnóczyt és a szö-

vetség egyéb tagjait elfogták. Meghalt 1795. május 20-án reggel, a budai
Vérmezn.

Municái : Politisch-kirchliches Manch-Hermaeon von den Reformén Kayser Josephs über-
haupt vorzüglich in Ungarn. H. n. 1790. — Extractus legmn de statu ecclesiastico catholico in regno
Hungáriáé laterum. 1792. — (Teljes vaUás-szabadság ; a házassági bíráskodás az egyházi bírósá-

goktól elveend.) De diversis subsidis publicis dissertatio. H. n. 1792 ?— Intoleranz des katholischen
KleriLs. H. n. 1792.

HaiAsz Géza. Halósz Géztt, OFVosdoktor, A M. Tud. Akad. lev. tagja, szül. Alsódabason,
1816-ban. Egyetemi tanulmányait Pesten és Bécsben végezte és mint gyakorló
orvos, Pesten mködött. 1873-ban nyugalomba voimlt ; 1881—-Sé-ben a ráczkevei

kerületnek országgylési képviselje. Meghalt Budapesten, 1888-ban. Számos
czikket írt az Orvosi Tárba, a Magj'. orvosok és természetvizsgálók Munkála-
taiba, a Gyógyászatba, az Államorvosba, Pesti Naplóba stb. Szerkesztette a
magy. orv. és természet vizsg. VTI. és VIII. nagygj'ülésének Munkálatait.

Müvei : Orvostudori értekezés a kopogtatás és hallgatódzásról. Pest. 1841. — .Az els migy.
biztosító társaság életbiztosító osztályánál az orvosi eljárásra vonatkozó utasítás stb. U. ott. 18(iO.

— Emlékirat a pesti kir. m. természettudomány-egyetem orvoskara ügyében. Buda, (másokkal.)
— A kholerajárvány Pesten az 1872. évben. Pest, 1873. •— A Budapesten uri<lgott járvánj'os beteg-
ségek történelme. Bpest, 1879. -^ Halász Géza a ráezkevei kerület kép\nselöjének az országg>'ülósen

1882. május 20-án tartott beszéde a bosnyák pfilitikáról. U. ott. 1882.

Hai&,zN4tiián. Holász Náthán, elemi isk. igazgató, szül. 1834:-ben, Apostagon. 1856-tó!,

Kajászószentpéteren, 1858-tól Lovasberényben, majd Gyrött, 1863-tól Ujhely-
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ben, 1867-tl Pesten mködött mint tanító és elem^i isk. igazgató. Több száz ezik-

ket irt a pedagógiai és izr. lapokba és a bécsi Wandererbe.

//a«^ í'ere/icz, 1861-tl kalocsai ügyvéd, fordított elbeszéléseket közölt. Hang Fercnoz.

Eredeti munkái : A törvényszéki tereiiiböl. Bpest. 1874. Kalocsai szellemi omnibiis. Föl-

jeg\'zé-ek a város ötvenéves múltjából. Kalocsa. 1865. — Magj'ar Pitaval. U. ott. 1884. Szer-

kesztette a Sárközi Árvizkönyvet (1862.) alapítója volt a Kalocsai Lapoknak. (1871—72.)

Hanusz István, freáliskolai igazgató, tiszteletbeli kath. esperes, szül.Váczon, Hanusz István.

1840-ben. I86-ben a kunfélegyházi kath. gimnázium, 1871-ben a kecskeméti áU.

reáliskola tanára és 1886-ban ugyanez intézetnek igazgatója lett. Meghalt
1908-ban. Rengeteg földrajzi, természetrajzi és tanügyi ezikket írt a lapokba és

folyóiratokba. 1886—^87-ben, a Kecskeméti Lapokat szerkesztette.

Munkái : Képek a növény\-ilágból. Léva. 1887. — Az állatok \-ilágából. Bpest, 1890. —
A földközi tenger. Kecskemét. 1891. — A nagy magj'ar Alföld. U. ott. 1894. — Az els huszonöt

év a kecskeméti freáliskola életébl. V. ott, 1895. — Déleiu-ópából föld- és néprajzi képek. Pozsony,

1896. — Hmérsékleti változások. Kecskemét. 1896. — Közép-Eiu-ópából föld- ós néprajzi képek.

Pozsony. 1897. — -A. tölgyekrl. Kecskemét, 1899. — -A^ magyar haza föld- és néprajzi jellemképekben.

U. ott, 1900. — A növények \'ilágából. Bpest. 1901. — A borág és nedje. Kecskemét, 1901.

Hegeds János, szül. Szabadszálláson, 1858-ban, eleinte közs. jegyz volt, Heeedüs János,

utóbb Torontálmegye aljegyzje lett s a nagybecskereki jegyzi szaktanfotyam
tanára. Közigazgatási czikkeket írt. Szerkesztette a Krassó-szörénymegjei
Jegyzi Értesítt (Szapárfalva, 1885—6), a Községi Lapokat (N.-Becskerek,

1890—91) és Jegj'zi Almanachot (1892—4) s a Községi Közigazgatást.
Munkái : Bereghi leányok. Elb. Lúgos. 1886. — Jegj^zi szigorlat. Kézikönyv közs. s. -kör-

jegyzk számára. Kecskemét, 1888. — Ismétl-könyv a jegj'zöi \-izsgára készülök számára. Meztiu",

1888. — A mfgjar örökösödési eljárás körüli teendi a közs. és körjegyzknek. Nagybecskerek,

1889. — Közs. ügj-\áteli szabályok. XJ. ott, 1891. — Magj-ar Közjog. XJ. ott, 1891. — Községi pénz-

ügytan. — XJ. ott, 1891. Magj'ar közigazgatási jog bevezet s ált. része. XJ. ott, 1892. Tiszti irálj'tan.

XJ. ott, 1892. — A községekrl szóló 1886. XXII. törvényczikk. XJ. ott, 1894. — Közigazgatási tör-

vénj'tár. XJ. ott, 1894. — 1877. XXII. t.-cz. a községi bíráskodásról. XJ. ott, 1894. — A közs. kép-
visel-testület közgjülési jegj'zkönyveiról. Szeged, 1895. — Közigazgatási törvéuj'tár. Nagy-
Becskerek, 1895. — Egj'házpolitikai törvények. V. ott, 1895. — Magj'ar államjog. Szeged, 1895.

— A njilvános betegápolás ügye. Bpest. 1899.

Helmeczy Körösi István, dunamelléki ref. püspök. 1723—47-ben Nagykrö- HeUneozy

sön lelkészkedett. Meghalt u. ott, 1753-ban. Több egyházi mvet írt. ^ ™°' ^'^'^^

Hetesy Viktor, drávafoki, majd csúzai s végre ómoraviczai ref. lelkész (szül. Hetesy viktor.

Halason, 1843-ban). A vidéki és egyházi lapokba dolgozott.
Munkái : A gazdag és szegény találkozása. Három prédikáczió idsb Coquereltl. Ford.

Kecskemét, 1870. — A drávafoki egyház évkönyve. Kaposvár, 1877. — Kalauz a helvét hit-

vallást követk énekes könyvéhez. Bpest. 1883. — Egj'házi beszédek. Pécs, 1884—7. (Hírneves

franczia szónokok után.) -Az alsóbaranya—bácsi ref. egyházmegj-e végzései 1810— 1888. Pécs, 1888.
.— Vigasz a siralom völgyében. Imádságok. XJ. ott, 1893. — Ima és emlékbeszód Kossuth L. felett.

1894. — Köznpi imádságok, 1896.

Hoitsy Pál, bölcs, doktor, volt országgylési képvisel, szül. Vatyán, 1850-ben ^"''8^ P^i.

Iskolai tanulmányait Nagykrösön. Sopronban, Pesten. Szarvason, a buda-
pesti és berlim egyetemen végezte. 1 877-ben a budapesti VIII. ker. freáhskolá-
hoz nevezték ki helyettes tanárnak ; 1881-tl országgylési képvisel és a függet-

lenségi pártnak eg^ik vezérembere. Mint pubhczist a, számos ezikket írt a napi-

lapokba, különösen az Egyetértésbe, melynek 1880—89-ben munkatársa és vezér-

czikldrója volt, a Függetlenségbe, melyet egyideig szerkesztett is, a Nemzeti Hír-

lapba, Magyar Hírlapba és a Budapestbe. Jlint természettudós, sokat dolgozott

a Természettud. Közlönybe. (1877-tl) és a Vas. Újságba, melynek szerkesztje
s egyéb vállalatokba (Havi Szemle, Otthon stb.)

Munkái : CsíUagószlelés a kelet-nyugati vonalban. Bpest, 1877. — A biztosság feltételei

bolygók pályaelemeinek számításánál. XJ. ott, 1877. — -A mi az embert környékezi. Olvasmányok
a természet \-ilágából. XJ. ott, 1883. — A nagy természet ós a kicsiny ember. XJ. ott, 1883. — Mikor
lesz es? XJ. ott, 1884. — Népszer csíUagászattan. Flamanarion u. ford. XJ. ott, 1882. — Jövnk és

az uralkodóház. Geológia mint politikai tényez. XJ. ott, 1894. — Kéziratban : Az égitestek moz-
gásának mech> nikájából.

Holdházy János, vál. püspök, gyri kanonok, szül. Váczon, 1840-ben. Föl- Hoidh<uy

szentelése után rögtön püspöki udvari pappá, utóbb a gyri kisebb papnevel
igazgatójává lett. 1877-ben József fherczeg fiai mellé ment nevelnek ; 1882-ben
gyri kanonokká nevezték ki és 1892-ben nevel mködésének befejeztekor tri-

buniczi vál. püspökké. Dolgozott a pápai Ifjúsági Plutarchba (Mezzofanti József,

1860), a gyri tört. és régészeti füzetekben (1862). a Religióba (1863), a Gyr vár-

meg>'e és város cgj'etemes leírásába (1874) és a napilapokba.
Holló Lajos, országgylési képvisel, szül. 1859-ben, Kiskunfélegyházán. Hoiió lojos.

A jogot Budapesten hallgatta. 1885-ben ügyvédi irodát nyitott és megindította
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a FéL^gyházi Hírlapot, melyet 1887-ig szerkesztett. 1887-ben képviselvé válasz-

tották ; azóta az országgylésnek és a függetlenségi pártnak tagja és a Magyar-
ország ez. politikai napilapnak, melyet alapított (1893), szerkesztje. Munkája :

A közigazgatás rendezése. Bpest. 1891-ben.

Homer (Vezehényi) István, Gyöngyös városának tiszti orvosa (szül. Ülln,
1808-ban. megh. Gyöng^-ösön. 1891-ben.) Közegészségi és orvostud. ezikkeket írt

a bel- és külföldi szaklapokba és a Hasonszenvi Közlönybe, melynek 1864—5-ben
szerkesztje is volt.

HorayikJAnos.. Homyik Jáiws, az Akad. lev.-tagja, szül. 1812-ben, Keeskeméten. IskoW
tanulmányait Kecskeméten és Pesten végezte. 1834-ben szülvárosának szolgá-

latába szegdött mint írnok s 1842-tl 1871-ig, midn nyugalomba ment, ismé-
telve l?véltárnoki, al-, majd fjegjv.öi hivatalt viselt. Megh. 1885-ben, Kecske-
méten s szülvárosa emléket állított sírja fölé. Történelmi dolgozata jel?nt meg
a lapokban, jelesül az Életképekben (1848), az Üj M. Múzeumban (1853, 1859),

a Vas. Újságban (1861). az Akad. Értesítjében (1863), a Századokban (1868),

a Kecskeméti Lapokban, melynek 1868—69-ben fmunkatársa, 1870—72-ben
szerkesztje. lS78-ban ismét fmunkatársa és 1879—SO-ban társ-szerkesztje volt,

a Budapesti Híilapban (1883) és a Hornyik-Albumban (1894).
Munkái : Kecskemét város története, oklevéltáxral. Négy kötet. Kecskemét, 1860—62, 1866.

Pusztaszer története. U. ott, 1865. Kéziratban hag\i;a hátra a következ mvet : Kecskemét város
gazdasági fcjlödésénok története. I. r. (A másodikból csak .52 lap készült el.)

Horváth Horváth Cyrill József, a jeles bölcsel, szül. Kecskeméten, 1804-ben. Közép-
cynii józseí.

jgijoiai tanulmányait Kecskeméten, Privigyén végezte és 1820-ban a kegyes
tanítórendbe lépett. 1822-ben Podolinban és 1823-ban Váczon tanárkodott s

1824—25-ben ugyanott filozófiával foglalkozva, 1825-ben bölcselet doktori okleve-
let szerzett. 1826-ban Nyitrán és a köv. évben Szentgyörgyön elvégezte a theo-
lógiát és 1828-ban áldozópappá szentelték. 1828—^9-ben Váczon, 1830—44-ben
Szegeden tanított ; 1844—48-ban a szegedi s 1849—^59-ben a pesti fgimnázium
igazgatója volt. 1859—60-ban ismét a szegedi gimnáziumot igazgatta. 1860-ban
újból Pestre helyezték át, hol 1861—62-ben az egyetemen a bölcseletet helyettes

tanári minségben tanította. 1863-ban a gimn. tanárvizsgáló bizottság tagjává
nevezték ki s 1864-ben az egyetemen a bölcselet rendes tanára l?tt. Megh. Buda-
pesten, 1884-ben. Költeménj^ei a Regélben, a Budapesti Árvízkönyvben, a Buda
ez. zsebkönyvben és a Szikszói Enyhlapokban jelentek meg. Bölcseleti dolgoza-

tait az Akadémia Évkönyveiben, az Akad. Értesítben, az Egyházi Lapokban és

a M. Philosophiai Levelében közölte, pedagógiai értekezéseit a pesti és a szegedi

kegyesr. nagy-gimn. Értesítjében, a Tanodái Lapokban az Üj M. Múzeumban
a Népiskolában stb.

J/unfcái ; AlkaUni költeményeken kívül: Tjtus, szomorújáték. Buda, 1834. — Kuthen kun-
király, szomorújáték. Szeged, 1838. — Vetélj-társak, szomorújáték. Kecskemét, 1850. — A philo-

sophiai módszerek jelen áUajXjtjáról. Pest, 1867. — A philosoplüai módszerek akadályairól. U. ott,

1868—9. — Apáczai Csere János bölcs, dolgozatai. Szerk. U. ott, 1869. — Horváth CjtíU össze-

gyjtött szépirod. munkái. Kiadja Horváth Döme. Kecskemét, 1896.

Horrá hD'ime. HoTváth Döme, Horváth C3rrill testvéröcscse, szül. Kecskeméten, 1819-ben.

A jogot Pesten és Egerben hallgatta. 1841-ben felesküdt ügyvédnek és 1842—49-ig

szülvárosában, mint tiszti ügyész és városi tanácsos mködött. A szabad-

ságharcz után évekig visszavonultan élt. 1861-ben országgylési képviselvé lett

és ebbeli minségét az 1865. 1869, 1872 s 1875 országgylésre is megtartotta.

Idközben két ízben Pest vármegyének els fügyésze volt ; Horváth
Boldizsár igazságügyi miniszter tanácsossá nevezte ki (1869) és 1875-ben

tanácselnöki minségben a királyi táblához helyezték át. 1886-ban szemeinek

elgyöngülése miatt lemondott hivataláról s szülvárosába vonult. A helyi él?tben

nagy érdemeket szerzett ; ö indítvánj^ozta a Katona József-kört, melynek elnöke

lett ; kiváló része volt Katona mellszobrának megteremtésében és mint Hornyik
Jánosnak buzdítója, segítje, méltóvá lett a magyar tudomány hálájára. Megh.
Kecskeméten, 1899-ben. Ifjúkori költeményeit s elbeszéléseit Sólyom álnévvel

a Rajzolatokban (1838), Kunoss Részvét Gyöngyeiben (1838) közölte. Czikkeket

írt a Részvét Lapjai ez. gyjteményes munkába (Kecskemét. 1865), melynek
szerkesztje volt ; a Kecskeméti Lapokba (1869— 75). a Pesti Naplóba (1867) ;

adalékokat (Kazinczy F. levelei Cserey Farkashoz) közölt a Figyelben (II—V,).

Katona Józsefrl mondott emlékbeszédei a Nemzetben (1883) és a Kecskeméti
Nagy Kép?s Naptárban (1894) láttak napvilágot.
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Munkái : Hit- és hontagadó, dráma. Kecskemét, 1848. — Borgia Lucretia, dr. Hugó V. u.

fc/d. U. ott, 1850. — Tudor Mária, dr. Hugó V. u. ford. U. ott, 1850. — Phaedra, tragédia. Bacin
u. ford. XJ. ott, 1851. — Podmaniczky Balázs, ered. szímnü. U. ott, 1851. — Zaire, dr. Voltaire

u. ford. U. ott, 1853. — Leng>ellion bukása. Tört. rajz. Raumer u. ford. U. ott, 1860. — Emléklap
a kecskeméti kegj'esrendi feltanoda 1859 okt. 1-éa történt megnyitási ünnepélyérl. TJ. ott, 1860.
— Országgylési beszéd. Pest, 1861. — Emlékbeszéd. Kecskemét, 1861. (Katona J. szobrának le-

leplezésére. ) — Schakspere a magj'ar irodalomban és szímnüvészetben. U. ott, 1889. — Vegj'es

mvek. I. köt. V. ott, 1893. — A testvérek, dr. eg>' felv. Goethe u. ford. (.\z els kiad. a Készvét
Lapjaiban). Második kiadás. U. ott, 1894. — Az 1790—91. országgylés története. Nyáry Pál élet-

rajza. — Emléklapot szerkesztett a kecskeméti (1859) Kazinezy-ünnepélyröl ; kiadta Katona József

Bánk bán-ját (1856, 1860) és sajtó alá rendezte Horváth C\-rill összes szépirod. munkáit.

Horváth Elemér, hírlapíró (szül. Czegléden, 1868-ban). 1888—93-ban az Horváth

Egj'etértés munkatársa volt s egyszersmind a Magyar Színpadot szerkesztette

(1891—92-ben.) Utóbb a Honvédhez, majd a Szabad Szóhoz szegdött és 1894

óta az aradi Alföld szerkesztje. Költeményeket s egyéb közleményeket írt a vidéki

és fvárosi lapokba. Munkái : Az én világom. Bpest, 1892. Versek. Arad, 1896.

Horváth János, jogi doktor, kir. ügyész (szül. Kecskemét, 1853-ban), czik- Horváth ján os

keket írt a help és szaklapokba.
Munkái : A magjar királyság közjoga. Bpest, 1893. — A pragmatica sanctio lényege és

annak helyzete a m?gyar közjogban. (M. Jogászegylet Ért. XVI.) A közügyek elzményei. 1526

—

1848. — Áz 1867. é\-i kiegyezés. TJ. ott, 1894. — Kossuth Lajos mint Pestmegye követe és mint
miniszter. U. ott. 1895.

Horváth Zsigmond, kiváló philológus, szül. 1837-ben, Albertin. 1861—69-ben Horváth

a pesti ág. ev. gimnázium tanára volt. aztán nyolcz esztendeig Oroszországban, z,igmond.

Pétervárott egy császári felsbb iskolában tanított. 1879-ben hazatért és Szol-

nok-Doboka vármegyének tanfelügyelje lett, de hivatalától nemsokára meg kel-

lett válnia s betegen, nyomorogva tengdött a fvárosban. A Rókus-kórházban
halt meg. 1884-ben. Görög nyelvészeti értekezéseket írt a pesti ág. ev. gimn.

Értesítjébe (1861, 1863—4),'czikket a Budapesti Közlönj^be és 1867-ben a

Budapesti Tanár-egylet Közlönyét szerkesztette. Munkái tankönyvek a görög

és latin nyelv és irodalom körébl.

Hórl Gyula, áldozópap, tanár s a Jézus-társaság tagja, szül. 1861-ben, höii oynii.

GödöUn. 1879-ben, a Jézus-társaságába lépett. 1888-ban pappá szentelték.

1892-ben tanári oklevelet nyert a mag^'ar nyelvbl és irodalomból s a latin filoló-

giából. Jelenleg — 20 év óta— a kalocsai gimnáziumban mködik mint tanár.

Munkái : Martini Gusztáv életrajza Griiber Mátyás nyomán, 1898. — Jézus Krisztus, c

századok királyai Piel Pál nyomán. Drámii költemény. 1905.—A szépnek erkölcsisége a múltban
és jelenben. 1907. — Irányító eszmék az ifjúság keresztény nevelésében. 1909. — Poétika a közép-

iskolák VI. osztálya számára. 1907. — Retorika a középiskolák V. osztálya számára. 1910. —
Progr.'mm-dolgozatai : Párhuzam Horatius és Berzsenja között. 1895. — Szent Angéla, az Úrnnk
választott angj'ala. (Szmm 5 felvonásban.) Xémetbl, szabadon. A nagj-szombati Orsolyák Érte-

sítje 1906—7. — Irt azonfelül vallás-erkölcsi értekezéseket a Jézus-Szíve Hírnökébe, a Mária-

Kertbe ; költeményeket különféle folyóiratokba s néhány iskolai drámát, melyek kéziratb.an vannak.

Huber Lipót, kalocsai egyhm. áld. pap, szül. 1861. 1887-ben érseki iktató lett Huber Lipót.

Kalocsán, 1888-ban pedig a papnevel tanulmánvi felügyelje és a theologiai

lyceumban az ó- és újszövetségi szentírástan és a héber nyelv tanára. 1898.

tavaszán kel?ti tanulmányútat tett Egyiptomban, Palesztinában, Szíriában.

Ciprus és Korfu szigetén ; 1900-ben beutazta Olaszországot ; 1907. óta a kalocsai

tanítóképzintézet igazgatója. Biblikus tárgyú értekezéseket, könj^vismerteté-

seket, egyháztörténelmi czikkeket, tárczákat, útirajzokat s vegyes tartalmú
dolgozatokat írt.

Munkái : Sj-nchronistikus táblázatok az ó- és újszövetségi kinyilatkoztatás történelméhez.

Bpest. 1892. — Jézvis Krisztusnak és apostolainak nyelvérl. TJ. ott, 1895. — A Talmud. Kultúr-
történeti és biblikus tantilmány szemelvényekkel. TJ. ott. 1897. — Drámii költészet és színház a

zsidóknál. TJ. ott, 1900. — Az Úr Jézus szülföldjén. Paur G. 38 rajzával. TJ. ott, 1900. — Fabiola.

Színm felsbb leányintézetek számára Wiseman-Commer után. Kalocsa, 1902. — A Messiás meg-
jelenésének ideje Dániel próféta szerint. Budapest, 1903. — Legrégibb profán tanúbizonyságaink
Krisztusról és a keresztényekrl. L'. ott, 1903. — Jézus Krisztus születésének esztendeje ós a keresz-

tény idszámítás. TJ. ott, 1904. — A napkeleti bölcsek. Exegetikus tanulmány. TJ. ott, 1908. —
Kéziratban : Xyolcznapi lelkigj'akorlatok Loyolai sz. Ignácz módszere szerint. Különösen szerze-

tesnk és ni koncregácziók használatára.

Hufnagd János, theologiai doktor és székesfehérvári egyházmegyei misés
^?i"",f''

pap (szül. Szigetújfalun, 1863.) czikkeket írt a fvárosi és vidéki lapokba.

Munkái : Sickíngen Ferencz. Bolanden regénye. Ford. Bpest, 1887. — A birodalom ellen'

ségei. Bolanden regénye. Bord. TJ. ott, 1888. — MegáUának a nap és hold. Jozsue csodája lttud.
és csillagászati szempontból. Nagyszombat, 1893. — Csónak-kirándulás Szigetúj falutól Zimonyip.

Székesfehérvár, 1895. — Szüz-Máríj-Könyv. Nagyszombat, 1895.
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Hu-zk^i JóM-f. Hítszkn József, szül. Félegj-házán, 1854-ben. Mint tanár el.ször Drésen,
a polg. iskolában mködött ; utóbb a zentai közs. gimnáziumban, majd a sepsi-

szentgj-örgyi polg. iskolában tanított. 1891-ben a pesti kogyesrendi fgimnázium-
nak l'.>tt rajztanára. Különösen mtörténettel és etnográfiával foglalkozott, a
magyar ornamentikái anyagot kutatta és számos régi freskót fedezett föl.

Munkái : Migyar diszíté-si motiviimuk a Székelyföldön. Sepsiszentgyörgy. 188,S. — A mxgyar
díszító-styl. Bpest. 1885. — Teremtsünk igazán magj-ar müipart. Sepsiszentgyörgy, 1890. —
Székely ház. Bpest, 1895. — Magyar ornimeutika. U. ott, 1898. — Tárgyi etnográfiiink störténeti
vonatkozásai. U. ott, 1898. — .Az" Istenfa. U. ott, 1908.

Hübner Eiiifl. Hübner Emil. jogi doktor, ügyvéd, született Czegléden, 1879-ben. 1904-ben
a jogtudományok doldorává avatták, 1907-ben ügyvédi oklevelet nyervén,
azóta ügj'védi gyakorlatot foh-tat. Tartalékos hadnagy. 1896-tól' a ..Czegléd"

bels munkatársa. 1904-ben pedig felels szerkesztje lett s ma is az. 1907-ben
a Muzeumok és Könyvtárak Orsz, Ffelügyelsége részérl rendezett könyvtári

szaktanfolyamon vett részt. A hirlapirodalmon kívül történelmi tanulmányokkal
foglalkozik. E szakba vágó értekezései, czikkei és bírálatai a Czeglédben, az Archae-
ologiai Értesítben, a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemlében, a Katliolikus Szem-
lében jelentek meg.

önálló munkái : A czeglédi róm. kath. egyház története. Czeglód, 1900. — II. Rákóczi Ferencz
és C/egléd városa. Czegléd, 1906. — Jelen monográfiába ö írta a Czegléd városát ismertet fejezetet.

H<ii)ner Jáiioi. Hübner János, szül. 1836-ban. 1856-ban felemi tanítói oklevelet nyert.

Ugyanez évben a czeglédi rk. felemi iskolához nevezte ki a helytartótanács

tanítónak, 1 858-ban pedig igazgatónak. 1873-ban a keszthelyi gazd. tanintézetben

a gazda-sági tanfolyamot hallgatta. 1897-ben az összes czeglédi r. kath. iskolák

igazgatója lett. A Czeglédvárosi tanítóegyesületének, a Czegléd—Kecskemét-
vidéki rk, tanítóeg3'Ietnek mindvégig elnöke volt, 1906-ban 52 évi mködés után
nyugdíjba vonulván, a pápa a lateráni lovagkereszttel tüntette ki. Meghalt 1908-

ban. Számos gazdasági felolvasást tartott. Paedagogiai értekezései a Népnevelk
Lapjában, a Paedagogiai Szemlében és Néptanítók Lapjában jelentek meg,

önálló mimkái : Xapi imák és énekek. Pest, 1S63. — Czegléd város és Pestmegye földrajza

iduna Iduna, Szász Polixéna, 1852-ben Szász Károlvnak, a költnek, akkor a

nagj^krösi gimnázium tanárának felssége lett. Meghalt 1853-ban, Nagy-Körösön.
Költemények jelentek meg tle az egykorú szépirodalmi lapokban. Költi hagya-

tékát férje. Szász Károly bocsátotta közre : Iduna hagyományai. Pest, 1853.

Ihász Aladár. Ihász Aladár, Ihász Márton törvényszéld bíró fia, született 1856-ban, Ügy-
védi oklevelet szerzett s eleinte csak ügyvédi gj'akorlatot folytatott. 1893-ban,

a mikor a ,,Magyarország" megindult, ennek a lapnak helyettes szerkesztje l?tt s

azóta állandóan itt mködik. Kora fiatalsága óta fohi:at költi munkásságot, de

csak 1901-ben jelent meg a Grill Károly-czég kiadásában els kötete ,,Költe-

mények" czím alatt, Bartha Miklós elszavával, meh' olyan nagj^ sikert aratott,

hogj' am hamarosan több kiadást ért meg. Verseinek közvetlensége és dalszer-

sége, legjelesebb dalszerzinket is inspirálta dalainak megzenésítésére. A Rigó-

dalok, Rózsák, Hold-dalok egyes darabjai Fráter Loránd. Székács Aladár,

HoUaky Zoltán. Nemeshegyi Béla, Manchen Mariska és mások megzenésítésében

országos népszer.ségre tettek szert. Közülük a ,,Szerelem múlásán ne fogjon el

bánat , .
." kezdet örvend legnagyobb elterjedtségnek. A Nemeshegyitl meg-

zenésített Ihász-dalok pedig német fordításban is megjelentek. 1908-ban második
verseskönyve ,,Ujabb versek" czím alatt Singer és Wolfner czégnól jelent meg, mely
szintén nagy ehsmerést szerzett a költnek. A harmadik kötet a jöv télre

van tervbe véve. Versei legelkelbb napi- és hetilapjainkban jelennek meg,

ihá-z Márton, Ihász Mártou, elbbinek atyja, aszódi, majd pesti gyak, ügyvéd, 1867-ben

pestmegyei alügyész, 1869-ben törvényszéki bíró és helyettes elnök, 1872-tl
kecskeméti kir, törvényszék bírája (szül. Vácz, 1832-ben, meghalt Kecskeméten,
1892.) Költeményeket írt a Divatcsarnokba (1859, 1860—62) és a Napkeletbe
(1860, 1862) és jogi czikkeket a Jogtud. Hetilapba (1866).

Jáiiihor Lajos. JámboT Lajos, Tcf, tanító (szül, ökécskén, 1860-ban), Szépirodalmi dolgoza-

tokat írt fvárosi és vidéki lapokba; tanügyi és vallásos czikkeket a szaklapokba.

Munkái : Rózsák és töWsek. Békés, 1886. (Versek.) — .4rva Zsófi, vagy az erényes és munkás
élet jutalnn. Bpest, 1890. — Szenvedk \ngasza. Vallásos ver-sek. Békés, 1891. — Imíkönyvecske.

U. ott, 1893. — Jézus élete képekben. Bpest, 1894. — Ó-szövetségi történetek, ü. ott, 189.5. —
Ezeréves hazánk története, U, ott, 1896.
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Jancsó Ádám, tanár, nem kevesebb, mint 46 évet töltött a kecskeméti ref. J-'"osó Ádám.

gimnázium szolgálatában. Mint ilyen pedagógiai értekezéseket közölt az iskola

Értesítjében (1857—8) és a Fördös-féle Kecskeméti Füzetekben.

Jancsó Dezs, hirlapíró, szül. Kecskeméten, 1856-ban. hirlapirói munkás- Jauosó Dczsö.

ságát a budapesti Közvéleményben kezdette meg, majd postaigazgatósági
fogalmazóvá neveztetett ki, mely szolgálatában szerkesztette a Posta-Köz-
lön\'t. Hivatalától megválván, szerkesztje lett az Egyetértésnek, honnan
1892-ben a Hazánk kötelékébe lépett át, mint helyettes szerkeszt, késbb
felels szerkesztje ln. 1899-ben megalapította a Budapesti Levelezt, ennek
kiegészítéséül 1907-ben a külföld tájékoztatására megindította az ,,Ungarische
Agrarcorrespondenz"-et s 1909-ben kiterjesztte a Budapesti Levelez szolgá-

latát a vidéki sajtóra is.

Járosi Károly, jogi doktor, ítéltáblai bíró (szül. Halason 1848), szakozik- J^^rosi Károly,

keket közölt a Jogtudományi Közlönyben (1884. 1886—7, 1881, 1890.)

Jónás János. nyg. keresk. isk. igazgató, szül. 1848-ban. Kiskunhalason- J*"*^ János.

Egyetemi tanulmányait Berlinben, Münchenben és Lipcsében végezte. 1817-tl
kezdve több helyen tanárkodott. 1879-ben a budapesti keresk. akadémiában lett

segédtanár, majd az intézet titkára és 1885-ben a pozsomd keresk. akadémia
igazgatójává nevezték ki. Nagy tevénykenységet fejtett ki Pozsony szellemi

életében : a Toldy-körben, s egyebütt tartott felolvasásaival ; de az irodalomban
is, melvnek több ágát mvelte. Szerkesztje volt a Keresk. Szakkönyvtárnak.

Munkái : Tankönyveken kÍNáil : Indiai tündérmesék. Vámbéry Ármin u. angolból. Pest.
1869. — A szerzetes uralma, vagy Róma a XIX. században. U. ott. 1870. {Garibaldi regénye.) —
Az ókor története. Dímcker Miksa u. Bpest, 1876— 78. — Uarda. Regény, Ebers Gy. u. ford. U. ott,

1878. — Moritz Ballagi-s Grammat ik der ung. Sprache für Deutsche. U. ott, 1881. — A socziális

kérdésrl. U. ott, 1882. — Tanulmányok és javaslatok az életbiztosítási üzlet körül. U. ott, 1883.— Az áll. seg. pozsonyi kereskedelmi akadémia jelentései 1886 óta. O. ott, 1887—89. — Visszapillan-

tás a pozsonyi els takarókpénztár ötven évi mködésére. 1842—91. U. ott, 1892.

Joó Imre, bölcseleti doktor, fgimn. tanár Nagykrösön, czikkeket írt a J"* i™"^-

Nagy-Krösbe és Nagy-Krösi Hírlapba, melraek éveken át szerkesztje volt és

Ádám Gersonnal együtt megírta a nagykrösi fgimn. történetét.

Józsa Antal. szül. 1862-ben, Halason. Életrajzi adatait a gömörmegyei józsa Antal,

kötetben közöltük.

Juckel Gyula, bölcs, doktor, fv. keresk. isk. tanár ós az állami keresk. isk. juokei oyuia.

tanárképz intézet tanára, szül. Váczon, 1862-ben.
Müvei : Kereskedelmi Számtan a fels keresk. isk. számára. Budapest. 1896. három

kiadás. — (Lengyel-Juckel) Politikai Számtan a f. keresk. isk. számára. Budapest, 1906.
(Néhány tétel az algebrai görbe vonalak elméletébl. Budapest 1884.) — Az égitestek paralaxi-
sának meghatározása. (Pályadíjat nyert a bpesti egyetemen 1883-ban). — Ezeken kívül számos
szakczikket írt a Kereskedelmi Szakoktatásba, a Magyar Könyvviteli Folyóiratba, valamint a
Mathematikai és Phjsikai Lapokba.

Kada Elek, kecskeméti polgármester, legmagyarosabb tárczairóink és icada Eiek.

elbeszélink egyike, szül. Kecskeméten 1852-ben. Iskolai tanulmányait szülváro-
sában és Pozsonyban végezte. 1872-ben fvárosi fogalmazó lett ; 1875-ben letette

az ügyvédi vizsgát s Kecskemétre költözött és ügyvédi irodát nyitott. 1878—84-

ben Kecskemét II. kerületének országgylési képviselje volt ; 1884-ben vas-
úti szakvizsgákat állott, s mivel az osztrák-magyar államvasut-társaság külön
magyar igazgatóságot szervezett magyar vonalainak kormányzására, a társaság
szolgálatába szegdött. 1891-ben Baross Gábor megváltotta a társaság magyar
vonalait s a társaság alkalmazottai a m. kir. államvasútakhoz kerültek át ; Kada
szintén itt mködött, mint titkár és szakosztályi fnök-helyettes. 1897. elején
Kecskemét polgármesterévé választották s ez alkalommal az Otthon írói bucsú-
lakomát rendeztek tiszteletére. — Irodalmi munkássága 1875-ben kezddött és
több munkája, mely a kecskeméti uépélf^tct ismertette, német és franczia fordítás-
ban a külföldön is elterjedt. Számos dolgozata jelent meg a Szabad Szóban, mely-
nek 1895—1896-ban, a Néplapban, melynek 1896-ban és a Kecskemétben,
melynek 1880—1882-ben szerkesztje is volt, továbbá az Egyetértésben, Buda-
pesti Hírlapban, a Pesti Hírlapban (1891—2), a Vas. Újságban (1894—5) stb.

Munkái : A vasutak keletkezése és fejldése. B])est, 1891. — A darázs mérge. Regény, U. ott,
1893. — Magyar történeti Album. U. ott, 1894. — Helyreasszony ós A tárogató színmvek. —
Kéziratban : színdarabok, népdalok.

Kada Mihály, szentszóki tanácsos, szentendrei plébános. Szül. 1860. Kada Mihály.
Mint ferenczrendi áldozópap, három évig leszótei káplán, 8 évig theologiai
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Kaloriif
jklajos.

Eap&s Lajos
Aurtl.

Karosa Arzéi

Károly Ignáoz

Kassay Adolf

tanár volt Galgóozon. 1893-l)aii szokularizáltatváii, ez évi okt. 16. óta Szont-

endrón mködik. Dolgozatai több ltbuzgalmi lapban jelontok meg.
Otíálló mve : Gazda Adnlliort és Bencsiics Antnl XVIII. századbeli fereiiczjondi írók

i'loirnjza (IS'.';!.) — E raonografiálian tle való Szentendre ismertetése.

Kalovits Alajos, (szül. Czeglédcn. 1872-ben), bodonyi, pusztahídvégi, majd
1896-tól egri tanító. Czikkeket és költeményeket írt a Hevesvármegyei Hírlapba.

Az egri egA'házmegA'ei tanítóegyesület több pályamunkáját jutalommal tüntette

ki s az Eleink vallási és társadalmi élete czímüt jegyzkönyvében is kinyomatta.

KaÜenecker Márton, váczi egyházm. r. k. áldozópap (szül. Soi'oksáron,

1863-ban). 1886—88-ban Veröczén s Újpesten káplánkodott, azután tanulmányi
felügyel lett Váczon. 1889-ben Rákospalotán az istvántelki int. igazgatója.

3/iíníl"áí ; Protestantizmus, socialismus és kommunizmus. Hohoff Vilmos u. ford. Bpest,

IS86. — .\ szahiulkuniívesség eredete. U. ott, 1889.

Kapás Lajos Aurél. s,7.\i\. 1863-ban, Váczon. A tanári pályára lépett és 1887-

ben Privigyén. lS88-ban Pozsonyszentgyörgyön. 1890—92-ben Üjhelyben taní-

tott. 1892-ben búcsíit mondott az iskolának és Zemplénvármegye szolgálatába

szegdött. 1895-ben tiszteletbeli számvev, a következ évben valóságos szám-

vev, 1899-ben Sátoraljaújhely fjegyzje lett. Szépii-odalmi dolgozatokat, érte-

kezéseket, czikkeket és programmértekezéseket írt. Több rendbeh közleménye
van Dongó Gyárfás Adalékjaiban. Szerkesztette a Váczi Közlönyt (1887. id.

Varázséji Gusztáv neve alatt) ; segédszerkesztje volt a Zemplénnek (1891—2),

melynek azután is fmunkatársa maradt ; 1894. óta a zemplénvármegyei gazd.

egyesület hivatalos lapját, a Gazdasági Értesít szerkesztette. Elhúnytl900-ban.
Munkái : DaU'im. Vácz. 1884. — Jeanne d'.Arc. Scliiller-tanulmáay. U. ott, 1887. — Hét-

köznapi történetek. (Elbeszélések.) U. ott, 1887. — Zemplénvármegye monogr 'fiája)

Karay Anna, Szabó József posta- és távíróftiszt felesége Pécsett, (szül.

Kecskeméten, 1863.), szépirod. dolgozatokat közölt 1882-tl a pécsi lapokban és a
Zíilában, továbbá az ,,Újság" czimü kolozsvári lapban.

önálló munkája : Szóvirágok (novellák) 1901.

Karay Nagy Mária, elbbinek édesanyja. Nagy Lajos septemvir leánya és

Karay Xándor pénzügyi tanácsos felesége Aradon (szül. Kecskemét, 1836.),

megh. u. ott, 1886., a múlt század hatvanas éveiben számos kisebb-nagyobb

dolgozatot írt az aradi lapokba. Munkája : Kalászatok a történelem és az élet

mezején. Arad, 1867. (két kötet) és két regény kéziratban.

Karcsú Arzén Antal, ferenczrench szerzetes, 1863—88-ban mint a váczi

ferenczrendi kolostor fnöke, gazdag irodalmi munkásságot fejtett ki.

ilunkái : A váczi köny\-nyomdászat tört. Vácz. 1875. — Vácz története. 9 k. 1880— 88.

Károly Ignácz, cziszt. r. szerzetes (szül, Ráczkevén, 1866.), 1891—94-ben

a pécsi, 1894-t öl az egri, 1899-tl ismét a pécsi, 1902-tl a székesfehérvári f-
gimnázium tanára, elbeszéléseket és verseket írt és egyéb hitbuzgalmis tanulságos

könjrveket az ifjúság számára, melyeket a saját kiadásában s egyet a Szent István

Társulat bocsátott közre.
Munkái : Az idegesség három ellenszere (a székesfehérvári fgüim. értesítjében (1909.)

— Igaz élet. — Fiúk könj-ve. — Lányok könyve. — Aranykönyveoske. — Ép testben ép lé-

lekben. — S/.ülök könyve. — Jellemképzés.

Károly János, szül. Ráczkevén, 1834-ben. 1855-ben fölszenteltetvén, hét

évig Agárdon mint adminisztrátor mködött. 1867-ben tétényi plébános lett, 1868-

ban az espercsi kerület iskoláinak felügyelje, majd esperes, 1885-ben pedig szé-

kesfejérvári kanonok s a papnevel igazgató-tanárja. 1886-tól batai ez. apát,

1898-tól káptalani nagyi^répost, 1900-tól káptalani, majd püspöki helynök. 1902-

ben választott driveszti püspök.
Munkái : Alkalmi prédikácziók. Emlékkönyv a székesfehérvári piispökmegye százados

ünnepére. Székesfejórvár, 1877. — Oklevelek Nádasdy Ferencz gróf nádasd-ladányi levéltárából.

Bpest, 1879. — Veg\'es egj-házi beszédek. I. Bpest, 1887. II. Székesfejérvár, 1890. — Az s keresz-

tény irodalom monographiája. Bpest, 1888—90. I—II. k. — Elmélkedések az Ur Jézus Krisztus

élete, halála és föltámadása felett. Nagj'bjti beszédek. Székesfejérvár, 1890. — Csókak vára és

várbirtokai. XJ. ott, 1893. — Oklevelek alapi Salamon Vincze családi levéltárából. U. ott, 1893. —
A Fejérmegvéljen lév plébániák összeírása 1753 ós 1754-bl. U. ott, 1893. — Fejér vármegye tör-

ténete. I. k. U. ott. 1896. II. k. 1898. — III. k. 1899. — IV. k. 1901. — V. k. 1904. ugyanott.

Kassay Adolf, ügyvéd, szül. Váczon, 1828-ban. 1846-ban ügyvédi vizsgát

tett. A szabadságharczban mint honvédhadnagy vett részt s utóbb az üldözés

ell Bécsbe menekült. Késbb hazatért. Pesten, Pozsonyban, utóbb Budapesten

tartózkodott s végre alsó-szécsénykei birtokára vonult gazdálkodni. Szerkesz-

tje volt Pesten a Községi Közlönynek, 1871-ben. Nagj' irod-ilTnl tevékenvsé-

get fejtett ki, különö8?n a jogi .szakirodalom terén.
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Katona István, a jeles történetíró, 1790—94-ben a kalocsai érs. könyvtár re Katona István,

és a papnövendékek tanára volt. 1794-ben kalocsai kanonokká, 1799-ben pedig
bodrog—monostori czimz. apáttá nevezték ki s 1811-ben meghalt. Életének
utolsó húsz évében hatalmas irodalmi tevékenységet fejtett ki. A História Colo-

censis ecclesiae (Colocae, 1800) ez. munkája heljd vonatkozású.

Katona József, a legnagyobb magyar drámaíró, szül. Kecskeméten, 1792 Katona József,

november 11-én. A gimnázium I. osztályát Pesten, a II—Vl-at Kecskeméten
végezte. A filozófiát Szegeden kezdette meg, de Pesten fejezte be, 1810-ben, s itt

maradt mint jogász, jurátus és ügyvéd 1820-ig. Rajongott a színészetért, azonban
a szinliázhoz vonta Dér\nié, a szép és ünnepelt színészn iránt táplált szerelme is.

Megi.^merkedett a színészekkel, mint benevolus actor, fellépett a színpadon, a

vidékre is kirándult a társasággal, st rendez is volt négy hónapig. Szép tehet-

sége volt a színészethez s Othello volt kedves szerepe. Azonban szüleinek rábeszé-

lésére lemondott a színi pályáról s irodalmi és eszthetikai tanulmányokba merült

és megelégedett azzal, hogy a msort öt év alatt (1811— 15) huszonkét, részben

eredeti, részben átdolgozott drámával gazdagította. Hozzájárult mindehhez, hogy
szerelmében, st irodalmi törekvéseiben is csalódott ; így történt, hogy 1820-ban,

a városi tiszti alügyészi hivatalra pályázott. Óhajtása teljesült s 1826-ban már
fóügj'észszé választották. Komoly, kevés beszéd, de igazságos, kömwületes szív
ember volt és a színészeknek mindvégig nagy pártfogója. 1830-ban halt meg és

szülvárosa emlékszoborral és (1861) a Katona-kör megalapításával tisztelte

meg emlékét. Versei közül mindössze egyet (Vágy) közölt (Aurora, 1822.), czikket

is csak hármat bocsátott közre (1. Sajó-Kaza, Tud. Gyjt. 1817-ben, IV. 2. ili az

oka, hogy Magyarországban a játékszíni költömesterség lábra nem tud kapni ?

U. ott, 1821 "iV. 3. A kecskeméti pusztákról. U. ott, 1823. IV.). Legkivá-

lóbb munkája Bánk bán. Dráma öt szakaszban. Pest, 1821. E m a kolozs-

vári színház megnyitására, pályamnek készült. A pályadíjat azonban mások
nyerték el, s Katona, a ki a pályázat sorsáról nem értesült, abban a hiszemben,

hogy az egész dolog feledésbe merült, újra átdolgozta drámáját. 1819-ben el
akarta adatni a darabot, de a czenzura nem engedte. A munka tehát csak nyom-
tatásban került közkézre, a mi egyúttal sorsát is eldöntötte. Színpadról bizonyára

hatást gyakorolt volna ; így — az akkori irodalmi áramlatok között és kezdetle-

ges dramaturgiai tudásunk mellett még az irodalmi elkelségek sem bírták észre-

venni jelességeit. 1834-ben azonban Egressy Gábor Kolozsvárt jutalomjátékul

választotta ; a következ 1835. és 1836. évben Budán is eladták. Pesten pedig

1839-ben a Nemzeti Színiiáznak (márczius 29.), 579 frtot jövedelmezett. Még
nagj-obb sikert ért el 1845 november 1-én, a mikor mintLendvay jutalomjátéka,

168Í frtot juttatott a pénztárnak. Végre a 60-as években a kritika (Gyulai Pál)

kimondotta, hogy Bánk bán a legjobb magyar tragédia.
Munkái : Szabados Kecskemét Alsó Magj'arország els mez várossá történetei. Pest. 1834.

(Kiadta id. Katona József, a szerz édesatyja.) Katona József összes müvei. Kiadja Abafi Lijos.

Bpest. 1880—81. Három kötet. Tartalma : Bánk bán. Jervizsálem pusztulása, ered. vitézi szomorú-
játék üt felv. Lucza széke, dráma három felv. Ziska, vagyis a husziták els pártütése Csehországban,
ered. nézöjáték négy felv. Ziska a Calice, ketts drámi. Monostori Veronka, nemzeti vitézi szomorú-
játék öt felv. István, a magyarok els királya, ered. vitézi nézjáték négy felv. (Girzich német sziuész

után) A borzasztó torony, vagyis a gonosz talált gyermek, ered. nézöjáték öt felv. .\ubigny Clementia
vagyis a vallás miitt való zenebona Francziországban IV. Henrik rlatt, \'itézi darab négy sza-

kaszban. A Montbelli grófok vagy az atya és az gyermekei, nézjáték három felv., francziából

szabadon készítette Haussareck J. K. Der Vater und seine Söline czimmol, magy. ford. Költemények
1815— 17-böl, összesen 24. — Katona József családja, élete és ismeretlen munkái. Ismerteti Miletz

János. Bpest, 1886. (Tart. A rózsa, vagjis a tapasztalatlan légy a pókok között, ered. vígj. 3 felv.

Kisfaludy K. Ilka ez. drámájának birálata, 1819— 1820. Kidolgozott részletek, adatok Kecskemét
monográfiájához.) A fölsoroltakon kívül készített még több színmüvet, melyeket Pesten adtak el.
Az örökség, \'igj. 1 felv. Vogel u. ; Szegény lantos, vígj. 1 felv. ; Szmolensk ostroma, érzékeny játék

5 felv., Weissenthurm Johanna u. ; Az üstökös csillag, \'igj. 1 felv., Iffland u. ; Jolánta jeruzsálemi
királyné, szomorúj. 4 felv., Ziegler Fr. W. u. ; Pártosság dühe, színj. 5 felv., Ziegler Fr. W. u. ; Élet

álom, hsjáték 5 felv., Calderon u. ; továbbá Toldy Ferencz szerint : Farsangi utazás, vígj. 5 felv.

Dobokn vára ; Nagyidai czigányok és Comarunna.
Katona Lajos, bölcs, doktor, egyetemi tanár, az Akad. lev.-tagja, szül. Vá- Katona Lujos.

czon, 1862-ben. Fiskoláit a budapesti és a gráczi egyetemen végezte. 1887—89-

ben a pécsi áll. freáliskolában, aztán a budapesti II. ker. kir. kath. fgimnázium-
ban és a Ferencz József nevelintézetben tanított s 1908-l)an a budapesti egyete-

men a régi magv^ar irodalom történetének tanára lett. Élénk részt vett a íiazai

tudományos mozgalmakban, a budapesti phil. társ. munkálkodásában, a magj-ar
néprajzi társaság szervezésében és megalakításában, s 1891—92-ben az Ethno-

Magy.irorsz/ifi VArmfgyéi és Város.al: Pesl-Pilis-Solt-Klskun ránnegye. II. 15
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graphiának is társ-szerkesztje volt. 1891-ben tizedmagával Élet ez. folyóiratot
alapitott. melyet egy évig szerkesztett is. 1893-ban a Hazánkiíak munkatársa
lett

;
lÜOi'—4-ben az Egyet. Pliilol. Közlönynek szerkesztje. Mint írót és tudóst

az irodalmakban való nagy jártasság és ritka alaposság jellemzi. Nagyon sokat
írt a külföldi és hazai lapokba és folyóiratokba (Magazin für die Litteratur des
In- und Auslandes. Ethnolog. Mitteil. aus Ungarn, Zeitschr. für vgl. Litteratur-
geseh.. Budapesti Szemle, M. Nyelvr, Nyelvtud. Közi., Egyet. Pll. Közlöny,
Ethnographia, Élet, Irodtört. Közi., Keleti Szemle, Kath. Szemle, Pesti Napló,
Hazánk. Köztelek. Pesti Hhiap, Magyar Nyelv, Katii. Szemle), az Osztrák Ma-
gyar Monarchia írásban és képben ez. vállalatba és a Pallas Nagy Lexikonába stb.

A ,,Magyarország Vármegyéi és Városai" országos monográfiának szerkeszt-
bizottsági tagja volt. Meghalt 1910-ben.

' Munkái : Vülimd lco\áps és rokonai az árja reg6\-ilágbaii. Esztergom, 1884. — Ziir Liter<xtur

und Charakteristik des magyarisehen Folklóré. Berlin, 1887. — Ein altdeutscher Scliwank in Ungarn.
U. ott, 1888. — A népnieséliTÖl. Pécs, 1889. — Moliére otthon ós a társaságban. tJ. ott, 1889. —
Német olvasóköny\- a gimn. III. ós TV. oszt. számára. Bpest. 1891—92. Ribbeck Ottó, A római
költészet története, III. köt., ford. U. ott, 1893. — Per\-igiliuin Veneris. ü. ott. 189.3. — Mj^hologiai
irányok és módszerek. U. ott, 1896. — Ipolyi Magyar M>'tliologiája. U. ott, 1897. — A Gesta Roma-
uorum Sztárai-codex. U. ott, 1898. — A magyar mj-thologia irodalma. V. ott, 1899. — A Gesta
Romanorum. U. ott, 1899. — Haller János, Gesta Romanorum. U. ott, 1899. — Temesvári Pelbárt
példái. U. ott, 1902. — Alex. Sz. Katalin legendája. U. ott, 1903. — A Teleki-codex legendái. U. ott.

1904. — Báriám és Josafát legendája és a Bod-codex egy példája. U. ott, 1903.—Középkori legendák
és példák kódexeinkbl és Temesvári Pelbárt irataiból. U. ott, 1907. — Petrarca. U. ott, 1907.

KatouaMihAiy. Katona Miliály. 1886 óta Kecskeméten mködik mint a ref. fgimnázium
tanára s 1894-tl igazgatója. Ez id alatt czikkeket Irt a Sárospataki Közlönybe
(1887), s a Prot. Egyh. és Isk. Lapba (1887.)

önálló munkái: Égy kis feh-ilágositás a nagyszalontai gimn. alapok ügyében. Kecskemét,
1887. — A testgyakorlás fontossága. U. ott, 1889. — Javaslat a kecskeméti ref. fgimnázium-
nak áUamsegélylyel újjászervezése tárgyában 1895. — A nagyszalontai gimnázium története
200 éves múltjáról. Nagyszalonta, 1896. (Gere Ferenczczel együtt.)

Katona Katono Zsigmond, gyógyszerész, 1867-ben telepedett Kecskemétre s a vá-
Záigmond.

j,Qgj^a^]j eg^ák legkiválóbb polgára lett. Czikkei elszórtan jelentek meg.
önálló munkái : Az 1872-dik évben Kecskeméten rendezett orsz. iparmütárlat emlékkönyve.

Kecskemét, 1874. — Kecskemét és vidékén termelt gyümölcsök osztályozott leírása. U. ott, 1885.
— Név- és árjegyzéke Katona Zsigmond kecskemót-katonatelepi mintaszlötelepén termelt leg-

becsesebb szölöfajoknak. U. ott. — A Kecskeméten termelt összes szölöfajok ismertetése.

Kazaiy Imre. Kazaly Imre, theol. doktor, váczi egyházmegyei áldozópap, 1871—3-ban
mint püspöki szertartó, majd szentszéki aljegyz, 1873—1888-ban pedig mint a
theológiai intézetnek tanára Váczon mködött. Szépirod. ezikkeket, egyházjogi,
történelmi, társadalmi és kritikai dolgozatokat írt. 1886-tól A Külföld Szónokai
ez. vállalatot szerkesztette.

Munkái : A kath. egyházjogtau kézikönyve. Váoz, 1877. Az egyet, egj'liáztörténelem kézi-

könyve. XJ. ott, 1879—81. — A modern jótékonyság. Bpest, 1882. — Élet és társadalom. Beszélyek
és értekezé.sek. Vácz, 1882. — A hadkötelesek, katonák és honvédek nsülésót szabályozó újabb
törvényeink. Temesvár, 1886. .— Gyakorlati útmutatás a házassági ügyekben. U. ott, 1887.

'""^L^óT^*'
Kecskeméti Lipót, bölcs, doktor, nagyváradi frabbi (szül. Kecskeméten,

1865), különösen a zsidó költészetet ismertette czikkeiben, melyek a Magyar
Zsidó Szemlében, a Kisf.-Társaság Évlapjaiban (1892. XXIII. ( az Alföldben
(1894.) a nagj'váradi Szigligeti Társaság Évkönyvében (1892—5.) és az Izr. M.
ír. Társaság Évkön3'vében jelentek meg. Ugyanitt és a Dávid Ferencz-egylet
Évkönyvében vallástörténeti tanulmányok.

Munkái : Z-sidó költkbl. Bpest, 1887. — A pokol a középkori zsidó költészetben. U. ott,

1888. — Templomi beszédek.

Kecskeméti Kccskeméti Vilmos, hírlapíró. Kecskeméten a Kecskemét és Vidékének vol*
Vilmos. szerkesztje és a Pestmegyei Hírlapnak szerkeszthelyettese. Számos hehd

érdek, pohtikai, társadalmi és ki'itikai czikket íit lapjaiba, de a fvárosi lapokba,
a Magyar Hírlapba, Egj-etértésbe, Kritikai Szemlébe és a Pester Lloydba is.

Kelemen Mór. Kdemeii Mór, kúriai bíró, szül. Kunszentmiklóson, Petfinek kortese volt
s bukását is írta meg a Márczius ez. lapba. A múlt század ötvenes éveiben Pesten
Tóth Kálmán és Vadnay Károly társaságában szépirodalmi dolgozatokat íroga-
tott. Késbb állami szolgálatba lépett és mint miniszt. osztálytanácsos, tagja volt
a Szeged regenerálására kiküldött kir. biztosságnak. Elbeszéléseket, verseket,
ezikkeket Irt. Szerkesztje volt a Közigazg. Döntvénji:árnak (1877—79.)

Munkái : Latin-német-magyar általános tiszti szótár. Pest, 1862. — A magyar büntet-
törvénykönyv büntetési és börtönrendszere. Bpest, 1888. — Büntetési ós börtönrendszerünk reformja.
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Király László, a lévai kegyesr. fgimnázium tanára (szül. Kecskeméten, Király Lfczió.

1863). Munkája : A másodfokú határozatlan egyenletek megfejtése.

Kis-Ers Ferencz, kalocsai fegyházm. áldozópap. 1886-ban a kalocsai Kis-Ers;

kisebb papnevelöintézet növendéke lett. 1893-ban pappá .szentelték, s két évre

rá, 1895-ben, a budapesti egyetemen az egyházjog doktorává avatták. 1896-ban

theologiai tanár lett Kalocsán, s valamivel késbb ugyanitt az érseki szentszéknél

a szegényeknek ügj^édje. majd szentszéki bíró. A lapokban több kisebb-nagyobb

költeménye jelent meg. Idegen költktl is fordítgatott ; írt továbbá jogi és

politikai czikkeket, bírálatokat, ismertetéseket, bölcseleti értekezéseket és

történelmi dolgozatokat.
önálló munkái : A kath. autonómia. Bpest, 1897. — Nevezetesebb elméletek a nyelv erede-

térl. U. ott. 1905. — Ecee sacerdos. Színi jelenetek. Kalocsa. 1906.

Kiss Károly (Franczia), szül. Kecskeméten, 184-ben. 1878—9-ben Bosznia kíss Károly,

ocupatiója alkalmával több ütközetben harczolt. Több fvárosi iskolában tanított,

mint rendes, helyettes vagy óraadó, s 1886 óta a budapesti ref. fögimn. tanára.
Munkái : Középiskolai mathem. és geometriai tankönyvek. Symmetriciis függvények elmé-

lete. Bpest. 1882. — Tizenliárom új képlet a tízes szánaok négyzetének meghatározására. 1894.

Klimstein (Khalmi) József, r. kath. áldozópap, szül. Váczon, 1843-ban. KUmstein

Váczon, Nagyszombatban és Esztergomban tanult, Xagj^maroson, Ipolyságon és "'^^^^

'

Esztergomban káplánkodott s 1 870-ben Nagj'szombatbanfgimn. tanár, 1889-ben

convictusi alkormányzó, 1890-ben szentszéki ülnök lett. Sokat írt a lapokba.
Munkái : Udalrik, a pápai zuáv. Breseiani u. ford. Esztergom. 1S<35. .— Arpádliázi Sz. Erzsébet

élete. Stolcz Albán u. ford. Eger. 1867. — Az egjház a szabadság légkörében. Esztergom, 1868. —
A divatos nevelés következményei. Hagelückeu dr. Fr. A. után ford. U. ott. 1869. — Madách Imrének
..Az ember tragédiája'- ez. dr. költeményérl. Nag\-szombat, 1877. — Czuczor Gergely, Pozsony,

1884. — Pályám emlékei. Xagj'szombat, 1884. (Értekezések.) — Pázmány Péter élete. Pozsony,

1884. — Dr. iHajer István v. püspök. Bpest, 1885. .— Simor János. . . . élete. Pozsony, Bpest. 1886.

— Simor János Magj-arország bibornokherczeg-primása. XJ. ott, 1886. — Vázlatok Haynald Lajos ....

életébl. XT. ott, 1889. — Emlékezés Simor János bibomokra. Nagyszombat, 1891. — Szerkesztette

a Korkérdéseket (1868—9.), az István bácsi Naptárát (1871-tl) és az 188G-ban, Pozsonyban meg-
indult Magj-ar Sión rei ez. vállalatot.

Klinda Theofil, kánonjogi doktor, szül. 1857-ben, Kecskeméten. Dorogon, KUnda Theotu.

Budarsön, Óbudán és Budapest-Józsefvárosban volt segédlelkész. 1893-ban szent-

széki jegyz. ^lint iU^en, szerkesztette meg a IVIillenium évében a Magj'arok Nagy-
asszonyának új ünnepére a zsolozsmát és misét, a minthogy általában az egész

ünnep eszméje benne fogamzott meg. 1896-ban primási titkárrá és 1903-ban esz-

tergomi prelátus kanonokká léptették el. Munkatársa volt az Egj'házi Közlöny-

nek és a Hittud. Folyóiratnak.
Müvei : Vademecum hturgicum. Bpest, 1892. — Szent Család. U. ott, 1893. (Imádságos

könyv.) — Idegen %-ilág. Rajzok és elbeszélések. (Ford. Tj. ott, 1897. — Múlt és jelen. Rajzok elbe-

szélések. (Szerk. Kaposi Józseffel.) U. ott, 1897.

Kóczán Ferencz, gyömrl földbirtokos (megh. Budapesten, 1894-ben, 53-ik Kóczán

évében) 1887-ben 14000 frtos alapítványt tett a M. T. Akadémiánál a viszonylag
^<'"'^'^-

Isgjobb magyar tört. színmvek évenkénti megbírálására és jutalmazására.

Czikket írt a Csal. Körbe és az Ország-Világban Csokonai 3 levelét közölte.

Kókán János, a m. kir. földmívelés-, ipar- és keresk. miniszterum szám- Rókán János,

tisztje (szül. Kalocsán, 1849), 187—82-ben földtani intézeti alkalmazott és egye-

temi assistens Hantken Miksa tanár mellett, czikkeket írt Uranus álnév alatt.

Munkái : A termföld ismertetése. Bpest, 1874. — Budapest környékének kzetei. XJ. ott,

178. — Az semlösökrl. XT. ott, 1882.

Komárik István, áldozópap, a Jézus-társaság tagja, két évi félbeszakítással
jco,„árik

1885 óta a kalocsai érseki fgimnáziumban tanárkodik. Czikkeket és programm- István,

értekezéseket írt.

Munkái : Klobusiczky Péter kalocsai érsek élete. Kalocsa. 1891. — Gr. Koháry István élete.

L'. ott, 1891. — A három kassai vértanú. Bpest, 1891. — Calderon színmüvei. Ford. Kalocsa,
1896— 7. — Magyarország oknyomozó története, approbált tankönyv a középisk. számára ; II. Rá-
kóczi Ferencz és a Mária-kongregáczió története (Congr. Ért. 8. évf.)

Koncsek {Kondor) Lajos, fv. isk. igazgató (szül. GödöUön, 1862), czikkeket, Koncsek Lajoa.

ered. és fordított dolgozatokat írt fvárosi és vidéki lapokba és több elbeszélést a

Méhner-féle Mulattató és hasznos olvasmányok ez. gyjteménybe ( 1 883—87) Ezen
kívül szerkesztje volt a Népnevelk Lapjának (1892—96), a Tanítók Zseb-

naptárának (1898— 1910), a budai könyvtár-eg3'esület II. és III. Évkönyvének
(1895—96) s az Erzsébet királyné ez. emíékfzetnek.

Munkái : A bnjor fváros népiskoláiról. Tanulmány. Bpest, 1894. — -Az iskolatársi szel-

lem fejlesztésérl. Tanulmány. Bpest, 1900. — Párisi jegyzetek. Bpest 1901. — Mit is fzzünk ?

Bp."3t, 1907. — Kocsárdi vára. Verses elbeszélés, 12 énekben. (Sajtó alatt. )
-— Regényfordítások.

15*
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Koppi KAroiy.
' ^. Koppí Károhj József, kegyesrendi áldozópap és egyet, tanár, szül. Váczon,
1744-hen. Nyitrán 1767-l>en fölszentelték, 1774-bon Nagyszombatban bölcse-

letdoktorrá avatták ; 1777—79-ben a kassai. 1780—83-ban a kolozsvári akadé-
mián és 1784-tól. a pesti egyetemen tanárkodott. Hajnóezinak barátja volt és a
franczia alkotmán\Ta poharat emelt. E miatt 1796-ban, a Martinovics-pör
alkalmával elvesztette állását és Máramarosszigetre, utóbb Nagykárolyba
vonult, hol 1801-ben meghalt. Számos latinm és kézirat maradt utána a Magy.
nemz. múzeumban és Váczon a kegyes-rendiek könyvtárában.

Korda imtv. Korda Imre, szül. Halason, 1853-ban. Két évig nevelsködött, aztán Pestre
jött, az Üstökös és 1874. elején a Hon mujikatársa lett s egyúttal az egye-
temen a bölcs, tanfolyamot is elvégezte. 1878-ban az Egyetértés szerkesztségébe
lépett, ott mködött 1881-ig, mikor Halasra hívták gimn. tanárnak. Számos
közlemén^'t irt a lapokba és folyóiratokba.

Munkái : Mngnhild. Norvég elbeszélés. Ford. Bpest, 1878. — Stilisztika és verstan. Halas,

1888. — 1882—84-ig a Halasi Újságot szerkesztette.

Korcn letváii. Koren István, szül. Domonyban, 1805-ben, meghalt Szarvason, 1893-ban. —
1833—56-ban az aszódi algimnázium tanára volt s mint ilyen, 1835—38-ban
Petfit is tanította; 1856—1883-ban a szarvasi fgimnáziumban mködött.
Értekezéseket írt a szarvasi ág. ev. lyceum Értesítjébe (1874. és 1883. Szarvas
viránya) és adalékokat Petfi életrajzához a Vas. Újságba (1893).

KoYáce Antni. Kovács Antal, kegyesrench tanár, 1888-tól kezdve több mint egy évtizeden

át a kecskeméti kath. fgimnáziumban mködött. Ez id alatt czikkeket írt a
helyi lapokba és több dolgozatot közölt a Katona-Kör Évkönyvében.

Ónálló munkái : A szerelmi bánkódás kifejezése a migyar népköltészetben. Kecskemét.
1889. — A magyar nép érzelem- és kedély %'ilága dalaiban. U. ott, 1890. — Jókai mint regényíró.

V. ott, 1893. — Királydal. {Megzenésítette Szent-Gály Gy.)

Kovács Gyula. Kovács Gyulo; jogí doktor, szül. Monoron, 1856-ban. 1880-tól tíz évig a mis-

kolczi keresk. és iparkamara titkára volt. 1890-ben a kereskedelmi minisztérium
szolgálatába szegdött s 1891-ben a keresk. múzeum aligazgatójává lett és egyet,

magántanárrá habihtáltatott. Czikkeket íit fvárosi és vidéki lapokba és folyó-

iratokba. Szerkesztje volt a Közgazdaságnak (1880—81), a Borsodmegyei La-
poknak (1881—82) és a Kiállítási Czimtárnak (1895.)

Mtmkái : Az agío ingadozásának hatása a keresk. forgalomra. Bpest, 1881. — A miskolczi

kereskedelmi ós iparkamara jelentése az 1880. és 1890. évekrl. Miskolcz. —- A borsod-miskolczi

háziiparegj'esület tíz é\'i története. Bpest, 1885. — Az italmérési regalejogról. Miskolcz, 1888. —
A magj'nr háziipar törzskönyve. U. ott, 1898. — Közgazdaságán. U. ott, 1899.

Kovács Ev. Kovács Ev. János, szül. Kecskeméten, 1841-ben. 1860-ban Váczon a piaris-
jáDos.

^^j. szerzetébe lépett s 1867-ben fölszenteltetvén, Kecskeméten, Üjhelyben, Bu-
dapesten, Váczon és Szegeden tanárkodott. Költeményeket és czikkeket írt fvá-
rosi, de különösen vidéki lapokba és a Dugonics-társaság I. Évkönyvébe.

Munkái : A testgj'akorlat mint nevelési eszköz. Sátoralj lújhely, 1876. — Netti, a migy.'.r

zsidón. U. ott, 1888. — Az sök emléke. U. ott, 1880. — Latin-magyar zsebszótár Q. Horatius!

Flaccus müveihez. Bpest, 1887. — Tornászok indulója. Szögedi Endre zenéjével. Szeged, 1894. —
Hálakoszorú. U. ott. 1896. (Költ.) — Szentelt emlék. U. ott, 1896. (Költ. Szögedi E. zenéjével).
•— Hyranus. A szegedi dalárda 25. évi jubileumára. Megzenésítette Szögedi E. — Programmérte-
kezései : Petfi és a szenved ige. Ujhehi fögimn. Ért. 1877. — Vörösmarty M. Áldozatáról, u. ott.

1878. — Apró vonások a magj'ar tanulók életébl. U. ott, 1882.

Kovács László. Kovács László, szül. Czegléden, 1853-ban. 1885—90-ben Szolnok-Doboka
vármegye szolgabírája ; 1890-tl vármegyei ülnök Lúgoson. A 80-as években a
Nagy-Krös és Kecskemét munkatársa s a Függetlenség és Pesti Napló levelezje.

Több vidéki lapba irt. 1883—84-ben a Gyöngyöst szerkesztette.

Kovács Ödön. Kovács Ödön, államvasúti mérnök, szül. Szabadszálláson, 1856-ban. 1880
végén a vasúti és hajózási ffelügyelség, 1883 tavaszán pedig a m. kir.

államvasutak szolgálatába szegdött. Elbeszéléseket írt, s a Müegyet. Lapokban
az 1591. kolozsvári arithmetikáról ismertetést.

Munkái : Beszélyek az ifjiiság számára. Bpest, 1874. — Gyakorlatok a franczia nyalv tami-

lá.sához. I. füz. U. ott, 1875. — Az összeköt vasút pesti oldalán létesített pályamagasítás ismer-

tetése. U. ott, 1885. — A mérnöki foglalkozás gyakorlásának törvény útján leend szabályozási.

Kovács Pál. Kovács Pál, jog- és államtud. doktor, oki. ügyvéd, szül. 1855-ben. Kecske-
méten. 1878-ban Budapesten a Közvéleménynek, 1880-ban a Függetlenség-

nek munkatársa lett, 1881-ben Kecskeméten a Kecskemétnek szerkesztje.

1883-ban a kecskeméti ref. egyháztanács megválasztotta az ottani jogaka-

démiatanárává, melynek utóbb, 15 évig, igazgatójáig volt. Nagy tevékeny-
séget fejtett ki Kecskemét pohtikai és közmveldési, egyházi és iskolai

mozgamaiban, s különösen lapját számos szépirodalmi, ismeretterjeszt
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és ki-itikai dolgozattal 'gazdagította. 1884-tI azonban inkább a jogi irodalom
terén fejt ki munkásságot. Szakczikkei a jogi szaklapokban jelentek meg. Szer-

kesztette a Katona József-Kör Évkönyveit, mint a kör titkára és a Homyik-
Albumot (1894).

Munkái : A törvényhozó hatalom ^^szonya a végrehajtó hatalomhoz. Kecskemét. 1884.— A statisztika és szabadakarat. V. ott, 1885. — Magyar közigazgatási jog. 1885—87. — Törvény-
hatósági és községi önkormányzat. U. ott, 1886. — Közigazg. jogi értekezések és irányczikkek.
V. ott, 1887. — Büntetjogi értekezések. XJ. ott, 1887. •— A jogakadémiák kérdé.séhoz. U. ott. 1887.— A jog- és államtudomáu>T államvizsgálatok szigorítása. U. ott, 1888. — Ivritikai dolgozatok ós
értekezések a jog- és államtudományok körébl. U. ott. 1891. — A kötelez polgári házasságról.

U. ott, 1893. — A kecskeméti ev. ref. jogakadémia oktatásügyi szabályainak tervezete. U. ott, 1895.— A kecskeméti Katona József-Kör Évkönyvei 1892— 1900-ig. — A kecskeméti ref. jogakadémia
évkönyvei 1891— 1905-ig. — Igaz hazafiság. U. ott, 1891. — A népdalok statisztikája. U. ott.

1891. — Múlt és jöv. U. ott, 1904.

König G-usztáv, r. kath. áldozópap, szül. Budafokon, 1855-ben. Egyideig p^°°?
Budapesten, a Krisztinavárosban káplán, azután vizivárosi lelkész lett.

Munkái : Öt nap Rómában. A zarándokoknak vezetül. Bpest, 1898. — Üdvözl beszéde
XIII. Leó pápához 1898. márcz. 31. U. ott. (Latin beszéd) — Javaslata a XIX. század végén s a
XX. század hajnalán Üdvözítnk .... földi helj'tartója iránt nyilvánítandó ünnepélyes hódolat
ügyében kinevezett Eszt^rgom-fegj'házm. ötvenes bizottságnak. Esztergom, 1898. — Szerkesz-
tette a Külföldi EgT.-h. Szónoklatok ez. ha\-i folyóiratot. Bpest. 1897—98.

Köpesdy Sándor, fögimn. igazgató, szül. Félegyházán, 1840-ben. 1864—5- Köpesdj

ben a bpesti II. ker. fgimnáziumban, 1865-tl kilenczedfél évig Baján, azután a
Sándor,

bpesti kir. kath. fgimnáziumban mködött. 1881-tl a bpesti \T^I. ker. áll.

gimn. igazgatója volt, s végre az V. ker. áll. fgimn. igazgatótanára. Czikkei a
szaklapokban jelentek meg.

Programmérlekezégei : M. Tullius Cicero és levelei. — Az iskola alapításának ós elséves tör-

ténetének vázlata. — Munkatársa volt a M. Nj'elvtört. Szótárnak, szerkesztje az Orsz. Tanár-
egj-let Közlönyének (1873—74), a Kritikai Szemlének (1878) és a Középisk. Könyvek Tárának
(1891—93.) Ónálló munkái : A görög irodalom története. Pest, 1873. — Magj'ar-latiu és latin-magyar
kéziszótár. Bpest, 1881—82. — Tanügyünk és a középiskolai törvényjavaslat. U. ott, 1882. — A görög
irodalomtörténet synehronistikus táblája. V. ott, 1898. és isk. klasszikusok magyarázatos kiadásai.

Körösi Henrik, középiskolai tanár, (szül. Nagykrösön, 1859) elbeszéléseket és Körösi Henrik,

czikkeket írt a budapesti napi- és szaklapokba. Munkája : A magyar népmesék
anyagáról. Bpest, 1889.

Körösi Sándor, tanár, szül. Nagykrösön, 1857-ben. 1884-ben a fiumei áll. Körösi Sándor,

fgimnáziumbanamagj'ar nyelv ésirodalom tanára lett. Több czikket írt a lapokba
é.* szakfolj'óiratokba. Alapítója és szerkesztje volt a fiumei Magyar Tengerpart
ez. hetilapnak (1893—97). 1900 óta a bpesti VII. ker. István-úti áll. fgimn.
tanára s a bpesti keresked. akadémián az olasz nj^elv eladója.

Munkái : Grammatica teoretico-pratica della lingua ungherese. Parte I. Bpest, 1891. Parte
II. Fiume, 1898. — Adalékok Fiume néprajzához. Bpest, 1892. — A magj'ar nyelvbeU olasz elemek.
Fiume, 1892. — Zrinja és Machiavelli, 1902. •— Olasz-magj'ar szótár 1910. — A Magyarország
vármagj-éi és városai czimü munka fiumei kötetébe ö irta a következ czikkeket : Ünnepi és temet-
kezési szokások Fiúméban ; A liitoktatás ; Fiume irodalma; Fiume társadalma.

Köszeghi Sándor, szül. 1859. 1883-ban elvégezvén a budapesti egyetemen
tanulmányait, a veszprémi püspöki lyceumban tanulmánja felügj^el, majd
az egyházjognak és történelemnek nyilvános rendes tanára lett. 1889-ben az
Országos Levéltár szolgálatába lépett, 1896-ban pedig kinevezték Pest vár-
megye flevéltárosává. Kisebb, nagyobb, történelmi dolgozatai a Hadtörté-
nelmi Közleményekben, Gazdaságtörténelmi szemlében stb. jelentek meg. A
Sopronban székel ,,Mária-Jozeíiaum" Gyógyitókarábau Nyomorék Gj'ermekek
Menedékhelyének létrehozatalában oroszlánrésze volt.

OniUó munkája : Nemes családok Pest vármegyében, Bpest 1899. — E monográfiában
ó irta a l'est nemescsaládai ez. fejezetet.

Kuliffay Ede, szül. Mácsán, 1839-ben. Papnak készült, de az utolsó pillanat-

ban odahagj'ta az egyházi pályát és hírlapíró lett Pesten, jogot hallgatott
(1859—62.) s azután az Idk Taníijánál dolgozott és a Napkeletnek volt segéd-
szerkesztje. 1874-t öl a Nemzeti Színliáz segédtitkára. Megh. Budapesten,
1881-ben. Költeményeket írt a lapokba s évkönyvekbe. Munkatársa volt a
Szegedi Híradónak, segédszerkesztje 1879-ben a Képes Csal. Lapoknak és szer-

kesztje aM. Hírlapnak (1877—79).
Munkái : Fehér rózsák. Költ. Pest, 1860. — Szentelt koszorú. Költ. U. ott, 1862. — Magyar-

ország története. U. ott, 1871. — A szabadság hsei ós vértanúi. XJ. ott, 1872. — Young A. : Az el-

veszett okmányok. Ford. U. ott, 1872. — Nemzeti Lant. Magyar költk vál. versoi. U. ott, 1873.
— A rablógyilkos. Vígj. About u. ford. Budapest, 1876. — Erdély története U. ott, 1878. — Rita.
Vig dalm, Vaez G. u. ford. U. ott, 1879. — Cselre cselt, víg dalm, KastelU u. ford. U. ott, 1884.

— Négy fordított színdarab kéziratban.

Köszeghi
Sándor.



'2~'2 Irodftloni, tudomány és mvészet.

LaozkoTic- Laczkoí'ics Jáfios. testrkapitány, szül. Szentlörinczkátán, ITO-ben.
17 72-ben a testrségbe lépett és ama szellem hatása alatt, mely Bessenyeit és tár-

sait lelkesítette, megtamilta a német, franezia és olasz nyelvet, külföldi munkák.at
olvasott, de a magyar haladását is szívén viselte. 1776-ban átlépett a Gréven-
huszárezredbe. két évig Olaszországban élt s 1778-ban részt vett a porosz hadjá-

ratban. A békekötés ntán ezredével Slavoniába ment, 1787—89-ben pedig vitézül

harczolt a török ellen. 17í>0-ben az ezred tisztjei Szerbiából az országgyléshez
kérvényt intéztek s független magyar sereg felállítását sürgették ; e miatt Lacz-

kovicsot Béesbe idézték s ilantuába helyezték át. L. azzal felelt, hogy Idlépett

a hadseregbl s Pesten telepedett le. Lelke keserséggel volt eltelve a dinasztia

iránt, mely önfeláldozó, h szolgálatait s vitézségét elfeledte; elhatározta, hogy
egész Európa eltt meg fogja bélyegezni. Késbb Martinovics Leopoldnál némi
kegj'dijat eszközölt ki számára ; de Leopold halála után azt is elvesztette. Hiába
folyamodott nyugdíjáért: elutasították. Végs elkeseredésében egészen Martino-

vicshoz csatlakozott, a ki viszont mindenek fölött megtisztelte bizalmával és

összes terveivel megismertette. A ..Kátét" szintén fordította magyarra. 1794.

augusztus 14:-én elfogták és 1795-ben május 20-án Budán lefejezték.

iltinlcái : Magj-arország állapotáról .... 1790. — A niatzedoniai vitéz. Trenck u. ford. 1790.

H. n. — A ker. vallásban magát oktattatni vágyódó utazó ember Jeruzsálemben. 1790. (A ker.

vallásnak szertelen kigúnyolása.) — A IMagjarország gj^ilésiben egjben-gyült . . . rendekliez 1790.

esztendben tartatott beszéd. Most deák nyelvbl magj-arra fordíttatott. (Martino^•ics Oratiójának

bóvitett és átalakított fordítása.)— A Jézus-társaságbeli szerzeteseinek Khínából való kiüzettetése.

Rómában. (Ford. Rautenstrauch u.) .— Oratio pro Leopoldo II . . . rege ab luuigaris proceribus

accusato anno 1792. elucubrata. Germania, 1792. — A niagj-ar történeteknek rö«d rajzolattya.

Pest, (1792.) — Discussio oretoria in eos, .qui in librorum censuram invehuntur. . 1792. — Lit-

terae ad imperatorum et regem Hung. Franoiscum II. de dato 7. Octobris 1792. Francziából.

László Károiv. László Káróly, mérnök, szül. Kecskeméten, 1815-ben. Részt vett a szabad-

ságharczban, mint honvédtzérhadnagy és az emigráczióban, 1850—52-ben,

Kossuthnak titkárja volt. 1852—67-ben Amerikában mint mérnök s keresked
mködött ; akkor hazatért s Dunapatajon, majd 1871-ben Kecskeméten telepe-

dett le. 1872-ben városi mérnökké választották. 1882-ben a szolnokcsongrádi

jobbparti tiszaszabályozó társulat igazgató-mérnökévé lett, s Ujkécskére köl-

tözött. Megh. Bátyán, 1894-ben. Leveleket írt Ameriból vidéki és fvárosi lapokba.

Mttnkái : Xaplótöredék az 1849-iki menekülteket, internáltakat . . . illetleg. Bpest, 1887.

— Kecskemét városa. Kecskemét, 1895. (Térkép.)

Latabár Endre. Lütabár Endre, színigazgató, szül. Halason, 1811-ben. Jogi pályára készült,

de mint harmadéves jogász, összezördült atyjával és színésznek állott. Debre-
czenben, majd 1833—38-ban Kassán, azután Kolozsvárt szerepelt s az utóbbi

helyen, 1842-ben, társulatot alakítva, mint igazgató folytatta pályáját. 1861— 2-

benésl865—73-ban Kassán volt igazgató. Meghalt 1873-ban, Miskolczon. 33

színdarabot fordított magyarra ; ezenkívül zenét szerzett Benedek Józsefnek :

A szegedi Kupecz, és Felekj Sliklósnak Angyalbandi ez. népszínmvéhez.

Lankó Albert. Laukó Albert, föreáhsk. tanár, földrajzi író (.szül. 1851-ben. Nagykátán)
számos ezikke és értekezése jelent meg. Programmértekezései pedig a székely-

udvarhelp (1881, 1884, 1887) és az aradi áll. freáhskola Értesítjében (1895).
Munl-iii : Rambaud, Oroszország története, Ford. Bpest, 1884-— 90. .— Tozer, Ókori föld-

rajz. Ford. V. ott. 1890. — Tankönj-%-ek. Térképek.

Latikó Károly. Loukó Kátóly, ev. Iclkész, szül. Czegléden, 1838-ban. 1865-ben segédtanár

lett a pesti ev. gimnáziumban, a következ évben pedig a kecskeméti evangéhkus
gyülekezet lelkésze. Czikkeket közölt a prot. lapokíjan.

Munkája : Schwalb M., A régi és az új hit a Krisztusban. Ford. Pest, 1870. — A magj-ar-

országi prot. egylet Évkönyve. Bpest, 1876. — Jézus Krisztus a mi gj-ámintézetünk fundamentuma.
Egyh. beszéd. Kecskemét^ 1892.

Lévay Lévuy Fereucz, szül. Pihsen, 1848-ban. 187 l-t öl a szegedi freáliskolában
ercncz.

tanított ; 1884-ben Csongrádvármegye tanfelügyelje lett, 1890-ben osztálytaná

csos a kultuszminisztériumban. Megh. Budapesten, 1895-ben. Szerkesztette

a Darázs ez. élczlapot. Szegedi Közlönji; s az Alföldi Iparlapot.
Munkája : A magj-arországi népoktatásügy, keresk. s ipari szakoktatás szervezete és köz-

igazgatása. I—II. k. Bpest, 1893^98. Ezenkí\TÍl számos ezikke jelent meg elszórtan.

Lévay Mihály. Lévoy Mihály, r. kath. áldozópap, szül. Úriban, 1862-ben. 1885-ben fel-

szentelték s Nagykátán és Nagykrösön káplánkodott, majd három évi segéd-

lelkészkedés után uj-szászi plébános lett. Késbb orsz. képviselnek választották.

Költeményei, könyvismertetései, paedagogiai s egyéb czikkei jelentek meg.
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Munkái : A szelónyi kút. Tanulságos olvasmány a józan mügyar népnek. Bpest, 1802. —
Dalok a magányból. U. ott, 1894. — Gyászbeszéd, melyet . . . Erzsébet királyné ö felségéért tartott

isteni tisztelet alkalmával mondott. U. ott. 1898. — Imakönyv a ker. katliolikusok használatára.

U. ott, 1900. (Orczy Tekla rajzaival.) — Jubileumi sze?it énekek a rom. katholikus liivek számára,

f. ott, 1900. — Iviadta Kutlien költeményeit (Nagykörös, 1888) és Szülik .lözscf kollcményeit.

Lipóczy György, ma,gáráÚYa.t álnok (szül. Kecskeméten, 18-t2-btn) Közzétette

Bárány Boldizsárnak a Bánk-bánról kt Rostáját a Kisfaludy-Társa-ság Évlapjai-

ban (Új. f. III. 1869.) s költeményeket, tárczákat, vegj'es czikkeket és (fordított)

elbeszéléseket írt a lapokba.
Munkái : Szívhangok. Esztergom, 1864. (Költemények.) — Apoteózis. Drámai költemény.

Bpest. 1897. — Zsokke. A budai pasa. Ford. Bpest, 1898. — Két kötet Schmid Kristóf elbeszéléseibl.

Liszha Béla, freáliskolai tanár. 1893-ban Kecskemétre került. Sok czikket :

közölt a Kecskeméti Lapokban, melynek szím kritikusa volt, s a Katona-Kör
Évkönyvében (3. és 4. köt.) szintén vannak dolgozatai.

Munkái : A „Kecskemét múltja és jelene" ez. monográfiában a kecskeméti színészet törté-

nete. — Az ifj. köny\-tár szakszer jegyzéke ; Kerületi tornaverseny Kecskeméten ; A színészet

els nyomai Kecskeméten. (Kecsk. freálislc. Ért. 1895., 1897.. 1898.)

Lisznyai Darnó Endre, államtud. doktor, min. fogalmazó (szül. Alsónyár-

egyházán. 1863) röpiratot bocsátott közre a sovinizmusról, lovagias.sági'ól, szo-
'

czializmusról, protekczióról stb. ily czímmel : Néhány szó. Bpest, 1900-ban.

Losonczi Hányoki István. A nagykörösi gimnázium tanára volt 1741— 1769-

ben. Akkor süketsége miatt nyugalomba vonult. Meghalt 1780-ban Nagykrösön.
Munkái : Éneklésben tanító mester, stb. Pozsony, 1754. — Artis poeticáé subsidium. V. ott,

1769. — A szent históriának simmiája stb. Pozsony, 1771. — Hármas kis tükör. Pozsony, 1773. —
A juhtartásról való oktatás és a dohánytermesztésnek mestersége. Paul Venczel u. V. ott, 1773.

— Halotti énekek. Pozsony és Pest, 1791. — Kéziratban : theologiai és földrajzi kompendimnok,
melyeket az iskolában eladott, a nagy-körösi ref. fiskola köny\'tárában és a N. Múzeumben, s az

utóbbiban még : a vallás eredetének rö\'id leírása.

Losonczy (Hányoki) László, szül. Nagykörösön, 1844-ben. 1873-ban a nagj'-

krösi ref. tanítóképz tanára lett. Czikkeket írt az egyházi lapokba.
Munkái : Herbert Spencer : Értelmi, erkölcsi és testi nevelés. Ford. Nagykrös, 1875. —

A tanító mint orvos. Ford. németbl. U. ott, 1878. — Pestalozzi János paedagógiája. U. ott, 1895.

Tankönyvek népisk. számára. —• Szerkesztette a Közérdeket 1895—98-ig, Nagykörösön.

Losonczi László, a költ, szül. 1812-ben, Kecskeméten. 1844-ben a gyönki
gimnázium, 1849-ben a kecskeméti, 1853-ban pedig a nagykörösi iskolának lett

tanára. Meghalt 1879-ben Budapesten, az irgalmasok kórházában. 1843—47-ben

számos költeménye jelent meg a lapokban és czikket írt a a Sürgönybe (1866)

és programmdolgozatot a nagykrösi fgimn. Tudósítványába.
Munkái : Losonczy László költeményei. Pest 1853 (f 1857.) — L. L. újabb költeményei.

U. ott, 1862. — Dalok és szavalmányok. Nagykrös, 1878. — Keserg lant. Kecskemét, 1879. —
Szerkesztje volt a Czeglédnek (1879). Dalok, színdarabok kéziratban.

Lovassy Sándor, bölcseleti doktor, ornithologus, szül. Abonyban, 185ö-ben.

1876—89-ben a nagyrczei polg. iskola tanára volt ; 18S9-ben a kesztlielyi gazd.

akadémia tanárává nevezték ki. A hazai ornithologia körül nagy érdemeket
szerzett. Számos czikket írt, melyek szaklapokban és a Keszthelyi Hírlapban,

melynek 1892-tl szerkesztje volt, láttak napvilágot.
Munkái : Adatok Gömörmegye madárfaunájához. Bpest, 1883. — A Murányvölgy miu-ány

—

nagyrczei szakaszának földrajza. U. ott, 1884. — A milvus regahs tojásairól. U. ott, 1884. — A polg.

iskolák czélszerü természetrajzi gyjteményének képe. Nagyröcze, 1884. — Ragadozó madaraink
magyar elnevezései. Bpest, 1887. — Adalékok Magyarország ornithologiájához. U. ott, 1887. —
-Adalékok Gömörmegye madárfaunájának ismeretéhez. U. ott, 1887. — Az ornithologiai kiállítás

magyarországi tojás- és fészekgj'üjteményének katalógusa. U. ott, 1891. —- -Az árpafénybogár.
Keszthely, 1893. — A madártojásnak gyjtemények számára való kikészítésérl. Bpest, 1893. —
Dolgozatok a keszthelyi m. kir. gazd. tanintézet természetrajzi tanszéke körébl. Keszthely, 1894.

— A Balaton madárvilágának rendes jelenségei. Bpest, 1 897. — Újabb dolgozatok a természetrajzi

tanszak körébl. Keszthely, 1899. — A keszthelyi Hévviz tropikus tündérrózsái 1908.

Lnikácsy Sándor, kertész, a múlt század hatvanas éveinek végétl kezdve
a közs. faiskolák alakításának sürgetésével és felügyeletével megbízott kormány-
biztos, szül. Tápiósápon, 1815-ben. Több százra rugó szakezikket írt a lapokba.

Szerkesztette a m. kertészeti társulatnak, melynek alapítója és titkárja volt,

Évkönyvét (1858) és a Kerti Gazdaság Könyvtárát (u. o.)

Munkái : A magyar nk házi könyvtára. Pest, 1854. — Selyem- ós eperfatenyósztés. U. ott,

1857. — Gyümölcsfaiskolák. U. ott, 1859. — A nemzet gazdasszonyai egyesületének alakulásáról

és mködésérl jelentése. U. ott, 1861. — A szl kerti mivelése. U. ott, 1863. — Mélt. Várbogyai
Bogyay Lajos .... badacsonyi szlgyüjteményének lajstroma. U. ott, u. a. A kertészet Évkönyve.
U. ott, u. a. — A magyar alföld befásítása. U. ott, 1864. — Gazdasági kiskáté. V. ott, 1809. —
— Kertészeti els jelentése. U. ott, 1870. •— A fatonyésztés, olvasókönyv a népisk. használatára.

V. ott, 1871. — Kertészet, gyümölcs- és fatenyésztés. Vándortanári jelentós. Rákospalota, 1870.

— Nyilvános jelenté.s a közs. faiskolák állapotáról. Bpest, 1875.

Lipóczy
György.

Losonczi
Hányoki
István.
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M.i4r jói«-f. Maár József, közs. jegyz (szül. 18tí8-ban. Halason) ; tudósításokat írt a Kis-

Kun-Halasba és a Bácskába és munkatársa volt a Közs. Közlönynek.
Müvei : Egy köisép útja a boldogulás feló. Új -Vcrbiis/,. 1897. — A migyar gazda torvéiiy-

küuyve. U. ott, 1901. — S/.erkesztette (s részben írta) a halasi ip.n-iskola Értosítöjót 1897.

^L.ll'Tó^'^
Jl/fl<íflra.S5i/ László, szül. Izsákon. 1840-ben. lS64-ben a kecskeméti jogaka-

démia tanárává választották. 1867-ben Pestvármegye törvényszéld táblabírája

lett. de liivataláról másfélévi szolgálat után leköszönt és 1871-ig Kecskeméten
ügyvédkedett. Akkor a kecskeméti kir. törvényszékhez kir. ügyészszé nevezték ki.

Azonban ISSl-ben e hivataláról is leköszönt és Amerikába utazott. lS82-ben
hazatért, s Budapesten hirlapírással és a természettudományokkal foglalkozott.

18S9-beu Kispest jegyzje lett és m?gh. u. ott, 1893-ban. Költeményeket, czikke-

ket irt a budapesti lapokba, 1871-ben a Kecskeméti Lapok szerkesztje.
Munkái : Ta\-aszi iiillangók. Költ. Pest, 1859. — Örökösödési, gyámi s goinüioksági ügyekbeni

eljárás. Buda, 1809. — Polgári törvénykezési eljárás. Kecskemét, 1869. — Egy honvédtiszt buj-

dosáss. U. ott, 1870. — Értekezés a házasságból ered vagyoni jogviszonyok és a gyámügyrl. U. ott,

1872. — Az örökösédési köteles részrl. XJ. ott, 1874. — Ráday Gedeon gróf. a szegedi kormány-
biztos. Regény. U. ott. — Az eldorádó. Regény. Bpest, 1887. — A bmidás báró. U. ott, 1887.
— A kastély réme. U. ott, 1888. — Túl az Óceánon. U. ott, 1889. — Az élet bohóságai. XJ. ott. 1889.

— A majomkirály. U. ott, 1893. — A kis hadsereg. XJ. ott, 1895. — Harcz az állatokkoL XJ. ott,

1895. — Mari és" Tamás. Gyermekregény. XT. ott. 1898.

>iade^p.iohné Maderspaclitié Fadgyas Etelka ; regényt, elbeszélést, bírálatot és közér-

Éteika.' dek czikkcket írt a vármegyebeh vidéki és a fvárosi szépirodalmi lapokba;
franczia fordításokat közölt Jókai: Életképek ez, lapjában; egy bohózatát
Székesfehérváron el is adták.

Munkái : Az élet utjain. Elbeszélések. Czeglód. 1899. — Bokréta. Tárezák és felolvasások.

Czegléd, 1904.

SLidy Ferencz. Mády Fevencz, alsódabasi földbirtokos, szül. Nagj'krösön, 1834-ben.

Költeménj-eket és tárczákat írt a Nagykrös, Székesfehérvár, Dabas és Vidéke,

Budapest, Kis Újság és Mátyás Diák ez. lapokba.
Munkái: Dabasi csalánlevelek. XÍjpest, 1897. (költ.) II. kiadás. Budapest. — Puszták fii

(regény a Kis Újságban). — Korbács (tört. regény.) Budapest, 1907. — XTtolsó csalánlevelek (költ.)

Kecskemét, 1909.

\^4'? Magdics István, ildozÓTpa,Tp, 1893-tól etyeki plébános, (szül. Ráczkevén, 1850),

1894-töl esp3res és tanfelügj'-el, 1897-tl zsin. vizsgáló, 1902-tl t. kanonok.
Munkái .'Egy lap a székesfejérvári szent Ferencz-rendü zárda és templom történetébl

Székctff -jcrvár, 1886. — Diplomatarium Ráczkeviense. XJ. ott, 1888. — Alkalmi szentbeszédek.
Migyur Gábor. Magyar Gábor, a mag3^ar kegyes-tanítórend fnöke, szül. Kunfélegyházán,

1842-ben. 1865-ben pappá szentelték s több évi tanárkodás után 1871-ben a szegedi

fgimnáziumban igazgató lett. 1898-ban helyettes rendfnökké, 1899-ben rend-

fnökké választották. A Dugonics-Társaságnak szintén egyik alapítója volt.

Czikkei jelentek meg a Dugomcs-Albumban (Szeged, 1876), Szegedi Híradóban
(1876). a szegedi Jóbarátban (1882) és a szegedi fgimn. Értesítjében (1886—7).

Magyary-Kossa Sámuel, földbirtokos Tái^iószentmártonban, jeles magán-
^i^^^^T- könyvtárt szerzett (melynek alapjait még sapja, M. Lstván vetette meg a XVIII.

'század elején) s 1892-ben kényelmes, karzatos termet építtetett elhelyezésére.

Genealógiai kutatásokkal foglalkozik, régebben költeményeket is irt. Család-

történeti kézirati feljegyzései 32 vaskos foliáns kötetre rúgnak.
Maison Maisoii Jeromos, kalocsai egyházmegyei áldozópap, 1904-tl Kalocsán mint

tanítóképz-intézeti tanár és a Kalocsai Néplap szerkesztje mködik. Politikai

és társadalmi iránj-czikkeket, útirajzokat, tárczákat írt és lefordította Segur egWk
munkáját, ,,A gyakorlati szent áldozás"-t.

MjizntT János. Maizner János, egj^et. tanár, szül. Váczon, 1828-ban s 1852-ben orvosdok-

torrá lett. Egvádeig Balassa János mellett mködött, majd Semmelweiss Ignácz

assi.stense lett, aztán jászladánjá községi s végre Kapmkbányán kir. bányaorvos.
1859-ben a kolozsvári orvos-sebészi intézethez a szülészet tanárának nevezték ki,

1872-ben ugj'anoda igazgatónak s utóbb a kolozsvári egyetemhez tanárnak.

Semmelweissnek buzgó tanítványa és követje volt. Czikkeket írt a szaklapokba.
Munkái : A migyar orvostudományi irodalom 1770-ig. Kolozsvár, 1885. — A magyar gyógy-

szerkönyv második kiadásának ismertetése. XJ. ott, 1889. — A kolozsvári orvossebészi tanintézet

történeti vázlata. 1775—82. XJ. ott, 1890. — Kéziratban több orvosi mü.
Márki Józsei. Márki József, bölcs, és jogi doktor, szül. Kecskeméten, 1815-ben. A bölcse-

leti és jogi tanfolyamot Pesten végezte és 1844—1856-ban a pesti tanítóképzben
tanárkodott. 1856-ban, mivel németül nem akart tanítani, elbocsátották. 1858-

ban az egyet, könyvtár els tisztje, 1871-ben másodre lett. Megh. Budapesten,
1888-ban. Költeményeket és tanügyi czikkeket írt.
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Petfi Sándor szülháza Kiskrösön.

Petfi szülházának szobája Kiskrösön.
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Az aszódi síininázium, a hol Petfi tanult.

'••'*tr''ff>mnmmitmi*uár

Petfi lakóháza Kiskunfélegyházán.
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Munkái : Assertioues e scienciis juridicis ac politicis. Pest, 1842. — ö/.ukepzo költemények.

U. ott, 1853—55. — Népneveli állás. Ü. ott, 1865. — Czimmutató a m. kir. egyetem s Pest város

köny\"tárának mag\ar, német, latin és frauczia nyelven írott jogi s államtani összes mveihez.
Buda, 1865—9. — Köny\-tári nefelejts vagy a budapesti m. kir. tudományegyetem könyvtárának
rövid ismertetése (1778— 1874). U. ott. 1874. — Szak- és betrendes kalauz az összes magyar iro-

dalom története- s könyvészetében. U. ott, 1878. — KömT.-tárara és a köuy\'tárrendezé3. Arad.

1879. — Számos tankönyv, klasszikusok magyarázatai; kéziratban: címniutató az egyet, könyv-
tárnak a XIX. században megjelent összes könyveihez ; a magj'ar nyelv története 1700—1858.

(Németül.) — Szerkesztette a Népnevelök Lapját (1862—3. t 1867—71), a Kis Tükör ez. gyer-

meklapot (1871—2) és az Arany kürt ez. képes hetilapot (1873, 1-—4. sz.)

3Iarkovics Sándor, szül. Szdön, 1856-ban. 1882-ben tanári oklevelet
'"g^^^^Jj.'^

szerzett és 1887-ig a Nemzeti Múzeumnál szolgált, majd 1887-ben a gyri
áll. föreáüskolának lett tanára. 1903-ban a budapesti Ü. ker. freáliskolához

került, hol 1909-ben meghalt. Nyelvészeti czikkeket irt és dolgozott több lapba.
Munkái: Mord\in dalok. Bpest. 1885. — A nyehTokonságról és a m. nyelv rokonságáról.

Gyr, 1888. •— Néhány szó az ifjúsági köny\-t árakról. U. ott, 1898. •— Németnyel\-i tan- és vezér-

könyv. — Szerkesztje volt a Gyri Htradónak (1887—8) : sajtó alá rendezte és jegyzetekkel látta

el .AJany J. összes müveit (Bpest, 1883—5, Ráth M.) s a Pesti Hirlaphoz mellékelve Farsangi mesék
ós Csolnakon ez. zenemüveket bocsátott közre. — Rendszeres német nyelvtan, közép és polg.

isk. felsbb o. r. — Német nyelv és olvasókönyv szemléltet alapon, I—V. részig. Hegeds
Izor drral. — A német helyesírás kézikönyve. Kárpáti Manóval.

Márton Lajos dr. M. Ferencznek, az Abonyi Lajos néven ismert írónak Márton Lajos

a fia. Szül. Abonyban 1876. lS94-ben a bpesti egyetem jog és államtudo-

mányi karára iratkozott. lS98-ban Pestmegyénél közig, gyakornok, 1899-ben

megszerezte az államtudományi doktorátust s tb. aljegyzvé nevezték ki: még
ez évben s. fogalmazó lett a vallás és közoktatásügj-i minisztériumban, 1900-

ban pedig segédtanfelügyel Temesmegyében. Közben az egj-etem bölcsészeti

karán a régészeti és mvészettörténeti tárgyakat hallgatta. 1902-ben a N.
Múzeumhoz nevezték ki segédrré s azóta több kö'földi kongresszuson képvi-

selte a Muzeumot. Boszniában, Dalmácziában, Ausztria különböz részeiben,

Svájczban, Német-, Franczia- és Olaszországban nagyobb tanulmányutakat
tett. Több ásatást vezetett a N. Múzeum megbízásából ; s 1906 óta végzi a

tószegi stelep rendszeres föltárását. Több czikke jelent meg a hazai szak-

folyóiratokban, ezek fleg a magyarországi skytha leletekkel és a vaskor kez-

detérl származó nagy arany kincsekkel foglalkoznak. La repartition locale

des monumentes du premier áge du fer en Hongrie czimü tanulmánya az

1906. évi Monacói nemzetközi srégészeti kongresszus Compte reudu-jében

jelent meg. Részt vett a Kommission für práh. Typenharten skori térkép

szerkeszt bizottság munkálataiban is. A Magj'arország Vármegyéi és Városai

számára megírta Gömör és legújabban Pestvármegj'e skorát.

Marton Sándor, 1895-tl a kecskeméti ref. fiskola tanára, értekezéseket írt Marton

a kecskeméti ref. fögimn. Értesítjébe, a kecskeméti Katona-kör Évkönyvébe és

a Ref. tanáregylet Évkönyvébe s kisebb dolgozatokat a helyi lapokba.
önálló munkái: A gályarabok története. 2-ik kiad. Bpest, 1896. (Koszorú 2. sz.) A kurucz

\'ilág énekekben. U. ott, 1905. — Kéziratban : A kecskeméti ref. kollégium története.

Mátrai (Ompolyi) Ern, bölcselet-doktor, szül. Foton, 1846-ban. Kiváló Mátrai Eruó.

tehetség s nagytudású ember volt, de szerencsétlen temperamentuma boldog-

talaimá tette egész életére. Szegényen, kifáradva a folytonos küzdelmekben és

bolvongásban, halt meg Foton, 1897-ben, Értékes történelmi és irodalomtör-

téneti dolgozatokat közölt a lapokban és szerkesztje volt a Váczvidéki Lapok-
nak (1874—5.) s folytatásának, a Váczvidékének (1875.), továbbá ugyancsak
Váczon a Magyar Jegj^znek (1875.),

Munka : Szépészeti nyilt levél Vithahn Gusztávhoz, Pest, 1865, ^ A pliilosophia Cresto-

inatliiája. Ford., szerk. és magyarázó szöveggel kísérte. I. füzet. U. ott, 1871. — -A kolozsvári eg\-etem
mint kultúrai szükséglet. Kolozsvár, 1871. — Kéziratban hagj'ta hátra a következket : Mag>ar
bölcsészek a XVI—XVÍI. században. A bölcsészet Magyarországon a XVI—XVIII. században.

Virág B. poétái munkái, kiadta Toldy Ferencz.

Mátray Gábor, a M, Tud, Akadémia lev, -tagja, a m, n, múzeumi Széchenyi- snitray Gábor,

könyvtár re, kir, tanácsos, szül, 1797-ben, Nagykátán, Iskolai tanulmányait
Pesten végezte s jogi pályára lépett. Azonban hajlamai másfelé terelték : nevel
lett Bécsben a Prónay és Széchenyi grófi családnál (1816—30.) s zenével foglal-

kozott. 1830-ban visszatért Pestre, jogi tanulmányait fohi^atta s 1832-ben ügj'-

védi oklevelet szerzett. 1833-ben megindította a Regélöt s ennek társlapját,

a Honmvészt, melyeket 1841-ig szerkesztett. Közben (1837.) a budapesti

hangászegyesületnek titkára lett s 1840-ben a társulat zeneiskolájának igaz-
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gatója. 1847-ben múzeumi könyvtáiöné nevezték ki. !Mint ilyen, a Széchenyi-

kön\"\-tárt még az évben átszállította a Ludoviezeumból a M. N. Múzeum új
épületébe. lS7r>-bon nyugalomba vonult és 1875-ben Budapesten meghalt.
1827—30-ban Hunnia, Pannónia és Flóra ez. tíz füzet liangj egyet és egy Magyar
dalok ez. dalfüzetet boesátott közre. Utóbb a régi magyar históriás énekek
megfejtéséhez és a magyar népdalok egyetemes kiadásához kezdett. Az elst végi-e

is hajtotta, de a magyar népdalok egyetemes gyjteményébl mindössze 3 füzet

látott napvilágot. Mint múzeumi köny^i:áros, számos becses jegyzetet hagyott
hátra álnev, vagy né\-telen írókról s egyes müvek származásáról; mint szerkeszt,

különös gondot fordított lapjaiban a mvészetekre s köztük a színészetre. Számos
zenészeti és zenetörténeti czikket közölt a Hasznos Mulatságokban és a Tud. Gyj-
teményben; színészet ieket a Honmvészben, tört. és vegyes dolgozatokat a
Regélben. Honmüvészbcn s irodalomtörténetieket a Tud. Gyjteményben az

Akad. Értesítben stb.

Munkái : Verzeichniss der Mitglieder des Pester und Ofiier Jlusikvereins im Jalire 1836— 7.

Pest. — A pestbudai hangászegyesület kormányzó bizottságának jelentése. U. ott. ] 837—39. Három
füzet. — Különféle ájtatos énekek. Sopron. 1840. — Pestbudai hangászegyesület igazgatása alatti

nyilv. énekiskola szabályai. Pest. 1840. — A pestbudai liangászegyesület évkönyve, ü. ott. 1840.— 64.

25 éWolyam. — Az 1836. évben alapított pestbudai hangászegj-esület szabályai. U. ott, 1841. —
A pestbudai hangászegyesület nyugpénzintézetének alapszabályai. U. ott. 1841. — A p. hangász-
egj'esület igazgatása alatti ny. énekiskola növendékei. U. ott, 1841. — A nemzeti képcsarnokot
alakitó egyesület alapszabályai. U. ott, 1845. — Vgjanennek évkönyve. TJ. ott, 1845—61. 17 évf.

— Pyrker János László .... képtára. U. ott, 1846. — Kimutatás néhai Horvát István .... könyv-
tára s ehhez tartozó gyjtemények fell. U. ott. — Emlékbeszéd Horvát István. . . . fölött. U. ott,

1847. — Történeti, bibliai és gunyoros magj'ar énekek dallamai a XVI. századból. U. ott, 1850. —
— Magj-ar népdalok egjetemes gj-üjteménye. TJ. ott, 1852, 1854. 1858. — Dicsértessék a Jézus
Krisztus. Dal, zongorakísérettel. U. ott. 1855. — Dicsének a bold. szz Mária szepltelen fogan-

tatásáról. Szövegét irta Szabó Imre. U. ott, 1858. — Krisztus az olajfák liegyén. Ima-dalm. Zenéjét
szerzé Betehoven Lajos. U. ott, 1861. .— Dalok a XVI. századból, négy énekszóra, zongorakísérettel.

V. ott, 1860. — A rendszeres szavallattau alaprajza. U. ott, 1861. — Egyetemes szövegkönyv a
jiest-budai zenede negjedszázados ünnepélye alkalmával 1865-ben tartott zeneeladásokhoz. U. ott,

1865. — A Magyar Nemzeti Múzeum Évszakai. V. ott. 1868. — A Konstantinápolyból legújabban
érkezett négy Cor\in-codexröl. U. ott, 1870. — Vallomás a halál eltt. Hármas Illés. Az elátkozott

várrom. XJ. ott. — Alk. be-szédek. — Kéziratban : A budai magT,-ar játékszínképzö iskolának
terve, 1835. — Egy helyes opera felállításának módjai, 1837. — B. Mednyánszky A. vágvízi utazása.

Ford. 1833—35. — A Nádor-eodexben lev 3 hymuus megfejtése és átírása, 1850. — Két idegen
opera és 35 dalszöveg fordítása. — Régi s újabb magyar népdalok, 4 kötet. Magyar dalszövegek ;

5 kötet szavalásra való darab. .— A M. N. Múzeiun régi mag\-ar kéziratainak, X\T!. századbeli

magyar nyomtatványainak katalógusa ; Széchenyi F.. a M. X. Múzeum alapítója. 1853.

Mátyási József. Mátyási József, ügyvéd, dalszerz, szül. Izsákon. Ügyvédi oklevelet szer-

zett és 1796 körül gróf Fekete János lovasgenerális titkára lett, kivel már 1790-

óta baráti viszonyban áUott s 1792-ben Frankfurtot is meglátogatta. 1803-ban
megvált titkári lvatalától, egjndeig Pesten ügyvédkedett s végre Kecskeméten
települt le. Megh. Kecskeméten, 1849-ben.

Meiczer Gyula. Mdczer Gyulct, bölcs. doktor, szelei, utóbb ácsai ev. lelkész (szül. Rákos-
keresztúron, 1836), munkatársa volt a Margóesy-féle Prot. Egyh. Beszédtárnak
(Kecskemét, 1870), és az Evangyél. Prot. Lapnak ; verseket, czikkeket írt.

Munkái : A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének és halálának szent története. Bpest,
1884. — Magyar passió. U. ott, 1885.

Mendeiényi MendeUnyi Béla dr., (szül. Aszódon, 1875.), szépirod. dolgozatokat (tár-

czák, versek, mesék) közölt a budapesti és vidéki lapokban, vígjátékát Kom-
mandóra czimen eladták a nagyváradi Szigligeti színházban 1903. Katóka
Tündérországban czini látványos tündérregéjét ugyanott 1905-ben, 1898-ban
segédszerkesztje volt a Tiszántúlnak, azután a Nagyvárad bels dolgozótársa
lett. Jelenleg ügj^édjelölt.

Munkái: Singalóriák Nagyvárad 1898, Kommandóra, vígjáték Nagyvárad 1903, Csoda-
duda és egyébb mesék, Budapest 1904. Katóka Tündérországban és egyebe mesék, Budapest
1906. AUandó doldozótársa mjnt meseíró az Én Újságomnak és a Jó Pajtásnak.

Menyhárt Memjhárt László, a Jézustársaság tagja és 1885—89-ben a kalocsai rendház
és fgimn. igazgatója; mint kalocsai tanár, értékes tanulmányokat végezett Ka-
locsa környékének flórája körül, melyeknek eredményeit a Kalocsa vidékének
növénytenj-észté.se ez. munkájában bocsátotta közre. (Bpest, 1877-ben.)

Lászíó'
Merényi László, pestvármegyei tiszt vi.selö, szül. Pomázon, 1837-ben. Más-

fél évig Pesten a jogot hallgatta. Akkor a M. T. Akadémia megbízásából 6 évig
székely tájszólásokat és meséket gyjtött. 1867-ben hazatért szüleihez Kecske-
métre ;

1871—74-ben a pénzgj^minisztériumban szolgált ; majd ismét meséket
gyjtött s végre 1887-ben Pest vármegye szolgálatába állott. Elbeszéléseket írt.
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lUklós
FereDcz.

Munk-ái : Eredeti népmesék. Pest, 1861. — Sajóvölgji eredeti népmesék. V. ott, 1862. —
Dunamellóki eredeti népmesék. TJ. ott, 1863. — Cselényessy Gyula. Regény.

Mészáros Ferencz, fögimn. tanár (szül. Vácz, 1862) Magyaróvárt, Mára- Mészáros

marosszigeten, Nagybecskereken tanított s végi-e 1896-ban a szatmári ref. fögim-
^^'^'^"'^^

náziumnak lett tanára. Programmértekezése van a fögimn. Ért. 1898.)
Muitkái : Demosthenes, tört. rajz. M.-Sziget, 1890. — Quaestiones de epistola ad Pisones.

Nagj'-Becskorekini. 18í)3.

Mészáros Kálmán, színész (szül. Nagykátán, 1859.), színészeti szakczikkeket Káimánf
írt. A Színészek Lapjának 1896 óta szerkesztje. Szerzett több drámát, melyek a
vidéken színre is kerültek és lefordította Sue látványos darabját, A bolygó zsidót.

Mihályi Imre Caesar, ferenczrendi szerzetes pap, volt gimn. tanár (szül. Miháiyi imre.

Kecskemét, 1845.), vidéki lapokba verseket, tárczákat írogatott és egyh. beszé-

deket közölt a szegedi Hitszónoklati Folyóiratban (1900-tól). Progi-ammérteke-
zése van a gj'öngyösi r. k. gimn. Ért. 1884. Mint a verebeiéi szentkúti kegyhely
lelkésze, átdolgozta és újra kiadta Salgó Jánosnak e helyrl szóló munkáját.

MiUer (hisztáv, poHtikai és jogi doktor (szül. Krösön. 1874.), 1891-töl köl- (.^"^r
teményeket írt a fvárosi lapokba.

Munkái : Éjjel-nappal. Költ. Bpest, 1895. — Lidérczfény. lliskolth. (= IL G.) újabb költe-

ményei. Beszterczebánya, 1899. — Szerkesztje volt Budapesten a Világnak (1894), aztán a Besz-

terczebánya , és Vidékének.

Miklós Ferencz, bölcs, doktor, szül. Pomázon, 1869-ben. 1890-ben az állam-

vasutak szolgálatába lépett, de hét év múlva ott hagyta áUását s bölcseleti tanul-

mányokkal foglalkozott. 1901-bendoktori és tanári oklevelet nyert s még ugyanaz
évben tanár lett a budapesti IV. ker. közs. freáhskolában. Jelenleg a Révai
Nagy Lexikona fszerkesztje.

Munkái : A drámai hármas egj"ség. Bpest, 1901. — Mikes Törökországi Leveleirl. U. ott,

1902. — Zágoni Mikes K. Törökországi Levelei. U. ott, 1906. (A kormány támogatásával
készült illusztrált emlékkiadás.) — Különféle czikkek tudomáuj'os tanügyi és irodalmi lapokban.

Német irodalomtörténeíi és nj'eh'tani kézikönyvek a középisk. számára.

Miletz János, tanár, szül. Tápiógyörgyén. 1841-ben. 1863-ban a kiskun- Jiuetz jános.

félegyházi, 1870-ben a verseczi gimnázium, 1871-ben a temesvári áU. freáliskola,

1879-ben a budapesti II. ker. kath. fgimnázium, végre 1880-ban a budai áU.

freáhskola tanára lett. Czikkei elszórtan jelentek meg. A Történelmi és Régészeti

Értesítnek 1875—79-ben szerkesztje is volt. Programmértekezéseket is irt.

Munkái : Gizella elsmagy. királyné élete. Temesvár, 187.5. — C'lironologiai adatok a migyar
királyok tartózkodásáról. U. ott, 1875. — Temes és Arad vármegyék tört. és régészeti emlékei.

V. ott, 1876. — Temesvár hadászati jelentsége . . . Mátyás király haláláig. U. ott, 1877. — Torontál
vármegye tört. és régészeti emlékei. U. ott, 1877. — Bem délmagj'arországi hadjárata. Bpest, 1882.

— Katona József családja, élete és ismeretlen munkái. XJ. ott, 1886. — Somogj'szentyörgy vára.

Humoros versezet. Irta T. M. J. Nagykanizsa. 1892.

MilJioffer Sándor, gazda, szül. Kecskeméten, 1869-ben. 1892 óta százakra

rúgó gazdasági czikket írt a lapokba és folyóiratokba.

Mocsáry Béláné, Fáy Mária, Fáy Andírás gyámleánya, sziü. Pomázon, 1845- Moosáry

ben. Igen sokat utazott és úti emlékeit dolgozta fel munkáiban. Czikkei az Or-
B^iáné.

szag-Világban (1899) és a M. Szalonban (1901) jelentek meg.
önálló müvei : India és Ceylon. Úti jegyzetek. Bpest, 1899. —• Keleti utazás. V. ott, 1901.

(Önéletrajzzal). •— Utazásom Éjszak-Amerika nyugati partvidékein. U. ott, 1902.

Mócsy Antal, 1869—96-ban mint tanár, aztán mint igazgató a kalocsai Móc^y .\ntai.

tanítóképzben mködött s egyszersmind 1873-ban a Sárközi Lapokat, 1878

—

1900-ban a Kalocsai Néplapot szerkesztette.

Móczár József, bölcs, doktor, szül. 1869-ben, Félegyházán. 1893-tól Szege-
den, Kolozsváron tanított s 1897 óta a nagyszalontai közs. gimnázium tanára.
Számos czikke jelent meg a tanügyi és vidéki lapokban és a Pesti Naplóban.

Munkái: Hugó Károly, élete és színmüvei. Szeged, 1893. A Szentírás pedagógiája, Nagy-
szalonta 1905. Nagyszelonta monográfiája, Nagyszalonta 1906. Régi magyar tankönyveink, Nagy-
szalonta 1909. Számos eladás és alkalmi beszéd, értekezések a nagyszal. áll. fgmn. értesítjében.

Molnár János, a váczi siketnéma-intézet els tanára (megh. Váczon, 1836),
négy színmüvet fordított magyarra.

Munkái: Els megesmerések a siketnémák számára. Ford. Vácz. 1810. (Tankönj-iül.) —
Bevezetés a siketnéma oktatásraódba, a szerént, a mint azt Parisban de L Épée apátúr eladta.
A magyar nyelvliez alkalmaztatta . . . Els rész. Pest, 1812.

Molnár László, színész, szül. Félegyházán, 1857-ben. 1881-ben Pest vár-,

megye tiszteletbeh aljegyzje lett; azonban 1884 végén .színésznek állott,

Temesváron, Egerben, majd Budapesten szerepelt és 1900-ban a kolozsvári nem-
zeti színházhoz szegdött. Tárczákat, elbeszéléseket, színi kritikákat írt. Mun-
kája : Az egyéniség a mvészetben. Bpest, 1893-ban.

Milhofter
Sándor.

Móczár Józíef

.

Molnár János

.

Molnár László.
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MinárSAndor. Moliiár Sándor Albert, gazdatiszt (szül. Monoion, 1865). czikkeket írt a

M. Földbe és a gazdasági lapokba. 1901-tl a Monorkerületi Lapok szerkesztje.
IMor.i istvAn. J/óro Istt'á)i, taiiító, szül. Kiskunfélegyházán. 1864-ben. Jászkarajenn,

utóbb Mindszenten. Horgoson, Zentán tamtott. 18S5-ben székesfvárosi tanító,

1899-ben polg. isk. tanár lett. Talentumos, mag\'aros tollú író, kinek kitn tár-

czái, melyek nagyobbára a budapesti lapokban jelentek meg, közismertek.
Munkái : Földszint. Bpest, 1895. (Költ.) — Atyámfiii. Elbeszólések. U. ott, 1878. — A levél.

Szinmü. TJ. ott, 1891. — A gyürü. Szinmü. U. ott. 1901. — Kossuth Lajos születésnapja az iskolában.

Móricz Károly. J/órJC3 íTáro/í/, j ogi dokt or
,
pénzügyi fogalmazási szakvizsgát tett, 1892-ben

jogakadémiai tanár lett Kecskeméten. Czikkei és értekezései a helyi és szaklapok-
ban, a jogakadémia évkönyveiben jelentek meg.

Munkái : Az elméletileg legtökéletesebb pénz. Nngj--Szebeu, 1892. — A legczélszerübb alkot-

mány. U. ott, 1892. — Az újabb egyházpolitikai küzdelmek keletkezési okai és eredményei. Kecske-
mét, 1893. — A csók jogi és erkölcsi szempontból, ü. ott, 1895. — A jogi szakoktatás szervezése

Magyarországon. Bpest, 1898. — A jogi ^•izsgák reformja tárgyában. U ott, 1902.

Mousíong Moussong Géza, székesfvárosi elemi, háztartási és ipariskolai igazgató, a
Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetségének elnöke (szül. Pomázon,
1864-ben), számos czikket írt a tanüg^T lapokba és a Turista Közlönybe, meljTiek

1894-tl szerkesztje, a TuristákLapjába, melynek 1894-ig társ-szerkesztje volt.

•Szerkesztette a tanítói turista-osztály Közlemények ez. havi értesítjét (1894).

Fszerkesztje volt a Magyar Népiskolának. (1909). Bels munkatársa a Paedag.
Encyklopediának

.

Munkái : Kirándulás a zsiványbarlaughoz. U. ott, 1890. — Csobánka, U. ott, 1891. —
Turistaság és tanügy. V. ott, 1893. — Tizenhat nap Itáliában. U. ott, 1900. — Az iskolai kirándu-

lások a fvárosi iskoláknál. U. ott, 1901. — A budapesti tanítók segélyzöegyesületének Evkönyve.
f. ott, 1902. — A magj-ar tanítók tiu-ista-egyesületének tíz éves története. U. ott, 1902. —
Földrajz. Budapest székesföv. elemi isk. IV. osztálya számára. 1906. U. az. V. oszt. sz. U. az

VI. oszt. számára. — Földrajz elemi népiskolák számára IV., V., VI. oszt., 3 kötet (1907.) —
Földrajzi útmutató. Budapest székesföv. elemi isk. III. oszt. számára (1908.).

Murai Károly. Murüi Károly, (csal. nevén Kovács László), hírlapíró, szül. Kecskeméten,
1857-ben. Hírlapíró-munkásságát a Független Hírlapnál kezdette (A magyar
humorista-irodalom ókoráról, 1879 147. sz.). Késbb a Kitartásnak, az Arad
és Vidékének (1884—86), a nagyváradi Szabadságnak s végre a Pesti Hírlapnak
lett munkatársa. 1889-tl a Mátyás Diáknak szerkesztje. Dolgozott a Képes
Csal. Lapokba (1887.), az Üj Idkbe, az Én Újságomba, a Szegedi Naplóba
Ország-Világba, a Báttaszéki Emlékkönyvbe (1888.) és a Fv. Lapokba.

Munkái : Virágfakadás, ^^gj. 1 felv. Bpest, 1889. — Ádám és Éva. Színpadi tréfa 1 felv.

Arad. 1889. — Huszárszerelem. Vígj. 2 felv. Bpest, 1891. — A ki mer, az nyer. Jelenet. U. ott, 1891.

— A mama. Vígj. 2 jelenésben. TJ. ott, 1891. — A revolver. Jelenet. U. ott, 1891. — A váratlan for-

dulat. Jelenet. U. ott, 1891. — Az ördög fia. Vígj. 1 felv. U. ott, 1892. — A két befttes üveg. Vígj.

1 felv. U. ott, 1892. — A kis szobrász. Sziimiü 1 felv. U. ott, 1892. — A kigyó. Vígj. 1 felv. U. ott,

1892. — A kis libapásztor. Szinmü 1 felv. U. ott, 1892. — Ki lesz a huszár? Vígj. 1 felv. U. ott,

1892. — Komédiás Palkó. Kóka Pál furfangjai. U. ott, 1895. — Ejnye be jó ! Adomák és mókák.
U. ott, 1895. — Mosolygó történetek, 6 humoros elbeszélés. — Ders históriák. TJ. ott, 1896. —
Finom falatok. Adomák és mókák. TJ. ott, 1896. — Bandi és egyéb apróságok. TJ. ott, 1897. — Víg
történetek. V. ott, 1899. — Mese-mese. TJ. ott, 1899. — Az új lieveln. Vígj. 1 felv. TJ. ott, 1901.

— A párisi baba. Vígj. 1 felv. TJ. ott. 1901. — -Az els év-forduló. Vígj. 1 felv. (Nemz. Szính. 1882

május 14.)— A pezfgö. i'ígj. 3 felv. (TJ. ott. 1893. január 27.)

Nádai Pál Nádai Pál, bölcs, doktor, szül. 1881-ben, Czegléden. A középiskolai tanári

oklevél megszerzése után a budapesti IV. kerületi községi freáhskolánál kapott

alkalmazást. Irodalmi munkás.ságát az Üj Század ez. társadalmi hetilapnál

kezdte, majd az Üstökös ez. élczlapnak lett elbb munkatársa, utóbb segédszer-

kesztje. 1907 óta A Hét bels munkatársa, a melybe fleg színházi és irodalmi

kritikákat s esztétikai czikkeket ír. Az Üjság ez. napilapba hasonló tárgyú tár-

czákat ír. Ezenkívül szocziálpedagógiai tanulmányai jelentek meg a Népmvelés-
ben és a Magyar Pedagógiában. A Magj^ar Nj^elvrbe is huzamosabb ideig dol-

gozott s egjik nag\'obb nyelvészeti tanulmánya önállóan is megjelent. (A magyar
népetimológiáról. Budapest, 1905.)

NaCT Albert. ^agy Albert, budapesti orvos-doktor (szül. Kecskeméten, 1870). 1892-ben

a Nemzeti Üjság dolgozótársa volt s 1894-ben a Magyarország szakreferense lett.

1902-tól a Jó Egészség szerkesztje.

Nagy Gáspár. Nagy Gáspár, nagykrösi városi aljegyz, czikket közölt a Vas. Újságban

(1874. A nagj'krösi titkos levéltár okmányaiból.) Kéziratos munkája :

Nagj'-Krös városának ismertetése 3 részben, 1864-ben.

Vagy József. A^o^j/ József ál. szül. 1885. Egyetemi tanulmányait a budapesti tudomány-
egyetem bölcsészeti karán végezvén, 1905 óta a Kiskunhalasi ref. fgimnázium
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tanára. Kisebb-nagyobb czikkei jelentek meg a Budapesti Szemlében, Irodalom-
történeti Közleményekben, E. Philologiai Közlönyben, Urániában, Tanár-
egyesületi Közlönyben, Társadalomtudományi Szemlében, Protestáns Szem-
lében, Katholikus Szemlében, Budapesti Hírlapban és a helyi lapokban.

önálló munkái : A görög atomista fizikusok filozófiája. Bpest 1907. — A tudoraánv
értéke. Bpest 1908. — A jelen munkában Kiskunhalas városának mai ismerteté.sét írta.

Nagy Lajos, ref. lelkész és tanító (szül. Kecskeméten, 1857-ben), mun- ^"^^ ^''J°'^-

kaja: A nazarénusok Baranyában. Vörösmart 1883.

Nagy Mihály, a jog- és államtud. doktora, mint pestvármegyei közigazga- ^"^ -Mihály.

tási gyakornok kezdette pályáját. Utóbb vármegyei tiszteletbeli aljegyz lett.

1888-ban igazságügyminiszteri segédfogalmazóvá, 1889-ben kecskeméti kir.

alügyészszé, 1894-ben kecskeméti kir. törvényszéki bíróvá nevezték ki. 1896-ban
és 1901-ben a kecskémét alsó kerület országgj^ülési képviseljévé választották.
Czikkeket írt a Kecskeméti Lapokba, melynek 1897-tl szerkesztje volt és

a Büntetjog Tárába ; szerkesztette 1900-tól (ifj. Tóth Istvánnal együtt)
a Kecsk. Lapok melléklapját, a Kecskeméti Friss Üjság ez. napilapot. Ország-
gylési beszédei a Naplókban olvashatók. Munkája : Kiadatási eljárás. 1895.

Nánási Fodor Gerzson, 1793—1815-ben Nagykrösön mint tanár, aztán Nánási Fodor

mint lelkész mködött. Megh. 1835-ben. 1794-ben — Szentjóbi Szabó László
látogatása következtében — szintén összeesküvés gyanújába keveredett. Egy
éjjel elfogták és Budára hurczolták. 1795-ben kiszabadult.

Munkái : Hazafiúi látás, melyet a magj-ar nemes felkel-seregnek készülete alkalmatosságával
látott és leirt. 1809. — Az egészség fentartásáról való rendszabások. Készitette orv. doct. Zsoldos
János. Versekbe foglalta ... . Sárospatak, 1818. — Két alkalmi gyászbeszéd (Pest, 1803

—

i.). — Kéz-
iratban : Bredow rö\'id históriája és Walther értekezése ; hal. prédikácziók, 52 katekhizáczió.

Navarra József, Budaújlakon született. Több pestvármegj-ei községben viselt Navarra

segédjegyzöi hivatalt. 1894-ben Albertfalva, majd Borosjen jegyzje lett.
Jó'-'^^'f-

Dolgozott több élczlapba, a Közs. Közlönybe s pestvármegyei helyi érdek czik-

keket közölt a Buda és Vidékében.
Némái József, orvosdoktor, egyet, magántanár, sziU. 1862-ben, Váczon. xémai Józseí.

1887-ben egyetemes orvosdoktor, 1887-ben a budapesti Rókiis-kórház gégészeti

osztályán Navratil tanár mellett gyakornok lett s 1895-ben a budapesti egyete-
men az orr- és gégetükrözés magántanára. Szakczikkeket írt- az orvosi lapokba.

Némedy Imre, domonyi birtokos, czikkeket, verseket és rajzokat közölt a Vas. xémedy imre.

Újságban és a Hazánkban.
Neményi Ambrus, jogi doktor, szül. Péczelen, 1852-ben. A jogot Bécsben s Neményi

Parisban hallgatta s a budapesti egyetemen doktori oklevelet szerezve, 1887-ig Ambms.

a Pester Lloydnak vezérczikk-írója volt. 1884-ben a szilágy-csehi kerületben orsz.

képviselvé választották. Czikkeket írt a legtekintélyesebb budapesti lapokba
;

több évig levelezje volt a Republique Frangaise-nak és a Nouvelle Revuenek s

1896—1901-ben a Pesti Napló fszerkesztje.
Munkái : Rabelais és kora. Bpest, 1877. — Parlamenti fegyelem és tekintély. U. ott. 1879.— Journalé und Journalisten der franz. Revolution. BerUn, 1880. (Magyarul Bpest, 1883.) — Kor-

történelmi rajzok. Bpest, 1880. — Hungaricae res. Ein Commentar zu dem Aufruf des ,..\llg.

deutschen Schulvereins." Bpest, 1882. — Jelentés a budapesti lakásügy tárgyában. U. ott, 1883.— Das moderné Ungarn. Berlin, 1883. — Az állam és határai. U. ott, 1889. — Die Verstaatlichimg
der Eisenbahnen in Ungarn. Leipzig, 1890. — Bureaukracia Magyarországon. Bpest. 1902.

Neményi Dezs, sziU. Rákospalotán, 1860-ban. 1888-ig a közös hadseregben, Nemúij-;

aztán a honvédelmi minisztériumban szolgált. 1895-ben megvált a katonai szol- °"'^ **•

gálattól és a fiumei hitelbank petróleum-gyárának fnökévé lett Fiúméban. Czik-
keket irt a Honvédbe, melynek 1893—4-ben fmunkatársa és kiadója volt ; a bécsi
katonai szaklapokba és szépirod. lapokba. Munkája : Honvédségünk. 1895.

Neményi Imre, bölcs, doktor, szül. Rákospalotán, 1863-ban. Gyorsan szer- xeménTiimrc.
zett el. isk. tanítói, majd polg. isk. tan. oklevelet és 1883-ban a szerajevói osztrák-
magyar iskoláknak, majd a hptó-szent-miklósi áU. polg. iskolának igazgatójává
nevezték ki. 1884-ben a budapesti IX. ker. keresk. iskola tanárává választották

;

1888-ban ismét az újpesti áll. polg. leányiskola igazgatójává, lS93-bon pedig
Csanád vármegye tanfelügyeljévé nevezték ki. 1896-ban a kultuszminisz-
tériumba rendelték be; 1900-ban miniszteri titkárrá lett s még abban az évben
osztálj'tanácsos. Sokat utazott a külföldön és számos pedagógiai czikket írt.

Munkái: A gyermekek szünidejének értékesítése. Bpest, 1888. — Néhány szinte szó az
anyákhoz leányaikról. V. ott, 1889. — Polg. leányiskoláink fogyatkozásai. U. ott, 1891. — Az elté-

vesztett irány. U. ott. 1891. — Sajátlagosságok a paedagogia \'ilágából. Újpest. 1893. — Apáczai
Csere János mint paedagogns. Bpest, 1893. — Emlékbeszéd Szathmáry György felett. U. ott. 1898.
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Nt'mel Dánk>l

Xímei Gáhor.

Neumann
Károly.

^iz Józseí.

:iig:-r Ede.

— Szemelvények Apáczai Csere János paedagogiai müveibl. XJ. ott, 1900. — Ifjúsági könyvtárak
Ó3 ifj. ol\Tismányok a nevelés szolgálatában. U. ott. 1902. — Nkérdés a múltban és jelenben. V. ott,

1902. — Allanii népoktatás. V. ott. 19Ü3. — Tankönyvek.

Német Dániel, gyorsíró, a kecskeméti gyorsíró-egA'esület alapítója (1874), a
Kecskeméti Gyoi-sírászati Lapokat és 1S79—80-ban a Kecskemétet szerkesztette.

Xémet Gábor, bölcs, doktor, szül. Gombán, lS80-ban. 1906-ban tanári okle-

velet szerzett és jelenleg a budapesti ref. fgimnázium r. tanára. Szélvfoglaló érte-

kezése : ..Jobaun Gaudenz von Salis-Seewis költészete" a budapesti ref. fögimn.

Értesítjében (1908—9.) olvasható. Munkája : A Vitkovics-kódex nyelvjárása.

Xémeth László, a kecskeméti siketnéma-intézet igazgatója (szül. Kecskeméten,
1866.) Budapesten theologiát hallgatott s 1893-ban a váczi siketnémák intézetében

a tanári tanfolyamot abszolválta. lS95-ben oklevelet nyert és u. ott tanárrá
kinevezték. 1897-ben Budapestre és 1900-ban Kecskemétre helyezték át s azóta itt

mükö.ük.Czikkeketlírt a Hajnalba (1895) és a Kalauzba. 1 899-ben Váradi Zsigmond-
dal megalapította a Gyógypaedagogiai Szemlét, melynek fel. szerkesztje is lett.

Munkája : ABC és olvasókönw ... a siketnémák iskoláinak I. oszt. számára.
Bpest. 1902. (Váradi Zsigmonddal együtt.)

Xeumann Károly, fazekasvarsándi ev. lelkész. Petfinek jó barátja Aszódon,
hol X. anyja P.-nek háziasszonya volt, Petfinek két ismeretlen versét közölte a

Vas. Újságban (1880. Kuruttyó, Álom) ; egj'szersmind a Nemz. Múzeumnak aján-

dékozta 1. emlékkönj^vét, melj^be P. 1841-ben ápr. 17-én Selmeczen. hol együtt

jártak iskolába, Sólyom Sándor névvel költeményt írt, 2. Petfinek ifjúkori vers-

füzetét, melyet a költtl 1841 szén Pozsonyban kapott.

Xyáry Pál, szül. 1806-ban, Nyáregj-házán. Iskolai tanulmányait Debreczen-
ben végezte és az üg%-védi vizsgálat letétele után megyei szolgálatba lépett. 1836-

banPest vármegye fjegyzje. 1845-ben másodalispánja s 1848-ban országgylési
képviselje lett. Mint pohtikus, a kormáni^mak kemény, alkut nem ismer ellenr-

zje volt ; de erélyes intézkedéseiben viszont teljes ervel támogatója. A honvé-
delmi bizottmánynak kiváló tagja volt, valóságos ,,czím nélküh belügj^minisz-

tere." Kossuth széls pohtikáját azonban nem helyeselte ; Debreczenben a Már-
czius Tizenötödike ellen békepárti közlönyt (Esti Lapok) alapított s a függet-

lenségi nyilatkozatot sem pártolta. A világosi fegyverletétel után elfogták s hét

évet töltött Josephstadban ; de 1860-ban ismét fellépett ameg\'ei és pohtikai élet

terénsadecz. 11-iki meg\^ei gylésen az 1848-iki törvényes alap ^-isszaáUítását

követelte. 1861-ben a határozati pártnak tagja volt ; az 1865-iki országgylé-
sen pedig a Ghiczy-Tisza-párthoz tartozott ; de régi eszméinek bukása, anyagi
csapások és veszteségek mindinkább elkedvetlenítették s 1871. április 21-én

véget vetett életének. Czikkeket írt a Honmvészbe (1836, 1840) az Athenaeumba
(1840) s a múlt század 60-as éveiben virágzott pohtikai lapokba; országgylési
beszédeit az 1848—49-iki Közlöny és a Naplók rzik.

ilunlái : Jelentése a pesti magj-ar színház építésére ügyel küldöttségnek a színészeti pénztár
mibenlétérl. Pest, 1837. — T. N. Pest vármegyének 1839 jün. 19-én Pesten tartatott közgj-ülése

liatározatáböl kiadott rö%"id köznépi értesítés, t. Fáy András úrnak . . . terve szerint felállítandó

megyei takarékpénztárról.— Javaslat Pest vármegj-e közigazgatási rendszere iránt. Pest. 1840. —
Indítvány a megjei bnvádi eljárás lehet ja%ítása iránt. U. ott, 1841. — Nyáry Pál és Zlinszky

György 1861 június 1-én tartott országgj-ülési beszédeik. U. ott, 1861.

Nyiry Lajos, hírlapíró, szül. Kecskeméten, 1872-ben. Évekig az ügyvédi
pálj'án mködött. 1898-ig költeményeket, elbeszéléseket, eszthetikai s közgaz-
dasági czikkeket írt a fvárosi lapokba; ekkor Magyar Ki'ónika ez. lapot alapított,

melynek 1900-ig .szerkesztje volt. 1900 elején a Gödöll és Vidéke, utóbb pedig a
Hatvan és Vidékének s az Aszód és Vidékének is szerkesztje lett

Olasz József, bölcs, doktor, nagykrösi fgimn. tanár (szül. Xagj'krös,
1873). czikkeket írt a M. X\-elvrbe (1896) és a M. Szemlébe (1900)

Ottinger Ede, bereg-komlósi körjegyz, szül. NagA'krösön, 1865-ben. Mint
jogász (1895—6) munkatársa volt az Egyetértésnek ; 1897-töl pedig más lapokba
írt tárczákat és vegyes czikkeket. Blankája : A törvényszék eltt. Elbeszélések.

Pál Károly, félegyházi kath. fgimn. tanár, szül. Félegyházán. 1876-ban.

Muixkája : Báró Kemény Zsigmond mint regényíró. Kuiifélegyháza. 1899.

Palotai Hugó, hirlaíjíró, szül. Újpesten, lS76-ban. 1895-ben a Szabad Szó,

majd a Független.ség, aztán az Egyetértés és Jlagyar Szó munkatársa lett s 1903-

ban a Függetlenség szerkesztje. Szépirod. dolgozatokat, politikai és pénzügyi
czikkeket írt s az Ország-Világ számára regén\^ordításókat készített. Munkái ;

Versek, Bpest, 1899. — A magyar alkotmány. Ú. ott, 1902.
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Papp Károly, ref. lelkész, jeles egyh. szónok, szül. Kishartán, 1832-ben. ^-'"i* Károiy.

Kecskeméten, Halason, Pesten mködött mint kápláíi és tanár. 1 863-ban theologiai

tanár lett Pesten ; de lS94-benmár laskói, 1874-ben sziget-szent-mikló.si. 1884-ben

pedig pesti ref. lelkészszé választották Megh. Budapesten, 1903-ban. Czikkeket írt

az egybázi és tanügyi lapokba. 1893—4-ben társ-szerkesztje volt a Kalászok

az életnek kenyéréhez ez. egyház-szónoklati vállalatnak.
Munkái : Esti harang, vagy újabb ker. tanítások. Bpest, 1878. {Imádságos köuyv.) — Ünnepi

és alkalmi prédikácziók. XJ. ott. 1889. — A vándor útja Istenhez. Imádságok. XJ. ott, 1892. — Az
életrl és halálról a természeti és lelki \-ilagbau. Driunmond H. u. ford. U. ott, 1893. — Keresztelési

és esketési beszédek. XJ. ott, 1902. — Tankönyvek. — Néhány alkalmi beszéd.

Papp Károly, bölcs, doktor, kir. geológus, szül. Tápióságon, 1873-ban. ^''pp Káioiy.

1894-ben a budapesti I. ker. kath. fgimnáziumban a földrajzot tanította;

1895—1900-ban a József-megyetemen a technikai-geológiai tanszék tanársegéde

volts 1900-ban a földtani intézet második geológusa lett. Geológiai vizsgálódáso-

kat végzett itthon és a külföldön s 1898-ban Déchy Mór VI. kaukázusi expe-

ditiójában is részt vett. Czikkei a napi-, heti- és szaklapokban jelentek meg.
Munkái : A tornai eocaen-medencze a Vértesben. — sdelfin a szentmargittai lajtamészböl.

— Kaukázusi kö^áiletek leírása.

Papp László, pápateszéri, majd zalaszentgyörgyi s végre nagykutasi r. k. Papp László,

kántortanító (szül. Kecskeméten, 1857-ben). Tanügyi czikkeket közölt.

Munkái : A magyarok története dióhéjban. Nagykanizsa. 1882. — Temetési rendtsrtás.

Parragh Gedeon, ref. fögimn. tanár, 1857-tl 1901-ig Kecskeméten tartóz-
f^^'^^^Í!

kodott. Sokat írt a Természettud. Közlönybe.
önálló munkái : Physikalische Apparate, die Nachbildung der Saculer-Perturljationen dureh

Experimente, und ein elektrolj'bischer Chronometer. — Százalékostábla félben lev hordók tartal-

mának kiszámításához.

Pásthy Károly, jeles pedagógus, 1875-töl a kecskeméti polg. leányiskola Pá*'ii5-icáiuiy.

igazgatója. Igen sok czikke jelent meg a vidéki és szaklapokban.
Munkái : Vegytan és ásvány-tan polg. leányisk. számára. Irta Wettstein H.. ford. Kecs-

kemét, 1877. — Természetrajz polg. és felsbb leányisk. részére. Bpest, 1889. — Természettan

polg. és íels. leányisk. r. Wettstein müve nyomán. XJ. ott, 1891. (Szarvassy Margittal együtt.) —
Vegytan és ásványtan. XJ. ott, 1893. — A kecskeméti polgári leányiskola 1875-tl 1895-ig. Kecske-

mét, 1896. — Kecskemét közoktatásügye a múltban ós jelenben. XJ. ott, 1899.

Pathai János (csal. nevén Baratsi), szül. 1623-ban, Patajon. 1650 körül

Kecskeméten rektorkodott. 1654-ben prédikátorrá lett s egyebek közt Czegléden'

Némedin, Dömsödön mködött. 1691-ben dunamelléki püspökké választották s

Ráczkevére, innen Patajra költözött, hol 1729-ben meghalt.
Munkája : Tancz felbonczolása. Az az Oly együgy Praedikallas, melyben hogy a Pokolbeli

ördögnek egy hathatob eszköze, Pokla töltésére, az tojta Táncznal nem lehet . . . Ki-

fej tegettetik. Debreczen, 1683.

Patai P. Sámuel, ref. püspök, valószínleg Patajon született (mivel atyját Patai p.

Kaánnásinak hívták). 1634-ben tolnai pappá választották, s ebben az állásában

találta Szilágyi Benjámin István 1647-ben ama kérelmével, hogy a tle megírandó
magyar egyháztörténethez a fels- és alsóbaranj^ai s a szomszédos prot. egyházak
régi s ujabb állapotáról adatokat gyjtsön. P. teljesítette a kérelmet : 1647

szept. 10-én már el is küldötte a kívánt dolgozatot s ezzel a dunamelléki prot.

egj'háznak els történetírója lett. Meghalt 1653—63 között.

Pataky Imre, fgimn. tanár, ipar- és keresk. iskolai igazgató, 1871 óta ne- Pa'aky iim-e.

gyedfél évtizeden át mködött Kecskemét iskoláiban. E hosszú id alatt több
czikket íi-t a helyi és szaklapokba. Meghalt 1910-ben.

Munkái : Építészettan elemei, ipariskolák számára. Kecskemét, 1888. — Mértan. A polg.

leányisk. számára. XJ. ott, 1888. — Rajzoló geometria, polg. isk. számára. XJ. ott, 1890. — Kecskemét
iparvállalatainak és iparegyesüloténok története. (Kecskemét monográfiája, 1897.)

Pauer Imre, bölcs, doktor, egyet, tanár, az Akad. r. és igazgató-tagja és ?•'"'• i""'-

oszt. titkára, szül. Váczon, 1845-ben. Tanulmányait a pesti és több más kül-

földi egyetemen végezte. 1861—8-ban a szombathelyi fgimn. tanára, 1868

—

75-ben igazgatója volt. 1875-ben a pozsonyi akadémiának bölcselettanárává neve-
tek ki s egj-szersmind külföldi tanulmányútra küldöttek. 1886-ban a budapesti
egyetemnek lett bölcselettanára s mint ilyen, 1894-ben a közokt. tanács tagja s

1898-tól min. tanácsos. Czikkei jelentek meg a különféle vidéki, egyházi és szak-

lapokban és az Atheneumban (1892), melynek 1891 óta szerkesztje, .stb.

Munkái : A philosopliin története. Pest, 1868—9. — Vázlatok az újkori philosophia körébl.
XJ. ott, 1872. — A jogakadémiák kérdéséhez. Pozsony, 1879. — Alvás és álom. Pozsony, 1883. —
Egy fejezet a n lélektanából. XJ. ott, 1883. — Emlékbeszéd Horváth Cyrill felett. Bpest, 1885. —
Új álláspont, módszer ós irányelvek az etliikában. XJ. ott, 1889. — Phantasia. Pozsonj", 1SS5. —
Az etlülvai determinismus elmélete. Bpest, 1890. — Válasz Plngiosippusnak. XJ. ott, 1902.
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Píivior JAno Paucr Játios. theologiai doktor, székesfejérvári püspök, az Akad. 1. tagja,

szül. Ráczkevén, 1814-ben. A középiskolát Székesfejérvárt és Pesten, atheologiiít

Rómában végezte. 183S-ban pappá szentelték s püspöke 1841-ben a Religio

és Nevelés, továbbá a Fasciciili Eeelesiastico-Litterarii ez. lapok mellé segéd-
szerkesztnek Pestre küldötte. 1844-ben a székesfejérvári papnevelnek lelki

igazgatója és hely. tanára. 1852-ben püspöld titkár, 1858-ban kanonok s 1860-ban
ismét a papnevel tanára lett. 18()G-ban budai vál. püspökké. 1869-ben püspöki
vicarinssá, 1873-ban nag\-préposttá, és végre 1878-ban megyés püspökké nevez-
ték ki. Élénk részt vett a fehérvári Vörösmarty-szobor elnninkálataiban, a
fehérmegyei és városi történ, és régészeti egylet, s a Vörösmarty-K^ú- megalapításá-
ban s általában székvárosának kidtúrális mozgalmaiban. A fehérmegyei és

városi tört. és rég. egjdetnek 1210 darabból álló értékes éremgyüjteményt aján-
dékozott, értékes könyvgyjteményét pedig, mely haláláig mintegy 20.000
kötetre szaporodott, püspöki könyvtárrá alakította. Több dolgozata jtlent meg
a lapokban és folyóiratokban. Munkatársa volt az Egyet. M. Encyclopaediának.

Munkái : A kisdedek vallási oktatása. Szfejérvár, 1841. — Az egyházi rend érdeme Magyar-
ország történetében. U. ott, 1847. — A Szfehérvárott fölfedezett királyi sírboltról. TJ. ott. 1849.— A szent keresztút. XJ. ott, 18.51. — A szentek canonisatiójáról. Pest, 1852. — Vita praesulum
Albnregalensium. Albae, 1853. — Memória capellae S. Annae. U. ott, 1858. — sök emléke, vgyis
szerette-e a magyar nemzeti történetét? U. ott, 1860. — A székesfehérvári szegények és betegek
intézetének története. XJ. ott, 1864. — Antigonus, egy ismeretlen bölcs fölfedeztetése (Renan isme-
retes munkájához.) XJ. ott, 1864. — Farkas Imre püspök életrajza. Szfehérvár, 1865. •— Vestigia
historica Basilicae Alba-Regal. B. M. V . . . item Capellae Custodiatus S. Annae. XJ. ott. 1866. —
Emléklap a szfohérvári székesegj-ház beszentelési ünnepélyére. XJ. ott, 1867. — Szent Gellért
püspi'ik ereklyéinek emléke. XJ. ott, 1870. — Történelmi fejtegetés a kérdés fölött: Mi volt Do-
mokos fejérvári prépost csal. neve?XJ. ott, 1870. — SzentmiháljT érem-lelet ismertetése. U. ott, 1871.
— A hosszútemetöi kápolna alapköve letételének okmánya. XJ. ott, 1872. — Székesfehérvárott
koronázott királynk. U. ott, 1872. — Officia cultus Divini. XJ. ott, 1873. — A régészeti gyjtemé-
nyek jelentsége. U. ott, 1874. — História dioecesis Alba-Regalensis. XJ. ott, 1877. — Herennius-
és Postumius-érmek. XJ. ott, 1878. — Allocutio ad clerum populumque dioecesanura .... dimi 24.

Apr. 1879. canonoica inauguratur. XJ. ott, 1879.— Tóth István versezetet. U. ott, 1881. — De amio
jwbilari elevati corporis S. Stephani I. regis Hungáriáé apostoHci. XJ. ott, 1883. — Horvát István
emléke május 11. 1884. XJ. ott. — Supplementum ad Históriám Dioecesis Alba-Regalensis.
XJ. ott, 1887. — Kéziratban : értekezések ; saját könyvtára incunabulumainak ismertetése.

^Ísitad"^
PC''^^o''^<^ István, bölcs, doktor, selmeczbányai fögimn. tanár (szül. Kiskrö-

sön 1876-ban). Verseket írt a Debreczeni Hírlapba, Halas és Kiskrösbe, a Fels-
Bácskába és a Selmeczbányai Híradóba ; czilíket a Prot. Egyh. és Isk. Lapba,
Üj M. Szemlébe, a Pesti Hírlapba. Magyar Nyelvrbe, a selmeczbányai ev.

fgimn. értesítjébe és az Evang. Örállóba.
Munkái: Bérczy Károly élete és jellemzése. Budapest, 1903. — Szemelvények Phaedrus

meséilil. Budapest, 1906. — Bartal, Malmosi, Paulovics : Livius XXI. és XXII. könyve.
Budapest, 1909. Reviczky Gyula. Budapest, 1910. — Kéziratban, sajtó alá készen: Poétika.
Pesti Mizsér Gábor ezópusi meséi. — A selmeczi bányászélet. — Degró Alajos életrajza. —
Felels szerkesztje a S?lmpczbányai Hírlapnak.

Píiényi József. Perényi (Szukáts) József, bölcs, doktor, szül. Aszódon, 1855-ben. Kül-
földi tanulmányi utat tett Berlinben, Párizsban, Londonban és Nápolyban.
Utóbb Míhalkovits Géza, majd Török Aurél mellett tanársegédként m-
ködött s a budajie.sti V. ker. áU. freáliskolában Borbás Vinczét helyettesítette.

1887-ben a kecskeméti freálhoz, 1897-ben pedig a budapesti VI. ker. áll.

reáhskolához nevezték ki r. tanárnak. A szlmívelés és rovarirtás terén több
találmánya van forgalomban, melyeket a Borászati Lapokban és az Ung. Wein-
bauban ismertetett. Irodalmi munkásságát 1876-ban, a napilapokban kezdette.

Czikkeket írt a fvárosi napi- és szaklapokba és több külföldi folyóiratba.

Akad. értekezései a Math. és természettud. Értesítben láttak napvilágot.
Munkái: A petefészek és petevezeték a békaféléknél. Bpest, 1881. — Népszer eladás a

koponyáról. XJ. ott, 1882. — A divat mint az emberi test eltorzítója. XJ. ott, 1885. — Legújabb tapasz-

talatok a homoki szlmívelés terén. Kecskemét, 1895. — Az állatok fejldése. Pozsony, 1902. —
A gyümölcsmívelésröl s értékesítésérl. Bpest, 1903. — A homoki szl és bora. XJ. ott, 1904. —
Tankönyvek középisk. számára. 1900— 1906. u. ott. — Összefoglaló természetrajz, összefoglaló

növénytan, állattan, ásvány és vcgj-tan, Budapest 1908.

Ptiényi Lajos. Petényi (Szukáts) Lajos, székesfv. tanító (szül. Aszódon, 1861-ben), tárczákat

és szépirod. dolgozatokat közölt vidéki és fvárosi lapokban ; munkatársa a Tu-
rista-Közlönynek, az Én Újságomnak, a Zenelapnak, melyben 1886-tól a ,,Nép-

.színház" rovatot vezette ; a Mátyás Diáknak 1890 óta állandóan dolgozik, az

Uram Bát\-ámba, a Bolond Istókba, is éveken át irt. Vadnay Károly Fvárosi
lapok ez. lapjába számos tárczát, színházi és hangversenykritikát irt. Hoós János
M. Daltárában nép- és gj^ermekdalai jelentek meg ; a P. Hírlap zenemellékletében



285

Katona József.

>6í*"

Petfi Sándor.



286

fflinrii TiMm

Abonyi Lajos szobra Abonyban.

Ab nyi Lajos háza Abonyban.



Irodalom, tudomány és mvészet. 287

népdalai és csárdásai láttak napvilágot (1889—90.) Fel is le is cziniü regénye
1881-be a Zalai Közlönyben jelent meg. Egy vígjátékát (Tanár úr) s egy tragi-

komédiáját (A pénz) mkedvelk adtak el ; A fehér elefánt ez. 3. felv. ope-
retteje (zen. Schodl Jánostól) színre került Kecskeméten, 1887-ben. Munkája:
A hazáért. Bpcst. 1904-ben. Madárvilág. Állatország. 1906. 1908 és 1909-ben
az Apró Újság képes gyermeklapot szerkesztette. Mikor az ágyuk beszélnek

ez. hazafias^zenés színmüvét a városligeti Mszinkörban adták el 1908-ban. Az
.,Evangélikus családi körben" több humorisztikus felolvasást tartott 1909 és

és 1910. évben.

Péter Dénes, földbirtokos, szül. 1837 körül Halason. Megh. 1904-bcn u. ott. Péter Dénes.

A lapokban számos szépirodalmi dolgozata jelent meg Kiséri név alatt. A Bors-
szem Jankó Tolyáss Dánielének több levele szintén az tollából származott.

Munkái: Jó kedvembl. Humoros elbeszélések és életképek. Bpest, 1889. — Kéziratban:
Egy frakk kevés. Vígj. 1 felv. (Eladták a jiesti Nemzeti Színházban 1859 júl. 8.)

Petfi István, Petfi Sándor testvéröcscse, 1825-ben, Kiskörösön született. Petfi isiván.

Atyja mesterségére, a mészárosságra adta magát. A szabadságharczban mint
honvéd, a kapitányságig vitte. A nemzeti küzdelem biikása után az osztrákok
besorozták s 1850-ben Schleswig-Holsteinba küldték ; de egy év múlva szabad-
ságolták és ekkor Péterváradra ment, hogy mesterségét folytassa. 1852
nyarán azonban, mint lázadásra hajló embert, újból elfogták és Theresienstadtba
\itték, hol három évig raboskodott. Szabadulása után eg\-ideig sógornéja máso-
chk férjénél. Horvát Árpádnál lakott, aztán Geiszt Gáspárnak csákói pusztájára
gazdatisztnek szegdött s mint ilyen halt meg 1880 áprihs 30-án. Verseket írt a
Vas. Újságba (1857—8.), a Hölgyfutárba (1858—60.) ; hátrahagj-ott költemé-
nyei a Pesti Hírlapban (1880, 121), a Koszorúban (1880), az AlfölcU Képes Újság-
ban (1887. 22.) jelentek meg ; czikke — Petfi S. arczképérl — a Honban (1879,

211.) látott napvilágot.

PetSf, Sándor, a legnagyobb magyar lírai költ, költészetünk legnagyobb p^.öfi sándor.
büszkesége, Kiskrösön, 1823 január 1-én született. Atyja Petrovics István,
nemes származású ember s mészáros volt ; anyja Hrúz Mária, túróczvármegyei
születés. A család szerényen, de növeked jólétben élt 1824-ig, Kiskrösön, hol
székbérletük volt, aztán Félegyházán, hol hat évre szintén széket béreltek, s

fiukat 1828 elején a r. kath. elemi iskolába adták. A félegyházi iskolázás azonban
nem tartott soká : a fiú még abban az évben Kecskemétre, az ág. iskolába került,

hol egjr kevés latint is tanult. 1831-ben az egész család Szabadszállásra költözött,

hol házuk és kis birtokuk volt. A fiút itt egy darabig Újlaky István ref. tanító
oktatta ; de még abban az évben a sár-szent-lrinczi ág. gimnáziumba íi-atták be,

hol két évig tanult s különösen a szépírásban és latin nyelvben tett szép haladást.
1833-ban Pestre, az ág. gimnáziumba vitték át német szóra ; de már csak els-
rend osztályzatot szerzett, miért is 1834—35-re a piaristák gimnáziumába adták,
hol a magj^ar nyelvben, írásban és rajzban leginkább kivált társai közül, de els-
rend bizonyítvánjTiál jobbat megint nem érdemelt. Atyja már-már azon volt,

hogy Idveszi az iskolából ; azonban 1835-ben még egj^szer szerencsét próbált s az
aszódi algimnáziumba íratta, s a fiú a kis városban újra kitnt derék magavisele-
tével és szorgalmával, mely a köv. 1836—38. években még jobban fokozódott.
Kedvvel gyakorolta magát a deák versformákban, s az iskolai könyvtár költi
és történelmi könyveit olvasgatta. Azonban egyéb hajlama is jelentkezett : egy-
szer, mikor Aszódon színtársulat járt, színészszé akart lenni ; aztán szerelemre
lobbant Cancriny Emma iránt s verset írt hozzája. Bizonyítványa azonban igen

jó yolt : a természetrajzot kivéve, minden tárgyból kitn jegyet kapott. Az
aszódi iskolázással azonban boldog gyermekkora is befejezdött ^atyját 1838-tól
kezdve több súlyos csapás érte : az 1838-iki árvíz elvitte házát ; egyik megbízottja
htlenül kezeké pénzét ; 1839-ben birtoka eg_\Tészét is elárverezték ; egyik rokona,
kiért jótállott, megbukott, úgj- hogy 1840-ben már alig volt valamije. A sok csa-
pás ingerültté tette fiának hibái iránt is. Petfi 1838 végén Selmeczrc került s

buzgón mködött az önképz-körben, az ú. n. magyar társaságban, melynek
Szeb?rénjn Lajos volt az elnöke ; az isk. tanulmányokban azonban újra hanyat-
lott : csak egyes tárgyakat tanult s inkább kedvelt olvasmányaiba (Csokonai,
Gyadán\n, Vörösmarty) merült. Hogy a német színházba eljárhasson, holmijá-
ból egyet-mást eladogatott, miért is részeges gazdája korhelységgel vádoha meg
tanárai s atyja eltt. 1839-ben a félévi vizsgálat is rosszul sikerült neki : szláv
éi-zelm tanára a magyar történelembl megbuktatta. Atyja megírta neki. hogy

Masyarorsziis Várines>t'i és Városai: Pcst-Pilis-Solt-Kiskun viirmcsvi-. II. ' l'>
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leveszi róla kezét, s a tanév végét be sem várva, Pestre indult, hová márczius
els napjaiban érkezett meg és színésznek állott. Májusban egy rokona. Salko-

vics Péter mérnök. Ostfiasszonyfára (Vas. m.) vitte, hogy majd Sopronban fiával

együtt taníttatja. Itt vakáeziózott Orlay Somával, ki szintén rokona volt és köz-

ben szerelemre lobbant egy földbirtokos leánya, Tóth Róza iránt. A vakáczió
végén azonban Salkovics megváltoztatta szándékát s azzal a kifogással, hogy úgy
sem lesz belle komédiásnál egyéb, elbocsátotta. P. erre Sopronban katonának
állott. De a diákok között így is gyakran megjelent ; megismerkedett Pákli

Alberttel, a ki szintén Sopronban tanult ; eljárt az eladásokra és a magyar tár-

saíiágba és a tanulóktól kapott könyvekbl buzgón mvelte magát. Hivatásába
vetett hite nem engedte, hogy a durva katonai társaságba elmerüljön. Tanult
és verselgetett s ráUása helyét, a faköpönyeget is versekkel irkálta tele. A követ-

kez év tavaszán azonban ezredét Horvátországba helyezték át. A sok nj'o-

morúság és a gyakorlatok kimerítették erejét s kórházba került, honnan csak

négy hónap múlva szabadult ki. Szenvedéseit ennji baj között csak katonatár-

sának, Kupis Vilmosnak barátsága enylútette. Végre azonban ütött a szabadulás

órája : február 23-án mint rokkantat fölmentették, Sopronba vitték s obsittal

végkép elbocsátották. Sopronban kissé fölvidult barátai között és atyjához igj'e-

kezett. Pápára gyalogolt, liol Orlaynál lakott s barátainak rábeszélésére beirat-

kozott a VII. osztályba. Társai és tanára, Tárczy Lajos, gondoskodtak megél-

hetésérl ; de a tanuláshoz egyáltalában ním volt többé kedve s három heti id-
zés után Pozsony felé indult, hol, mint hitte, Szeberényi segítségével jobb sorsba

juthat. Márczius 25-én már Pozsonyban volt ; de csalódott reményeiben s április

elején útra kelt, hogy színésztársaságot keressen, melyhez hozzácsatlakozhatik.

Gyrnek vette útját, de hiába ; Pestre jött tehát és Dunavecsén fölkereste szü-

leit, a kik ott a falu kocsmáját bérelték. Anyja rábeszélte, hogy tanulását foly-

tassa ; de az iskolai év kezdete még távol volt s ö nem akart szegén}^ szüleinek ter-

hére lenni ; elhatározta, hogy még egy próbát tesz a színészettel s 1841 július ele-

jén Pestre, onnét Veszprémbe. Füi-edre, majd Ozorára vándorolt és ott Sepsy
Károly színészcsapatához szegdött. A m^omorult társaság Tolna és Fehér vár-

megj'e kis községeiben játszott s Petfi is fellépett (elször a Peleskei Nótárius-

ban) ; de a dicsséget megunva, ígéretéhez képest iskolába készült. így kerül októ-

ber közepén Pápára, hol 1841—2-ben elvégezte a VTI. osztályt, de különösen
önképzését folj'tatta : mag^-ar és német írókat olvasott s németül franczia és

angol költket. Legjobban Gvadányit, Csokonait, de különösen Vörösmartyt ked-

velte ; társasága is jó volt : Jókai Mórral és Orlayval társalkodott legszívesebben ;

az önképzkörben, mint versel, bíráló és szavaló, egyaránt kitnt s 1842 május
22-én Bajza kiadta ..A borozó" ez. költemém^ét az Athenaeumban. Szülei öröm-
mc4 fogadták megtért fiokat, ki most már — egy boldogan át kóborolt vakáczió

után — októberben ismét Pápára sietett ; azonban munkát és így kenyeret nem
talált s így, mit volt tennie, Székesfehérvárt Borostyán névvel újra színésznek

áUott. De valódi színi sikerei nem voltak és sokat nélkülözött. Karácsonyra fel-

jött Pestre ; megismerkedett Vörösmartj'val és Bajzával s egy boldog félnapot

töltött körükben. Pár nap múlva a székesfehérvári színésztársaság szétvált s

Petfi az egyik részszel Kecskemétre vándorolt. A nyomorúság, a nélkülözés

folvton zaklatta ; 1843 májusára Pozsonyba készült, hová akkorra országg;\'lést

hirdettek ; azt hitte, hogy ott jobb társulatot talál. El is indult s Pesten, Pápán,
Gvrön át odaérkezve (május 12-én.) Fekete Gábor színigazgatónál kopogtatott.

Hiába ; a társulatban nem volt számára hely s P. nagy ínségében az OrszággA'lési

Tudósítások szerkesztjénél keresett s kapott csekély másoló munkát. Közben
több verset küldött Bajzának s Garaynak. ki a Regélt szerkesztette ; megismer-
kedett Lisznyayval, a ki mint jurátus, az országgylésre érkezett. Lisznyay föl-

karolta, megismertette a fiatal írókkal, kik közül Vahot Imre 30 forintot gyjtött
P. javára és kieszközölte, hogy Nagy Ignácz a Kisfaludy-Társaság külföldi regény-

tára számára regények fordításával bízta meg. Petfi június végén már Pesten
volt s 3 hét alatt lefordította Bernard Koros hölgy ez. regényét, melyért 100,

aztán James Robin Hood ez. regényét, melyért 400 frtot kapott. Ettl fogva elég

vígan élt a fvárosban ; de a fordítást unta már és újra színészi dicsségrl álmo-
dozott, így kerül újra a vidékre, Debreczenbe, Komlóssy Ferencz társulatához

s egy hét múlva eg\' másik, kis társulathoz, melylyel Diószegen játszott. Székely-

hídon azonban (november 24-én) ez a trupp is szétoszlott s Petfi betegen, nyári
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ruhában került vissza Debreczenbe, hol nagy nyomorban, Pákh Alberttl segítve
«s vigasztalva, de franczia nyelvet tanulva, Hugó Viktort és Berangert olvas-
gatva és verseit másolva, húzta ki atclet. 1844 február 1 1— 14-ike közt végi-e meg-
indult Pest felé : meghalni, vagy pénzt és dicsséget találni. Egerben a kispapok
szívesen fogadták s útiköltséget gyjtöttek és szekeret fogadtak számára. Pesten
hiába keresett kiadót ; végs kétségbeesésében Vörösmartyhoz fordult s a nagy
ember sietett az ifjú költ verseit a nemzeti körrel kiadatni. A költségeket Tóth
Gáspár, a derék szabómester vállalta magára. Jobb napok következtek ezután.
Vahot Imre júhus 1-én Pesti Divatlap ez. vállalatot indított s Petfit maga mellé
vette segédszerkesztnek. A költ sietett Dunavecsére, szüleihez, kiket másfél
éve nem látott, s két egész hónapot töltött náluk nagy boldogságban, melynek
emlékeit gyönyör költemények örökítik. E két hónap alatt lobbant szerelemre
a még féLg gyermek Nagy Zsuzsika, Nagy Pál vecsei birtokos leánya iránt, a mi
szintén több szép költemény alkotására ihlette. Visszatéi've Pestre, Vahot Imré-
nél lakott és eljárogatott a Pilvaxba s Komlóba, az írók kedvelt gyülekezhelyeire;
1844 október 12-én még egyszer és utoljára föllépett a Szökött katonában, mint
nótárius ; st a vidékre is ki-kiráudult. Egyébként azonban nagy írói tevékeny-
séget fejtett ki, s a mi f, költészete is foh'ton mélyült, mind jobban eltért a
Bajza-féle iránytól s mind egyszerbbé, közvetlenebbé, könnyebbé, gazdagabbá
vált. E mellett népszersége is nttön-ntt. Els kötetét mások követték, így
A helység kalapácsa és a János vitéz, a Cypruslombok Etelka sírjáról, melyet
Vahot Sándorné testvérhúga. Csapó Etelka emlékéhez tapadt érzései sugalltak.
1845 tavaszán Kerényi Frigyes Eperjesre hívta ; erre márczius 31-én elbúcsúzott
barátaitól s áprihs 1-én útra kelt Felsmagyarországba. Miskolczra, innen Kassára
5 Kassáról Eperjesre utazott s Tompával és Kerényivel naponként vidám kirándu-
lásokat rendeztek a szomszédos helyekre. Ekkor írta az Erdei lak ez. költeményt.
Eperjesrl Lcsére, innen Késmárkra mentek át, azután Iglóra, hol Pákh
Albert szüleinél három hetet töltött és bevárta Pákh hazaérkezését. Csak május
23-án indult vissza Pestre, hová Rozsnyón, Füleken, Losonczon, Rimaszombaton,
Gyarmaton, Váczon át június 24-én érkezett vissza. Az utazás és az iránta min-
denftié nyilatkozott lelkesedés igen jól hatott reá s élményeit czikksorozatba
foglalva, sietett az Életképekben közzétenni (Üti jegyzetek.) E pompás, szelle-

mes reflexiókkal telt m egyike legjobb prózai alkotásainak. Idközben össze-

gyjtötte 1844^^45-ben megjelent verseit, melyeket azután ki is adott és Szalk-

szentmártonban meglátogatva szüleit, egy hét alatt megírta Zöld Marczi ez. szín-

müvét, melyet azonban a színházi bíi'áló-bizottság visszavetett. E bukás mélyen
séilette s szórakozás végett augusztusban Gödöllre rándult s megismerkedett
Mednyánszky Bertával, kit aztán többször is felkeresett. Azt hitte, szereti a szép
és elkel leányt; de elutasították s csakhamar kiábrándult. E szerelembl azonban
remek dalok fakadtak, a Szerelem gyöngyei, melyeket október 20—^23-ika között

bocsátott közre. Egyébiránt szorgalmasan dolgozott a lapokba : a Honderbe,
Életképekbe és Vahot Pesti Divatlapjába. Népszersége egyre terjedt, de ellen-

ségei is támadtak, kiket részben modora, részben költészetének szokatlan erede-
tisége, részben sikerei bántottak s valóságos hadjáratot indítottak ellene. Azonban
védte magát s a mi f, a valóch nagyok : Vörösmarty, Bajza, Szemere Pál, Toldy
mellette állottak. IVIinda ne lett keser, pesszimisztikus hangiüatok vettek rajta

ert s ebben az idben írta FcUik ez. szeszélyes, keser verseit, mi lyeket 1846-ban
bocsátott közre. K(U m:>tlen 1 Iki állapotán kirándulásokkal próbált segíteni

;

többek között november 20—25. körül szüleihez utazott s több mint egy hónapot
töltött Szalk-szentmártonban, hol a Fc llik eg\Tészét s a Tigris és hiéna ez. drámát
irta, melyet szüleinek fölsegít é.sére akart, eladatni. A drámabíráló bizottság
elfogadta a mvét, s ö még január 16-án újra szüleihez sietett és megírta A hóhér
kötele ez. regényt, melyért Hartleben kiadótól 150 frtot kapott. Szent-György
na])ján szülei Dömsödre költöztek ; ekkor P. is visszatért a fvárosba és Vahottal
összekülönbözve, Jókaival, Pálffyval, Degrév( 1, Obernyikkcl, Pákh Alberttel,

Bérczyvel, Tompával és L'sziiyayval m(>galakították a ,,Tizek társaságát", mely
azonban már novemberben föloszlott. Petfi Frankenburg lapjához, az Él-t-

képekhez szegdött s csak májusban rándult le szüleihez Dömsödre, hol a Salgó
ez. költeménj't írta. A nyarat Pesten, olaszul tanulgatva töltötte. Augusztus
végén nagyobb körútra indult és Kolozsvárra, az országgylésre szándékozott

;

elbb azonban fölkereste Pap Endrét Szat maron, szeptember 4—5-én ellátogatott
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Xagykárolyba, megismerkedett gróf Teleki Sándorral és sze})tciiiber 8-án a
Térey-esalád kertjében meglátta Szendrey Júliát, Szeiulrey Ignáoznak, a Ká-
rolyiak inspektorának széjiséges 18 éves leányát. Ez a pillanat dönt volt életében.

Még aznap este bemutat ki)zott a leánynak, kit aztán szejjtcmber 19-én otthoná-
ban. Erddön is meglátogatott. Október 10-én ismét Erddön volt s elbesíizott

Júliától, a ki szerette ugyan, de vallomására hatái-ozott választ nem mert adni.

Azonban október 22-én ismét találkoztak Nagykárolyban s a költ most már
Ígéretet nyert szerelmesétl, hogy a tavaszra határozott feleletben részesül. Bol-

dogan indult Nagybányára, majd Telekihez Koltóra, hol november 10-ig tar-

tózkodott s az Erdélyben ez. szép hazafias ódát költötte ; aztán Debreczenen át

Pestre utazott vissza (november 20-án). Júliához való viszonya azonban nem volt

zavartalan; többrendbéli félreértések támadtak közöttük, melyeket csak 1847
májusa elején sikerült tisztázniok. Sorsukat nehezítette a leány szüleinek tartóz-

kodása is, a kik gyermekök sorsát semmiképp sem merték Petfire bízm és a köl-

tt több ízben elutasították. Szerelmök, kitartásuk azonban végre is gyzelmes-
kedett s az esküvt május 26-án sikerült szeptember 8-ra kitzniök. Petfinek
addig távol kellett magát Erddtl tartania, csupán a levelezés volt megengedve.
A költ az idt utazgatással töltötte. Még május 31-én Ai-any János látogatására

indult, kivel a Toldi megjelenése óta levelezett, s tíz napot töltött a szalontai jegy-

zölakban ; azután Pestre tért vi.ssza
;
június 26-án Emichnek örök áron (1500

frton) eladta összes költeményeit, kikötve, hogy Emich minden hasonló, késbb
megírandó kötetéért 2000 frtot fog fizetni ; szerzdést kötött az Életképekkel, s

júhus 1-én nekiindult Felsmagyarországnak. Végre szeptember 8-án az erddi
vár kápolnájában megtörtént az esküv, melyen Júliának csupán anyja és húga
jelent meg, míg az apa áldás és anyagi segítség nélkiU bocsátotta ket útra. A
mézesheteket Koltón töltötték, majd hat hét múlva Kolozsvárra, innen Váradra^
onnan Szalontára s november 4-én Pestre érkeztek és aDohány-utcza 373. sz.

házának els emeletén vettek lakást. Egyszeren, de boldogan éltek ; Júlia mint
asszony is múzsája maradt P. lyrájának s a költ feleségéhez írta legszebb szerelmi

költeményeit, melyek, mint ilyenek merben újság voltak a magyar költészetben.

1847 márczius 15-én megjelentek összes költeményei s a mbl pár hónap alatt

3000 példány elfogyott ; 1848 január 1-én pedig már a második kötetet is eladta

1220 forintért, melyet Emich havi 100 frtos részletekben tartozott megfizetni.

Ekkép sorsuk biztosítva volt jóidéig ; a kritika is melegen nyilatkozott a költ
müveirl s irányáról ; P. nyugodtan és újult ervel élhetett hivatásának. Sokat
írt az Életképekbe ; 1848 elején megírta a Lehel Vezért, Bolond Istókot ; lefordí-

totta Coriolanust s Vörösmartyval és Aranynyal Shakspere teljes lefordítására

egyesülve, hozzáfogott a Romeo és Juha átültetéséhez. Közben a pohtikai életben

mind élénkebbé vált a demokratikus áramlat, mely az lelkét is áthatotta. Ra-
jongott a szabadságért, gyíUölte Ausztriát és követelte a népnek, melynek fia

volt, fölszabadítását. Tudta, hogy ez vérbe fog kerülni, s épp ezért türelmetlenül

várja a forradalmat, mely a hazát függetlenné s a népet úrrá teszi. Azt akarta a

politikában, a mit már is végrehajtott a költészetben, s meggyzdését, szenve-

déh^eit csak izmosították kedvelt olvasmányai : a franczia forradalom története.

Így éri meg 1848 márczius 13-át, mikor a Nemzeti dalt írja, 14-ikét, mikor az

ellenzéki körben a 12 pontot összefoglalják, márczius 15-ét. Neve a legnépszerb-
bek egünké volt Magj^arországban. Utóbb azonban csappant népszersége : a
közönség zokon vette széls republikánus elveit s azokat a nyers kifakadásokat,

melyeket az urak, a királj'ok és a tle gyengének, erél\i:eleimek hitt nemzeti kor-

mány ellen intézett. Szeretett volna a nép ügyének az országgylésen is szószó-

lója lenni ; de a követválasztáson megbuktatták, s e miatt támadt izgalmas és

ke.ser lelkiállapotában írta Az apostol ez. költeményét. Politikai türelmetlensége

utóbb Vörösmartyval is ellenkezésbe keverte, bár aztán csakhamar megbékéltek.

A Márczius Tizenötödikében mind keményebb és élesebb czikkei és versei láttak

napvilágot, s szeptember 17-én már bosszúra hívta fel az országot. Október 15-én

pedig már is katona volt : kapitány a 28. zászlóaljban. Szüleit, kiket magához
vett volt. Orlay gondozására bízta, feleségét Erddre, azután november 31-én

az oláhok ell Debreczenbe vitte. Itt született deczember 15-én Zoltán fiuk ^

1849 január 31-én, Vetter tábornokkal lett összekülönbözése miatt, Bem táborá-

hoz helyeztette át magát, s feleségét és fiát Aranj^ékra bízva, január közepén elin-

dult seregéhez. Bem örömmel fogadta, segédtisztjévé nevezte ki, vitézségét
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érdemjellcl jutalmaztál, azonban életére is vigyázott s február 8-án" gyöngéd gon-

doskodásból futárként Debreczenbe küldötte. Petfi nyaki-avaló s keztjm nélkül

jelent meg Mészáros eltt ; ebbl összckoczezanás támadt s Petfi február 17-én

beadta lemondását. Azonban február 23-án ismét Erdélybe indult
;
jelen volt

a medc^vesi csatában ; aztán váltólázba esett és Bem Kolozsvárra küldötte. Innét

néhány napra újólag családjához. Szalontára utazott és áprihs 1-én megint jelent-

kezett" Szebenben mint közvitéz a vezérnél, ki rangját visszaadta, hadsegédévé

nevezte s mint fiával bánt vele. Május 3-án vezérkari századossá emelkedett ;

a következ nap már ismét Debreczenbe küldöttek. Petfi Szalonta felé ment,

honnan nejét Debreczenbe vitte magával
;
jelentkezett Kossuthnál és Klapkánál,

a ki szemrehányással illette egy levél közzététele miatt, melyet Bem Vécsey tá.bor-

nok ellen intézett. Petfi újra lemondással felelt és sietett Pestre, honnan atyjának

haláláról értesült ; de odaérkezése után néhány napra anyját is elvesztette és

lélekben megrendülve, május 2ö-én visszaindult Szalontára fiáért, a kit Pestre

hozott. Június elején a kormány visszatért Pestre, s vele jött Arany is ;
de július

elején minden megváltozott s az általános menekülésben Petfi szintén elhag>i:a

a fvárost. Mezberénybe futott családjával s ott akadt rá július 18-án Egressy

Gábor és Bemnek érette küldött futárja. A család megindult Erdély felé. Ugi'án,

Xagwáradon, Kolozsváron át 20-án Tordára érkeztek és ]Miklós Miklós ref.

paphoz szállottak. Július 22-én Petfi elbúcsúzott feleségétl s elutazott Bemhez,

kivel 25-én Bereczken találkozott. A vezér épp akkor tért vissza moldvai expe-

ditiójából és sietett a távolléte alatt történt veszteségeket helyrehozni. Lóhalál-

ban rohantak MarosvásárhelvTe, hová 29-én jutottak el s Bem innen jelentette

a kormánpiak, hogy Petfit újra szolgálatba fogadta és törzskarához osztotta be.

Ugyanezen a napon írta Petfi utolsó levelét feleségéhez. Bem nem akarta, st
megtiltotta neki, hogy a következ napok veszedelmes és koczkázatos vállalkoziá-

sába kövesse
;
júhus 30-án mégis ehndult Erdszentgyörgy felé, a hová a vezér

maroknvi seregével korán reggel elvonult s még aznap déleltt \it ólérte Székely-

keresztúron. Este Vargha Zsigmondnál vacsorázott s Vargha Róza kérésére szen-

vedélyes hévvel elszavalta Egy gondolat bánt engemet ez. költeményét. Július

31-én reggel hat órakor elindult a harmadfélezernja sereghez, a mely már útban

volt Segesvár felé, s Héjasfalvánál találkozott vezérével. A magyar had a Fehér-

egyháza és Segesvár közt elterül völgyben hsiesen szállt szembe a 16000 fm-i

orosz sereggel. A csata kezdetén — reggel 7—8 óra körül — P. Bem mellett volt,

vászonzubbonyos atillában, ló és fegyver nélkül ; aztán a tábornok a tartalékhoz

rendelte vissza. Késbb különböz pontokon látták, a mint a harczot figyelte.

Alkonyattájban eldlt a véres küzdelem ; a túlnyomó orosz er szétszórta a sza-

badsághsök kis seregét s Petfi nem menekülhetett az orosz lovasság gj'ürü-

jébl. Csaknem 800 költeménji: hagyott hátra, melyek részben az akkori lapok-

ban és vállalatokban, részben önálló köteteiben, részben a késbbi vállalatokban

jelentek meg és ma már számos kiadásban forognak közkézen
;
prózai kisebb

dolgozatait a köv. helyeken közölte : Athenaeum (1843. írói jogtapodás a Regél-
ben), Pesti Divatlap (1844. Az ó és új világ. Sue u. ; Jemiy, franczia beszély Paul

de Kock u. ; Nagybátyám és ipám, német nov. ; Álarczos bál. franczia beszély,

Dumas u. ; Czáfoíat ; Kérelem Benfi úrhoz. 1844—45-bl : színi kritikák. Ada-

tok a kritika titkaihoz. Köszönet a pápai képz-társvdatnak. Egy szó Tárczy

Lajos úrhoz ; A szökevénvek, beszélv ; Nyílt levél Vahot Imre úrhoz) Életképek

(1845. Üti jegyzetek; 1847. A nagyapa, beszély ; III. Richárd király, Shakespeare-

tl ; A fakó leány és pej legény ; 1848 : Pest, május 27-én ; Jegyzet a Vörösmarty-
hoz ezímzett vershez ; Els és utolsó felszólalásom egy igen piszkos dologban.).

Hazánk (1847. Üti levelek Kerényi Frigyeshez, I—XX.), Márczius Tizenötödike

(1848. Pest, augusztus 10-én; Pest, szeptember 17-én), Kossuth Hírlapja (1848.

Válasz Vörösmart _\-nak). Pesti Hírlap (1848. Levél : Erdd, október 1.). Közlöny
(1849. Levelek a Közlöny szerkesztjéhez: Vízakna, február 3-án; Debreczen
február 15-én ; Szászsebes, áprihs 11-én ; Karánsebes, április 17-én ;

N^nlatkozat.

június 11-én.) Önállóan jelentek meg : Lapok Petfi Sándor naplójából. ELs ív.

(A magyar szabadság születése. Márczius 15-ike. A német polgárok és a zsidók.

Az országgylés és az úrbér. Kir. leírat a minisztériumról. ^Monarchia és respublica.

Nag\i)éntek napja. A katonaság. Kliegl, Széchenyi, lüvatal, rágalmak.) Pest,

1848. A kis-kunokhoz Petfi Sándor. U. ott, Í848. NyíU levél a szabad-

szállásiakhoz. U. ott. A nemzetgylési követekhez. U. ott. Az Egyenlségi Tár-



292 Irodalom, tudománv ós mvészet.

Pettenkotte
S&ndor.

Pirár IgrD&cy,

sulat proclamatiója. U. ott. — Posthiimus kiadások : Halasi, Petöfi-Rerquiák.

Bpest, 187S-ban. Baróti, Petfi i'ijabb rtrquiái. U. ott. 1887-bcn. Arany János
és Petfi levelezése. U. ott, 1894-ben. (Ráth M.)összes müvei : Jókai Mór életrajzi

bevezetésével s Havas Adolf jegyzeteivel hat díszes kötetben Bpest en, 1892— -96-

ban. az Athenaeum kiadásában láttak napvilágot. Híre, tUessége és költészete

azonban bejárta az egész világot s költeményei közül igen sok német, angol, ír,

franczia. olasz, svéd, norvég, flamand, holland, tót, eseh, szerb, vend, orosz,

rumén, spanyol, örmény, görög, izlandi, khinai, jajDán. héber, stb. fordításban is

megjelent. Élete, eltnése, egyciüsége. mvei egész irodalmat támasztottak;

mmikáinak értékét a legjobb kritikusok igyekeztek megállapítai ; legjobb mélta-

tását Gyulai Pál nyújtotta az Üj M. Múzeum 1854-iki folyamában.

Petri Mór dr, kir. tanfelüivelö, kir. tan. Szül. 1863-ban. Egyetemi tanul-

mányait Budapesten végezte. 1886-ban segédtanár a zilahi kollégiumban. 1789-ben

tanári oklevelet nj-ert s ekkor rendes tanárrá vála.sztetták. 1894-ben bölcseleti

doktorrá avatták, s még az évben Szilágy vármegye tanfelügyeljévé nevezték ki.

Innen 1905-ben a kultuszminisztériumba rendelték s 1906-ban Pest vármegye
tanügA-ének élére került, a hol ma is mködik. ír költeményeket, történelmi mun-
kákat^ tanüsjT czikkeket és tankönyveket. Tagja az Erdélyi Irodalmi Társaságnak

és hosszú ideig tevékeny elnöke volt a szilágjTnegyei Wesselényi-Egyesületnek.

1889—1894-ben szerkesztette a Szilágy ez. lapot. Költeményei, melyeket a Kis-

faludy és Petfi-Társaságban is bemutattak, a fvárosi szépirodalmi és vidéki,

egyéb munkái pedig a szaklapokban jelentek meg.
Munkái : A rnKgyar lyra történeti fejldése, 1887. — Költemények, 1892. — A két szomszéd-

várról, 1894. — Báró Wesselén>i Miklós és munkái, 1903. — Szilágy vármegye monográfiája, 1901

—

—1904, hat kötet. — Az ifjúsági egyesületek a népmvelés terén, 1907. — Tankönyvei : Rendszeres

magyar nyeh-tan, polg. isk. és tanítóképzk r. — Magyar olvasókönyv, polg. fiúisk. IL o. r. —
V. a. polg. fiúisk. I. o. r. — Göz Józseffel : Mjgyar olvasókönyv, polg. leányisk. I. o. r. — U. a.

polg. leánj-isk. II. o. r. — Magyar nyelvtan, polg. isk. I. és II. o. r. — Szántó Kálmánnal : Stilisztika,

verstan és retorika, polg. leányisk. III. o. r. — Poétika ós irodalomtörténet, polg. leányisk. PV. n. r.

— Jelen monográfiában ö írta Pest vármegye közoktatásügjn fejezetét.

Petrovits István, m. kir. szlészeti és borászati felügyel és szl-nagybir-
tokos. (Szül. 1856-l)an), 1878-ban áUami szolgálatba lépett. Mint az áUami kísér-

leti szltelep kezelje, kísérletek útján bebizonyította a homok phj'lloxera-men-

tességét s amerikai alanyokon készített legelször szöloltványokat. Dolgozatai

jelentek meg az összes szakmabeli lapokban és folyóiratokban és a Homokban,
melynek felels szerkesztje. — önálló munkája : A homoki szlk telepítése és

mívelése, Bpest, 1894.

Pettenkoffer Sándor, m. kir. szlészeti és borászati felügyel. Szül. 1868.

A fgimnázium utáa elvégezte a magyaróvári gazdasági akadémiát, majd a

budapesti felsbb szl- és bfirgazdasági tanfolyamot. Irodalomi mködésének
szintere a szaklapok : a Borászati Lapok, Köztelek, Mezgazdák.

Munkái : A jó pinczegazda, kiadta az O. M. G. E. — Sajtó alatt : Útmutatás a must
és a bor helyes kezelésére, kiadja a m. kir. földm. minisztérium. — E monográfiában ö irta

a szlészeti és borászati fejezetet.

Pilisi Róza, szül. 1857-ben, Pihsen, Klarisz és Gentry névvel tárczákat írt

a lapokba s munkatársa volt a M. Figarónak.
Munkái : Pity-palatv. Elbeszélések. Bpest, 1 887. — Csillagok. Regény az életbl. U. ott

1893. — Réz István és egyéb elbe.szélések. U. ott, 1890. — A három kadét. U. ott, 1899.

Pintér Imre, színész, (szül. Váczon, 1864.) A budapesti Népszínliáznak volt

tagja. Költeményeket, tárczákat írogatott vidéki lapokba s több népszínmvet
és opperettet (Szell Judit, A falu rózsája, Lugosi erd, Nesze semmi, fogd meg
jól, A pez.sg) szerzett.

Pintér Jen t., budapesti áll. freálisk. tanár. (szül. Czegléden, 1881),

magj'ar irodalom- és mveltségtört. tanulmányokat végzett.

Munkái : A históriás énekek mveldéstörténeti vonatkozásai. Bpest. 1903. — Szent .Adal-

bert. V. ott, 1903. — A Magyar Tud. Akadémia és geográfiai irodalmunk Hunfuh-y János fel-

léptéig. U. ott, 1903. — Akadémiai törekvések a nyeU'tudomány terén 1850-ig. Jászberény, 1906.

— Listius László Mohácsi Vesedelmének forrásai. Bpest, 1906. — Petfi Sándor. Jászberény, 1907.

— Jászljerény miiltja. V. ott, 1907. — A hadtörténelem elmélete. Bpest, 1908. — A magyar nemzet
évlapja a királyság megalapításáig. Kortani átnézet. Jászberény, 1908. — Jegyzetek a régi magyal-

irodalom történetéhez. U. ott, 1909. — A magyar irodalom története a legrégibb idktl Bessenyei

György fellépéséig. Két kötet. Bpest, 1909.

Pivár Ignácz, kegyesrendi áldozópap és a vakok orsz. intézetének igazgatója

Bpesten, szül. 1843-ben, Csobánkán. Elször Kolozsváron tanított; 1881-ben

a

váczi siketnéma-intézet hittanára, 1892-ben igazgató a lett. Szakczikkeket írt.
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Munkái : A beszél siketnémák nyeh-tnnitása. Vácz, 1887. — Czáfolat Taritzkj' Ferencz
.... és Scherer István lu-aknak „A siketnémák nyelvoktatása" ez. ,,Válasz"-ára. U. ott, 1887.
Az Ige megtestesülése. U. ott. 1887. — Bibliai történet siketnéma növendékek számára. U. ott,

1888. — Kis hangtan (fonetika) vezér- fonalul a siketnémák tanítóinak számára. U. ott, 1895. —
Carmen. (Alk. versezet XIII. Leo jnbileumára.)

Podhradszkij Lajos, beszterczebányai polg. isk. tanár (szül. Dunaegyházán, P'^aJiradszky

1863). 1888-ban Beszterczebányán megalapította a Besztcrczcbánya és Vidékét,
^"l"^*

melynek cgyideig szerkesztje is volt, továbbá a Magyar Iskolát és a Havi Szem-
lét s e lapokban mintegy 800 ezikket, azonkívül fordított elbeszéléseket, költe-

ményeket közölt. 1904 óta a zólyommegyei hazafias olvasmányokat terjeszt
egyesülettl kiadott Krajan és Politicné Clanky néplapok szerkesztje.

Munkái : A szláv m\-thologia elmélete. Boszterczebánya, 1888. — Morina. Sládkovich A.
u. ford. U. ott, 1888. — Bevezetés az orosz irodalom XVIII. sz. történetébe. — XJ. ott, 1898. —
Gi,-mnasium és elemi iskola. U. ott, 1899. — Modern magyar realisták. U. ott, 1903. — Az orosz
irodalom története. Szláv mj-th. tanulmányok.

Podmaniczky Géza, báró, a M. Tud. Akadémia l.-tagja, szül. 1839-ben, Aszó- ^"^a^^a!"^^
don. Kartalon csillagvizsgálót alapított, és feleségével együtt tudományos ész-

leleteket végezett s a tudományt több értékes eredménynyel gazdagította. E mel-
lett czikkeket írt a Vadász és Versenylapba (1862,"^ 1865, 1868—9, 1874), a
Gazdasági Lapokba (1870.) s a Földmív. Érdekeinkbe (1874.)

Poíímam'cz/;?/ (?!/«Za. báró (szül. Aszódon. 1855), mint a földmívelésügji mi- Podm.iniczkr

nisztérium hivatalnoka, Magyarország állami és magánménesei lótenj'észtésének
^^'''

kézikönwe (Bpest, 1903) ez. munkát állított össze.

Polónyi Manó, kecskeméti vasúti állomásfnök (szül. Soroksáron 1855-ben) A P<"6nyi Manó.

Baromfitenyésztés f-, az Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapnak áll. munka-
társa, 1902-ben európai tanulmányútjáról Emlékiratot készített.

Munkái : A baromfitenyésztés irányítása az értékesítés és kereskedelem szempontjából.
Kecskemét, 1903. — Miként válhatik a baromfitenyésztés biztos kereseti forrássá. U. ott, 1905.

Posta Béla, bölcs, doktor, szül. Kecskeméten, 1862-ben. 1885-ben nemzeti Poíta Béia.

múzeumi régiségtári írnoknak, 1886-ban segédrnek, 1895-ben rnek nevezték
ki ; 1899 óta a kolozsvári egyetemen a régészetnek tanára. Tanulmányi utakat
tett Németországban, Dániában, Svájczban és Francziaországban s 1897-ben
Zichy Jen ázsiai expedicziójának egyik tagja volt. Czikkei a különféle szaklapok-
ban jelentek meg.

Munkái : Érmészeti bizonyítékok Magyarország történetéhez. Bpest, 1886. — Útmutató
Budapest fváros történelmi kiállításában. U. ott, 1886. — Zichy Jen gróf kaukázusi és közép-
ázsiai utazásai. U. ott, 1897. — Baranya vármegye története az skortól a honfoglalásig. Pécs, 1898.— Mátyáskori emlékek az ErdéljT múzeumegylet érem- és régiségtárában. U. ott. 1901. — Útmutató
az ErdéljT orsz. múzeum érem- és régiségtárában. Kolozsvár, Í903. — Zichj- Jen gróf harmadik
ázsiai utazása. Bpest, 1905.

Prochnov József, orvosdoktor, budapesti egyet, magántanár (szül. 1857-ben, proohnoT

Pihsvörösvárott), számos szakczikket írt.
József.

Munkái : Magyar orvosok és természet\'izsgálók 1896 szept. 12-én Budapesten tartott
XXVIII. vándorgv-ülésének tört. vázlatai és munkálatai. Bpest, 1896. — Útmutató a hadsebészet-
ben. U. ott. 1898. — A székesfvárosi Szent Margit-kórház fiókosztályának 1898. évi betegforgalma.

Prónay Sándor, báró, a M. Tud. Akadémia igazgató-tagja (szül. 1 760-ban, Prónaysándor.

Ácsán, megh. 1839-ben, Pesten.) Munkája : Az országgylés elrendezésérl.

Puky Miklós, 1848—49-ben kormánybiztos (szül. Káván, 1806-ban, megh. Puky Miklós.

Karácsondon, 1887.) 1868-ban a M. Újságban (július 29), P. Naplóban (júl. 31)
és a Honban (augusztus 28.) polemikus czikkeket közölt Horváth Mihály
ellen, mivel ez Teleki László emigrácziónáhs iratait, melyeket néki Puky az
emigráczió történetének megírásánál leend felhasználás végett adott át, Kossuth
ellen intézett támadásában használta. Egj^éb czikkei : Gróf Dessewffy Aurél ,,adj

istenére" „fogadj isten" (Pesti Hírlap, 1841) Komáromi emlékeim (Hazánk,
1885) Komáromi dolgok. (U. ott, 1887) Nj-ilatkozat (Budapesti Hírlap, 1885.)

Raffay Ferencz. jogi doktor, szül. 1870-ben Czegléden. 1897-ben ügyvédi p'J^"^
vizsgálatot állott ; 1901-bcn a kolozsvári egyetemen magántanári képesítést szer-
zett a magyar magánjogból s 1901-ben az eperjesi ev. kollégiumnak tanárává
választották. Szakczikkei a szaklapokban láttak napvilágot. Meghalt 1909.

Munkái : A htlen elhagyás. Bpest. 1898. — A párbórkórdós megoldása. XT. ott, 1898. —
Házassági perrendtartás. U. ott, 1898. — A házassági törvény és a polg. törvénykönyv kodifikácziója.
U. ott, 1899. — Új szöveg a magj-ar ált. polg. törvénykönyv tervezetének házasságjogi részéhez.
U. ott, 1901. — A magyar házassági jog. U. ott, 1902. — Az egyesületi jog kodifikálása. U. ott, 1903.— A különvagj-on és közszerzemény kodifikálása. U. ott, I9Ö3. — Dio Ungültigkeit dor Ehe im
Sinne des ung. Ehegesetzes. U. ott, 1903. — Die Besitzlehro im Eutwurfe des ung. alig. bgl. Gesetz-
buches. TT ott, 1903. — A magj-ar ált. polg. törvénykönyv tervezetének birtrktana. TJ .Ht 1903.
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r.«H.iy.*Andor.

RajLiiFereiicz.

Rákóczy
Lajos.

Rcich Jtikló^.

ReiDiii: &Iáté.

— A magyar inagáiijog kézikönyve. Eperjes. 1904. — Az osztrák magánjog tankönyve. U. ott.

1900. — lS9t>—7-ig a Czegléd és Vidékét szerkesztette ; 1905-töl az Eperjesi Li))ok szerkesztje.

Baffay Sándor, ev. lelkész, 18C)6-ban Czcglédcn született. 1892-ben a besz-

terczebánvai ev. gimnázium tanára. 1893-ban tápió-szent-mártoni lelkész, 1896-

ban a pozsonyi ev. theológiai akadémia tanára lett ; 1908-ban a pesti ev. gyüle-

kezet papjává választották. Czikkeket írt a vidéki és a különféle szaldapokba és-

az általa 1902-ben megindított és szerkesztett Thcol. Szaldapba.
ilunkái : Die Hvissiten in Ungaru. Jena, 1S91. — Ev. koiifii'mmdusok kátéja. Orosház

1898. - A hellenismus és a pliilonismus kosmogoniája. Bpest. 1899. — A logos eredete, tartalmi és

jelentsége a Jánosi iratokban. Pozsony. 1899. — A synoptikus kérdés mai állása. TJ. ott, 1900. —
Apróságok. Bpest-, 1904. — A szerencse. V. ott, 1904."— Péter Apostol. U. ott, 1905. — Jézus pél-

dázatai. U. ott. 190.5. — X'j szövetségi apokrifusok. Pozsony, 190.5.

Rajna Ferencz író és hírlapíró, szül. Solton, 1861-ben. írói mködését a
Harmónia ez. kritikai lapnál kezdte, a melynek késbb szerkesztje lett, majd
1886-tól a Neues Pester Journalnál fohi:atta, meh'be irodalmi, mvészeti, politikai

és társadalmi czikkeket, tárczákat, ismertetéseket írt. Több színdarabját (Asz-

szomTegement . A hajdúk hadnagya. Ex-lex. A pesti utcza, ,.Rab Mátyás", ..Tán-

czos Huszárok", ,.Avig miniszter") nagysikerrel játszották a fvárosi és külföldi

színházakban. Az ördög. Huszárszerelem és A próbaházasság színmveket németre
forditotta. azonkívül számos külföldi darabot fordított magyarra.

Rákóczy Lajos, székesfv. tanító (szül. Váczon, 1844), pár czikket írt &% Isko-

.

labarátba (1867) s a Néptanítók Lapjába (1870).
Munkái : A közs. jskol;» a társadalom-, állam- és mveldéshez való viszonyban. Pest, 1871.

— A Hum'.nitas I. kbányai jótékony-egyesület története Bpest, 1904. — Népisk. tankönyvek.

Bécséi Ede, kegyesrendi tanár és áldozópap, szül. Zsámbékon, 1868-ban.

1893-ban Magyaróvárt, 1894-ben Léván, 1895—98-ban Váczon tanárkodott,

honnan Kecskemétre s 1903-ban Kolozsvárra rendelték. 1918. óta a nagy-
károlyi kegyesrendi ház fnöke és h. plébános. Czikkeket írt számos lapba.

Munkája : Erzsébet királyné turista-útjairól. Bpest, 1905-ben.

Reich Miklós, orvosdoktor, a budapesti mechanikai Zander-gyógjántézet
tulajdonosa és igazgató orvosa, a mechanikai gj^ógyrendszerek meghonosítója
Magyarországon, szíil. Zsámbékon, (1856), 1881-ben utazási ösztöndíjjal tanul-

mán%'utra indult, fleg a svéd gimnasztikai gyógvTendszeí tanulmányozása
czéljából s a telet Stockholmban töltötte, honnan visszatérve, Budapesten
nyitotta meg els intézetét, melyben orvosok és szigorlók számára díj talánl
kurzusokat tartott. Azonfelül eladások, ujságczikkek és monográfiák utján tár-

gyalta a fizikai gyógyszakok különböz fejezeteit. 1896-ban bvítette ki intézetét

teljes fölszerelés Zander-rendszerü mechanikai gyógyintézetté, s azt a legfon-

tosabb fizikai gyóg^-tényezkkel egészítette ki. Szakczikkeket írt a Balneológiai

Évkönj^be (1896), a M. Orvosok Lapjába (1902), Budapesti Orvosi Újságba (1903)

a Verhandlung des XVII. Congresses für innere Medizin-be (1899), a Zeitschr. für

diátetische u. phy.sikalische Therapie-ba (1902—3) a Schwarzenberg-féle Lexikon
der phj-sik. Therapie-ba (1904) és társ-szerkesztje volt a Bpesti Orv. Újság
Physikai Gyógj'módok ez. mellékletének.

Munkái: Mechanotherapia (Jlflgyar orvosi Vademecum 1902.). — A túlhe%'ített száraz levegö-

fürdök módszerei és javallatai (Bpest, 1901.) — Az enteroptosis és annak mechanikai kezelése

(1902). — A Thermo-aerophor : a forrólég kezelés uj formája (Bergmau, Wiesbaden, 1899). —
A furunculosis abortiv gj'ógyitása túlhevített forróiévegövel (Leipzig 1903). — A bevezet missage-

ról. Végtagok massagea. Arczmassage. Gyomormissageról. Az ideguyujtás. Kendszeres passzív test-

mozgások. A mechanikai vibratiós massage. (Lexikon d. physik. diát. Th3rapie 1904). — A baleseti

sérülések medico-mechanikai utókezelése. Eladás a munkásbizt. kongresszuson 1910.

Reinitz 3Iáté József, hírlapíró, (szül. 1881-ben Üjpe-sten, megh. Óbudán,
1905). munkatársa volt a Budapesti Húlapnak s 1905-ben az Alkotmánynak,
melyekbe vezérczikkeket, tárczákat, tört. és egyházi fejtegetéseket írt.

Réthi Mór, bölcs, doktor, megyetemi tanár, a Magy. Tud. Akad. r. tagja,

szül. Nagykrösön, 1846-ban. Egyetemi tanulmányait Bécsben, Budán, Göttin-

gában és Heidelbergben végezte. 1874-ben a kolozsvári egyetem, 1886-ban pedig a

budapesti József-megyetem tanára lett. Számos szakkczikket írt a kiilönféle

szaklapokba és tudományos folyóiratokba. Az akadémia megbízásából kiadta

Boh'ai Farkas Tent ámenjét (Bpest, 1897.)
Munkái : A tliffractio elméletéhez. Bpest, 1874. — A kerületre redukálható felületegészletek

elméletéhez. U. ott, 1874. — A három méret homogén tér síktani trigonometriája. U. ott, 1875.

— A propeller és peripeller-felületek elméletéhez. U. ott, 1875. — A fény törése és visszaverése.

U. ott, 1880. — A sarkított fénjTezgés elhajlító rács által való mozgatásának magyarázata, ü. ott,

1880. — Folyadék-sugarak, ü. "ott, 1894. — Über schwere Flüssigstrahlen. U. ott, 1898.
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Révész Gyula.

Kévé^z Lajos.

Hipka Ferencz.

Róna Sámuel.

Ro-ty Kálmán.

Révay József, bölcs, doktor, szül. 18Sl-ben Kecskeméten. 1902-ben a nyitrai, R^'^ay József .

1903-ban a nagykanizsai, 1904-ben a soproni Lahne-féle, aztán pedig a szabadkai

fgimn. tanára lett. Költeményeket és czikkeket írt és munkatársa volt több vidéki

lapnak, 1903-ban pedig Xyitrán A toll ez. szépirod. lapnak szerkesztje.
Aíiííiitái .• De \áta et nperiljiis Commodiaiii Gazaei. Temesvár. 1902. — Djlok könyve. Ver.sek.

Bpest. 1903. — Bimbüla. Ifj. színdarab. Xagykanizsi. 1904. •— Jlars fhadnagy. Komikus eposz.

iíévész (?yi//a, budapesti állatorvos (szül. Halason 1859-ben) ezikket írt az

Archeol. Értesítbe (1869. Kiskunhalas.)
Munkái : A fejs tehenek czélszerü takarmányozásáról és tartásáról. Bpest, 1889. — A ser-

tések nevelése, tartása ós gondozása. U. ott. 1900. — Az egészséges állatok gondozása és a betegek

ápolása. U. ott. 1900.

Révész Lajos, turóczszentmártoni fels ker. isk. tanár (szül. Halason,

1854.) Fmunkatársa, utóbb szerkesztje volt a Felvidéki Híradónak (1887—93).

Munkál : A magj-arországi középosztály házi nevelés? nipjainkban. T.-sz. -marton. 1S87.

— Igaz történetek. U. ott, 1892. — Antik ós modern kéjnek. V. ott, 1897.

Ripka Ferencz, (szül. Isaszegen, 1871-ben). 1893-ban a Magyar Újság, majd
Hazánk munkatársa lett. 1894 óta sok ezikket írt a vidéki és közg. lapokba.

Munkái : Kegjelet. Honvéd-albiua. Bpest, 1890. — Egyházpohtikánk ós a közvélemény.

U. ott. 1894. — Gödöll. U. ott. 1896. — Jlechwart-albimi. Ú. ott, 1899. — Erzsébet királyné

Gödölln 1867—1897. U. ott. 1901.

Róna Sámuel, orvosdoktor, egyet, tanár Budapesten (szül. Halason, 1857-

ben.) Tömérdek ezikket írt a szaklapokba és folyóiratokba.

Rosty Kálmán, költ, a Jézus-társaság tagja, 1865-tl 1905-ig mködött
Kalocsán mint az érs. fgimnázium magyar irodalom-tanára és hitszónoka. E
hosszú id alatt sokat írt az egyházi és szaklapokba. Programmértekezései .

Az eposz korszersége, feltüntetve Arany J. epikájában ; Szépészeti Levelek

Ai'auy J. hsköltészetérl ; A magyar földmível-osztály fejldése az Árpádok
korában (Kalocsai fgimn. Ért. 1877. 1879, 1891.)

önálló munkái : Június ha\-i koszorúka Jézus Szíve tiszteletére. Kalocsa, 1877. — Píus-emlék.

U. ott, 1877. — Bethlehemi királyfiú. Karácsonheti áliitat. U. ott, 1879. — Jlária lantja. U. ott,

1879. — (Nég\- füzet költ.) Jlanresai kalászát. U. ott, 1882. — A szent ácsmester. V. ott, 1883. —
Emléklombok Kalocsa múltjából. Költemények. XT. ott. 1885. — Mária-Költemények. U. ott, 1889.

— Haynald-Album. U. ott. 1889. — Magyar szentek legendái. Bpest, 1889. — Karáeson\-i

kéi>eskönyv. U. ott, é. n. — Kereszt és gj'ár. Költ. beszély. U. ott. — Gonzaga Szent Alajos három-
százados ünnepe Kalocsán. Kalocsa, 1891. — Márcziusi ibolyakoszorú Sz. József tiszteletére. U. ott,

1891. — Május ha%'i füzér. U. ott, 1891. — Mammon és kereszt. Költ. beszély. Bpest, 1893. —
Magyarok Nagyasszonya. Kalocsa, 1903. — Színmüvek és akadémiák (21 dirab.)

Rozsnyay Mátyás, gyógyszerész, szül. 1833-ban, Szabadszálláson. IVIint

a szabadszállási gyógyszertár kezelje, laboratóriumában chemiai búvárlatokat

foMatott. A 60-as években Zombára költözött át és föltalálta a ,,Clüninum

tannicum insipidum Rozsnyay'" készítmémi:, mely azóta világszerte elterjedt.

1874-ben Aradon telej^edett le, hol 1895-beu meghalt. Természetudományi és

gj'ógyszerészeti czikkeket íi-t.

Munkái : A sakkjáték elemei. Pest, 1860. — Studieu über die qualit. und quantit. chemische

Analyse der Cliina-Alcaloide. Arad, 1878. — Négy új találmánjTól. U. ott, 1882.

Rudolffi (Kácser) József, szegedi gyakorló orvos (szül. Bug\nn, 1844-ben).

szakczikkeket írt a Gyógyászatba.
Ruttkay (Rothauser) Miksa szül. Váczon, 1863-ban. 1881 óta hírlapíró. lS90-ig

a Pester Journal, majd a Budapester Tagblatt segédszerkesztje volt ; azóta

a Pester Lloyd bels munkatársa, tárczaíi'ója és színházi kritikusa. Számos ezikket

irt, sok magyar munkát németre fordított és mint színmírónak szintén voltak

sikerei (Peking rózsája. Holtomiglan. Moharózsa, Sötétség, Vénusz).

Rvttkay Sándor, sa\góta,Tydm ex. lelkész (szül. Maglódon, 1849-ben). Verse-

ket közölt vidéki lapokban; irogatott az Ü.stökösbe és a Prot. Pap ez. vállalatba.
Munkái : Salgóvár és Salgótarján. Losoncz, 1902. — Jungmann Mihály vasúti és körorvos

humorisztikus jellemrajza. U. ott, 1902. — A salgótarjáni ev. egyház története ... A salgótarjáni

prot. egyház jubiláris Évkönyve 1897-rol. Salgótarján. Luther Márton. Költ. Losoncz. — Szarvasi

deákévek 1862—68. Balassagyarmat, 1906. — Tan- és liitbuzgalmi könyvek, egyh. és hazafias

alk. versek, énekek és beszédek.

Sajó Aladár, hírlapíró, szül. Váczon, 1869-ben. Már jogász korában irogatott.

Egyetemi tanulmányainak befejezése után a Magyar Hírlap munkatársa (1891).

majd segédszerkesztje. 1898-ban pedig az Országos Hírlap szerkesztségének
tagja s még ugyanabban az évben a Budapesti Hirlap munkatársa lett s ma is

ott mködik. 1897-ben az Otthon titkárává választották s mint ilyen 1897

—

1903-ban szerkesztje volt a kör hivatalos közlönyének. A Vörösmarty-szobor

líozsnyay
Mátyás.

Rudolffl
József.

Hu!tkay
.Mik.su.

Kuitkay
.'Sáiidor.
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megteremtésére alakult országos nagybizottságnak ö volt a jegyzje és e
minségében megirta a szobor történetét.

Munkái : Katonáéknál. Bpcst, 1893. — Do profundis. Rajzok. U. ott, 1894. — Kaszárnya-
titkok. Elbeszélések. U. ott, 1895. — Regruták és más katonák. U. ott. 1897. — Ezredes Boriska.

V. ott. 1897. — A császár kenyerén. Történetek a kaszárnyából. U. ott, 1901. — Az Újság. Újságírás,

újságkiadás. V. ott, 1902. — A Vörösmurty-szobor. U. ott, 1908.

&.jóheiri Sajóhelyi Frigyes, tanár, szül. Ácsán, 1848-ban. 1871-ben a budapesti
józsefvárosi freáliskola tanára lett. Szakezikkeket írt a Földtani Közlönybe,
melynek 1872—7(5-ig szerkesztje is volt ; az Országos Tanáregylet Közlönyébe,
(1872—3). a budapesti VIII. ker. freáliskola Értesítjébe (188Ó) s a Természet-
tudományi Közlönybe (1895—1902).

Mutikái : A veg\-ti»n elemei. Bpest. 1875. — Geológia. Pozsony, 1903.

Sándor isívik). Sándor István, Kecskemét th. város fjegyzje; mint els aljegyz, 1900-

ban Városok czím kéthetenként megjelen közigazgatási szaklapot indított,

mely a törvhat. és a r. t. városok érdekeit szolgálta, de a lap 13 szám után
megsznt. Kerskemétet érdekl ügyekkel gyakran foglalkozott a heM lapok-

ban, a városok ügyeire vonatkozó néhány czíkke a Budapesti Hírlapban és

a Városok Lapjában, a parczel'ázásról készített tanulmánya a Magyar Gazdák
Szemléjében, Kecskemétrl szó'ó ismertet közleményei egyes gyjteményes
munkákban jelentek meg. ,,A városok állami dotatiója" czímen 1910-ben
küiö \ füzetben axlta ki a városok állami támogatásáról és a városi tisztviselk

fizetésrendezésérl készített törvénj'tervezetét és annak megokolását.

Sánta BéLi. Sánta Béla, (szül. 1846. Nagykrösön). 1868—70-ben a nagyszalontai,
1870—1902-ben a nag^-körösi ref. fgimn. tanára volt. Költeményeket és ozík-

keket közölt a vidéki és fvárosi lapokban.
Munkái : Az 1848—49-iki szabadságharcz rövid története. íí.-Körös, 1878. — Pihenre.

Költemények. U. ott, 1897.

íántha Káró y. Súntha Káróly. ev. lelkész, egyházi költ, szül. 1840-ben. Kecskeméten.
1866-ban sár-szent-lörinczi káplán, 1867-ben tolna-némedi, 1868-ban sandi,

1870-ben várpalotai s 1876 óta sár-szent-lrínczí lelkész. Költeményeket közölt

a korabeli szépirodaln és egyházi lapokban.
Munkái : Egj-házi költemények. Kecskemét, 1869. — Buzgóság könyve. Bpest, 1888. —

Jó g>-ermekek verses könyve. U. ott, 1888. — rangyal. Imakönyv. U. ott, 1896. — Költemények.
U. ott, 1897. — Adventi böjti imák. Brassó, 1898. — Konfirmácziói áldások. Bpest, 1899. — Zsivora
György. U. ott. 1899. — Szent hangok. U. ott, 1899. — Romlásfalva. U. ott, 1899. — Szent hang-
zatok. V. ott. 1899. — Olajfalevelek. U. ott, 1901. — Hárfahangok. Uf ott, 1905. — Szózat a
néphez. U. ott. — Vándor útja (bujdosó) U. ott. — Mintegy 250 éneke az új énekeskönyvben.
Sok kiadatlan imája és egyházi beszéde.

Sárkány Imre. (SárA'áw?/ /mrc, szl. Kaskantyu-pusztáu, 1854-ben. 1880 óta az aszódi ev.,

majd a rimaszombati egyesült prot. s 1897-töl a szarvasi ev. gimnázium tanára.

Történeti ismertet czikkeket és költeményeket írt.

Munkái : Magyarország történetének föeseményei. Rimaszombat, 1889. — Az osgj-áni ág.

h. ev. egj'házmegyei nemz. gimnázium története. U. ott, 1897.

Sárkány Sárkány Loráud, hölcs. dr, a dési áU. fgimn. tanára. (Szül. Aszódon, 1879).
liur&nd. Munkái : A levegben végbemen tünemények elméletéhez. Kolozsvár, 1900. — Tovább;

adatok a levegben végbemen hangtünemények elméletéhez, ü. ott, 1902. — A föld a \-üágürben_

lámneT
Sárkány Sámuel, ev. püspök, szül. Dunaegyházán, 1823-ban. Mint deák,

barátja, taniiló- és lakótársa volt Petfinek. A theologiát Pozsonyban hallgatta,

aztán mint Feldinger Frigyes felolvasója beutazta Angol-, Német- és Franczia-
országot. 1848-ban pihsi ev. lelkészszé, 1890-ben püspökké választották s 1895-töl

mint ilyen a förenchháznak szintén tagja volt. Czikket írt a Honba (1879. 34.

Petfi egy régi pajtásának levele Ompoljihoz)
;
püsp. székfoglaló beszéde a Prot.

Egyh. és Isk. Lapban olvasható. MunJcái : alk. egyh. beszédek.
.«chacht(r Scháchter Miksa, orvosdoktor, mt, budapesti egyet, magántanár (szül.

iksa. Váczon, 1859-ben). A Gyógyászat szerkesztje, az igazságügyi orvosi tanács tagja
és jegyzje.

Munkái : A sebek gj-ógyulása s a sebkezelés. Bpest, 1886. — Anleitung zur Wundbehandlung.
Wiesbaden, 1887. — Az emberi akarat szabadságáról. U. ott, 1889. — Az igazságügj-i orvosi tanács-
ról. U. ott 1897. — Egyetemeink és az autonómia. U. ott, 1898. — Az orvosszakértkhöz inté-

zend kérdésekrl. U. ott, 1899. — Sebészeti gj-ógyítás. U. ott, 1904.

íchindiii ScJiindler József, a szegedi fels keresk. iskola tanára (szül. Kecskemét,
J6zsi^f.

1848-ban). Németbl s francziából forditott czikkeket és ped. dolgozatokat írt.

Programmért ekezése : Viktor Hugó 1802—1885-ben.
Munkái : Moliére és az orvosok. Bpost, 1901. — Franczia segédkönyvtár. — Igeraeozás.

Rendhagyó igék. Szeged, 1902
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Schliek Nep. János, 1858-ban a Jézus Társaságába lépett s 1883 óta— néhány souimk Ncp.

évi megszakítással — Kalocsán mint az érseki fgimnázium fizika- és mennyi-
ségtan, majd hittanára és hitszónoka mködik. Számos szentbeszédet írt a hit-

szónoklati folyóiratokba és czikkeket a kath. naptárak számára.
Minikái : A pápa ós a péterfiUór. Pécs, 1883. (Nó\i:.plenül.) — S7-Ü7. Jlária virágos kertje,

1897. — A szeszes itiüok Molochja és Sz. Jáno.? áldása, 1906. (Szabó György pleb. czikkei nyomán.)

Schmidt József, bölcs, doktor, fögimn. tanár Bucíapesten. (Szül. Váczon,
^/(J^^jf*

1868-ban). Czikkeket írt a nyelvtudományi szaklapokba.
Munkái : Cicerone a régi és új Egyiptomon át. Ebors Gy. u. ford. Nagj'becskerek, 1893. —

— A biblia és az újabb fölfedezések Palaestinában, Egyiptomban ós Assziriában. Vigoroux F. u.

ford. U. ott, 1894. — Latin-magyar Zsebszótár. I—II. rész. Bpest, 1901—2. — Latin tulajdonnevek

tára. U. ott, 1902. — Nasalis infixiim névszókban. U. ott, 1904.

' Schmiedt Ferericz, r. kath. áldozópap, freáhsk. hittanár Budapesten. (Szül. sohmicdt

Godon, 1867-ben).
Munkái : A kálvária tragédiája. Francziából. Bpest, 189.5. — A hütelen. U. ott, 189.j. —

Jézus élete. Brünn. 1896. — Igaz mesék. Életképek. Bpest, 1899. — Az els szent áldozás napja.

Schn Dávid, budapesti zsidó vaUástanár. (Szül. Halason, 1841-ben). Czik- •^«i'''"i davícj.

keket írt a M. Zsidó Szemlébe (1885—87).
Munkái : Szemelvények a zsoltárokból. Bpest, 1887. — A zsidók története a babiloni fog-

ságtól a tülmud liefejezéseig. U. ott, 1901. — Az izr. vallásoktatás polg. isk. vezérfonala. III. r.

Sebesztha Károly, szül. 1849-ben Pilisen. 1870—71-ben Németországban és sebesziha

Svájczban a népiskolákat és tanítóképzket tanulmányozta; 1872-ben a znió- ^ ™^"

váraljai tanítóképz tanára, 1880-ban pestvármegyei segédtanfelügyelö, 1882-ben

zólyomvármegyei s 1893-ban temesvármegyei tanfelügyel lett. A múlt század

hetvenes éveiben a Matica magyarellenes kiadványait ismertette s kemény iro-

dalmi harczott vívott a pánszlávizmus eUen (Hon, 1875). Számos czikket íi"t

és a Pesti Napló, tanügyi rovatát is szerkesztette a nyolczvanas években.
Munkái : Lélektani rajzok. Gyr, 1888. — Gróf Széchenyi István. U. ott, 1889. — Fráter

GyöTgy. M.-Sziget, 1892. — Kossuth Lajos élete. Gyr, 1892. — Deák Ferenez. U. ott, 1892. —
A rabszolgaság az ókori népeknél. U. ott, 1893. — Temes vármegye népoktatásügye az 1893—94.

évben. — Tanfelügyeli jelentés. Temesvár, 1895. — Tankönyvek, tanítóképzk, polg. ós elemi

iskolák számára.

Seper Kajetán, hírlapíró Kispesten, 1896-ban a Kispest-Szent-LrincziscperKajetán.

Ellenrt, 1899-tl a Kispest-Szent-Lrinczi Lapokat s ennek meUéklapját, a

Darázst szerkesztette.
Munkái : Öt hét a gyjtfogházban, 1897 jun. 1—júl. 6. Bpest, 1897. — Kispesti gaz-

emberek. U. o. 1899.

Serfz Géza, a pestmegyei gazd. egyesület titkárja és az egyesület Értesí- Serfz Géza.

tjének szerkesztje, 1890—97-ben a Szántóvetk Lapját szerkesztette.

Munkája : Népies gazdasági eladások, 1898. Eladattak a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
gazdasági egyesülete, által .... rendezett népies gazd. eladások alkalmával. Összeállította ....
Bpest, 1899. — A jelen monográfiában írta a Mezgazdaság és állattenj'ósztés ez. fejezetet.

Skaricza Máté, ref. lelkész, szül. Ráczkevén, 1544-ben. ,,Tanulása rendit" Skaricza Máté.

Szegedi Kis István, a tudós ráczkevei ref. pap irányította. 1563-ban Pesten taní-

tóskodott, aztán szülvárosában viselt segédtanítói hivatalt. 1567-ben Kolozs-

várra ment Károlyi Péter hallgatására, egy év múlva pedig Jászberényben mkö-
dött mint iskolaigazgató. Utóbb külföldre, Páduába vándorolt, hol bölcsészetet

hallgatott, aztán — Rómameglátogatásaután — Genfet kereste föl (1570) sBézá-
nak átadta Szegedinek az unitáriusok eUen írt munkáját (Assertio vera), melyet ez

ki is nyomatott. Genfbl Zürichbe, Parisba, Londonba, Wittembergbe utazott s

1572. áprihs havában hazatért Ráczkevére, hol Kis Istvánnak, ki nem sokára,

május 2-án, meghalt, utódjává választották. Mint lelkész, tevékeny részt vett a
herczegszlsi zsinaton (1576), melynek kánonait adatta ki Pápán (latinul

és magyarul) ; Pécsen 1588. augusztus 28-án öt napig tartó vitába ereszkedett

Válaszúti Györgygyei, az unitáriusok els papjával és gondoskodott mestere,

Sz. Kis István mveinek kiadásáról.
Müvei : Énekek (Ers várunk nekünk az Isten, Luther Eine fest Burg-ja u. ford. ; Saulnak

az Dávidhoz jó szerelme ; .Atyaisten turts meg minket, Luther Erhalt uns Herr, bei doinem Wort-ja
u. ford. ; Jer mi kérjünk szentlelket, vele össze igaz hitet, Luther, Nu bitten wir don heiligen

Geist-je u. ford. ; Hiszünk mind egy istenben, mindenható Atyában ; Dávid Doég gonoszságát hogy
látá ; Hogy Jeruzsálemnek drága templomát ; ellenben az „Az jó Iiitü ember szelíd oz világon"

kezdet darabot liibásan tulajdonítja Gönczi György és Bod Péter, (Skariczának) Vitu Steph.

Szegedini. (Megj. Szegedi müveinek élén. Basel, 1G08.) RáczkevH eredete. (Kéziratban, 1600.)

Sorrwgyi János, könyvnyomtató iparos, a
,
.Pannónia" nyomtatómühely

''j^,\u^'

tulajdonosa Kecskeméten. A Pestvármegyei Hírlan ez. vállalat alapít ója, az

Országos Ellenr ez. hetilap szerkesztje
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Munka! : Kis pillangók. (Versek és próz. dolg. gyüjtemiSuye.) — VértiiUör. (Szocziális tan-
könyv. — Kn|)rázntuk ós Porszemek. Kecskemét, 100!).

Soós József. Soós József, kocskeuióti, majd kisújszállási ref. gimn. tanár (szül. 1868-ban
Kecskeméten). 1892—94. fmunkatársa s egyideig helyettes szerkesztje volt a
Kecskeméti Lapok-nak. Programmért ekezéscket írt a kecskeméti és kisújszállási

ref. fögimn. Értesítjébe. Egyéb dolgozata : Leonardo da Vinci élete és mvé-
szete (a kecskeméti Katona-Kör Évkönyvében, 1894.) A. Gellius : Attikai Éjsza-
kák, 2 köt. (AM. Tud. Akad. kiad. Í905.)

Smbó jóisef. Szabó Józscj. bölcs. di>ktor. egyet, tanár, a M. Tud. Akad. igazgatótanácsá-

nak tagja, szül. 1822. márczius 14-én, Kalocsán. A filozófiát és jogot a pesti egye-
temen hallgatta (1837—41) s 1842-ben gyakorlatra a kamaragrófi hivatalba, Sel-

meczbányára költözött. Itt kedvet kapott a természetkutatáshoz s 1843—4-ben
jogi tanulmányai mellett a bányászakadémiának is növendéke volt. 1846-ban
ügyvédi oklevelet szerzett és Zsarnóczán, Nagybányán, majd Felsbányán hiva-

taloskodott. 1848-ban Kossuth Lajos segédfogalmazónak nevezte ki a pénzügy-
minisztérium bányászati osztályba, 1849-ben pedig pestkerületi salétrom-ffel-

ügyelvé lett . 1 S50-ben a pesti egyetemen a mineralogia hely. tanára volt. 1 85 l-ben
bölcs, doktorrá avatták, s a bécsi kormány a londoni iparmidállítás tanulmányo-
zására is kikiüdötte. ilindamellett mint buzgó magyart az egyetemi kinevezéseknél
mellzték, s így 1855-ben a budai áll. freáhskolához keriílt tanárnak. 1858-ban
átment a pesti keresk. akadémiához, melynek csakliamar igazgatója is lett. Mint
ilyent érte a pesti egyetem bölcs, karának meghívása, az ásvány- és földtani tan-
széknek helyettes minségben való betöltésére (1860). Végre 1862-ben rendes
tanárrá léptették el. Megh. Bpesten, 1894-ben. Különös érdeme : a budapesti
egyet, ásvány- és kzettani intézetnek kitn ))erendezése, fölszerelése és gya-
rapítása. Igen sok munkája jelent meg a szaklapokban és folyóiratokban

;

szerkesztje volt a M. Természettud. Társ. Évkönyveinek (1857—60) és Közlö-
nyének (1860—61) a M. orvosok és természetvizsg. 1863. IX. és 1864. X. íiagy-

gy'lése Munkálatainak és a Tokaj-Hegj'aljai Albumnak (1867).
önálló müvei : Báuyamüszótár. Buda, 1848. — Salétromternielés Magj'arhouban. Pest, 1851.— Jegjzetek az ásvány- és vegyipar körébl. Pest, 1853. — Ásványtan és földtan. U. ott, 1853.

(Knyomat.) — Szemléleti ásvánj'tan. TJ. ott, 1857. — Pest-Buda környékének földtani leírása.

V. ott, 1858. — Original-Abhandlungen aus d. III. Bde des Jahrbuches des ^u)g. natúrwissenschaftl.
Vereines. TJ. ott, 1858. — A magyar Alföld alakulása földtani tekintetben. V. ott, 1860. •— Geológiai
viszonyok és talajnemek ismertetése. 1. füzet. Békés- és Csanádm. U. ott, 1861. — Magyarítás a
természettudományokban. TJ. ott, 1861. — Ásványtan kezdk számára. Pozsony, 1861. — Az ás-

vánj-tan alapvonalai. Pest. 1861. — Ivristályhálók (Knyomat. 60 idommal.) — Egy continentalis

emelkedés- és sülvédésrl Evu-ópa délkeleti részén. Pest, 1862. — Tudományos léghajózás 1862.

é\ben Angliában. U. ott, 1862. — Tokaj -Hegyalja földtani térképe. Pozsony, 1866. — Tokaj-Hegy-
. alja és környékének földtani \4szonya). Pest, 1866. — On the Pleistocene and reeent Phenomena

in tlie South-east of Europe. Jelentés a Londonból és Berlinbl az Akadémiának küldött
meteoritekrl. Pest, 1868. — Die Ampliibol-Trachyte der Mátra. Wien, 1869. •— Az ásványok olva-

dásának új meghatározási módja. Pest, 1873. •— Tracliitok, beo.sztva a természetes rendszer szerint.

Pest, 1873, — Az Etna utolsó kitörése alkalmával tett tapasztalataim. Pest, 1873. •— Egy új mód-
szer a földpátok meghatározására kzetekben. Bpest, 1874. — A salgótarjáni köszénbánya részvény-
társaság bányászatának leírása. U. ott, 1874. — Az abrudbánya-verespataki bányakerület ....
monográfiája. U. ott, 1874. — A négy nevezetesebb Plagioklas jelleges ketts féuj^örósi tulaj-

donsága . . . TJ. ott, 1875. — TJber eino neue Methode die Feldspate auch in Gesteinen zu bestimmen.
TJ. ott, 1876, — Jelentés Görögországba tett geológiai utazásairól. TJ. ott, 1876. — Az ivó^-íz kérdése
Budapesten. TJ. ott, 1877. — Ásványtan. TJ. ott, 1877. — Sm- la classification et la chronologie des
roches eruptives tertiaires de la Hongrie. Paris, 1878. — Urvölgjat, egy új rézásvány. TJ. ott, 1879.
— Fouqué munkája Santorin vulkáni szigetrl. TJ. ott, 1879. — A gránit és Cordierit (Detroit) sze-

rejjlése a magyarországi Traehytokban. TJ. ott, 1880. — Mikroskop a geológiában. TJ. ott, 1881. —
Geológia. TJ. ott, 1883. — Emlékbeszéd Ami Bouó .... felett. TJ. ott, 1883. — Északamerikai utam
vonala. TJ. ott, 1883. — Az egyetem története. U. ott, 1884. (Rectori beszéd.) — Rectori beszéd,

melyet a bpesti t. egyetem újjáalakításának C'IV-ik emléknapján .... mondott. U. ott, 1884. —
Selmecz geológiai viszonyainak elzetes ismertetése. U. ott. 1885. — Stassfurt káli-bányáiról. TJ. ott,

1885. — Göd környéke forrásainak geológiai és liydrogra))hiai viszonyai. TJ. ott, 1887. — Selmecz
környékének geológiai leírása. TJ. ott, 1891. — Eladások a geológia körébl. TJ. ott, 1893. — Ajnácsk
g>'ógyforrásai és geológiai viszonyai. Xj. ott, 1896.

Szabó Károly. Szobó Károly, a jeles történettudós, 1855—60-ban szintén Nagykrösön
tanárkodott.Mint ilyen, Szilágyi Sándorral együtt megkezdette a Történelmi Em-
lékek (1. o.) kiadását, lefordította Sophokles tragédiáját, az Oidipusz királj'-t

s magyarra fordította a Névtelen jegj'zö krónikáját : A magyarok viselt

dolgairól.

Szabó Mii.ály. Szobó MUiály, orvosdoktor, Nagykrös városának al-, 1880-tól forvosa
(szül. 1840, Nagykrösön^ szakczikkeket írt a Gyógyászatba (1877—8) és Nagy-
krös monográfiájába.
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Szabolcska Mihály, a kiváló költ, a M. Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Tár-
*^j?^f'''"

saság tagja, szül. 1862-ben, ókécskén, szegénysorsú szülktl. A gimnáziumot
Kecskeméten es Szarvason, a theologiát Debreezenben végezte s 1890—92-ben
Genfben és Parisban theologiát és irodalomtörténetet hallgatott. Hazaküldött
költeményei eg^s' csapásra ismertté és népszervé tették nevét, s még visszatérése

évében rendes lelkész lett Felfalun. 1899 óta Temesvárnak ref. lelkipásztora. —
Els költeményei 1890-ben. a Fv. Lapokban jelentek meg és ez idtl fogva gj'ak-

ran lehet találkozni mveivel a lapokban, folyóiratokban s egyéb vállalatokban.

1904:—5-ben a temesvári Arany János Társaság Évkönj'vét szerkesztette.
Munkái : Idtöltésül. Debreczea, 1890. (Prózai iratok.) Költemények. U. ott, 1891. —

Hangulatok. Költ. Bpest. 1894. — A mai napról. Prózai m. Szászrégen, 1894. — Ujabb versek.

Bpest, 1898. — Versek. Ü. ott, 1898. — Szabad órák. Költemények. Bpest, 1901. — Csendes dalok.

X.'. ott, 1904. — Áhítat és szeretet, vallásos és családi költemények, ü. ott, 1905. — A mag'm
ösvényén. Költemények. Bpest, 1907. — Dalok hazulról, Bpest, 1910.

Szakát^ Andor, kecskeméti születés hirlapiró, munkatársa volt a Ma-'''^>'^*0'-^°<io'"-

gvarország (1898—99.), Szegedi Xapló (1899—1902.), szerkesztje a Szegedi

Ki-ónika (1902). Szeged és Vidéke (190ö-ig), Szegedi Újság (1906) ez. lapoknak
1907-tl a Budapesti Hirlap és Esti Újság poUt. rovatvezetje és 1908 óta az

Otthon titkára. Regényei : Fekete szivárvány. Egyetlen orvosság, Ifjúság királya

és Szabadszei'elem. (ilind Szegeden jelent meg.)

Szalay Gyula, kiskunfélegyházi fgimnáziumi tanár. Szül. 1865-ben. Xyitrán ~^"'''' Gyuia,

bevégezte a theologiai tanfolyamot s a lttani képesítést megszerezve, Budapesten
hírlapíi'ó lett. Egyetemi taniilmányaít a kalocsai és budapesti egj^etemen bevé-

gezve, középiskolai tanári oklevelet nyert. Majd megszerezte a tornatanári

képesítést is. Archaeologiai és keresked inasiskolai tanfolyamokat hallgatott.

Tanárkodott a lévai és a kiskunfélegyházi fgimnáziumokban. Irodalmilag

1883. óta mködik. Irt irodalomtörténeti, aesthetikai, nyelvészeti, paedagogiai.

testnevelési czikkeket, vezérczikkeket, költeményeket, elbeszéléseket, kritikai

tárczákat, szini és zenebirálatokat, könj-vismertetéseket, régészeti, néprajzi s

más egyéb irán\-u czikkeket. 1895-ben alapította a Félegyházi Hü'adót, mely
magába olvasztotta a Félegyházi Hh'lapot is. Több fvárosi és vidéki lapnak volt

részint küls, részint bels munkatársa, szerkesztje, lapvezetje. A több éven át

rendezett Irodalmi Estékkel alapját vetette a ma már 700-nál több tagot számláló

Kiskunfélegyházi Közmveldési Egyesületnek. Mint a luskmifélegj'házi Városi

Múzeumnak re, foglalkozik Kiskunfélegyháza és vidéke régészetével és ethnogra-

fiájával, összeg^'jtötte lepke és bogárfaunáját.
önálló miivei : Virág Benedek élete és müvei. Budapest, 1889. — A magyar nyelv rokonai.

Léva, 1890. — A Miletz-féle i>énz és éremgyüjtemény. Kiskuniélegjháza, 1907. I. kötet. — E mono-
gráfiában o írta Kislciuiféleg\"háza ismertetését.

Szamofa István, a M. Tud. Akadémia nyelvtudományi bizottságának
'^j'^ij'".*

''

tagja, szül. Kunszentmiklóson, 1867-ben. A jogot Bpesten hallgatta, s eg\-etemi

éveinek befejezése után az Orsz. Levéltárnak. lS94:-ben a Nemzeti Múzeumnak
tisztviselje lett. Eleinte történelemmel foglalkozott ; utóbb a nyelvtudományhoz
szegdött és páratlan szorgalommal az Árpád-kori okiratokban elforduló magyar
szókincs összegj-jtéséhez látott. Sajnos, fáradozásainak gyümölcsét nem élvez-

hette : 1895. november 21-én saját kezével vetett véget már is szép eredményeket
termett pályájának. — Czikkeket írt az Egyet. Philol. Közlönybe, a Budapesti
Szemlébe és a PaUas Xagy Lexikonába.

üuní-ái : Bosznia története. Klaícs-Bojnicsics u. ford. Xagjbecskerek, 1892. — Régi uta-

zások Magj-arországon és a Balkán-félszigeten. 1054— 1717. — Bpest, 1891. — Régi magjar utazók
Eiu-ópában 1532—1770. Xagjbecskerek. 1892. — -A SchlágU magyar szójegyzék. Bpest, 1894. —
.\ Miirmelius-féle latin-magyar szójeg>-zék. U. ott, 1895. — A tihanyi apátság 1055. alapítólevele.

U. ott, 1896. — Mt'gj-ar oklevél-szótár. (Legnagvobbrészt Szsmota gvüjtéséböl szerk. Zolnai G\tJa.)

üzanto Kálmán, bölcs, doktor, Kecskeméten nevelkedett s 1890 óta ugyan- iCáiimin.

itt mködik mint a freáhskola rendes tanára. Mint ilyen czikkeket írt a budapesti
és kecskeméti lapokba.

Munkái : Weér Judit és eg>-éb elbeszélések. Bpest. 1896. — Alkonvat. Regénv. ü. ott, 1897.
— Rhetorika. U. ott. 1899. — Poétika. U. ott, 1901.

Szappanos István, üg^-véd, földbirtokos, a kecskeméti Függetlenség fszer- "'^f^vln"'*

kesztje, szül. 1819-ben, Kecskeméten. Iskolai tanulmányait szülvárosában és

Pesten végezte. 1842-ben ügyvédi vizsgálatot állott és szülföldjén telepedett le.

1847-ben városi aljegyz, 1848-ban tanácsos lett, majd mint népfölkel szolgáha
a hazát. 1849-ben visszavonult a közélettl ; de 1867-ben újra városi tanácsosnak
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S(4si Kdiro:}

Szauthner
Zsigmond.

Si^benyei
József.

Szeherényi
Andor.

Szebcrényi
La^oa.

választották s mint helyettes polgármestei mködött l875-ig. 1905-tl 1910-ig

a kecskeméti fels kerület orsz. képviselje. — Czikkeket írt a Falusi Gazdába
(1860—64). a Kertész Gazdába (1865). a Kemény ez. naptárba (1865. Sz. kir.

Kecskemét városa) és a Nap ez. politikai napilapba.

Szász Károly, logifj. jogtiid. doktor, ny. min. tan., orsz. képvisel, szül.

Szabadszálláson. 1865-ben. Iskolai tanulmányait Budapesten és Strassbmgban
vesézte s 18S8-ban a vallás- és közokt, minisztérium szolgálatába lépett, melynek
kebelébl — mint az irod., tudományos és kö/.mveldési osztály fnöke,
1910. nyarán — országos képviselvé választatván az enyingi kerületben —
kilépett. Külföldi útjáról tárczákat írt a Fv. Lapokba és a Vas. Újságba; köl-

teményeket a Bpesti Szemlébe, Ország-Világba, Fv. Lapokba, Vas. Újságba,
MagA'ar Bazárba, Üj Idkbe stb., czikkeket a Vas. Újságba, az Urániába, melynek
1900 óta társ-szerkesztje, 190ö-tl a Magyar Nyelvbe és 1908-l)an a Beöthj^-

Emlékköm^vbe. A L'enseignement en Hongrie ez. monográfiába irta a magyar
fels oktatásról való fejezetet ; az Education in Hungary czímbe a Múzeumnak,
a múzeumok és könyvtárak orsz. felügyeletének, a tudományos, irodalmi és

közmveldési viszonyoknak ismertetését. A képviselháznak s az orsz. nemz.
munkapártnak egyik jegyzje. Tagja a budapesti ref. egyház presbitériumának,
a ref. fgimnázium igazgató-tanácsának s világi tanácsbiró a mezföldi ref.

egyházmegyében

.

ilunkái : A múzsa, vigj. 1. felv. Bpest, 1893. — Balogh hadnagy törtóaete. Elb. U. ott,

18!1». — Kantomé. Szinmü 1 felv. U. ott, 1904. — Versek. IJ. ott, 1908. — Kéziratban : Katolnai
xir házasodik, vigj. 3 felv. (Színre került a bpesti Neinz. Színházban 189-1 Dov. 9.) — A botrány,
vigj. 4 felv. (Az .Akadémiától 100 aranyat nyert). — 1891 óta a Prot. Uj Kép^s Naptár szerkesztje.

Szász Póla, Vargha Gyiiláné, szül. 1863-ban, Szabadszálláson. 1901-ben a
Keresztyén Híradót, 1901—1903-ban az Olajágat, a Loránffy Zsuzsanna-egylet
lapjait szerkesztette ; 1903 óta pedig a Mustármag szerkeszt-kiadója. Czikke-
ket és verseket írt saját vállalat aiba és más lapokba. Angolból és németbl fordí-

tott vallásos énekeket a ,,Hozsánna" és ,,HaUelujah" ez. gyjteményekbe.
Munkái : Mária és Mártha. Barde u. francziából. Bpest, 1901. — Reggeü harangszó. Havergal

Fr. u. r.ngolból. U. ott, 1901. — A keresztj-én bevétele és kiadása. Xémetböl. U. ott, 1902.

Szauthner Zsigmond, karnagy, egyházi zeneszerz, szül. Tétényben, 1844^ben-
Egyideig a fvárosnál, majd az államnál hivat aloskodott, de utóbb egészen a m-
vészetnek szentelte erejét. Ebbeli gyakorlati mködését a budai egyházi zene-

egyesületben kezdette, melynek igazgatója volt. Késbb a budai zeneakadémiá-
nak lett igazgat ó-karnag\'a. 1886-ban a budapesti belvárosi plébánia karnagyává,
néhány év múlva pedig az orsz. kir. zeneakadémia liturgia-tanárává nevezték ki.

Legkiválóbb mvei : Missa academica. Missa solemnis.

Szebenyei József, hírlapíró, szül. 1881-ben, Kcczelen. Iskoláit New-Yorkban
és Londonban végezte, majd hazakerülve, Budapesten, Debreczenbeu és Nagy-
váradon hírlapírással foglalkozott. 1905—6-ban a Kassai Hírlapot szerkesztette;

aztán a fvárosba költözött, hol szintén mint író és hírlapíró mködik. Jelenleg

a Pesti Nap'ó munkatársa és a Daily Express tudósítója. Irodalmi dolgozatai

vannak a Bpesti Hírlapban. Hétben, Vas. Újságban és a The Strand Magaziné-
ban (The Báliad of Arany) ; ezenkívül angol, franczia és német mveket fordí-

tott magyarra.
Munkái : Elsülyedt lelkek. Regény. Bpest, 1901. — Dalok egy poétaleányhoz. Debreczen.

1902. — Poe Edgár és Rudyard Kipliug költeményei. Ford. Xagyvárad, 1904. (Pásztor Árpáddal.)

Szeberényi Andor, ev. lelkész, szül. Maglódon, 1824-ben. Maglódon jegyzö-

séget vállalt s 1846-ban Kecskeméten jogi vizsgálatot tett. 1849-ben Debreczen-
ben a Közlöny ez. hivatalos lap korrektorává nevezték ki ; a szabadságharcz után
pedig egyideig bujdosott, majd pappá lett s négy évig káplánkodott. 1853-ban
Makóra, 1855-ben Nagylakra hívták lelkésznek; 1878-ban országgylési kép-
viselnek is megválasztották. Megh. Nagjdakon, 1895-ben.

Munkái: Egj-ház és oskola. Szarvas, 1853. — A makai ág. h. ev. fiókg\TÍlekezetnek anya-
eg>-házzá lett kinyilatkoztatása stb. U. ott, 1854. — A szamosfalvi tanító. Növelészeti iránybeszély.

Szeged, 1861. — Az 1791. pesti ág. hitv. ev. zsiti.it történelme. Pest, 1869. — Slovaci a Svoboda.
Tnróczszentmárton. 1887. — Ni gyluk múltjához. Bpest, 1892.

Szeberényi Lajos, a Kisfaludy-Társaság tagja. Maglódon, 1820-ban született.

A gimnáziumot Selmeczbánj'án végezte — ugyanitt kötött barátságot Petfivel
is, — a theologiát Pozsonyban, a jogot Pápán hallgatta. 1846-ban Pesten ügj^védi

oklevelet szerzett és a fvárosban telepedve le, fkép hírlapírással foglalkozott.

1848-ban a Kossuth Hírlapjának volt munkatársa és a Népbarát tót kiadását
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szerkesztette. A szabadságharcz után orosz fogságba került, de megszökött
;

azonban 1851-ben újra elfogták, majd Csabára internálták. 1857-ben makói,

1860-ban szegedi, 1864-ben pozsonyi ev. lelkészszé lett s Pozsonyban egyúttal a

gyakorlati theologia tanárává. Megh. 1875-ben, Pozsonyban. Czikkeket írt a

korabeli napi, heti és egyházi lapokba. Szerkesztette a Néptanítók Könyvét,

Munkái : Búvirágok. Pest, 1848. (Költemények.) — Forradulmi szikrák. U. ott, 1848. (Jenfi

álnév alatt.) — Mtgynr olvasókönyv a tót ifjúság számára. U. ott, 1848. — Politikai szónoklattan.

U. ott, 1849. — Tanítók és anyák könyve. Gyula, 1854. — Kis kelt. Tanulságos és mnlittató gyer-

meld olvasmányok. Szerk. U. ott, 1856. — Protestáns ellenr. Arad, 1859. — Néhány év Petfi
életébl. Szeged, 1801. — Népszer imakönyv. Pest, 1861. — Ivis magyar. Arad, 1862. — Szeretet

és tisztelet tolmácsa. U. ott, 186.'5. Hs József, egj^ versel a népbl. U. ott, 1863. — Búcsúszavak,

18()4. aug. 28. a szegedi ág. hitv. ev. egyházhoz. U. ott, 1864. — Egészségtari szabályok nópisk.

számára. U. ott, 1864. — Tót népdalok. Ford. Pest, 1866. — Egyház és házasság. Irta egy paj).

1870. — Salamon. Erkölcsi tanköltemény. 1871. — A königinhofi kézirat. Eredetibl ford. Bpest,

1873. — Kéziratban és csonkán maradt : Prot. egyházi írók életrajzni.

Széchy Károly, bölcs, doktor, az Akadémia l.-tagja, szül. 1848-ban, Czeg- ^^^^oiiy Károly.

léden. Középiskolai tanulmányait Szarvason, az egyetemet Pesten végezte s itt

az egyet, olvasókört alapította. Elször hirlapíi'ó akart lenni s az Ellenr munka-
társa, majd segédszerkesztje volt (1873—78.) 1874-ben Otthon ez. folyóiratot

indított ; aztán külfölcke utazott ; 1878-ban tanári vizsgálatot tett és München-
ben Carriére-t hallgassa. 1880-ban Kolozsvárt a felsbb leányiskola, 1905-ben

Budapesten a tud. egyetemen a magyar irodalom r. tanára lett. Megh. 1906.

január 3-án. Igen sokat irt a lapokba, folyóiratokba és egyéb vállalatokba.

Munkái : Bessenyei G\örgy. Taniüm. Pest, 1872. — Szép Ilonka. Verses regény. Bpest, 1881.

— A kolozsvári fols. leányiskola átalakításáról. Kolozsvár, 1887. — Kazinczy Ferencz levelezése.

Tí.nulm. U. ott. 1891. — Vajda Péter élete és müvei. Bpest. 1892. — A Pannóniai Ének. U. ott,

1883. — Gróf Gvadányi József. U. ott, 1894. — Benyomások és emlékek. U. ott, 1897. — Kisebb
tanulmányok. U. ott, 1897. — Zrínyi Miklós, a költ." U. ott, 1896., 1899—1903. (öt kötetben-) —
Dfbreczeni Márton életrajza. U. ott, 1903. — Debreczeni Márton költi müvei. Szerk. U. ott, 1903.

— Balassa Bálint és Zrinjn Miklós. Sajtó alá r. és bev. ellátta. U. ott, 1905. — Gróf Zrinji Miklós

mvei. Spjtá alá r. U. ott, 1906.

Szeles János. m. k. földmívesiskolai igazgató Hódmezvásárhelyen. (Szül. ^ez^ies János.

1867-ben, Kecskeméten).
Munkái : A hódmezövásárheljT m. k. földmívesiskola szervezeti, rend- és fegyelmi szabályai.

Hódmezvásárhely, 1898. — A hódmezvásárheljd m. k. földmívesiskolára vonatkozó fbb adatok-

U. ott, 1899— 1901. (Három füzet.) — A seprö-czirok. U. ott, 1900.

Szeles József, jog- és áUamtud. doktor, szül. 1846-ban, Kecskeméten, szias József.

1870—1880-ban a kecskeméti jogakadémia tanára volt, aztán takarékpénztári

igazgató lett és 1901-ben a kecskeméti II. ker. orsz. képviselje. Megh. 1907-ben,

Kecskeméten. A Kecskeméti Lapoknak másfél évig szerkesztje volt.

Munkái : A statisztika tört. fejldése és jelen állása. Kecskemét, 1878. — A büuvárli statisz-

tika M eviirorszáeron. U. ott.

Szemere Pál, az Akadémia és Kisfaludy-Társaság tagja, szül. 1785-ben, Pé- szem.iv Pái.

czelen. Iskolái elvégzésével, 1808-ban ügyvédi vizsgát tett és Schechus eg3^et. el-
adásait hallgatta ; ekkor szövdött barátsága Horvát Istvánnal és Vitkovicscsal,

melyhez Kazinczy-val és Kölcseyvel való ismeretsége járult. 1810-ben munka-
társa lett Kultsár Istvánnak és mint ilyen, a Neu^\^eder Zeitungot fordította;

1811-ben Vida László segéde a pesti szinháznál. 1817-ben részt vett a Tud. Gyj-
temény alapításában ; 1818—^29-benPest vármegye második tiszti alügyésze volt s

1828-ban egyik tagja az Akadémia tervezetének elkészítésérc kirendelt bizott-

ságnak. A 30-as évektl kezdve teljességgel az irodalomnak élt s fölváltva Pesten és

Péczelen lakott, hol 1861-ben meghalt. Számos czikket és költeményt írt az egy-
korú vállalatokba; kiadta és szerkesztette (Kölcseyvel) az Élet és Literaturát

s ennek folytatását, a Muzáriont (1833), továbbá az Aurórát s Eötvös J. és

Szalay László társaságában Kölcsey F. Minden Munkáit hat kötetben.

Munkái : Alkalmi vers-darabkák. Pozsony, 1802—4. — Poétái zsengék. Pest, 1806. — .-Vz új

holmi els csomójáni'k kritikai megit éltetése. U. ott, 1810. — Tekintetes Vida László úrhoz Sz. Sze-

mere Pál. Buda, 1810. (Német fordításbon is.) Hat sonett Kazinczytól és Szemerétl. Pest, (1881.)

Dalok azoknak, a luk szeretnek. (1812.) — Felelet a Mondolatra. Pest, 1815. — A párisi

adós, vígj. 4 felv. franczjából. Buda, 1841. — Dithiramb-Argyérus és Talány- Ábrándok. Pest, 1851.
— Erdei "Ik mint dalverseny és Petfi Sándor közli Hi.lász Dezs. U. ott, 1860. — Korner
Tivi'dar. Zrínyi. Szomorújáték, ford. Bpest, 1879. (Elször: nr. Élet és Liteiatura I. kötetében.)
— Szemere Pál munkái. Szerk. Szvorényi József. Bpest, 1890.

Szénásy Sándor, orvosdoktor, szülészmester, mt és egyet, magántanár .•íznásy

Budapesten, szül. 1850-ben, Abonyban. Szakczikkeket írt az Orvosi Hetilapba ?íáii<ior.

(1884, 1886), a Gyógyászatba, melynek fmunkatársa, az Orvosi mentés Kézi-
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könyvébe (Bpest. 1S91), és szerkesztje volt a Honvédorvosnak. ^lunkája : Az
álképletek kórismézése. Bpest, 1885.

-/. m-.;:. T Szctii-Gál;/ Gyula, zeneszerz, még fiatal korában telepedett Kecskemétre, hol

a zeneiskola szervezje és igazgatója lett s ezenkívül mint a polg. leányiskola és

akath. fgimnázium énoktanára. mint a zenekdevelk egyesületének igazgatója, a
daloskör karnagya, a Katona-Kör vál. tagja, nagy hatással volt a város zenei

életére. Ebben az irányban mozognak czikkei is .

Munkai : Ál\itíi\m\í zeuoiskoliU. Ivocskeiiiét, 1802. — A kecskemóti városi zeneiskola kelet-

kezése 18n4-l)eu és eddigi mködése. U. ott, 189G. — Imádságos és énekeskönyv a knth. tanuló-

ifjúság használatára. Kassa, 1896. — Zeneelmélet. Kecskemét, I89tí. — Egyházi zenénk. U. ott,

1899. — Módszeres énektan. Bpest. 1894. — Zeneszerzemónyeiböl többet közöltek : a Magyar D.dtár,

Magyar Árion. Arany Lant, a Zenél Jliigyarország ; de önállóan is suk megjelent.
szipi'ti cjyuia. Szigeti Gyula, szentesi, majd újpesti áll. gimn. tanár, szül. Aszódon, 1879-

ben. Czikkeket írt az Egyet. Philol. Közlönybe (1901— 2). az Arch. Értesítbe
(190,3) és a szentesi áll. fgimn. Értesítjébe (1904). Munkája: Szövegkritikai
megjegyzések Herodianuslioz.

szigeihj- Lehel. Szigcty LeJicl, jogi doktor, ügyvéd, jogakad. tanár Kecskeméten.
Munkái : Az állami magánvallalatolo-ól. Kecskemét, 1890. .— A magyar pénzügyi jog vezér-

fonala. U. ott, 1893. — A pénzügyi jog compendiumf. U. ott, 1898. — Beöthy Ödön menekülése
1849-ben. Nagyvárad, 1901. — A törlesztéses államndósaágok. Bpest, igO."). — A fogyasztási szövet-

kezetek és a luskercskedelem. U. ott, 1905.

sziireiváli Szigetvári (Szivák) Iván, bölcs, doktor, szül. 1858-ban, Félegyházán. 1882-tl
Iván, Félegyházán, Érsekújvárt, Pancsován s Budapesten tanárkodott. Jelenleg a

központi .statisztikai hivatalba van beosztva. Irodalmi, eszthetikai, tanügyi czik-

keket írt a Fv. Lapokba, melynek, Vadnay idejében 1878-tól áll. munkatársa is

volt, a Pesti Naplóba (1890—92) és Magyarorsziígba (1894), melyeknek egy-

egyideig bels dolgozótársai közé tartozott, továbliá más budapesti napi és

szaklapokba. . A komikum elmélete ez. pályamüvét 1906-ban az Akadémia száz

aranynyal díjazta.
Munkái : A magyar dráma kezdete. Bjjest, 1883. — Arany Toklija a középiskolában. Érsek-

újvár, 1884. — Kisfaludy Károly: Csalódások. Magyarázta. Bpest, 188G. — Ifjúsági játékok és

kirándulások. U. ott, 1892. — Lázadó papok. U. ott, 1893. (Rutilus álnévvel.) Az orsz. liberális

nagyg\-ülés emlékkönj'A-e. Szerk. XJ. ott, 1894. — Shalcspere : Coriolanus. Ford. Petfi. Migy. U.
ott, 1897. — Petfi költészete. U. ott, 1902. — Az irodalomtörténet elméletérl. U. ott, 1905".

sziiády Arou. Szilády Arou, ref. lelkész, a M. T. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság tagja.

1859-tl Gödölln, ömoraviczán, Nagykörösön volt segédlelkész ; 1862-ben
halasi segéd-, s 1863-ban ugyanott rendes lelké,szszé lett. Rendkívül értékes mun-
kásságot fejtett ki az Uj M. Múzeumban (1860. Firdúzi), a Szépirod. Figyelben
(ford. arab és perzsa költkbl) és a Koszorúban (u. a.), a Budapesti Szemlében
(VIII. 1867. Az arab költé.szet Spanyolországban és Sziczihában), az Akad. Érte-

sítben (1895. A königsbergi töredék), a Kisfaludy-Társ. Évlapjaiban ((IV. 1870,

Rokonaink epikája. Kalevipoeg, Kalevala), a Nyelvészetben (1860), M. Nyelv-
rben (1872—3), Századokban (1879. Cantio Petrí Berizlo) Pesti Naplóban (1882.

303. A Toldi-mondáról), a Fig3^elben (1877) és az Irodalomtörténeti Közlemé-
nyekben (1893), melynek 1893; óta szerkesztje, aM. Nyelvben, Hornyik Jánosnak
Kecskemét történetét tárgyaló munkájában (a török oklevelek fordítása). Szer-

kesztette a Török magyarhoni tört. emlékek 9 kötetét. 1863—72-ben (Szilágyi Sán-
dorral és Salamon Ferenczczel) és a Nyelvemléktár I—III, kötetét (Budenz J.

és Szarvas Gáborral),
Munkái : Magyar szófejtegofések. Pest. 1872. — A Defterelcrl. U. ott, 1872. — Régi magyar

költök tára. Közzéteszi. Bpest, 1877— 96. Hat kötet, jegyzetekkel. — Gyarmathi Balassa Bálint

költeményei. U. ott, 1879. (Életrajzzal és jegyzetekkeh) — Temesvári Pelbárt élete és munlcái.

V. ott, 1880. — Komjáthy Benedek: Szent Pál levelei. Facsim. kiadás, XJ. ott, 1883. — Telegdi
Miklós : Keresztémségnek fimdameutumi. Facsim. kiad. XJ. ott, 188.5. — Szegedi Gergely : Énekes
könyv. Facsim. kiad. U. ott, 1893. — Pesti Gábor : Xo\'um Testamentum. Facsim. kiad. 1895. —
Dévay Biró Mátyás Kézikönyve .... Jegj-zetekkel. XJ. ott, 1 897. — Budai Ali basa históriája. Irta

Tinódi. Jegj'zetekkel kísérte. XJ. ott, 1899.

sziiáryíiiyu'a. Szilágyi Gyula, bölcs, doktor, vegyészmérnök szül. Gyónón, 1860-ban,

1884-ben vegyészi oklevek^t nj'crt, 1890-ben a megyetemen a szesz-, sör- és

eczetgj'ártás magántanára lett. 1892 óta vegykisérleti állomása van Bpesten és

törvényszéki szakért. 1910-ben a megyetem ny. r. k. tanárává nevezték ki.

Czikkeket írt a szaklapokba.
Munkái : Gyr város %nzei és vízvezetéke. Bpest, 1887. — Az erjedés chemiájának kézi-

könyve. U. ott, 1890. XJntersuchung von ung, Maisgattungen. XJ. ott, 1892, — A magyarországi
melászhemu összetételérl. XJ, ott, 1893. — C'ognacvizsgálat és bírálat. XJ. ott, 1896. — A tiszta

éleszt-kultúra alkelmazása az erjesztéssel termel iparágakban. X.T. ott, 1898. — Borteimelés és
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okszer borkezelés. U. ott, 1902. — Die Bedeutung der Weinannlyse. U. ott, 1902. — Rationelle

Kelterung und Weinmauipulation. U. ott. 1902. — Mezgazdasági szeszipirunk jelene és jövje.
U. ott, 1904. — Az élelmiszerek hamisításánnk meggátlásáról. U. ott, 1905. — A szeszgj'ártás

üzemének ellenrzése. U. ott, 1906. — Technikusaink feladatai a mezgazdasági iparok fejlesztése

körül. U. ott. 1907. — -A M. Szesztermpl szerkesztje.

Szily Kálmán, tiszt, bölcs, doktor, min. tanácsos, az Akad. r. és igazgató sziiy Kálmán,

tagja. szül. Izsákon, 1838-ban. Középiskolai tamilmányait otthon és Budapesten,
a felsbbeket a budapesti József-ipariskolában és a bécsi megyetemen elvégezve,

a pesti megyetemen Stoczek József tanársegéde, 1862-bcn igazgatói segéd- és

ideiglenes tanár. 1869-ben pedig a kísérleti természettan s végre 1870-ben a
math. természettan és anal. mechanika r. tanára lett. Közben (1863—6.3) tudásá-

nak bvítése czéljából egy évet töltött a zürichi müegj^etemen, felet Berlinben,

aztán Heidelbergben Kirchoff eladásait hallgatta. Hazatérve, részt vett a tanár-

képz intézet szervezésében ; 186S-ban a Természettud. Társulatnak titkára lett

s mint ilyen, 1869-ben megindította a Természettud. Közlönji:, mely a társaság

tagjainak számát rohamosan megszaporította ; 1880-ban már az egyesület elnöke.

1889-ben az Akadémia, mehniek 1865 óta tagja volt. ftitkárává választotta
;

ennek következtében lemondott tanári állásáról s 190ö-ig új hivatalában mködött.
1905 márczius 27-tl fogva az Akad. fkönyvtárnoka, llint szaktudós ismétel-

ten képviselje volt Magyarországnak Parisban : elször az 1870. aztán az 1872-iki

méterkongresszuson. 1898-ban az Akad. állandó szótári bizottságának lett

elnöke. 1904-ben az akkor alakult M. Nyelvtudományi Társaság választotta

fejévé. Az Akad. Széchenyi-Múzeumának alapítója. Nagy és értékes munkásságot
fejtett ki a tudományos folyóiratokban, különösen a Természettud. Társulat Köz-
lönyében, az Akad. Értesítben, a M. T. Akad. Évkönyvében, a Poggendorff-féle

Annalen der Physik vi. Ghemie-ben (1872—3), a Les Mondes-ban (vol. 27), Buda-
pesti Szemlében (1877). Irodalomtörténeti Közleményekben (1891. 1899, 1901) a

M. Nyelvben stb. Szerkesztje volt a M. Mérnök-Egylet Közlönyének (1867),

a Természettud. Közlönynek (1869—98), a Megyetemi Lapoknak (1876—7) és

a M. Tud. Akad. Értesítjének (1890—1905).
Mániái : A mechanikai h-elmélet egyenleteinek ált. alakjáról. Pest, 1867. — A H milton-

féle elv és a mech. h-elmélet második ftétele. U. ott, 1872. — Tudnivalók a métermértékrl. Bp.est.

1874. — Természettud. mozgalniitk az utolsó évtizedben. U. ott, 1877. — A természettudományi
münyeUTÖl a magyar irodalomban. U. ott, 1879. — A telített gz nyomásának törvényérl. U. ott,

1880. — A kir. .József-megjetem tanárai és hallgatói. U. ott, 1883. — Ad tok Boly d F irkas élet-

rajzához. XJ. ott. 1884. — Megyetemünk elhelyezésének kérdése 1806-tól 1882-ig. — Rektori beszéd.

.... 1893. nov. 25. XJ. ott, 1884. — Ki volt Calepinus migyar tolmácsa. U. ott, 1886. — Mgyar
természettudósok száz é\-\"el ezeltt. U. ott, 1888. — Adalékok a migyar nyelv és irodilom törté-

netéhez. XJ. ott, 1898. •— Az els állatorvosi könyv magyar nyeh-en. XJ. ott, 1899. — A m -gy 'r nyelv-
újitás szótára. XJ. ott, 1902. — Él-e a rovásírás a migyar nép között. XJ. ott. 1903. — A mágnás czim
a magyarban. XJ. ott, 1905. — A m. t. Akadémia Széchenyi-múzeiimáuak tárgj-jegyzéke. XJ. ott,

1905. — A Magyar Xyelv társ-szerkesztje.

Szombathy István, freáliskolai tanár Kecskeméten (1875— 1890). Több szombathy
értekezést írt. István.

önálló mvei : A vilószínüségrl. Kecj^kemét. — Szellemjeleués a ch-ámában. XJ. ott.

Tanárky Gedeon, aM. T. Akad. l.-tag, fia T. János orvosnak, ki maga is fog- Xiinárty

lalkozott az irodalommal és mint Tasso Elv. Paradicsomának (Pest, 1805), Plu- cedeon.

tarchos Életrajzainak s Robertson Amerika története ez. mvének fordítója isme-
retes; Kecskeméten. 1815-ben született. Isk. tanulmányait otthon és a pesti egye-
temen végezte, hol jogot és bölcseletet hallgatott. 1839-ben a Lónyay-fiúk tár-

saságában beutazta az országot és Erdéh't s útjáról érdekes leveleket írt a Tár-
salkodóba (X. 1841.) 1840-ben, mint távollev mágnások követe, részt vett az
országgylésen

;
1842—48-ban pedig Kecskemét fjegyzje volt. 184S-ban Nagy-

Krös orsz. képviselje lett s mint ilyen az országgyíUést Dj^breozenbe is követte.
A katasztrófa után hadi törvényszék elé állították, de kegyelmet kapott.
1861-ben Pest vármegye fjegyzvé, szülvárosa pedig újra képviselvé válasz-
totta, de a provizórium életbeléptetése után ismét visszavonult s egy nagyobb
munka írásához látott, melyben a birodalom pénzügyi állapotát tárgyalta. E
mbl azonban csupán egyes részletek készültek eí, mivel Eötvös hívására,
mint államtitkár, a kultusz-minisztérium szolgálatába lépett. Meghalt 1887-
ben, Budapesten.

Munkái : Magj'arország helyzete az európai ált mszerkezetben. Pest. 1867. — .A.usztria

pénzügyi történetéhez. I. Ferdinánd idejében. XJ. ott. 1868. — Emlékbeszéd Molnár .Aldár felett.

Tassy Pál, jogi doktor, kúriai bíró, kecskeméti születés, a kecskeméti jog- Tu.ssy Pái.

akadémiának volt tanára, 1872-ben kezdette irodalmi munkásságát. Számos szép-

llagyarorszáR Víirmeg Városai: Pcst-1'ilis-Solt-Kiskuii
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Ti'írzo Gyuiii.

1 hury J6r!>i'f.

Tóth Jánoí.

Tólli JóZíef.

Tí.lh Lajo-.

irodalmi s egj'éb dolgozata jelent meg a Kecskeméti Lapokban, melynek három
ízben szerkesztje volt, továbbá a budapesti lapokban is. Két színdarabját (Egy
tároza miatt, bohózat, 1 felv., Kecskemét. 1877 ; Kosa Modol, népsz. 4 felv.)

eljátszották a kecskeméti színpadon (1877 és 1886-ban, illetleg 1877). Utóbb
egészen a jogi irodalom müvelésére szentelte erejét s a jogi szaldapokba írt.

Joc/i munkái : A magyar pénzügyi jug vezérfonala. Kecskemét, 1885. — Az evirópai nemzet-
közi jop vezérfonala. U. ott. 1SS7.

Tegze Gyula, jogi doktor, jogakadémiai tanár Kecskeméten. Munkája :

Szerves társadalomtudományi elméletek és az állam személyiségének theoriája.

Thury József, tanár, orientahsta, szül. Makádon, 1861-ben. Négy éven át

a budapesti keresk, akadémiával kapcsolatos keleti tanfolyamon a török nyelvet

tanította. 18S4-bcn tanulmá nyíltat tett Törökországban; 1887-ben rövid ideig

a nagykrösi fgimnáziumban tanárkodott, 1888. elején pedig a halasi fögim-
náziumnaklett r. tanára. Ethnográfiai czikkeket és számos értekezést írt a lapokba.

A M. Tud. Akad. megbízásából magyarra fordította a török történetírók magj-ar
vonatkozású munkáit (Török Történetírók, I. k., Bpest, 1893, II. k. 1896, stb.)

Müvei : A kasztamunii török nyelvjárás. (Akad. ért. 1885.) — A magyarok eredete, shazája
és vándorlása. Bpest, 1896. — A Behdset-ül-Lugat csagataj szótár. XJ. ott, 1903. — Török nyelv-

emlékek a XrV. sz. végéig. U. ott, 1904. — A középázsiai török irodalom. U. ott. 1904.

Tormássy Sándor, kecskeméti születés, közs. tanító Kecskeméten, tárczá-

kat és tanügyi czikkeket írt a kecskeméti lapokba.
Munkái : A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Hivatalos Tanítótestület története. Kecske-

mét, 1896. — Kecskemét th. város és Pest-Pilis-Solt-Kiskün vármegye földrajza. Vezérkönyv a
tanítók számára. U. ott. 1899.

Tormay Károly, orvosdoktor, szül. Váczon, 1804-ben. 1830—32-én Pesten
az egj'etemen mint segédorvos mködött. 1832—48-ban Tolna vármegye forvosa
volt. 1850-ben E-sztergom vármegye forvosává nevezték ki s mint ilyent, a ma-
gyar orvosi ügyek rendezése végett Bécsbe, a cs. belügyminisztériumba küldöt-

tek. 1850-ben Pest városának igazgató-forvosává lett. Utóbb Pest városának
aligazgató forvosává választották s mint ilyent, 1861-ben a Rókus-kórház igaz-

gatásával bízták meg. Megh. Bpest en, 1871-ben. Dolgozatai vannak a Budapesti
Húlapban (1856.), a M. T. Akadémia statisztikai és nemzetgazdasági Közlemé-
nyeiben (1867. IV.) és a bécsi Sitztingsberichte der mathematisch-naturw. Classe

der kais. Akademie der Wissenschaften-be (1864).
Munkái : Értekezés az ideglázról, 1829. •— A fogakról, 1831. — Útmutatás törvényszéki

orvosoknak, 1844. — Utasítás a védhimlö oltonyozására, 1845. — Tolflr.megye orvosi helynépirata.

1846. — Bábászati Kalauz. 1846. — Terhességi naptár. 1852. — Statistisehe Bemerkungen aus
(lem Sauitáts-Berichte für die Stadt Pest v. J. 1852. (1853.) — Medicinische Topographie der kön.

Freistadt Pest. Pest, 1854. (Magj-arul is megj.) — Adalékok az 1854.—5-ben Pest városban és

környékén dühöngött kolerajárvány statisztikájához. XJ. ott, 1856. — A népesség mozgalmának
kimutatásr. Budapesten 1854 és 1855-ben. XJ. ott, 1856. — A közegészség állapota Pest szabad királjT

városban. X'. ott, 1858.

Tóth István, oklev. középiskolai tanár, anyakönyvvezet, a múlt század

70-es évei bili kezdette irodalmi munltásságát . 1880—83-ban a Kecskeméti La-

poknak lett munkatársa, majd (1895) felels szerkesztje s mint ilyen a vállalatot

számos tanügyi, közgazdasági, pohtikai és társadalmi czikkekkel gazdagította.

Tóth János, halasi városi tanácsos, 1828—9-ben összeszedte és sorozatba

foglalta a Halas városáról szóló történeti adatokat.

Tóth József, ügyvéd Nagykörösön. Szerkesztette a Nagy-Köröst, melynek
alapítója volt, 1877—94-ben, és ennek folytatását, a Nagykörösi Hetilapot.

Munkái : A mit mindnyájan érezünk. Nagykrös. — Képes regél. XJ. ott.

Tóth Lajos, orvos, min. osztálytanácsos, szül. 1856-ban, Kiskrösön. 1881-

ben tanársegéd lett a gyógyszertani tanszék mellett, 1886—7-ben a gyógyszer-

tannak magán- és 1890—91-ben a kolozsvári egyetem ugyanennek r. tanára, s

mieltt áUását eKoglalhatta volna, osztálj-tanácsos a kultuszminisztériumban.
Fbb dolgozatai : Az ideg és izom között mutatkozó látszólagos különbség állandó \-illamárKm

alkalmazásakor (1880.) — A \'Í8zonylagos alkalmazkodási szélességek \'izsgálata a bels egj'enes

izmok elégtelenségénél (Orvosi Hetilap, 1882.) — A heveny fertz betegségek tanának átalakulása

(1884.) — Kísérletek a chloroformnak br alá fecskendezésével (Orv. Hetilap, 1889.) — Az Orvosi

Hetilapnak hosszú ideig bels mimkatársa volt és a Magyar Gyógyszerkönyv 2. kiadásában a gj'ógy-

szertani részt Balogh tanárral együtt dolgozta ki.

Tóth Miké, jézustársasági atya. 38 év óta mködik Kalocsán mint a fgim-
názium tanára. Sokat utazott s megfigyeléseit és tapasztalait értékes munkákban
gyümölcsöztette. Dolgozott a lapokba és folyóiratokba ; e mellett 1884-tl szer-

kesztje a Jézus Szentséges Szíve Hirnöke ez. folyóiratnak, továbbá a Szz Mária
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Virágos Kertjé-nek, a melyet 1885-ben ö alapított, s mindkét vállalatával derék
lendületet kölcsönzött a vallásos illusztrálás mvészetének.

J/veí : Magyorország ásványai (Bf-est. 1882.) Középeurópai müópítmények. (U. ott, 1898)

Spanyolország, különös teldntettel müépítmenyeire (Kalocsa. 1910.) ; ezek közül az els úttör
alkotás irodalmunkban, a másodikat pedig a budajjesti egyetem, 1901-ben jutalomra méltatta. —
-A. nagy áldozat. Szatmár, 1875. — .\ keresztény nnem diadala. U. ott, 1875. — (Eri László név
alatt.) A fényképészet titkai. U. ott, 1875. — A zárda. Felvilágosítások és buzdítások a zárdaélet

érdekében. Bpest, 1877. — Akeresztény erényeknek és tökéletességnek gj-akorlása. Rodriguez Alfonz.

Kalocsa, 1877. — A Magyar síkság jövje. Kalocsán, 1878. — Mária-havi virány. Budapest, 1878. —
F-veszedelmünk. Bpest, 1879. — A milvToskop störténete. Kalocsa, 1881. — A legnemesebb Szív.

Budapest, 1882. — Virágcsokor a katholikus gyermekkertból. Hattler F. nyomán. Kalocsa, 1883. —
Jubileumi búcsú. Kalocsa, 1886. — Vasárnap. Kalocsa, 1889. — Uj és gyakorlati elmélkedések.

Vereruysse nyomán. Kalocsa, 1890. — Lélekmentö. Szatmár, 1895. — Lelki kalauz az élet keskeny
ösvényén. U. ott, 1896. — Hajdan és most. Bpest, 1898. — Útmutatás az elmélkedéshez. Roothaan
nyomán. 1899. — Erén3'-Gyöngjök nk életébl. Kalocsa, 1901. — A szeretet lángjai. U. ott, 1901. —
Szent-Ivilenczed. (Novéna) Kalocsa, 1903. — A szent mise szolgálata. U. ott, 1903. — Életpálya

választása. U. ott, 1903. — Az ásványok s az élet. XJ. ott, 1903. — Szerzetes rendek és Társulatok

Magyarországon. U. ott, 1904. — Japán hs családok. U. ott, 190i. — Az erényesség zátonyai. U. ott,

1905. — A keresztény tökéletesség gyakorlása. Rodriguez nyomán. Három köt. 1905. — A kalocsai

fgimnázium ásványtára. Kalocsa, 1908. — XIII. Leo 1888-ban ..Pro Ecclesia et Pontifice" arany
kereszttel tüntette ki.

Török István, jogi doktor, (szül. Czegléden, 1863). Két évig Czegléden ügy- Török istTán.

védkedett, aztán bírói pályára lépett. Számos czikket írt a lapokba, munkatársa
volt a PaUas Xagy Lexikonának s a Czegléd és Vidékének szerkesztje. F mun-
kája : A telekkönyvi betét szerkesztés rendszere.

Tragor Ignácz, di:, a váczi Múzeum-egyesület igazgatója. Tragor ignácz.

Munkái : Vácz. Ismertet kalauz. Vácz, 1903. — Vácz története 1848—49-ben. — A jelen

monogi'afiában Vácz város történeti ismertetése az ö tollából származik.

Ugró Gyula dr. Újpest város polgármestere, szül. Nagykrösön 1865-ben. usró Gyula.

Fgimnáziumi tanulmányait Budapesten és Nagykrösön, jogi tanulmányait
Pozsonyban és Budapesten végezte. A jog és áUamtudomámrok tudora, hites

ügyvéd. Fiatalabb korában több költeménye és tárczája jelent meg a fvárosi
és vidéki lapokban. Újpesten szerkesztje volt az ,,EUenzéki Hírlap" s a ,,Társa-

dalmi Lapok" és a Rákospalotán megjelen ,,Szabad Hon" ez. lapoknak. A m.
kir. honvédségnél 14 évi szolgálat után honvéd fszámtisztí minségben nyug-
díjaztatván, egész tevékenységét Újpest anyagi és szellemi felvirágoztatására

szentelte. Tevékenj' részt vett és vesz Újpest kulturális és társadalmi közéle-

tében s Újpestnek r.-t. várossá átalakulásában oroszlánrész illeti meg. 1907.

aug. 19-én Újpest város polgármesterévé választották. Nehéz viszonyok között

kezdte meg polgármesteri mködését s nagy energiával, sikeresen küzdött le

minden nehézséget, melyet Újpestnek ez idtl fogva hatalmas módon megindult
kulturális és gazdasági fejldése bizonját.

Munkái : Önálló vámterület, közgazdasági tanulmány 1900. Jelenleg Újpest két kötetes

monográfiáján dolgozik, mely 1911-ben kerül sajtó alá. Jelen monográfiában az tollából származik
Újpest ismertetése.

Váczy János, bölcs, doktor, tanár, az Akadémia lev. tagja, szül. Kecskémé- váczy jános.

tén, 1859-ben. A középiskolát szülvárosában, az egyetemet Budapesten végezte.

1783-ban tanári és doktori oklevelet szerzett és az egyetemi könyvtár gyakornoka
lett. Egy év múlva a múzeumi könj^vtárhoz került s ott 1891-ben segédrré lépett

el. 1893-ban a VII. ker. gimnáziumhoz nevezték ki tanárnak s azóta ebben a hiva-

talában mködik. Jeles irodalomtörténeti tanulmányokat s kritikákat irt.

önálló mvei : Haller János és Hármas Istóriája. Bpest, 1883. — Deák F. levelei. U. ott, 1889. —
Gr. Ráday Gedeon összes munkái : U. ott, 1892. .— Berzsen%-i D. életrajza. U. ott, 1895. — Berzsenyi
D. költi és prózai munkái. U. ott, P901. — Kazinczy : Pályám emlékezete. U. ott, 1900. — A magyar
nemzeti irodalom története, közópisk. számára. U. ott, 1902. — Kazinczy Ferencz müvei. Kazinczy
F. levelezése. I—XIX. k. U. ott 1890—1909. — Kazinczy Ferencz életrajza. U. ott, 1909.

Vargha Gyula, dr. költ, az Akad. levelez-tagja, a Kisfaludy-Társ. ftitkára, vai'gha Gyuia.

.szül. Káván, 1853-ban. A gimnáziumot és jogot Budapesten végezte. Még mint
joghallgató belépett a m. kir. közp. statisztikai hivatalija s ott fokról-fokra emel-
kedve, 1892-ben miniszteri osztálytanácsossá s aUgazgatóvá lett. Jelenleg min.
tanácsos és a közp. statisztikai hivatal igazgatója. Nemes formájú, tiszta hangú,
lendületes költeményei a lapokban, különösen (1875 óta) a Budapesti Szemlében,
a Vasárnapi Újságban és egy kis kötetben (1881) láttak napvilágot ; sokat for-

dított SclúUerbl, Heinébl, Herediából, s az akadémia és Kisfaludy-társaság
pályázatain többször diadalt aratott. Mint prózaíró, különösen a közgazdasági

és statisztikai szakban mködött. A Láng-féle Mag3'arország Statisztikája ez.
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munkának jelentékeny része V. tollából, került, 1887-t öl Jokelftilussy Józseffel

együtt írta és szerkesztette a Közgazdasági és Statisztikai Évkönyv 9. folyamát

és 1889 óta számos értekezést közölt a Nemzetgazdasági, utóbb a Közgazda-
sági Szemlében.

Munkái : Jlagj'arorszég pénzintézetei. Bpest, 1885. — A magyar hitelügy és hitelintézetek.

U. ott, 1 8116. — A bosziJó kard, regényes dnlmü 5 felv. U. ott, 1 897. — Barsi József emlékezete. U. ott,

1S97. — Emlékbeszéd Pólya Jakabról, 1898. (Akad. Ért. 109. f.) — Keleti Károly emlékezete.

(Közgazd. Szemle, 1899.)

vaTrineoi Mór. Vavrmecz Mór. zeneszerz, karnagy, a bpesti Ferencz József-nevelintézet

tanára, szül. Czegléden. 1858-ban Zenei kiképzését Budapesten a nemzeti zenedé-

ben és az orsz. zeneakadémián nyerte. 1878-ban több szerzeménye ráirányozta a

közfigyelmet, de e mtllctt mint a Hon és Föv. Lapok zeneírója és kritikusa, a

müirodalom terén is tevékenykedett. 1886-ban a budavári Nagyboldogasszony
egyházának karnagya lett. — Irt számos szimfóniái költeményt, melodrámát,
vonósnégyest, egyházi zenemvet, kantátét, magyar dalt, s éneket. 1892-ben az

Ember Trag. nyomán Éva ez. zenedrámát szerzett ; utóbb Rosamunde ez. dal-

müvet m-ujtott be a berhni kir. operához ; 1865-ben pedig Ratcliff ez. zenemüve
Frankfurtban általános tetszést aratott,

vay SAndor. Vay Sáiidor gróf, a régi magyar életnek mvésíii, nobihs és magyaros tollú

rajzolója, Alsódaljason élte g^-ermekéveit . Fejldésére nagy hatással volt anyai

nagA'anyja. rajongva szeretett édesanyja és nevelje, Kászonyi Dániel. Tanul-

mányait Németországban, Lipcsében, Drezdában végezte. Irm — saját szavai

szerint — 1903-ban kezdett ..komolyan", s azóta számos kitn dolgozatot közölt

a lapokban. A pestmegj^ei alföldnek annjóra rajongója, hogy majdnem min-
den írásában szeretettel említi föl.

Munkái : Régi mag>-ar társas-élet. két köt. Nemes iirak, úrasszonyok. D'Artagnan meséi. —
Pestvármegj-ei históriák. Vay Sándor válogatott munkái, 10 díszes kötetben. (1909, az Orsz. Monogr.
Társ. kií>dása.)

városy Gyula. Városy Gyula, hittud. doktor, kalocsai érsek, az egyháztörténelem-
kitünö mveljének életrajzi adatait Bács-Bodrog monográfiájában közöltük.

viiényi Gyula. Virányi Gyula, kecskeméti születés, soproni tanár, a Kecskeméti Lapokba
is dolgozott. Munkája : A nevelés befolyása az emberre és a társadalomra.

virényi Ignác/,. Virányi Ignácz. tanár, több mint húsz esztendeig (1871—93) mködött a

kecskeméti freáliskolában. A helyi lapokban több czikke látott napvilágot,

„Pénz és rang" ez. drámája pedig a kecskeméti színpadról tetszést aratott.
Mtinkái : Módszeres német nyeUtan. Kecskemét ?— Népszer felolvasások. U. ott.

winkicr Pál. Winlcler Pál, kalocsai érseki könyvtáros, szül. 1859. 1884-ben szentelték

pappá. 1899-ben köny\-tárossá és érseki levéltárossá nevezték ki, mely hivatalá-

ban ma is mködik. 1902-ben a pápa tb. házi káplánjává nevezte ki. Irodalmi

mködését Bács-Bodrog vármegye monográfiájában tüzetesen ismertettük, itt

csak újabb munkásságát érintjük.
Ujabb munkái: A kalocsai nagyobb papnevelde története 1733— 1910. (Kéziratban most

van bírálat alatt). A kalocsai fömegye papságának statisztikája 1733—1910. (K. N. 1910). E monogra-
fiábi'.n K'locsa története és ismertetése.

ziiDBzky Zlinszky Aladár, bölcs, doktor, fgimn. tanár, szül. 1864:-ben, Czegléden.
Aladár. Baján, Zomborban, Pozsonyban tanárkodott. Jelenleg Budapesten a VIII. k.

fgimnázium r. tanára. Czikkei s értekezései jelentek meg a tud. folyóiratokban

és a Tóth Kálmán Emlékalbumában (Baja, 1894) és a Kármán Albumban.
Munkái : HeUodoros a magyar irodalomban. Bpest, 1887. — Szondy két apródja az iskolában.

1889. •— Szemelvények a magyar nemzeti lyTa körébl. Bpest, 1893. — A tanárképzés reformja
p-./i.,,|^•. l.><<i.") — T(''..iika, középisk. használatra. Bpest, 1900. — Arany balladaforrásai, 1900.



TÖRVÉNYKEZÉS.

Régi
magánjogunk kodifikcálatlan volt. De azért fbb vonásokban minden

törvényhatóság területén azonos elvek szerint szolgáltatták ki. Ezért

a bünperrendi gyakorlat az, melyet, mint megyénként eltért, föl-

dolgozásunk tárgyává tettünk. Kutatásaink legfképen az 1848-at

megelz utolsó 50 évi levéltári anyagra terjeszkedtek ki.

A szónak mai értelmében vett nyomozat akkor nem volt kötelez.

Nyomozat alatt akkortájt, általában véve, csak ismeretlen tettes kipuhatolását

értik. Az 1548 : L. t.-cz. arra kötelezte a vármegyei tisztikart, hogy
negj^edévente minden úrnál, nemesnél és nem nemesnél kutassanak, nem
tartanak-e maguknál latrokat. E törvényt számos késbbi, így a Csemetei-féle .

gyilkosság alkalmából hozott 1625 : XIII. és az 1658 : L. t.-cz. hatálvában fönn-

tartotta. Ez'a ,,cliligens", vag}^ Bodó szavaival élve : .,publica inquisitio" azonban
a XIX. század elején már ahg fordul el. Ugyanez áU az 1794. évi 4152. sz. Pest

vármegyéhez érkezett helytartótanácsi rendelet 18. b) pontjáról. E szerint min-

den tanyán évente kétszer bnvizsgálat (nyomozat) tartandó. Ha gyanús embe-
rek találtatnak, úgy ezek a községben lakásra kényszerítendk. A kirl ez alka-

lommal kiderül, hogy rossz embereket tart, az házától és földjétl fosztassék meg
örökre és házát és földjét adják el jámbor embereknek, ha nem nemes.

Gyanútlan személyek szabadságának ilymérvü megszorítása ellenkezett

Pest vármegye jogfelfogásával. Annál mostohább bánásmódban része-

sülnek a tényleg gyanúsak. Gj^anús, egy Kassichban is ismertetett 1765-iki ren-

delet szerint, ki az osztrák örökös tartományokba fokossal (clava ferrea) akar

utazni ; méit is letartóztatandó. A vármegye specziáhs gyakorlata szerint gyanú-

sak : a kik az országúton, hidakon, vámoknál, réveknél megszólíttatván. kilétü-

ket megbízható módon nem tudják igazolni és az oly pásztorok, kondások, csikó-

sok vagy ismeretlenek, kik ugyan e helyeken passzus nélküli lónak vagy szarvas-

marhának birtokában találtatván, azt, hogy nem lopás útján szerezték, igazolni

nem tudják. (Bnösség vélelme.) A vármegye egy 1794-ben kelt, de az 1840-es

években is még joghatályban lev közgylési határozata értelmében az ih' sze-

mélyeknek hivatalból való kikutatása, föltalálása esetén a szolgabírónak való

átaladása, a mezei biztos kötelessége. A mezei biztost a gyanús személyek elleni

irtó harczában a haramjahajhászó sereg (lovas hadnagyok és megyei katonák)
segíti. Hogy ki a gyanús, azt az 1794-iki 4052. számú ú. n. országszéki rendelet,*)

melyet a helytartótanács az egybegylt f- és alispánok és kerületi kapitányok
meghallgatása után bocsájtott ki, 55. és 56. §§-ában mondja meg: ,,mindazok,
kik hejehuja életet élnek s magukat és a hozzájuk tartozókat erejük fölött

piperésen ruházzák; ezeket fel keU jegyezm és adattassék tudtokra néldök, hogy
k gyanús embereknek tartatnak. Házuk váratlanul és gyakranj hol nappal, hol

éjjel, vizsgáltassók meg s ha otthon nem találtatnak, mihelyst hazaérkeznek,
szoríttassanak, hogy adják el : miért és hol jártak." Ezt a rendeletet több késbbi
így az 1800. évi 2521, az 1806. évi november 28-iki 17057. és az 1819 júhus 6-iki

*) Jlind ezekre, mind a fejezet késbbi részeiben idézett jogtörténelmi adutokra nézve

lásd ifj. Dombóváry Géza : Fenyitö eljárás és büntetési rendszer Pestmegyében a XIX. század

els felében.
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18567. sz. leírat is fenntartja hatályában, ámde a vármefjye nem minilig tiszteli a

leiratokat. Deák Ferenez szerint, ha kipulial oltatott, ki hihetett a vétkes, meg-
sznik a nyomozó hatóság tisztje, ekkor már bizonyos személy ellen dirigáltatván

a gyanú. A vármegyének fönt lüvatkozott közgyvílési l\atározata szerint is : a

mezei biztosnak tilos nyomozat során a vallatás. De a tilalom csak papíron marad.

A városok tanácsai és községek elüljárói is vallatnak és pedig testületileg. (Bizott-

Siigi vallatás). A nyomozat nem mindig állítható szembe a vizsgálattal.

A vizsgálat elrendellietö : a) nyomozati adatok alapján ; b) ha nyomozat
nem volt : feljelentés alapján. A hivatkozott országszéki rendelet szerint ,,az árul-

kodó jelentse be nevét és né\-telen feljelentés nem ok az eljárásra." Tiszti vizsgá-

latot rendelliet : 1. a kisgylés vagy közgylés ; 2. az alispán. Pót vizsgálatot eze-

ken kívül a törvényszék. Megokolni csak kivételkóp szoktak, de e tekintetben

ellentétben a XX. század joggyakorlatával — a följelentett személy becsületére

és hírnevére nézve elnyös körülményeket gyakran emelik ki. A nyilvános vizs-

gálat eszméjét Kossuth Lajos pendíti meg. A gyakorlat nem ismeri. Megvalósí-

tására az 1842-ki ú. n. büntetötörvényszolgáltatási eljárásnál sem lehetett gon-

dolni. Régi törvényeinkben sem fordul el. Az 1655 : XXXVIII. t.-cz. ama
kitétele, hogy ..evidens inquisitio", az összefüggésbl kivehetöleg milvánvaló
megállapítást jelent, és nem nyilvános vizsgálatot, a mint ezt — a Márkus-féle

Törvénytár szerint — Kolozsváry-Óváryék hiszik. Foganatosítják a vizsgálatot

els sorban és kiválólag a törvényes bizonyság (legale testimonium), azaz a szolga-

bíró esküdttársával együtt. Judlium cum jurassore. (Az 1843-iki javaslatokban is

így volt tervbe véve.) Más vármegj'ékben, úgy látszik, a tiszti ügyész. Akadály
esetén csak a szolgabíró, vagy csak az esküdt. A pusztában elfogott gyanús szemé-

lyek ellen a mezei biztos, ha egyúttal tiszteletbeli esküdt. Kivételesen a tiszti

ügyész. Bonyolult ügyekben, különösen lia a kihallgatandó személyek száma
rendkívül nagy : bizottság. Üri székeknél az úriszéki ügyész. De ez a szabály is

csak elvben áll. mert, a mint az 1843. évi szeptember 1-i országos g^'^és elnöke

megjegyezte : a szolgabíró sok helyütt méltósága alatt valónak tartja a benevo-

lumokat megtenni, hanem esküdtjére, vagy holmi hámi:-vetett tolvajkerget

komisszáriusokra bízza, már t. i a legtöbb vármegyében.

A panaszolt visszaéléseknek foka a kor különös jogfelfogása, melynek jel-
' lemzésére mi sem alkalmasabb, mint az az eset, mikor Vuchetich 1819-ben Idkel-

vén a kínvallatás ellen : Szlemenich pesti jogtanár, utóbb a magyar tudós társaság

által kiadott tanulmányában azt írja, hogy ,.mi sem tilalmazhatja, hogy a vaUató
bíró a vallani nem akaró rabnak makacsságát sanyarúbb tömlöczvel, vagy mér-

tékletes veréssel meg ne zabolázza." Az ily vallatást nevezték ebben a korban
..benevolum examen"-nek. Az oly könyvrl pedig, a milyen — az eladottak sze-

rint — Szlemeniché volt, Fabriczy Samu azt írja az 1837-iki Figyelmezben, hogy
az azt végtl-vógig átható humanitás szelleme a legjelesebb munkák sorába

helyezi. A visszaélések száma aránylag csekély. Az 1791-iki törvény értelmével

még a köztisztviselk sincsenek tisztában. A Csepcsányi-féle kínvallatás miatt

kérdre vont táblabíró pl. 31 évvel az 1791-iki törvény életbelépte után
(alkalmasint fölös óvatosságból) nem ismeri ugyan el, hogy a vádlottat arczul

ütötte, ,,jóllehet", úgymond ,,a Praxis Criminahs II. R. 8. ágazatja szerint a vád-

lottat tortura által kényszerít liottem volna az ellopott tulajdon hová lett elrejté-

sének a kivallására." Ugyanígy a 2273/1795. sz. ügj'ben, hol a lólopással gyanúsí-

tott a további veréstl való félelmében önkezleg vetett véget életének. A panasz-

lott azzal védekezik, hogy 16 korbács a hazugság megengedett büntetése. A
panasz rendszerint csak pofozás és botozás megtorlásárairányul(4413/1790. Csep-

csányi). így a 4283/1809. sz. Telsoffer S. ügyben az a panasz, hogj' egy áUó hóna-

pon át nap-nap után pofozták. Ilyenkor a vizsgálat, melyet kis- vagy közgylésileg

kell elrendelni, nemleges eredmém-re vezet. Így (4378/1842. sz.) Kiss János ügyé-

ben is, hol a rendrlegénj'ek maguk sem tudtak az esetrl. — Bis repetita piacent !

Gúzsbakötést csak elvétve panaszolnak. Kínvallatás egyébként a vizsgála-

tot sok esetben mgelzött községelülj árósági nyomozás során sem ritka. Itt-ott

természetesen nagyobbszabású visszaélések is fordultak el ; ígj' egy 1825-iki

percsomó szerint a tüzhalmi pusztán megejtett zsiványüldözéskor. Szalay alszolga-

bíró ugyanis Földváry Gábor szolgabírót arról értesítette, hogy a tüzhalmi

csárdában birkafüleket talált, melyeket jelentéséhez csatolt. (E birka-fülek még
ma is ott vannak félig rothadt állapotban.) Földváry itt ,,botoztatással, vala-
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mint pofozással" veszi ki a benevolumot. A botozást a megyei katona, a pofo-

zást. hajtépdcsést, földreteperést a szolgabíró maga eszközli, még pedig — nyilván

a nagyobb hatás kedvéért — a vizsgálatra itélt fiainak jelenlétében. Hái'om heti

sanyargatás után a gyanúsított magára vállalja a bnt. Késbb József nádor
parancsára vizsgálatot tartanak a kínvallatók ellen, a kik a Praxis Criminalisra

való hivatkozással ,,négy jogszerleg kirótt pálczaütés"-t ösmernek be. Atörvény-
szélínek a föntiek szerint kínvallatott Szedlák elleni lopási ügyében hozott ítélete

a kínvallatás útján Idcsikart beismerést elfogadja, illetve nem tekinti s-^mmisnek.
Az inquisitio (vizsgálat) befejeztével a szolgabíi'ó (judlium) a bünper összes P^^eiáézé^

iratait species facti, azaz az ügynek összes részleteit megvilágító ,,esetírás" kísére-

tében átküldi a fiskálátusi tisztségnek. A fiskus ez iratok alapján
, .írásbeli véle-

ményt" készít. Ez a vélemény nagyjában megegyezik a mi bnvádi perrend-
tartásunk alapján beadatni szokott vádirattal, iU. ügyészi vádelejtéssel, mivelhogy
a rendek ennek alapján hozzák meg inactionáló, azaz perbeidéz, levelestárba-

tételt rendel, azaz megszüntet, avagy pediglen ,,az ügy bvebb felderítése

czéljából szükséges további investigatiót, vagy inquisitiót", esetleg (litis ponden-
tiae kifogás alapján) felfüggesztést rendel határozatukat. Látszólagos meg-
egyezésük ellenére, a régi és új vádaláhelyezési eljárás teljesen ellentétes alapon
épül. Ma a vádtanács — mert ez illetékes a most felsorolt végzések hozatalára —
csak az esetben hozhat a perbeidézéssel azonos hatátyú vádaláhelyez végzést,

ha a vádló indítványozza. Ellenben Pest vármegyének negyvenuyolcz eltti joga
szerint a perbeidéz határozatnak nem elfeltétele a vád, a mennyiben igen
sok oly esetet láttunk, melyekben a vádló egyszeren ,,a tekintetes karok és ren-
dek bölcs belátására" bízta : ,,mi légyen a per további sorsa" és mégis perbeidéz-
ték a terheltet. Minthogy pedig a vádelviségnek úgyszólván alfája és ómegája,
hogy ,,vád nélkül nem lehet bíró", világos, hogy Pest vármegye eljárását vádelvi-
ségen alapulónak nem lehet mondaiü.

A perbeidézési eljárás fóruma tekintetében a század eleje óta egészen negy-
vennyolczig mindig változik agyakorlat. A század elején az esetek egy részét már
a kisgj'lés intézi el, különösen az ú. n. nemtelenek elleni kisebb súlyú pereket.
A kisgylés tagjai Pest vármegyében a szolgabíró, esküdt, tiszti ügyész és két
jegyz. Ezeken kívül még soknak van megjelenési joga. Már a 30-as évek elején van
rá eset, hogy nemes embert helyeznek vád alá kisgylésileg. A negyvenes évek
elején a kisgylés rendszerint

,
.határozati tervezet"-et terjeszt a közgylés elé

nemesek ügj^ében. De sok nem nemes ember ügyében is a közgylés dönt. Ezt a
rendszertelenséget óhajtja megszünteti Pest vármegye 1846. évi 6297. sz.

határozatával : ,,A fentálló bnvádi gyakorlat szerint a nemesi kiváltságban él
egyének ellen bnkereset egyedül a közgylés által lévén elrendelhet, annak
megvizsgálása: elégséges oly adatok vannak-e, melyek a bnkereset alapját tehe-
tik, ugyané helyre tartozik. Miután ennélfogva bnvádi esetek körül tett tiszti

vizsgálati iratok a közgylésnek különben is elterjesztetnek, a KK. és RR. az e
részben elleges véleményezéseknek szükségét fennforogni annál kevésbé látják,

mivel ezen a személy és vagyonbátorságot érdekl kötelességöket közvetetlen
önmaguk is a legnagyobb figyelemmel kívánják teljesíteni. Ennélfogva kijelentik

és elhatározzák, hogy a nemesek bnvádi ügyét tárgyazó iratok egyenesen a
közgylésen lesznek megvizsgálandók. Utasításul adván egyúttal a jegyzi tiszt-

ségnek, hogy a közel múlt évi 5821. szám fol_>i;án véleményezés végett a törvény-
szék éhbe utasított vizsgálati irományokat a közgylési tárgyak lajstromába
iktassa és azokat legközelebb terjeszsze el." Itt jegj^ezzük meg. hogy a rendek
még ugyanazon a közgylésen 6456. szám alatt, Hentaller Károly ócsai postames-
tert perbeidéztetni rendelték a büntet törvényszék szakvéleménye alapján.

A közgylések bnügyekben folytatott tanácskozásainak módjáról csak
annjat tudunk, hogy az egész populus, szóval egész megyebeli nemesség rész-

vételével folytak le. És ha volt is Isonne igazság, hogy ,,ott, holhg. Esterházynak
csak annyi a votuma, mint a legutolsó bocskorosnak, ott a votisatio systemája
et in theoria, et in praxi mer képtelenség jellegével bír" — a rendek mégis
ragaszkodnak az általános, egyenl, közfelkiáltással gyakorolt szavazati jog
rendszeréhez és pedig annál is inkább, mert a bocskoros proletárok az akkori
közlekedési viszonyok mellett csak nagyritkán tudtak a rezidencziába fclláto-

gatni és ha megjelentek is, akkor sem tudtak befolyásra szert teniü abban a

vármegyében, melybon Kossuth Lajos, Zsedónyi Édvárd, Széchenyi István,
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Dt'ssiM\-ffy Emil és Aurél. Prónay Albort. Földváry Gábor. Eötvös József, Nyáry
Pál, Rés-Ensol Sándor, Ráday Gedeon, Szentkirályi Móricz ós hozzájuk ha-
sonlók mérték össze szellemök ragyojíó fegyvereit, Ezeki-e a pesti közgylésekre
gondol Ferencz király udvarának bizalmasa, Wirkner Lajos, a midn utóbb
magyar fordításban is megjelent ..Éleményel"-nek 23. lapján kifejti, hogy. ha
a nemesség néha-néha vissza is élt szinte korlátlannak mondható hatalmával,
annyi kétségtelen, hogy ..hatalma honszerelménól soiiase volt nagyobb."

A negyvenes években sok váiniegye a honorátiorokat (tudósokat, mvé-
szeket, diplomás embereket) közgylési szavazati joggal ruházta fel. Ebben a
neigy horderej kulturális reformban is Pest vármegye volt a vezér.

Teljesen elfeledik a Hk. III. Rész '2. czímének abbeli kijelentését, hogy
ha a populus (Werbcianus) két részre oszlanék, akkor a józanabb és elkelbb
rész határozata áll meg ; józanabb és elkelbb résznek pedig az tekintetik, a
melyben a méltóságra és tudomán_\Ta nézve ismertebbek vannak. Ennek ellenére

a szavazás közfelkiáltással történik és pediglen az 1819. évi, az ország összes
törvényhatóságához intézett heh'tartótanácsi tilalom után is. Ebbl majdnem,
komoly bonyoilalom származott Pest vármegye és a hel}i:artótanács között
1837-ben. a mikor Kossuth Lajos letartóztatása miatt a rendek a kormány
eljárása elleni tiltakozó felirataikat közfelkiáltással fogadták el. a mit a hely-

tartótanács rosszált, a rendek azonban a Hk. I. R. i. és 9. czímjére hivatkozva,
feliratukban törvényesnek minsítettek.

Perezei Móricz 1831-ben Pcrczcl Móricz nemes ifjú Pesten az Újépületben állomásozó
^^''-

5. sz. cs. kir. pattantyús (tüzér) ezred katonaságát arra akarta bírni, hogy a
Paskievicstábornok vezérlete alatt Lengyelországba rohanó orosz hadakat tar-

tóztassák föl szabadságtipró út jókban. Az ezredkormány Perczeit a kaszárnyában
letartóztatta. A rendek Perczel anyjának, Perczel Gábornénak folyamodására
felszólították a hadi kormányt az ifjú szabadlábrahelyezésóre. Majd
József nádor fispánt kérik meg. járna el az ügyben. A nádor, ki els nejének :

Alexandra Pawlownának halála óta négymiUió korona évi zsoldot húzott az

orosz udvartól, úgylátszik nem merte, vagy nem akarta egész befolyását latba
vetni a ezárnak épen nem kedves ügyben ; másrészt azonban vármegyéjének
rokonszenvét sem akarta eljátszai, miért is Perczelnek szabadlábra helyezését

ugyan nem, de letartóztatott állapotban való átszállítását a vármegye fog-

házába rövidesen kieszközölte. Minthogy azonban ,,Pestben minden jog a köz-

gyléstl ered," a rendek nem sokat tördtek a nádornak hangoztatott oroszbarát

érzelmeivel, hanem — Nyáry Pál vicefiskáhs úr véleményes jelentése alapján —
szabadlábra helyezik Perczeit. S megszimtetik a hadikormány feljelentésére

Perczel ellen titkos összeesküvés czímén indult ügj'et, mivel a Perczel lakásán

Zlinszky szolgabírótól foganatosított házkutatás alkalmával fegyverek nem
találtatván, Perczel nem g^^anusítható.

Kosrath Lajos A ,,Kossuth Lajos Ur Inasa" kitétellel megjelölt ügynek részleteivel az

érdekelt személyek, de az ügynek pohtikai és jogtörténelmi fontosságára való

tekintettel is bvebben kell foglalkoznunk. Szálai Kossuthnak 1842-iki Nyáry-
féle ú. n. büntettörvény .szolgáltatási eljárás és a botbüntetés eltörlése mellett

kifejtett szereplésére vezetnek vissza. Kossuth 1842-ben a'_Szóp-utcza és Zöldkert-

utcza sarkán özv. László Józsefné házában, az Almásy-kerttel szemben lakott. A
kert falán minden reggel Kossuth becsületét sért rajzok és feUratok

jelentek meg. A város legkülönbözbb házainak falán is megismétldtek a gya-

lázkodások, melyek ha Kossuthot nem is, de Kossuthnét csakhamar kihozták

a béketrésbl. így hát a gránátosoknál 10 éven át szolgált inasukat, Neus?r
Józsefet bízták meg az éjjeli rtáUással. meghagyván neki, hogy a tettest, ha
lehet, kézrekerülés esetén vig\'e be a László-ház udvarába, reggel pedig adja

át a hatóságnak. Neuser az Almásykert házmesterével. Mór Istvánnal szövet-

kezvén, november 27-óre virradóra elfogta és csak alapos elagyabugyálás után
akarta bevinni a tettest a mondott ház udvarába, a mikor is a kaput nj'itó ház-

mester lámpájánál szinte megrémülve ösmerte fel Kossuth szomszédját, Hindy
János ügyvédet, a ki a Kossuthtal ellenkez követ fújó ,,Nemzeti Újság" ez.

lapnak volt a segédszerkesztje. Hindy bírói úton és pedig nem az ügyben ille-

tékes megj^ei törs^ényszéknél, hanem az ítéltáblánál, mint elsfokú hatóságnál,

keresett elégtételt, pohtikai bncselekménj'nek vélvén minsíthetni ezt az

épenséggel nem pohtikai tettet. Hogy pedig a tábla mindjárt ab ovo Kossuthot

inasa.
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tekintse tettesnek. Neusert pedig a tettért csak félig-meddig felels eseköznek :

alperes neve helyére azt a kitételt írta : „Kossuth Lajos Úr Inasa."

Hindy a Idr. ügyigazgatóságnak és Ítéltáblának Kossuthtal szemben
már a ..Törvényhatósági Tudósítások" alkalmából is megnjilvánult „jóindu-

latá"-ban bízva, azt remélte, hogy a fselekmén_\'t ezúttal is félreminsítik.

Kossuthnak kijutott a támadásokból. Ellenfelei az elagyabugyálást Kossuthnak
abbeli kijelentése ellenére, hogy erre nézve nem adott utasítást, neki tudták
be bnül, s hatalmas argumentumot véltek így kovácsolhatni a Kossuth által

szükségtelennek és károsnak hirdetetett botbimtetés eltörlése ellen. De a hely-

tartótanács nem intézkedett az ügynek ítéltáblai tárgyalása iránt, csak annyi-

ban járt a pohtikai érdemeket szerzett Hindy János kezére, hogy a ,,Kossuth
Lajos Inasa" eUeni ügy soronkívüh tárgyalását hagyta meg a vármegyének.
Minthogy azonban a nádor egyben az iratoknak ítélet után való felküldését is

elrendelte, a törvényszék, fölös óvatosságból, az ítéletbe is szószerint vette be
a vádlott vallomását. E szerint az rtállásra fleg Kossuthné adott utasítást

;

az elagyabugyálásra pecüg senki.A törvényszék, ,,mérlegelvén amérlegelendket",
Nesusert csak egy hónapi fogházra ítélte, egyben Egressy fügyészt utasította,

hogy a közgylésnél Hindynek perbeidéztetése iránt tegyen indítványt. Ezzel

szemben Egressy — a ki a Neuser-féle ügy tárgyalása alkalmával Hindynek
még a kihallgatását is ellenezte volt — a Praxis Crimínahs vonatkozó rendel-

kezéseire való hivatkozással, a törvényszék utasítását törvényellenesnek ki-

mondani, az ügyet pedig megszüntetni kélte. Ezen az óriási izgalmak között

lefol^i] közgylésen Kossuth maga nem jelent meg, a rendek pedig, gróf Szé-

chenyi István meghallgatása után, Egressy indítványát fogadták el.

A közgylés összes perbeidézést rendel végzései közül legnevezetesebb Ko3suthLajo

az. melyet Kossuth Lajos házassága alkalmából hoztak. A lelkiismereti szabadság
^^^^ ''°"

érdekében megindult küzdelemben, mint látni fogjuk,megint Pest lett a vezér.Egy
1841. évi január 14-iki kisgyülési bejegyzés szerint Fáy András, Ráday Gedeon,
Szombathelyi Antal és Szentkirályi Móricz táblabíró urak azt jelentették a

vármegyének, hogy január 9-én Kossuth Lajos úr megtisztelte ket Meszlónyi
Teréz kisasszonynyal kötend házasságának nászságával. Ez alkalommal Flei-

tinger prépost, a belvárosi plébános, a vlegény kérelme ellenére, megtagadta
mind a templombeU, mind pediglen a menyasszony házában való esketést. EstvéU
7 órakor a nászsereg az említett prépost paroclüális házához hajtatott, a hol a
prépost úr, káplánjaitól környezetten egy oldalszobában lev terített asztal

mellé állt. Erre a nsz pár a prépost úr eltt vön állást. A prépost pedig áldás,

imádság, de st keresztvevés nélkül, ünnepélytelén, egykedv hanyagsággal
jelentette ki a nászsereg eltt, hogy a kihirdetés megtörtént, házassági aka-

dáh'ról nincsen tudomása ; majd pedig — rövid esketés után — hogy az eltte
történt házasság valóságosnak s mind a házasság, mind pedig a netán születend
magzatok törvényeseknek tekintendk.

Az ügy elzményei közismertek. A kathohkus papság vegyes házasságok
esetén reverzáhsokat követelt. E miatt országszerte, de az országgylésen is

nagy volt az elkeseredés. Minthogy az 1647. évi X. t.-cz. a vallás szabad gyakor-
latát biztosító törvényeket ós rendeleteket megsért egyéneket csak az esetben
engedi — és pedig 600 magyar forintban való elmarasztalással — büntetni, ha
elbb alispánilag, törvénysért cselekedetök jóvátételére, lába hívattak fel :

a közgylés megbízza Dubraviczky ahspánt, intené meg Fleitíngert, hibájának
jóvátételére. Fleitínger az intelemre azzal felelt, hogy az áldást egyházi fölöttes

hatóságától nyert utasításához képest tagadta meg, mire a rendek — Horarik
káplán szabadelv felszólalása után — Egressy fügyész útján Fleitíngert köz-
kereset alá venm, azaz perbeidéztetni rendelik. Majd, arról gyzdvén meg,
hogy a herczegprimás is magáévá tette az áldást megtagadó püspöki rende-
leteket : 1842 június 8-án a herczegprimást is vád alá helyezik. Erre az ország
igen sok vármegyéjében perbeidéztetik az áldást megtagadó papokat. E
pereknek a nádor , .bölcs belátása" akként vet véget, hogy valamennyi meg-
indított bnper iratait a helytartótanács mint igazságügyi ffelügyeleti hatóság
útján felkérvén, gondoskodik arról, hogy azokat a bnper folytatására illetékes

hatóság meg ne találhassa.

Pohtikai és nem pohtikai vonatkozásait tekintve, ffontosságú. mert Khon Máik

kis híjján majdnem kanczellárválságot vont maga után 1846-ban, a hírhedt
^"^'
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adminisztrátor-rendszer ellem küzdelem idején, az az ellentállás, melyet a váltó-

csempészség miatt letartóztatott Khon Márk ügyében fejtettek ki a rendek
a király nevében intézked bécsi kanczellária bírói parancsaival szemben. A ren-

dek a sok milliós kárt okozó bünban la ftettesét. kevéssel a beérkezett jelentések

után elfogták és a vármegyének ncni a legnagyobb kény<4(>mnK'l berendezett fog-

házába helyeztetni rendelték. Kevéssel utóbb Khon Márk hozzátartozói, Nyáry
Pál alispán szóbeli közlése szerint, egy Nyáryhoz közelálló hölgy megkörnyé-
kezése útján arra akarják bírni a tisztakezüsége révén szinte istenített alispánt

:

hatna oda. hogy a közgylés a rabot kezesség mellett szabadlábra helyeztesse.

A megvesztegetési kísérlet épen nem kívánt eredméiiynyel végzdvén. Khon
Márk — befolyásos összeköttetései révén — Bécsben, a kanczelláriai hivatalban
tett szert hatalmas pártfogókra. Az ez idtájt Bécsben gúnyosan ..Rákóczy"-nak
csúfolt nádorfispánnal amúgy is meglehetsen feszült viszonyban él kan-
czellária meghagxta ezért a vármegyének, hogy Khon Márk további befogatá-

sával tüstént hagyjon föl. A rendek azt felelik a kanczelláriának. hogy, ha az

osztó igazság követelendi, törvényadta minden jogukkal fognak élni és pedig

tekintet nélkül a leiratban foglaltakra. A király rosszalását fejezte ki a történtek

fölött ; a rendek tiltakoznak Bécs beavatkozása ellen. Erre a kanczellária Khon-
nak azonnali szabadlábra helyezését követeli ; a rendek pedig Nyáry Pál tör-

vényszéki elnök által készített s a közgyléstl majdnem szószerint elfogadott

feliratban kifejtik elvi álláspontjukat. A vita során lemondott Prónay Albert

fispánhelyettes állása Földváry Gáborral töltetvén be. csak fokozódik a rendek
elkeseredése, mert a kanczelláriától beérkezett esküminta szerint a fispán-
helyettesnek arra kell tennie lütet. hogy hivataloskodásának egész idején ..a

Habsburg-ház barátainak barátja, ellenségeinek pedig ellensége lészen." Az eskü-

kérdés Kossuthnak a nádor-fispánnal történt tárgyalása után, úgy a hogy
elintéztetvén, a Khon-ügy közgylési tárgyalásaiban Kossuthon kívül báró
Eötvös József, Rés-Ensel Sándor, Ráday Gedeon és Szentkiráhá IMóricz és

pedig lángszavuk elragadó erejével fejtik ki a rendek igazát. Kossuth gyönyör
szónoklatából csak néhány összefüggéstelen mondat maradt ránk. Így hát csak
anmit jegyzünk meg, hogy a nemzet alkotmányait letiporni akaró kormánynak
bizalmatlanságot szavazott, mert a Khon ügyében tanúsított eljárása törvény-
telen. Kossuth okfejtését a ,,legnagT*'obb magyar" igyekezett megdönteni, a
termet színültig megtölt nézség és hallgatóság folytonos nemtetszés-nyilvá-

nításaitól kísérve. A rendeknek az adminisztrátori rendelettel szemben elfoglalt

álláspontja miatt amúgy is kényes helyzetbe jutott nádor-fispán távol tar-

totta magát az egész vitától, mely végül a vármegyének a kanczellária fölötti

teljes és tökéletes gyzelmével végzdött.
Arisryáiószem A pestmegyeí közgylés hatásköre nemcsak a perbeídézés tárgyában való

döntésre, hanem az ú. n. erkölcsi büntetések (dorgálás, bnvádi eljárás, fel-

tételes felfüggesztés) kimondására, de st vigilans oculus
,
.vigyázó (r) szem"

elrendelésére is kiterjedt. Ez esetben meghagyatik az ez úttal még szabadlábon
maradt vádlott mindenkori lakhelye szerint illetékes hatóságoknak, hogy foly-

tonosan vigj'ázó szemmel kisérjék (vigilanti oculo servent), helytelen viselkedése

esetén pedig teg^^enek jelentést a vármegyének, stb.

Fr.itóteics A közgylésnek feltételes elitélést kimondó határozataiból közöljük a követ-
eutéiés. ^g2, 1816 Szentmihály hó 2T-ki kelettel 3743. sz. a. hozott határozatot : ,,Af.

esztendei 2970 sz. a. közölt abbeU végzésnek felolvastatása alkalmatosságával.
mely által t. i. ifj. Beleznay Sámuel úrnak az általa végbevitetett, többrendbeh
excessusok végett megfogattatása meghatároztatott. Eladatott királyi tanácsos
Keselöki ^Majthémi Károly úrnak mai napon benyújtott abbeli folyamodása,
melyben azt kérte, hogy az említett ifjú gróf, a ki az indulatjai által elragad-
tatván, a tárgyalt excessusok végett fogházban tétetett, leginkább azért, hogy
mint különben is közelrl való atyafia, az általa félbeszakasztott tudományait
a folyamodó úrnak igazgatása és felvigyázása alatt folj't áthassa, kezességre a
fogházból szabadon bocsájtassók. Mintliogy továbbá a többször említett ifjú,

megbánván cselekedeteit, a megjobbulásra tökéletes reménységet nvújtana,
az eránt is esedezett, hogy az ellene rendelt fiskáUsi actio függesztessék fel

:

az elhozott ebbeli környiiláUások leginkább a tekintetbl, hogy a fotyamodó
királyi tanácsos úr a többször említett grófnak jobbra leend vezérlésit magára
vállalván, nemcsak megjobbulása eránt az egybegjrlt rendeknek reménységet
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nyújtott, hanem azon következések eránt is. melyektl tartatván, megfogat-

tat ása elrendeltetett, a felelés terhét magára vállalta: Kiráhn tanácsos úr kezes-

ségére elbbeni szabadságában leend visszahelyezése mcghatároztatott. Egy-
szersmind pedig az ellene rendelt fiscálisi actionak további fol>i:atása felfüggesz-

tetett és ahhoz képest az ügyészi tisztség a jelen való végzésnek kiadása mellett

utasíttatni rendeltetik."

Mind ebben, mind sok más hasonló esetben is a közgylés a bár bnös,
de csak pajkosságból, negédességbl bnözött, jobbára fiatalkorú terhelt elle-

nében megjobbulás reményében, felfüggeszti a továbbiakat. Ha, a mint az nincs

kizárva, a többi vármegyék közgyléseinek is olyan volt a gyakorlata, úgy
fényes beigazolást nyer a büntet jogtudomány abbeli tanítása, hogy a fel-

tételes elítélést XIX. századeleji joggyakorlatunk ösmerte. A szóban forgó

esetnél maradva, a ma angol rendszernek mondott feltételes elitélési alaku-

latnak minden kellékét megtaláljuk a fönti határozatban, a mennyiben
sem a próbaid tartamát, sem az ezúttal még elengedett büntetés mér-

vét meg nem határozza a végzés, és probation officert, patronust rendel a

kiskorú terhelt erkölcseinek elenrzésére. Pedig ez a határozat 1816-ban kelt,

Anghában pedig Hill recordernek Birminghamban való fellépte, azaz 1842 eltt,

tulajdonképen azt sem tudták, mi fán terem a föltételes elitélés. És a felté-

teles eUt élést csak az 1877. évi probation of First offenders Act szabályozta

akként, hogy recognizance, azaz kezesség esetén van helye felfüggesztésnek.

Miss Pardoe. a költi lelkület dilettáns irón. a ki a 30-as évek végén
hazánkat és Pest vármegyét is beutazta. Magyarországról írott mvében a pat-

ronagenak egy, annak idején közfeltünést kelt példájáról emlékezik meg.
G,\dlkosság miatt a vármegye fogházában letartóztatott gróf Beleznay fiacs-

kájáról van szó, a kit a jóságos lelk palatinusné kiragadott romlasztó

körnj-ezetóbl, nevelését idegen országokban lakó becsületes emberekre bízva.

Ennek a Pardoet is méltán megdöbbent különös intézkedésnek okait könny
megtalálni a levéltárban : A Beleznay családnak aUg volt tagja bnkereset
nélkül. Gróf Beleznay Sámuel ellen 1808-ban szolgájának kegyetlen megverése.

1815-ben apjának lelövéssel való fenyegetése, pár évvel utóbb apjának hasba-
lövése, az apjának segítségére siet Jalsovitzky árendásnak pedig fejbelövése

miatt indul meg az eljárás. Gróf Beleznay Károly ellen 1837-ben ^^szont azért,

mert vagyonának gondviseljét. Sztrokay táblabírót ,,jó kedvében" le akarja

lni. Az egyik gróf Beleznay özvegye ispánjával fajtalankodván : a vármegye
megindítja ellene az eljárást. 1837-ben pedig a vármegye fogházában letartóz-

tatott s közmunkát megtagadó gróf Beleznay ellen azért kell az eljárást meg-
indítani, mert a czellájában, az udvari kapitány (fogházigazgató) kíséretében

megjelent börtönészt — azért,
|,
mert belépéskor nem vette le a sapkáját —

félig holtra verte.

A XIX. század els felében nj^olczféle bíróság Ítélkezett a vármegye kebe-

lében : 1. Pest Pihs és Solt törvényesen egyesített vármegyék törvényszéke
és pedig a vármegye területén lakott, vagy tettenórt nemes és nem nemes
vádlottak fölött egyaránt ; 2. az akkor még a vármegye kebelébe tartozó

Pest és Buda szabad kiráha városok bírósága, a nemesekre ki nem terjed liatás-

körrel ; 3. a fveszt hatalommal bíró úrszékek, jobbágyok és zsellérek ügyeiben
;

4. nyombanitél liatalmú törvényszékek a vármegyének mind az öt járásában, a
heh-tartótanácstól a felség jogán esetrl-esetre engedélyezett egy-egj^ évi idn át ;

5. a szolgabíró (judlium) nem nemesek kisebb súlyú bncselekményeire Idterjedö

hatáskörrel ; 6. az oly szomorú hírnévre szert tett kir. ítéltábla, pohtikai perekre

kiterjed hatáskörrel ; 7. a hafU>íróságok ; 8. a budapesti tudományegyetem bün-
tettörvényszéke (Sedes Judiciaria Universitatis Hnngaricae) egyetemi polgárok
közönséges bncselekményeire kiterjed hatáskörrel. (1824. 104. sz.a. Harvágy
József orv.-növ. eUen. szerencsétlen gyógyítások ; 1833. évi 1089. sz. Haberle K.
egyet, tanár meggyilkolásával vádolt Márkus László, IV. évi orv.-növ. ellen.)

E bíróságok közül Pest -Pilis és Solt törvényesen egyesített vármegyék tör-

vényszéke érdemel legnagyobb figyelmet. Ennek a század elején, a hivatalos kiad-

ványokon is rendszerint elforduló neve: Gonosztevket itél törvényszék, majd
rabokat itél törvényszék. A 30-as évek végén már fenyít- vagy büntet-t örvé n_v-

szék. Székheh'e Pest. szabad királyi város, nevezetesen annak kuriális háza
;

néha kivételesen, így az 1831. évi epemirigy-nyavalya alkalmával Idtört lázadás

P.'st rárm.
'nvényszéki'
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idején (1831. évi 229) ogyúttal Vácz is. A törvényszék negyedévente, a szükséghez
ké|)est köi-ülbclül 3—4 liétig Ítélkezik. Ezt az IGIS. évi XIV. t.-oz. tette kötekízvé,
kimondván, hogy óvakodni kell. hogy az ország lakosai a törvénykezési idszako-
kon kívül törvénytállásra kényszeríttessenek. Hogy ez a gondoskodás mennyire
káros volt a sokszor ártatlanul letartóztatott rabszemély jogaira nézve, azt nem
kell külön kimutatni : Mária Tlierézia 17U8 február 1-én kelt rendelete szerint

Causarum eriminahum et civilium revisionales Sedriae toties quoties necessitas

exigorít, celebrentur, szóval annyiszor kell törvényszéki ülést tartani, a hányszor
a szükség megkívánja, de a nölíirálynak sok telcintetben retrográd irányú intéz-

kedései mellett ép ez a humánus tartalmú az. mely legkevésbé tudott gyökeret
verni. A helytartótanács 1817. évi január 17-én 427. sz. a. kelt rendelete utasítja

ugyan a vármegyéket, hogy közgylési napokon ne tai-tsanak törvényszéket, ám e

határozat betartása, különösen Pest vármegyében, a hol a gyakorlat szerint is

csak birtokos lehet bíró, igen bajos volna, mert a birtokosságot nem igen lehet

arra kibelezni, hogy a gyakran amúgy is túlhosszúra nyújtott közgylési napok
letelte után még heteken át a városban maradjon.

A törvényszék A törvényszók tagjainak száma tekintetében nem tudtunk megbízható
^^''"' adatokat találni, de annyit mégis meg lehetett állapítani, hogy elnöke a vicispánok

egyike, közbírái pedig az ú. n. törvényszéki táblabírák, kiket Pest vár-

megyének specziális joga szerint a fispántól kinevezettek közül a közgylés
választ. Ezenkívül tagjai a közgylésnek a vármegyei tisztviselk ós vármegyében
lev polgári bíróságoknál conditio sine qua nnként megkívánt törvényes
bizonj'ság (legale testimonium), azaz egy szolgabíró és az esküdttársa.

A wií-pán 1846-ban — minthogj'^ a helytartótanács utasította a vármegyék fispán-
o-.- gi.

j^^j^ ^g helj'tartóit, hogy a törvényszóld elnöki hatalmat magukhoz ragadni ipar-

kodjanak — Kossuth és a többségben lev ellenzék közgylésileg tiltakoznak e

törvénytelenség ellen. Az idevonatkozó följegyzések tanúságaként az ép akkor
lelépett Prónay Albert — fispáni helytartó 9 évi hivataloskodása alatt mind-
össze is csak egy ízben elnökösködött, de annyi kétségtelen, hogy 1834-ig a fispán
elnöksége igen gyakori. A nádor-fispán 1834-ben alkotmányos érzületének kiváló

jelét adta, a midn a rendek abbeli kérelmét, hogy maga helyett törvényszéki

elnököt rendeljen ki, arra való liivatkozással tagadta meg. hogy ez merben a
rendek joga. A helytartók elnöksége fölötti vitában egyik táblabírónak, úgy lát-

szik, Résö-Enselnek a felszólalása után, Kossuth Lajos fejtette ki a kormány
álláspontjának heh'telenségét. A jogtörténeti vonatkozásokban gazdag beszéd,

sajnos, csak igen kivonatosan maradt fenn. A vitának diszkrét elzményeire
és a rendeknek József nádorispánhoz való viszonyára vonatkozó sok érdekes

adatot találunk Kossuthnak Wesselényihez intézett levelében.

Az eljárás fajai Az eljárás kétféle : írásbeli (más szóval rendszerinti, formaszerinti, fiskáUsi

vagy büntet) és sommás (más szóval szóbeU rövid útu, kriminahs vagy fenyít)
per. Az elbbi nagyban egyezett az 1868 : LIV. t.-cz. rendelkezései szerint tárgyal-

tatni szokott rendes polgári perekkel. Az ügyet a tiszti ügyész, mint actor (A)

(felperes) és a véd ügyész, mint alperes (incattus (I) in causom attractus) per-

tárilag. periratok beírásával és haladékok kérésével tárgyalták (qui habét tempus
habét vitám), a miért egyik-másik bonyolult ügy 8—10 év múlva került csak
elsbírói döntés alá. A másikat, a rövid útu pert ezzel szemben élszóval tárgyal-
ták, a mostani ftárgyaiások módjára, csakhogy a tanúkat és feleket nem igen
faggatták, hanem csak megliitelesítették, anthenticálták. Ám az authenticatió
nem megesketés, hanem megkérdezés alapján adott abbeli kijelentés, hogy az
inquisitió (vizsgálat) során felvett és itt a törvényszéken felolvasott vallomás
helyesen van felvéve. Sommás úton tárgyalták a törvény szerint 3 évnél súlyosabb
büntetéssel nem sújtható bncselekményeket. Nemesek ügyét ez esetben is csak
jegyzkönyvbe foglalt beleegyezésök esetén. A többi (fbenjáró) pert írásban tár-

gyalták. Az írásos per elfeltétele a rendek gylésén hozott határozat és illetleg

ennek alapján a tiszti ügyész kérelmére az ahspántól elterjesztett citatoriae

(ahspáni perbeidéz levél) szabályszeren igazolt kézbesítése :

Ajánlom hivatalbfli szolgálatomat az A.sszonyiiak ! Jól tiuljo az asszony, s ez a perben iga-

zoltatni fog. miké])])yn az asszony ellen az esztergomi Szentszék eltt az ifjúságnak rontására czélzó

vétkes cselekedetének megbossziilására indított és ottan eléje tet oonsistorialis pere ezen tettes

nemes Pest vármegye törvén.vszéke, mint törvényes bírósága elótutasíttatván, az asszonynak a
most említett bíróság eltt perbeidézése elrendeltetett azon okból, hogy az asszony elfelejtkezvén
rz isteni és cmbiTÍ rörvéuvnil. níinos és kflli'iiu's li-áiivokot nuiL'ához hódított, etette, itatta, férfiak
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Nyilvánosság
a sommás
perekben.

becsábitására tanította . . . ezzel a rossz példát látó saját fiának az erkölcsét is megrontotta. Síivel

pedig a bujaságra való csábítás (lenocinium) Nemzetünknél mint leggjülöletesebb vétek tekin-

tetvén, a féle keritök az 1723. esztendei czikknek értelme szerint a bnnek nagysága szerént meg-
fenyíttetni szokott : Arra való nézve Nemes Nemzetes és Vitézl Boros-.Jenoi Jtnslai Istvány TJr.

úgy mint ezen tettes Pest Pilis és Solt törvényesen egyesült Nemes Vármegyék föfiskálisa, kívánja

az asszonyt a tettes vármegye végzése következtében perbe idéztetni ós a fent elhozott és ha ne-

talán a szükség úgy kívánná, más elhozandó törvények szerint megbüntetni és az által az igazságot

kiszolgáltatni. Kinek is kívánságához képest s tiszti kötelességemhez képest rendelem az asszonynak
törvényes terminusul e folyó 1826. Esztendei jún. hó 15. napját, több utánna következ törvénj'es

napokkal eg\-ütt ezen szab. kir. Pest városában, oly meghagyással, hogy a most említett napnak
szokott reggeli órájában személyesen ezen Nemes Vármegyék törvényszéke eltt megjelenni, és

védelmét a maga vagy szószólója által megtenni el ne mulaszsza ; különben minden esetre a tev
lészen a tek. Törvényszék, a mit a közönséges igazság és országunk él törvényei hozandnak ma-
gukkal. Költ Pesten, május 28-án 1820. Esztendn. Az asszonynak hivatalbeU kész szolgája. Bárcay
Pál t. Pest Vármegye ord. Vicispánja."

Jlindenesetre figyelemreméltó a bevezetés, mely szerint a törvényszék elnöke

hivatalbeli szolgálatait ajánlja a kerítés czímén jogersen már vád alá is helyezett

vádlottnnek és a befejezés, mely szerint ..hivatalbeli kész szolgája az asszony-

nak." 1826-ban tehát a vádaláhelyezés még nem jelentett erkölcsi halált.

Ezek után lássuk a sommás, szóbeh pereket. Büntetjogi, de alkotmányi
szempontból is egyaránt fontos, vájjon nyilvánosan tárgyalták-e ezeket a bn-
ügyeket. Hogy az ügyek milvános tárgyalása nem volt országos szokás, az kit-
nik abból, hogy az 1832—36-ki országgylés annaleseiuek tanúságaként, ott több
megyének a követei indítvámi; tettek a nyilvánosság biztosítása iránt. A kiráhi

és hétszemélyes táblán azonban kétségtelenül nemcsak az eladás, hanem —• a
mint azt a Wesselémi-féle perben it élbírói minségben részt vett Szögyény-
Marich László emlékirataiból tudjuk — a szavazás és annak megokolása a bírák

részérl is nyilvánosan történt. Pest vármegye törvényszéke tárgyalásai-

nak nyilvánosságára nézve teljesen megbízható adatokat nem találunk. Annyi
azonban az 1841-ben és '12-ben kelt határozatok és felíratok alapján kétségtelen

ténj'ként állapítható meg. hogy Pest vármegyében 1777-ig nyilvános volt a tár-

gyalás. Egy 1842-ki közgylési jegj^zkönyvben pedig azt találjuk, hogy a rendek
a törvényszékek nyilvános tárgyalási módját, si alkotmányunktól megkövetelt-
nek mondják, mert az octavale jucüciumok, a nádori bíróságok az Isten szabad ege
alatt tartatván, a nép a köriUfekvö halmokról hallgatta az igazság szolgáltatását,

a miért is e halmok mindmáig ,.Hallom-lialmok"-nak neveztetnek. Az is kétség-

telen, hogj' a XIX. század eleje óta a törvényszéki táblabírákat soha sem kötelez-

ték a más vármegvékben kivétetni szokott ú. n. hallgatási eskü letételére. A kér-

dés egyébként — de lege lata az 1492. évi LXXIX.. 1791. évi LX^^:I.. 1486. évi

t.-cz. és Albert király XXIII. czikkének b értelmezést enged rendelkezéseinél

fogva nagy és szenvedelmes vita tárgya volt az alább jelzend közgyléseken.
Tény azonban, hogy 1844-ben országszerte már ami\i a híve a nyilvánosságnak,
hogy József nádorispán azt a XIX. század betegségének minsíti.

Pestmegyét elssorban a sommás perek nyilvános letárgyalásáért Büntetstör-

vivott titáni harczáért nevezték el ,,Vezórvármegj-ó"-nek. Az ezt megelz ^^aIu^ms.^
országos mozgalmak idején nem egy ízben Zala volt a vezér. ,,A njilvánosság
jogáért vívott küzdelem Nyáry Pál fjegyz és Kossuth Lajos dics nevéhez
fzdik", olvassuk az egjiíorú följegyzésekben. Am báró Eötvös József, Patay,
Szentkirályi Móricz, gróf Ráday Gedeon ós báró Bánffy Pál nevérl is csak
kalaplevéve emlékezhetünk. A nkor a kormány parancsára minden rosszra
kész kir. ítéltábla a szabad szónak még csak az említését is több évi fogság-
gal sújtotta, Nyáry Pál, a vármegyének akkor megválasztott fjegyzje,
azt az. indítványt terjesztette a közgylés elé 1841 június 8 vagy 9-én: mon-
danák ki, hogy a sommás pereket ezentúl nyilvánosság kizárása nélkül és véd-
ügyvéd közbenjöttével fogják tárgj^alm. A közgyiUés az ügyet széleskör
bizottság elé utalja, melynek tagjai közé Kossuthot is beválasztották. Kossuth
kevéssel az eltt indította meg a Pesti Hírlapot, melynek programmjában elkel
helyet foglaltak el a büntetjogi reformkövetelmónyek. Alkalmasint Kossuthnak
e tárgyban ab ovo eMoglalt álláspontjára, majd közgylési szónoklataira vtzet-

het vissza, hogy az ügy a megj'e közönségénél kedvez fogadtatásra találván,

Nyárja utasították, hogy indítványát részletesen dolgozza ki.

így jött létre a 28 §-ból álló bnvádi perrendtartás, mehniek ezíme ,,Bün-

tettörvónyszolgáltatási eljárás." Errl a, helyszke miatt itt nem ösmer-
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tethetö megyei perrendtartási javaslatról csak annyit jegyzünk meg, hogy
elteldntve attól, hogy a tárgyalások nyilvánosságát em'ópai tág keretekben,
az alaki védelem jogát pedig a mai kor színvonalát is messze meghaladó szabad-
elvüséggel szabályozza (már a letartóztatáskor kötelez a védórendelés), az a
mai 1896-ki bnvádi perrendtartást sok tekintetben felülmúlja, intézkedé-

seinek szabatosságával és ezélszerüségével. Maga a király is liiába tiltakozott .,a

törvényhozói jogkörbe való avatkozás" ellen. A rendek a lvirál_\4 ..jobbágyi hódo-
lattal" bár. de férfias önérzettel arra figyelmeztetik, hogy jogfelfogása merben
téves, mert jogukban áll a kérdést a Nyáiy által óhajtott mederben szabá-

lyozni. Az erro leérkezett királyi dorgatórium csak olaj volt a tzre. József

nádor magyar nyelven irt ,,kedves atyámfiai" megszólítású levele pedig hatás-

talan maradt ; mert a rendek a nádor-fispán úr atyai jóindulatáról tanúskodó
els magyar levele fölötti örömükben elhangzott éljeneiket, a szokással ellenkez
módon, ugyan jegyzkönj'vbe vétetni rendelik, de útjokról le nem térnek.

Idközben Széchenyi és Kossuth szembe kerülnek egymással. Erre nézve
Széchenyinek a M. Tud. Akadémia birtokában lev eredeti német nyelven irt

naplójegyzetei sok érdekes adatot tartalmaznak. Kossuth elleiü kifakadásaiért

majdnem fiskáUsi actió alá vonják. A ,,Kossut h-hga" tagjai közül —- így titu-

lálja a nyáristákat — Patay a leghevesebb. Széchenyi és Zsedényi (a késbbi
aulikus jiohtikus) véd- és daczszövetséget kötnek stb. — Az ország minden tör-

vényhatósága lázas izgatottsággal lesi a fejleményeket. A félénkebbek bevárják

a harcz jobbra vagy balra dltét, a bátrabbak, buzdulván Pest példáján, statu

táriális úton léptetik életbe Nj'áry reformjait. Ezenkívül Kossuth ténylegesen

életbe lépteti a mnlvánosságot ; és pedig nemcsak Pesten, de az országnak
úgyszólván minden törvénj'székénél, a mennyiben vidéki levelezi útján minden
sommás bírósági visszaélést a Pesti Hírlap hasábjain leközöl.

1842 márczius 19-én kellett vobia az els nyilvános szóbeli ftárgyalást
megtartani. Kovács József, Sztrokay Antal. Ilkey Sándor és Kendelényi Károly
táblabírák, törvényes bizottságul pedig Zhnszky János fszolgabíró (ugyanaz,

a ki Kossuthnak letartóztatása alkalmából járt el) és esküdttársa, Tassy Becz
László, valamint Körmötzi János törvényszéki táblabíró és ügyész, mint kiren-

delt véd. Szentkirályi Móricz viczispány, mint törvényszéki elnök, vezérlete

alatt a tárgj-alóterem felé tartottak, a midn a fispáni hel_\i^artó levélileg arról

értesítette tet, hogy felségétl nyert sürgs utasításához képest a törvényszék

tagjait katonai karhatalommal fogja feltett szándékukban megakadályozi.
Csak ekkor engedtek. A rendek e gravament a vármegye országgylési sérelmi

küldöttsége elé viszik, ez azonban nem tartja sérelmesnek a felség eljárását

(a hármaskönyv III. rész 2-es, II. rész 3. czímére, az 1635 : XVIII. és 1791 :

XII. t.-cz.-re való hivatkozással), mivel a Nyáry-féle mozgalom idöbehleg össze-

esett az 1840. évi V. t.-cz. által büntetöjavaslatok készítésével megbízott országos

küldöttség munkálatával. Kossuthnak egyedül méltó ellenfele, a milliók kárára

oly korán és tragikusan kimúlt Dessewffy Aurél, a ki a ,,Világ" czím lap vezér-

czikkeivel szállt síkra Kossuth, illetleg Pest vármegye ,,törvényhozási rögtön-

zése" ellen, néhány nappal a Xyárj'-féle szabályzat fölött dönt márcziusi

közgj-ülés eltt meghalt. Kimúlása Kossuthot könnyekre fakasztotta és a
Kossuthtal egy táborban küzd Vörösmart}' azt írja róla :

Nem veszténk-e nagyot ?

Agg\a kérdjük magunkban
S a szent nemzetség angyala súgja : igen.

A fontolva haladó pártnak a Nyáry-féle tanácskozások alkalmából több

ízben vérig sértett hívei most már ama férfiú köré csoportosulnak, a kit Kossuth
Lajos ép e közgylések egyikén nevezett a ,,legnagyobb magyar"-nak.'jj

1848-ig az ú. n. vórhatalmú vagy fveszt hatalmú úriszékek a vármegye
törvényszékénél nem kisebb kulturáhs és igazságszolgáltatási hivatást töltöttek

be. Már itt jegyezzük meg, hogy a ,,paUósjogú" elnevezést, mely félreértésekre

szolgálhat okul, szánt szándékosan kerültük el, mert a pallós áltah halál a nemes-

ségnek volt az eljoga, az úrszékek hatásköre pedig nemesekre nem terjedt ki,

hanem csakis a jobbágyokra és zsellérekre, némely úriszék gj'akorlata szerint

ezenkívül a kontraktuálistákra (oly jobbágyokra, kik az úrbérisóg behozatala

alkalmával tulajdonjogot szereztek) is kiterjedt. Tárgyi hatáskörük azonos a
vármegyék törvényszékének hatáskörével, ám inkább a gyakorlat, mint az íi'ott
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jog szerint, mnt a hatályon kívül nem helyezett 1551 : XVIII.. 1649: XV.,
1659 : CXXVII. az úrszékeket visszaállító 1790 : XXXV.", a jobbágysanyarga-

tási tilalmak korában alkotott 1836 : X. t.-czikkek a legtöbb kérdés megoldását

laza szerkezetüknél fogva, agyakorlatra bízták. A vármegyei és úrszóki törvény-

székek tárg\i hatáskörének azonosságából következik, hogy az úrszékek a vár-

megye törvényszékétl — már t. i. büntet- és fenyít-ügyekben — teljesen füg-

getlenek, ítéleteik ellen csak úgy lehet a király és a hétszemélyes táblához felleb-

bezni, illetleg az ügyet a ,,negyecbk fok", a kiráhi: helyettesít kanezelláriához

\inni, mintha a vármegye törvényszéke ítélkezett vohia. Legalább Pest vár-

megye levéltárában sok e mellett tanúskodó percsomót találunk.

Ha igazságszolgáltatási tekintetben nem is, de felügj'elet és fegyelmi

tekintetben alárendeltjei a vármegyének, a mennyiben a vármegye közgj^lése

évnegyedenként táblázatos kimutatást kér a kebelébe tartozó összes úrszékek

büntetöügy-eirl, bár az adammissionemususjuris gladii, a vérhatalmú jog elvesz-

tése irántikeresetet, melyet hanyag uradalmak ellen a kir. ügyész felperessége

alatt az 1715 : XLVIII. t.-cz. 2. §-a szerint a nádor ítélszéke, (e korban

már a hel}i:artótanács) eltt kellett volna indítani. (Bizonyítja ezt az 1822. évi

Boldogasszony havának 30-án a tömlöczeit elhanyagoló solti liriszék ügyében

hozott határozat). A ,,de privilegii valore" iránt indított per, melyben az ura-

dalom vérhatalmi joga tisztázandó, ezzel szemben a kiráhá üg^igazgató felpe-

ressége mellett a kir. ítéltábla hatáskörébe tartozik. A mint ez Szeles Ödönnek
Gömör vármegye monográfiájába írt tanulmányából, egy 1601-iki eset kapcsán
is, még inkább azonban a Zsoldos Bennek Bács-Bodrog vármegye monográ-
fiájában, id. 1405 : II. t.-cz. 2. §-ának egy zárójelbe foglalt kitételébl kitnik,

kiráhi privilégium nélkül senki sem gyakorolhat pallosjogot. Igen téves tehát

és kiküszöbölend az a felfogás, mely szerint negyvennyolcz eltti alkotmámimk
minden földesúi-nak jobbágya felett élet-halál-jogot adott volna kezébe. Külö-

nösen Pest vármegyére nézve teljesen ki kell zárni e feltevést, a hol p. o. alig néhány
évvel az 1836. évi törvények életbeléptetése után, Vratiszláv Lajos földesurat

azért, hogy egyik alkalmazottjának áldott állapotban lev nejére egy fa tövében
14 korbácsütést méretett, (3147 1843. szám alatt) büntetperbe idéztették

a rendek, ezen kívül pedig ,,50—100 frtig terjed, részben a sértettet, részben a

házi pénztárt megillet büntetéspénz megfizetés iránti perbe" vonták s ráadásul

jogai megvédésére még ügyvédet is rendeltek melléje.

A privilégium joghatálya tekintetében Pesten 1811-ben ugyanaz a fel-

fogás uralkodik, mint Szeles föntebbi esetében, a mennyiben gi'óf Festetich

hiába hivatkozik arra a körülményre, hogy Pál nev nagyatyja már Lipót

király idején gyakorolt vérhatalmú jogot Vas, Veszprém és Sopron vármegj'ék-

ben : Pest megtagadja a vérjog ehsmerését, Egressy fügyész elaboratumához
képest ; nem is szólva arról, hogy a vérjog nem a személyhez, de a fekvöséghez

kötött jog (onus quasi fundo inhaerens), hanem fleg azért, mert a privilégium

hatálj'át veszti, ha elnyerésétl számított egy éven belül a megye generahs
congregatiója eltt ki nem hirdették. A vérjog átruházhat atlan volta tekintetében

is egyezik Pest és Gömör joggyakorlata. Kitnik ez a Nyáry Pál agitációja követ-
keztében elintézett kalocsai esetbl. Az érsek a káptalan javára lemondott
Dunaszentbenedek. Aszód. Dusnok, Császártöltés, Keczel és Bám^asziget bir-

tokáról 1845-ben. A közgylés két évvel utóbb a vérhatalmú jogot a birtokokra
nézve megszünteti, mivel azt csak a király adományozhatja, fpap nem.

A vezérvármegye kebelében lev úriszékek közül a ráczkevei és az óbuda-
visegrádi az 1799. évi 26422. sz. helytartótanácsi rendelettel kibocsájtott királyi

pátens szerint cs. és kir. koronauradalmi úrszék. Kett, névszerint a kalocsai

és a váczi, a papok, érsek, ill. püspök kezén van. Van még három úrszéke a vár-

megyének, berezegek kezében : a kecskeméti a Coburgoké ; a gödölli a Grassal-
kovichoké ; a buják-turai az Esterházyaké. Persze, mondanunk sem kell, hogy
< zek egyikén sem elnököl a földesúr maga, hanem helyettese, plenipotentiáriusa
és pedig az 1832/6-iki törvényhozás eltt is. Az úrszékek fennállásuk idején,

szinte hihetetlen terliek viselésével könnyítették a ,,közigazság biztosítását."

Ez az oka annak, hogy míg a büntetjogilag épensóggel nem túlsiigosan elre-
haladott Bajorors'.ágban — a mint azt Wischingernek 1837-ben megjelent, e

tekintetben teljesen megbízható munkájában olvassuk — jóval elbb tetemesen
megszorították a Patrimonialgericht-ek hatáskörét, adtüg nálunk a pestvármegyei
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urszéki börtönügyi gyakorlatnak legalaposabb ösmoröi (igy Rohonczy, Kossuth,
Szalav és Xyáry Pál) süket fülekre t alálnak. Pedig a nem túlságosan rolmnva haladó
Széchenyi István is csak borzadva tudott visszagondolni egy általa végigliall-

gatott úrszéki tárgyalásra. Mégsem szabad csak követ dobnunk reájuk. Tör-
vényszéki, st börtönügyi visszaélések jóval késbb, mint mondják, az úrszékek
eltörlése után is elfordultak, st mitöbl). az 1878. év'i V. t.-cz. által jogkötelezleg
elírt börtönrendszert e sorok megjelenése idején sem valósította meg az állam.

Ráczkeve ffiskálisa a század elején nem kisebb ember volt. mint Etre-Karchai-
Georch Illés, a ..Hnyi Törvény'% tehát az els rendszeres magyar nyelv jog-

könj-v haUiatatlan emlék szerzje, majd (Glczy Béla közlése szerint) 1830.

május 11-tl 1831 elejéig Ghiczy Kálmán, a Deák melletti államtitkár, maj l

balközépi pártvezér, azután miniszter, végül házelnök. (A f'skáüsnak évi 200
frt fizetés és 2 frt napidíj járt.)

K.'cyeiem a A fogság kirovatiii szokott legrövidebb tartama két hét. Leghosszabb tar-

tama 15 év. Elvben életfogytiglan terjed fogság is kiróható, a mint ez az 1814.

évi október ií4-iki 27969. sz. helytartótanácsi leiratból kitnik, de életfog\'tig-

lani fogság az elénk került ítéletekben nem fordul el, legfeljebb a XVIII. század

végén ós akkor is csak kegyelmi határozatokban. A magány, a hallgató vagv
dolgozó rendszer elvei még csak távolról sincsenek megvalósítva. Még csak a föl-

kelés, lefekvés vagy étkezés ideje tekintetében sincs a rabok szabadsága meg-
szorítva. Ugyanez áll a rabok (foglyok) elkülönítésérl. Hosszú és rövid idej
rabok, rovott múltú tolvajok és rablógplkosok együvé kerülnek a kocsmai vere-

kedés miatt letaitóztatottakkal ; fiatalok vénekkel, visszaesk az els ízben

büntetettékkel, ehtéltek a vizsgálati foglyokkal. Ezeknek egymástól való elkülö-

nítését 1844-ben is csak indítványozták. (5423). Az 1819. évi 18567. sz. helytai'tó-

tanácsi rendelet értelmében a másodízben halálraítélteket a többi rabtól elkülö-

nített helyen kellene tartani, de nem gondoskodnak e rendelet következetes
megvalósításáról. Az 1784. évi 2148. sz. rendelet is elírja, hogy vigyázzanak a

törvényhatóságok, hogy a rabok a fogházban össze ne beszéljenek. De ez a ren-

delet sem hajtható végre. Ép csak a nfoglyok vannak elkülönítve a férfiaktól,

amennyiben ezek tömlöczei az épület emeleti részében vannak elhelyezve. Ámde
ezek fölött is férfiak gyakorolják a felügyeletet. Megengedlieti ugyan a kor-

mány, a mint ez az 1796. évi 1314. sz. a. Rumprecht Kata ügyében kibocsájtott

hehi:artótanácsi leiratból kitetszik, hogj^ a büntetést, kivételes körülményekre
tekintettel, nem a vármegye fogházában, hanem a nrabok eUielyezésére alkal-

masabb budai apáczák klastromában, más esetekben, hogy a szegedi javító-

házban töltsék ki ; de az ily intézkedések ritkábban szoktak elfordulni.

Senki sem kutatja, mennyi idt töltött a letartóztatott a községi fog-

dában, a mezei biztos fogházában, hány napig tartott, míg a megye éjszaki vagy
déli határától a vármegye fogházába elkísérték, útközben hány fogházban és

hány napig tartották fogva, hányszor pofozták meg, hányszor koplaltatták.

A ráczkevei úriszélinél dívott állapotok megvilágítására pecüg két körülmény
alkalmas. Egyik, hogj' 1822-ben az óriási kiterjedés uradalom fogházában
egj^etlen egy rab sincs, másik a következ. 1835-ben kelt itélet : .,1755. Rabos-
kodó Török Mihálj- azért, mert a tömlöcztartó egy kanna bort a tömlöczbe vinni

nem engedett, azt a kannával úgy fejbe vágta, hogy az rögtön eszméletét veszté.

Ezért figv'elembe véve, hogy raboskodása alatt már sok büntetést kel'e Idállnía,

raboskodásának elteltétl számítandó még egy félévi rabságra, ez alatt két

ízben elszenvedend 80 botütésekre, mai naptól kezdve pedig, egy órát min-
dennap kivéve, melyben a tömlöcztartó kíséretében, a friss levegre kísértessék.

szünet nélkül elzárásra, hetenként három napi böjtre és ezenkívül minden hevít
italoktól való folytonos eltiltásra ítéltetik." — A megyei fogház kétemeletes. A
fehérnép a II. emeleten van Ezekre is a tömlöcztartók és hajdúk ügj'eltek,

a minek természetesen nem maradnak el a következményei. Porubcsányi a rab-

nket fürdbe viszi. (1810. évi 1507.) A terhesség nem ritka, bárha Reviczky
Imre fügv'ész 1831-iki jelentése szerint egy év alatt a tömlöczben csak öt rab-

asszony esett teherbe. Minthogy pedig a legfelsbb rendelések szerint az ügyész
tartozik a teherbeesés eltávolítására vigyázni, kéri, hogy a rabnket a városban
strázsa nélkül ne engedjék kóborolm és a vármegyeházán elvégezhet munkára
alkalmazzák, szorosan felvigyáztatván ott ket. A II. emeleti faajtón, mel^yet

csak 181 l-ben helyettesítenek vasajtóval, könnyszerrel a padlásra lehet jutni.
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A fogházban kedélyesek a viszonyok. Több rab a fogházban kétforintos Kedélyes

készítésével szórakozik (1822. évi 1558.) Ez azonban, úgy látszik, nem valami
^°«^'^<^^-

ritka jelenség, mert már az 1813. évi 15806. sz. helytartótanácsi rendelet minden
törvényhatóságot felhívott arra. hogj- vigyázzanak, hogy fogházában hamis pénzt

ne készítsenek. A tömlöeztartók gyakran a rabokkal egj'ütt esznek-;sznak.

(1835. évi 5224.) Porubcsányi tömlöcztartó pénzért a szigorításokat (a botot)

elengedi. Zenthal rab 1825-ben a fogházban értesül a vizsgálat eredéményérl,
mért is a törvényszék végzésileg (102) kém-telen eltiltani a tisztviselket attól,

hogy vele szobájában, esküdt jelenléte nélkül, beszéljenek. Ballá Károly udvari

kapitánynak 1832-ben kelt hivatalos jelentése szerint : a vármegj-e tönilöczében

lev rabok sem lezárva nem akarnak lenni, sem közmunkán, hanem a kapu
alját ellepvén, pipáznak, a bezárt rabokhoz és azolrtól postákat hordanak, rossz

személyeket kerítvén be a vármegj'e házába, nyilvános botránkozásokat kö-

vetnek el. A RR. meghagyják Rákóczy András fügyész miiak. hogy az ítéleteket

a közmunka tekintetében szorosabban hajtsa végre és hogy a jövben a rabokat,

ha már a városba engedi, hát ne ngyermek, hanem strázsa kísérje.

Bikszeghj- Sámuel (1822. évi 1558.) a fogházból az Emmerhng-kávéházba
megy minden strázsa nélkül, magánügyeinek megbeszélésére. Egy 1842 szep-

tember 12-iki ítélet szerint Hideg József megyebeh szentencziás rabot azért

kellett negyedévi rabságra ítélni, mivel Egressy fügyésznek a boros pinczéjét

feltörte és mindegy fi^ akó bort elorozott. Itt megjegyezzük, hogy eltiltani

a borivástól a vizsgálati rabot egyáltalán nem. a megítélt rabot pedig csak
itéletileg lehetett. (,,ilinden italoktóh eltiltással" vagy a ,,mértéktelen bor-

ivástól eltiltással." X évi fogházra ítéltetik.) E szigorítás különösen vérengzések
esetén gyakori. Az 1852 1818. sz. végzés szerint, miután jelentós tétetdött
az iránt, hogy a vármegye fogházaiba annyi bor vitetik be, hogy a rabok már
többször lerészegedtek, az határoztatik, hogy az a rab, ki a fogházakba ezentúl

engedelem nélkül bort fog bevimii. 25, az a hajdú pecüg, akinek rtállása alatt

a bor bevitetett, minden esetben 12 pálczaütóssel fenyíttessék meg. Hog\' pedig

eme határozásnak annál biztonságosabb foganatja legyen : rendeltetik, hogy
a vármegyeházából kijáró rabok visszaélések alkalmatosságával az rtálló

hajdú által szólíttassanak meg és a náluk lév bútorok és edények mindannyi-
,szor vizsgáltassanak meg. A rendelkezésnek azonban kevés a foganatja.

Két budai polgárasszony jelentése alapján kisül, hog}^ Legény János
pestvármegyebeh rab ket délután meglátogatta. Az e miatt kérdre vont
Legény János azzal védekezik a kihallgatás során, hogy sürgs ügveinek elvég-

zése czéljából látogatta meg a dámákat. Karsics hajdú pedig, kire azután került

a sor. azzal védekezett, hogy a vármeg^ye eltt pipázó rab az udvari kapitány úr

fiának társaságában távozott, így tehát jogosan tehette fel, hogy szabad kime-
nje van. Ez elfogadható védekezés miatt a vármegye 1798. évi május 16-án

hozott közönséges gylési végzése szerint : ..Nemcsak az efféle, hanem a többi

rabokkal való szoros vigj'ázás és vigyáztatás szoros kötelességül hagyatik az

udvari kapitány úrnak (1789. évi 1125.) És ezzel az ügy befejezdött. Gróf Belez-

nay Sámuel rabtársát báró Flödniket véresre veri. A megindult vizsgálat tanú-
ságaként, azért, mert a báró a grófot egy fazék csúnyasággal leönté.

A szökések is napirenden vannak. 1811-ben (2342) a padlás faajtaját

vasajtóval helyettesítik ugyan, de ez csak gyöngébb testalkatúaknak akadály.
A vármegye háza már akkor is átjáróház. Az udvarban lézeng rabokat bárki

meglátogathatja. Látogatók fogadásától csak a kisgylés vagy a közgylés
tilthat el. De eltiltás esetére is könnven ad engedéhi: a hatósági személy jelen-

létében való látogatásra (3405/1836", 51/1897, 645/1820, 2956 1820.) "Leskay
Kata rableány a börtönész nejének ruháit magára öltve, hátán puttonynyal
szökik meg. (1999/1843.) Titsák rab, hogy el ne árulliassák, szökése eltt, Matisz
és Halmar rabtársai borába ópiumot kever. A pesti színházépítkezés helyérl
is többen szöknek. (5547 1837.) Egyes esetekben azonban megdöbbent a szigor
( 1517/1810.) ,,A szokni akart rabokat tartsa az udvari kapitány éjjel folytonosan
és ha kell, nappal is karikában." (6379 1841.) Gózony Dániel rab, ki a szintén rab
gróf Beleznay Sámuel levelezését közvetítette. Ballá Károly udvari kapitány
igazoló jelentése szerint nem tle, hanem Szemere fügyésztl kapott engedélyt
a kijárásra. Szemere a felvett jeg3-zökönj'v szerint Bározay ahspánra tolja a fele-

lsséget. A RR. ennek alapján a tömlöcztartó fiát, a ki ludas a dologban, meg-
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dorgálják. Gózonyt pedig elzárásra ítélik. A Ü022. sz. szerint a vármegye segíteni

akar a bajon. A fogházat fel akarja építtetni. A fogház ablakai alatt elhelyezett

építési anyagot eladják. A vállalkozó egy ideig még ott hagyja az anyagot,
a mit élelmes rabok sikerrel ha.sználnak fel elillanásukra.

Ennél természetesen éppenséggel nem jobbak a viszonyok az úrszéki

fogházakban, a honnan tömegesoTi szöknek a rabok, alkalmasint az eltartásukra
kötelezett úrszéknek nem minden csendes részvétele nélkül (1286/1843 kalocsai,

;í798 1842. kalocsai és solti úrszék.) A fogház mindig túl van zsúfolva. Néha alig

lehet rabot befogadni. (;U)9(> 1837.) 1834-ig gyakran jut két rabra egy ágy.
A skorbut, mely Kubinyinak az 1843 augusztus 29-iki kerületi ülésen tett ki-

jelentése szerint, országszerte lakója a fogházaknak, itt is bven szedi áldozatait.

A leveg oly fojtó, liogy annak az egészségre ártalmas hatását lüvatalosan
is kénN'telenek elismerni. (1844. évi 1851.) Az 1844. évi 5433. számú közgylési
végzéssel kiküldi'>tt bizottság szerint a vármegye fogháza az ország legrosszabb
börtönei közé méltán számíttathatik. nemcsak, mert rossz alkotású, hanem azért

különösen, mert különféle betegségeket okozó állott levegvel van telítve.

A friss levegre való kibocsájtás : kedvezmény, melyhez egyesek — úgy látszik,

az elzárásra ítéltek — csak külön escdezés útján jutnak. De ezek is csak betegség
igazolása esetén. Az engedéh^t. mely a friss levegn tölthet id közelebbi meg-
határozása nélkül (1813. évi 1857.) vagy napontai 1— 2 órára szólt s a RR.
meghallgatása után a kanczellária, ill. a király adta, gyakran kezességre való
kibocsájtás helyett. Fegyelmi büntetésként meg is vonható. így 5028/1820. sz.

Gózony Dániel ügyvédtl, mert a státus-rabokat tentával és papírral látta el.

A fürdési jog is csak jogkedvezmény. Az 1840-esévek elején sincs még kád a fog-
házban. A kádba való vízhordás a század eleje óta elfordul ugyan az udvarházi
munkálatok között, de ezek a kádak a tiszt%nsel urak kényelmét szolgálják.

A 448 1841. sz. végzés rendelkezik ugyan a beszerzend kádakról, de tudjuk,
hogy a dolgozó ház fölállításáig arab csak Budán, a Császárfürdben fürödhet.
Erre is a RR. vagy kivételesen a törvényszék engedélye kell (3277/1841.)

Toldi Ferencz az 1830-iki Tudományos Gyjtemény II. k. 102. lapján
Friedrich: ..Magazin für cüe Philosophische medicinische gerichthche Seelen-
kunde" 1829. évi két els füzetérl írt ösmertetése kapcsán rabdolgoztató ház
alapítására hívja fel az ország közönségét. Pest vármegye már 1809 karácsony
havában foglalkozik ezzel az eszmével, kifejtvén, hogy a rabdolgoztató ház
csak akkor fog megvalósullaatni, ha országosan szervezik, mert ,,egy töké-
letesen felkészült intézet hasznosabb sok hejányosnál". Ámde a helytartótanács
nem állít dolgozóházat. Az annak idején országos hírvé vált Xyáry-féle rab-
dolgoztató intézet Tahy Károly táblabírónak 1830-tól 1837-ig — úgy látszik,

szakadatlanul — folytatott közgj'lési agitációja következtében keletkezett.

Hathatósan mozdították el a börtönügyi reformot a vármegye közgylésein
e tárgA'at felszólalásaikkal napirenden tartó báró Eötvös József, gróf Ráday
Gedeon és Kossuth Lajos ; irodalmi téren pedig Pest vármegye udvari kapitánya
(fogház-igazgatója) Ballá Károly 1839-ben irt (Vélemény a büntetésmód javítása
iránt), valamint Pest vármegv'e fjegyzjének, Nyáry Pálnak 1831-ben meg-
jelent (Indítvány a megyei büntet eljárás lehet javítása iránt) mvei. 1841-ben
Rákóczy Endre fügyész és BaUa Károly ..Tervezet Pest vármegye udvari
lév javítások iránt" czím alatt sürgetik a reformot.

A dolgozóház eszméjének megvalósulása közvet etlenül Vuics János rab
nevéhez fzdik, a ki hosszú idej raboskodását megunva, felségfolyamodványt
ír és azt 1845-ben sajátkezleg adja át az ahspánnak. Az alispán felbszülvén
a rabfelügyelés laza voltán, a törvényszéktl és tiszti ügyészi liivataltól kért

véleményes jelentést. Ezek szerint a rabok itókáit. ká^rtyáit és a szinte leírhatatlan

visszaéléseket mindaddig nem lehet megszüntetni, a míg a vármegyének a kuriá-
lis háza átjáró-ház és a bebörtönözöttek a tisztviselknél konyhás rabokként
avag>" pediglen magánosoknál dolgoztatnak. Ballá Károh' 1844 augusztus 26-iki

jelentése szerint Vuics rabnak az ahspánhoz való beférkzése nem volt vissza-

élésnek tekinthet, mert az nem ,,szökött" az ahspání hivatalba, hanem a thékák
javítása czéljából odarendelték. Szerinte a magánjTendszer valósítandó meg.
Zitterbarth építész készít is a vármegye részére egy 44 czellás börtön-tervrajzot,
ezt azonban drágálják. Így tehát a vármegye Nagy és Crettier pesti vállalkozók-
kal lép szerzdési viszonyba. A megállapodás szerint ezek a tömlöcz megfe-
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lelen átalakítandó helyiségeiben fonási, szövési és egyéb gépmunkálatokat
fognak a rabokkal végeztetni. Így keletkezett a pestmegyci rabdolgoztató in-

tézet, mely 1846 január 4-t öl 1849 május végéig, a czeglédi közgylésig, mintája
volt minden vármegyei börtönnek.

Testi büntetések : n) a bot, más szóval pálcza (baculorum iotus). Csak 18-ik '^'^**' büntctfc.

évöket betöltött férfiakkal szemben és pedig a vármegye gyakorlata szerint,

negyedévente rendszerint 25, a kegyelmi leíratok szerint : egyszerre elveend
O ütésben szokták kiróni; 6) a korbács (scuticarum iotus) nkre és 18-ik évöket
be nem töltött ifjakra. Itt megjegyezzük, hogy a helytartótanács ogj' leirata

szerint bot és vessz, vagy bot és korbács, ill. korbács és vessznek együttes

alkalmazása tilos. Ballá Károly udvari kapitány azonban ezt nem vette sohase

figyelembe; c) a vesszözés. mely a hehi:artótaná.cs egy leirata szerint csak becs-

telenséggel sújtott bncselekmények miatt és carnifex (hóhér) által hajtható

végre; a gyakorlat e tekintetben nagyon is ellentmondó; d) a német eredet
seprztetés (fustigare) ahg fordul el.

Míg a vármegye rendéi közül gróf Széchenyi István — a mint azt Stádiu-

mának 105. lapján olvassuk — némileg szükségesnek véli a botbüntetést, adcUg

Bernáth táblabíró az 1835 november 17-iki közgylésen ,,csak szeméremmel
tud a botoztatásra gondolm, ha látja, 800 évek alatt hová vezetett a botoztatás

gyakorlata." Mégis csak 1848 márczius 15-én áll be a tényleges fordulat, a mikor
is a nemes és nem nemes közötti különbség eltörlése követeltetvén, kevéssel

utóbb Xyáry Pál törvényszéki elnök indítványára azt is kimondják, hogy
ezentúl bottal fenyíttetni senki sem fog. A vármegye egyúttal felír a királj^ sze-

mélye körüli és az igazságügy-miniszterhez is, mondanák meg : a jogersen
már kirótt botbüntetéseket milyen tartamú fogsággal kelljen helyettesíteni.

De Deák Ferencz nem dönt, mert törvényhozás körébe tartozónak véh a kérdést.

Pulszky Ferencz külügvi államtitkárnak 1848 június 3-iki leirata szerint azonban
általános szabályt itten a Deák által említett okokból nem lehet felállíttatni,

hanem minden egyes konkrét esetben a Itirály döntését kell Idkérni. Ezzel szem-

ben a vármegye egyik miniszter leiratához sem alkalmazkodik, hanem kimondja,

hogy 2—2 korbács vagy pálczaütés 1— 1 napi fogsággal helyettesítend.

Az 1848-ig érvényben volt írott jog 61 esetben alkalmazta a halálbüntetést ;
Halálbüntetés.

az 1840 április 11-ki országos ülés elölüljének határozott formában tett kijelen-

tése szerint azonban országos joggyakorlatnál fogva csak elre elhatározott

gyilkosság és a déh nap fényénél is világossabb próbák fennforgása esetén van
helye halálos ítéletnek. Ezzel a kijelentéssel némileg ellentétben áll az a'ább ösmer-

tetett Schirmer eset. Ámde e honsértésként kezelt bankóhamisítás tárgyában

nem a vármegyei sedria, hanem az amúgy is szomorú emlékezet királyi tábla

Ítélt. Tehát a tett kijelentés csak a vármegyék jogg} akorlatára vonatkozhatik.

De úgylátszik, a vármegyék sem valami régen követték ezt a szabáM. Kitnik ez a

Jászkun-kerületek rabokat ítél törvényszékének Kiskunfélegyházán 1810 április

hó 13-án hozott Ítéletébl, melv szerint vasban áUó Lentse János, mint a tököh

marhák erszakos elhajtója és rablótárs, továbbá Halasi Péter hat ökreinek tete-

mes tolvaja, valamint Széky István is épen ezeknek a marháknak prédálója ,,és

maguk lelkek tudja még ezeken kívül menma és minem gonoszságok szerzi, a

gyalázatos akasztófára függesztetvén, az élk számából kitöröltetni rendeltettek."

Rendkívül érdekes az a jelentés, melyet Kovachióczky László fszolgabíró

és esküdttársa Bodrovich Ferencz írtak a vármegyének Schirmer János hamis
bankócsinálás miatt halálra ítélt rab büntetésének a végi-ehajtásáról 1806-ban.

Ez az ügy annak idején a budai dámákat is fölöttébb foglalkoztatta, a mennyiben
,,nem terlieltettek Ferdinánd választófejedelem és fherezeg utján kegyelmet
kérni a halálraítélt részére." Ferdinándnak a vármegyéhez intézett levele szerint

felsége akarva sem teljesíthette kérelmüket, mivel az elitéltet már a siralom-

házba kisérték, ilyenkor pedig felségének nem is helvteleníthet fölfogása sze-

rint kegyelemnek már nincsen helye (!) Itt azonban tudnunk kell. hogy a mi régi

joggyakorlatunk honárulásnak tekintette a pénzhamisítást. Ezt az elnevezést

találjuk az ügyben els fokon ítélkez tábla Ítéleteiben is talán arra való

tekintettel, hogy a bncsclekménynyel sértett jogtárgy az államnak a pénzügyi
felségjoga. (Alkalmasint ennek a felfogásnak a folvománya, hogy a Csemegicodex-
indokolás is politikaínak tekinti e büncselckméin-t.) Egyébként Ferdinánd leve-

lével egyidejleg grationalis (kegyelmez leirat) érkezett a Pest vármegye töm-
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löczében fogvalev orgj'ilkos ügyében. A jogeszme ily frivol megsértése annyira
felzúdította a közvéleméml:, hogy az még évtizedekkel utóbb is éreztette hatá-
sát, a mennyiben Pest vármeg_vének követe. Szentkirályi Móricz, az 1843-iki

ú. n. Deák-féle javaslatok tárgyalása alkalmával a király kegyelmi jogának
megszorítását követelte, slágerként liozván fel Scliirmernek és az orgyilkosnak az

esetét ; Deák Ferencz, báró Eötvös József és Klauzál Gábor pedig indokokkal és

szavazattal támogatták Szentkirályi indítványát. A történeti igazság kedvéért
megjegyezzük, hogy Pest vármegye másik követe, a mindig aulikus Duhraviczky
Simon, ebben a kérdésben is a királyi jogok kiterjesztése mellett foglalt állást.

A megye levéltárában 1806. évi 453. és 527. sz. a. fekv jelent esek szerint a

liirhedt Németh János kir. ügyigazgató egy itélmester kíséretében látogatván meg
a rabot, közölték vele. hog\' a király nem adott kegyelmet. Ezután „a halálra

kipán5-vázott rabot átaladták a fszolgabírónak és esküdtnek, a kik ..ketts rizet
alatt" tüstént a siralomházba ki.sért ették és másnapig ott tartották. Az ítélet nap-
ján a nemes vármegye hajdiü, katonái, nemkülönben falukról berendelt számos
parasztörzk kíséretében nemes Schirmer János urat a vármegye akasztófájához

vitették. Itt a budai hóhértól kiválasztott helyen a falukról rendelt rzkkel tágas

kerületet készítettek, abba a halálra ítélt rabot bevezettették, néki a csoportosan
kitódult nézk hallatára a latin nyelv halálos ítéletet anyanyelvén megmagj^a-
rázták. Annak utána a rab a vele volt lelki atj'ával végs töredelmes ájtatosságát

elvégezvén, a hóhérmesternek átaladatott. Ez a rabot az e végi'e , .szokott mód
szerint elkészített" székre leültette, majd a székhez hozzá kötözte és szemét be-

kötötte. Ez után , .pallosával nyakában vágott, de mivel a tsapását valamivel

alább tette" az els csapással a fejét el nem ütötte ugyan, hanem nyakát mégis
anm-ira kivágta, hogy a feje egészen félre konyult. Ezután még két vágást és egy
rántást tevén pallósával, fejét vette".

Hogy a Bahtéletek szerzjének szavaival éljünk ,.A czivihzáczió riadó szava

eldördült és sebzett oroszlán dühös hangján követeU vissza az elnj'omott népnek
századokon át bítangolt jussait." Am a juss-ehsmerést, mint tudjuk, nyomon
követte a jogfosztogatás. 1849-ben a vármegye területén három törvényszék

ítél : Pest. Kecskemét és Kalocsa. E torvénj'székek hatásköre alá nem es kisebb

ügj-ekben (politikai kihágásokban) a vármegyebeli községek tanácsai és a vár-

megye 17 kerületének fszolgabíráí ítéltek. A törvényszéki ebiököt a pestkerületi

fispán nevezte ki. A közbírák 2 forint napidíjat húztak. Eladóként mindig a

jeg^•z szerepelt. A tiszti ügyészek között egy elnöki jelentés tanúságaként
a legképzettebbek egyike Fabín^T Theofil, a kit ezért közbírónak léptettek el.

Haj-nau a vármegye valamennyi, a magyar hadsereghez szító polgárának

javait lefoglaltatta. Ezzel szemben, intencióihoz mérten, 1849-ben a ,,forradalmi

pártfnökök" által kivégzett Mericzay János szecsi ós Heinsegger Antal kókai

plébánosok javait ós pedig a váczi káptalan megkeresésére, feloldotta a zár alól.

Ezzel egj-ídejüleg nyomozat indult Wodíáner pesti nagykeresked ellen, mert
azt a g}-apjút. melyet a pártüt kormány a ráczkevei uradalomtól elkolizott.

megvette. 1849 június 27-én a budai kirátyi palotához tartozott konj'habeU

szereket ..pártüt fnök Kossuth Lajos" elhordatván, Szent-Ivány pestkerületi

fispán megkereste Madarassy László ideiglenes ahspánt : ejtse meg a bn-
nyomozatot. Ugyanez évben ,,Kossuth Lajos sógora Ruttkay József" közala-

pítványi jószágigazgató ellen a püspökladámá ökörcsordából 12 darab 4 éves,

egyenként 120 pft. értékkel bírt ökörnek, 200 pftnak Niczky Sándor kenderesi

haszonbérltl, ezenkívül 24 darab ökörnek, 6 parasztszekérnek és különféle

gazdasági szereknek 2000 pft értékben való eltulajdonítása miatt rendel Szent-

Ivány nyomozat ot. Egjadejüleg a gyanúsított vagj'onát is zár alá véteti.

Egj- 1849 szeptember 16-án kelt végzés szerint gróf Zichy Edmond arra

kéri Szent -Ivám-t, hogy a ,,pártütö kormánytól megöletett" Ödön nev fivérének

vagj-onára vezetett végrehajtást semm.isnek mondja ki, mire Szent-Ivány

eleget tesz a kérelemnek, de hangsúlyozza, hogy ennek kimondása tulajdonképen

sziiksógtelen volt, mert minden, a mit a pártüt kormány tesz, az ab ovo semmis.

Nyomozatot rendeltek el Károly János és Szenté Péter ráczkevei lakosok ellen

is, hogy a pártüt pestmegyei választóktól adószedkké választatásukat elfogad-

ták, adót szedtek és azt a forradalmi sereg után utazva, amiak átadták. Kevéssel

utóbb a halálra keresett Nyáry Pál vagyonának lefoglalását elrendelték, és el-

járás indult a hradikí és maluzsinai kir. hivatalokból a pártütk által elvitt
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nagyobb mennyiség rézkészlet visszaszerzése és az egyelre ösmeretlen tettesek

megbüntetése iránt. Bárczay Gj'örgyné szül. Szemere Ludovika pedig azt pa-
naszolja, hogy nincs többé uraság, a mire való tekintettel — mint látszik — er-

dejét a pórok lefoglalták. Az íi'atok között fekszik végül egy fakó, két sor Írásos

lap, melynek tartalmát szószerint adjuk :

..KagyJCézárok xitán feltünneK az ördögi Nérók.
És ki veszdik, küzd, vérzik alattok? A nép."

Az 1848—1867-ig terjed idnek leghíresebb pere a rögtönbíróságilag

1862 jíius 17-én kötél áltah haláka ítélt Bogár Imre elleni bünper. A bün-
tetést az Ülli-ut és Gyáh-puszta közötti dombon hajtotta végi'e a hóhér.

Az 1896-iki bnvádi perrendtartás életbe lépte utáni idbeli perek közül

leghíresebb a gyilkossággal vádolt Sáfrány László elleni, a kecskeméti kir. tör-

vényszék által 1900 február -t-én tárgyalt esküdt széki ügy, mert ez volt az els
közönséges (nem sajtó) bncselekmény miatti esküdtszóki tárgyalás az országban.

A pestvidéki törvényszéken tárgyalt ügyek közül a legösmertebbek egyike a

Nagy Ákos elleni végrendelethamisítási ügy. A vádlott nagybátyjának halála

után tanúkat hívott a holttesthez és ügyes hasbeszéd útján elliitette velk,
hogy az még él és vagyonát élszóval ö reája hag\"ja. A mikor a Kúi'ia egy évi

börtönre szóló ítéletét kiliirdették, a vádlott már Amerikában volt. Késbb,
védjének igazságügyminiszterré törtónt kineveztetése után, salvus conductust
kapott, magánügyeinek ehntézése czéljából. Az e miatt megtámadott igazság-

ügyminiszter azonban arra hivatkozott:, hogy a salviis conductust távolléte

idején valamehik államtitkára adta ki. Végül meg kell még emlékeznünk az

190S-iki dánosi czigánj-perrl, mel\' aktuáhssá tette a czigány-kérdést egész

Európában. Egy czigánj-trupp Dánszentmiklóspusztán Szarvas István kocsmá-
rost, ennek nejét, fogadott leányát és kocsisát vérfagyasztó kegyetlenséggel
ölte meg, persze a rablás és a nemi erszak legbrutáhsabb formái sem maradtak
el. Az eset borzalmasságának egyik következménye gyanánt fölemlítjük, hogy
a vármegyeház dísztermét színültig megtölt hallgatóság a több héten át hiva-

tásukat önzetlenül teljesít védügyvédekkel szemben ellenséges, st sért maga-
tartást tanúsított. Az ítélet — alkalmasint arra való tekintettel, hogy az esküdtek
nem minden tekintetben megbízható tanúk vallomása alapján mondták ki a

bnösséget, — fg^'ik esetben sem volt halálbüntetés, a mivel az ügy és ezzel a
czigánykérdés is — lekerült a napirendrl.

Legvégül néhány statisztikai adatban bemutatjuk Pest -Pilis-Solt-Kiskun
vármegj-e legutóbbi öt évének bnüg\i forgalmát.

A bncselekmény neme 1904 1905

Hatóság elleni erszak
Pénzhamisítás
Szemérem elleni bntett v. vétség . . .

Rágalmazás
Becsületsértés

Emberélet v. testi épség elleni bneset

119
22
19
86

1326
1288

116
23
29
127

1551

1325

1906 1907 1908

138
19

28
138

1537
1434

134

1738
1304

124

17

34
127

1629
1255

Bnügyi
forgalom.



KECSKEMÉT

A legrégibb történelmi adatok szerint

idszámításunk els századában a mai Kecs-
kemét város területén, mint általában a

Duna—Tisza közén, a jazygoh tanyáztak.

A város si. mondaszer hagyománya szerint

a mai Kecskemét ugyanott épült, a hol valaha
Partiscum. a metanasta jazygok eg5dk városa
állott, melynek nevét Ptolemaeus Claudius
alexandriai író említi meg Kr. u. 120—160

között írt földrajzi munkájában. Ebben a
jazygok városai közül nyolczat nevez meg,
st ezeknek holfekvését is feltünteti az általa

készített térképeken. Régebbi történetíróink,

mint Szentivány Márton, a tudós jezsuita,

Ottrokocsi Foris Ferencz, Bél Mátyás, st maga
Kecskemét czimere. Homyik János, a város nagyérdem történet-

írója is elfogadták ezt a felfogást ; szerintük
Partiscum. a jazygok egykori városa, a mai Kecskemét táján keresend.
A város nj'ugati oldalán 1907-ben tényleg egy nagy jazyg telepre és temetre
akadtak*) A hunn uralom alatt a jazygok városai eltntek és Partiscumról
többé nem emlékeznek meg forrásaink. Attila világbirodalmának megdltével
Magj'arország az avarok uralma alá került, a kik már 568-ban elfoglalták a

Duna—Tisza közét, melyet a VIII. század végéig bírtak.

A honfoglaló magyarok a mai Kecskemét város tszomszédságában, az

alpári síkon kivívott diadal után, szinte akadálytalanul vették birtokukba a

Duna—Tisza közét s Kecskemét város mai belterületét megszállották, a mit
igazol a vásártéren 1896-ban feltárt honfoglalás korabeli nagyobb temet.

Xenizi-ti kirá- Kecskemét környéke a nemzeti királyság kezdetén népesülhetett be,

s ez idtl kezdve egészen a XV. század közepéig Kecskemét királyi birtokként sze-

repel, melynek jövedelmei a magyar királynék javadalmához tartoztak.

A nemzeti királyság megalapításával Szent István király mindazokat a területeket,

a melyek nem voltak az egyes nemzetségek birtokában, királyiaknak jelentette ki.

E területek jórészt néptelenek lévén. Szent István király azoknak benépesítésérl
gondoskodott. Nejével : Gizella bajor herczegnvel, majd késbb is még Szent
István uralkodása alatt, számos gyarmatos jött be az országba, a kiknek a királjú

birtokokon jelölt ki letelepedésre alkalmas területet. Az egyes tsgyökeres
magyar városokban elforduló Burgundia nev telepek mind ama gyarmatok
maradványai, a melyeket a Géza fejedelem és Szent István király alatt beköltöz
németek alapítottak. Ez az elnevezés Gizella királyné anyjának emlékét tartja

fenn. a ki Konrád burgundi király leánya volt. Kecskemét egyik legrégibb,

leglakottabb része, a Picsó melléke, még ezeltt 300 évvel is Burgundia nevet
viselt, miként ezt a város 1598— 1602. évi jegyzkönyvei is igazolják. E terület

jelenleg is Burga néven ismeretes s emlékét a Burga-utcza tartja fenn.

lyok.

*) Minthogy a Tisza folyó legrégibb neve a görög íróknál Partiscus, kétségtelen, hogy
Partiscum városa caak e fo'vó partján állhitott. A fzerk.
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Kecskemét els ízben 1353-ban fordul eló az oklevelekben, mely évben a xiv.

Nagy Lajos király Agasegyház pusztát egyik kun hívének. Á'ff>7a István fiának, '^^ ^"^

Jánosnak adományozta ; ekkor még birtokként (possessio) említik, hasonlókép

az 1368 október 2-án kelt oklevélben is, ahol Nagykörössel együtt, mint az óbudai

apáczák czeglédi birtokával határos helység szerepel. (Orsz. Lev. Dl. 5696.)

A város legrégibb pecsétnyomója, melyet 1810 táján találtak Kiskunhalason,

Bikit Kovács István lakháza udvarán, szintén a XIV. .századból való. E pecsét-

nyomón Szent Miklós püspök, a város egykori védszentje van ábrázolva, püspök-

palczával, melynek alsó részérl egy kecskefej csüng alá. A pecsétnyomón a

következ körirat van : f S. Civitatis de Kechkemeth.) A XIV. század végén

Kecskemét már fontos közlekedési góczpont.'a Pestrl Szeged-felé az alsó Ti-

szához vezet országút egyik megállóhelye, a hol a király és a királyné számára

vámot szedtek. A XIV. századból való a város legrégibb temploma is, mely
jelenleg a Ferenczrendiek birtokában van. 1382-ben Erzsébet királyné. Nagy
Lajos király hitvesének birtokában találjuk a helységet. (Csánki Dezs : Magyar-

orsz. Tört. Földrajza I. 22. lap.)

C'2í7Zeí Borbála királyné 1415. évi rendeletében Kecskemétet már városnak Birtokoaviszo-

mondja. Ugyanis ekkor megtiltotta itteni vámszedinek, hogy a Kecskeméten 1l^zííá.]^Z'

átutazó szegedi kereskedket és polgárokat útvámmal terheljék. 1423-ban Zsig-

mond király a szabadszállási és a burgánszállási kunok részére kiállított véd-

levelében Kecskemétet a saját városának mondja. 1424-ben ismét Borbála

királyné birtokában találjuk. Már ekkor nagy kiterjedés puszták tartoztak

Kecskeméthez, a hol virágzó baromtenyésztést ztek a város lakosai. 1433-ban

a Nándorfehérvárról Kecskeméten át Pestre utazó Bertrandon De La Broquiere

csak azt említi najjlójában. hog\' erre mást nem látott, mint a termékeny rónákon
legelész nyájakat és csordákat. 1439-ben a várost Erzsébet királyné a Káthai

testvéreknek adta zálogba, 2500 magyar aranyért. 1445-ben Guthori Nagy
László tart hozzá jogot zálog czímén. Noha az 1446 : XVI. törvényczikk meg-
hagyta Hunyadi János kormányzónak, hogy az idközben elzálogosított királyi

javakat a korona részére váltsa vissza. Kecskemétet nem váltották ki, st rövid

id múlva még 1446—-1452 között Kecskeméti Pero János birtokába került.

Azonban nem sokáig bírta a várost, mert, mint Hunyadi János kormányzó
sóraktárainak felügyelje, ötezer arany forintról nem tudván elszámolni, sze-

rencsétlensége sírba vitte. Özvegye Margit asszony, továbbá fiai Miklós és Ger-

gely, Kecskemétit 5000 arany erejéig a kormányzónak lekötötték.

Hunyadi Jánosnak 1456 augu.sztus 10-én bekövetkezett halálával Kecskemét a Hunyadiak.

fiaira, Lászlóra és Mátyásra szállott. Ekkor történt, hogy V. László király nagy-

bátyjával, Czillei Ulrikkal Nándorfehérvárra ment ; az ott november 1 1-én leját.szó-

dott véres jelenet után pedig — miután a Hunyadiak hívei hségükrl bizto-

sították — Temesvárra utazott, a hol Hunyadi János özvegyének könyörgésére

az evangéhumra megesküdött, hogy a Hunyadi-fiúkon nagybátyja haláláért

nem áU boszut. A király Csanádon és Szegeden át Budára utazva, decz. elején

Kecskeméten is m?gállapodott, a hol a helység akkori földesurai, a Hunyadi
testvérek ünnepélyesen fogadták. A király, mieltt a városba belépett volna,

a kapuknál az eléje kijöv papság jelenlétében megismételte esküjét, de a tör-

ténelembl tudjuk, hogy azt miként tartotta meg.
1457-ben, kevéssel azeltt, hogy a Hunyadi testvéreket V. László elfogatta

volna (márczius 14), Mátyás és László Kecskemétet Lábathlani Jánosnak, a

Hunyadi család egyik régi hívének adták zálogba, a kit a rövid id múlva király-

lyá választott Mátyás 1458 május 7-én megersített Kecskemét birtokában.

1486 január 14-én Pero János özvegye, Margit asszony és a még életben lev
egyetlen fia Gergely, visszaváltották Kecskemétet Lábathlani János utódai-

tól. 1505-ben Kecskemétet Patócsi Bertalan aradvármegyei követ birtokában

találjuk, a kire a város Pero Gergely halála után nhozományként
szállott.

Bár maga Kecskemét sohasem volt a kunok birtokában, de már a XV.
jjj„, Kunszét.

század elejétl kezdve kimutat hat ólag a körülötte lakó kun szállások középpont-

jául szolgált. 1424-ben Borbála királyné a várost a körülötte fekv kun szállá-

sokkal együtt kapta a királytól. 1472-ben fordul el els ízben az oklevelekben

S-»des Kecskemét (Kecskeméti-szék), a melyhez egjuittal az ótasülési szállás

is hozzátartozott. 1491-ben a kecskeméti székhez Lajosszállást is hozzászámítják,
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A f.kcto sil>-

te s pórok

Kalandos
tÁltalat,

egy 15(tí>-l>en kelt oklevél Kencsegszállását is említi a szék tartozéka gj-anánt.

151T-ben a kecskeméti királynéi kxmok ispánját is emiitik az oklevelek.

Mátyás király halála után a híres fekete sereg, mely Szeged táján tábo-

rozott, zsold liiján rablással kárpótolta magát. 1492-ben többek között Kecs-

kemét városát is kifosztotta. Valószínleg akkor került a város legi'égibb pecsét-

nyomója Halaira, a hol a fekete sereg elsánezolta magát. II. Ulászló király

fölhívására A'ihi:#í Pál temesi gróf a fekete sereget lefegyverezte és megadásra
kényszerít ette. — A II. Ulászló király uralkodása alatt 1514-ben kitört pórlá-

zadás hullámai Kecskemétre is eljutottak. E vidéken a köznéven nagybotu Lö-

rincznek nevezett Mészáros Lórincz, Dózsa György egyik alvezére és tanácsadója,

szította a lázadás tüzét. Azonban Kecskemét lakosai, a kik már akkor is

kiváltságos állást foglaltak el, nem csatlakoztak a lázadókhoz.

Közvetetlenül a mohácsi vész eltt, a nemzeti és az udvari párt között

kitört küzdelemben jelentékenj^ szerep jutott Kecskemét városának. Midn az

1525. évi hatvani országg%nilésen túlsúlyra jutott köznemesség Werbczy Istvánt

választotta nádorrá, az udvari párt emberei lépten-nyomon nehézségeket gördí-

tettek az új kormány útjába. Báthori István, Sárkány, Turzó Elek a hatalom
visszaszerzésére, valamint Szapolyai pártjának megbtiktatása czéljából titokban

szövetséget kötöttek, melynek csakhamar 200 fúr és nemes lett a tagja s a mely-

nek székhelyévé Kecskemétet jelölték ki. E szövetség ezéljaira az összeesküvk
Mária királynét is megnyerték s a teljesen ártatlannak látszó Kalandos társulat

czímet vették fel, mehmek élére az összeesküvk Tárczy ^liklóst. szószólóvá

Artándy Pált választották. 1525 július havában a szövetkezett furak és nemesek,

mintegA' 200-an, kíséretükkel megjelentek Kecskeméten, a hol az alakulás meg-
történt. A Kalandos társulat csakhamar hozzáfogott a hatalom visszaszerzéséhez.

Az 1526. évi Szent György napjára egybehívott országgylésen a kalandosok
nagyszámú fegyvereseikkel s a kecskeméti néppel megjelenvén a Rákoson,
miután a Szapolyai vezérlete alatt álló köznemesség távoltartotta magát az

országgyléstl, a hatalmat könny szerrel magukhoz ragadták s Werbczj-t
megfosztották nádori méltóságától.

A gj'ászos emlék mohácsi csata után Budáról visszavonuló török had
egy része szeptember 27-én Ibrahim vezérlete alatt Kecskemétet kirabolta és

felgj"ujtotta. A város ekkori pusztulásáról részletes adatok nem állanak ren-

delkezésünkre, deaPatócsi testvéreknek 1536-ban kelt osztálylevele számot ád
ama rettenetes pusztításról, melyTiek nj'omai még 10 év múlva is mutat-

koztak. Buda várának 1541-ben, Szolnoknak pedig 1552-ben történt eleste után

a Duna—Tisza köze teljesen a törökök uralma alá került. Kecskemét városát

a török császári kincstár számára tartották fömi s mint ilyen, kiváltságos

helyet foglalt el a hódoltsági területen. Bár török rsége is volt s török tisztek

parancsoltak a városban, a város önkormányzatát megtartotta. 1562—63-ban

Rusztem pasa bírta s jövedelmeit ekkor 47.445 akcséra becsülték.

A mohácsi vész utáni korszakban a város népessége jelentékenyen növe-

kedett. Tóth Mihály 1551. évi .sikertelen támadása után Szeged város lakosainak

egy része, közötte az öt vös-czéh, Kecskemétre költözött s az itt letelepült czéh

szabályait a török tiszt és a városi tanács 1557-ben megersítették. Ekkor a

város ipara is jelentékenyen virágzott.

Az új hit tanai közvetetlenül a mohácsi vész után csakhamar elterjedtek

Kecskeméten is. Luther tanainak követi néhány évtized alatt annjnra elszapo-

rodtak, hogy igényt tartottak a Szent Miklós templomra is, mely akkoriban a
város eg^'edüh plébánia-temploma volt. 1564-ben azonban a két felekezet követi
Végh Mihály bíró házánál a közös templom használata felett minden idegen

befolyástól menten, atyafiságosan megegyeztek. Ezt a felekezeti békét a vallás-

harczok korszakában is sértetlenül megrizte a város polgársága. 1601-ben,

midn a hajdúk a kath. papot vendéglátásra kényszerít ették, a város adott neki

segítséget, 1602-ben pecUg, mikor a tatárok a kath. papot rabul viszik, a város

váltja Id 40 aranyon. 1567-tl kezdve, mikor a debreczení zsinaton az új hit

követi Kálvin rendszerét fogadták el, Kecskemét is elhagyta a lutheránus

vallást és az oklevelek csak kálvinista felekezetet emlegetnek. 1599-ben a refor-

mátus egyháznak már két prédikátora volt. Az egv'ház hathatós támaszt nyert

a iíáfeóczí-családban, mely a XVI. század végétl kezdve a város egA-ik földesura

volt. Rákóczi György 1641-ben az itteni ref. egyháznak szép harangot adoma-
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nyozott. A ref. egyház mellett ;i kath. egyház a XVII. században szakadatlanul
fennállott, bár 16.'U után már alig tudott lelkészt kapni. A kath. egj^ház akkor
jutott ismét erhöz, midn a Ferencz-rendiek telepedtek le Kecskeméten.

Az 1593-ban kitört 15 éves török háború folyamán a tatárhadak Kecske- Török-tatár

mét, Czegléd és Nagykrös városok körül az összes helységeket elpusztítván,
*'«''°''*^*'''

minden szolgálat e három városra nehezedett. A városok panaszos folyamod-
vánj'ára III. Mohamed szultán 1 597 október 22-én a budai beglerbéghez és az ottani
defterdárhoz parancsot intézett, hogy a városok belállapotát vizsgálja meg.
Midn 1598-ban Zombor mellett teleitatatár tábor, az év tavaszán megkezdte
betöréseit Kecskemét környékére s a tanyákon talált nyájakat elhajtotta.
A fol}i:onos háborgatások következtében a város követeket küldött a bácsi
béghez, továbbá a szolnoki és a csongrádi török parancsnokokhoz, hogy a tatár
hadak betörései ellen védelmet m-erjen. A követségek sikerrel jártak és 1598
nj-arán nem is háborgatták a tatárok a várost, st a szultán az évi adó három
nyolczadrészét is elengedte. 1599-ben ismét a török-tatár s egyes kóborló hajdu-
csapatok zaklatták a város lakosait.

1600-ban Pálffy Miklós esz-tergomi lovas katonái portyázó útjókban
Mohorai János és Katona János vezérlete alatt a városba jöttek, a hol a polgárok
ket gazdagon megvendégelték. Ez évben a várost ismét a tatárok zaklatták,
kiknek gj-akori támadásai következtében az egész tisztikar elmenekült, egyedül
Varga Ferencz áUott helj-t, a ki az általa felfogadott jegyzkkel intézte a város
ügyeit. Öszszel megszabadult a város a tatárok betörésétl, csakhogy ekkorra
a mag;var végek katonasága kezdett betörni a város területére. Egy ilyen alka-
lommal a végbeh vitézek a Kecskeméten talált Szefer budai vajdát csapatával
együtt felkonczolták. Hasszán budai basa eiuiek hírére a város elüljáróságát
maga elé idézte s csak nagy váltságösszeg lefizetése után bocsátotta szabadon.
1601-ben a tatárok több kecskeméti és nagykrösi lakost fztek rabszíjra, mire
a polgárok hét kocsin utánuk iramodtak s a szomszédos kerekegyházi pusztán
beérvén ket, a tatárokat szétverték s 11 kecskeméti és 8 nagykrösi rabot kisza-
badítottak. S még ez évben a város alatt táborozó tarárok eltartása a városra
hárult, e mellett a tatár Murzának ajándékokkal is kedveskedett a lakosság.

Az 1597. évi háború után már nem voltak Kecskemétnek török tiszt- Közigazgatás a

viseli. Ettl kezdve a város teljesen magára hagyatva, Czegléddel és Xagy- ""'"'^ *'"''

krössel együtt intézte bel- és külügyeit. A XVII. század közepétl kezdve már
mindegyTe gyakrabban szerepelt a három város törvényszéke, mely a jelenté-

kenyebb polgári és bnügyekben itélt. Bár a város a török hódoltsághoz tarto-
zott, a székhelyérl kiszorult vármegyével foMon fenntartotta az érintkezést.

A vármegye a török hódoltság alatt közigazgatási tekintetben igen kevés, fenyít
és törvénykezési ügyekben úgyszólván semmiféle befolyást sem gyakorolt, de
azért Pest vármegj'e hatóságát fenntartotta Kecskéméire és folvton adóztatta
a várost. A fennmaradt adatok szerint az 1624—1638 közötti években Kecskemét
városa többször szállította a nógrádi, szécsényi és füleki várba, Pest vármegye
idközi székhelyére az adót.

1614-ben Kecskemét egy negyedrészét Bosnyák Tamás kir. föétekfogó Bírtokviszo-

szerezte meg. kinek birtokait Bosnyák Judit, gróf Balassa Imjéné örökölte,
"^°

kinek leánya Balassa Judit, báró Koháry István neje lett. Ennek fia gróf Koháry
István 1670-ben a Wesselényiek birtokrészét is megszerezte, a Rákóczi fejedelmi
ház birtokában lev részt pedig zálogba vette és így a város fele részének tulaj-
donosa lett. Ekkor test véröcscsével, Koháry Imrével együtt korlátlan földesúri
hatóságot kezdett gyakorolni. Csak a város elüljáróinak bölcsesége és erélye
mentette meg a várost attól, hogy örökös jobbágyi sorsra s a legszorosabb földes-
úri hatóság alá jusson. Annjit azonban sikerült a Koháryaknak elérni, hogj- a
három város esküdt bíráiból alakult törvényszéket, a Koháryaktól elbb Füleken,
utóbb Nógrádban, majd a török hódoltság megszntével, Kecskeméten idn-
ként tartott törvényszék váltotta fel, a melyen a városi tanács egy része mindig
üléssel és szavazati joggal bírt. (Hornyik János i. m. II. 160--165.)

1637-ben a kecskeméti róm. kath. egyház azzal az ajánlattal járult a a kaih.rgrház

jezsuita-rend tartományi fnökéhez, hogy a rend számára kész a plébániát
* '*'™'' '"'""'°'

átadni, viszont a rend a plébánia ellátására kötelezné magát. A nagyszombati
rendház fnöke azonban nem teljesítvén a kecskemétiek kérését, 1644-ben a
hívek a Ferencz-rendiekhez fordultak, a kik még ugyanabban az évben két szer-
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zetest küldtek Kecskemétre, s azoknak itteni megtelepedését mind Lippay
György esztergomi érsek, mind Hosszutóthy László váczi püspök megersítette.
Ez idtl kezdve egész lT72-ig a Ferenezrendiek látták el a plébánia teendit.

A templom birtoka miatt azonban már a Ferenezrendiek megtelepedése
után. 1653-ban. viszályok támadtak a két felekezet között, mire Wesselényi
Ferencz nádor, mint a város akkori földesurainak egyike, mindkét felekezet

megbízottait maga elé rendelte, a hol ezek, a templom, a sekrestye, a ezinterem
és ezek közös kerítésének birtoka tekintetében kiegyeztek.

ItiTS október 17-én nagy tzvész pusztított a városban, mely alkalommal
a Ferenezrendiek zárdája, a régi ktemplom, valamint ennek kerítése mellett

lev ref. fatemplom porrá égett. A város akkori földesura, Koliáry István füleki

kapitány, felha.szi\álva ezt az alkalmat, a város elkel polgárait magához ren-

delte s meghag_\-ta nekik, hogy a két felekezet templomának egymástól való
eltávolítására a kínálkozó alkalmat használják fel. 1679 nyarán mindkét fele-

kezet megegyezésével a reformátusok temploma számára a bels piaczon jelöltek

ki alkalmas területet, iliután a templom építéséhez szükséges engedélyt IV.

Mohammed szullántól kieszközölték. 1680-ban letették a templom alapkövét.

A templom azonban a véres háborúk miatt csak 1683-ban lett kész.
Puszták szer- ^£íg a hódoltság alatt Kecskemét egyre fejldött s népessége a város kivált-

ságos helyzete miatt jobban kibírta a törököktl kirótt terheket, mint apró
szomszédai, melyek a mohácsi vész után egyre pusztultak s lakosaik Kecske-
métre húzódtak. A város \'iszont azon volt, hogy az elpusztult környékbeli
helységek török földesurait megmentse a szökött jobbágyok visszahurczolásának
gondjaitól és az elhagyott vagy elpusztult községek területeit bérbe vette. Már
az 1562— 1563. évi török kincstári adóösszeírások szerint, a kecskemétiek Páka,
Agasegyháza, Köncsög, Félegyháza és Monostor pusztákat bírták haszonbérben.
Az ugyanez évi összeírások szerint Kisbalázs és Karafalvak is Kecskeméthez
tartoztak. (Velics-Kammerer : Török Defterek I. 149— 166.) 1601-ben Kecskemét.
Tatárszentgyörgy határát is bírta, évenként fizetvén a haszonbért mind a török
iszpahiáinak. mind a magyar földesúrnak. így jutott lassanként Kecskemét
a szomszéd pusztákhoz, mint Borbásszállása, Kerekegyháza, Kisszállása, Ferencz-
szállása, Zomok. Jakabszállása, Matkó, Orgovány, Péteri, Csöngié, Szent-
lászló, Móriczgátja, Szánk, Bene, Lajos Mizse, Örkény, Újfalu, Vacs. Szer hely-

ség határát, mely 1640 táján szintén elpusztult, 1642-ben vették a kecske-
métiek zálogba. Ez évben Kecskemét már hat kun pusztát is bírt haszonbér-
ben, melynek élvezetében 1649-ben Pálffy Fái nádor meghagj't a a várost. 1677-

ben pedig még kilencz kun pusztát vett a város bérbe a pozsonyi kamarától,
de emellett a törököknek is kellett fizetnie, mivel ezek is megkívánták a magukét.

Beiüírek. ^ török hódoltság végszakában, 1670 óta dühöng polgárháború miatt
nem volt tanácsos vásárokat tartani, mert gyakran megtörtént, hogy a végbeli

vitézek, vagy a kuruczok, hirtelen meglepték a vásáros népet és a török keres-

kedket kifosztották. Az okozott károkat azután a város volt kénytelen meg-
téríteni. Ezért a város 1676-ben a vásárok tartásának beszüntetését kérte a
kiráh-tól. I. Lipót a vásárok tartását a békésebb idk beálltáig felfüggesztette.

Csak 1696-ban folyamodott újból a város vásártartási szabadalomért. Az 1677—
78. évben országszerte uralkodott döghalál Kecskemétet sem kímélte meg.
Az els évrl nincsenek adataink a járvány áldozatainak számáról. 1678-ban
2570 embert ragadott el a döghalál.

Hadi költségek. Midn 1683-ban Kara Musztaja nagyvezir Bécs meghódítását tzte ki

czélul. a hozzá csatlakozó krimi tatárhadak Murudgiráj khán vezérlete alatt

Erdélyen át Kecskemét felé vonultak. A budai török hatóságok már május
havában tömérdek tábori munkát és élelmiszert követeltek Kecskemét vidékének
lakosságától. A tatárok közeledtére a török hatóságok meghagyták a városnak,
hogy a határában lev összes nyájakat a Dunántúlra hajtsák, ezenkívül meg-
tették a szükséges óvóintézkedéseket, hogy az átvonuló tatárok pusztításait

lehetleg megakadályozzák. Csakhogy ezzel a fegyelmezetlen haddal szemben
az összes óvóintézkedések hiábavalóknak bizonyultak. Fergeteg módjára vonult
végig június havában a tatár had Kecskemét város határán. A tanj^ákon lév
nyájakat, melyeket a kecskemétiek idejében nem hajtottak bátorságosabb
helyre, mind elfogták, több gazdát meggyilkoltak, st a városban is garázdál-

kodtak, többek között a Ferenczrendüek házát is kifosztották. Alig vonult el
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a tatár liad, a kuruczok jöttek Kecskemétre Thököly Imre és Wesselényi Pál

vezérlete alatt. A város 100 darab ökröt adott a kuruczok tábora részére, azon-

felül tömérdek bort fog\'asztottak el Thököly katonái. Bécs felmentése után a

tatár had hazafelé vette útját, ekkor ugyan kikerülte Kecskemétet, de a város

még kés szszel is rettegésben volt a tatárok miatt.

Bár a város ekkor még török kézben volt, a következ évben megindítandó KöUzabaditó

háború elkészületei nem hag%-ták nyugton a lakosságot. Gróf Kamffa Antal i'adjáiat.

vezérrnagy még 1683 deczeml)er 17-én meghagyta Pest -Pilis-Solt vármegyéknek,

valamint a Kiskun kerület községeinek, hogy a rájuk kivetett hacliélelmezést

a megyei kirovás szerint teljesítsék, különben a helységeket felprédáitatja.

Kecskeméten épen 1683 karácsony napján vették e nagyhangú rendeletet, a

mely az agyonsanyargatott város lakosságának ümiepét elrontotta. Kecske-

métre 494 katonai adag (portio) esett, mely 601 frt-nak felelt meg. Roppant
teher volt ez ama pénztelen világban. De ez nem volt elég. A kecskeméti és a

nagykrösi bírákat ezenfelül még az összes alföldi községekre kivetett beszállá-

solási költségek beszedésével is megbízták. Pest vármegye tisztikara Gács várá-

ból, a hol a vármegye akkoriban székelt, küldte szét rendeleteit a hódoltsági

helységekhez. Kecskemét csak többszöri sürgetés után, akkor is csak részben

tudott a rendeleteknek eleget tenni. Darvas János szolgabíró még 1685 tava-

szán is sürgette a várost a Gács várába szolgáltatandó beszállásolási pénzekért.

1684 nyarán, midn Lothringeni Károly herczeg Budát körültáborozta,

az átvonuló hadak az egész vidéket kiélték, úgy hogy 1685 tavaszán éliinség

fenyegette a várost. Ekkor már a tatárhad egy csapata, mely Zombor és Te-

mesvár között telelt, szállotta meg Kecskemétet ; ez a csapat tömérdek költ-

ségébe került a városnak. Ez év október 18-án Mercy Péter altábornagy bevevén

Szolnokot, rendeletet intézett a városhoz, hogy a hadélelmezés ügyében telj-

hatalmú megbízottakat küldjön a város hozzá, a kikkel megállapodásra juthat.

A város el is küldte követeit Szolnokra, s az altábornagy 500 lovas katonának

egész télen át való eltartását köv^etelte a várostól. Alig ért haza a küldöttség,

Mercy altábornok november 20-án kelt újabb rendeletével Szolnok megersítéséhez

2000 db. palánkfát követelt a várostól. A császáriak hallatlan követelései mellett

a törökök is fenyegették a várost. A mint Mercy Szolnokot bevette, a cserkesz

Amhet pasa Szeged alá szállott s innen küldte szét rendeleteit az alföldi hely-

ségekhez, melyekben hadai számára élelmet követelt. A város lakosai valóban

fényes tanújelét adták önfeláldozásuknak, 1686 febr. 12-tl április 11-ig 47.469

frtot fizettek Szolnokia hadélelmezés czimén.

Még mieltt az 1686. évi hadjárat kezdetét vette volna, 16S6áprihs 13-án

Heisler és Mercy 20.000 fbl álló haddal Kecskemétet szállották meg. Ez a

megszállás, mely 15 napig tartott. 71.705 frtjába került a városnak. A császári

hadak ezalatt a 15 nap alatt az egész várost kirabolták, a polgárok közül sokan

elmenekültek, mások csak nagj^ összeg árán tudtak maguknak védlevelet kiesz-

közölni, mindennek ellenére ezeket is kifosztották. Heisler 15 napi tartózkodás

után Szolnokra tért vissza, a honnan seregének élelmezése fejében 3000 frtot

követelt a várostól. Ahg vonult ei a császári had. a török érkezett Kecskemétre

s azt egész nj'áron át a városnak kellett eltartani. Buda várának szeptember

2-án történt bevételével a török uralom megsznt Kecskeméten.
A felszabadulás után azonban újabb terhek nehezedtek a lakosságra,

'""'""ut^n!"'*'

Báró Beck, a budai császári sereg parancsnoka, 50 szekér szénát. De La Verne

tábornok pedig, a ki Szeged o.stromára indult. 20.000 kéve rzsét és 80.000 karót,

továbbá 100 vágómarhát és 200 kövér juhot követelt a várostól. Mivel a törökök

ekkor még az ország egy részét elfoglalva tartották, a város kénytelen volt a

székesfehérvári pasának az évi adót megküldeni, s mivel a város nem rendel-

kezett pénzzel, a polgárok ez üstnemjket ajánlották fel, voltak egyesek, a kik

ingatlanaiktól is megváltak, csakhogy a rájuk es terheket kifizessék. A rend-

kívüli teher nem csupán Kecskemétet sújtotta, de a környékbeli helységeket

is teljesen tönkre tette. Szentkirály. Szentlrincz, Kocsér, Újfalu. Monostor,

Kerekegyháza, Révbér, Böld. Jen, Dánszentmiklós, melyek ltí86-ban a török

uralom alatt még községek voltak. KiSS-ban már mind elpusztultak s lakosaik

Kecskemétre húzóátak. (Hornyik i. m. 111. 182.)

Kecskemét városa a következ években is rendkívül súlyos adóval volt

terhelve. 1687-ben saját földesurai és a vármegye részére beszolgáltatott adókon
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kívül 3H.400 frt liadiadót fizetett. 1688-ban 25.000 frtot és ezenkívül tömérdek
szolgáltatást és hadélelmezést tejesített.lü91-ben NagA'várad körülvétele alkal-
mával a hadvezetség számos szekeret rendelt Kecskemétrl Biharba. 1692-ben
XagAvárad feladása után a török rséget a kecskemétieknek kellett Titehg
elszállítani. Ugyancsak 1692-ben Heisler tábornok, mint tábori fbiztos, 240
jármos ökröt követeh Kecskeméttl. 1695-ben Gyula várának feladása után
az onnan kiköltözködö török rséget Kecskemétnek kellett Temesvárra szállí-

tani. 169S-ban Arad vára helyreállításához megint Kecskemét szolgáltatott
szekeres munkát. A kiállított "szekerek közül 80 odaveszett. 208 ökör pedig
elhullott. 1698-ban a 4 millió frt hadiadóból Kecskemétre 14.381 frt esett.

Az udvari kamara a spanyol örökösödési háború kitörésekor 1702-ben egy
új adót — a fegyverváltságot "— vetett ki, mely adóból 30.000 frt esett Pest
vármegv'ére. E hallatlan összeget Pest vármegye az akkori viszonyok közepette
nem tudta rögtön elteremteni, ezért kölcsönhöz folyamodott s ekkor Kecskemét
6000 frt kölcsönt adott a vármegyének. Pest vármegye 1702 végén szándékozott
az adót az egyes adókötelezettekre kivetni, ez azonban elmaradt, a következ
évben kitört szabadságharcz miatt s az adó beszedésérl többé szó sem lehetett,

így azután Kecskemét városa csak hosszas utánjárással, a szabadságharcz lezaj-

lása után. 1721-ben kapta vis.sza a kölcsönt.
Kuiucz szabad- A mjnt 1703 nyarán a Bákóczi Ferencztl megindított felkelés mindegjTe

jobban terjedt a Tisza mellékén, a hadvezetség is erélyesebben látott hozzá
amiak leveréséhez. Pest vármegye július 26-án tartott közgylésében 61 felkel
lovast rovott ki Kecskemétre, de a kuruczok sikereinek hírére a felkelket már
nem merték összehívni és azért július 29-én rendelet ment Kecskemétre, hogy
mindenki várja be a vármegye rendeletét. A magára hagyott Kecskemét, mely
a mozgalom czéljaival nem volt tisztában, szeptember 16-án tartott tanácsülésében
a város megersítését határozta el, azonfelül mind a kapukhoz, mind a toronyba
röket rendeltek, a kik éjjel-nappal felügyeltek s idegen embert nem bocsátottak
be a városba. Ekkorra már a mozgalom Kecskemét városának kapuihoz is eljutott.

Szolnok elfoglalása (szept. 21) után a Deák Ferencz, Szcs János, Borbéhj Balkzs,
Váradi János és Mócsi János vezérlete alatt álló kurucz hadak elözöiilötték a
Duna—Tisza közét s október 3-án már Halas közelében ütöttek tábort. Báró
Kijha János Ferencz, a szávamelléki császári hadak parancsnoka, szintén Ha-
las felé vette útját, a hol megütközött a kuruczokkal. A halasi csata után,
melyben a császáriak közül maga báró Kyba is elesett és a kuruczok közül 234-en
lelték halálukat, Deák Ferencz hadát Kecskemétre hozta, hol a kuruczok né-
hány napon át megpihentek.

Alig hag^-ta el a kurucz had Kecskemétet, a ráczok fenyegették a várost.

Kecskemét ekkor Rákóczi Ferenczhez fordult, a ki Károlyi Sándort rendelte
a város oltalmára. Károlyi Gencsi Zsigmond hadaival október hó végén ér-

kezett Kecskemétre, de nem sokáig maradt itt, mert november hó elején Ber-

csényihez csatlakozott, a kivel a bányavárosok védelmére sietett, tekintettel azon-
ban a bácskai ráczok örökös fészkelödéseire, a várost nem lehetett rség nélkül

hagv-ni. ezért Károlyi Deák Ferencz és Andrássy István hadait hagj'ta vissza

a város védelmére. IMíndemellett a rácz felkelk november havában több ízben
egész Kecskemét város határáig hatoltak s a város marháit elhajtották. Kecs-
kemét tanácsa ekkor Xagykörössel egj'ütt követeket küldött Bécsbe, hogy a
fhaditanácsnál szorgalmazzák a ráczok megfékezését. A küldöttségnek meg
is lett a kívánt sikere, mert a kanczellária Mcniaszterli Jánoshoz, a ráczok egyik

vezéréhez rendeletet intézett, hogy a rábízott katonaságot nagyobb rendben
tartsa, és a jövben hasonló kihágások el ne forduljanak.

1704 tavaszán, midn Rákóczi Ferencz 600 embert kért a várostól mezei
hadainak kiegé.«zíté.';ére, a tanács kérvénji; intézett a fejedelemhez, hogy a ráczok
folytonos támadásaira való tekintettel a várost ebbeh kötelezettsége alól mentse
fel. Rákóczi erre a várost egy évTe felmentette a mezei hadak kiállításának

kötelezettsége alól. azzal a kikötéssel, hog^^ 600 lovas eltartására 15.000 frtot

fizessen és 30 lovat adjon. Ugyanez év tavaszán Károlji Sándor tartózkodott
Kecskeméten és április havában Rákóczi ide küldötte a gyöngj'ösi tábort is,

mely áprihs 28—29-én tartózkodott itt. Rákóczi rendelete értelmében a tábor
Soltra vonult s itt kelt volna át a Dunán, de a nagv^részt duna-tiszaköziekbl
álló hadak vonakodtak átkelni a Dunán, tartván a ráczoktól, a kik eltávozásuk
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után nyomban a védetlen helységekbe törtek volna.' Rákóczi méltányoh'án
hadainak aggodalmait, Ordasnál, majd Soltnál hag>-ta ket a ráczok szemmel-
tartásáia. Ezek között a hadak között volt a három város ezer lovasa is, a kik
közül Kecskemét 600-at állított ki. Mivel a rácz támadás czélpont ja Kecskemét
volt, 1704 nyarán a három város fegyvereseibl Orgovány és Agasegyháza pusz-
tákon, továbbá a szegedi és a monostori utakon ers védvonalat áÜitottak fel.

1705 nyarán, arra a hirre, hogy Herbeville csá-szári tábornok Ei-délybe

készül, Károhá Sándor a Duna—Tisza közére jött hadaival. Herbeville szeptembt r

20-án Pestrl kiindulva, Szolnok felé vette útját, de aUg ért Czeglédre, hirtelen

megváltoztatván útirányát, Nagykrös felé fordult, s innen Szegednek és Cson-
grádnak tartott. Mialatt Herbeville Krösön volt, gróf Glöckelsberg Detre Kecs-
kemétre vonult s a várostól 20.000 frt. készpénzt követelt. A pénzszkében
lev város azonban 9000 frt-nál többet nem tudott elteremteni, ezenkívül még
500 darab juhot és 250 darab vágómarhát adott a császáriaknak. Rákóczi érte-

sülvén errl, október 11-én a városhoz intézett rendeletében rosszalását fejezte ki,

egyúttal büntetésbl Bottyán János ezredének felruházására kötelezte a várost.

Ez azonban még nem volt elég, Csajághy János ezredes a múlt nyáron kiállítani

rendelt -tOO portahs hajdú létszámának kiegészítését, Szabó Máté szolnoki pa-

rancsnok pecÜg 60 fegyveres gyalogost követelt a várostól. A német had kivonu-
lása után Kecskemét eg\ideig Bottyán János fhadiszállása lett, a ki innen
Szegedig üldözte Herbeville táborát.

Midn 1706 nyarán Rabutin tábornagy Erdélybl kiindulva, Pest felé

vezette hadait, hova 1707 január 21-én érkezett meg, közel fél évig tartó bolyon-
gásai közepette három ízben közelítette meg Kecskemétet, ekkor a város lakos-

ságának gróf Barkóczy Ferencz rendeletére mindamiyiszor ki kellett költöz-

ködnie. Els ízben a Mátra mellékére, másodízben november 8-án Vacsra ésSzent-
mártonkátára, harmadízben 1707 január 14—20-ig a Baracsi-pusztára és a Tisza-

mellékére. Ez utóbbi alkalommal sokat szenvedett a város polgársága a dermeszt
hidegtl és a portyázó császári katonák is sokat kifosztottak útközben.

1707 márczius havában Károlp Sándor parancsára Berthóthy István a

Bácskába rontott, mire a bácskai ráczok Kecskemét i'émséges feldúlásával

boszulták meg a km'uczok pusztításait. Apr. 3-án kora reggel 2000 rácz lovas

és 1000 gyalogos rohanta meg a várost. A ráczok a halasi országút torkolatánál

lev kapukon törtek be a városba s a mit sem sejt lakosságiba rontottak. A tá-

madás oly váratlanul jött, hogy ellentállásra nem is lehetett gondolni. Csupán
Csaba Mátyás, egy elkel polgár kísérelte meg az ellentállást, a város njaigati

oldalán mintegy 200-ad magával, de a ráczok néhány órai elkeseredett küzdelem
után kiszorították a városból s a városon kíviU egy árokba nyomták, hol mind-
nyájukat felkonczolták. Jlialatt a ráczok az egyes házakat fosztogatták, a

városban idz török kereskedk menekülni igyekeztek, a ráczok azonban lova-

sokat küldtek utánuk és a menekülket, három súlyosan sebesült kivételével,

mind eg3' szálig legyilkolták. Csak a Nagykrösrl érkezett segély mentette
meg a várost a végpusztálástól. Szcs István saját csapatával a fosztogató

ráczok egj-ik utócsapatát megi'ohanta, mire a ráczok az összeszedett zsákmánynyal
egjütt gyorsan elhajtottak. A pusztulás így is rettenetes volt. Az 55 török keres-

kedn kívül 396 halottja volt az öldöklésnek, ezenkívül a ráczok 155 embert
fztek rabszíjra és tömérdek szarvasmarhát hajtottak el. Az okozott kárt 230.S12
tallérra becsülték. Az öldöklés áldozatait a róm. kath. és a református templom
kfalkerítésein belül temették el, míg a legyilkolt török kereskedket és az

ellentállás közben ele.sett ráczokat a város keleti részén ásták el. mely terület

maíg is rácztemetö nevet visel. Az elhm'czolt városi polgárok kiváltása ügyélien

a város a szegedi és a péterváradi várkapitányok közbenjárását vette igénybe,
de a fogl3-ok közül többen elhaltak s nagy részük csak az év nyarán szabadult ki.

1708 tava.szán a ráczok ismét mozogni kezdtek. Kecskemét okulva az elz
évi pusztításokon, most kettzött éberséggel figyelte a ráczok mozdulatait,
A ráczoktól való örökös félelem miatt Kecskemét a budai és a szegedi

császári parancsnokokhoz fordult oltalomért. A két paiancsnok örömmel fogadta
a város hódolatát s a város részére védlevelet állított ki. Kecskemét azonban
nem bízván a védlevelekl)en, ismét a kuruczokhoz fordult segítségért. Ekkor
Stér Tamás ezredének egy százada volt Kecskeméten, mely hader egy eset-

leges rácz támadás alkalmával vajmi csekély segítséget nyújtott volna. Ezért
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a város Sötér Tamás egész ezredének leküldését kérte, de bizony az ezred továbbra
is a Zagyvánál maradt, a várost pedig felszólították, hogy saját oltalmára ön-
kéntes fsa})atokat állítson.

ITOO-lien Kecskeméten tanyázott csapatával Szcs István lovashadnajív,

a kinek neve a ráczok eltt sokkal félelmetesebb volt. semhogy támadni mertek
volna. Ekkor tört ki a városban a pestis-ragály, mely augiisztns elejéig tartott,

és ez id alatt a lakosság egy harmadrésze esett a járvány áldozatául.

1710 tavaszán XII. Károly svéd király szétvert hadából 2000 ember, kik

Potocki/ lengyel tábornok élén Rákóczi zsoldjába állottak, táborozott a Tisza
mellékén és e csapat egy része Kecskemétre szállott. A mint errl a szegedi

császári hadak parancsnoka értesült, május elején Kecskemétre császári és rácz

hadakat küldiUt. melyek a zsoldosokat innen kiverték s a tlük nyert zsákmányt
Szegedre szállították. Októberben a császári hadak már egész Pest vármegye
területét elözönlötték s november 17-én Kecskemétet is megszállották. Deczember
24-én báró EbergényilAszló császári tábornagy is megjelent Kecskeméten, a hol a
kiuniez seregben rendes hadiszolgálatot teljesített 102 katonát lefegj'verezte s

ket I. József király hségére feleskettette. Ugyané napon a városi tanács is

letette a Imségesküt Ebergényi tábornok kezébe. Ezzel a kurucz világnak Kecs-
keméten vége volt. (Hornyik János i. m. IV. kötet.)

A szatmári békekötés után a városi tanács ftörekvése odairányult, hogy
az utolsó három évtized alatt a várost ért csapásokat lehetleg enyhítse s a város

jjolgárait az elszegényedéstl megmentse. E czélból már 1712-ben a nyolcz leg-

nagyobb pusztá.t vette haszonbérbe a német lovagrendtl. A város polgárai

a bekövetkezett békés idk alatt csakhamar kiheverték az utolsó évtizedek

ptisztításait. A fejldést élénken tüntetik föl az 1715— 1720. évi összeírások.

1715-ben 437 jobbágy, 205 zsellér és 68 egyéb háztartást írtak össze, 1720-ban

pedig 3 nemes. 708 jobbágy- és 17 zsellér-háztartást. Az összeírásból láthatjuk,

hogy a birtoktalan zsellérek száma jelentékenyen megfogyott, ellenben a birtokos

jobbágj'-házt artások száma öt év alatt 437-rl 708-ra emelkedett.

1717-ben a török háborúból visszatért gyztes seregbl Kecskeméten
elbb 7, majd 11 ezred katonát szállásoltak el. E nagyszámú katonaság ellátását

a város minden fennakadás nélkül, a hadvezetség legnagyobb elismerése mellett

teljesítette, mire III. Károly király a város akkori bíráját magyar nemességgel

tüntette ki.

1718-ban a pusztákon bolyongó egykori kvuucz katonák gyakran felgyúj-

tották a város végén lév házakat, e g^viijtogatások tömérdek kárt okoztak a

lakosságnak. 1727-ben ismét nagy tzvész pusztított a városban. E tzvész
után kezdett a czélszerübb és tartósabb építkezés itt meghonosodni. Ekkor
épült a kegyes tanítórend temploma is.

A Maros mellékén kitört pórlázadás elfojtására a város Halász Péter vezér-

lete alatt 300 lovast, Mária Terézia trónjának megmentése érdekében pedig

1741-ben 180 válogatott lovast állított ki a saját költségén, noha ekkor a lakosság

száma az 1739— 1740. évi kolerajárvány következtében igen megfogyott. E jár-

vány a város lakosságának mintegy negj'edrészét ragadta el, minek következ-

tében egész házak kihaltak, egyes családok pedig elköltöztek Kecskemétrl,
helyüket azután Fels-Magyarországból idetelepedett lakosok foglalták el.

E csapást is csakhamar kiheverte a város. 1772-ben lakosainak száma már meg-
közelítette a 30-ezeret. Ugyancsak Mária Terézia tiralkodása alatt a város két

ízben is. 1744 szeptember 24-én és 1746 július 4-én vásártartásra, utóbb 1793

augusztus 24-én országos és hetivásárok tartására nyert szabadalmat.

A XVIII. században a róm. katholikus egyház is jelentékenyben fejldött.

Gróf Koháry István országbíró, a város egyik földesura, 1715-ben telepítette

le a kegyes tanító-rendet Kecskemétre. Althan Mihály váczi püspök idejében

került vissza a város a váczi püspökséghez. Addig az ideig a lelkészi teendket
a Ferenczrendek látták el. 1772-ben alapította a váczi püspökség a plébániát,

ugyanez évben vette kezdetét ..Urunk Jézus Krisztus mennybemenetelének
emlékére" szentelt templom építése, mely 1805-ben nj'ert befejezést. — 1792-ben

a megszaporodott evangélikusok is külön hitközséggé szervezkedtek s egj'.szer

imaházat építettek maguknak. — A zsidó imaház 1818-ban épült.

1794-ben egy sövénykémény kigyulladása következtében roppant tz
támadt, mely alkalommal 1000 ház pusztult el.
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1795-ben Kelemen László színtársulata kereste fel Kecskemétet, hol a

város polgársága részérl meleg támogatásban részesült.

Az 1796-l3an kitört franczia háborúk alatt a város több ízben adta áldó-
Fianczia

zatkészségének tanújelét. A város 1809-ben egy önkéntes csapatot állított ki, háboiuk.

mely a fölkelt nemességgel együtt vett részt a gyri csatában. E csapatnak
báró Bánffy Erzsébet, a város egyik földesura, selyemzászlót adományozott,
meljniek szalagján a következ szavak olvashatók : ..A magyar szív halálig

hív." E zászló alatt vonult hadba a város 1813-ban kiállított felkel-csapata is.

1818-ban nagy tz pusztított a városban. A görög temetnél egy ház
kigyulladván, a nagy szél behordta a zsarátnokokat a városba s rövid id alatt

42Í ház és 10 malom lett a lángok martaléka. E tzvész emlékére minden évben
április 2-án este 8 órakor megszólalnak a harangok a városban.

A franczia háborúk után a város számos középülettel gyarapodott, -^z j,jj .

állandó katonaság felállítása óta Kecskemét mindig törzsállomás volt. 1818-ban
a város egy nagyszabású lovardát épített a katonaság számára. 1824—29-ben

a görög nem egyesültek építettek maguknak templomot, melyet azonban a

váczi püspökség több ízben bezáratott, minek következtében az ó-hitüek közül

több család elköltözött Kecskemétrl. A század els felében a reformátusok is

mozgalmat indítottak si kollégiumuk újjászervezése érdekében. E fiskola
még a XVII. század elején keletkezett, valószínleg még akkor, midn a hires

tolnai kollégium Kecskemétre költözött. A kollégium épületét 1829—30-ban
építették fel kétemeletesre. Midn az 1832 május 7-én tartott dunamelléki refor-

mátus egyházkerületi ülés Kecskemétet jelölte ki az egyházkerületi fiskola
székhelyévé, a fiskolát a már fennálló bölcseleti és theologiai tanfolyamokon
kívül 1836-ban jogi tanfolyammal is ellátták. E fiskolában végezte tanulmánvait
1842—43-ban Jókai Mór is.

A társadalmi élet fellendülésével a színészet is melegebb pártolásnak icuiturviszo-

örvendett. Király Sándor helybeli polgár 1833-ban saját házánál egy 300 néz "y°'^-

befogadására alkalmas színkört építtetett, mely egészen a XIX. század közepéig
szolgált játékszín gyanánt. Ebben a színházban lépett föl Petfi Sándor 1843
els felében, midn Szabó József színtársulatának egjdk töredékével január
havában Székesfehérvárról Kecskemétre vándorolt. Kecskeméten való idzése
alatt Petfi több dalt küldött a Bajza szerkesztése alatt álló Athenaeumnak.
Ekkor írta Dínomdánom, Halálvágy, Jövendölés. Farkaskaland, Az els dal,

Könnyeim czímü költeményeit s népdalait. Kecskeméti idzése alatt csupán egy
ízben lépett fel nagyobb szerepben, midn márczius 23-án Lear király bolondját

játszotta. De már áprihs elején elhag^-ta a társulatot és Pesten át Pozsonyba ment.
A város közigazgatása a XVIII. század folyamán is lényegesen átalakult, a közigazgatás

A város a bíráit mindenkor szabadon választotta s e gyakorlatot 1789-ben meg-
'^'»''''^"'*^'»-

ersítették. 1830-tól kezdve azonban a tiszti választásokat 1848-ig már nem
az összes polgárság, hanem egy 100 tagból álló képviseltestület gyakorolta.

Az 1848 eltti városi tisztikar tagjai között találjuk Katona József drámaírót,
a ,,Bánk Bán" nagynev szerzjét, a kit 1820 november 2-án alügyésznek,

1826-ban pedig fügj'észnek választottak meg. Katona, a ki nem érte meg
nagy drámájának diadalát, életében csupán szülvárosától nyert elismerést,

melynek Bánk Bán-t ajánlotta, midn a város tiszteletdíjjal tüntette ki.

A XIX. század közepén (1837) a városnak már 35.563 lakosa volt. mely
az egyes vallásfelekezetek között a következleg oszlott meg : 22.786 róm. kath.,

735 evangélikus, 11,542 református. 59 görögkeleti és 441 izr.

Már a XVIII. század folyamán a város polgárainak ftörekvése oda irá- Foide.^úri

n\-ult. hogy a földesúri hatóság alól végkép felszabaduljanak, ebbeli törekvésük v'szouyok.

azonban csak hosszas alkudozások után, közvetetlenül a jobbágyság felszaba-

dítása eltt járt sikerrel. Az 1565. évi összeírás szerint a városnak öt földesm'a
volt. A földesúri családok közül a Pelényiek. a Pásztohyak, a Balaiak és a Géme-
siek Vb—Vs részt, Sárkándi Pál örökösei pedig Vg részt bírtak. A Pelényi család
részét 1702-ben gróf Koháry István nyerte adományul, a Pásztohy család része,

a Fáy, a Fráter családokra és ezeknek oldalági örököseire szállott. A Balai rész.

melyet 1590-ben Rákóczy Zsigmond nyort adománvtil, két részre szakadt. Az
egeiket I. Rákóczy Ferencztöl Koliáry István vette zálogl)a, mel_\Te Koháry
András 1731-ben gróf Pálffy .Miklós nádortól nádori adomán_\-t nyert, a másik
részt Aspremont grófné szül. Rákóczy Juliánná örökölte, kinek öröküsci l.SlS-ban
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örökváltsági szerzdésre léptek a várossal, mely azután az ö részüket 20.000

írtért megváltotta. A Gémesi részt, melyet 1614-hen Bosnyák Tamás vett meg,
a gróf Koháryak örökölték. A Bosnyák-féle rész egy nyolczada azonban leányági

örökösödés útján lT-t6-ban Jfottesiczky István birtokába került. A Sárkándi
Pál-féle rész. melyhez a helj-ség fele tartozott, a Wesselényi és a Csáky grófokra

szállott. A Wesselénj-i-ré.szt 1711-ben nyerte adományul gróf Koliáry István,

a ki azt már elzleg is zálogban lúrta. A Csáky-féle részt, méhének jövedelmét
eg^-ideig a pozson\-i apáczák élvezték. 1807-ben váltotta meg a város 33.000 frtért.

Gróf Koliáry István halálakor (1731) már a Koháryak voltak a város

legnagyobb birtokosai s megtartották felsbbségüket a töljbi földesm'ak irá-

nyában is. Koháry Ferencz. a család utolsó fisarjának halála után. az lS31-ben

kelt királyi adománylevél alapján, Szász-Coburg-Gothai Ferdinánd lett az összes

Koháry-javak bii'tokosa, igy a város vele fol_\"tatta a Koháryakkal megkezdett
örökváltsági tárgyalásokat. A Cobiu'g herczegekkel 1834 november 15-én történt

az egyezség, mehniek értelmében a város az egykori Koháry-rész váltsága fejé-

ben 170.000 forintot fizet, egyúttal a kecskeméti lakosoktól használt vacsi pusztát

a város rögtön átadja s a váltságösszegbl 60.000 forintot lefizetett s a hátralev
110.000 frtról kötelezvénvt állított ki, a vacsi pusztán a szükséges gazdasági

épületek kisajátításáért pedig 1568 peng forintot fizetett. A legnagyobb földes-

úri illetmény megváltása után a többi földesurak kielégítése már könnyebben
ment. A vált ságösszeget, mely 303.620 frt 05 kr-ra rúgott, 1847 végére már
teljesen rendezték.

1848 február havában a város részére már ki volt adva a szabad kkályi

városi szabadalmakat biztoisítókiráhi rendelet, st már ki is volt nevezve a város

belügyeinek rendezésére a kiráhn biztos, midn a márczius 15-iki események
rövid néhány nap alatt véget vetettek a rendi alkotmáu\niak és az siségnek.

Az események liire csakhamar Kecskemétre is eljutva, a város áprihs 1-én

tartott ülésébl üdvözölte a pesti közcsendi bizottságot s utasításokat kért tle.

A mily örömöt okozott országszerte az els felels minisztérium hivatalba lépte,

ép oly nehézséggel kellett az új kormánpiak megküzdenie. A déh-idéken már hó-

napok óta foh't az izgatás, a minek megtörésére azonban a magyar kormánpiak
liián\7.ott a feg%"veres er és a szükséges pénz. Kossuth lángelméje és törhetetlen

kitartása diadalmaskodott az akadályokon. A belügjininiszternek május 19-én

kelt felhívására, melyben adakozásra szóhtotta fel a nemzetet a szükséges ércz-

alap elteremté.sére, Kecskemét városa is g\-jtést indított polgárai között, a

kik ezüstnemüjöket adták a haza oltárára ; maga a város a saját hatáskörében

eszközölt g^"üjtésen kívül 8000 frt kölcsönt ajánlott fel az államnak. (Gracza

György: Magyar Szabadságharcz tört. I. 364.)

Az országgylési képviselválasztások már harczi zaj közepette mentek
végbe. Kecskemét városa Simonyi Jánost és Karika János ref. lelkészt válasz-

totta meg képviselül, a kik mindaketten hen kitartottak a nemzeti ügy mellett.

JeJlasich horvát bán Ijetörésének lürére Kossuth szeptember 25-én indult el alföldi

körútjára, hogy a népet fegj-verbe szóKtsa. E történelmi nevezetesség krútjában
többek között Lopresti Árpád. Rákóczy János, Egressy Gábor, Jókai Mór, Cser-

nátony Lajos és Vörös Antal is elkísérték. Kossuth Nagykrösrl jött Kecske-

métre, a hol épen vásár volt. Kossuth lángoló és lelkesít szónoklatának hatása

alatt a vá.sáros népbl valóságos tábor lett. október elsejére már 2000 emberbl
álló. kaszákkal felfegyverzett csapat vonult a fváros felé. (Gracza György
i. m. II. 242. 270.) A város csak 1849 január vége felé látott elször ellenséget,

midn Perczeí Mórt. a ki január 26-án Szolnok elfoglalása után egész Czeglédig

és Irsáig nyomult elre, Dembinszky, az új fvezér, ^visszarendelte a Tisza mögé.
Perczel visszarendelése után a császáriak elözönlötték a Duna—Tisza közét.

Nagykrös, Kecskemét és Czegléd vidékén Jellasich hadai táboroztak. Jellasich

fhadiszállását hol Xag^-krösön. hol Kecskeméten tartotta. Csak az Lsaszegi csata

után (áprihs 6) .szabadult meg a város Jellasich zsebrák hadától. Már a nagy
nemzeti küzdelem vége felé járt, midn elbb a honvéd-, majd a császári had
vonult át a városon. Perczel július 20-án. az oroszokkal Túránál vívott ütközet

után. NagA'kátára. majd Abonyba húzódott, a honnan Nagykrösön, Kecske-

méten és Félegyházán át Szegedre vonult, a hova júUus 28-án érkezett meg.
Alig tette ki a lábát a honvédsereg a városból, már itt voltak a császáriak.

Haynau táborszernagy július 24-én indult el Pestrl az Alvidékre. Seregét há-
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rom részre osztva, a zöm Haynau vezérlete alatt már július 26-án Kecskeméten
volt, a honnan Félegyházára vonult tovább. (Gracza Gy. i. m. V. 612. 654.)

A világosi gyásznap után kezdetét vette a vérboszú munkája. A város '

^ '

mán'.'"

mindkét képviselje : Simon\'i János és Karika János a pesti haditörvényszék
elé kerültek. Az elbbit, mivel az országgylést Debreczenbe is követte s részt

vett az április I4-iki trónfosztó határozatban, a haditörvényszék halálra Ítélte,

de Haynau, közvetetlenül felmentése eltt, 1850 július 5-én neki is megkegj^el-

mezett. Karika János pedig azok közé tartozott, a kik Ha^aiau felmentése után
a nyugdíjba küldött tárborszernagy kegyelmi tényének ellensúlyozása czéljá-

ból 1850 július 20-án kelt legfelsbb elhatározással szintén kegyelmet nyertek.

Az önkénviiralom elhelyezkedésével, a közigazgatás is új szervezetet és

beosztást nyert. Pest vármegyét ketté osztották s Kecskemét székhelyivel új

megyei hatóságot, Pest-Solt, szerveztek. A megyei hatóság lüvatalos hel\áségei

számára az Arany Sas vendégfogadót alakították át. Ezzel egjádejüleg több
más hivatalt helyeztek el Kecskeméten. Idehelyezték Pest -gólt megye törvény-

székét, az adóhivatalt, azonkívül a cs. kir. csendrség hatodik ezredének negyedik
szárnyparancsnoksága is Kecskemétre került. Ez a beosztás egészen az októberi

diploma kibocsátásáig volt érvényben.
Mndjárt az önkényiiralom kezdetén, 1850-ben megtartott népszámlálás

a város népességének jelentékeny emelkedésérl tesz tanúságot. 1850-ben 36.564

lakosa volt Kecskemétnek, a kik közül 34.694 magyar, 168 német, 195 szláv,

99 görög, 991 zsidó és 417 czigány.

Az önkén\'uralom a városi önkormányzatot is taegszüntette. Közvetet-

lenül az 1848 márcziusi események eltt már ki volt adva a város részére a ki-

ráha biztosító rendelet a szabad kiráh-i városi szabadalom iránt, st már a kir.

biztos is ki volt nevezve a város belügyeinek rendezésére. A bekövetkezett ese-

mények miatt azonban a szervezés munkája félbenmaradt. De a város polgár-

ságának szívós kitartása hosszú tárgyalások után végre elhárította a nehéz-

ségeket, 1857-ben a várost a szabad királyi városok közé vették föl, hanem
a városi igazgatás továbbra is a megv^ehatóság felügyelete alatt maradt.

Az önkénATiralom kezdetén sokan voltak, a kik megmenekülve az elfoga- Nosziopy-féie

tástól. az Alföld pusztáin bolyongtak, a hol nem érték ket utói a hatalom em- összeesküvés.

bérei. Ezek közé tartozott Noszlopy Gáspár 1849-iki kormánybiztos is, a ki

maga köré gyjtve mindazokat, a kik az önkén\T^iralomba lieletördni nem
tudtak, összeesküvéssel akartak a haza sorsán segítem. A Noszlopy-féle össze-

esküvés, mehmek középpontja Kecskemét volt, abból az alkalomból keletkezett,

hogy az uralkodó körutat fog tenni az országban. Az összeesküvk terve az

volt, hogy midn az luralkodó Kecskemétre jön. elfogják s az ecsedi láp nádasai

közé rejtve, addig el nem eresztik, míg az 1848-ikí alkotmányt vissza nem áUitja.

Az összeesküvés azonban 1853 elején kitudódott, annak részeseit elfogták,

Noszlopji^ és négy társát 1853márczius 3-án Pesten kivégezték.

A mint a város közönsége az önkénjTiralom okozta levertségbl ismét Katona-szobor,

magához tért, ftörekvése oda ü-án\Tilt, hogy nagynev szülöttének. Katona
Józsefnek méltó emléket állítson. A gyjtés az ötvenes évek kezdetén csakhamar

megindult. 1 857 február 27-én a nagjmevdi-ámaíró szobrának javára fényes színi-

eladást rendeztek, mely alkalommal Egressy Gábor és Jókainé Laborfalvy

Róza vendégszerepeltek Kecskeméten. A szobor ünnepélyes leleplezése 1861 május

20-án volt, mikor Horváth Döme tartott emlékbeszédet. A leleplezést követ
társasebéden Királyi Pál mondott nagyhatású pohárköszöntt.

Az 1861 ápriUs 2-ára egybehívott országgylésre a város Balásfalvi Kis

Miklós 1849-iki KároM-huszárezredbeli századost választotta képviseljévé.

Kecskemét város számottev újabb fejldése a kiegyezés utáni idre esik. issr-után.

Még 1847-bcn, mddön a város a szab. kir. városi jogért folyamodott és József

nádor a Nagykrösi-utczán bevonult, hogy a kérvén^Te személyes tapasztalatok

alapján vélemén\'t mondjon, így szólt : ,.Hisz községteknok nincs város képe.

A kiegyezés után azonban a lakosság öntudatra él)redt. Vezet férfiai és képvisel-

testületének tagjai komoly akarattal munkához fogtak, hogy a város haladását

elmozdítsák és a várost minden irányban átalakítsák. 1867-ben újljól folya-

modott a város a kiváltságért, azonban az 1870 : XLII. és az 1886 : XXI.
t.-czikkek a törvényhatóságok és községek helj'zetét szabáh'ozván, Kecskemét
1886 jiáiusában lemondott a szab. kir. városi czímrl és fölvette a törv. hat.

M:ig).Írország Vármegyéi és Városai: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. H. lU
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joggal fölruházott város nevét. A határbirtokok megszerzése érdekéhen a város
egykori földesiiraivíil másfél századon át fol\-tatott örökváltságot 1868-ban
befejezték s ezután a város pénzügyeit rendezték, hogy ennek alapján a fejldés
irányát megszabják. .\z így biztos anyagi ahqiokra helyeztt komoly munkás-
ságnak nem is maradt el a sikere. A kulturális és hasznos közintézmények száma
évrl-é\Te gyarapodott.

Az 1870. évben megnyílt a freáliskola, 1871-ben az els községi kisdedóvó,
melyet néhány éven belül több Ls követett, 1872-ben pedig a gazdasági iskola. Ez
évben volt itt az országos iparkiállitás. melynek .fiTa/ona Zsigmond volt tevékeny
és buzgó elnöke. A kiállítást a Kecskeméti Iparegyesület rinidezte és mint ilyen,

els volt az egész országban. Az 1868-tól 1877-ig terjed idközben a város
összes felekezeti iskoláit községesítették, mert a tanyai iskolákat már eredetileg

községiekként nptották meg. Az iskolák számára tágas és esinos épületeket
emeltek és Lestár Péter, a város akkori polgármestere az 1880-as években jogos

büszkeséggel mondhíitta a magyar írók és mvészek látogató társaságának :

,.Ha magunk viskókban lakunk is, iskoláinkat palotákban helyezzük el. Ebben
a város és a felekezetek versenyeznek egymással s ezek az els szent helyek tem-
plomaink után."

1878-ban a város régi, nagj^orgalmú postája állami kezelésbe került.

1880-ban állították föl a városi szegényházat. 1883-ban megnyílt az alsófoku

ipari és kereskedelmi iskola. 1885-ben volt a gyümölcsldállítás, melyet a Kecs-
keméti Gazdasági Egyesület rendezett. 1886-ban a város zálogházat állított föl,

mely e nemben szintén els volt az országban. 1887-ben az 1858-ban fölállított

távilót egj'esítették a postával.

Az 1890. évvel megkezddött két évtized óta a középítkezések terén a
haladás valósággal rohamosnak nevezhet. 1893-ban kezdték meg Lechner
Ödön tervei szerint magyar stílusban a nagyszabású városháza építését, melyet
1894^ben fejeztek be és avattak föl. A mögötte lev utczát építje nevérl
nevezték el. 1896-ban a város méltó fénynyel és lelkesedéssel ünnepelte meg
Magyarország ezeréves fönáUásának évfordulóját és kivette részét az országos
ünnepségekbl is. Ez évben m^itották meg az új szíiüiázat is, mely 1895—96-ban
épült 640.000 K költséggel. Van benne 31 páholy 124 helylyel, 478 számozott
hel}'^ és 341 állóhely. A színházat a város ingyen engedi át a színigazgatónak,

st a ftést és világítást, a mi évente 11.000 koronába kerül, szintén díjtalanul

teljesíti. 1897-ben a városi vülamostelep kezdte meg üzemét. 1898-ban a szabad-
ságharcz ötvenéves fordulóját ünnepelték meg, 1899-ben pedig az országos

tanítói árvaház n^olt meg.
1900-ban a siketnéma-intézet, 1901-ben pedig a vinczellér-iskola kezdte

meg áldásos és tevékeny mködését. Ez év augtisztus havában volt két hétig

a kecskemétvidéki iparkiállít ás, melyet közel két évi készüldés elzött meg.
A kiállítást Kada Elek polgármester elnöklése alatt a Kecskeméti Iparegyesület
rendezte, Czegléd, Nagykrös, Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas városok és

ipartestületeik bevonásával, azonban ezeken kívül nemcsak Pest, hanem még
más vármegyék iparosai is kiállították aiTa érdemes készítményeiket. Az állam
10.000, Kecskemét pedig 3000 K segélyt szavazott meg, azonkívül a város még
2000 K-át adott jutalmazási czélokra. Ezzel kapcsolatban a Pestmegyei Gaz-
dasági Egyesület gazdasági gép-, permetez és baromfikiáUítást rendezett, mely-
elnöke gróf Keglevich Gáljor, társelnöke pedig Kada Elek volt. E kiállítás szintén

a legnagyol)b részvételnek örvendett a vármegye érdekeltjei részérl.

1903-ban megnyalt az állami gyermekmenhely, 1904-ben pedig fölállí-

tották a városi cselédszerz-intézetet, mely a cselédügy rendezését és a mizériák
megszüntetését van hivatva szolgálni. Az intézet cselédmenhelylyel kapcsolatos,
hol a helynélküli cselédek csekély díjért szállást kapnak. Az 1909. év augusztus
15— 18-án volt Kecskeméten a Magyarországi Dalegyesületek Országos Szövet-
ségének XVIII. dalversenye, gróf Zichy Gréza díszelnöklése alatt. A versenyen
az or.szág minden részébl 78 dalegyesület vett részt. A vendégek megkoszorúzták
Katona József és Kossuth Lajos szobrát. A résztvev dalegyesületek leg-

kiválóbbjai, nemkülönben karmestereik, értékes díjakat és jutalmakat
nyertek. A dalosverseny alkalmából a város emlékalbumot ad ki, mely
Kada Elek polgármester és a helyi Írógárda közremködésével a város történetét

és mai viszonyait ismerteti.
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Ismertetésünk nem volna teljes, ha nem emlékeznénk meg a már meg-
kezdett közmunkálatokról és az elkészített tervekrl, meh'ek rövid idn belül

megváló -iulnak. A város középpontja tele van építkezésekkel és az állványok
közül eg^Te-másra bontakoznak ki a közintézmények kétemeletes palotái.

Az utczák nagy része föl van túrva, azokban a csatornázás munkálatai folynak
serényen. A mvésztelep a városi Mkert ben még ez év folyamán fölépül ; áll

6 mütermes villából, 9 mtermet és lakást tartalmazó mterem-l:érházból és

a mvészeti szabadiskola épületébl. A képzmvészeti és iparmvészeti szabad-
iskola mellett ugyanilyen taiifoh^amok lesznek mkedvelk és iparosok részére,

továbbá sznyegszöv és keramikai mhelj'. Vezetk : Iványi-Ornwald Béla
festmvész és Falus Elek iparmvész. — A mintegy 2 millió korona költséggel

épül vízvezeték általános terveit a földmívelésügja miniszter már jóváhagyta
s egA' 250 m mély kútja már elkészült aSzéktómeUett. — A városi fels kereske-

delmi iskola els osztáh'a 1910 szeptember 1-énnyilík meg.— A 400 ág\'ra terve-

zett új városi közkórház építési programmja és általános tervei már elkészültek. —
A külterületi munkástelepítés szolgálatában 500 munkásház építése van tervbe

véve. — Azonkívül tervezik közúti %Tllamos vasút építését is, mely a város bel-

területének távolesö részeit hozná közelebb egymáshoz.

Kecskemét a Dmia—Tiszaköz vízválasztó élvonalán, Pest-Piüs-Solt-Kis-

kun vármegyének csaknem a középpontján fekszik; Magyarországnak népességre

7-ik, terület tekintetében 3-ik városa. Területe 151,697 k. hold, mely két

teljesen különálló részbl áll. Mindkét részt a vármegye alsódabasi, abon^^,

kiskmifélegyházai és kunszentmiklósi járásai, illetleg Nagykörös és Kiskun-
félegyháza városok határolják. Csupán délkeletrl, mintegy 5 km. hosszúságban
szomszédos Jász-Nagykun-Szolnok vármegj'ével, melytl a Tisza folyó választja

el. A legutóbbi meghatározás szerint az éjszaki szélesség 46°54'39.8" és a Green-

wiehtl számított keleti hosszúság 19''4r54.6" vonala a kath. nagj'templom
tornyánál keresztezi egymást. Ugyanitt a tengerszin fölötti magasság 121-75 m.

A határ alföldi síkság, jelentékeny magasságú homokbuczkákkal válta-

kozva a szarkási, nagybugaczi és szikrai részeken. A talaj túlnyomó részben

homok, melyben sok foszfor, vas, kálium, kalcium, gránit, trachit és bazalt-tör-

melék taláUiató. Azonban a homok egyáltalában nem sivár és terméketlen, a

mint ezt a legújabb idkig .tévesen ltték, st a város virágzó földmívelése, szl-
és gjümölcstermesztése éppen az ellenkezrl tesz tanúságot. A város határában

a növénj-zetet 728 virágos és 345-féle virágtalan növény, az állatvilágot pedig

162 gerinczes és 744^féle apróbb szervezet állat képviseli. Ezeken kívül van
83-féíe, az áUat- és növén%^'ilág határvonalán áUó ú. n. véglény. — Az éghajlat

jellemzen alföldi, nagy melegekkel és ers lehlésekkel. Az évi középhmérséklet
IIS" C; télen 1-5''. nyáron 23-2<' az átlagos hmérsék. A szelek iránya nyáron

éjszakn^-ugat, tavaszszal, szszel és télen délnj-ngat, szóval egész éven át dél-

npigat-nj-ugat. Az évi csapadék (es, hó) 580 mm.
A város határrészei a következk : Agasegyháza, Ágasegyházi tanyák,

Alsócsalános, Alsómonostor, Alsószéktó, Alsószent király, Alsóúrrét, Ái-pcid-

szállás, Belsballószög. Belsnjöi-, Beretvástelep, Borbás, Budaihegy, Csák-

tornyai hegv', Felsalpár, Felscsalános, Földmívesiskola. Felsmonostor, Fels-
széktó, Feísszent király, FelsúiTÓt. Halesz, Helvéczia, Hetényegj'háza, Kada-
falva. Katonatelep, Keresztút, Kisalpár, Kisbugacz, Kisfái, Klábertelep,

Kórhánköz, Köncsög, Krösihegy, KülsbaUószög, Külsn^ir, Máriahegy. Má-
riakápolna, Matkó, Méntelek, iliklóstelep. Mkert, Nagybugacz, öreghegy,

Szarkás, Szikra, Szolnokihegy, Talfája, Téglatelep, Törökfái, Tserd, Urihegy,

Vacsihegj', Városföld, Városmajor és Vágójárás.
A budapest—szegedi vasútvonalon utazva, Nagykrös elhagyása után

K'cskemét nagy terjedelm határába jutunk, melyben az els nagy állomás

Kiitonatelep. Azután a város fpályaudvarába érünk, meljmek számos sín-

j)árján tehervonatok állanak és a tága.s állomásba egész sereg help érdek vasút

fut be. A budapest—szegedi vasútvonal Czegléd—Kiskunfélegyháza közötti

szakasza 1853 szeptember 3-án nyílt meg. Az els heha érdek vasút volt a

kecskémét—fülöpszállási, melyet 1895 október 10-én adtak át a közforgalomnak.

Termésjeti
viszonyok.
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A rákövetkez év október 3-án a keeskemét—tiszaugi vonalat nyitották meg, mely
a Tisza felé n^•itja meg a közlekedést. A kecskémét—lajosmizsei vonalat 1905
január 15-én helyezték üzembe és igy a város ketts összeköttetést nyert a fvá-
ross;vl.| Ebbl a szakaszból Kisinirnél ágazik ki a kerekegyházi vonal, melyet
egy nappal késbb, 1905 január 16-án UA-itottak meg. A város belterületén van
három állomiis : Kecskemét pályaudvar, Alsópályaudvar és Máriaváros ; a külterü-
leteken 14 állomás és 16 megállóhely. A város az utóblii két évtized alatt egy
millió koronát költött helWérdekü vasutakra. Ujabban még a következ két
h. é. vasút építése van tervbe véve : Kecskemét, Orgovány, Szabadjakabszállás,
Bugíicz, Móriczgát, Szánk, Kiskunmajsa, Mérges, ötömös. Atokháza, Tompa
és Szabadka ; továbbá Buda])est, Soroksár, Alsónémedi. Bug\-i, Felsöpeszér-
puszta, Középpeszérpuszta. Középadacspuszta, Dinnyéshalom, Felsvári major.
Vágójárás, Kisn^ör és Kecskemét között.

A Tároe leinisn. Kilépve a vasúti állomásból, elttünk találjuk a Katona József-sétateret,

meh" lik. holdon sr cserjéivel, diszes virágágyaival és árnyas utaival kelle-

mes sétahely. Ennek mintegy a közepén van a kecskeméti Kaszinó dóroszlo-
pos elej 7iyári helyisége. Kissé oldalt pedig Katona József mellszobra áll. In-
nen két út vezet l'e a városba : a közepén keramittal és gyalogjáróin aszfalttal

burkolt keskenyebb Nagy-krösi-utcza és a Rákóczi-út. A Nagykrösi-utczában
van a Kecskeméti Közgazdasági Bank r.-t., mely 1907-ben alakult. A végén
pedig a régi. jónev Berctvás-szálloda. Elbb ez volt a pályaudvarhoz vezet
út. de ma már a Rákóczi-úton bonyolítják leginkább a vasút kocsiforgal-

mát. Ez az útvonal szintéii keramittal és a gyalogjárón aszfalttal van bur-
kolva. Az úttest oly tágas, hogy a közepén még több öl széles pázsit-út van, négy
sor fával, melyek azonban még nagyon fiatalok. Befelé haladva, találjuk a ha-
talmas terület, kétemeletes királyi tárvényházat, mely 1904^ben épiilt. Ebben
a nagj' épülettömblien van a járási íróság, törvényszék, kir. ügyészség és a fog-

ház. Az utcza végén balról egy modern kétemeletes ház van, magyar motivumu
szines rajzokkal díszítve : a város bérháza, melyben többek között a Kereske-
delmi Kaszinó helyiségei vannak. Jobbról van a Leszámítoló-Bank és a sarkon a
vöröskupolás izr. templom.

A vároB szive. Hatalmas, nagy tér áU elttünk, a Piacz-tér, újabban Szabadság-tér, mely
alig két évtizedes fejldésnek az eredménye. Azeltt itt utczasorok voltak, a
melyeket lebontottak, hogy a teret keUképen megnagyobbítsák. Az útvonalak
keramittal és az árúsoknak föiuitartott helyek téglával vannak burkolva. S a
kibvítése még egyre tart ; balról is van egy földszintes épületcsoport, melyet
a város már kisajátított és legközelebb le is Ijontat. Ide épiil majd a ref. fgim-
názium új kétemeletes palotája. Egyébként minden oldalról csupa emeletes

házak övezik és egész sereg modern palota épül éppen most nemcsak a ftéren,

hanem a fbb és mellékutczákban is. A Rákóczi-út torkolatánál, az izr. templom
tszomszédságában van a Magyar Általános Hitelbank kecskeméti fiókja. A tér

éjszaki oldalán épül mindjárt az ógr. hitv. ev. egyház kétemeletes bérháza, fedett

átjáróval, a régi, szintén épületömbbe épült a templom mellett. Mellette van a

Kecskeméti Takarékpénztár-Egyesület, a régi takarék kétemeletes palotája. Mg
a vele szomszédos sarkon a Kecskeméti Kereskedelmi Iparhitelintézet és Népbank
új és nagyszabásúra tervezett kétemeletes palotája, a bank régi, egyemeletes

háza mellett, a mely épületcsoport azonban már beugrik a térbe, de ez már
legközelebb szintén lebontásra kerül. Ennek túlsó oldalán van az ri kaszinó,

a mely már megkezdte kétemeletes palotájának .építését a Rákóczi-úton. A f-
téren tartják a piaczokat, melyeknek fként gvoimölcs- és dinnye-forgalma oly

nagy, hogy az adás-vevés a villamos lámpák fénye mellett már hajnaU egy-két

órakor megkezddik. A nagy tér meglehetsen tagolt és minden részének más
a neve s az utczák és terek új elnevezése éppen most van folyamatban.

A balra, azaz délfelé kinyúló tér a Fiskola-tér, itt van a ref. kollégium

régi épülete, a hol már csak a fgimnázium lakik, mert a jogakadémia átköltö-

zött az egj'háznak a gimnázium mellett lev egyemeletes épületébe. Ezekhez
sorakozik az id vasfogától szürkére rágott ref. templom, köriilötte a ref. bazár-

épülettel, mely már a Szabadság-térre néz és bolthelyiségek vannak benne.

A tér njiigati oldalát a városháza hosszú négyszögVjen, teljesen szabadon álló,

igazán szép és impozáns, kétemeletes épülete foglalja el, homlokzatán árkád-

szer folyosóval, keleti stílusra emlékeztet íves hajtásokkal és majoUka-díszekkel.
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A városháza épületében van elhelyezve a városi múzeum is, a mely egyelre
még nem n%-ilvános. A régiségtár és néprajzi g^nijtemén}' 1713 darabhói áll,

míg a képzmvészeti osztály 44 malkotást riz. Eltte kis, 500 3-öles,

bekerített park van s még elbb a hajadonfvel szónoki pózban álló Kossvih-

szobor, mely a városházára néz. A bronzszobor, meljniek talapzatán egy kiegye-

nesített kaszát tartó, ruhátlan, izmos magyar, térdére könyökölve ül, Telca Ede
kitn alkotása. A térnek ezt a részét már Kossuth Lajos-térnek nevezik.

A Kossut h-téren van a ferenczrendi barátok temploma, melynek a bejára-

tánál lev bástyafal, két alacsony kapuval, már a török korban is fönnállott

és ez a város legrégibb építészeti emléke. Mellette délre van a róm. kath. egyház
kétemeletes bérpalotája, melyben a Kecskeméti Központi Takarékpénztár és a

Katholikíts Egyesület liel^aségei vannak. A Kossuth-térnél még két másik tér

szökellik össze : a városháza déU oldalán a Lestár-tér és a Katona József-tér.

A Lestár-téren van a posta, távíró és távbeszél épülete, mehmek emeletén találjuk

a Kecskeméti Hitelszövetkezetet és a Briparosok Anyagbeszerz Hitelszövetkezetét

is, mindkett az 0. K. H. tagja. A posta mellett van a Royal-szálloda.

Mind a posta, mind a kath. bérház másik oldalával a Katona József-térre

néz, melynek közepén 800 D-öles parkban az új városi színház van, a Vígszínház

mintájára berendezve. A színház eltt áll a mvészi becs és szépség Szent-

háromság-azohov , melyet a XVIII. században düliöngött kolera emlékére emelt

a város lakossága. A szúiháztól jobbra a régi Nádor-épület és régi színház helyén

az Osztrák-Magyar Bank új palotája van, ezzel ferdén szembe pedig a József-

gzmalom. A színház mögött látjuk az egyemeletes polgári leányiskolát. Ugyan-
csak ezen az oldalon érintkezik a Katona-térrel a régi Tatai-tér, melyben a városi

zeneiskola van az ú. n. öbester-laktanyában, a hol valaha az öreg József föherczeg

katonáskodott. Lakószobáját az ódon kandallóval ma is mutogatják, A Tatai-

teret rövid utcza kapcsolja össze a Fiskola-térrel,

Visszatérve a Szabadság-térre, ennek éjszak-nyugati sarkában, de részben széohenyi-tér,

a Széchen3a-térhez is tartozva, áll a hatalmas méret róm. kath. templom, meljiiek

erkélyes tornyában a tzörség székel. A templom magaslaton épült és minden
oldalról lépcsn kell hozzá fölmenni. A fbejárat két oldalán két fehér márvány-
tábla van. Az egjdket a MoUináry-háziezrednek az 1878-iki boszniai had-
járatban elesett 3 tisztje és 46 katonája emlékére — nevük fölsorolásával —
1890-ben az ezred tisztikara, a másikat az 1848—49-ben elesett kecskeméti

honvédek emlékére 1892-ben a város lakossága állíttatta. A templom belseje

tágas és díszes, egy f- és hat mellékolt áiTal : a mennyezet freskói Roskovics

Ignácz festmvésztl valók. A templom mellett van a plébánia-hivatal s ezzel

szemben épül a róm. kath. egyház bazárépülete, a túlsó utczára néz bazár-

épület fol^-táfásaként. A Széchen^^-téren van az Iparosotthon csinos, modern,
kétemeletes sarokháza. Benne van az Ipartestület, Munkásbiztosító pénztár

és Ipari Hitelszövetkezet helyisége. Azonkívül van benne vendégl, kávéház
és szálloda házi kezelésben és kisebbszer színpad. A mellette lev sarkon áll

a gör. kel. templom, mögötte az adóhivatallal. A Széchenyi-téren is, van egy kis

1200 i/g-öles park.

A városháza mögött, a Lechner Ödön-utczában van a volt katonai kórház vá.sári-utoza.

épülete, melyben a városi hatósági cselédelhelyezö-intézet teljesíti liivatását.

Ez és a róm, kath, templom között indul ki a kanyargós Vásári-utcza. melynek
kezdetén jobbra van a kecskeméti Gazdasági Gzmalom és Gzfüid, Az utcza

egyik kanyarulatánál találjuk a város csinos, földszintes bérházát, melyen a város

többi bérházainál megtakarított majolika-díszeket alkalmazták. Mellette n\ilik

a Hosszú-utcza, benne a város egvak iskolájával. Közel a vásártérhez balra UNÜik
a Damjanich-utcza, melyben a Kecskeméti Bortermelk Pinczeszövetkezetének

hel\iségei vannak, a nemrég fölállított 700 hl rtartalmú Rákóczi-hordóval.
Kilépve a Vásári-utczáb ól, elttünk van a Nagyvásártér. a hol a kecskeméti vásártér,

híres országos vásárokat szokták tartani. A város felé es részen van a kirakó,

kifelé pedig a baromvásár. A vásártér jobb oldalán, egészen új wrosrész kelet-

kezett, csinos házakkal. Ez most a város Mária-város nev kerületéhez tarto-

zik s azeltt az volt a vásártér éjszaki határa. A Mária-város végében van a
Budapest—tiszai h. é. vasút Máriaváros nev állomása. Az állomáslioz vezet
út mellett jobbra van a régi Sörház-laktanya, a hol a hadkiegészít parancs-

nokság székel. Eltte áll a Mária-szóbor, melyet Csábay Mihálj' kecskeméti pol-



346 Kecskemét.

gár emeltetett. A vasúton túl, az izsáki úttól jobbra terül el a if!wio//-laktanya

melyben a közös 8. huszárezred három százada van elhelyezve. A kaszárnya
túlsó sarkánál kerdödik a Széktó, nyári fürdvel és uszodával s a 18 holdn\T terü-

let Széktó-sélatér . nyári mulat óheln-séggel. Ugyancsak itt van a Kecskeméti
Atlétikai Club gyakorló és verseny[)ályája. A Széktó mögött már fúrják a vízve-

zeték 250 m mély kútját. Az Izsáki úttól balra van a 38. közös gyalogezred lak-

tanyája, utána a helyrségi csapalkórház s ez után az Erzsébet-pótlaktanya, mely-
ben a Galicziában állomásozó 13. közös hu.szárezred egy századát találjuk. A vá-

sártér elején balra van a /ío?!w'aí^íiS2ár-íaA;to>ij/a, ezt követi a róm. kath. Szent-

háromság-temet, a hol Katona József is el van temetve, de ma már e teme-
tben nem engedélyeznek új sírhelyeket, mert lezárták. Ezen túl van az új közös

temet. A vásártérnek ezen a részén a városban lakó tisztviselk kertváros és tiszt-

vweZfeíepezéljaira kértek telket a várostól és ezaterv is valószínleg megvalósul.
QyArnegj-od. ^ honvédlaktanván és a temetkön túl van az ú. n. Halasi kapu, hová a

Halasi-utczán át lehet a városból kijutni. Ez Kecskemét gyárnegyede, hol els
helyen a város 1897-lien megn^•ilt villamos telepe van. Mellette a Kecskeméti
Oazdasági Gépgyár és Vasöntöde r.-t. és az Els Kecskeméti Gi/w/fig'í/tírr.-t. telepei.

Távola bi) látliató az Els Kecskeméti Konzervgyár, mely a bozeni gyár magj^ar-

országi fiókja s a most folyó 1910. évben, midn az adómentesség és államsegély

élvezete megsznt, üzemét beszüntette. E gyárat legközelebb Magyar rész-

vénj'társaság fogja átvenni. Mellette tervbe van véve még három új gyár :

czementmk, vezalin és vatta-gyár építése, melyek részére a város a,

kedvezményes árú telket már ki is jelölte. Ugyancsak itt van a Kecskemiét-

Alsópályaudvar. hol a Máriaváros fell idekanyarodó Budapest—tiszai és a nyugat
fell jöv Kecskemét—fülöpszállási h. é. vasút egyesül. A pályán túl délre az

Egyesült Göztéglagyár r.-t. és a Városi Téglagyár hatalmas kéményei tnnek sze-

mnkbe. Ezeknél azonban közelebb, csak kissé más irányban vannak a sertés-

hizlaló telepek, melyek még mindig kitn anyagot lzlalnak Kbánya és a kül-

föld számára, de ma már nem annjdt, mdnt régen. Közöttük áll a Sertéshizlaló

r.-t. gzmalma, mely fleg a telepek szükségletét elégíti ki.
Ejssaki oldal. VLsszatérve ismét a ftérre, onnan a Széchenjd-téren és Bels-Széchenvá-

utczán át a Kápolna-utczába jutunk, mehniek végén már a szlk kezddnek.
Balról a kihaló gör. keletiek keskeny, háromszög temetjét találjuk, melyet a
város már kisajátított. Mellette már utcza halad ki a várostól, melynek két

oldalán a szlk között csinos családi házak emelkednek és nemcsak nyári,

hanem mivel közel van a városhoz, állandó tartózkodásra szolgálnak. Ez utczának
a végén keresztbe és a ttilsó, párhuzamos utczába is átnyúlva, leljük az országos

tanítói árvaház díszes épületét, melyben az ország minden részébl 235 tanítói

árva nyer elhelyezést. Ha az árvaház eltt vezet utczán befordulva végigmegyünk,
a budai útra jutunk, mely a régi Budai Nagy-utczának, most Jókai-utczának

a folytatása. A Jókai-utcza a Szabadság-térbl a Nagykrösi-utcza torkolatánál

ágazik ki éjszak felé s ha rajta elindulunk, jobbról találjuk a kegyesrendiek tem-

plomát, jögimnáziumát és társházát. Balról egy régi sárga sarokházban, a tör-

vényszék egykori épületében most az inaiskola és a tanfelügyeli kirendeltség

nyer elhelyezést és az 1910— 11. isk. évben itt fog megnyílni a városi kereskedelmi

iskola. Arréb, szintén balról, az állami freáliskolát találjuk. A 8. számú házon
márvány emléktábla látható, mely azt jelzi, hogy 1842—54-ig itt lakott Jókai
Mór, kirl az utcza Ls nevét vette. Egvók baloldali mellékútczában van a két

holdnjT Gyenes László-sétatér, a város egykori fmérnökérl elnevezve. Az utcza

végén van a református, róm. kath. és izr. temet, a két utóbbi egymás mellett,

a harmadik pedig velük szemben.
A város éjszak-keleti oldalán, a budapest—szegedi fvonal közelében, a

szolnoki út mellett épül az új honvédhuszár-laktanya ; míg éjszak felé, a nagy-
krösi-út mellett, az állami gyermekmenhelyet találjuk.

Déli oldal A Szabadság-térrl, a Jókai-utczával szemben, a Bemczky Ferencz-utczán

át dél felé indulva, nemsokára a hosszú Csongrádi-idczába jutunk. Ennek bal-

oldalán találjuk a csongrádi-utczai kisegít elemi iskolát. Egyik jobboldali mel-

lékutczán, a Folyóka-utczán át az Erzsébet-teret látjuk, a róm. kath. templommal
és második plébániával. E téren van még a III. ker. községi népiskola, a régi

katonai lovarda épületében a városi kosárfonó tanfolyam és a városi sznyegszöv
iskola. A hol a Csongrádi-utcza kiszélesedik, a Kurucz-tér nevet veszi föl s ennek
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jobb oldalán, két sai'okra néz épületben ismét elemi iskola van. Az utcza végén
van a 30 holdas Mkert, a melyben a mvésztelep épül, lrdetve a város polgár-
mesterének és lakosságának mérzékét és kulturális áldozatkészségét. A M-
kertben áll Katona József szobra, mely valaha a budapesti Nemzeti Szinházban
volt. Ezen túl van az áll. földmíves-iskola, ni gazdasági szaktanfolyammal és
mintagazdasággal. Itt van még a városi szegényház és kórház is és ezektl dél-

nyugatra a városi mjéggyár és közvágóhíd, mindkett villamos erre berendezve.
Kecskemét város lakosainak a száma az 1890. évi népszámláláskor 49.600 Lakosság,

volt, 1900-ban pedig 57.812. Ebbl 56.786 a polgári és 1026 a katonai népesség.
A jelenlevk közül külföldi honos 129, külföldön távollev 90. Nem szerint

29.083 férfi és 28.729 n. A kor szerinti megoszlás a következ ; 6 évnél fiatalabb

9085, 6—11 éves 7641, 12—14 éves 4108, 15—19 éves 6196, 20—39 éves 15.633,
40—59 éves 10.518 és 60 éven túl 4631. Családi állapot szerint : ntlen és hajadon
33.677. házas 20.562, özvegy 3460 és törvényesen elvált 113. Anyanyelv szerint

ís:y oszlott meg : 57,283 magyar, 401 német, 40 tót, 8 oláh, 2 kisorosz, 16 horvát,
17 szerb és 45 egyéb ; magyarul beszélni tud 57.669. VaUás szerint : róm kath.

40.612. gör. kath". 60, ref. 14 203, ág. ev. 873, unit. 14, gör. kel. 67, izr. 1978.

egyéb 5. A lakosságból ír és olvas 31.574. A népesség 1900-ban 9577 házban
lakott. Ezek közül kbl vagy téglából épült 858, vályogból téglaalappal 2617,

csak vályogból vagy sárból 6037, fából 65 ; cseréptetvel 2974, zsindelylyel

1200, nád- vagy zsuptetvel 5403.

A szaporodás eddigi arányából következtetve, ma a lakosság 70.000 lélekre Tanyai éiet.

tehet. Ezek közül azonban legföljebb 40.000 lakik a városban, a többi 30.000
pedig a várost messze távolságban körülövez tanyákon. Ezalatt korántsem
értend, hogy a tanyai lakosság el van maradva és nélkülözi a ktdtura és modern
haladás eszközeit és kényelmét. Az utak jók, azonkívül— mint már említettük—
a külterületeken 14 vasúti állomás és 16 megállóhely van, melyek közvetítésével

a lakosság bármikor bemehet a városim. A közlekedést szolgálja továbbá hat
tanyai postaügynökség ; a hol pedig még üyen nincs, ott a leveleket a lovas-

rendörök kézbesítik a tanítóknak, a kik viszont a gyermekek útján küldik széjjel.

A közbiztonsági szolgálatot a lovasrendrség teljesíti ; már vannak tanyai
rszobák, melyek számát legközelebb szaporítják és valamennjdt telefon köti

majd össze a középponttal. Van 30 pusztai iskola és a közegészségügy szolgá-

latában állanak a házi gyógyszertárral fölszerelt orvosi rendelhelyek, hová
meghatározott idben a tiszti orvosok járnak ki. A hívek lelldsziikségletére

van a katholikusoknak 2, a reformátusoknak egy tanj^ai temploma és egy ima-
háza, ilindezek mellett van még a tanyákon több bolt, szárazmalom, szélmalom
és egy gzmalom is.

A lakosság foglalkozása túlnyomó részben az stermelés, mert az 1900. Föídmiveiés.

évi népszámlálás szerint a város 57812 lakosából 34.053 stermelésbl élt Az s-
termelés azonban meglehetsen intenzív ; a földmivel lakosság, különösen a

mezgazdasági munkások keresetének nagyobb részét nem az állattenj'észtés,

a gabonafélék és kapásnövények terme.sztése, hanem a szlmívelés, gj'ümölcs-

és zöldségtermelés és a baromfi-nevelés szolgáltatja A város összterületébl
•szántó 76.131 k. hold, 862 C-öl, legel 27.338 k. h. 454 D-öl, rét és kaszáló

15,473 k. h. 672 D-öl, nádas 906 k. h. 1309 D-öl, erd 17.288 k. h. 1460 D-öl,
.'^zöl 5973 k. h. 1024 H-öl, kert 547 k. h. 594 D-öl, terméketlen 8037 k. h. 992
D-öl, utak, utczák és terek 360 k. h. 199 D-öl, park 24 k. h. 246 D-öl, vasút
310 k. h. 1350 D-öl, víz 191 k. h. 577 D-öl, katonai gyakorlótér 5 k. h, 1217

D-öl, temet 21 k. h. 1353^n-öl ; összesen 151.697 k. hold 967 D-öl- A föíd-

miveiés Kecskeméten a XVI. században vett nagyobb lendületet. 1677-ben
már 3 19- 000 hold terület állott mezgazdasági mivelés alatt, de ennek nagyobb-
része bérelt terület volt. Ekkor és a XIX. század elején a gabonát vermekben
tartották. A gabonatermesztés újabb emelkedése a múlt század második felébe

esik. a mikor a vasutak kezdtek terjedni. De ma már nem olyan jelentékeny,
mert a hasznothajtóbb ágak lassanként kiszorítják. A zöldségtermesztés máris
nagyarán\-ú, de egyre intenzivebbé válik. A zöldségféléket a helyi fogyasztáson
kívül a kecskeméti konzervgyár dolgozza föl.

A város legsibb foglalkozása az állattenyésztés. Már a XVT. században Aiiattenyésitfc

nyomát találjuk, hogy az óriási legelkön a szarvasmarhák, lovak és birkák
ezrei tenj'észtek. Fénykorát a XVII. és XVIII. században élte. st ideszámít-
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hatjuk a XIX. sizázad els felét is. .\ városnak magának voltak kitn fajauyagú

méne.^ei és gulyái, melyek Európa-szerte lresek voltak. Ma már ez is vissza-

fejldik, a hasznosabb gazdasági ágak térfoglalásával. Néhány évtized eltt a

.sertéstenyésztés is virágzó volt. de az lijabban föllépett sertésvészek következ-

tében a tenyésztési kedv nagyon leloiiadt. Ellenben a baromfitenyésztés nagy
mértékben föllendült és eg_\Tc nagyobb tért hódít. Ez id szerint az állatállo-

mány a következ : 7375 ló, 66 szamár. S766 szarvasmarha, 8895 juh, 29 kecske,

10.455 sertés. Az állategészségügjTe 2 állami. 3 városi. 2 katonai és 7 magán-
állatorvos ügyel föl.

6 és iry- Legjövedelmezbb gazdasági ága Kecskemétnek a szl- és gyümölcster-
"

mesztés. Ennek nyomát már I. Géza király egyik oklevelélien megtaláljuk.

A XVI. és XVII. századi tudósítások szerint a várost félköralakban szls-
kertek övezték és vörös l)orát messze vidékre szállították. A XVIII. század

elején a belga királyi udvar gyümölcskertjébe Kecskemétrl vittek gyümölcs-
fákat. Az 1850-es években a város Bakuié Márton pomologus vezetése alatt

minta-g^"ümölcskertet alapított, melybe külföldi nemesfaju csemetéket hoza-

tott. Legkiválóbb Kecskeméten az alma és baraczk. nemkülönben a dinnye,

mely külföldön is híres és keresett. A város körül lev szltelepítések területe

ma már a 12,000 k. holdat is meghaladja és ezek mindeg\ike egyszersmind virágzó
g_\TÍmölcsös is. A jelentsebb szl- és gyümölcstelepek a következk : az áll.

í-inczellériskolával kapcsolatban a 200 holdas Miklós-telep, mely fként szl-
vesszt termel ; a város szikrai birtokán 200 hold nemesfajú szltelep, melyet

400 holdra egészítenek ki ; a Helvéczia-telepet svájczi társulat alajútotta 2000

holdon mellette a Kecskeméti Gyümölcs- ésSzölszövetkezet 100 holdas telepe,

melyet id. Katona Zsigmond vezetése mellett ültettek ; Klaber Mór 400 liolda,s

telepe, m?lyet 1000 holdra egészítenek ki; továbbá .Bereívás Pál szli és il/aíMoá

János telepe.

iP"''- Kecskemét ifara már a XVI. és XVII. században virágzó volt, a mint
azt a népes czéhek fönnállása bizon\-ítja, melyek czélileveleit az ipari részben

ismertetjük. Ma a kézmíves-ipar már hanyatlik, noha a versenyképesség érde-

kében ipari gépeket is igénybe vesznek. Azért az önálló iparosok száma nem
csekély és közülük nem egy tekintélyes forgalmat ér el. Az önálló iparosok száma
az 1909. év végén a következ : aranyozó 1, asztalos 68, bádogos 12, béltisztító

4, bognár 46, borbély 34. czipész 127, csizmadia 136, czímfestö 2, czimbalom-
és hegedkészit 1, czukrász 6, építmester 2, kmíves mester 23, kisebb mun-
kára jog. kmíves 61, ácsmester 8, kisebb munkára jog. ács 12, cserepez 1,

esztergályos 10, fazekas 7, féss 4, fogmves 2. gépjavító 6, hentes 74, juhhus-

mér 12, kádár 14, kalapos 7, kályhás 1, kaptafakészít 2, kárjiitos 8, kefeköt

3, kelmefest 6. keztyüs 1, kéménysepr 2, késes4, kocsigyártó 5, kosárköt 2,

kovács 58, kfaragó 3, köteles 11, mészáros 12, mézesI)ábos 3, müszerkovács 1,

ni szabó 16, órás és ékszerész 4, könyvköt 3, lakatos 37. mázoló 14, papucsos

4, permetezanyaggyáros 1, puskamíves 1, paplanos 2. rézmives 4, rézönt 3,

reszelvágó 1, rostás 3, süt 23, szabó 124, szappanos 6, szíjgyártó 15, szobafest

19, szöv 6, szcs 14, szrszabó 4, talicskás 6, tímár 20, villamos vüágítási sze-

rel 4. A vegyes iparágnál található 2 bodega, 2 bor- és pálinka-különleges-

ségi üzlet, 1 palaczkbor kíviteU üzlet, 1 szlprés és malomkészít, 1 ablak-

tisztító. 1 tükör- és képkeretez, 1 látszerész, 1 varrógép- és kerékpárjavító

mhely, 3 harisnyakészít, 3 táiicztanító, 13 fésüln, 6 mosó- és vasaló-in-

tézet, 4 ruhatisztító és 4 cselédszerz. A vendégls- és száUodás-iparnál van 4

szálloda. 17 vendégl. 5 kávéház, 12 sörcsarnok. 97 kocsmáros és 8 kávémé-
rés. — A gyáripar most van fejldben, de máris nagy telepekkel dicsekedhe-

tik. A gyáripart a gzmalmok, tégla-, eczet-, cognac- és szappangyárak, a

gép-, gyufa-, mjég- és konzerv-gyár, a város villamostelepe és a már kijelölt

három új gyár képviselik. S ide számíthatjuk a nyolcz könyvnyomdát is.

ereskodéí. Kccskemét volt hajdan az egész ország állatkereskeddmének a középpontja.

Vásárai olyan nagy forgalomnak örvendtek, hogy néha két hétig, st tovább

is eltartottak és azokon fél Eiu-ópa kereskedi fordultak meg. De maguk a híres

kecskeméti tzsérek is messze földet bejártak és hogy mindenfelé szabadon

közlekedhessenek barmaikkal. III. Ferdinánd 1646-ban oltalomlevelet adót
nekik. Bécs és a császári hadsereg élelmezését majdnem egyedül Kecskemét
látta el marhával. Azonban voltak a városban boltos kereskedk, másként kai-
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marok is nagy számmal. A megtelepedett török kereskedk még a fölszabadulás

után is üzérkedtek egy darabig, de késbb a kereskedelem a görögök kezébe
került, kik 1721-ben kötött szerzdés szerint évente 350 frtot fizettek üzletük

gyakorlásáért. Idvel k is kihaltak és ma már Kecskemét a szabad kereskedés

aiapján virágzik. Legnag\-obb arányú a sertés-, baromfi- és gyümlcskereskedés,

még pedig csak kiviteké. Kb. 50.000 db. sertést visznek ki évente külföldi-e. Leölt

és él baromfit fként Ausztriába, Drezdába és Boroszlóba szállítanak nagy
mennj-iségben. Maga a tojáskivitel Bécsbe mintegy 2000 mázsa. Hasonlóképen
nagy mennj-iséget küldenek közvetetlenül Londonba is. A múlt század második
felében Handtel Károly gyógj^szerész buzgólkodására megalakult a Kecskemét-
vidéki Gazdasági Egyesület, hogy a gyümölcsnek kiviteli piaczot biztosítson.

Az eszme gyakorlati megvalósítója Kecskeméti Hercz bor- és g^oimölcs-keresked
volt és az ö érdeme, hogy ma már a kecskeméti gj'ümölcsöt, leginkább almát és

baraczkot, nemcsak Ausztriába, hanem Német-, Olasz-, Lengyel- és Oroszországba
is szállítják, egy millió kosárral évenként. Az 1909. évben a kecskeméti vásá-
rokra fölhajtottak 5177 lovat, 62 szamarat, 12.712 szarasmarhát, 6999 juhot,

82 kecskét. 6747 sertést ; ezekbl eladásra került 2055 ló, 1 szamár, 6402 szarvas-

marha, 907 juh, 44 kecske, 2753 sertés. A vágóhídon levágtak 268 bikát. 640
ökröt, 2130 tehenet, 2000 borjut, 12.046 juhot, 7726 bárán\-t. 24 kecskét é.s

16.285 sertést. A vágóhidiévi bevétel 20.74318 K, melybl a tiszta jövedelem
16.680-81 K. A város hat piaczán a helypénz évente 130.000 K. Az elmúlt év
végén az önáUó kereskedk száma a következ volt : 6 agyagedény, 28 baromfi,
29 baromfi és gyümölcs, 9 bor, 7 br, 2 bútor, 24 déligyümölcs és czukorka,
6 díszm, férfi- és ni div-at és 21 divatkeresked, 5 divatárusn, 1 szivar- és

dohán\'tzsde, 4 edény, 1 eczet, 4 élelmiszer és gyümölcs, 7 épületfa, 1 faszén,

24 fa-, szén és koksz, 2 festék és olaj, 3 férfidivat, 2 férfii-uha, 2 fehérnem, 10
fszer, 2 fszer- és vas, 39 fszer és vegyes kiskeresked, 20 gabona, 1 gazdasági

gép, 1 gyufa, 30 gyümölcs, 5 hal, 5 hagyma, paprika és zöldség, 10 juh, 1 kasza
és faedény, 1 kéjD, 4 könyv és papir, 7 liszt, kenjér- és élelmiszer, 5 Uszt, korpa
és só, 10 ló, 14 marha, 7 mész és czement, 1 miparáru, 2 ni ruha és 3 nyersbr-
keresked, 15 ügynök és bizományos, 1 óra- és ékszer. 4 páhnka és szesz, 1 pet-
róleum nagy, 4 pipa, 4 rövidárú és 7 sajtkeresked, 8 sertéshizlaló, 14 sertéshús
és szalona és 16 sertéskeresked, 29 sertéskupecz, 3 sírkraktár, 2 szállító és

élelmez, 3 szappanos, 4 temetkezési váUalat, 2 toU, 3 varrógép, 5 üveg, edény
és porczellán, 7 vas, 2 vasedény és 2 virágkeresked és 6 zsibárus.

Az ipar, kereskedés, hitel és közlekedés terén szerzett jövedelmébl élk
száma 1890-tl 1900-ig 4260-ról 5870-re, vag>-is 37-7%-kal emelkedett. Ez a
szaporodási arányszám az egész lakosság 1805%-os szaporodási arányszámának
több mint két.szerese, tehát Kecskemét városias jellege a lakosság foglalkozás
szerint való megoszlásában is eg\Te jobban kidomborodik. Még feltnbb az
ipar, kereskedés és közlekedés után élk számának szaporodása, ha figye-
lembe vesszük, hogy 1900-ban a lakosságból mintegy 26.000 lélek a várost kör-
nyez tanyákon lakott ; ez a lako.sság szinte kizárólag földmlveléssel foglalkozott,
a 32.000 fre tehet igazi városi lakosság 10 évi szaporodási arányszáma pedig
csak 9-03% volt. A kivándorlás következtében beálló fogyás jelentéktelen.
Az elmít évben kiadtak 46 útlevelet 49 személy részére.

Az ipari és kereskedelmi forgalomnak szükséges kiegészít része a hitelügy, Pónzintéieteb.

melynek kecskeméti szervei a következk :

Kecskeméti TakarékpémUir-Egyeaüht. alakvilt 1867-ben. 120.000 K alaptökével, mely 300 db.
400 koronás részvónyböl állt. Most az alaptöke 1..500.000 K. 3000 db. 500 koronás részvén^•nyel.
Tartaléktöke 7."iO.«00 K. rendkívüli tartaléktke 332.74137 K. együtt 1,082,741-37 K ; "betét-
ezárala 6.791.184-41 K, forfralom 130,113.386 K. vapyon 13,212.0iir>-73 K.

Kecskeméti Kereskedelmi Iparhitelintézet és Népbatik. alakult 18t)!l-ben. (iOO db. 200 koronás
részvénynyel és üzemét megkezdte 1871-ben. Ma az alaptöke 1.500.000 K. 3000 db. 500 k-ás rész-
vényben. Tartaléktöke .iOO.OOO K. forgalom 711.000.000 K. kölcsön-.illománv 6.161.022 K.

Kecskeméti Központi Takarékpénztár, alakult 1872-l)en 300.000 K alkptökével. mely 3000
db. 100 k-ás részvénybl állt. Most az alaptöke 1.200.000 K. 300.000 db. 400 k-ás rószvónv. Tar-
taléktöke 220.000 K. nyugdíjalap 63.000 K, betét 1.500.000 K.

Kecskeméti Uszámitoló- és Pénzváltó- Bank. alakult 18'.»5-ben, 200.000 K alaptkével s mkö-
dését megkezdet 1 8!t6-ban. Ma összes tökéje a mi'isfél millió K-át meghaladja, forgalma 100.000.000
K. a nyugdijalap 60.000 K.

Osztrák.Magyar Bank kecskeméti fiókja. 1900-ban keletkezett. Hatáskörébe tortozik Kecs-
kemét thj. város, az abonji. alsódabasi. dimavecsei, kalocsai, kiskrösi, kiskunfélegyházi, kunszent-
miklósi. monori (Kisp-st kivételével), nagykátai ós ráczkevei járéa (Soroksár kivételével). Mellék-
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helye vnn Czeplóden. Kalocsán. Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason és Nagj-kórösön. Pénztári for-

galom 326.03ti.00O K, leszámítolás 47.99Í.0'.>4.0S K. kézizúlog 4.422.200 K, giro-forgalom
205,308. 333- 1;< K. nyereség 348.134-68 K.

Magyar Általános Hiulbank kecskeméti fiókja, keletkezett 1903-l>an. Üzleti hatásköre kiterjed
Pest. Szolnok és Csongrád várraegjére.

Kecskeméti Közgazdasági Bank r.-t. .Mokvilt 190T-bon. Alaptkéje ma 1,000.000 K. A nevében
kifejezett czélt szolgálva, rósztvett a keoskométi gazdasági gépgyár és a gjufagyár alapításában.
Hasonlóképen az intézet alapította az izsáki polgári takarékpénztárt.

Kecskeméti Hitelezövelkezet. mint az O. K. H. tagja. Alakult 1886-ban. Hatásköre a városon
kÍNKil öt szomszédos községre tí-rjed. Czólja : tagjainak olcsó hitelnyújtás gazdasági eszközök 4a
birtok szerzésére.

Kecskeméti Ipari Hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja. Alakult 1909-ben, a törzsvagj'on

100 K névérték üzlotrészekhöl áll s minden tag köteles legalább egj-et jegj'ezni.

Tantigy. Kecskemét város taiiüg_\"i viszonyai magas fokon állanak. A városban a
tanintézetek minden faját megtaláljuk, a kisdedóvótól az akadémiáig. Mind
az egyházak, mind a város nemes kötelességének tartja a közoktatásüg\a intéz-

mények fejlesztését ; erre vall, hogy a város költségvetésében a tanügyi kiadások
285.957 K 58 fillérrel szerepelnek. A város tanintézetei a következk :

.\z eUó kisdedóvó Németh László jómódú lakatos kezdeményezésére 1862-ben keletkezett,

de csak akkor szilárdult meg, midn 1871-ben községivé változott. A másodikat és harmadikat
1874-ben állította a város, a negjediket pedig 1899-ben. Jelenleg ebbe a négy városi kisdedóvóba
kb. 450 gjermek jár. Az évi fönntartás 9219.70 K. Van 4 óvón és 4 dajka.

Az e/emt oi-(a(ós els nyomát a katholikusoknál 1644-ben, a reformátusoknál 1716-ban találjuk,

hol ekkor már 3 tanit mködött. Jlikor az ág. ev. egj'ház 1792-ben megalakult, nyomban iskolát

(állított, míg az izr. hitközség 1840-ben állította föl négyosztáhTÍ iskoláját. A gör. kel. egj-háznak
is volt elemi iskolája, mely szintén községi segélyben részesült. 1856-ban fölállította a város a tanyá-
kon az els 10 községi jelleg iskolát, melyek azonban a felekezetek felügyelete alatt álltak. A ref.,

ág. ev. és gör. kel. népiskolákat az 1868-iki törvény alapján rö\'id idn belül községesítették, míg
a róm. katli. csak 1876-ban. az izr. pedig 1877-ben sznt meg. Ma a népoktatás teljesen a város
kezében van és ezt a czélt 9 városi ós 30 pusztai iskola szolgálja. A városban van 9 iskolaépület,

42 osztálylyal és 46 tanítóval ; az iskolák ezek : I., II. és Hl. kerületi, középponti, Mária-városi,
Kurucz-téri. Kist^mplomt<5ri. Muszáji és Csongrádi-utczaí kisegít elemi iskola. A pusztákon van
30 iskolaépület, ugyanannyi tanítóval és 124 osztálylyal. .-V pusztai iskolák a következ helyektl
nyerték ne\-üket : Felsöalpiir, Klál^ertelep, BaSlószeg, Szarkás, Urrét, Pusztaszer, Kismat kói-út,

Izsáki-út, Vágójárás, Felsszentkirály. Alsószentkirály, Felsszékdül. Alsószékdülö, Borbás, Gátér,
Városföld, .\lsóvárosföld, Halesz, Helvécziatelep, Felságasegj'háza, Ágasegyháza, Kisfái, Tal-

fája, Lakitelek Szikra, Katonatelep, Budai-út, Benei-út, Felsesdör és Monostor. A városi ós

pusztai elemi iskolák összes é\T költsége 176.672 K, ebbl 34.990 K államsegély, 111.850 K-át pediga
város fizet, a mit részben az 5% iskolai pótadóból fedez. A tankötelesek száma az 1908—9. isk. évben
a következ : 6— 10 éves 8891. járt 6442 ; 12—14 éves 3721, járt 2528 ; 15 évnél idsebb 316, járt

212 ; összesen 12.928 tanköteles, a kik közül 9182 járt csak iskolába. 3746 pedig nem. — Az V,—VI
fiú-osztályok részére slöjd-tanfolyam van a kózügjesség fejlesztésére.

A mesterinasok oktatása az abszolutizmus alatt 1855-ben kezddött. 3—3 osztáljni kath. és

ref. vasárnapi iskolában. A mai alsófoku ipariskolát 1883-ban nyitották meg, egj- elkészít és

három els osztál>lyal, de 1885—86-ban már háromosztályúvá bö^'ült. Az alsófokú kereskedelmi
iskola 1884-ben nyilt meg. .Jelenleg az inasiskola a régi törvényszék épületében van. A tanítást a
két rendes tanár és kisegítkként az elemi iskolai tanítók végzik. Tanulók száma 540 iparos és 130
keresked-inas. Fönntartási költség 15.654'80 K, melybl 1400 K államsegély.

A nöipariskolát a Jótékony Xöegjlet alapította s 1885-lx>n nyitotta meg. Elször bérelt, ma
saját házában mködik, egj- igazgatónvel és eg\' ipartanítónvel. Három : fehérnem, felsruha
szabó és varró, vegyes és díszmunka-tanfolyamból áll. Költsége 4522 K, melyhez a város 1200 és

a Nöegj-let 1714 K-val járul.

A földmivesiskola els alakjában 1872-ben nyílt meg, 44 tanulóval ; fokozatosan háromosztá-
lyúvá fejldött, de a IV. osztáU't csak 1877-ben állították föl. A város 200 hold földet engedett át
az intézetnek s az 1887-töl húzódó tárgjalások eredményeként, mint állami földmívesiskola, 1895-ben
nyílt meg. Két osztálya van s a tanári kar hat tagból áll : igazgató, segédtanár, két ösztöndíjas
gazdasági segéd, kertész és ösztöndíjas népiskolai tanítón. Nyári szünidei tanfolyam is van, 20
férfi és 20 ntanító részére ; az évi költség 24.000 K.

A vinczellér- iskola az áll. Miklóstelepen keletkezett 1901-ben. Egy évfolyama van. Az elméleti

oktatást a telep igazgatója, a gj'akorlatit a két tisztvisel végzi. A tanítványok száma évente 40.

A siketnéma-intézet 1900-ban kezdte meg nemes hivatását. Az állam a tanárokat fizeti, a
VMOs a dologi kiadásokat fedezi. A 8 osztályba 82 növendék jár, kiket 8 szaktanár, két bejáró óra-
adó és két hitoktató tanit. Az intézet legközelebb fölépül új házát intemátussal is ellátják. A sze-

génysorsú növendékek támogatásáról a Siketnémákat Gyámolító Egjesület gondoskodik. A város
kiadása 4496 K.

A polgári leányiskola 1852-ben n\-ilt meg, két osztálylyal, de mivel kath. jelleg volt, a város
1861-ben a reformátusoknak is állított hasonló iskolát. 1875-ben e két intézet háromosztályú polg.

leányiskolává alakult, míg a IV. osztály 1880-ban nyílt meg. Jelenleg mint állami intézet saját

díszes épületében mködik s négyosztályú elemi iskolával kapcsolatos. Az elemibe 237. a polgáriba
327 növendék jár, össze.ícn 10 tanterembe, mert a polgári két alsó osztálya párhuzamos. Tanerk
száma az elemiben 4. a polgáriban 10. A városnak 20.980 K 80 f-be kerül.

A városi zeneiskola 1894-ben nyilt meg cgj- igazgatóval és egj' tanárral, heged- és zongora-
szakra. 1895-ben a czimbalom- és késbb a karének-tanszakot, legújabban pedig a magánének-,
zeneszerzés-, gordonka- és fúvóshangszerek tanszakát is fölállították. Tanárok száma, az
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igazgatón kívül, hat. Látogatta 1()4 növendék. Költsége 17.392 K, melybl 2000 K állainsegély,

tandíjból befolyik 7867 K. a hiányt a város fedezi.

A ref. fgimnázium keletkezési idejéül az l.'iOO. évet jelölik mag. Kezdetben hat osztálya

volt. 1807-ben kétéves encziklopédiai tanfolyamot is állítottak föléje, hol a mennyiségtant, bölcsé-

szetet, egyetemes történelmet és theologiát tanítottak, de ez két év múlva megsznt. 1831-ben két-

éves bölcsészeti tanfolyamot s 183.">-bcn liczeum czímet kapott. 1854—.")5-bon algimnázium, de a

város támogatásával újra kifejldött, st három bölcsészeti osztályt is nyert. A fiskola kezdetben

egységes igazgatás alatt állt. 18ö7-ben a theologia, 18fi.=j-ben a jogakadémia vált ki, 1870-' en p:?dig

a ill. bölcsészeti osztály sznt meg. Mai szervezetét 1883-ban nyerte. Az oktatást az igazgató és

15 tanár végzi. Növendékek száma 292, vizsgázott 274. Az iskola államsegélye 24.000 K, a várostól

pedig 4000 K hozzájárulást kap.

.\ róni. kath. fgimnáziumot 1713-ban alapította gróf Koháry István. A tanítást 1715-ben

kezdte meg három kegycsrendi tanár. Eleinte öt osztályból állt. három grammatikai és két fels

osztályból, mely utóbbiakban a poétikát és retorikát tanították. 1759-ben már 480 tanulója volt.

1777 után háromosztálytivá sülyedt, 2(1 tanulóval, de 1806-ban újból hatosztáljni lett s egy óv

múlva már 282 tanulója van. 1832-ben új épületbe költözött, melyet 1849-ben kórháznak használtak

a császári katonák. Az abszolutizmus alatt majdnem megsznt és csak 1859-tl kezdett fejldni

s 1863-ban megvolt az els érettségi. 1888-ban a tornacsarnoUcal, 1893—94-ben a sas-utczai szárny-

nval egészítették ki. Az iskolában 13 piarista, egy torna- és egy rajztanár mködik ; a növendékek
száma 278, vizsgázott 264. Az évi költség 36.988, melybl a város 5250 K-át fizet.

A reáliskola 18ö5-ben kezdte meg a mködését s 1858-ban már háromosztályú alreáliskola

volt, de 1861-ben megsznt. 1870-ben újra megnyílt s fokozatosan fejldött tovább, míg 1878-ban

8 osztályú freáliskolává alakult. Jfa a tanári személyzet 15 rendes, 3 kisegít tanár és a hitoktatók.

Tanulók száma 196. .V költségekhez a város 4040 K-val járul.

A ref. jogakadémia két évfolyamát 1836-ban szervezték a ref. fiskolán, de a j'ogtanítás szüne-

telt a szabadságharcz alatt ós után 1860-ig. lS63-ban a jogi tanfolyamot is három évre terjesztették

ki. 1874-ben szervezték négy évfolyamúvá, ekkor a város tekintélyes kötelezettséget vállalt magára.

Jelenleg van hat rendes és két rendkívüli tanára, kik közül ötöt a város fizet 22.000 K-val. a duua-

melléki ref. egj-házkerületre 3890, a kecskeméti egyházra 7714 K esik. Hallgatók száma 101.

A város legjobb egyetértésben él lakossága négy nagyobb és több kisebb Egyházak,

egyház köré csoportosul. A liitfelekezeteknél vezetett statisztikák alapján a

népesség 1909 végén 65.519 lélek, a kik vaUás szerint így oszlottak meg : róm.
kath. 46.752, ref. 15.201, ág. h. ev. 890, gör. kath. 62, gör. kel. 54, unit. 14 és

izr. 2546. Szervezett egyházközség van hat, melyek rövid leírása a következ :

A róm. kath. egyház a kereszténység fölvétele utáni idben alakult s plébánosa

a XV. század végén szerepel. Az els parochia 1548-tól kezdve a ferenczesek

birtokában volt, kiknek temploma 1660—1670 között épült. A plébánia veze-

tését 1772-ben adták át a ferencziek, kiknek ma öt tagjuk van. A plébánia-

templomot 1774-töl 1799-ig, tehát 25 évig építették. 1819-ben a templom és

torony teteje leégett, 1859-ben pedig a vihar a keresztet törte le a csonka torony-

ról. A mai torony 1863-ban készült. 1900-ban a templom belsejét újra festették.

A hívek lelkiszükségletérl a plébános mellett három káplán és a hitoktató gon-

doskodik. A kegyes tanítórend temploma 1820-ban épült, a mely évben CzoUner

Mihály gazdag helybeh vaskeresked és neje Béni Erzsébet a Szent-Erzsébet

templomot állíttatta. 1907-ig a nagytemplomhoz tartozó plébánia segédlelkészei

látták el, de azóta önálló plébánosa van, egy segédlelkészszel, kik a templomokban
és imaházakban is végzik az istentiszteletet. — A re/, egyház akkor alakult,

midn a magyar protestánsok 1567-ben a debreczeni zsinaton Kálvin rendszerét

fogadták el, mert addig a hívek lutheránusok voltak és mint ilyenek, 1564-ben

megegyeztek a kathohkusokkal a templom közös használatára. Késbb fatem-

plomot építettek, de az 1678-ben leégett. A mai templom 1684— 1688-ban épült.

Ezenkívül még egy templom és egy imaház van a pusztákon. Az egyházi szol-

gálatot egy lelkész és két hitoktató végzi. — Az ág. h. ev. egyház a mohácsi vész

után keletkezett, de a híveknek Kálvinhoz való csatlakozásával 1567-ben meg-
sznt és csak a XVIII. század második felében szervezkedett újra. 1791-ben

nyertek templomépítési engedéM és az els istentisztelet 1792-ben volt.

1862—63-ban a régi templom helyén a mait építették. Az egyház élén egj^ lelkész

áll. — A gör. kel. egyház a XVII. században alakult. Templomot a XVIII. század
elején építettek. Szent -Miklósról nevezve. A mai templom 1824— 1829 között

készült. Az egyház sohasem volt népes, 1788-ban 150 lélek ; most pedig oly

kevesen vannak, liogy a lelkészi teendket a szentendrei adminisztrátor látja el.

— Az izr. hitközség a XVIII. század másocük felében alakult. 1817-ben zsina-

gógájuk már újonnan épült. 1820-ban 55 család volt itt 243 taggal. A mai tem-
plom 1863—70-ben épült. A hívek nagyobb része a haladókhoz tartozik. —
A gör. kath. liívek a gör. kel. és az unitáriusok a ref. templomba járnak.

Kecskemétnek irodalmi és mvészeti vonatkozásaiban is jelents szerepe irodniomsajt 6.

van. Részben azért, mert Petfi Sándor és Jókai Mór itt tanultak és életk eg\'
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részét itt töltötték, részben pedig nagynev fiai révén. Itt született és élt Katona
József, a nagy drámali-ó. továbbá Hornyik János történettudós. Hamisz István
természettudományi író és Biró Lajos természettudós és utazó, mint tanárok
mködtek itt. Keeskeméti származásúak Hevesy József és 3Iuray Károly. Kacsok
Pongráez zeneszerz pedig jelenleg a freáliskola igazgatója. A most épül
mvésztelep egész sereg festt és szobrászt fog idevonzani. Az irodalmi élet

szervei a Katona József-Kör. mely Évkönyvet ad Id és a sajtó iielyi orgánumai,
melyek a következk : Kecskeméti Lapok (Kecskeméti Friss Újság) 43. évfolyamú
politikai napilap. Felels szerkeszt : Hollósy János. — Kecskemét, hetilap,

38. évfolyam. Felels szerkeszt és kiadó : Eötvös Nagy Imre, a ki ezenkívül
még 16-féle naptárt szerkeszt és ad ki. — Országos Elletir és Politikai Ellenr,
8. évfolyam, hetilap. Felels szerkeszt és kiadó : Somogyi János. — Alföldi

Hiradó, politikai napilap, 2. évfolyam. Felels szerkeszt : Ballá József dr. —
Kecskeméti Újság, pobtikai napilap. 3. évfolyam. Fszerkeszt : Huszár D.'zs dr.;

felels szerkeszt Réti Gyula dr. és fmunkatárs : Kovács Pál dr. — Siketnéma
Oktatás. szakft)lyóírat. Szerkeszt : Gönczy Gyula. — Homok, szlészeti és gaz-

dasági szaklap. Felels szerkeszt : Pefrovics István. — Szlészeti és Borászati

Lap, szakfolyóirat. Szerkeszt és kiadó : Maurer János. — Haladás, a vállal-

kozók szaklapja. — Az újságírók a Kecskeméti Sajtószövetség köré tömörülnek,
ra?hTiek Kovács Pál dr. jogakad. igazgató az elnöke.

Kecskeméten a következ hivatalok vannak : kir. törvényszék, kir. ügj'ész-

.ség, járásbíróság, adóhivatal, pénzügA-rség, tanfelügyeli kirendeltség, továbbá
esendrszárnyparancsnokság, szlészeti és borászati felügyelség, járási erd-
gondnokság (Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Jász-Xagykun-Szolnok vármegyék terü-

letére kiterjed hatáskörrel), m. kir. posta, távíró- és távbeszél hivatal. M. Á. V.

forgalmi fnökség és h. é. v. osztálymérnökség, kerületi munkásbiztosító pénztár,

állami mértékliitelesít hivatal és két kir. közjegyz. Itt van a székhelye

az üg^-védi kamarának, melynek hatásköre a kecskeméti törvényszék kerüle-

tére terjed ki. Az ügyvédek száma 45 és van 37 ügyvédjelölt. Itt említjük

meg azt is, hogy van 20 orvos. 3 fogorvos, 6 gyógyszertár, két drogéria és

40 szülészn.

A városi közigazgatás élén Kada Elek polgármester, országos hír író áU,

kinek nevéhez az utóbbi évtizedek nagyszabású alkotásai fzdnek. A helyettes

polgármester ifj. Bagi László, a ki egyben árvaszéki elnök és 23énzüg_\á taná-

csos is. Mellettük még a következk buzgólkodnak a város fejldésének el-
mozdításán : Sándor István fjegj^, Szegedy György gazdasági, Dékány László

adóügyi és Mészáros József építési tanácsos. Kerekes Ferencz fmérnök,
Csabay Géza dr. forvos. Ánggyal Vidor dr. tiszti fügyész, Szilády Károly dr.

fölevéltáros és a különféle ügyosztályok számos tisztviseli. A váro.si javadalmi
hivatal vezetje Baktay Mihály, a villamostelep igazgatója Láber Károly és a

zálogházé Sárkzy Mihály. A törvényhatósági bizottságnak van 111 választott

és 114 virilis tagja és hivatalból 23 ti.sztvisel. A szaküg\-eket a következ
albizottságok vitatják meg : gazdasági és háztartási, pénzügjT, jogügji, katona-
ügyi, adóügyi, építési és szabályozási, népnevelési. közegé.szségügyi, javadalmi,

aLsófokú ipar- és kereskedelmi iskolai, vasútügja és a múzeum és könyvtár-
bizottság, a jogakadémiai tanács és köz.ségi iskolaszék.

A rendrség vezetje Papp György fkapitány ; mellette még egy fkapi-
tány-helyettes, három rkapitány, egy tb. kapitány, két fogalmazó és öt rendr-
tiszt mködik. Kezel- és segédszemélyzet száma összesen 29 ; lovasbiztos van

2, gA-alogbiztos 2. tizedes 4. lovasküldönczvezct 2, továbbá 24 lovas és 66 gya-

logos rendr. 10 küldöncztizedes és 6 szolga. A laktanyán kívül van 3 rszoba.
A tzoltóság intézménye is a város kezében van. a mely 22 liivatásos tz-

oltót tart. A tzoltóparancsnok Kónya Imre. A tzoltói állományban van két

rparancsnok, két csvezet és két segédcsvezet, a többi a legénység. Van
két tzrség, ezek egyike a róm. kath. nag\i:emplom tornyában. A fölszerelés :

három mozdony-fecskend, egy sanhydrofor, egy gépezetes kocsilétra és egy
szerkocsi. Kecskeméten egy év alatt 25—30 tzeset fordul el.

A közvilágítást a városi villamos-telep látja el. mely 1897 február 14 óta

van üzemben. A vezetékek hossza 64.000 m ; ebbl a föld fölött 55.000, a föld

alatt 9000 m fut. Közvilágításra szolgál 54 ív- és 1414 izzólámpa. Meg van vilá-

gítva 190 utcza, 61.500 m hosszúságban. A magánfogyasztók száma 875, a kik
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102 ív- és 18.809 izzólámpát használnak. A villamos m értéke 1,453.160 K,
bevétele 154:.777o4 K, kiadása 192.316-69 K. Van 5 hivatalnok és 20 munkás.

A kövezésre a város szintén nagy gondot fordít. A^város utczáinak és terei-

nek nagvrésze — tekintélyes költségek árán — jórészt elsrend kövezettel

van biu'kolva, a mint azt a következ számok bizonyítják : Kocsiút burkolva

van I. oszt. bazalttal 7680 m- 61.440 K és II. osztályúval 3750 m2.26.250,^K

értékbr^n ; trachit- fejkövei 18.800 m^ 263.200 K, trachit-terméskvel 1240 m*
6200 K. keiamittar42.0604^mM62.660 K, makadám-alappal 17.090m2 102.540 K,
élére állított téglával 27.840 m'^ 83.520 K, lapjára állított téglával 11.6802^m3

23.360 K értékben ; összesen 69 utcza és nincs burkolva 185 utcza. A kövezett

utczák hossza 58.740 m. területe 1,655.640 m^, 1,029.170 K értékben, melyek
évi fönntartása 1200 K-ba kerül. A gyalogjárók közül burkolva van aszfalttal

18.920 m^ 17.280 K, tracliittal 130 m- 520fK, téglával 98.595 m^ 197.190 K.
kavicsosai 520 m' 520 K, bazalttal 6238 m^ 53.023 K értékben. Burkolva van
205 utcza gyalogjárója, melynek liossza 101.173 m, területe 124.403 m^, 421.533

K értékben. A fönntartási költség változó.

Kecskemét város költségvetésének fbb tételei a következk : Bevételek :
Közvagyon*

rendes bevétel 265.773-35 K, rendkívüli bevétel 5,761. 79216 K, összesen

8,419.604-56 K ; átfutó bevétel 108.49973 K, tkeforgalom 848.52273 K, egyéb
3332.02 K ; fösszeg 9,379.95901 K. — Kiadások : rendes kiadás 2.908.214-88 K.
rendkívüli kiadás 5,751.20750 K, összesen 8,659.492-38 K ; átfutó kiadás

98.926-31 K. tkeforgalom 617.17893 K, egyéb 436193 K ; fösszeg 9,379.95905.
— Vagyán épületekben, ingatlanokban, ingóságokban, jogokban és értékpapí-

rokban 41.839.41701 K, ezen a teher 19,801. 28975 K. tehát a tiszta vagyon
22,038.127-26 K. — A városi épületek: városháza, iskolák, kisdedóvók, lak-

tanyák, színház, szegényház, bérházak stb. értéke 6,862.576.52 K és bérjöve-

delmük 214.63502 K, azonban a becslés szerint — ha a város is bért fizetne az

általa használt hehnségekéit — 774.33906 K jövedelmet kellene hozniok. Fönn-
tartási költségük 215.475-75 K. — A város birtokából szántóföld 19.956 k. hold

442 Z-öl, kert és faiskola 11 k. h. 885 C-öl, rét 4771 k. h. 1016 D-öI, legel
19.934 k. h. 281 C-öl. szl 427 k. h. 101 Z-öl, erd 10.930 k. h. 1013 C-öl,

nádas 359 k. h. 1096 ^-öl, utczák. terek 5766 k. h. 128 --öl. Legnagj'obb egy

tagban a bugaczi birtokrész, hol a város saját ménest tart. A kataszteri tiszta

jövedelem 215.47575 K. — Itt említjük meg, hogy a város lakosságának áUami
adója 1,445.606 K. A házbérjövedelem 9973 ház után 838.577 K. — A kertek

és ültetvények közül fölemlítend a szikrai 9 k. holdas városi faiskola és a föld-

mívesiskola 15 holdas faiskolája, mely az államé ; a Gyenes-téren 2 hold, a város-

háza eltt 500, a színház körÍQ 800 és a Széchen3d-téren 1200 Z-öles ültetvény

van ; az árnyas városi Mkert, melyben a nyári tánczmulatságokat tai-t ják, 30,

a Katona-sétatér 11 és a Széktói sétatér 18 k. hold. Ez utóbbiakon kívül a lakos-

ság kiránduló-helyei még a vasúton félóra alatt elérhet Kisnyír tölgyeserdö,

a szintén vasúton megközelíthet Talfája erd. végül a remek tiszai tájképe,

szép tölgj^erdeje és mintaszer szltelepei miatt különösen kedvelt Szikra,

a Tisza partján, a várostól vasúton egy órányi távolságon. Mindezeknek a kirán-

duló-helyeknek tulajdonosa a város közönsége.

A szegények, nyomorultak és árvák segítése és gyámolítása tekintélyes jótékonysága

összeggel szerepel a város költségvetésében. E tekintetben legjelentesbb intéz-

mény a városi szegényház, melyet 1880-ban állított a város ; a város a házi-

pénztárból 337687 K, a szegényalapból 11.54949 K segélylyel támogatja. A
szegényházban 149 ápolt van. A m. kir. áU. gyermekmenhely ]903-biin nyüt meg.
a város 1 1.560 koronás támogatásával. Az or.szágos tanítói árvaház 1899-ben készült

el, a várostól adott telken. Az ország minden részébl 235 tanítói árvát nevelnek

benne, kik a megfelel iskolákat látogatják. A társadalom részérl a jótékony-

ságot szolgálja még a Rongyos Egylet, mely 1885-ben alakult s a szegény tanuló-

kat látja el ruhával, az 1901-ben alakult Siketnémákat Gyámolító Egyesület,

melynek mködését már más helyen érintettük, az Izr. Jótékony Negylet, mely
még 1856-ból való és a felekezet szegényeit részesíti segélyben, a Szegény Izr.

Tanulókat Segélyz Egyesület, mely a felekezeti tanulókat és a Rabsegélyzö-Egye-

siilet. m"ly a rabok ártatlan családtagjait és a megjaAmlni akaró kiszabadult

rabokat támogatja. — A város évente 633 szegénynek oszt ki természetbeni és

pénzbeli segélyt, 29.85957 K értékben.
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Kecskemét társadalmi élete igen kifejlett, a mint azt a népes egyesületek

és körök nagy száma bizonyítja. Kulturális egyesület a Katona József-Kör és

a KecskeniétridéH Természettudományi Társulat ; tisztán társadalmi ji^llegü a

Kecskeméti Kaszinó és a Polgári Kör ; a kereskedk találkozólielye a Kereskedi
Kaszinó és a Kereskedö-Ifjak Egyesiilete ; az iparosok az Iparegyesület. Ipartestület,

a Csizmadiák. Kovácsok, Szabók. Szcsök. Tímárok és Vendéglsök és Korcsmá-
rosok Ifartársulata. Iparosifjak Önképz-Egyesülete és Építiparosok Szövetsége

köré tömörülnek, ezenkívül az országos munkásszervezeteknek 9 helyi szak-

egyesületi fiókja van ; a Gazdasági Egyesület a mezgazdaság érdekeit mozdítja

el ; a zenét és éneket a Mkedvelk Zenekara (Uri banda), a Dalárda és Polgári

Dalkör mveli ; felekezeti egyesület a Katholikiis Egylet, a Katlwlikus Legény-

egylet. Keresztény Munkásegylet, Szeretet és Testvériség-Egylet (izr,) és a Szent

Egylet (izr.), míg a jótékony egj'esületeket föntebb ismertettük ; a Kecskeméti

Atlétikai Clvi'a, sportot, a Vadásztársaság a vadászatot zi ; a Pest-Pilis-Solt-

Kiskun Vármegyei Tanítók önsegélyz Egyesiiletea,ta,níí ók éTÚeknt szolgálja; temet-

kezési egyesület csak egy áll fönn : az örökl és Tökétalapító Temetkezési Egylet;

ezeken kívül fiókja van itt az Országos Állatvéd-Egyesületnek, az Országos Orvos-

szövetségnek és a Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdij-Egyesületének
;

a párt körök a következk : Kecskeméti 1848-as Kör, Alsókerületi Függetlenségi

és 48-as Párt. Felskerületi Függetlenségi párt és 48-as Népkör és a Magyarországi

Szocziáldemokrata-Párt Kecskeméti Szervezete.

Forráíok : H o r n v i k János : Kecskemét. Tört. I —V. kötet. — Velics-Kammerer:
Török Defterek I. 123. — Századok 1870., 651., 1868., 507., 1875., 543. — Hunfalvy:
Magyarország és Erdély képekben I. 121. — Vasárnapi Újság: 1857. 13. — K u b i n y i-

V a c h o t : Jlagyarország és Erdély képekben. — Fényes Elek : Magyarország állapota H.
— Pásthy Károly: Kecskemét közoktatásügye a múltban és jelenben. — A kecskeméti

1909. évi országos dalünnep alkalmából kiadott Emlékkönyvbl Kada Elek, Bagi László,

Sándor István, Hanusz István, Hajdú József ós mások ozikkei. — A kecskeméti 1901.

évi iparkiállitás ismertetése. — A helyszínén g\-üjtött adatok.

Kecskemét.
régi pecsétje.
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Czegléd czlmere

CZEGLÉD.

A budapest—szegedi va^sútvonalon utazva, a

vasút majdnem párhuzamosan halad a Cserhát

szelíd esés nyúlványaival ; Czeglédberczel községet

elhagyva, ketté vágja a Cserhát végs magaslatait

s a m.int az erds és szlvel beültetetett dombok
közül kiérünk, elttünk áll nagy kiterjedés ház-

soraival, magas templomaival : Czegléd rendezett

tanácsú város. Budapesttl 73, Nagykröstl 17,

Szolnoktól pedig 29 kilométer távolságban fekszik,

kedvez forgalmi vonalak csomópontjában.

A város történetének skori részét teljes homály
fedi. Rendszeres archaeologiai kutatások hiányában

a véletlenül elkerült skori leletek, kbalták, háló-

súlyok, agancsok, agyagedények, kisebb-nagyobb urnák bizonyítják, hogy az

skorban a város területe lakott volt, de kultúrájára s egyéb viszonyaira a talált

leletek bvebb fénvt nem vetnek. A római korból sem maradtak reánk emlékek ;

valószín, hogy a rómaiak itt nem is laktak. Néhány római pénz. a mit itt talál-

tak, az itt lakott néphez csak a kereskedelmi forgalom útján kerülhetett.

Czegléd oklevélben elször 1290 márczius 5-én tnik föl, mikor Kun László

király Czegléden tartózkodott. Már ez idben királvi birtok lehetett, mert

1358-ban úgy említik, mint régi Idráh-i birtokot. A tatárjárás nem pusztította

el teljesen, st a szomszédos kisebb helységek elpusztulásakor valószínleg

azok lakosai is itt találtak új lakóhelyet, mert egy XIV. századbeli határjárás

alkalmával Czegléd határában négy elpusztult templom romjait említik, ú. m.

a sregi határon a Bold. Szzrl czímzettet, a szelei határon a Szent Demeter
vértanúról czímzettet, a szkeegyházi és kishegyesi egyházakét. Az egyházak

körül hajdan bizonyára kis helységek lehettek, a melyeknek életben maradt

lakosai a tatárjárás után Czegléd népességét szaporították. 1332—37-ben már
plébánia van Czegléden, 1350-ben pedig nyoma van annak, hogy a Szent

Anna-kápolna fennállott. Mint királyi birtokot, Lajos király 1358-ban Erzsébet

kiráhninek adományozta s már ez oklevélben helységként (possess'o) szerepel.

Erzsébet királyn birtokait különféle vallásos intézmények czéljaira eladomá-

nyozván, Czeglédet 1368-ban az óbudai Klarissza-apáczáknak adta, a mely

adományt Lajos király még ugyanez évben megersítette. Az apáczák birtokba

iktatása alkalmával tartották a határjárást a budai káptalan közbenjöttével s

ebben az oklevélben vannak leírva a helység határai.

A Klarissza-apáczák tisztjeik útján igazgatták nagy kiterjedés czeglédi

birtokaikat, melyektl távol lévén, a szomszéd birtokosok állandóan háborgatták

ket, innen is, onnan is igyekezvén elfoglalni egy-egy darabot. Ezért az apáczák

már 1407-ben megújíttatják Zsigmond királylyal Lajos király 1368-iki privi-

légiumát. Ilsvai Leusták fiai 1418—1425 között a czeglédi erdben okoztak

sok kárt a Klarisszáknak, a kik e miatt szüntelenül protestáltak. A Nyárasapáti

család tagjai már hatahnasabbul léptek föl s az apáczákat Derékegyháza, Bes-

senytelke, Feketehalom birtokaiban háborgatták. E viszályok 1444-tl 1470-ig

tartottak; ezalatt a kir. kúrián is egymást érték a hatalmaskodási perek. Ugyan-

óskora.
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csak ez idtájt pereskedtek az apáozák Szerecsen Péterrel, Györgygyei és

Ferenczezel, a kik a szintén Czeglédliez tartozott Kölesdet követelték. Határ-
perek is voltak bven, a Kusalyi Jakcs familiávaJ.

Ezalatt a helység fejldése sem akadt meg. Ebben a korban építették a
Klarisszák. valószíníUeg az 1417 eltti években, a Szent Anna kápolna mellé

a templomot, melyet a Szent Kereszt feltalálása emlékére szenteltek fel. A XV.
század végén Hunyadi János kormányzó az apáczák kérelmére Czegléden vásár-

jogot engedélyezett. Az apáczák czeglédi birtokukat provizorok útján igaz-

gatván, 1416-ban János presbitert nevezték ki czeglédi plébánossá s egyben a
czeglédi birtokok kezelését is rábízták. Hogy miként gazdálkodott, mutatja,
hogy 1459-ben Dénes esztergomi érsek bizottságot küldött ki. a mely t a jöve-

delmekrl megszámoltassa. Az ilyen provizorok a jobbágysággal szemben is a
maguk ha-sznát keresték. Ez arra vezetett, hogy sok összeütközés volt a job-

bágyok és atisztek között, így 1510-benaz apáczák czeglédi gondnokát, Sebestyén
deákot, a czeglédi jobbágyok felháborodásukban meg is ölték.

Nem csodálható tehát, ha 1514-ben az elnyomott jobbágyok a szabadulás
reményében Mészáros Lrincz plébánosuk vezetésével úgv'szólván teljes számmal
csatlakoztak Dózsa György seregéhez. Mészáros Lrincz ugyanis a keresztes

háború kihirdetése után Czeglédrl és körnj'ékéröl mintegy 2000 fnyi sereggel

vonult fel Pestre. Mikor itt a keresztes hadjárat lázadássá fejldött, Dózsa sere-

gének egyik részét Mészáros Lrincz vezetése mellett délnek indította, a ki

Czegléden megállt a sereggel, hogy itt bevárja Dózsát, a ki a május 26. eltti

napokban ért ide a sereg zömével. Az egész község hívének vallotta magát s ezért

itt ütötte fel fhadiszállását. Czegléd ezután a további események egyik gyú-
pontja. Dózsa itt szervez' seregét. Innen bocsátja ki május 26—27-én kiáltvá-

nyát, melyben Czeglédre való g\'"ülekezésre hívja fel a népet. Körülbelül egy
heti itt táborozás után újból gylést tartott, melyen beszédet mondott a nemesség
ellen. Június 2—3-án indult el innen seregével Várkony felé, magával vivén a
helység fegyverbíró jobbágynépét, a kiknek nagy része nem tért többé vissza.

Bár a Dózsa-féle mozgalomhoz való csatlakozás miatt megmenekült Czegléd

attól, hogy elpusztíttassék, még's mérhetetlen kár származott abból, hogy az

eltávozott lakosság a harczmezn és a háború utáni bujdosásban elpusztult.

Alig heverte ki e csapást Czegléd, nemsokára a mohácsi vész után bekö-

vetkezett török dtilás legveszedelmesebb sodrába került. A hagyomány szerint

Ibrahim nagyvezér seregei Czeglédet mindjárt a mohácsi vész után, ISOfr szep-

tembcr 25—26-án elpusztították. A következ években az itt állandóan ke-

resztülvonuló török seregek néhány évig megakadályozták, hogy a határban
elszéledt lakosok a helységet újra rendbehozzák. Az állandó török hódoltság

kora 1541-ben kezddik. Czeglédet, mint nagyobb helységet, szultáni kincstári

birtoknak hag^-ták meg. a melj^nek lakosai sokféle kiváltságban részesültek ;

ezek legjelentsebbike volt az, hogy ide a jobbágyok szabadon beköltözhettek.

E fontos szabadalom magyarázza meg, hogy a helység a török uralom alatt

meglehets fejldésnek indult, úgy hogy 1552-ben a házak száma 150-re emel-

kedett, a mibl következteíve, minteg^^ 2500 ember lakhatott Czegléden, 1559-ben

pedig már 184 volt a házak száma. Azonban a fejldést ebben a háborús idben
nem lehetett állandóan megtartani. A török hadjáratban résztvett tatár seregek

1596-ban Czegléden is keresztülvonultak és nem tördve szultánjuk védleve-
leivel, a várost majdnem teljesen elpusztították, úgy hogy csak 80 ház maradt
meg, a melyeknek lakóit is mindenükbl kifosztották. Pár év alatt ez a kevés

lakosság is szétoszlott a szomszéd községekbe, úgy hogy 1600-ban Czegléd tel-

jesen néptelen volt. A szultán védlevelekkel, adóelengedéssel igyekezett a pusz-

tuláson segíteni s az elszéledt lakosságot visszaédesgetni. Ebben segélyül jöttek

a város földesas-szonyai, a Klarisszák és a váczi püspök is. Ezeknek köszönhet,
hogv' alig egy évtized alatt a város ismét virágzásnak indult, annyira, hogy
1614 óta a város kiheverte az elz két pusztulást ; 1627-ben már 39 háztól,

1633-ban pedig 40 háztól adózik. Nemcsak lakosságban szaporodott a város,

hanem lakosai vagyonilag is gyarapodtak s az 1683-ig következ békésebb idkben
úgyszólván mindenük megvolt, a mi a nyugodt polgári élethez szükséges.

A város a török hódoltság alatt, mint kincstári birtok (khász), a budai

basa fennhatósága alatt állott. Adó fejében tizedet fizettek- marhaszám után,

az ú. n. iszpendzsét ház után és az ú. n. császár adóját. Ezenkívül fát és szénát
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kellett a pasa számára felliordaniok. Ezeket az adókat két részletben, Szent

G.vörgy és Szent Demeter napkor kellett Budára beszállítani. E mellett Czegléd,

Nac^vkörös és Kecskemét lakosai tartoztak a budai puskaporgyárhoz szük-

séges salétromot, a kovácsoknak pedig bizonj'os mennyiség szöget kellett

beszol<^áltatniok. A salétrom beváltási árát a summa adóba beszámították ;

a szettnek való vasat a császári kincstár adta. Bár a szultáni kiváltságok szerint

a város fel volt mentve a robot és ajándékok alól, e czímen igen sokszor megterhelték

a lakosokat a telhetetlen basák és alsóbbrangú tisztviselk. A virágzó császári

birtokok szép jövedelmet hajtottak a kincstárnak. 1562—l63-ban a defterek

szerint Czegléd város 86.525 akcse, (200—250 akcse — 1 arany) 1559—60-ban

90.000 akcse, 1562—63-ban 87.503 akcse jövedelmet hozott. E jövedelmeket

a kincstár idközönként bérbe adta. 1555—58-ban Czeglédet Mimár Türki

bírta ;
1565—67 július l-ig több más falu bérletével együtt Abdi bin Haszán

szohioki zsoldos vitéz bérelte a czeglédi jövedelmeket 429.000 akcséért ; a követ-

kez évtl csak Czeglédért 242.500 akcse bért fizettek.

Magának a városnak küls képe a hódoltság alatt nem éppen díszes. A város

sánczokkal volt körülvéve, a melyeken át kapuk vezettek s e kapuk rendszerint

zárva állottak. A város bels életében majdnem teljes autonómia érvényesült.

A földesúr tényleges hatalmat nem gyakorolván, azt a városi tanács gyakorolta.

Magának a városnak kellett bels kormányzatáról gondoskodnia s az igazság-

szolgáltatást végeznie. Igj' a voltaképen jobbágy-községben a városi önkor-

mányzat olyasféle alakja állt el. mint a kiváltságos városokban. A város élén

két bíró állott, mellettük a tizenkét esküdtbl álló városi tanács mködött, a

kik mellett még más városi alkalmazottak is voltak. Jegyzje is volt a városnak.

A török korszaknak legérdekesebb intézménye volt az ú. n. ,,három város tör-

vényszéke." A városban felmerült polgári és bnügyeket akként intézték^ el,

hogy a városi tanácsba meghívtak Nagykörösrl és Kecskemétrl két-két tanács-

belit s ezek együttesen ítéltek. Nagykrösön és Kecskeméten ugyanígy alakult

a bíróság. Ez a törvényszék fbenjáró ügj^ekben is ítélt, a török és magyar ható-

ságok jóváhagyásával. Jóllehet a város hódoltság alatt állott és a török rendre

adózott, nem mulasztotta el adózását és egyéb szolgáltatásait a magyar rendre

sem. Bár fölöttük tényleges hatalmat nem gyakoroltak, pontosan teljesítették

úrbéri kötelességeiket az apáczáknak, megfizették a vármegyére való adókat

és megadták a püspöknek járó tizedet is, a mely utóbbi rendesen bérbe volt

adva. A XVIII. század végétölikezdve ezt a tizedet maga a város bérelte, a mi

a városnak évenként tetemes jövedelmet hozott.

A hódoltság alatti zavaros birtokviszonyokat sokan felhasználták arra,

hogy Czeglédet s egyes részeit az apáczáktól elvegyék. Míg a város a török

uralom alatt nyögött, azalatt Czegléd birtokáért is évtizedeken át folyt a küz-

delem. Már a 'mohácsi vész után Enjángi Török Bálintot említik forrásaink

Czegléd birtokosaként. 1559-ben megint' háborgathatta valaki az apáczákat czeg-

lédi birtokaikban, mert ez évben Miksa cseh király s osztrák fherczegtl kapnak

menlevelet, melyben Verancsics Antalt s az egri várkapitányt szólítja fel, hogy

az apáczákat Czegléd birtokában védjék meg. Azonban éppen az egri várkapi-

tányokkal lett késbb a legtöbb baj. Ungnád Kristóf egri várkapitány erszakkal

elfoglalta Czeglédet s az apáczák tisztjét nem engedte be a városba. Miksa császár

1573-ban felhívta Ungnádot, hogy adja vissza a várost az apáczáknak.

Több évig tartott e miatt az eljárás, mert Ungnád több ízben leküldte Czeglédre

katonáit, a kik a városban sok kárt tettek. 1577-ben Pixendorfi Rueber János,

Fekmagyarország fkapitánya, Simon Antalt nevezte ki egri várkapitánynya
és ellátására Czeglédet adta. Simon birtokba is vette a várost s az apáczákat

kizárta, a jobbágyokat pedig hallatlanul zsarolta. Az apáczák a császárhoz

fordultak, a ki meg is parancsolta, hogy Simon adja vissza Czeglédet. Hossza3
pör után végre 1578-ban Simon Antal lemondott Czeglédre vonatkozó igényérl.

1584-ben özv. Zeleméry Miklósné Henyey Margittal s ifj. Zeleméry ÍOklóssal

keveredtek újabb határperbe az apáczák Nyársapát határa miatt. 1628-ban

Petneházy foglalta el Czeglédet a Klarisszáktól, a kik Esterházy nádorhoz for-

dultak, a ki azután Bethlen Gábort kérte fel, parancsolja meg Petneházynak,
hogy adja vissza Czeglédet a Klarisszáknak. Mikor 1670-ben Hanvay Ferencz

halálával e családnak magvaszakadt, birtokait ugyanez évben Lipót király

Gimesi gróf Forgách Ádámnak és fiainak adományozta. Ez adományozott bír-

M.ig.varorsziíB Vármegyi'i 6s Városai: Pest-Pilis-Soll-Kiskun vármegye. U. 20
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tokok között szerepel Czegléd is. A beiktatásnak 1672-ben a vármegyegylésen
az apáczák ellentmondottak, mivel a Hanvay családnak Czegléden soha sem
voltak birtokai. A pev. úgy látszik, az apáczák javára dlt el, mert a Forgáchok
késbb sem szerepelnek a város történetében.

Czegléd Budának 1686-ban történt visszavételével még török uralom alatt

maradt és Egerliez csatolták, azonban nagyon megérezte a török erejének gyön-
gülését. Az adókat és egyéb szolgáltatásokat alig fizették. Egernek 1687-ben
történt elvesztésével pedig megsznt a hódoltság Czegléden is. 1688-tól kezdve
tisztán német fennhatóság alá került, mely korszak az idegen katonák pusztí-

tásai miatt még rosszabb volt a szi'gény lakosokra. E szomorú korszakban csak
az 1694— 98. évek voltak a nyugalmasabbak, mikor e vidéknek Bottyán János
volt a hadi kormányzója, ki féken tartotta az idegen katonákat.

A német világnak II. Rákóczi Ferencz szabadságharcza vetett véget.

Midn Rákóczi 1703 szeptember 13-án Pest vármegyéhez intézett kiáltványában
feg_vvérre hívta fel a népet, már akkor Czeglédrl sokan voltak zászlói alatt.

Pest vármegyében azonban csak 1704 január végén kezddött a csapatok fel-

állítása. A felhívásban Czegléd volt gyülekez helyi kijelölve. Czegléd, Nagy-
krös és Kecskemét maga állított ki egy lovas-ezredet, melybe Czegléd 150 lovast

adott. Ez ezred parancsnoka Verebélyi Péter volt, a ki a szervezést és kiképzést

is vezette. Rákóczi a pestmegyei seregek fölött tartott szemleútjában 1704 április

25-ikc köri jött Czeglédre s itt az ezred fölött szemlét tartott. Május 24-én Czegléd

még 50 szekér fegyveres hajdút, május 30-án 100 fegyveres katonát állított ki,

július 30-án Czegléd és Nagykrös együtt 173 katonát szerelt fel. A három város
hadai élére Szcs István ezeres kapitáuji^ állította a fejedelem. A Duna—Tiszaköz
vezényl tábornokává 1705-ben Bottyán János neveztetvén ki, ö ez év áprihs

2-án Czegléd város gyalogcsapatának kiállítására Szekeres István alezredest

küldötte ide. Ez a csapat Bottyán minden csatájában részt vett. Szeptember
26—28 között Herheville egy labancz-csapatát verték széjjel Czegléd, Abony
és Törtei között. 1705 végén e vidékrl elvonták a fegyveres ert, mire a ráczok
kezdték fenyegetni a környéket. A ráczoktól való félelem 1707-ben is tartott,

mely évben a város a fejedelemtl katonaságot kért, a melyet meg is kapott,

st ágyúkat, puskaport és golyókat is küldött Rákóczi a czeglédiéknek. A három
város ezredét 1708-ban 400 emberrel egészítették ki. Élére Sötér Tamást ren-

delték, a ki néhány századot hagjnrán hátra a vidék védelmére, Eger felé indult.

Ezalatt a ráczok Nagykröst támadták meg. A czeglédi század Vágó István
ATÍcchadnagy parancsnoksága alatt ment segélyükre, Stér pedig közben vissza-

érkezvén, 300 fnyi csapattal szétverte a támadókat. 1709-ben Czegléd is kivette

részét a rácz támadásból. Márczius 21-én nagy rácz csapat hatolt be a városba
s azt teljesen kipusztította. A templom kerítése közé menekült népbl 63-at

megöltek, negyvenet súl^yosan megsebesítettek, tizennyolczat fogságba ejtettek.

A kifosztott város lakosainak Rákóczi elengedte az adót s a rabok Idváltását

is megígérte. A rácz pusztítás után még egj^ évig tartott a háború. Még 1710
február 20-án és 21-én II. Rákóczi Ferenczet vendégül látta Czegléd, de már
az év szén császári seregek szállták meg, deczemberljen pedig báró Ebergényi
László altábornagy jött Czeglédre. hogy a lakosságtól a hségi esküt kivegye.

A szatmári béke óta köszöntött be Czeglédre az évszázadokon át nélkülözött

béke. Ennek hatása alatt a város g^'orsan fejldött s anj'agilag gyarapodott. Az
1741-ben, majd 1749-ben kötött úrbéri szerzdésben a lakosság jobbágyi kötele-

zettségeit .szabályozták s a község közigazgatási szervezetét is rendezték. A róm.
katholikua egyház 1746-ban újra megalakult s a két felekezet egymáshoz való

viszonyát is rendezték. 1782-ben II. József a klarissza-rendet eltörölvén, a rend
vagj'onát elkobozták s a város a vallásalap tulajdonába került. A vallásalap szin-

tén tisztviselkkel kezeltette a birtokot, ügyelt fel a közigazgatásra s végezte az

úriszéki teendket. Ez id.szakban a Cscm iránti per is újra megindult, a melynek
vége Csem nag\' részének elvesztése lett. 1784-ben a város Berezel nev pusz-

tájára külföldi németeket telepítettek le, ott új falu alakult s a hatalmas puszta
végképen elszakadt Czeglédtl. E falu jelenleg Czeglédberczel nevet visel.

A város története ezután nevezetesebb eseményeket nem mutat fel. A bels
kialakulás munkája csendesen fohi^ az 1848-iki nagy napok bekövetkezéséig.

1848 május liavában a szerb felkelés hírére a nemzeti örsereg haladék-
talan kiállítása rendeltetvén el, Czegléden is megkezddött a nemzetrség szer-
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vezése. Csakhamar 1900 gyalogos és 90 lovas nemzetrt állított ki Czegléd. a kiket

a második nsmzetöri kerületbe osztva, a környékbeli nemzetörökkel együtt még
május hónapban leküldték a szerbek ellen Bácskába, hol a többi pestvármegyei
nemzetrökkel együtt Szenttamás mellett ütöttek tábort. A iiáború költségeire

s az önálló nemzeti bank czéljaira a kormány május 19-én felhívást bocsájtott ki,

mire Czegléd 400 mér gabonát, 300 akó bort. 70 mázsa gvapjút gyjtött össze

és szállított ajándékul az államnak Pestre. A czeglédi nemzetrök ezalatt részt-

vettek a bánsági csatározásokban. Sok panasz volt azonban a fegyverek hiánya
miatt. A nemzetrök ugyanis csak 500 rossz karabéhi: kaptak, más ré.szük saját

fegyvereivel vonult harczba, a többinek a fegyvere egyenesre szegzett kasza volt.

A város ezért 1848 július 27-én 300 szuronyos puskáért folvamodott, de eredmény-
telenül. A rossz fegyverzet ellenére a czeglédi nemzetrség augusztus 27-én diadal-

masan vett részt Szenttamás ostromában.

Jellasich betörésének hírére Kossuth Lajos 1848 szeptember 24-én bejelen-

tette az országgylésnek, hogy Czeglédre megy és itt kezdi meg felhívni a népet

a fegyveres felkelésre a haza védelmére. Ugyanaznap délben Kossuth tényleg

vonatra ült Jókai ilór, Egressrj Gábor, Csernátony Lajcs, Rákóczij János, Vörös

Antal, Lopresti Ai-pád s mások kíséretében. Czeglédre érve, a vasúti állomáson

találta Kossuth a Földváry-féle önkéntes sereg egy csapatát, mely éppen Szent-

tamás melll jött. miután letelt az id. mel\Te az önkéntesek vállalkoztak. Kos-

suth rövid beszéddel fordult hozzájuk, mel\Tiek oly nagy hatása volt, hogy a

harczban kifáradt önkéntesek kijelentették, hogy készek bárhova követni. Ezután
Kossuth kíséretével s a Földváry-féle csapattal a városba vonult, melynek fte-

rén, a városháza eltt, a város egész lakossága várta. Itt mondta Kossuth, a nép
között egy asztalra felállva, ama történelmi nevezetesség beszédet, a melylyel

a nemzeti felkelés szervezését megkezdte. Kossuth beszédére kigyúlt a szemekben
a lelkesedés tüze, mire e két szó tört ki a hallgatóság ajakán : ,,Mindnyájan elme-

gyünk !" — Kossuth még aznap este Nagykrösre ment át. A czeglédi nép az

utozán nagy csoportokban járva szervezkedett. Még az este 1000 fmn sereg állt

készen, pár napra rá pedig 3000 lelkes ember állott a zászlók alatt s vonult a

táborba Czeglédrl, a ,,Kossuth Lajos azt üzente" nóta hangjai mellett. A gya-

logosok parancsnoka Czibaki Nagy László, a lovasoké Geiger városi hivatalnok

volt. Pajor Antal czeglédi polgár selyemzászlót adott a csapatnak. Október els
napjaiban érkeztek az önkéntesek Pestre, honnan Jlóga hadtestéhez mentek a

Dunántúlra, hol Perczel és Görgey csapataival együtt kizték JeUasichot.

Röviddel utóbb az egész ország csatamez lett. Czegléden keresztül is jöt-

tek-mentek a hadcsapatok. 1849 január elején Perczel vonult keresztül a magyar
csapatokkal. Január végén Ottinger tábornok tartotta Czeglédet megszállva,

mikor Szolnokról egy lovas dandárral és három g^'alog-zászlóaljjal visszavonult.

Perczel Mór mintegy ötezer fnyi sereggel követte ót s január 2ö-én érkezett

Czegléd közelébe. Az osztrák rszem a toronyból jelezte a magyarok közeledését,

mire Ottinger d. e. 10 óra tájban riadót fúvatott s a szolnoki vasút és a város

között állította fel csapatait : két zászlóalj vadász a vasúti árokban, a tüzérek

a Bede-parton, a lovasság a város végén, a gyalogság és tüzérség között, helyez-

kedett el. Perczel elrsei híi'l vivén az osztrákok hadi készületeit, is készült az

ütközetre. A tüzérséget balra, a törteh út felé tolta elre, a g3'alogság a szolnoki

út mellékén fejldött harcznak, két szárnyon a Lehel, Wiu-ttemberg és Hunyady
huszárok. Körülbelül déltájban a magj'ar ágj^úüteg a Fíízfásig nj-omulván elre,

megvárta, míg a huszárság és gyalogság elbbre vonult s akkor megkezdte a tüze-

lést. Nemsokára az osztrák üteg két ágyúját leszerelvén, az osztrák tüzérség a
város alá vonult ^^ssza, mire a magyar ágyúk a vasasok hadállását kezdték
ldözni. Két órai harcz után a lovasság elrenyomult, mire Ottinger parancsot
adott a visszavonulásra. A tüzérség és gyalogság a lovasság védelme alatt hátra
vonult. A vadászok vonatra ültek s úgy menekültek, a tüzérség a budai úton
vágtatott el, a lovasság a pesti úton hiizódott vissza. A csata közben Dembinszky
jelent meg Perczelnél s oly parancsot adott neki. hogy seregét vezesse vissza Szol-

nok felé. Érmek tulajdonítható, hog^,' Perczel csak az osztrákoknak Czeglédrl
való kizésére szorítkozott s messzebb nem üldözte ket.

A czeglédi csata után Jellasich, ki ekkor Kecskemét körül állott, elretolta
seregét s pár napig az dandára táljorozott Czegléden. Majd 1849 márczius máso-
dik felében Witidischgráiz hadserege volt itt összpontosítva ; ezeknek elvonulása
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után ismét Jellasich vonult keresztül, kit Asbóth követett a magyar csapatokl<aI.

A bicskei csata ntán Asbóth újra O/ogli'^dig nyomult elre s itt magához vóve a
czeglédi nemzetröket, a v;^sút mellett P<^st felé vonult. Pest mellett a ezeglédi

nemzetrség is részt vett azokban a hadniozdulat okban, melyekkel Asbóth nyug-

talanította Windischgrátzct. Ez volt a ezeglédiei< utolsó szereplése.

A világosi fegyverletétel ntán honvédeink haza szállingóztak a városba.

Sokan fogságba kerültek s az osztrák hadseregbe sorozva, Olaszországba vitték

ket. 1852 tavaszán elfogták Bobory János róm. kath. plébánost is, a Id 1848-ban

Kossuth fogadására készítette el a népet, majd maga is táborba ment. Joseph-

stadtban szenvedett öt évi várfogságot hazaszeretetéért. Hasonló sors érte Szabó

Károly ref. lelkészt is, kit 15 évi várfogságra ítéltek. Czegléd a Bach-korszak alatt

csendes életet élt. A város népe a hazaszeretetet táplálta szívében az osztrák

uralom alatt is. tevékenységét pedig a város fejlesztésére fordította.

A kiegyezés megkötése után kezddik a város fejldésének újabb korszaka.
Legújabb kor.

j^ ^. j-Q.^g^igj törvéuy alapján kapta, mint rendezett taná('sú város, mai köz-

igazgatási szervezetét. Czegléd még 1848-ban önálló képviselválasztási jogot nyert

s mikor lS76-ban a város akkori képviselje : Simonyi János elhalt, a választó

polgárok az az év deczember 27-én tartott képviselválasztás alkalmával egy-

hangú lelkesedéssel Kossuth Lajost választották meg képviselvé. A megbízó
levelet a polgárság személyesen akarta átadni és e ezélból száz tagú küldöttséget

alakítottak, a melynek az volt a feladata, hogy Kossuthot a mandátum elfogíidá-

sára bírja. A küldöttség, a melyliez idegenek is csatlakoztak, 1877 január 16-án

indult el Olaszországba. Kossuth Lajos a küldöttséget Baracconéban, január

24-én fogadta s e találkozás valóban megható volt. De sem a megrázó találkozás,

sem a lelkesedés hangjai nem tudták Kossuthot hazatérésre bírni. E küldöttség

volt a híres turim százas küldöttség s az els az országban, mely Kossuth Lajost

számzetésében ily nagy tömegben s pohtikai czélzattal kereste fel. Mint ilyen,

pohtikailag is történelmi jelentség esemény volt. Czegléd város polgársága, a

még él küldöttségi tagokkal együtt, évrl-évre megünnepU azt a napot, a melyen
a százas küldöttség Turinban járt, mint a város töiténetének kiemelked esemé-

nyét. A város politikai életében az országgylési képviselválasztások mindig
jelents, gyakran országos események voltak. A város újabb idben volt képvi-

seli közül Verkovay Gyula, gróf Károlyi Gábor, Hegeds Károly említendk.
Jtlenlegi országgj^lési képviselje Kossuth Perencz.

Czegléd város életében az utolsó évtizedek alatt a város küls történetére

fontos esemény nem történt. A város fejldése, bels szervezkedése kötötte le az

erket. Ezekre az eseményekre vonatkozó adatokat alább ismertetjük. Itt csak

megemlítjük, hogy a város újabbkori vezeti Barta Fei'encz, B. Molnár Sámuel
polgármesterek voltak. A mai modern Czegléd megteremtése az iitólsó 25 év mun-
kája. E korszak polgármestere Gubody Ferencz (1884—1907) volt, a ki közel

negj-edszázadon át vezette a város ügyeit, páratlan ambiczióval és igazságsze-

retettel. Mindazok az intézmények, a melyek a várost régi falusi jellegébl kivet-

kztették, kultúráját fejlesztették és vagyonát gyarapították, Gubody Ferencz

munkásságának köszönhetik megvalósulásukat. Az érdemeit a város történeté-

ben nemcsak számos alkotása örökíti meg, hanem a róla elnevezett kertben fel-

állított mellszobra is. A város fejlesztésének munkáját 1907-ben a mostani pol-

gármester : ifj. Gombos Lajos dr. vette át, a ki nem kevesebb lelkesedéssel foly-

tatja eldje nagy munkáját. Czegléd városa immár a modern városok sorába

lépett s mindezt saját polgárainak áldozatkészségével érte el.

Czegléd városának nagj"^ kiterjedés határa van. Éjszakról kiindulva
A Táros határa, ipápiószentmárton, Tápiószele. Abony, Nagykrös, Irsa és Czeglédberczel köz-

ségekkel határos. Egész területe 49.964 kat. hold. Nagyobbrészben sík területtel,

csak éjszaknyugat felé emelkedik a talaj, a hol a Cserhát végs dombos nyúl-

ványai bocsájtkoznak le a város közepére. A város belterületén a legmagasabb
pont 105 m a tenger színe felett ; a külterület legmagasabb pontja 157 m, a leg-

alacsonyabb pedig 95 m. A város külterületének kiegészíti a Kámán, Gerje,

Csem, Kistelek, Nyársapát, Kappanhalom, Khalom, Homok, Szökehalom,

Czifrakert, Czigányszék, Nagyszék, Durahalom, Értem, Intézet, Irtvány, Ken-
gyel, Tit s, Ugyer, Ujerd, öreghegy és Varjas nev határrészek.

Földrajzi Földrajzí alakulata a határnak teljesen alföldi jelleg. A határ éjszaki és
aiakniat. keleti részén túlnyomólag szántóföldek és rétek, a többi részen szántóföldek és
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szlk terülnek el. Az erd immár igen csekély. A réteket és nádasokat is java-

részben már feltörték. A határ vízijén szegény, csak két patak csörgedezik rajta

végig : a Gerje és a Perje. Mindkett szabályozva van s összegj-üjti a határban
feltör vadvizeket, mindkett a Tiszába ömhk Tószeg alatt. A talaj felszíne rész-

ben homok, részben agyagos feketeföld, azonkívül kevés szikes rész is elfordul.

A termtalaj alatt vastag rétegekben Idtün agyag található. Egyedüli ásványi
termék a homokk, melyet a régibb idben nagy menmdségben ástak, de újabbókn
teljesen fölhagji:ak a bányászásával.

Maga a város a tojásdad alakú határ kells közepén fekszik. Hosszú, széles, ^j^í^.°*

egj'enes utczáival nagj- területet foglal el és igazi alföldi város benyomását kelti.

Szabályos utczasorai, szép terei, a városban mindenütt szabályosai! ültetett fák,

tiszta és rendezetten épiilt házai kellemesen és barátságosan hatnak. A város
a többszöri elpusztulás ellenére, a régi helyén fekszik. Nagyobbodása a kültel-

kek felé következett be. Két újabb városrésze van ; az Újváros és a Máriaváros.
Az utóbbi az idk folyamán úgyszólván önmagától alakult. Az Újvárosnak neve-
zett városrész pedig tervszer városrendezési törekvés eredménye. A vallásala-

pítványi uradalom ugyanis az 1836-iki nag}' tzvész után a város déli részén egy
darab földet osztott ki a lakosságnak, melyet széles és egymást keresztez egyenes
utczákra hasítottak és házhelyekre felosztva, a lakosságnak átadtak. A város

belterülete közigazgatásilag jelenleg tíz, a külterület p?dig 4 kerületre oszlik.

A várost szép. eg^-enes, ryüt utczák jellemzik. F közlekedési utak a Rá- u^cz^ terek,

kóczi, Jászberénji, Pesti, Mizsei, K.rösi és Szolnoki-utczák, melyek — az elst
kivéve — a szomszéd községekbl ide vezet utak folj^atásai és a város közép-

pontjában az Árpád- és Kossuth-téren futnak össze. Ezek közül a Körösi és Pesti-

utczákat a szabályozás még nem .egyenesítette ki, a többiek azonban sugár-

egyenesek. A város többi utczáiról is áll ez s igen sok utcza van, a mely teljes

egyenességben visz át a városon. Ez annak a tervszer város-szabályozási mozga-
lomnak az eredménye, melyet a város egykori földesura, a vaUásalapítván\ i ura-

dalom 1841-ben megindított. Az uradalom ugyanis ez évben egy az egész városra
szóló szabályozási tervet készíttetett, a mely sokáig zsinórmértékül szolgált.

Maga a város 1867-ben alkotott építkezési szabályrendeletet. Az új szabályozási
terv és szabál\Tendelet 1892-ben kelt. Legújabban pedig 1909-ben készült el az

új építkezési szabályrendelet, a modem városrendezési elvek figyelembevételével.

A város minden utczája, kivéve ott, a hol a forgalmi tekintetek akadályozzák, a
házak eltt mintegy másfél öl távolságra fasorokkal van mindkét olíalon beül-

tetve. Legtöbbnyire akácz, szil, nyár, eper, platán, vadgesztenye és eczetfát hasz-

náltak e czélra. A fbb utczák már többnyire kövezettek. A Rákóczi-utcza
bazalt-koczkákkal van egész hosszában borítva, a krös—szolnoki transverzáhs
út legbels része kis bazalt-koczkákkal, a többi fbb utczák pedig makadám-bur-
kolattal vannak ellátva. Évrl-évre újabb utczákat burkolnak makadámmal.
A többi utczákat egyelre agyagolással javítják és tartják jókarban. A gyalog-

járókat a fbb utczákban égetett téglából készítik, a Rákóczi-út és Kossuth-tér

gyalogjáróit pedig aszfalt burkolja. A városbeli közlekedési utak, tekintve a homo-
kos talajt, általában jók s a g\-alogjárók is mindenkor járhatók.

A városban lev épületek nagy része az e vidéken szokásos magyar paraszt-
házak típusa szerint épült. Az utczára véggel állanak ki ; középen van a konyha,
melybl jobbra és balra is egy-egy szoba njnlik. Hátrább kamra és esetleg istálló

van. A ház eltt nyitott folyosó. Az utczára 1—2 ablak nyUik. A tet a régibb
házaknál nád, az újabbaknál zsindely vagy cserép. A házak fehérre vannak
meszelve s udvaruk tiszta. Az újabb idben már a gazdaosztály is 4—5 szobás
modern házakat épít, a melyek küls kiképzése is díszére válik a városnak. Na-
gyobb, monumentálisabb magánépületek is nagy számmal vannak. A középüle-
tek, a közintézmények székhelyei nagj'obbrészt mind szép paloták. Nem szköl-
ködik a város megfelel terekben sem. A városnak két ftere van a középpont-
ban : a Kossuth-tér és az Árpád-tér. Az elbbi a városnak régi id óta ftere, a
melynek közepén a róm. kath. templom áll, ez egyszersmind a piacztér is. Az
Árpád-tér újabb alkotás. Az 1890-es évek elején a város kisajátítás útján alkotta
meg. Egyéb terek még az Eötvös-tér, Széchenyi-tér, Vörösmarty-tér, végül több
apróbb köztér, mindenik szép fasorokkal beültetve.

A városba érkezve, els tekintetre meglep bennünket a hatalmas pálya- a vAroá loirian.

udvar ; impozáns új épület, mely egészen a modern beosztás szerint van a közön-
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ség kényelmére berendezve. A vasúttól a városba vezet a Rákóczi-út, a város
legszebb sugárntja, a melynek küls részén sok. elül kerttel díszített csinos ház
van. Jobbra az els mellékutezán át lehet a vásártérre jutni, hol a városi villamos
telepet találjuk. A Rákóezi-úton befelé haladva, balról érjük a Gubody-kertet,
mely a város tulajdona. E n^nlvános kert a város egyet len közeli séta- és szórakozó
helye. Középs részén találjuk a városi vigadót, mely svájczi stílusban épült.

E helyen állott azeltt a nagy uradalmi magtár, melyet a hozzátartozó telkekkel
egAnitt a város megvásárolván, kort czéljaira használt fel. A telepítés az építke-

zéssel együtt 50.660 koronába kirült. A kert egyik virágköröndjében áll Gubody
Ferencz egykori polgármester bronz mellszobra, mely Horvaij János alkotása.

E szobrot közadakozásból emelték a város polgárai 1909-ben. A kert város felli

részén találjuk a városi uszodát, melyet artézi víz táplál. Ezzel szemben a másik
oldalon van a kétemeletes állami fgimnázium, mely Alpár Ignácz tervei szerint

épült, eltte csinos kis parkkal. Ezután az utcza kissé szkebbre szorul s a neve-
zetesebb épületek közül a jobb oldalon érjük az Ipar és Kereskedelmi Bank új,

magyar .stíl palotáját, tovább a baloldalon a Nemzeti szállodát, vele szemben
a Czeglédi Xépbank palotáját. Itt az út az Arpád-tér egyik oldalán végzdik.

A hatalmas terület Arpád-tér déh oldalát a nagj' református templom ural-

ja, mellette a ref. elemi iskola emeletes épületével, hol a dunamelléki ref. egyház-
kerület levéltára is van. A református templcm egyike az ország legnagyobb és

legimpozánsabb ref. templomainak. Az olasz renaissance stílusban épült templom
Hild József hírneves építész tervei szerint az 1835—40. években épült, azonban
nem fejezték be teljesen. A ref. egyház 1890-ben mozgalmat indított az akkor már
romladozó templom restaurálására. Ennek eredményeként a következ években
a templomot restaurálták, illetleg teljesen kiépítették, 160.000 kor. költséggel.

Hatalmas, nég}' oszlopon n.yugvó elcsarnokával, kupolájával és két tornyával
messze kiemelkedik a város fölé. A tér keleti oldalát egészen az ág. hitv. evang.
egyház bolt helyiségei foglalják le, középütt az 1895—96. években épült csinos,

góth és román stíl ág. hitv. ev. templommal. Az éjszaki oldalon több magánház
között áll a Népkör öreg épülete, Czegléd város régi társadalmi életének egyik
ffészke s az újabb korban is a városi közélet s a politikai események megbeszél
helye. Az épület immár czélszerütlen. s mostanában indult meg a mozgalom egy
új helyiség építése iránt. A Népkör telkén áll, de a Batthyányí-utczára nézve, a
színház-épület is. mely azonban ez id szerint használaton kívül van.

Az Arpád-tér közepén áU Kossuth Lajos érczszobra. Els nagyobb Kossuth-
szobor az országban. Horvay János sikerült alkotása. A szobor falakja Kossuth
Lajos, azt a jelenetet ábrázolja, a mint a város népét fegyverre szólítja. Egyik
kezét szívére szorítja s a másikkal elre mutat. Két mellékalakja a talapzaton a
csatába induló honvéd, egjnk kezében a zászló s a másikat apja szorítja. A szobor
aváros hozzájárulása mellett közadakozásból készült. Leleplezése 1902 szeptember
18-án volt. A szobor jelenleg minden hazafias ünnepség középpontja és gyakran
idegen városokból is felkeresi egy-egy küldöttség, hogj^ megkoszorúzza. Az
Árpád-tér helyén állott, szemben a ref. templommal, a régi evangélikus tem-
plom, a mely a kisajátításnak áldozatul esett s a keleti oldalon épült az új evang.
templom. A tér egj' részét piaczul használják ; itt van a bérkocsi-állomás is.

Az Árpád-tér njnigati részére néz a városháza egyik szárnya. Maga a város-

ház-palota homlokzatával a Kossuth-tér egész éjszaki oldalát foglalja el. Impo-
záns egj'emeletes épület, mely három utczára néz. Földszíntjét boltheháségek
foglalják el, a hivatalos hehnségek az emeleten vannak. A város levéltárában
rzik azt az asztalt, a melyen Kossuth Lajos 1848-ban Czegléden a haza meg-
mentésére fegyverre hívta fel a népet. Ugyanitt rzik II. Rákóczi Fer?nez és

Kossuth Lajos néhány levelét s egj-éb régi emlékeket. Közgylési termében Kos-
suth Lajos, gróf Károhi Gábor és Dobos János olajfestés arczképei láthatók.

A kisebb tanácsteremben van a czeglédi százasküldöttség tagjainak nagyméret
összeállított képe. a mely Kossuth Lajos tulajdonában volt s az hagyatékából
került a város birtokába. Ugyanitt láthatók a Kossuth-szobor leleplezésekor

letett koszorúk szalagjai, az egész falat elborítva. A Kossuth-tér keleti oldalát

a Czeglédi Takarékpénztár-Egj'esület palotája s mellette a Központi Szálloda

foglalja el ; mindkett egyemeletes épület. Kissé odébb ugj-anazon az oldalon

a Czeglédi Hitelbank modern, újnémet stílusban épült székháza. A déh olda-

lon van a posta- és távíróhivatal. A nyugati részen a róm. kath. egj'ház telkét
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találjuk, a melyon azeltt a r. k. elemi iskola régi emeletes épülete állott ; arról

nevezetes, hogy abban lakott, illetleg tanult hírneves irochxlomtörténctírónk :

Toldy Ferencz, midn az 1813—-14. tanévben szülei a magyar nyelv elsajátítása

czéljából Czeglédre küldték. Toldy születésének százéves évfordulója alkalmából
társadalmi mozgalom indult meg s a fgimnáziumban jutalomdíj-alapítvánj't

tett s elhatározta, hogy a telken emelend épületen emléktáblát helyez el. Az
összeget a városi pénztárban helyezték el. A r. k. egyház a közel jövben bér-

házat fog oda építtetni s akkor elhelyezik rajta az emléktáblát. Mellette áll a
r. k. plébánia XVIII. századból való épülete. A Pesti-út és az Eötvös-térre ve-

zet utcza között épült az új járásbírósági egyemeletes épület, melynek telkét

a város adta, az építés költségét pedig az állam fedezte.

E most leírt épületektl bezárt tér a Kossuth-tér, a város régi ftere. A
városház és temph)m közötti részen mondotta el Kossuth Lajos 1848-ban törté-

nelmi emlék. g;v újtó lueszedét. A tér közepén éjszak-déh irányban áll a rom. kath.

templom, mely a XIX. század elején épült. Belseje elég fényes, szép mennyezet-
festésekkel. A toronyban van a tzrség elhelyezve. A templom eltt áU a Szent-

háromság-szobor. Kiss György szobrász alkotása. A városháza nyugati sarkától

indul Ivi a Jászberényi-út, melyen kevés nevezetes épület van. Jobb oldalon van
a város gazdasági udvara s mellette a Kaszinó épülete.

A Kossuth-tér éjszaknyugati sarkánál kezddik a Pesti-út, a város egyik

legforgalmasabb utczája. IVIindjárt a jobboldal elején van a r. k. elemi iskola eme-
letes épülete. Utánna következik a vaUásalapítványi felügyelség hivatala, ura-

dalmi épületekben ellielyezve. Az utcza vége felé baloldalt találjuk a városi kór-

házat és a szegényházat. A Pesti-útról balra a második utczán letérve találjuk

a szép izraelita imaházat és az izr. elemi iskolát. Majd befelé fordulva, az áll.

polgári leánjnskola és központi kisdedóvó hatalmas földszintes épülete tnik
szemünkbe, négy utczára szolgáló telkével. Az Eötvös-téren van a járásbíróság

régi épülete, mely valamikor a szolgabíróság helyisége volt. A Kossuth-tér dél-

keleti sarkán indul ki a Krösi-út, a melyen kifelé haladva, jobb oldalon a vá-
rosi árvaházat találjuk, majd a hatalmas Vörösmarty-teret átvágva, ennek túlsó

részén a r. k. és ref . elemi iskolákat látjuk. Az Árpád-tér délkeleti részén a Szol-

noki-út kezddik. Csak a végén találunk középilletet, a régi huszárlaktanyát,

mely most csendr lovasiskola s a lóavató-bizottság helyisége. Kint egészen a
város szélén terül el az új lovassági laktanya és a katonai kórház. Pavillon-rend-

szerben épült az 1904—5. években s a város tulajdona. A város keleti és nyugati

részén középület ahg van, azok a középponton helyezkedtek el.

A város körül, részben már házaktól környezve, terülnek el a temetk,
felekezetek szerint elkiUömtve. A város éjszaki részén találjuk a nagy ref. temett,
mellette a régi bezárt kath. és evang. temett. Azután jön az ú. n. Csengetyüs-

temet, mely a katholikusoké. A város keleti részén terül el a kath. Kálvária-

temet, mellette a régi ref. temet. Az Újvároson is van kathohkus, református,

evangélikus és zsidó temet. A temetkben a városnak sok elhunyt jelese nyug-

szik. A Kálvária-temetben van Földváry Károly ezredesnek, a vörössipkások

hs vezérének sírja, mely fölé a kegyelet szép emlékoszlopot emelt. Az 1848—

-

49-es hsök közül a czeglécü temetkben nyugszanak még Csutak Kálmán
ezredes, Bem hadsegéde, Laczkovich kapitány stb.

A város környékén méltán lepi meg a szemlélt, hogy a városon kívül a város

gyárakat nem talál. Csak néhány téglagyár és gzmalom szegélyezi a város köz- ^ myéke.

vetetlen környékét. Ahg lépünlc ki a városból, szöllskerteket, gabonaterm
földeket találunk, élénk utalással arra, hogy Czegléd nem ipari, hanem föld-

mível város. A Jászberénj'i-utczán kiindulva, a város szélén találjuk a város

halastavát, mellette a korcsolj^apályát , majd a Czeglédi Gzmalom Rt. hatalmas
telepét. Nyugat felé a város fzfa-erdítésein haladva át, a Budai-út és a Pesti-út

közötti elterül ú. n. öregszllkbe jutunk. Ez a város legrégibb szlterülete,
mely egészen föl a budapest—czeglédi vasútvonahg terjed. Fels részén van
az Irtvány (Cserhátalja) szltelep, túl a vasúton a Kámáni-szlk és a város

erdeje, az Istvánliget, hol a nyári mulatságokat szokták tartani. A város hatá-

rának ezen a részén, a dombos, szlvel beültetett területeken sok szép nyári

lakást találunk. Vasúti megállóhely is van, a ..Budai-út" s így a váro.ssal való
kílzlekedés könny. Átkelve a Cserhátaljai szlkön, az uradalmi erdt látjuk,

a Tlest. Valamikor nagy és regényes erd volt, de újabban nagy részét kiirtották.
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A pesti országúton a város felé haladva, jobbról találjuk a város rétjét, rajta

a katonai lövöldével, majd a csíkos-tói teliénjárásokat, a város mellett pedig a

szintén szép, fiatal városi ei-döt. Itt a város szélén délfelé fordulva, baliól a köz-

vágóliídat s az állati hullaéget kemenczét elhagyva, átkelünk a Gerje-csatornán

8 nyugat felé elérjük az Ugyer nev szlket. A Mizsei-úton kifelé, az Üjerdö

maradványai után mindenütt szlk között haladva, a Csembe érünk, hova

vasút vezet ki. Ez a hatalmas terület, mely ahg egy évtizeddel elbb csak homok-

buczkákból állott, ma már szlvel van beültetve és nagy virágzásnak indult.

A Csemtöl keletre es rész a Körösi-útig, majd azontúl a Törteli-útig

szlvel vegyes szántóföldekbl áU. A város keleti részén, a vasút mellett van

a Bedé nev sertéshízlaló-telep. Pár é\-tizeddel elbb még virágzó sertésszáUások

voltak itt s évente 50—60.000 db. sertést hizlaltak, de az utóbbi idben nagy
hanyatlásnak indult. Itt van a Hunnia gzmalom és árpagyöngy-gyár. A bedéi

szállások mellett van Unghváry László világhír gyümölcsfaiskolája és szl-
telepe. A Bedé és a város között terül el a Csengeri nev szöltelep. A várostól

éjszak-keletre, éjszakra és éjszak-nyugatra es részen kitn szántóföldek terül-

nek el. Ez utóbbi részen nyugat-keleti irányban halad át a Perje- és Krakó-csa-

torna, mely a Gerje-Perje vízszabályozó-társulaté. Másik csatornája a Gerje-

csatorna vagy Üjárok, mel\- a határ déli részét vágja át, szintén nyugat-keleti

irányban. A társvdat 1853-ban alakult meg, azonban mködése a sok üdvös

határozaton kívül ahg terjedt többre, mint az elmunkálatok megtételére s az

1812—16-ban kiásott Perje-csatorna és a Ki-akó-árok fenntartására. A társulat

mai szervezetében 1873-ban alakult meg. 1879-ig önkormányzatot élvezett s

azóta kinevezett kormánybiztosok alatt mködik. A társulat újabb korszakában

vitte keresztül a szabályozás teljes munkáját.
KözigazgatAf. Czegléd r. t. város közigazgatási testületének fejlett szervezete van. A kép-

viseltest iilet 200 tagból álló. A képviseltestület elkészít s egyszersmind a

város ügyeinek közvetetlen vezet szerve a városi tanács, melynek tagjai a tör-

vénvben megjelölt tisztviselk és tizenkét tiszteletbeh tanácsnok. A város tiszt-

viseli : a polgármester, a fjegyz, jegyz, elnöki tanácsnok, adótauácsnok,

gazdatanácsnok, árvaszéki ülnök, pénztáros, ellenr, közgyám, árvaszéki jegyz,

levéltárnok, két orvos és állatorvos. A segéd- és kezelszemélyzet 13 tagból,

16 napidíjasból és 6 végrehajtóból áU. A szolgák száma 17. A rendrség a rendr-

kapitányból, két alkapitáuyból és reudrbiztosból áll. A rendörlegénység száma
30. Van ezenkívül 10 mezö-rendr. A város a közegészségügy teendk ellátására

két városi orvost s egy szülésznt alkalmaz. A közegészségügy czéljait szolgálja

továbbá a nyilvánossági jelleggel felruházott városi kórház, azonkívül a járvány-

kórház. A városi kórház már szk s nem felel meg a követelményeknek, most

van küszöbön egy új, modern felszerelés kórház építése. A közegészségügyi

viszonyok javítását czélozza még a várostól fúratott 14 artézi kút, továbbá az

uszoda. A város területén egy reáljogú és három személyjogú gyógyszertár van.

A közvilágítás ügyének megoldására a város saját tulajdonában 1909-ben meg-
építtette a villamostelepet s azt 50 évre bérbe adta. A telepet és hálózatot a

Siemens-Schuckert Rt. czég készítette 630.000 K költséggel. A telepet Diesel-

motor-üzemmel tartják fenn. A közvilágítás 800 drb fémszálas 40 gyertya fény
izzólámpával és 12 ívlámpával történik. Az üzem 1910 márcziusban indult meg.

A város vagyona, összehasonlítva a szomszéd városokéval, arán\i;alanul

csekély. A régibb vezetség nem szerzett földbirtokokat s így a mi vagyonnal

rendelkezik a város, az különösen az újabb kor gazdálkodásának eredménye.

A város vag%'-oni állását a következ adatok tüntetik fel : Vagyon : épületek

2.891,300 K.' Földbirtokok 445.629 K 23 f. Javadalmak 473.500 K. Tke-
pénzek és értékpapírok 158.852 K 91 f. Követelések 177.439 K 49 f. Ingóságok

599.999 K. Különféle alapok 332.252 K 32 fill. Összesen 4,539.973 kor.

14 fill. — Ezzel szemben teher : Magyar Jelzáloghitelbanknak 448.189 K 22 f.

Pesti Hazai Els Takarékpénztárnak 2,834.749 K 65 fi. Törzsvagyonalapnak
44.290 K 15 f. A házipénztár kiadási hátraléka 71.638 K 53 fill. Összesen

3,398.867 K 55 fill. TisOa vagyon : 1,141.105 K 59 f .
— A város 1910. évi költség-

vetésének fbb adatai ezek : Bevételek: 1. Jogok, díjak, javadalmakból 114.306 K.
2. Értékpapírok és tkék jövedelme 2641 K 20 f. 3. Ingók és ingatlanok jöve-

delme 131.985 K 33 f. 4. Jogehsmerési díjak 51 K 50 f. 5. Vegyesek 51.109 K.

6. Átfutó bevételek 666 K. összesen 300.759 K 03 f. — Kiadások : 1. Személyi



3»9

^^- ^il
.,'jt#SÍ»»fi.*.',,'ft»-..Jt'

A czeglédi Kossuth-szobor.

A czeglédi városháza.



:ro



Czegléd. 371

kiadások 127.044 K 52 f. 2. Adók és illetékek 73.565 K 59 f. 3. Gazdasági kiadások
93.334 K 11 f. 4. Egyházi és iskolai kiadások 44.644 K 75 f. 5. Egészségügyi
kiadások 3400 K. 6. "Tartozásokra 167.063 K 36 f. 7. Vegyesekre 34.102 K.
8. Átfutó kiadások 718 K. 9. Rendkívüli kiadások 2297 kor. Összesen 546.169 K
33 f. Kiadási többlet 245.410 kor. 30 fill., a melyet az állami adók után kivetend
74-84: százalékos városi pótadóval fedeznek. A városi tisztviselk, a kezel- és
segédszemélyzet, valamint a szolgák részére a város nyugdíjalapot állított fel.

Ez alap 1910 január 1-én 79.780 korona.

A város tisztikarának névsora jelenleg a következ : polgármester ifj.

Goiribos Lajos dr., rendrkapitány Aranyi Lajos dr., elnöki tanácsnok Ddy
Károly, adótanácsnok Oroszváry Endre, gazdatanácsnok Dobos László, fjegyz
Dely Béla, jegyz Kiss Gyula, ügyész Traub József dr., árvaszéki ülnök Sebk
József, számvev Marosy János, pénztárnok Banai Ben, ellenr Kiss Déues,
közgyám Füle Ferencz, levéltárnok Dobos János, orvosok Zsivkovics Aladár di".

és Németh József dr. mérnök Bezzeg Pál, rendralkapitányok Mezriczky Lajos
és Sclilosser Ferencz dr., állorv. Horváth József, árvsz. jegyz Pálinkás Vilmos.

Az áUami hivatalok közül a következket találjuk a városban :

Kir. járásbiróság . A régibb idkben Czegléden székelt a megyei törvény-
szék, mely 1872-ben megsznt s helyette a kir. járásbíróságot állították fel.

A járásbíróság telekkönyvi hatósággal kapcsolatos és mködési köre kiterjed
Czegléden kívül Abony, Tápiógyörgye, Zagyvarékás, Ujszász, Tószeg, Törtei
és Czeglédberczel községekre. Kebelében mködik jelenleg a betétszerkeszt
bizottság is. A járásbíi'óság személyzete áll Mégy bíróból, egy jegyzbl, egy
joggyakomokból, három telekkönywezetbl, egy végi'ehajtóból és öt imokbóL
A betétszerkeszt bizottságnál ezenkívül egy bíró s egy telekkönj^wezet m-
ködik. A járásbíróság vezetje Sárkány Gyula kir. ítéltáblai bírói czímmel és
jelleggel fekuházott kir. járásbíró.

Kir. adóhivatal. Hasonló területtel, mint a járásbíróság. Vezetje Hajnal
István adótárnok.

Vallásalapítványi gazdasági felügyelség. Hatáskörébe tartoznak a czeglédi
uradalmi birtokokon kívül még más vármegyékben fekv uradalmi birtokok is.

Elbb pénztárral volt kapcsolatban. Felgj'elö Berzeviczy József.

Posta-, távírda- és távbeszélö-hiva,tal. Az I. számú hivatal a középpontban
van, vezetje Szlavitsek Béla felügyel. A II. számú a vasúti állomáson. Itt

postamester S. Nagy Domokos.
Mayy. kir. államvasutak fnöksége. Állomási fnök Wallentiny Antal

fellenr. — Máv. osztálymérnökség. Vezetje Bischitz Dávid fmérnök. — Máv.
jütóházi fnökség.

Pénzügyrség, a) Pénzügyri biztosság, b) Pénzügyri szakasz.
Kir. közjegyzöség. Közjegyz Molnár Albert dr.

Állami anyakönyvi lvatal.
Állami állatorvosi hivatal.

Egyházi hivatalok : Róm. kath. plébánia, róm. kath. hitközség, ref. lelkészi
hivatal, ref. egyházközség, ág. ev. lelkészi hivatal, ág. ev. hitközség, izr. rabbiság.

Katonaság : 1. A 13. számú csász. és kir. huszárezred osztályparancsnok-
sága. 2. M. kir. csendr lóidomító különítmény. 3. M. kir. csendr-rs. 4. Csász.
és kir. lóavató-bizottság.

A város lakosságánál a református és a kath. vallás az uralkodó. Ezután
következnek az izraeliták s az ág. hitv. evangélikusok. A gör. kath., gör. kel.
és unitárius hívek elenyész csekél}- számmal vaimak. Számszerinti megoszlásban
az 1900-iki népszámlálás adatai alapján volt róm.. kath. 13.309, református
15.043, ág. hitv. evangéUkus 807, izraelita 913, gör. kath. 19, unitárius 7. gör.
keleti 7, egj-éb vallású 1. E felekezetek közül a róm. kathohkusok, reformátusok,
ág. hitv. evangélikusok és az izraehták alkotnak önálló egyházközségeket.
A nazarénus és baptista vallás eddig nem tudott beférkzni" a város lakos-
sága közé. A felekezetek közötti viszony a legpéldásabb. kölcsönösen megbecsüük
s tiszteletben tartják egA-más vallását. A vegyes házasságok elég gyakoriak. Már
a régibb századokban is teljes jó viszony uralkodott a felekezetek között. Ha
volt is az idk folyamán néhány eset, mely múlólag megzavarta a jó viszonyt,
csakhamar újra helyreállott az egyetértés. Ebben a felvilágosodott polgárságon
kívül az egyházak lelkészeinek is nagy az érdemük, nemcsak a régi korlian, de ma is.
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K6m. k«iii. A rónia! katholikus egyház els liitelos nyoma az 1332 köiiUi évekbl való,
'^ '** mert az e korbeli pápai tizedjegyzékekben említést találunk ..X. saeeidos Seglar"

jilebániájárói, mely a váezi egyházmegye pesti fesperességébeii fekszik. Ez a
Seglar kétségtelenül Czegléd volt. a mint azt történetíróink megállapították.
135(Vben már a Szent Anna-kápolnát találjuk Czegléden, a mely góth stílben
épült. 135S-ban Erzsébet királyn jutván Czegléd birtokába, a Szent Anna-
kápolna mellé építtette a templomot, a Szent Kereszt feltalálásának emlékére
felszentelve. 13tiS-ban a Klarissza apáczák tulajdonába jutott a város és vele
az egyház kegyúri joga. Több pleliános nevét ismerjük, a kiket a Klarisszák
neveztek ki, kegyúri joguk alapján. l41ü-ban János presbiter a ezeglécü plébános.
Kevéssel utóbb Pál presbiter az egyházi feje. Ennek halála után 1471-ben Báhnt
presbitert nevezik ki az apáczák plébánossá. Mészáros Lrincz plébános Dózsa
vezérévé csapván fel, árván Jiagj'ta híveit és egyházát. A városban maradt
kevés katholikus a mohácsi vész után bcszállongó reform-eszmék követjévé
lett. 1530 körül a templom is az új vallás használatába került a két haranggal
eg\-ütt.

A török uralom nem volt alkalmas arra, hogy a kath. egyház újra gyökeret
verhessen. A török hódoltság után, mikor a Klarissza-apáczák újból tényleg
birtokba vették Czeglédet. a háborús idk alatt megfogyatkozott lakosság helyére
1743 körül katholikus jobbágyokat telepítettek, kiket egyházilagaz abonyi plé-

bániához csatoltak ; a hívek lelki életét a ferenczrendi szerzetesek gondozták,
elbb a szabad ég alatt, majd az 1744-ben megkötött úrbéri egyezség alapján
a jelenlegi parochia-épület helyén állott épületben berendezett kápolnában.
A hívek szaporodása következtében a váczi püspök 1746-ban elrendelte a plé-

bánia visszaállítását s Bofka Jánost nevezte ki els plébánosul. Az új plébánia
mellé 1751-ben templom építését kérelmezték a földesuraságtól. A Klarisszák
megtudván, hogy a ref. templom annak idején kath. templom volt, a hel}i;artó-

tanáestól a templomnak a reformátusoktól való elvételét kérték. A vizsgálat
eredményeként 1753 február 1-én a helytartótanács kötelezte a reformátusokat,
hog}^ a templomot adják -vissza a kathohkusoknak, a mi 1753 márczius 27-én
meg is történt. Ez a templom 18 öl hosszú, 5 öl széles volt, kkerítéssel körül-

véve. Tornyot csak 1761-ben építettek hozzá, orgonát pedig 1780-ban állítottak.

1782-ben a Klarissza-rend feloszlatása után az egyház a vallásalap kegy-
urasága alá került, mely a kegyúri jogokat ma is gyakorolja. 1783-ban a Szent
Anna-kápolnát restaurálták, 1791—92-ben pedig a régit lebontván, új tornyot
építettek. 1810-ben Nagy György lett a czeglédi plébános. Az hathatós után-
járásának eredménye volt az új templom építé.sének elhatározása. Az 1820 aug.

S-án kibocsájtott hehi:artótanácsi intézmény elrendelte egy egészen új templom
felépítését, mely építkezéssel Homályossy Ferencz építészt bízták meg 50.293 frt

217io kr. költség mellett. Ebbl 35.105 frt 59 krt a vallásalap viselt, a többit a
hívek adakozás utján fedezték. Az új templom építését 1821-ben kezdték meg
s 1825-ben fejezték be. 1825 decz. 19-én pedig ünnepélyesen felavatták. 1837-ben

új orgona készült bele, 14 változatú, 1440frtért. Nagj' Gj'örgy plébános utódja
Bohory Karolj' lett, a ki a szabadságharczban is nagj^ szerepet játszott. A
szabadságharcz után el is fogták és az 1857. év végéig raboskodott.

A régibb idben az egyház vagj'oni ügyeit a plébános mellett a városi

tanács kath. tagjai intézték. 1810-ben az ügjeket már egy külön tanács vezeti,

melynek rendes szervezeti szabályaiban bizonj^os autonómia érvényesült. Ez a
tanács maradt meg 1878-ig, a mikor a püspökség engedélyével az egj'^házközség

újabb önkormányzati szabályokat készített magának. E szabályzat szerint az
egyház ügyeinek vezetése az 57 tagból álló egj'háztanácsot illeti. E tanács tagjait

háromévenként a hívekbl álló népgylés választja. A tanács a maga kebelébl
elnököt, alelnököt, gondnokot, pénztámokot s jegv^zöt választ. A tanács tag-

jainak s az egj-liáz tisztviselinek választását az egyházmegyei hatóság ersíti
meg, ugyanaz bírálja meg másodfokon a felebbezés útján eléje kerül tanácsi
határozatokat. Az egyház vagj'ona 1900-ban 342.050 frt 06 kr. Az évi költség-

vetés hiánj'át 18%-os, az állami adó alapján kivetend pótadóval fedezik.

Az egyház anyakönyvei közül a születési anyakönyv 1743-ban, az esketési

1745-ben. a halálozási 1746-ben kezddik. Az egyház plébánosa és egyszersmind
a czeglédi esperességi kerület esperese jelenleg Horváth József prépost.

Ref. eerh&z. A református egyház a mohácsi vész után alakult. A város reformácziójáról
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annyit állapíthatunk meg csak a régi feljegyzésekbl, hogy Czegléden a protes-

táns vallás behozatala az 1.530-as évekre lehet. Ekkor az egész lakosság pro-

testáns lett s a kath. templomot vették használatba. Az els biztos nyom 1545-bl
való. a mikor Szegedi Kis Istvánt választották meg lelkipásztornak, ki itt 1549-ig

maradt. A ref. egyházat a török hódoltság minden nyomorúsága együtt sújtotta

a várossal. Az 1596-iki pusztulás után az egyház is megsznt s mikor néhány év
múlva a lakosok összeszedték magukat, Hartijáni Imre lett a lelkipásztoruk.

1683-ban újabb pusztulás érte a várost s vele a ref. egyházat is. ni'lynek hívei

papjukkal : Deáki Andrással, Nagykörös és Kecskemét pusztáira menekültek.

Csendesebb idk bekövetkeztével ismét megalakult az egj'ház, de az 1707 már-
czius 21-iki rácz támadás alkalmával, mikor a hívek a templom kerítésébe mene-
kültek Félegyházi Tamás rektor vezetésével, a ráczok sokat leöltek s megsebe-
sítettek közülök s ott esett el Félegyházi is. A ref. egyház ezután csakhamar
virágzásnak indult, gyarapodva a Mátra vidékérl beköltözött protestáns tótokkal.

Az 1733. év újabb csapást hozott, ekkor történt a templomnak a katholikusok

részére való átadása. A régi templom helyett 25 öl hosszú és 14 öl széles portát

kaptak, a melyre templomot építhettek. Ez alatt az iskolában és a temetben
tartották az istentiszteletet. 1754 végén már készen állott az új templom 11 öl

hosszú és 3I2 öl széles épülete. 1762-ben a templomtól 7 ölre egy ktornyot
emeltek, a melyet a templom kibvítése czéljából 1792-ben a templommal össze-

építettek s így 18 öl lett a templom hossza. Az egyház ezután békés évtizedeken

át gj^arapodott bels és küls életében eg3'aránt. Vagyonilag is megersödött
s régi iskoláit is igyekezett fenntartani, s fejleszteni. 1834 május 29-én a tem-

plom a lelkészlakkal s az iskolákkal és több száz házzal együtt leégett. Néhány
év múlva nagy költséggel felépítették a jelenlegi templomot, a melyet hasz-

nálatba is vettek, de bels felszerelését csak 1871-ben fejezték be. Restaurálása

és teljes kiképzése az 1890-es években történt. A református egyház jelenleg

virágzó anyagi helyzetben van, mely nagy részben a hívek áldozatkészségének

eredménj^e. Az egyház jelenlegi lelkésze Takács József.

Az ág. hitv. evangélikus egyház, hívei száma miatt, a kisebb egyházak közé
"^e^yhiiz^"

tartozik. Minden valószínség szerint Czegléd protestánsai is Luther hívei voltak

elbb, de Bakonyi Albert lelkész halála után, a XVI. század végén, itt is, mint
az Alföld legtöbb városában, a lakosság majdnem teljes számban Kálvin tanait

fogadta el. Az evangélikus egj^ház hívei ezután csak a XVIII. század végén tn-
nek fel Czegléden, a mikor a Mátra vidékérl sok tót telepedett le a városban,

majd a szomszéd (Alberti, Irsa, Pilis) községekbl is lassan sok betelepedett család

szaporította az evangéhkus hívek számát. Ezeknek lelki szükségleteirl a tápió-

szentmártoni egyház gondoskodott, melyhez a czeglédi hívek leányegyházként

tartoztak. Az els presbitérium 1791-ben alakult. Anyaegyházá azonban csak

1802-ben. sok küzdelem árán szervezkedett a gyülekezet, melynek els lelkésze

Kutnai Zelenka Pál volt. Az új egj'ház els sorban templomról gondoskodott.

A templom, melynek tornya nem volt, 1818-ban épült, 1831-ben szereztek bele

orgonát, az els harang pedig 1834-ben szólalt meg. A kis egyház anyagi viszo-

nyainak rendezésében nagy érdemeket szerzett Elefánth Mihály lelkész (1840

—

44.). Utóda Zámolyi József (1844—1874) volt, a Idnek sok utánjárással sikerült

kivívni, hogy az ev. egyház is kapott a legelfelosztáskor 393*3 holdnyi (1100=-
ölével) földet, a mely nélkül az egyház talán fenn sem maradhatott volna. A régi

templom a várostól kisajátított épületek közé esvén, 1896-ban új templom épí-

tésére volt szükség, mely a hívek áldozatkészségébl fel is épült 70.000 korona
költségen a bazárhelyiségekkel együtt- és 1896 október 31-én adták át a hasz-
nálatnak. A czeglédi egyházhoz, mint anyaegyházhoz, tartoznak a következ
. n. szórványok : Abony, Törtei, Tószeg, Jászkarajen, Tetétlen, Nyársapát,
Besny, Paládics. A hívek száma Czegléden 798, a szórványokkal együtt 971.

Az egyházi viszonyok megersítésén sokat fáradozott a jelenlegi lelkész, Törk
József, ki 1874 óta áll a gyülekezet élén.

Az izraelita hitközség eredete újal)b kelet. 1843-ban Czegléden m.indöi5sze izr. hitközaéír.

7 zsidó család lakott s összes számuk 33 volt. A szabadságharcz után szaporodtak
el beköltözés útján, különösen Irsáról. A hitközség 1855-ben alakult meg s a régi

imaház 1868-ban épült. Ennek helyén a hitközség 1905—6-ban 168.000 kor. költ-

séggel építtette a mostani impozáns templomot. A kongrcssusi alapon áUó hit-

község feje Feldmann József dr. rabbi.
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L:ikosíáí:. A város lakossága, a mint a történelmi részben láttuk, a régi évszázadok
pusztításai következtében nem szaporodott annyira, a menn^^re egy ilyen nagy
magyar városban természetszerleg kellett volna. A XVIII. század elejétl fogva,

a mikortól békés idk jártak a városra, a számbeli emelkedés állandó. 1715-ben
130 jobbágycsalád és 15 zsellércsalád volt a városban, az 1720. évi összeíráskor

pedig í! nemes és 190 jobbágy család. 1791-ben 7928 lakos volt és pedig 2792 katli.,

10 gör. kath., 210 ág. ev., 4910 református. lS02-ben 3192 r. kath., 12 gör. katli..

200 ág. ev.. 5830 ref., összesen 9234. 1841-ben volt a városnak 14.000 lakosa, az

1857-iki összeíráskor 19.008, 1869-ben 22.216, lS80-ban 24.872. lS90-ben 27.549.

A legutolsó, 1900-iki népszámlálás szerint 29.905 polgári és 201 katonai

egj'ént, összesen 30. 106 lakost írtak össze, a kik közül 23 külföldi, küKöldön pedig
82 czeglédi volt távol. A rendes tíz évi szaporodási átlagot véve alapul, jelenleg

Czegléd lakossága 34.000 léleki'e tehet. A város lakossága túlnyomó részben a

város belterületén lakik s csak alig 10—15% él künn a tanj-ákon és szlkben.
Az 1900-iki népszámlálás adatai szerint a város lakossága nem szerint így oszlik

meg : férfi 15.093. n 15.013. Életkor szerint volt : 6 éven alul 4490. 6—11 éves

3777, 12—14 éves 2001, 15—19 éves 3176. 20—39 éves 8163. 40—59 éves 5709.

60 éven felül 2785, ismeretlen korú 5. Családi állapotuk szerint : ntlen, hajadon
15.745, házas 12.558. özvegy 1755, elvált 48. Anyanyelv szerint a város lakossága

úgyszólván tiszta magyar. Részletesen : magyar 29.973, német 67, tót 34, oláh 2,

horvát 2, szerb 1, egyéb 27. Ezek közül magyarul beszélni tudott 30.086. Tehát a

város egész lakossága között csak 20 ember volt olyan, ki magyar nj^elven beszélni

nem tudott. Vallás szerint így oszlott meg a város népessége : róm. kath. 13.309,

református 15.043, gör. kath. 19, gör. keleti 7, ág. hitv. evang. 807, unitárius 7,

izraelita 913, egyéb 1,

Az összes népességbl keres 12.570, eltartott 17.536. Foglalkozás szerint

a népesség megoszlása a következ : mezgazdasággal és kertészettel foglalkozó

7589 keres, 11.696 eltartott ; az stermelés egyéb ágaival 15 keres, 17 eltartott ;

kereskedelemmel és hitellel 481 keres, 581 eltartott ; közlekedéssel 391 keres,
990 eltartott ; közszolgálatban áUó s szabad foglalkozású 371 keres, 711 eltar-

tott ; véderhöz tartozó 201 keres, 23 eltartott ; napszámos 215 keres, 135 eltar-

tott ; házi cseléd 578 keres, 22 eltartott ; egj^éb foglalkozású 504 keres, 573

eltartott. A mezgazdasággal és kertészettel foglalkozók viszonyait az alábbiak

tüntetik fel: Férfi 10.070, n 9215. A birtokosok és bérlk száma 2943, a kik

közül 100 k. holdon felüli birtokos 39, bérl 5 ; kisbirtokos és bérl 2130, kisbirto-

kos napszámos 710, részes földmíves 42. majoros 2, kertész 15. Ezenkívül segít
családtag 1243 férfi, 296 n, eltartott 6709. Mezgazdasági tisztvisel : 6 keres,
16 ehartott. Cseléd : 802 keres, 766 eltartott. Munkás : 2299 keres, 4205 eUar-

tott. A munkások közül 681-nek volt saját lakóháza. A lakosság 7061 házban
lakott. Ezek közül kbl vagy téglából épüJt 129, k- vagy téglaalappal vályogból,

vag^' sárból 829, vályogból vagy sárból 6101, végül fából vagy más anyagból
2 ház. A házak közül 443 volt cserép-, pala- vagy bádogtetvel, 2575 zsindelylycl

vagj- deszkával, 4043 náddal vagy zsúppal fedve.

A lakosság, jellegét tekintve, általában magyar. Azonban az igaz' tipikus

magj-ar faj tisztán nem található meg a lakosságban. Ez természetes is. A hagyo-
mány szerint a XV, században itt huszszita-cseheket telepíttettek le. a XVIII, szá-

zad elején idegen vidékrl telepítettek be jobbág5Tokat, majd a XVIII. század
végén sok tót és palócz vándorolt be. Azonkívül a török uralom s a város több-
szöri elpusztulása következtében a város lakossága idegen bevándoroltakkal
vegyült. Mindezek a város lakosainak faji jellegét nagyban megváltoztatták.
Erkölcseikben és szokásaikban megrizték a magyar szokásokat, bár az újabb
idben a hátrányos változás nagj-on észrevehet, A régi népszokások már csak
egyes lakodalmakkor m-ilvánulnak meg,

Mezóíazdasáp. Czcgléd lakosainak kétharmadrésze mezgazdasággal foglalkozik. A XVIII.
század elején oly kevés a lakosság, hogy a földesúr óriási birtokait nem tudta megmí-
velni.Ajobbágj^oknakis holitt , hol ott adták ki az úrbéri iUetménveket.>Ez a bizom'-

talanság csak 1749-benszünt meg, a mikor az úrbéri szerzdést megkötötték. Ezek-
kel az úrbéri illetményekkel késbb is sok baj volt ; az uradalom és a jobbágyok
között az 1807—1821. években folyt nagy úrbéri per fejezte be a vitát. 1715-ben
a jobbágyok kezén mívelés alatt alatt áUott 221 41/2 köblös szántóföld és

637 ^kaszás rét, 1720-ban pedig 1999V2 köblös, 'szántóföld és 571V9
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kaszás rét. A jobbágyok úrbéri földiUet menyeinek tagosítása még az 1818— 20.

években megtörtént, a mi a jobbágyok teherviselését megkönnyítette és vagyono-
sodásukat elsegítette. A tagosítás alkalmával készült összeírás szerint az úrbé-

resek kezén mívelés alatt volt fekete agyagos szántóföld 27.283'/2 hold, szikes

szántóföld 9272> homokos szántóföld 328, jó kaszáló 5936, vizenys kaszáló 614,

szikes kaszáló 4516, homokos kaszáló 452, vizes-szikes kaszáló 505, vakszik 859,

vízállás 144. beltelek 1245, kenderföld 1067,, legel 21.285, szl 3154, erd 499
hold. Az uraság saját mivélése alatt 6023 hold föld volt. A legel a tagosításkor

közös maradt és csak 1864-ben osztották ki egyénenként, az uradalom és község
között megkötött szerzdés alapján. A tagosításkor a 374 egész telek tulajdonosai

egy tagban kapták ki illetményeiket, a többiek három nyomásban. Az újabb id-
ben e három tagban lev földeket tulajdonosaik nagy részben csei'e útján össze-

tagosították. A tagosítás eredményeként állt el a tanyás gazdaság, a mely idvel
úgy elterjedt Czegléden, mint a Duna—Tisza közén talán sehol. A gazdaosztály

szempontjából a tagosítás révén a nagyobb gazda-osztály keletkezett, míg a
legelöfelosztás egy új gazdaosztál}^:, a kis gazdák osztályát teremtette meg a régi

zsellérek utódai gyanánt.
A város határának földje gazdaságilag teljesen mívelhet. A talaj különböz

;

az éjszalvi és keleti rész kitn fekete agyagos földjétl a futó homokig minden
földnem megtalálható. Kevés szikes terület is van. A délkeleti és déU rész homokos
talajú, míg a délnyugati rész nagyobbára futó homok. A város határa gazdasági

szempontból, a helyi megkülönböztetés szerint, feloszlik tanyaföldeki'e, bonifi-

kákra és legeljárandóságokra, vagy nyomási földekre. A tagosításkor egy egész

telek után 93 hold (1100 D-ölével számítva) földet osztottak ki. Jelenleg egy

neg.ved telek földet 23 holddal (1100 D-öles) számítanak. A legeljárandóságokat

1200 D-öles, az erdket 1100 D-öles és a szlket 1200 D-öles holdjával számít-

ják- Az 1902-ben befejezett új kataszteri felmérés szerint mívelési ágak szerint

a határ így oszlott meg : Szántó 33518 hold 957 D-öl, kert 349 h. 561 D-öl, rét

4578 h. 1455 D-öl, szl 3769 h. 957 D-öl, legel 3726 h. 978 D-öl, erd 830 h.

909 G-öl, nádas 41 h. 772 D-öl, terméketlen (utakkal együtt) 3II8 hold 1287 D-öl.

A város földmíves lakossága ahg néhány évtizeddel ezeltt még mindig a

kétnyomásos gazdasági rendszernek hódolt. Túlnyomólag gabonafélék termelésével

foglallioztak, a takarmányt állandó rétek és legelk szolgáltatták. Ez utóbbiak

csökkenésével ezt a rendszert a szükség belterjesebbé változtatta. Az ugar m 1-

lzésével két gabonanem váltotta fel egymást. Például els évben szi gabona,

másodikban tavaszi búza, vagy els évben szi búza, másodikban tengeri ; külö-

nösen a három nyomásban kiosztott tanyaföldeken. Késbb áttértek a három-

nyomásos gazdasági rendszerre, s ennek tipikus alakja ez volt : els évben ugar,

rnásodikban szi, a harmadikban tavaszi gabona. Ez a rendszer még ma is föltalál-

ható. Azonban a legelfelosztás és a vízszabályozás miatt a legelk és rétek meg-

csökkenése óta a gazdák leginkább a javított háromnyomású gazdálkodási módot

folytatják. Ugart ennél a rendszernél nem igen hagynak, hanem e helyett részben

takarmány-, illetleg kapás és ipari növényekkel vetik be a megfelel területet.

A fekete, agyagos talajjal bíi'ó gazdák tértek rá elször e gazdálkodási módra,

melynek keretén belül legelterjedtebb a következ üzemrendszer : els év tengeri,

második év szi búza, harmadik év tavaszi árpa. Egyes gazdáknál a váltórend-

szerrel is találkozunk, hol gabona után gabona nem következik, hanem azt kapás,

illetleg takarmánynövény váltja föl.

A szálas takarmánynemüek közül leginkább a lóherét, luczernát, zabos-

bükkönyt, csalamádét termelik, elvétve a muhart is. A lóherét és luczernát leg-

többnyire forgón kívül helyezik el. A gabonafélék közül a búzát, rozsot, árpát

és zabot termesztik s a talaj kitn gabonát szolgáltat. Kapás növények közül

a tengerin kívül termelnek burgonyát és takarmányrépát, elvétve czukorrépát

is. A tengeri között tököt és babot. A takarményféléket legtöbbnyire a tengerinek

szánt földterület egy részében helyezik cl, úgy a répát és krumplit is. A homokos
talajok legnagj'obb része szlvel van beültetve. A szántóföldi terménj^^eknek

csupán a legjobb és legkedvezbb talajokat hagyták. Ezeken a legváltozatosabb

termelés folyik
;
gabonanemüeket, takairaányféléket, kerti növényeket és szlt

találunk az alig 1—2 holdnyi területeken is. A jó fekete homokon csak elvétve

találkozunk szi búzával és tavaszi árpával. Ipari növényeket itt nagyobb
arányokban nem termelnek. Leginkább a dohánj't termelik az uradalmi bérle-



376 Czoglód.

tekén s néliáiiy naiiyobl) gazda a saját birtokán. Kisebb mennyisé<;b;Mi talál-

kozunk repeze-. mák-, köles-, paprika-, torma- és hagymaültetéssel. Ezeket esak

a helyi piaez és a magánfogyasztás részérc tei'm?Iik. Kerti növények közül nagyban
termelik a dinnyét ; a homokos részen a kitn görög s a fekete földeken a sárga

diimyét, illetleg ennek különféle fajait. Nemcsak a helyi piaczra, hanem éven-

ként sok kerül belle a vidékre és külföldre is. Nagyobb arányban termelik még
a zöldséget, sárgarépát, borsót, ngorkát, salátát és paradicsomot. Az utolsó

20 év alatt a határ 164,3 k. hold kaszálóval és réttel fogyott m?g. Közbgel
már nincs. A város körül van még három, részben felosztatlan tehénjárás, a mely
azonban alig néhány száz hold. A talaj tápanyagszükségletét a gazdák ren-

dcsen istállótrágyával pótolják. Azonban a szlkultúra elterjedésével óriási

trágyaszükség állott be és a mtrágyák is igen cl vannak terjedve. A talajmun-

kálásnál és gazdasági termelésnél alkalmazandó munkagépek közül a technika

újabb vívmányai mind feltalálhatók. Gzeke, cséplgép, aratógép vételénél.

társulnak a gazdák és közösen használják azokat. A cséplés már a legkisebb

gazdáknál is gz. illetleg motoros cséplgéppel töi'ténik.

A mezgazdasági termelés Czegléden igen intenzív. A város mezgazdasá-
gában a Ivisbirtok az iiralkodó. Nagy birtoka csak a vallásalapit ványnak van,

kb. 6000 hold. Ez több nag3'obb parczellában haszonbérbe van adva. Magán-
nagybirtok nincs. Száz holdon felüli birtokos van 39. A földek forgalmi értéke

általában igen magas. Egy negyed telek fekete föld ára 16—24.000 K között

ingadozik. Lpgeljárandóságokból holdanként 600—1500 K árért kelnek a földek.

Kenderföld, mely 150 Z-öl, 360—400 koronáért kel. Szlnek való futóhomok
600—800 K áron mindig elkel. A munkásviszonyok általában kedvezek. Gaz-
dasági cseléd, napszámos kell számban akad, bár magas munkabéreket kell

fizetni. A nagj" szlkultíira idegen munkásokat is vesz igénybe. A fönt jelzett

gazdasági viszonyok következményeként az agrárszocziálizmus Czegléden nem
tudott hódítani. Egv évtizeddel elbb itt is megalakult a szocziáhsta földmívesek
pártja, de nem tudott gyökeret verni és most már alig találunk szocziálista

mezgazdasági munkást. A szocziáhs viszonyok javítására egyébként az ura-

dalom két bérletet kisemberek kezére adott, továbbá a város a vallásalaptól már
két ízben vett kb. 1500 hold földet, melynek egyik részét munkásembereknek
adta el nyereség nélkül több évi törlesztésre, míg másik részét 1909-ben par-

ezellázás útján juttatta a kisgazdák kezére.

A város kertészete általában kevéssé fejlett. Az újabb idben a konyha-
kertészet fellendülésnek indult az ú. n. bolgár kertészek betelepedésével, a kik

bérelt földeken zik belterjes kereskedelmi kertészetüket. A virágkertészet

elhanyagolt. Legfejlettebb a gymölcskertészet s magántermelk is nagy számmal
vannak. Kereskedelmi szempontból a város egyik nevezetessége Unghváry
László hírneves gyümölcsfaiskolája a Bedé mellett, melyet az 1890-es években
kezdett fejleszteni, haszonbérbe vévén az egyházi földeket. Ezeket gyümölcs-
fákkal betelepítve, rövid idre már több száz hold gyümölcsfaiskola állott

üzemben a megfelel csomagolási, raktár- és irodahelyiségekkel. A telep évente
óriási forgalmat bonyolít le, nemcsak az ország területére, hanem a külföldre is.

jMásik nagy faiskola Unghváry Józsefé, a ki csak nemrégiben fejlesztette ki nagy
teleppé üzletét, melynek területe már 200 holdnál nagyobb.

A város szltermelése az utóbbi idben hatalmas fejldésnek indult. A leg-

régibb szlk az ú. n. Öreghegyen vannak, a melyek a XVIII. század elején már
be voltak ültetve s ma is elég jó szlk s a Cserhát végs dombsorára telepítve,

kitn bort szolgáltatnak. Ennek fels részén, túl a vasúti vonalon, van a Kámáni
szltelep, mely már késbbi telepítés, de a legkitnbb és leghíresebb borokat
termi. Az uradalom a Gerjében 1815-ben osztott ki néhány száz hold homok-
földet, a melyet a lakosság hamarosan betelepített szlvel. Ez a terlet az

Ugyer, a mely azonban már pusztulóban van. — Mintegy öt évvel ezeltt a

vallásalapítványi uradalomtól a Kámán és Öregszlk között elterült ú. n.

Irtvány-erdt egj' társaság vette meg s tagjai között ötholdas parczellákban

szlótelepnek kiosztotta. Ma már remek szlk díszlenek rajta. A modern szl-
kultúra igazi tanyája a Csem. Ez a hatalmas puszta ezeltt 15 évvel teljesen

terméketlen, futóhomok területekbl és egy kevés erdbl állott s alig akadt
gazdája 80—100 koronáért holdanként. Az 1890-es évek elején néhány vállal-

kozó szellem egyén jiróbált ide szlt telepíteni. A siker nem maradt el. Ezt
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látva, egyszerre mozgalom indult meg e kopár földek hasznossá tételére. A val-

lásalap, mely a Csem nagy részét bírta, 189G-ban örömmel adott el egy
jó darabot. Ma már a Csem nagy részén hatalmas szlt elepek díszlenek.

Legnagyobb telepek : Unghváry László, Végh Sándor. Halász László dr.. Közel
Antal. Zakar Károly stb. telepei. Az egész Csemben kb. 3000 hold szl van.
Ezeken kívül a Kistelekben, az Üjerdöben, a Nyársapáton is van nagj'obb
szlkultíira.

A szlfajok közül leginkább a következ borfajokat tenyésztik : fekete

kadar, rizling, kövidinka, erdei, szlankamenka, ezerjó, zöld szilváni, burgundi.

A csemegefajok közül a chasselas a legelterjedtebb. A czeglédi homoki borok
az egész országban híresek. Régi íróink. Bél Mátyás és Losonczy István is meg-
emlékeznek róla írásaikban. A jól kezelt borok zamatos, tüzes és kellemes ízek.
A régi szlk termik a heg^n borokhoz hasonló borokat. Az új szlkben inkább
a tömegtermelésre helyezik a súh-t. A szlkultúra kísérje a gyümölcstermelés.

Czegléd már a régibb idkben is sok szép gyümölcsöt termesztett. Sárga baraczk,

cseresznj-e. meggy, szilva és alma már azeltt is kelend piaczi és kereskedelmi

czikke volt a városnak. A szölmívelés fellendülésével a gyümölcstermelés is

fokozódott. Az újabb és nemesebb gyümölcsfajták mindenikét megtaláljuk a
czeglédi szlkben, hol a gyümölcsfák sorban, tervszerleg vannak ültetve ;

sok helyen pedig külön gvümölcsöskertek vannak.
Az erdk — sajnos — nagy pusztításnak vannak kitéve. Fként a szl- Eidök.

telepítésnek esnek áldozatul. Ma már csak két nagyobb erdterület van : a
Tles, a vallásalap tulajdona és az István-liget, meh' a városé. A csemi erdt
és az Ujerdt teljesen kiirtották. A város igyekezett ugj'an pótolni az erdkben
beállott fogj^atkozást a város körüli kihasznált agyagásók beerdsítésével, de
ez kevés is, meg nem is jól sikerült. Míg az 1880-as évek elején Czegléden 13á8

kat. hold erd volt. ma már az erdk összes területe csak 830 kat. hold 909 n-öl.

A város állattenyésztése nem nagyarányú. A ló, szarvasmarha, sertés és a Aiiat-

baromfi a nagyban tenyésztett áUatok. Lótenyésztés a szó szoros értelmében
nincs. A gazdák a lovat csak mint szükséges igás áUatot tartják s minden
további tenj^észtés kizárásával szaporítják. A mezgazdasági munkák jórészét

lóval végzik. A lótenyésztésnél nyert csikókat vagy eladják, vagy felnevehk.

Az értékesebbeket katona- vagy hintóslovakul értékesítik, a többiekkel az igás-

állomámi; pótolják. A lóállomány nemesítésére a nagykörösi méntelep apa-
ménjeit használják. A város 12—14 méiu:l gondoskodik.

A szarvasmarhatenyésztésre már nagyobb súlyt helyeznek a gazdák. Ahg
néhány évtizeddel ezeltt teljesen visszafejldött állatállomány volt a lakos-

ság kezében. Ma már a helj'zet egészen megjavult. Erkifejtésre a magyar-
erdélyi szarvasmarhát használják. Ezt vásárok útján szerzik be. Ujabban mind
gyakrabban találni nyugati származású ökröket is. Tehénfajták közül elvétve

látható a tiszta vér magyar-erdélyi tehén. A nyugati fajtákat is inkább
keresztezésben találjuk. Ezek közül asimmenthali jelleg domborodik ki, st már
egészen tisztafajú simmenthah tehenet is tenyésztenek, valamint bonj'hádit is.

A föstily majdnem teljesen a tejtermelésen fekszik, melynek fölöslegét a helyi

piaczon értékesítik. 1907-ben alakult a Czeglédi Tejtermelk Szövetkezete, a
melynek tagjai teheneik száma szerint jegj^eztek üzletrészeket. A nyert tejet

a szövetkezeteknek kell beszállít aniok. A nem értékesíthet tejet a szövetke-
zet megfelel gépekkel vajjá, túi'óvá s sajttá dolgozza fel. A szövetkezet áUami
támogatásban részesül s igen szép üzleti eredménynyel mködik.

Legnagyobb szerepet játszik a sertéstenyésztés. Nemcsak a házi és helyi

piacz szükségleteinek kielégítésére tenyésztenek sertést, hanem kivitelre is.

A város mellett a Bedében külön hatalmas sertéshizlaló telep keletkezett, a
mely az 1890-es évek körül virágzott leginkább, hol egy-egy tenyésztnek 2—3000
sertése is hízott egyszerre. A hízott sertések innen régebben Kbányára kerültek,

jelenleg Bécsbe viszik azokat. A míg a sertéshízlalásnak kedveztek a viszonyok,
30—40.000 sertést hizlaltak itt egv esztendben. Késbb a sertésvész miatt
igen megcsappant az üzlet. Azonban napjainkban is még mindig hizlalnak a
telepen évente 10— 15.000 darabot. Ezenkívül a gazdák tanyájukon mindenütt
hizlalnak, st a városban is alig van család, hol 1—2 sertés ne volna. Czegléden
a zsírsertés tenyésztésével foglalkoznak leginkább és a mangaUcza-fajtát
tenyésztik. Elvétve látunk yorksliireit is.
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Míg a közlegelö ftlosztatlan volt. annak téres mezin 30—40.000 juh lege-

lészett. Mióta közlegcló nincs, az egész juhállomány alig 1500 drb. — Baromfi-
tenyésztéssel nagyban foglalkozik a város lakossága. A házi és helybeli piaczi

szükségletet messze túUialadó mennyiségben tenyésztik a gazdák a baromfiakat.

Tyúkok, csirkék, pulykák, kacsák, libák minden tanyán falkástul találhatók.

A tj'úkfajták közül leginkább a magjar tyúkot tenyésztik, de már találunk
orpingtonokat is. A pulykátenyészt esnél a fehér- és bronzpulyka az uralkodó.

A i)}éhészef)iek az alkalmatlan égliajlati viszonyok miatt nincs tere. Csak kevés
nagyobb méhes termel mézet kereskedelmi czélokra ; néhány helj^eken csak 1—

2

kaptárral találunk, házi szükségletre. Azonban már túlm'omó a Dzierzon-féle

kaptárok használata. — A selyemhernyótenyésztés meg a kezdet legelején van.
^Dndössze 5 család foglalkozik vele, a kik 1908-ban 82 kg. gubót termeltek.

E téren pedig szép eredmém-eket lehetne elérni, mert az eperfa Czegléden szépen
tenyészik. — Megemlítend még, hogy a város fenntart egy halastavat, melyben
a hg. Esterházy-féle tatatóvárosi haltenyésztbl beszerzett halakat, leginkább
pontyot tenyészt. Belle a város szép jövedelmet húz.

Czegléd város állattenyésztésének felvirágzását nagj'ban gátolják a helyi

viszonyok : a sok apró gazdaság, a legel és rét hiánya és az anyaállatoknak a
gazdálkodásban való túlságos igénybevétele. Az állattenyésztési viszonyok
jellemzésére szolgáljanak végül még a legutóbbi állatösszeírás fbb adatai.

.Szarvasmarha volt : magyar fajta 14 bika, 46 tehén, 42 üsz, 254 ökör, 68 tinó
;

piros-tarka 47 bika, 2211 tehén, 1416 üsz, 1112 ökör, 216 tinó ; borzderes 54
tehén, 14 üsz ; egj'éb tarka 249 tehén, 320 üsz, 138 ökör. Összesen 6201.

Bivaly 72 ökör. 24 tinó, összesen 96 drb. — Ló : felntt 3266, növendék 692,

összesen 3958 darab. — Sertés : felntt- 2564, növendék 7778, összesen 10.342
darab. — Juh : felntt 980. növendék 444, összesen 1424 darab. — Az állat-

állomány összesen 22.021 drb.

A város ipara jelentékenyebben nem fejldött ki, hanem csak a helji

szükségletek kielégítésére szorítkozott minden idben. A török hódoltság alatt

a körüímém-ekhez képest eléggé fejlett volt, bár a háborús idk az iparnak nem
igen kedveztek. Czéhek okirati emléke e korból nem maradt ránk s anyaczéhek
valószínleg nem is voltak, hanem az itteni iparosok más városok czéheihez

tartoztak. Ebben a korban Czegléden a kovács- és kádár-mesterség és a serfzés
volt jelentékeny. A XWII. század elején a város ipara hatalmasan fejldött.

Eg;sTe-másra alak\ilnak meg a különféle czéhek. Az 1715. és 1820-iki összeírás

alkalmával a városban nem találtak iparosokat, csak nég\' malmot, a mi úgy-
szólván lehetetlen, mert a csizmadia-czéh 1699-ben kapta czéhszabályait.

A késbbi idkbl a következ czéhek czéhleveleit ismerjük : a szcsök 1727-ben,

a szabók 1727-ben, a takácsok 1773-ban, a lakatosok, órások és puskamívesek
1774-ben, a kovácsok és kerékgyártók 1766-ban, az asztalosok 1777-ben, a szíj-

gyártók 1779-ben, a molnár- és ács-czéh 1825-ben, a kötélgyártók 1841-ben
kaptak szabadalomlevelét. A XVIII. század végén volt Czeglé len 2 vizi- és

24 szárazmalom.
A czéhrcndszer megszntével itt is g^i^orsan szaporodott az iparosok száma

;

1875-ben 127 új iparengedélji: adtak ki. Jelenleg az iparosok az 1876-ban ala-

kult ipartestület kebelében tömörülnek. A város ipara most is a helyi fogyasztá.st

szolgálja
;
jelentsebb fejldését nagyban gátolják a közeh fvárosból beözönl

különféle iparczikkek, melyek az árakat lenyomják. Ujabban több nagj'obb
iparvállalat alakult, melyek sikerrel veszik fel a fvárosi vállalatokkal a ver-

senyt. Az 1900. évi népszámlálás adatai szerint Czegléden 2235 keres iparos

volt, 2787 eltartott családtaggal. 1909-ben az Ipartestület kebelébe 797 iparos-

me.ster tartozott. Ezek iparágak szerint ígj' oszlanak meg : csizmadia 133, szabó
93, czipész 92, asztalos 72, kmíves 44, kovács 44, hentes 40, bognár 31, ács 18,

kádár 16, lakatos 21, pék 26, borbély 25, mészáros 17, puskamíves 1, rostás 2,

fazekas 1, kalapos 6, szíjgyártó 7, kéménysepr 2, szcs 8, késes 2, mézeskalácsos
2. bádogos 6, kosárfonó 4, kárpitos 8, szobafest 10, órás 8, kelmefest 2, takács
6. érczönt 1, czukrász 2, cserepez 4, orgonakészít 1, nyerges 1, könyvköt 5,

kútfúró 1, szrszabó 2, sírkkészít 1, kfaragó 2, esztergályos 2, kefeköt 4,

építmester 1, ni szabó 1, mázoló 4. kályhás 1, juhvágó 3, papirszipkagyáros 2,

papucsos 1, köteles 6, féss 1, villanyszerel 3, szappanos 2, nyomdász 3. E szak-

mák körébe 352 segéd és 315 inas tartozott.
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A nagyipar, nevezetesen a gyáripar, meglehets fejletlen. A gyáripart két

téglag^-ár képviseli, az Els Czeglédi Téglagyár Rt. és Fabianek Vilmos és Tsa

téglagyára. Két papírszivarszipka-gyár is van, a Xovember Ignáezé és a Halász-

féle. Továbbá Schreyér József müjéggyára. A malomipar nagyszabásii. Legna-

gyobb üzeme van a Czeglédi Gzmalom Rt.-nak. Egyéb malmok : a Hunnia

Gzmalom Rt. árpagyöngy-gyártással, B. Farkas Elek, özv. Hunyadi Ferenczné,

Holló István és B. Farkas Mihály gzmalmai és KartaU I.-^tván motorüzemü

malma. A nagyobb ipartelepek közül megemlítend a Czeglédi Faiparosok

Szövetkezete. Lugo.si Ferencz permetezgyára, végül Faragó Lajos szobrász-

telepe. Ezek jelentsebbjeit az ipari fejezetben részletesen ismertetjük.

Kereskedelmi tekintetben a város viszonyai fejlettebbek. A kereskedelem Kereskedelem,

fleg a mezgazdasági üzemekbl indul ki. Az ipari kereskedelem gyengébb, külö-

nösen a fváros közelsége miatt. Azonban e téren is szép eredményeket mutat-

hatnak fel egyes kereskedk. A városban sok szép és kifejlett üzlet van. Czeglé-

den els sorban a gabonakereskedelem hatalmas. A helyi piaczon a kereskedk

megvásárolják a termelktl a gabonát, a melyet részben a helyi malmokban

dolgoznak fel, részben más városokba és külföldre szállítanak. A lisztüzlet is igen

virágzó, a czeglédi üszt mindenütt keresett. Másik nagy kereskedelmi árú a bor.

A czeglédi borok az országban igen elterjedtek és szüret tájban, valamint január

—

február hónapban úgyszólván az egész borkészlet piaezra kerül s nagy mennyi-

ség bort szállítanak el a városból. A borkereskedelem forgalmát nemcsak idegen

kereskedk élénkítik, hanem a helybeli borértékesít szövetkezetek és a helyi

borkereskedk is. Ilyen szövetkezet kett van Czegléden, továbbá egj^ egyesü-

leti alapon áUó borértékesít társaság. Czegléden a borüzlet évi forgalma átlag

30—40.000 hektoUterre tehet.
A gyümölcsértékesítés valamivel kevésbé fejlett. Helybeh nagyobb gyü-

mölcskere'sked nincs. Jobbára nag;vkrösi és kecskeméti gyümölcskereskedk

szedik össze a gyümölcstermést. A csemege-szlt is jobbára vidéki kereskedk

szállítják el. Van azonban több szltermel, a kik közvetetlen összeköttetést

tartanak fönn a külfölddel. A sertés-kereskedelemrl már a közgazdasági viszo-

nyok tárgyalásánál megemlékeztünk. A helyi kereskedelmet szolgálja a négy

országos vasár és a hetenként, kedden és pénteken tartani szokott hetivásár is.

A közgazdasági viszonyok szolgálatában állanak továbbá a helybeh pénzintéze-

tek, melyek közül nég;s' mködik részvénytársasági alapon és van egy hitelszö-

vetkezet. Ezek a következk :

A „Czeglédi Takarékpénztár Egyesület Rt.", az osztrák-magyar bank Péuzmtózetek.

mellékhelye, 1869-ben alakuU. Alaptkéje 1.050.000 korona, tartaléktkéje

255.467 korona. Legutóbbi évi forgalma 55,807.493 kor. 86 fillért, tett ki.

A „Czeglédi Népbank Rt." 1883-ban alakult. Alaptkéje 300.000 kor.,

tartaléktöke 240.260 kor.

A ..Czeglédi Ipar és Kereskedelmi Bank Rt." 1892-ben alakult. Alaptkéje

450.000 kor. Takarékalapja 207.000 kor. Forgalma 57,327.049 kor. 65 fillér.

A „Czeglédi Hitelbank Rt." szintén 1892-ben alakult. Alaptökéje 300.000

kor., tartalékalapja 261.113 kor. Évi forgalma 39,087.767 kor. 40 fillért tesz ki.

A kereskedelemnek hathatós támasza az Ipar és Kereskedelmi Bank Ter-

mény- és Áruraktára, hol a termelk és kereskedk gabonájukat és árúikat czél-

szerüen beraktározhatják s arra kölcsönt is kaphatnak. Ennek forgalma 1909-ben

112.146 métermázsa volt. Raktári készlet 1909 végén 19.535 métermázsa.

Czegléd, mint nag\^ vasúti csomópont, egyike azoknak a városoknak, icözickcdés.

melyek legelször részesiiltek a vasúti intézmény áldásaiban. A Budapest—szol-

noki vonal Czegléden át 1847-ben épült ki és szeptember 1-én nyílt meg. 1853

szeptember 3-án megnyílt a czegléd—jélegyházi vasútvonal. Idvel a forgalom

annyira gyarapodott, hogj' a régi vasúti állomás szknek bizonyult. 1907-ben

az állomás területét kibvítették, majd egy negyedkörív hatalmas mozdony-
színt építettek, 1908 végén pedig az új felvéteh épületet adták át a közhasználat-

nak. 1909-ben a czegléd—szolnoki vonal második vágányának kiépítése nyert

befejezést. A czeg'édi állomásba Budapest fell naponként 18, Szeged felöl 10,

Szolnok fell 11 személy- és gyorsvonat érkezik s ug\'anannyi indul. A negyedik

irányú vasútvonal a czegléd—csemi, mely a Czcglódvidéki Helyiérdek Vasút

Rt. tulajdona, az államv^asútak kezelésében. Ez a rendes nyomtávolságú vonal

a máv. állomásától kündulva, a Jászberényi-utczán, Kossuth-téren, Petfi-utczán

Mairvarorszás Vármegjíi és Városai: Pest-Pilis-Solt-Kiskun T:\rmegye.ll .,

.
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és a Mizsei-úton át a Csembe visz s a czeglédi határt elhagyva, a nagykrösi
határban ér réget. A vonalon a város belterületén a helyi forgalom lebonyolítá-

sára be és kifelé naponta 11—11 motorkocsijárat van a vasúti állomás és Gerje

állomás között. E vasútat, melynek kiépítését Lajosmizséig tervezik, 1909 októ-

ber havában adták át a forgalomnak. Tervbe vannak véve s már az elmun-
kálati engedélyeket is megkapták a czegléd—kecskéi, czegléd—nagykátai és

czegléd—monori h. é. vonalak.

A vasutakon kívül a forgalom lebonj'^olitására szolgálnak az állami trans-

verzális müútnak nagykörös—czegléd—abonyi szakaszai, makadám-burkolattal.
Törvényhatósági közutak a bndapest—czeglédi, czegléd—nagykátai, melyeket
folyami kavicsozással tartanak jókarban. Egyéb utak a czegléd—szentmártoni,

órkén5'i, törteh és mizsei utak.— Az idegenforgalom czéljait szolgálja Czegléden
két elsrangú és még három kisebb szálloda.

A városban két posta- és távíróhivatal mködik. Az egyik a város közép-
pontján van nappali szolgálattal, a másik a vasúti állomáson. E két postahivatal

forgalmát a következ adatok mutatják. A városi 1. sz. postahivatalnál 1909-ben
feladatott 25.887 ajánlott, 18.030 csomag- és pénzküldemény, 4123 átrovatolt

küldeménj", 33.091 darab postautalvány 1,738.433 kor. értékben, 665 darab
postai megbízás ; érkezett : 29.606 ajánlott, 39.762 csomag és pénzküldemény,
2929 átrovatolt küldemény, 26.354 postautalvány 1,942.935 kor. értékben,

388 postai megbízás. A postatakarékpénztári forgalom volt : befizetés 22.399

darab 4,297.833 kor. összegben, kifizetés 3085 drb 829.181 kor. összegben.

A 2. sz. postahivatalnál feladás : ajáiott levél 5153, csomag 4016, postautal-

vány 3866, cheque 2929 drb ; leadás : ajánlott levél 3362, csomag 1354, posta-

utalvány 879, cheque 131 drb. E postahivatal átrovatolt darabja 86.131 volt.

Az 1. sz. távíróliivatalnál 6 vezetéken feladatott 9343, leadatott 14.079, átmen
távírat 2132 drb. A 2. sz. távíróhivatálnál feladatott 5515, leadatott 795 drb.

A íávbeszélv-]núóza,t néhány évvel ezeltt nyílt meg. A város be van kapcsolva

a belföldi helyközi, a budapest-környékbeh és alsóausztriai forgalomba. A telefon-

központ a városi posta és távíróhivatal helyiségében van. A központhoz jelenleg

1 nyilvános, 78 elfizet és 6 mellékállomás van kapcsolva. 1909-ben a távol-

sági forgalomban 46.646, a helyi forgalomban 52.361 beszélgetés történt.

Kuitur- Kulturális tekintetben a város a fejldés útján van. Az értelmes lakosság

korán felfogta a kultúra áldásos eredmén}'eit, azonban a viszonyok az elhala-

dásra nem voltak kedvezk. De a legutóbbi évtizedek alatt fokozott mértékben
hódított tért a kultúra a helyi társadalom, a város és az állam támogatása mellett.

A város népe felvilágosodott, érdekldik minden iránt s az olvasó-körökben,

újságok útján, hozzájut az irodalom ismeretéhez is. A város lakossága közül az

1900-iki népszámlálás adatai szerint 20.684 tudott írni és olvasni. Az azóta

lefolyt tíz esztend alatt ez a szám még inkább emelkedett.

A város tanügyi viszonyai igen fejlettek és a közoktatás szolgálatában

számos iskola áll. A kisdednevelést a hat városi kisdedóvó, az elemi oktatást

a róm. kath. egyház öt, a reformátusok öt, az ág. h. ev. egyház egy, az izr.

hitközség egj"- és a város tíz tanyai elemi iskolája szolgálja, melyek mindegyi-

kénél az ismétl-oktatás is szervezve van. Magasabb iskolák a polgári leányiskola,

ni kézimunka^tanfolyammal ós a fgimnázium. A szakoktatás szerve az alsó-

fokú ipari és kereskedelmi iskola. A múlt század közepe táján néliány évig

gazdaképz tanintézet is állott fönn, de megsznt. Jelenleg a vármegyei gazda-

sági egyesület tart évente a téli hónapokban kosárfonó tanfolyamot. Mindezek-
nek az intézeteknek a történetét és mai viszonyait részletesen a közoktatás-

ügyi fejezet ismerteti.

A felntteknek az iskolán kívüli oktatására, illetleg az ismeretek népszer
terjesztése czéljából mködik a városban a Szabad Lyczeum, mely 1907 január

óta a téli hónapokban tart felolvasásokat a tudományok és ismeretek minden
körébl. Ezenkívül a különböz egj^esületekben minden évben tartanak nép-

szer felolvasásokat az erre felkért szakférfiak. — A színészet Czegléden sok bajjal

küzd, mert nincs megfelel hajléka. Az 1880-as évek elején a város társadalmá-

nak áldozatkészségébl a Népkör telkén épült egy eléggé kényelmes kszínház,
melj^ azonban idvel nagyon megromlott s 1908-ban a hatóság bezáratta. Czegléden

évente hat-nyolcz héten át szokott színtársulat mködni a Központi szálloda

nagytermében. 1910 január havában Czegléd is belépett az Alföldi színi kerü-

Tiszonyok.
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létbe, mellet a Délmagyarországi Közmveldési Egyesület támogat síg^^van

remény arra, hogy a színmvészetnek is lesz nemsokára állandó hajléka.

Czegléden a legrégibb újság a ,,Czegléd" ez. társadalmi és vegyestartalmú

hetilap, mely jelenleg 32-ik évfolyamát éli. A ..Czeglédi Újság" politikai hetilap,

melybe annak idején a Czegléd és Vidéke czímü hetilajj beolvadt s ez id szerint

20-ik évfolyamát éli. E két elterjedt lapon kivül legújabban megjelenik a ,,Czeg-

lédi Hirlap", vegyestartalmú hetilap, mely negyedik évfolyamában van. — A
város szellemi szükségleteinek kielégítésére szolgálnak a könyvtárak. Nyilvános

közkönyvtár nincs a városban, csak az iskolák és egyesületek magánkönyvtárai.
Legnagyobb az áll. fóginmáziumé, a meh' 3720 s a Czeglédi Kiiszinó-Egyesületé,

mely 3000 kötetbl áll. A többi kön^-vtárak kisebbek. Van két népkön^"vtá^ is.

A város irodalmi élete kevéssé fejlett. A lrlapokon kívül más irodalmi ter-

dalmi termék alig jelenik meg. A város szülöttei közül többen foglalkoztak az

irodalommal s közülök néhányan szép sikerrel.—A mvészetnek, különösen a kép-

zmvészetnek, kevés tér kínálkozik. A festmvészek közül Tury Gvula magas-
lik ki, kitl gróf KároUá Gábor és Dobos János olajfestés arczképei láthatók a

városháza közgylési termében. A szobrászati mvek közül Horvay Jánostól

Kossuth és Gubody szobra áll a városban, a Szentháromság-szobor Kiss György
szobrász-mvész alkotása.. — Az énekmvészetet két dalárda ápolja : a ,,Városi

Dalárda" és az ,,Ipartestületi Dalkör." Az országos dalosversenyeken már mind-
kettt díjakkal tüntették ki. A zenével a „Czeglédi Zeneegyesület" foglalkozik,

mködését azonban a tagok g3'akori változása akadályozza. A zeneoktatás magán-
tanítók kezében van, de nyüvános zeneiskolára már nagy szükség volna.

A város társadalmi és közélete meglehetsen fejlett. Politikai pártállás lietf

tekintetében a függetlenségi párt az eg3'edül uralkodó a városban. A társadalom
különböz rétegei a következ egyesületekben tömörülnek :

A város els s legrégibb társadalmi egyesülete a „Czeglédi Casinó-Egyleí"

.

Az 1840-es években alakult s a város úri társadalmának találkozó, és szórakozó-
helye. Saját háza van a jászberényi-utczában.

A város gazdatársadalmát a Népkör egyesíti magában. Szintén régen ala-

kult. Saját házában van heljásége az Arpád-téren. A Népkörrel kapcsolatos a
Gazdakór, mely tagjainak gazdasági szakismereteit bvíteni s gazdálkodási viszo-

nj'ait elmozdítani van hivatva.

Az iparososztálynak az Ipartestlet helyiségei, az iparos-ifjúságnak az Ipa-
ros-Ifjak Önképz-Egylete a találkozó és szórakozó helye, a vasúti alkalmazottak
érdekei az Orsz. Vasutas Szövetség czeglédi fiókja gondozása alatt állanak. A város-

ban ezeken Idvül még több kisebb-nagyobl) egyesület van. Ezek a következk :

Katholikus Kör. Keresked-Ifjak Kaszinója. Árpád-Kör, Kossuth-Kör, Egyerdö-

ségi-Kör, Széchenyi-Olvasó-Egylet, Újvárosi Olvasó-Egylet.

A sportkedvelk a. Czeglédi Sport-Egyesület kebelében tömörültek, a melybe
a régi Korcsolya-Egylet beleolvadt. Az egyesület remek temiisz-pályát tart fenn
a Gubody-kertben, hatalmas jégpályája pedig a Jászberényi-út végén van.

Ezeken a most tárgyalt egyesületeken kívül több jótékonyczélú egyesület J6tékon7ság.

is mködik a városban. A Fillér-Egylet sok munkaképtelen, szegény családot
és egyént lát el évenként segél3'l3'el. Az Izr. Jótékony Negylet az izraelita hit-

község szegény tagjainak gyámolítója ; az Ág. ev. negylet az evangélikus szegények
támogatására alakult. Van továbbá 5 temetkezési eg3-let. A városban elhel3'ezett

elhagyott gyermekekre, kiknek száma 250—300, felügyel a gyermektelep-bizottság.
A város feimtart egj- szegényházat, mel3'ben elöregedett, vag3- munkaképtelen
szegény- férfiak és nk találnak otthont. A helybeli illetség szegény, elhagyott
g3'ermekek otthona a város által fenntartott városi árvaház. E jótékonv iiitéz-

mén3'eken kívül maga a város közönsége is gyakorolja a jótékonyságot, meh'-
nek már sok szép jelét adta. A társadalmi életet pedig élénkítik részben az egA'e-

sületek, részben az alkalmi bizottságok által rendezett mkedveli eladások,
hangversenyek, tánczmulatságok, metyek rendszerint a jótékonyczél szol-

gálatában állanak.

Forrótok: Galgóozy K. Pes-Pilis-Solt-Kiskun varnn-Kye monügrü fiája. — Török-
Magyarkori Okmánytár I — IÍ. K. — Oppel dr. : Czegléd a török alatt. — Takács J.

A czeglédi ev. ref. egyház története dióhéjban. — Hübner E. dr. : A czeglédi róm. kath.

egyház története. — Hübner E. dr. II. Rákóczi Ferencz és Ozeglód vároB*. — „Czegléd"
1902. évf. 40—42. sz. — Századok 1901. évf. — Helyszínen gyjtött adatok.
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KiskunfélepTliáza czlméj-

KISKUNFÉLEGYHÁZA.

^ A budapest—orsovai vasúti vonat men-
tén Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyének leg-

inkább délre es városa Kiskunfélegyháza,
melynek messze kiterjed határa a vármegyét
Csongrád vármegyétl választja el. A Duna-
Tisza közének egyik legtermékenyebb részén

terül el, mintegy 70.000 k. holdon s vasíiti

góczpontja az orosháza—kiskunfélegyházi, a
Szolnok—kiskunfélegyházi s a majsa—kiskun-
félegyházi helyi érdek vasutaknak, melyek
nagy vidék forgalmát kötik be a budapest—
orsovai fvonalba. Már a természet szinte

praedesztinálta arra, hogy ertl duzzadó
középpontja legyen itt, a Tisza folyásához

közel, egy gazdag és újabban élénk kultúra alá

fogott nagy területnek. A város ennek tuda-
tában az utolsó évtized alatt rendkívüli hala-

dásnak indult. Mintha csak pótolni akarná
azt a nagy stagnálást, mely azóta nygözte le, mióta megsznt a Kiskun-kerü-
letek székhelye lenni. Mindent elkövet, hogy a modern fejldés városokat utói-

érje, st némi tekintetben meg is elzze. Nem riad vissza nagy anyagi áldozatoktól

sem, mert érzi, hogy a gazdagabb szomszéd városok ersen versenyz társai.

A város története messze benyúlik a történelem homályos idejébe. Azonban
az ásatások útján elkerült gazdag leletekbl megállapítható, hogy a nagy nép-
vándorlás idejében messze kiterjed határa igen sren lakott terület volt.

Napi járókra terjed hatalmas legelin, srn váltakozó tavainak s a Tisza
kiöntéseibl táplálkozó vízereinek buja növényzet lankás partjain a régi népek
szívesen tanj'áztak. A város határaiban fel-felbukkanó urna-temetkezési helyek
a maguk szép bronzleleteivel mutatják, hogy valamikor régen a kelták lakó-

helye volt. A határban elkerül barljár veret pénzek arról tanúskodnak, hogy
a római császárság idejében a szarmaták lakóhelye volt s e nagy nép különböz
törzsei élték itt nomád életüket.

A városi múzeumban lev gazdag pákai és borsihalmi sírleletek kétségen
kívül bizonyítják, hogy e területeket aKr. u. I. században a Duna—Tisza közébe
beköltöz jazigok lakták, kiket a III. és IV. században a rokszolánok és az alánok
követtek. Közel esvén Attila nagy birodalmának székhelyéhez, a hun-avar
korszakban különösen népes volt. Legjobban igazolja ezt a gátéri holdakra
kiterjed s érdekes leletekben igen gazdag kés-középkori nagy soros temet
6 a körülbelül azonos korú vásártéri soros temet is, mely föltárásra vár.

Hogy a város határa min sren lakott terület lehetett, mutatja, hogy
ahg akad tanya, a Tisza felé lehúzódó területen dombhát, hol a népvándorlás
korának kétségtelen nyomaira ne lehetne bukkanni. Az elkerül lovas sirok

mind igazolják, hogy gazdag törzsfk harczból megtért népei tanyáztak e puszta-

ságon, melyet azután a szomiszédos Alpáron át a közel Pusztaszerre vonuló

8 megpihen honfoglaló magyarság vett birtokába.
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Hogy az Árpádok alatt sem volt elhanyagolt terület, mutatják az Árpád-

korabeli temetk, közöttük különösen a szentkúti ós a gátéri hun-avar temet

közelében lev kisszállási temetk, melyeknek rétegei igazolják, hogj' a régibb

sírok fölé miként jutottak az Árpádkori sírhalmok. De e mellett bizonyítanak

mécr azok a nagyszámú pusztai templomok is, melyeknek alapjait a határban

még mindenütt meg lehet találni.

A XIII. század elején a város határának gazdag földjét a Kiskunságban

letelepített kunok veszik birtokba s bírják addig, míg a szomorú emlék török

hódoltság alatt a régi Féleg^^háza egészen el nem pusztul.

Az els kétségtelen iroh történelmi adat, mely Félegyháza lét ele mellett

bizonyít, az 1389. évbl való. Ez a város régi történetére nézve meglx>csülhetetlen

irat Zsigmond királjTiak Szeged sz. kir. város levéhárában rzött dekrétuma,

mely virágvasárnap' eltt való szombaton az Ürnak 1389. évében kelt latin

nyelven. E dekrétum arról rendelkezik, hogy a király Szer helység földesurainak

meghagyja, hogy a szegedi polgárokat, kik a sáregj'házi úton kereskednek,

mely Budáról Fólegyházán visz keresztül, békésen és vámmentesen bocsássák át.

E királyi deki-etum tehát kétségtelenül bizonyítja, hogy Félegj'háza a többi kö-

rülötte" ehekv kunszállások közül már mint ismeretes helység emelkedik ki.

Ez a kun község, a régi Félegyháza, nem feküdt a mai város helyén, hanem

attól néhány száz lépésnyire, a nag\-körösi út mellett, a város éjszakkeleti részén

emelked és hosszasan elnyúló hatom tetején, hol a körösi utat aszobiok—féleg>'-

házi vasút vágja át. A hagyomány e halmot az elpusztuh régi Félegyháza tem-

ploma romjainak tailja. Az e részen még nemrégen is elkerült termésk-marad-

ványok, az id viszontagságai következtében elmállott homokkrétegek, égetett

föld, tégla-darabok, okott mész-csomók, IV. Istvánnak (1162—1163.) nagyobb

számban elkerül jellegzetes máriás és keleti fehratú rézpónzei miitatják. hogy

a régi kultúra itt telepített községeket, közvetetlenül a budai országút mellett.

Régibb adatot csak még egT,-et találunk Félegyházára az l-i^i. évbl,

mely arról tanúskodik, hogy Félegyháza helység Borbála kiráhni birtokába

ment át. A város késbbi életérl és szerepérl nincs több történelmi adatunk.

A mostoha idk nem riztek meg róla többet.

A szomorú emlék török hódoltság söpörte el valószínleg, mint a sokat

szenvedett Alföld többi népes községét is. A nagy és forgalmas budai út mellett

feküdvén, a szultánok rabló elhadainak s a romboló vad csordák pusztításainak

eshetett áldozatul. A régi Félegj^háza mindenébl kifosztott lakossága elmene-

kült a széhózsa minden irányában s valószín, hogy egy része a szomszédos

Kecskemét lakosságát növelte. Félegyháza területét a szegecü szandzsákhoz

osztották be. De késbb a budai szandzsák területén, mint Pesthez tartozó

timár-hübér szerepel. 17.000 akcse jövedelemmel. A pusztulás után a népes

kun községbl közlegel lesz, melyet a kecskeméti polgárok bérelnek ki már

1643-ban 15 kun pusztával együtt a pozsonyi kiráhi kamarától.

A török hódoltság megsznte után még szomorúbb napok következtek

Félegyházára. Jött a német világ, mely a kunok részére a magyar királyoktól

adott kedvezményeket visszavonta és a kiváltságokat eltörölte. Majd pedig I. Li-

pót az ország közszükségleteinek fedezésére a Jászkun kerületeket a nemet

lovagrendnek 500.000 forintért örök áron eladta s a Kiskunságot Halason 1702-ben

június hó 1-én a német lovagrend ténjdeges birtokába is bocsátották. A Kis-

kunság azonban nem nézte tétlenül ezt az önkényes eladást. Addig járt a maga
igaza után, míg 1712-ben egy országos választmány kimondotta, hogy a Kis-

kunság birtokának eladása eU'enkezik az ország törvényével. Erre a német lovag-

rend az örök tulajdonjogi'ól lemondott, de azt a kifizetett összeg erejéig zálog-

birtok képen megtartotta.
III. Károly alatt megindul a birtok visszaváltásának kérdése, melyéét

azonban a háborús idk nagyon hátráhattak. Szívós kitartás után sikerült

1731-ben kivim, hogy a német gazdát legalább magyar cserélje fel. A német

lovagrend követelését az invaUdusok pesti házának alaptkéjébl kifizettek

s így ez lesz ezután a zálog birtokosa s a birtok igazgatására csász. kir. kiuiniis-

Árpádok
kora.

Török
hódoltság.

Elzálogos tás.

Megvált A8i
niozgalom.

hogy a jászkunok részére a régi gyakorlatnak megfelelen nevezzen ki fökapitánji:
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így került az 1742. évbenafkapítánvi székbe .áZ»i455J/ János, ki a jászkun

rt'demptio ügyét nagy lépéssel vitte elbrö. Az ö nevéhez fzdik az új Félegy-

háza és vidékének betelepítése, valamint a jászkun redemptio megvalósítása.
Tei,T>itAs,.k. A derék Almássy János fkapitány lelke egész melegével minden áron azon

volt, hogy a Jászkun kerületeknek a törökdíüás következtében elnéptelenedett

és elhagyott pusztái-újra benépesedjenek s nemzeti érdekekbl is a magyarság
részérl "vétessenek újból kultíira alá. Ezt a természettl gazdagon megáldott,

de nag>Tészt parlagon hevert földet ki akarta szabadítani a bérl városok zsaroló

kezei közül s a török pusztítás következtében elköltözött kun népet újra meg
akarta a virágzó s immár túlnépes jászkun községekbl telepíteni azon a róna-

ságon, melyen századokon keresztül kiváltságokkal biztosítva élte szabad életé-

nek hosszú századait. Különösen gondoskodott arról, hogy az egészen elnépte-

lenedett Félegyházára ós környékére munkaszeret, kitartó és szívós népet
hozzon. Nem kerülte el figyelmét az a jelenség sem, hogy már 1737 óta az egyes
népesebb jászkun községekbl telepesek szállingóztak a kecskemétiek bérletében

lev Ferenezszállására és Félegyházára. ftliután kivitte a felügyeletet gyakorló
csász. kir. kommissiónál, hogA' az elnyös feltételek mellett megengedte az ide

települést, meleghangú körlevélben szóht ott a fel a Jászkun-kerületek'lakosságát

a Ferenezszállására és Félegyházára való településre. Ez a felszólítás a legersebb
visszhangra talált Jászfényszaru lakosainál. Ezek az elszaporodás következtében

már úgy is szkölködtek a szántóföldben s az 1737 óta ide települt véreikkel

is összeköttetésben állván, biztató reménynyel teltek el az új település iránt.

A települési kedv egyre növekedvén, 219 család állt össze, kik Podhratzky György
jászberénvi fkapitán^-tól 1743 márczius hó 24-én kivándorlási és bérlési enge-

délyt kapván, a Jászfényszaruban maradt véreikkel megszámoltak s azután
megindultak a jövbe vetett bizalommal új hazájukba, a 72 forintért bérbe adott

Ferenezszállására. Azonban telephelyül még sem FerenczszáUását választották,

hanem a Duna—Tisza közének vízválasztóján húzódó szeged-budai fút ama
részét, a hol a ferenczszállási, galambosi, félegyházi és kisszáUási négyes határ

összeszögelhk. Tehát majdnem ugyanazt a helyet, a hol a régi, de elpusztult

Félegyháza állott. így alapították meg a Jászfónyszaruból és a többi szomszédos
jász és nagj'kun községekbl kivándorlottak, számszerint 219 jászkun család

a Duna-Tisza közének egjdk legvirágzóbb városát, a mai Félegyházát.

A településben részt vett Elles falu is. Almássy János fkapitány föntebb
emiitett körlevelének híre eljutott a Csongrádon felüh Tiszától alkotott kanya-
rulatba épült s ma már elpusztult Elles faluba is, melyet a török hódoltság

alatt szintén Fólegyháza szomorú sorsa ért. Ennek lakosai is alig egy évtized

óta akarták újra felépíteni az elpusztult kis tiszaparti falucskát. Nagy reménye-
ket keltett bennük is Almássy körlevele. Mit sem tudtak még a jászfényszaruiak

új foglalásáról. Derék plébánosuknak, Krizsanóczy Jánosnak minden maraszta-

lása ellenére is fölkerekedtek és sietve költöztek át Félegyházára, magukkal
hozva hosszú kocsisorral minden ingóságukat. A raj megindulását látva, plébá-

nosuk sem maradt vissza. Az Isten tiszteletére használt fatemplomukat szét-

szedette, kocsikra rakatta és is követte fölkerekedett nyáját. Fólegyházára

érve, itt találták már az új települket, azokkal barátságosan egyezségre léptek,

s a bérösszeg reájuk es részét lefizetvén, hozzákezdettek házaik építéséhez,

így lettek az Elles falubehek közös alapítók a korábban érkezettekkel.
Redemptió. Az ígj' megalakult község rohamosan fejldött. Az 1744. év elején már a

327 házból áUó községet két kerületre osztják. Pecsétet is csináltatnak, melynek
körirata volt : ..Priv. Kis-Kun-Félegyházi Helség pecsétje. 1743." A köriraton

belül oroszlánt helyeztek el kivont karddal s eltte kinyílt rózsa volt. A város

fejldósében nevezetes az 1745. esztend is. Ekkor igen fontos dolog történik

a megváltás, az úgynevezett redemptio kérdésében. Bár 1715-ben a törvényhozás

azt rendelte, hogy az elzálogosított Jász-kunkerületek az ország költségén vál-

tassanak vissza s III. Károly a zálogösszeg felének letételét fel is ajánlotta, de

a megoldás 1745-ig húzódván, a kerületek megajánlották, hogy saját költségükön

megváltják magukat. Mária Terézia a megváltási engedélyt meg is adta, azzal

a feltétellel, hogy ha az érdekelt Kun-kerilletek lefizetik az 500.000 forint zálog-

összeget, a középületekben tett javítások árát, kiállítanak 1000 lovaskatonát

s a nádori fizetéshez évi 12.600 forintot szolgáltatnak be az állami pénztárba.

Mután e feltételeket az elzálogosított kerületek elfogadták, a pesti invaUdusok
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háza alapjának, mint a zálog jogi birtokosának, 573.000 forintot kellett vissza-

téríteni. Hogy ezt a megváltáshoz szükséges összeget helyes aránynyal szót-

osztani lehessen, közös megállapodással egy bizottságot küldtek ki, hogy az a
három kerület minden helységét és pusztáját becsülje fel. A kiküldött bizottság

feladatát a legnagyobb lelkiismeretességgel teljesítvén, a becslés eredményével
1745. nov. 25-én a jászberényi kerületi közgylésen számolt be. E szerint a redi-

málás összegébl az egész Kiskunságra esett 182.150 frt. Félegj-házára 12.100 frt,

Kisszállása felére 2750 frt, Galambosra 5000 frt, Ferenczszállására 7000 frt,

a nagy vendéglre 2000 frt. E szerint tehát a város összredemptiója kitett 28.850

frtot. Ez azonban még megbvült, mert 1753-ban Csólyost s 1757-ben még fél

Galambost is magához váltotta.

Hogy ezt az összeget Félegyháza lefizethesse, felszólította a lakosságot,

hogy jelentkezzenek és kiki jelentse ki. hogy vagyonához és fizet képességéhez

képest mennyit óhajt redimálni. A jelentkezés eredménye az egykorú iratok

tanúskodásához képest a következ volt : 37 egész sessio a 200 frt, 68 fél sessio

á 100 frt 891/2 negyed sessio a 50 frt, 37 egész háztelek k 12 frt, 68 fél háztelek

á 6 frt, 89 negyedtelek a 3 frt, 61 kerttelen báztelck á 3 frt, 3673

marhaszám á 80 dénár, a m.i kitett összesen 22915 frt és 40 dénárt. Megje-

gyezzük, hogy egy sessio hossza 28 kötél, szélessége 20 kötél volt s így az 140

holdat tett ki. Slinthogy azonban a redemptus polgárok részérl nem történt

amayi redimálás, metybl az egész váltság-összeget ki lehetett volna fizetni,

de meg közben részint elköltözés, részint elhalálozás következtében más birtok-

változások is állottak be, a nem jegj^zett részeket közös birtoknak hagyták meg
s annak közös redimálására kölcsönpénzeket vettek fel. Ez a közös kezelés, közös

törlesztés, a nyomasztó pénzviszonyok, telekkönyvi rendezések évtizedeken

keresztül összebonyolódtak, összekuszálódtak, úgy hogy hosszú viták és birtok-

perek származtak belle. Mindezeknek tisztázása elhúzódott egészen a múlt
század 90-es éveiig. Ekkor oldódott meg végleg a lakosság ós közbirtokosság
között s ekkor záródtak le végre a hosszantartó per aktái Csólyos puszta fel-

osztásával. Az azeltt közlegelül szolgált puszta a redemptio forintok arányában
felosztatván, élénk kultúra alá került. A soká pihent földet fölszántották, a
sivár homokbuczkákat elhordták, a mélyebb földkatlanokat feltöltötték s ma
Csólyos aranykalásztól ékes és népes pusztája Kiskimfélegyházának.

Megoldást nyervén a redimálás, megkezddött a mimka, minek eredménye- Fejiadéa.

képen a város évrl-ó\Te nagy lépésekkel haladt elre. Népessége szaporodott

s így mindinkább kisebbé vált az eUésieknek magukkal hozott fatemploma,
melyet a mai gabnapiacztér ama helyén állítottak fel, hol most is az 1799-ben
emelt Szent János-szobor áll. Az új község lakossága mélységes buzgalmában
1749-ben megveti alapját a máig is álló ó-templomnak s a Kvágóérbl szállított

hatalmas terméskövekre fel is építi azt a város közpénztárából. Az építkezéssel

annyira haladnak, hogy 1753-ban, tehát a telepítés 10. óvóben már használatba
is vehetik. Hogy egyéb tekintetben is az els tíz év alatt mily nagyot fejldött
a város, mi sem mutatja jobban, mint az a tény, hogy 1753 július hó 18-án a
Kiskun-kerületek rabitél székét Halasról Félegyházára tették át.

Még egy szerencsés körülmény játszott közre, hogy a királvi kegy is Kis-

kunfélegj'háza felé forduljon. Midn Frigyes porosz király Mária Teréziát meg-
támadta, a királyné 1756-ban ismét a lovagias magyar nemzethez fordult segít-

ségért. A segél\Tiyujtásban a legáldozatkészebb vármegj'ékkel versenyzett a
Jászkunság. Sietve felállította a vitézségével oly hamar híressé ós emlegetette
lett nádor huszárezredet. Ebbe a huszárezredbe Kiskunfélegyháza 46 palatínus-
huszárt áUított ki, minek költsége 5316 frtot tett ki. Majd a Jászkun-kerületek
részérl a királynnek 1758-ban felajánlott 25.000 forintos kölcsönhöz mintegj'
másfélezer forinttal s az 1000 darab körmöczi aranyhoz 498 forinttal járult.

De ez még mind nem merítette ki áldozatkészségét, hanem a háború folyamán
felajánlott adományokhoz mindig növekv áldozatkészséggel járult.

A nagy királyn nem is volt érte háládatlan. Mihelyt trónja biztosítva MezévárossA

volt s az ország fejldésére szükséges béke heljTeáUt, magas kegyét éreztette '*®*'

Kiskunfélegj-házával is. Az 1772. esztendben a már virágzásnak indult községet
mezvárosi rangra emelte, kereskedelmének és iparának elmozdítására pedig
neki négy országos vásárt engedélyezett, melyek nagy vidék pénzforgalmát
terelték ide rövid id alatt. Ettl az idtl kezdve, leszámítva néhán_v stagnáló
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idközt. Kiskunfélegyháza mind jobban fejldik elre. A települ családok leg-

nagyobbrészt földmiveléssel foglalkozván, hangya-szorgalomnial fognak a javak
gyüjtéséliez. A föld szeretete ösztönzi ket és birtokokat bérelnek a szom-
szédos JászszentJászlón már 1749-ben, a mint említettük, 1753-ban magukhoz
váltják CsóJyos pusztát; majd még nagyobb körzetben terjedve, gazdálkodnak
Szánkon. J/ergr&s pusztán. Kömpöczön. Páloson, Orgoványon /lassanként megszer-
zik Kisszállása és Galambos másik felét is. E terjeszkedési vágy hatása alatt szer-

zik meg késbb a múlt század 50-es éveiben Halas városával közösen a Kötöny-
nyel határos Harka pusztát, melyet azután elfelezvén, kiegészítettek két harkai
birtokos 560 holdjával. Ugyancsak az 50-es években szerezték meg az addig
osztatlan Páka puszta nagy részét, mely azután egy egész századon át a 21

birtokos kun község közös tulajdona volt egé.sz 1855-ig, midn ugyanis a császári

kiráhn fkapitány íelliívására Karczagon az összes tulajdonos jász-kun köz.ségek

a három kerület között sorsolás útján felosztották, hogy mindenik kerület a
maga részét tetszése szerint kezelliesse. Ebben rejhk a magyarázata annak,
hogy Páka területén miért volt birtoka annyi messzire fekv jász és kun község-
nek. Halastól egész Kunhegyesig s az újabb generáczió talán nem is sejti ezt,

midn a Borsihalom vörösmárvány határkövének fényes lapjain e messze es
kun községek neveit találja bevésve még manapság is.

fclp^ía^muvt- ^y ni^'ssze Iviterjed határu birtokos lakosság természetesen nem lehetett
ban. el kereskedelem és ipar nélkül sem. A közszükséglet következtében kereskedelme

hamar fellendült. Els kereskedi, mint a többi nagyobb aKöldi városoknak,
az élelmes örmények voltak, kiket vallási szertartásaik után inkább görö-

göknek hívtak. Hogy a város ket ide édesgesse, számukra bolthelyiségeket

építtetett s már 1772-ben öt virágzó bolt szolgálta ki a város közszükségletét.

Ép 'így a közszükséglet teremtette meg rövid id alatt az ipart is. Különö.sen
azok az iparágak fejldtek igen szépen, melyek a földmível nép foglalkozásával

kapcsolatosak, Igv- különösen kifejldött a kovács- és bognár-ipar, szép számmal
voltak magyar szabók, takácsok, kalaposok, lábbeh készítk, igen kifejlett és

magas fokra emelkedett a szíjgyártó- és szücs-ipar, úgyanmára, hogj' a Duna

—

Tisza közében messzirl keresték fel e nem iparosainkat szironyos díszítés
lószerszámokért, rezes kengs^el drága betyár-nyergekért. A szcs-ipar pedig

a mvészi sodrott selyemmel kivarrott subákban valódi mremekeket alkotott,

mirl a Városi Múzeum néprajzi gyjteménye fényes tanúságot tehet. Az iparosok

czéhekbe sorakoztak, külön szabályaik között érdekes életet éltek s a remeklés
kötelezettségével serkentették a fiatalabb nemzedéket az ipar fejlesztésére.

^^^'iíó^
"^ ^ város önállóságát Mária Terézia halála után veszély fenyegette. II. József

császár ígérete ellenére megszüntette a Kunság önállóságát. Kiskunfélegyházát

a pesti kerület hatósága alá helyezte. így ezzel az intézkedéssel Kiskunfélegy-

házának els bírósága is megsznt. Ez az intézkedés elkedvetlenítette a város

lakosságát s a mil\-en áldozatkészséggel és szeretettel támogatta Mária Teréziát

háborúiban, oly kedvetlenül viselte az 1787— 1790-ig tartó török háború kívánta

nagv' áldozatokat, úgv' hogj' sokszor a kerületi biztosnak erszakkal kellett azt

töbijször a lakosságon behajtania.

KiváitíAgok. 1790-ben meghalt II. József császár. A nemzeti ébredés ers hatása alatt

a Budára összegv'lt országgylés az alkotmán\-t visszaállította és újabban még
erösebben körülbástyázta. Teljesítette a Kini-kerületek forró kívánságát is és

visszaállította a kunok régi szabadságát s az 1790. évi XXV. törvényczikk

kimondja : .,ut districtus Jasygum et Cumanorum in suis legalibus iuris et privi-

legiis, libertatibus et immunitatibus a Divis Hungáriáé Regibus concessis et

confirmatis in perpetuum conserventur." Az országgj-ülés emez intézkedése

nagj- örömöt keltett mindenfelé a kunok között, de leginkább Kiskunfélegyházán,
mert a szabad fejldés feltételeit ismét visszakapta. Üjra élhetett a külön jászkun
statútumokkal, melyek sok érdekes rendelkezést tartalmaznak s különösen érde-

kesek az özvegyi jog tekintetében. E statútumok voltak ezután az irányadók
Kiskunfélegyházára nézve. Ezek szerint élt a város hosszú évtizedeken keresztül

6 megteremtett intézményeiben, kulturális haladásában mutatta meg életre-

valóságát és hivatását a városi életre.

Beoaztááa Fohiionos clöhaladásban ígj- ért el a város az 1876. évhez, midn az 1876.
^^ '^' évi XXXIII. t.-ez. I. §-a 17., 18. és 19. pontjai a jászkunok önálló törvényható-
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ságait végleg megszüntette és a Kiskunságot, benne Kiskunfélegyházát, a Kun-
kerületek régi székhelyét is örökösen Pest-Pihs-Solt és Kiskun törvényesen
egyesített vármegyébe bekebelezte.

Akár Budapest fell, akár Szeged fell közeledünk a mai Kiskunfélegy- a városioirása

házához, a budapest—orsovai fvonalon már több kilométernyi távolságban
az akáczok közül kifehérl tanyák, zöldelö gyümölcsöskertek, gazdag fürt
szlk, hullámzó vetések, zöld pázsittal borított legelk, fel-felcsillámló tavak
mögött ég felé nyúló karcsú magas templomtornyok és füstölg gyárkéménvek
vonják magukra figyelmünket s figyelmeztetnek, hogy ismét egy nagyobb alföldi

városhoz közeledünk. Még néhány perez s kialakul elttünk Kiskunfélegyháza
a maga nagyobb kiemelked s mellette szerényen meghúzódó bogárhátú ház-
tömbjeivel. A fálymidvar élénksége, várakozó tehervonatok hosszú kocsisora, P^iyudvar.

az utasokra váró viczinális vonatok gépei és motorai figj'elmeztétnek arra, hogy
egy nagyobb forgalmú, alföldi városba érkeztünk. Kilépve a vasúti indóházból,
szépen kövezett térre jutunk, hol a bérkocsik és omnibuszok sokasága fogad,

a mi még tíz évvel ezeltt majdnem ismeretlen volt az érkez utas eltt.
A vasúti indóház tengelyében nyúhk be a koczkakövel kirakott s mindkét Kossmh-

oldalán széles sétaúttal szegélyezett s fákkal beültetett Kossutli-i\íiQz&, mely iö°t<»a-

egy kilométernyi nyílegyenességgel visz be a város szívébe : a piacztérre. A bal-

oldalon mindjárt megragadja figyelmünket egy hosszan elnyúló emeletes épület,

melynek nemzeti színre festett kapujáról s az eltte álló katonai rségrl azonnal
ráismerünk a Itonvédlaktanyára. Ezt a hatalmas és nagy udvaru épületet a város
emelte az I. honvéd-gyalogezred itt állomásozó zászlóaljának. A honvéd lak-

tanya hosszúságában a jobboldalon városi telkek áUanak szintén. Az ezen emelt
épületek egjákében a méntelep apaállatai vannak elhelyezve, a másik sarok-
épület pedig a város tulajdonát alkotó i^e/iérí;er&szí-vendégl, kedvelt kiránduló-
helye fleg az iparos-osztálynak. A futcza tengelyébe itt szögeUik be jobbról
a baja—aradi müútnak majsai szakasza, bakói pedig a nagyszlútat magába
felvett izsáki út, melyet a törvényhatóság most köveztet. A majsai út e sza-
kaszán húzódnak végig a kincstár hatalmas dohánybeváltó raktárai, a hol a
Kiskunfélegyházán ós vidéken termelt nagymennyiség dohányleveleket raktá-
rozzák be egész az elszállításig. E nagy telep majdnem száz munkást foglalkoztat
egész éven át, kik szívesen mennek munkára a , .dohányba." A honvéd-laktanya
háta mögött az izsáki-út mentén terül el a néhány év alatt felépített Urhán város,

mely egy gazdag Urbán nev gazdálkodó jól értékesített telkein épiUt fel. Ennek
végében van a Spitzer-iéle mk- és czementgyár, mely éget kemenczét is állít-

ván, egyedüH képviselje városunkban a kályha-, majoHka- és agyagiparnak.
Fohi:atva utunkat a Kossuth-futczán, a hatalmas nyárfákból álló vasúti szélmalmok,

fasorba érünk, mely a várost körülvev úgynevezett ,,nyomáson" vezet ke-
resztül. Az itt elénk terül látvány adja meg az aUölcli városok tipikus jellegét.

Jobbról és balról szemnkbe tnnek a régi híres szélmalmok, a mint hatahnas
vitorlájukat forgatja a beléjük kapaszkodó szél. Valamikor régen, a mint az
öregek mondják, száz ilyen szélmalom vitorlája hán^iia a czigánykereket a várost
körülvev nyomás-földön. Hogy igazat beszélnek, igazolja az is, hogy a városnak
a múlt század elején készült legrégibb képén, melynek réz-khséjét a Városi
Múzeum riz, ugyancsak ott vannak köröskörül a vitorlás szélmalmok. M'óta
azonban a gzmalmok megépültek s a ,,csuvárus"-ok házról-házra járva, a gz-
malmokba hordják az rölni való gabonát, a szélmalom-ipar kezd elhanyatlai.
A legtöbb szélmalom pusztulófélben van, a romlottat gazdája leszereli, tett
tesz reá s lakóházzá alakítja át, így lesz ebbl is itt specziáhtás.

A vasúti fasor baloldalán elterül hatalmas térséget a város városi park- vásénér.
nak szánta, a jobboldali rész pedig a vásártér és katonai gyakorlótér s ma a kis-

kunság fegyver alá fogott honvédéi gyakorlatoznak ott, hol a hun-avar harczosok
alusszák örök álmaikat, mert e gyakorlótérnek a dohánvraktárak eltt i'ltcrülö

része egj' régi hun-avar temet, melynek feltárása a Városi Múzeum feladata.
E vásár és gyakorlótér vasúti fasorra es részét a város parczellázta, hogy a
Kossuth-utcza egészen a vasútig kiépülhessen. Hogy e drága és értékes telkeken
az építési kedvet elmozdítsa, itt adott kétholdas telket az állami tanítóképz
kétemeletes hatalmas palotájának több ezer korona adománván felül.
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Gzmalom.
irAzfardö.

A ffintcza

folrlatása.

Róm. kath.
új templom.

Az állami tanttóképzó-mtézetet a város 1876-ban kapta, midn azt az állam
Szivák Imre ilr. akkori kiskunfélegyházai országgylési képvisel közbenjárására

a szomszédos Csongrádról ide helyezte át. Az állami tanítóképz hosszú idn
át a fgimnáziummal együtt egy szkös portán szorongott a Petfi-téren s csak

néhány óv óta költözött be új palotájába, mely a modern paedagógia minden
követelményének megfelel. Ez a szép intézet Csepreghy Endre igazgató sürge-

téseire épült fel, ki negyven éves i épneveli tapasztalát és nagy tudását vitte

bele az új intézet megalapításába. Az intézet 100 bennlakó növendékre, inter-

nátussal van egybekötve. Van hatalmas, árnyékos fákkal és bokrokkal körül-

vett játéktere, külön artézi kútja, mely vízvezetékét táplá'ja s parkjában az intézet

kiváló fiatal tanára, Pinkert Zsigmond igen szép füvészkertet állított az Alföld

flórájából, melyért elismerést nyert a londoni kiállításon is. Az intézet gyakorló-

iskolával van összekötve, a gazdaifjakat egyesületbe tömörítette össze. Van külön

kertész-tanára, ki az intézet növendékeit gyakorlatilag képzi az intézet Ids epres-

kertben lev kertjében. Az intézetet két év óta Katona János dr. igazgatja.

Elhagyva a sétán^nil szolgáló szép vasúti fasort, a baloldalon az Egyesült

Gzmalom-Részvénytársaság hatalmas telepéhez érünk. Ez a modernül berendezett,

hatalmas méret gzmalom nemcsak a nag}' közönség részére röl, hanem néhány
évvel ezeltt külön rozsmalommal egészítette hatalmas telepét. Az ebben örlött

kitn minség lisztet külföldre szállítja. A gzmalomnak saját villamos vilá-

gítása van. Udvarán két artézi kút ontja b vizét, melyek gz- és kádfürdjét,
továbbá férfi- és ni uszodáját látják el a szükséges vízzel. E nagy telep igaz-

gatója Mobiár Imre. A telep fürd-utczai részén van a gzmalom-kert, melyben
bérlje Ring Lajos ízléses szép nyári mulatót épített, hol a nyári estéken, külö-

nösen vasárnapokon, ezrével üdiil vidám zene mellett a város közönsége.

A gzfürdvel szemben az utcza másik oldalán, a Vásártér-utcza beszöge-

lésénél, van a Bánhidy Gábor-féle nemesi kúria. Az Árpád-utcza és Nádor-utcza
beszögelése között nyúlik el a kórháziskola homlokzata, mely szépen befásitott

udvarával hat elemi osztáhi: fogad be magába. Az iskola hatalmas régi épülete

ezeltt városi kórház volt. A Lehel-utczai betorkolásnál van Ring Pál vendéglje,

mely si tanj'ája a ,,Sasok'' asztaltársaságának. Tovább a Kossut h-föutczát a

Batthyány- és Attila-utcza beszögeléséig forgalmas üzletek alkotják. Az Attila-

utczának elején van mindjárt a Holló és Tapodi éleLmiszer-száUító czég telepe,

honnan a baromfi, tojás és gyümölcs hatalmas szállítmányokban indul külföldi

útjára. Oroszországba, Poroszországba, de legnagyobb mennyiségben a londoni

piaczra. Ebben az utczában van még Csák Kálmán csinos palatornyos magán-
háza, az ó-templomi plébánia és kántorlak, mellette pedig az Ujszászy és Mayláth
építczég jóneNTi mk- és czement-gyára, a legkiválóbb modern berendezéssel

felszerelve. A Kossuth-futcza és Attila-utcza sarkán emelkedik Bányai Mór
dr. ügv'vód új és csinos emeletes palotája.

Néhány magánházat ós a Pelyva-féle bérházat elhagyva, a Kossuth-futcza
eg^-ik legszebb részére érünk, mely a Lónyay- és Hunyacü-utczák beszögellésénél

kezddik. A baloldalon benyíló, fiatal fáktól árnyékolt téren emelkedik a hatalmas
méret kéttornyú új templom, melyet a város közadakozással is segítve, Szent

István els magyar király tiszteletére emelt, a telken kívül 157.000 forintnyi

költséggel. Már a múlt század elején a város népessége annyira megszaporodott,
hogj' a város nagy katholikus közönségének befogadására még egy templomot
kellett építenie. A városnak nem lévén erre pénze, kegyes hagyományokból
1802-ben megvetette az új templom-pénztár alapját, melyhez a tanács 1830-ban
hozzácsatolta a ..muszáj'-földek jövedelmét. Ez a pénztár a hetvenes években
már 130.000 forintra felszaporodván, a város 1872-ben a templomépítés szerz-
dését Pártos Gj^la budapesti mépítvel megkötötte. A következ évben
megkezdték az építést és három év alatt a falmunkálatokat befejezték. Mint-

hogy azonban a rendelkezésre álló összeget az építés maga felemésztette, a tem-
plomi felszerelések nagyobb részének kegyes hagyománj'okból és magánosok
áldozatkészségébl kellett elállania. így az imponáló külsej és nagy méret
gazdag renaissance-stil templomot csak 1880 szept. 20-án szentelhette fel nagy
ünnepségek között Peitler Antal József váczí megyéspüspök. Ugyanez alkalommal
a város n3Tigati felét, mint önáUó plébánia-területet, az új templomi plébániához

csatolták, melyet azonban Kiss Boldizsár els plébánosának megválasztásáig

a régi anyaegj-ház látott el. Második plébánosa két év óta Toldy Jen, kinek
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személyében e szép templom fáradhatatlan gondozót nyert. Az új templomteret
két szép szobor díszíti, melyeket a Szentháromság és Szent Család tiszteletére

Kiss Mártha emeltetett vallásos buzgóságból.

Az új templom mellett emelkedik az államilag segélyezett városi fgim- í"«gimn4zinin.

názium kétemeletes díszes palotája, melyet az elcsarnokban ellielyezett már-
vánji:ábla felírása szerint : ..A jöv nemzedék hazafias, tudományos és erkölcsös

nevelésének biztosítására a magyar áUam fennállásának ezredik évében I. Ferencz
József király dicsséges luralkodása alatt építette Kiskiuifélegyháza város
közönsége 1896." Ez a modern paedagogia és hygienia követelményének min-
denben megfelel fgimnázium Alpár Ignácz mépítész tervei szerint készült

240.000 korona költséggel, hirdetve örökre azt a nag}^ áldozatkészséget, melylyel
ez a város minden kultúrintézetét támogatja. Ebben az intézetben évenként mint-
egy 300 középiskolai tanuló nyer oktatást. Tanulói nagyobbrészt helybeliek, de
szívesen keresik fel a temes- és torontálmegyei német és a krassó-szörénymegyei
román fiúk is, hogy itt a magyar nyelvet elsajátítsák. A fgimnázium régi épü-
lete ezeltt a Petfi-téren volt. Maga az intézet épen százéves s fennállásának
százéves évfordulóját remek új iskolai zászlójának felszentelésével na,gj ünnep-
ségek között ez évben ünnepelte meg. Midn az iskola 1809-ben megnyílt, a
négy osztályban 56 tanulója volt. Els tanárai voltak Páter Mihály kecskeméti
konventbeü barát, de már egy hónap múlva ennek helyébe jött Weiszkopf Mihály
pap, ki a tanítást társával, a \ilági Brassai Józseffel teljesítette. Érdekes apróság,

hogy ennek a világi tanárnak a fizetése 100 frt készpénz. 70 véka búza, 100 font
hús, 60 font só, 25 font faggyú, 2 öl fa, 2 szekér szalma és szabad lakás volt. Ezt
az intézetet nagyobb mértékben fejlesztette a lángbuzgalmú 3Iár András kerületi

kapitány, midn a kerületi gylés 1812-ben t bízza meg az intézet igazgatá-
sával. Az 1854. évben a felsbb hatóság az intézetet beszüntette, s a heh-tartó-
tanács csak 1862-ben állította vissza. A város 1891-ben kimondja, hogy az inté-

zetet 8 osztályúvá fejleszti s 1895-ben pedig a teljesen kifejlesztett intézet meg-
kapja az áUamsegéhi:, mely ma 32.000 korona. A fgimnázium költségvetése
a város költségvetésében ma 76.202 K 12 fiUérrel szerepel. Az új fgimnázium
els igazgatója, Holló László elhalálozván, az intézet új munkásert nyert két
évvel ezeltt Porst Kálmán dr.-ban, ki ma 16 tanártársával l>uzgólkodik a kell
felszereléssel ellátott szép intézetben.

E fgimnázium ad ideiglenes heháséget a több mint 700 tagot számláló Knitme^yiet.

Kiskunfélegyházai Közmveldési Egyesületnek, mely az intézet tágas tornacsar-
nokában színpadot emelt s ott rendezi a téli hónapokban nagyszámú hallgatóság
eltt a város kultúrájára oly fontos népszer irodalmi estéit. Ugyancsak a f-
gimnázium ad ideiglenes helyiséget az 1902-ben alapított s állami felügyelet

alatt álló Városi Múzeumnak is, melynek gyjteménye ma már négy szobát
foglal le. Van a múzeumnak mintegy 600 tárgyból áUó néprajzi gyjteménye,
1200 kötetbl álló könyvtára, több ezer darabból álló régiség-gyjteménye,
mintegy 10.000 darabból áUó pénzgyjteménye. Régiséggyjteményében vannak
igen szép darabok, különösen a jazyg sírleletek, egy La-Téne-korabeM, vérvörös
zománczczal Idrakott bronzláncza, népvándorlás-korabeh aranyékszere, Árpád-
korabeh pallosa értékesek s egy XIV. századbeli vitéz sírlelete pe:lig még edchg
uiükum. Kegyeleti tárgyai között értékesek Heiszter tábornok faragott vadász-
botja, Deák Ferencz tajtékpipája, Kiss Ern aradi tábori asztala. Pénzgyüjte-
ménye, melynek alapját Miletz János vetette meg, igen szép darabokkal gazdag.
Szépek a város határában talált barbár veret aranya, több bizánczi aranya s

körülbelül 700 darabot kitev pálmonostori ezüstpénz-lelete. Mindkét intézmény
néhány óv múlva a Kultúrpalotában fog áUandó lakhelyet kapni, a melyet a
múlt évben elhalt özv. Kalmár Józsefné részérl a városnak hagyományozott
fejedelmi adomány alapítványaiból fennmaradó összegbl fognak építeni.

Az új templommal és a fgimnázium épületével szemben a Kossuth-utcza Etrréb

másik felén három csinos magánház van. A Hunyadi-utcza beszögellésénél középületek.

Molnár Imre emeletes háza, melyben a magy. kir. posta, távírda, telefon és posta-
takarékpénztár foglalja le az egész földszinti helyiséget. Az öröm-utcza beszögel-
lésénél emelkedik Kiss Lajos emeletes bérháza, melynek földszintjén virágzó
üzletek vannak, emeletén pedig a honvédtiszti étkez és kaszinó, továbbá a Keres-
kedelmi Alkalmazottak Egyesületének tágas heljaségei nyújtanak kényelmes ott-
hont a társas-életnek. E két emeletes épület között fekszik Propper Miksa dr.
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újonnan épült rsinos magánháza. Az öröm-utc/.a bo-^ízögellésének másik sarkán
van a ycpl>aiik- liolyiségo. hol azeltt az ol»>l)l)ilu' olvadt ilozgazda^-íági Bank
háza állott. A Népbank ntán a Szarvas-féle em*'letes bérház következik, a f-
utezába betorkoló Deák Ferenez-uteza egyik sarkán, melyben csinos magán-
házak között szerénykeílik a neológ hitközség elemi iskolája.

A fgimnázium épülete mellett beszögell Wesselénvi-utezától egész a
Damjanich- és Zrinyi-utczák közös l>etorkollásáig, a Kossut h-föutcza mérsékelt

törésénél emelkedik a Népbank emeletes bérháza, melynek egyik részében az

osztálymérnökség, másik részében pedig az Európa-szálló van. Ennek földszintjét

foglalja el a futczára a Kneffel -kávéház, kényelmes berendezésével. Ezzel kap-
csolatos az étterem, mely magyar motivumíi faragásával remeke a helybeli

iparnak. Az üzlet vezetje Kneffel Béla, a ki kiskunfélegyházai fiú és keres-

kedelmi akadémiát végzett és idehaza értékesitette mindazt, a mit bécsi,

párizsi és londoni tartózkodása alatt tapasztalt.

Az Európa-szálló háta mögött híizódik meg szerényen az egyesült protestáns

egyház csinos új temploma. Az Európa-szállótól tovább haladva a Kossut h-

fóutezán, az igazi belvárosba jutunk. Innét egész a városházáig Ijolt boltot ér.

A Kazinczy- és Berzsen\a-utczák egy helyen szögellenek be. Jobbra a Berzsemi-
utczában van a neológ és az orihodox izraelita hitközség külön-külön imaháza.
Ennek az utczának a sarkától egészen a Gabnapiaczig terjed a régi Heinrich-féle

ház, virágzó üzletekkel, közötte a város legi'égibb, a Vesszsi-féle kön\'vkeres-

kedéssel és kön\-vnyomdával s a ,.Félegyházi Hirlap és Félegyházi Hiradó"
szerkesztségével és kiadóhivatalával. E sorok Írásakor e hatalmas régi épületet

épen bontatja az új gazda, a ,,Közgazdasági Takarékpénztár" , hogy helyébe
hatalmas emeletes új palotát építtessen.

Kis kasiárnya. Balra a Kazinczy-utczában ódonszerségével egy régi kiu'ia köti le fig3'el-

münket. Ez a ház a város tulajdona s a köznép igj' ismeri : ,,Kis kaszárnya."

A régibb idben katonaság tanyázott benne. De a kiskunfélegyházi nép eltt
másért nevezetes. Kegyeletes tisztelettel rzi annak felejthetetlen szép emlékét,

hogy az ország nádorának, a kunok szeretett fkapitányának fia, a népszer
és boldog emlékezet József fherczeg lakott itt azokban az években, melyeket
mint katona töltött itt a város falai között. Ha a honvédség szemléi alkalmával
meglátogatta Kiskunfélegyházát, mindig szeretettel emlékezett meg arról, hogy
8 városnak lakója volt. Nagy érdekldéssel tudakozódott egykori bizalmasa,

az öreg Molnár Laczi bácsi után, Molnár Lászlónak, a Nemzeti Színház kiváló

mvészének apja után, ki az egykori fiatal daliás fherczegnek bizalmas barátja
volt. Ma ebben az épületben a katonai mólvántartó, a fogyasztási adóhivatal
s a városi tzoltóság van elhelyezve. Mellette n^-úlik el a régi Ring-kúria s e

mellett a Fazekas Alajostól a 1860-as években alapított „Népkör". Ennek szom-
szédságában van a ,,Szipka- és táskagyár."

A piacz. Ha most innét visszatérüjik, néhány lépéssel a Kossuth-futcza végére

jutunk s bennvagjiink a Piacztéren, mely a város kereskedelmének s társadalmi
életének élénk középpontja. Ez a kiskunfélegyházai népnek az, ami a római nép-
nek a Forum Romanum volt. Élete s küls képe sokban hasonlít is hozzá. Messze
terjed határaiból a városnak, hetenként háromszor özönUk ide a sok nép. Ide-

hozza eladnivalóját s itt szerzi be a szükségeseket, no meg itt értesül mindenrl,
országos és városi politikáról. EiTe azonban a hetivásáros napokon nem igen

jut id. A gyümölcsérés idején még meg sem pirkad a hajnal, máris megkezddik
a vásár s mire a város népe ébred, már akkor a tanyai nép legnagyobb része,

hacsak a boltokban nem akad dolga, siet vissza a tanyára, hogy dologhoz lát-

hasson. Legnagyobbak a hetipiaczok .szszel, .százával állanak a kocsik egymás
mellett. Felér ilyenkor a hetipiacz bármely országos vásár gyalogpiaczával.

Pnbiikáczió. De változatos a képe vasárnapokon. Ünneplbe öltözve, százával állanak

egy csoportba s vidám pipaszó mellett, melyben ott serczeg a jóíz dugott
dohány, éveldnek, politizálnak, hányják-vetik a haza, a város sorsát. Szidják

a magas pót átlót, panaszkodnak, hogy nem jár az es s a szl levelét lehervasztja

a ,,fenerosszpora". Tíz óra után megsokasodik a nép a piaczon. Vége a nagy misé-

nek s a két templom ezrével ontja a népet. A gazdalányok színes selyemben,
csoportosan vonulnak végig a széles aszfalton. E közben a városi szolgák kihozzák
a városháza kapuja alól a szószéket s felállítják a piacz közepén. Tódul utánna
az érdekld emberáradat. A zaj elcsendesedik, midn a városi fjegyz jelenik
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meg a szószéken s megemelve kalapját, hangosan köszön: „Dicsértessék a Jézus
Krisztus !" Azután kezdetét veszi a ,,pítblikáczió". Elször jönnek a közönséget
érdekl hivatalos hirdetések, azután a magánosok hirdetései, hol van eladó
föld, széna s más termény. Ezek a nag;\'ol)b s drágább hirdetések. Azután jön
a levéltárnok. Ezek az olcsóbb hirdetések. Már ez sokakat nem is érdekel, hátrább
is húzódnak. Majd befejezi a publikácziót a városi dobos. Ezek a kishirdet ó.-<ek.

Olcsóságára való tekintettel még kisebb lesz a hallgatóság gyíirüje. Mindnyájan
csak akkor várakoznak türelemmel, ha a képvisel tart beszámolót s az t le-

kísér képviselk beszélnek, vag^" valamely más népgylést, vagy épen ünneplést
hirdetnek a nagybets falragaszok. Ezután bemennek a Koronába egy-egy
pohár sörre, úgy liogy mire az inteUigenczia ,,szagos miséjének'' vége, vagy
délre szól az ó-templom harangja, üres a piacz. Siet mindenki haza, mert a gazda-
nép délután már újra siet ki a tanyára, az nem ér reá délután elmenni a polgári

borozókba, yB,gy a ,,körbe." Ez az a piacztér, melyen 1848-ban Kossuth Lajos,

késbb a város díszpolgára, üdvözölte ,,a viharos csaták tüzében megbarnult
haragos kunokat."

A piacztér nyugati oldalának sarkán áU a városnak még Mária Terézia vdrosháza.

idejébl származó czímerével, a toronyban álló alabárdos kunnal díszített régi

városháza nagy, zöldi'e festett emeletes épülete. Már a Kossuth-utczai árkádos
homlokzata, hatalmasan imponáló új épület. Még a munkáskezek dolgoznak
rajta, A régi is nemsokára eltnik. Ezt is le keUett volna már bontani. De feleb-

bezés alatt áU. A nép egy része ragaszkodik hozzá kegyeletbl, bár látja, hogy
a megépített részhez sehogy sem illik hozzá. De hát azért mégis fellebbez. A városi
pohtikában ez már így szokás. Már csak rövid id kérdése a döntés s a bontó
csákány ezt is eltünteti a föld színérl. Tehát mondjuk el régi történetét. Az els
települök a legrégibb helységházát a régi nagj' vendégl mellett építették fel.

Ez azonban hovatovább a hivatalok és a lakosság szaporodásával mind kisebb
lett. Ugyannjára, hogy már 1820-ban, mivel a régit kijavítani nem volt érdemes,
újnak építését tervezgették. A következ évben fel is szólították Fischer Ágoston
és Nóvák Gergely kecskeméti építmestereket a terv és költségvetés elkészítésére,

a mely szerint az építés 23 és fél ezer forintba került volna. A nádor sem kifo-

gásolta, st még olcsónak is találta. Csak azt nem akarta, hogy a réginek a helyén
építsék, mert ez nem volt a kiszögell vendégl vonalában. Erre azután meg-
kezddött a deputálás, kapaczitálás, kérelmezés, udvarias kitérés, felfolyamodás.
Végre is a nádor megengedte, hogy hát építsék a régi városháza mellett. Siettek
is az építkezéssel s következ bejegyzést tették a tanácsi jegyzkönyvbe : ..Az

utódoknak emlékezetül jónak találtuk bejegyezni, hogy új városháza épüle-
tünknek az els talpköve 1823. év május hó 6-án reggel 10 órakor tétetett le."

Az építkezéssel siethettek, mert még ugj-anaz év november elsején a birói res-

taurácziót benne tartották meg s 3Ióczár Ferencz ord. nótárius jelentése szerint

28.913 frt 4 krajczárba került.

A városháza tszomszédságában, szintén a Piacztér n_\mgati oldalán, emel- Korona-szAiió.

kedik a város tulajdonában lev díszes és impozáns méret Korona-Szálló, régi

kedvelt helye az ide jöv idegeneknek. Nemi'ég restaurálták s új l)érljp, Decker
János, a legnagyobb kényelemmel és fénvnyel rendezte be. Szép kupolás dísz-

terme színházul szolgál s itt zajlanak le a ^'idám farsangi midatságok s a nagyobb
bankettek. Elilien az épületben van a hel_\ásége a még Széchenyi korába \assza-

nyuló ,,Uri Kaszinó Egyesületnek." Ennek a Korona-Szállónak a helyén állott,

bár hatalmasan kiszögelve a piacztérbe, Kiskunfélegyházának messze vidéken
híres régi vendéglje, az öreg ,,Duttyán". Szépítési szempontból már a múlt
század húszas éveiben le akarta bontatni a nádor, de ebbe a városi tanács nem
ment bele. Alázattal kérte a nagy urat, hogy irgalmazzon meg az öreg ,,Duttyán"-
nak, mert ,,azon vendégl ers anyagliól van készítve s gyönyör pinczével
ellátva, igaz, hogy az utczába dísztelenül benyúlik, de má.srészt dicsekvés nélkül
elmondható, hogy ezen Bécstl Erdélyig vonuló fútvonalon Pesttl Szegedig
liasonló szép vendégl nincs és köztapasztalat szerint igen szükséges." Valól)an
igazat mondott az igen tisztelt tanács, mert bizony köztapasztalat szerint igen
szükséges volt az. A városháza mellett lévén, k maguk is gyakorta átjártak
néhány ,,lialbseitlira" és a régi ,,delizsáncz" utasai, kik Erdély felé utaztak,
hol melegedtek volna meg a csúnya, zimankós idben. Azután meg mikor a régi

,,szédriák" tartására összesereglett a kerület színe-virága, no meg egy-egj- híres
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Holló
Lajos-utczu.

agará.szat után hol lehetett volna joltban ' mulatni, vagy vagyont nyerni a
..csendes" mellett, mikor még az Ls járta, hogy az asszonji^ Ls feltették a ,,blatt"-ra.

Hát még a zajos farsangi mulatságok hogy lettek volna meg az öreg ,,Duttyán"
nélkül, hol .szépséges szépanyáink egykor oly é.szbontó kecsességgel járták a
menüettet, vagy ropták a tüzes csárdást. Dehát bódító is volt az, mikor az öreg

Tanges czigány húzta . . .

A Korona tszomszédságában emelkedik a Kocsis-féle emeletes ház.

A Xépbank bérháza, földszintjén a magy. kir. adóhivatallal. A Piacztér keleti

oldala mind kereskedés, még pedig a legnagyobb üzletek vannak itt. Középen
emelkedik ki a régi ,,kvártéíy-ház"helyén Hoffer Imre úri háza, a város egyik
legszebb emeletes épülete. Ennek a földszintjén lev gyógj'szertár a város leg-

régibb gyógyszertára. A Hoffer-féle ház mellett a városházával épen szemben
emelkedik a kis városháza, melynek két térre n^ailó földszintjét üzletek s a Köz-
gazdasági Takarékpénztár foglalják le. Udvari részén az árvaszék, emeletén
pedig az adóhivatal s a városi közpénztár van elhelyezve azokban a helyisé-

gekben, melyek régente a Kaszinó helyiségeiül szolgáltak. Ez az épület is egyik
legrégibb háza a városnak. Midn látta a város, hogy a görög boltosok kezében
lev kereskedelem mindinkább élénkül, .szükségesnek látta, hogy a bolthelyi-

ségek részére bérházat építsen. Ekkor emelte 1772-ben a kis városháza épületét,

melyet elször csak földszintesre tervezett, de már 1777-ben emeletesre épített ki.

A mai kis városháza azonban nincs meg eredeti alakjában, mert a kisárusok

részére eléje épített fedett boltíves folyosót lebontatta.

A Piacztér déli részén két régi ház áll. Egyik a ,,Hattyu"-épvlet, mely még
15 évxel ezeltt vendégl volt. Ma üzlethcljdségek vannak benne. Nevezetes
ez az épület azért is, mert ez volt az a ,,Hattyu"-hoz czímzett városi kocsma,
melyet 1822-ben Wagner József és Göizvein János társaságában bérelt Id Pet-

rovics István, Petfi Sándor édesatyja. Ebben az épületben volt az egyik mészár-

szék is, melyet a költ akkor még vagyonos atyja az 1824. évi ,,közbeneficiumok

licitatio"-ján bérbe vett 550 ,,váltóczédiilabéli forintokban." A másik mészár-

szék pedig azon a helyen állt, hol most az új városháza ama sarka emelkedik,

mely a Nagy G_\Tiláné-féle házzal szomszédos. A másik régi ház pedig, melynek
homlokzata már belenyúlik az Egyháztérbe, a régi Draskovits-íéle ház, mely a
fiágon kilialt Pojéni és Balmazújvári Draskovits család nemesi kúriája volt.

A Piacztér éjszaki felétl egy-két lépésre már a Holló Lajos-ut czá,ha,n

járunk. Azeltt Kecskeméti Nagy-utcza volt, de újabban — minthogy ebben
az utczában született Holló Lajos dr. ellenzéki politikus, a városnak 23 éven
át országgylési képviselje — róla nevezték el érdemei jutalmául ezt az utczát.

Hoffer József háza meUett emelkednek az Endre-iéle nemesi kúriák. Ez az utcza

különben az ,,iigyvéd-negyed" , mert minden házban van egy-egy ügyvédi iroda

s már ez is sejtteti velünk, hogy közeledünk a bírósági épülethez. Csakugyan,

az utczában egy hatalmas, régi stíl, zöldre meszelt, erkélyes és emléktáblás

emeletes ház köti le figyelmünket. Ez a történelmi nevezetesség végi^kerületi

ház. Hatalmas telken épült. Közepén emelkedik egy nagy, emeletes, négj'szöglet

épület. Ez a kerületi rabok börtöne. Ma is úgy áU, mint a régi idben. Szk folyo-

sójáról hatalmas vaslakatú ajtók nyílnak, pincze-börtöneibe szk nyilasok ve-

zetnek le. Szomorú idk emlékei e néma falak. Itt éit véget a betyár-romantika

s a súlyos rabbüincsek ma szomorú emlékei a Városi Múzeumnak. A szú-ette

,,pricscseken" hány betyár pilient utoljára, kik a szabad rónán születtek s a
budapest—orsovai vonal melletti akasztófa dombján temetkeztek el. Beszédes

itt minden, a boltíves barokk kápolna, a vasajtós levéltár, a padláson nyugvó
kínzó ,,heged." Ezt a székházat a Kiskunkerület nyolcz városa építtette. Itt

bíráskodtak, itt székelt a kerületi kapitány, itt gyltek össze a szédriákra.

A ELiskunság önállásának megszntével a vármegye tette r«á a kezét. Most a
járási szolgafcíróságnak, a telekkönyvnek, a kir. járásbíróságnak s azok rabjainak

ad helyet. A kerületi házzal szemben van a közjegyzség, mellette magasabb
parton a Boczonádi Szabó nemesi kúria, mely valamikor régen az ezen az utczán
keresztül húzódó budai úton az els postaház volt. Az utcza további részében

csinos úriházak emelkednek, melyek között méreteivel is kitnik Jenovay Dezs
úriháza. Még néhány száz lépés az artézi kúttól s kiérünk az utcza végére, melyet
határ gyanánt vág át az egy kilométernél hosszabb Esterházy-utcza, mely
egjTészrl a ,,nyomásföldeket", másrészrl a szolnoki vasúti vonalon belül roha-
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mosau épül új városrészt, az V. kerületet választja el a várostól. Ide a Holló

Lajos-utcza végébe kapcsolódik be a két fels íemeí" között s a szegényház eltt
elviv kis Szegedi-út, a tégla- és jéggyár mellett elviv kövezett Kecskeméti-út
s a czigán^-város, úgynevezett ,,Putrik" és a régi Félegyháza mellett elvezet,
szélmalmoktól szegélj^ezett Krösi-út, mely Pákát köti össze a várossal.

A Piacz-téren a kisvárosháza s a Draskovits-féle ház keleti sarka között
megállva, kin_\-ilik elttünk az Egyház-tér és Petfi-tér. Ennek kell közepén áll,

velünk és a Piacztérrel szemközt, sugár tornyával égfelé emelkedve, a város
legrégibb temploma, az ó-templom. Ezt az ó-templomot az EUésrl jött els
plébános, Krizsanóczy János buzgólkodására 1744-ben kezdték építeni s nyolcz

év alatt elkészült, azonban boltozat nélkül. 174-ben a templom tornj-a ledlvén,

a templom tetejét keresztültörte. Egyéb szerencsétlenség nem történt. Ujljól

megépítvén, a város 1755-ben plebánia-lakot is épített a templom meUé, mely
a mai emeletes parochiának földszintje. Majd pedig 1761-ben Galanthai gróf

Esterházy Károly váczi püspök a Sarlós Boldog Asszony tiszteletére felszentelte,

a kegjüri jogokat pedig átruházták a templomot épít városra. A vallásos hívek

áldozatkészsége minden idkben szép ajándékokkal látta el e templomot. A tem-
plom jobb oldalán álló bánatos Jézus szobrát 1775-ben állították fel. Mo.stani

plébánosának : Kolozsváry Mihály menedekki prépostplebánosnak buzgólko-

dására a templomot a város restauráltatta, új sekrestyével és oratóriummal
látta el, környékét pedig parkírozta. Plébánosát az egyház és tanügy terén kifej-

tett buzgólkodásáért a váczi székeskáptalaui staUumba emelte a királj-i kegy.

Az Egyháztér baloldalán van az úgynevezett fehér ház, mely egyszersmind

az elemi fiúiskola hat osztályát fogadja magába. Emiek az iskolának a története

visszanyúlik egészen a település idejéig, mert a közoktatásra a város mindig
sokat áldozott. 1768-ban már ez iskola sokat fejldött s 1779-ben a helytartó-

tanács „Nemzeti Iskolák" czímén a budai kir. tankerület ffelügyelsége alá

helyezte. Nagyobb fejldést adott az iskoláknak Már András kerületi kapitány,
kinek buzgólkodása következtében építette fel a város e központi iskolát, a
ferenczszállási pusztatemplom még fennálló falainak köveibl. Kiskunfélegyháza
városa róm. kath. elemi iskoláinak ma 41 tanítója s tanítónje van s az elemi

iskolákra évenként 51.803 K 66 fillért költ.

A központi elemi iskola mellett áll, a nagy tér éjszaki oldalát betöltve

s benyTÓlva még jobban a Iskola- és Petfi-utczába a szegény iskolanénék veze-

tése alatt álló „Constantinum" leán_\aievel-mtézet. Ennek az épületnek az iskola-

utczai része még Már András alatt épült a gimnázium czéljaira. Itt is volt az,

fgimnáziummá növekedve, egészen 1907-ig az állami tanítóképzvel. Ezek az

intézetek új palotákat kapván, az elemi iskola költözött bele, majd pedig Schuster

Konstantin váczi püspök 40.000 forintos alapítvánj^ának és idközi kamatainak
felhasználásával a város nagy anyagi áldozatokkal felépítette a Petfi-utczai

szárnyat is. Ebiben a messze földön párját ritkító iskolában van most a polgári

leányiskola, világi tanerk, négy elemi leányosztálj' és a tanítóképz apáczák
vezetése alatt. Az iskolával kapcsolatban van egy nagy internátus is, mely messze
vidék leánj^ait fogadja magába. Eits a város évenként 42.500 koronát költ.

Az ótemplom körüli tér keleti oldalán áll a Szabó-íéle nemesi kúria, e ház
a „Petófi-ház" , mert ennek helyén állott az akkoriban még törpe, rozzant, nád-
fedel, az udvarra benj'íiló épiUet, melyben Petfi Sándor ,,nyurga, barnás br,
vézna fiúvá^itt." Itt, ez eltt a ház eltt játszadozott sokat a , .Sándor gyerek"
a szomszéd Móczárok Lajos fiával, meg a Szarvas fiúval, az öreg Fazekas Gíer-

gely unokájával, meg az Endrész Marival. A város a nag}^ költ iránti tiszte-

let ll a tér e ré.szét Petfi-térnek, az utczát Petfi-utczának nevezte el s a ház
falália Pásztor Ferencz buzgólkodá.sára, a pesti irodalmi körök részvételével,

1861-ben szürke márvánj-táblát helyeztek el, melyen aranyos betkkel ez áll :

„Itt élte gyermekéveit Petfi Sándor. A nagy költ emlékének tiszteli. 1861."

Az Egyháztérnek a templommal szembe néz oldalán van a trachomás
tanulók elemi iskolája, s az iparos- és keresked-inasok iskolája, melyet 55.000
korona költséggel épített meg a város a Fazeka.s-félc házból, melyben az öreg
Fazekas Gergely lakott, ki Petfi Sándornak gyártotta a fzfasípot, mel}Tl
édes elmére ngés.sel énekli a Félegyházán irt Szülföldemen czímü költeményé-
ben : „lovagolok, fzfa-sípot fújva." Itt áll a város legrégibb artézi kútja.

Róm. kaih.
6-teinpIom.
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Gabonapiaozi

Ha most a parocliiánál keletre fordulva, a kövezett úton folytatjuk útuukat
s csinos házak sora között elhagyjuk a Jókai-utczát, mely a városi parkl)a vezet, a
Csongrádi-ntczába érünk, melybe két oldalt beszögellenek a Petfi-. Szl-. Arany-,
Dolió, Zsinór- és Szarvas-utczák, majd a gzmalom és a Tarjány-féle nemesi
kúria mellett a Kálvária- és Kún-utczák. A Jász-uteza ismét egy új városrészt

választ el a várostól, mely néhány év alatt kiépülvén, a „Röktön" elnevezést
kapta a néptl. A Csoiigrádi-utcza itt két kövezett iitra válik. Eg^-ik a Cson-
gi'ádi-út, mely a Kálvária felé vezetve, beleolvad a haja—aradi nagy trans-
verzalis mút ha, a másik az Alpári-út, mely a Közvágóhíd felé vezet, elhaladva
a még egvedül maradt szárazmalom mellett, mely ma olajüt. E két út közötti
nagy területet a város feltöltette a Kórház ellielyezésére. Itt véget ér a város
s a háttérben festién emelkednek a szélmalmok forgó vitorláikkal.

Hátra van még a város déli része. A városháza sarkán déli irányiján érint-

kezik a Piaeztérrel a nagy Gabonapiacz, melyet a város 1908-ban köveztetett
ki koczka-kvel, 100.000 kor. költséggel. E tágas téren halad át a nagy szetredi

út s a Hatt>-ú háta mögött elválasztja a Gabnapiacztól a Tejpiaczot s a Félegy-
házi Takarékpénztár, a legjobb hir ,,öreg takarék" épületét s a Fazekas kapi-
tány-féle nemesi kúriát. A térnek n^^lgati oldalán áll a Közgazdasági Takarék-
pénztár új palotájának eg\'ik szárnya, a Szent János-téri elemi leányiskola, a
Szabó Béla és Tarjány Kálmán-féle nem?si kúria, melyben ma a Tulipán kávéház
van s a Kereskedelmi Egyesület hel^áségei. Ez eltt áll Nep. Szent János szobra,
melyet a város 1799-ben állitott fel azon a helyen, hol az a régi fatemplom állott,

melyet Krizsanóczy János hozott át EUés faluból. E mellett áll a Szent János
kútja, hova a gyermek Petfi Sándor járt szilaj nádparipáját megitatni. Itt a
Sehweiger-féle vendéglnél kezddik a széles Szegedi-utcza s ér össze a Gabona-

Cáirkepiacz. piaczczal a Csirke-piacz. Mig az elbbin százszámmal állanak hosszú rajvonalban
a hetivásárra bejött gabnásszekerek, az utóbbinak máskor néma csendjét a
víísárra hozott baromfiak tízezrei verik föl.

Itt is már kora hajnalban megkezddik a vásár. Százával állanak itt a
baromfit szállító tanyai kocsik. A tér közepén nagy garmadában állanak a csirke-

nagj'kereskedk szállító kosarai, melvek már délre egész tehervonat-szállítmányt
szolgáltatnak, hogv a külön baromfi-szállításra berendezett vasúti kocsik innét
fussanak szét a külföldi piaczokra, vagv a leölt baromfiak ezreivel teli ládák a
tengeren túl Londonba. Errl a piaczról kerül karácsony körül 35.000—40.000
pulyka Londonba s innét látják el a legtöbb németországi és tengeri fürdt
csirkével, kappannal, libával, tojással. Toll-kereskedé.se pedig kinvnílik Párizsig.

Sok százezer korona ennek a piacznak az évi forgalma.
E piacz me.ntén vannak a Szent Antal gyógyszertár, a Tábyak úri házai,

az Ipartestület háza, s a magánházak között a megboldogult özv. Kalmár Józsefné
házai, melyeket mintegy másfél milliós jótékony hagyományokkal szeretett

városának hagyott a 90 éven felül élt nemesszív, dúsgazdag úriasszonj'. Lakó-
háza a Kalmár-kápolna lelkészének a lakása, kinek ellátására olyan alapítványt
tett. hogv felér egy jóravaló plébániával. E tér déU végén van egy artézi kút,
a Kalmár kútja, melyet a nemeslelk n fúratott e vidék lakosainak. Ezzel
szemben pedig a saját lelkészének gondjaira bízott Kalmár-kápolna emelkedik,
melj-et a múlt század 80-as éveiben a család tagjainak temetkezési helj-éül

építtetett s a Szent Háromság tiszteletére szenteltetett fel. Ez a kis kápolna
márványozott falaival és gazdag felszerelésével egész kis építészeti remek. A múlt
év óta az elköltözött nagyasszony, ki fejedelmi adományaival örökre emléke-
zetessé tette nevét, szeret családjához megtérve, itt aluszsza örök álmait.

E kápolnától a Szegedi-utcza ama szakaszáig, hol a tranzverzális mút
vágja át, terjed el hosszan az árnyékos gömbakáczok alatt a Zsibpiacz, a nép
nyelvén „Kuhucska-piacz." Ez a város régiségeinek változatosan klasszikus
kirakata. Száz és száz házi kofa, bejáró asszony árul itt a széttánczolt feliér-

selyematlasz czipötl a roz.sdás egérfogóig, a divatját múlta tánczsarkantjnitól
a kóczmadzagra kötött macskáig minden, de minden kigondolható dolgot,
barátságos ajánlgatás és marakodó alkudozások közepette.

E kukucska-piacz végében húzódik keresztül az egész városon a Kossuth-
utczával majdnem párhuzamosan a nagy tranzverzális mút Kiskunmajsától
Csongrád felé haladva, a Dunát a Tiszával ös.szekötve. Ezen kívül és a csongrádi
viczináUs között fekszik a Szegedi-út mellett a Z^raiwz-félegzmalom telke, ettl

Kalmár-
kápolna.

Kukuc'ka-
piacz.

A mfi&t
környéke.
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a Jókai-utcza végéig a hosszan elnyúló akáczás Alsótemet, a szlvel beülte-

tett Bikahegygyei. A Jókai-utcza végén a Csanyi-út mi^liett húzódik el a valami-

kor lövöldéül szolgált Városi pari;, ligeteivel, tavával, nyári mulatójávalés tennisz

]iályáival. A Szölö-utcza végében a mút hosszában fekszik a bekerített ser-

téspiaez s ezen belül pedig egészen a Kálváriáig terjednek a Közelszlök, melyek
csinos verandás épületeikkel nyaralóhelyei a város intelligens közönségének,

mely szívesen keresi fel a drága luxus-szlket és gyümölcsös kerteket, hogy
napi fáradalmait itt, az ózondús és pormentes levegben pihenje ki.

E négy fútvonalon végig haladva és megtekintve a mellékutczákban
épült csinosabb és nagyobb házakat, melyek a gazdálkodók kisebb bogárhátú
házaival srn váltakoznak s tekintetbe véve a föútakba egyenesen beszögcU
széles és fásított utczákat, a várost kellleg rendezettnek találjuk, mi az idegenre

kellemes hatást gyakorol. - ,

A város népessége a legutóbbi népszámlálás alkalmával meghaladta a

35.000-et, tekintetbe véve az évi szaporodást s leszámítva belle azokat a rajokat,

melyek már a szomszédos határok területére benyomultak, vagy az újabb idben
parczellázott messzebb pusztákra kitelepültek, az 1910. évi népszámlálásra

valószínleg megfogja ütni a 40.000-et. Ennek azonban körülbelül fele a tanyá-

kon lakik. A kunt lakó gazdák legtöbbjének van a városban háza. Ide látogat

be vasárnap és a hetivásáros napokon. Tél idején, a munka szünetelésével, hosz-

szabb idre is beköltözik. Távollétébenaházraalakó ügyel. Anép rendkívül taka-

rékos, szorgalmas, vagyont gyjt, eleme a gazdálkodás s ,,földéhes" lévén,

a földnek nagy ára van, különösen a város közelében. Munkás népe is rendkívül

kitartó és muiikabiró; azért, ha ta.karékos, könnyen kereshet egy-egy láncz szlt
s több ,,czimborával" társaságban egy-egy házat. Mivel sokszor egy házban
négy czimbora is lakik, a lakások túlzsúfoltak. Ezen segíteni az állam támogatá-
sával épül muiikásházak hivatvák. Földmunkásai nagyon keresettek, viszik

ket a haza határain túl is, Horvátországba, Szert iába, de az sem ritka, hogy
a ,,kubikusokat" Csehországba is kiviszik. E munkások között terjed a szoczíáliz-

mus, de annak nem veszedelmes fajtája. F eledelük a szalonna és a tarhonya.

Aratás idején a mezei munkások keveset alszanak. Még holdvilágnál is dolgoznak
s a hasadó hajnal már ismét munkában találja ket. Télen azonban pihennek,

házi iparral csak azóta foglalkoznak, a mióta az állam rendszeres tanfolyamokat
rendez. Azeltt inkább pihentek a banyakemencze mellett. Ilyenkor járják

a tanyai bálok. Egy-egy dohány-kertésznél jönnek összes a tambiira hangja mel-

lett járják szilaj jókedvvel és kitartással a csárdást. Vannak a hatóságoknak
be nem jelentett dugott bálok is, melyek a karczos hatása alatt néha parázs

verekedéssel vagy szurkálásokJval végzdnek, ha már nagyon ágaskodik némelyik
kis legényben a ,,vü'tus." Üj borra kötik a házasságokat s ekkor hosszú sorokban
mennek a templomba, muzsikaszó mellett, vagy a ,,magyar banda" rézfúvósaítól

kísérve. Fogy ilyenkor a fonott kalács, a birge-paprikás, a fordított kása, a karczos

meg a ,,czibar." ,,Piczbe" szorítva ott füstöl az még a 10 éves gyerek szájában

is. A kés esti órákban járnak azután lámpa mellett a ,,kárlátók."

A köznépnek nincs valami különös színes ruhája. A férfiaknál, a rendes

,,kékbeli" járja. Az asszonyok ugyan nem czifrálkodnak, de szeretik azért a
selymet. Különös típusuk nincs, mert több heljTl letelepedve, összevegyültek.

Baksay Sándor éles megfigyelése szerint : ,,a kís-kun középtermet, zömök,
barna, sok helyt ersen barna, tátá;rra húzó ; rövid kerek fej, éles fekete szcmnk,
vékonj^ és kidomborodásra hajló orr, szép metszés száj, kissé kiemelked pofa-

csontok, kerekded áll, ers, vastag nyak, zömök törzs, izmos, de szabályos vég-

tagok jellemzik." Lelki világa inkább komoly, mint lobbanékonj', dé élénk
humora találó. Beszédében szeréti a zárt hangokat, így bizonyos tekintetben
palóczos kiejtése sejteti, hogy a Mátra aljáról szakadt ide nagy részé. Túlnyomó
részben római katholikus. Van két plébániája, két temploma, egy kápolnája,
van egy búcsújáró helye : a Fereiiczszállásán lev Szent Kút, hoí a pünkösdi
Ijúcsúra messze vidéknek mintegy 20—30.000 embere szokott miegjelenni. Kis-

kunfélegyháza esperesi kerület székhelye s kerületébe hat plébánia esik. Van
egyesült protestáns egyháza is, 225 rof. és 57 ág. ev. hívvel. Az izraeliták ennek
kétszeresénél is többen vannak.

A város közoktatási ügye fejlett. A város bels k^ületén van négy kisded-

óvó, a római k^th. elemi iskolákban mködik 24 tanító, a kerületi iskola klian
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3. a Constantinumban van 4 elemi osztály. Mind a neológ, mind az orthodox
izr. hitközsét; külön iskolákat tart fenn. Van ezenkívül a tanítóképzvel kap-
csolatban gyakorló iskola s a határ különböz pontjain 13 tanyai iskola s tár-

gyalás alatt még 16. Van vasárnapi ismétl-iskolája. Iparos- és kereskedöinas-

iskolájának 40(Von felüli tanulóit két igazgató vezetése mellett 12 személytl
álló tantestület tanítja. Ez iskola új helységében Iparos Otthon is van az inasok

részére. Van négyosztályíi polgári leányiskolája, nyolczosztályú fgimnáziumi,
internátusokkal összekötött állami tanítóképzje s tanítónképz intézete.

A közmveltség terjesztésére alakult a Kiskunfélegyházai Közmveldési
Egyesület, mely. hogy rövid néhány évi fennállása óta mennyire hódította meg
az intelligens társadalmat s menmnre közszükségletet pótol, legjobban mutatja
az. hogy ma már tagjainak száma meghaladja a 700-at. Ugyancsak a közmve-
ldés szolgálatában áll a Városi Jlúzeiun. mely szélesebb kör hatását akkor
fogja igazán éreztetni, ha az özv. Kalmár Józsefnétl hagyományozott alapból

a megfelel hel^nségekbe jut s kiegészítést nyer egy nvnlvános közkönyvtárral.

Sajtóját két hetilap képviseli, a Félegyházai Hirlap és Egyesült Félegyházi Hiradó,

és a Félegyházi Közlöny. Az olvasási kedv fokozására kölcsönkön^-A-tárakat tar-

tanak fenn a kön\-A-kereskedések. a Kaszinó, Népkör, Gazdakör, jól berendezett

könyvtárai vannak továbbá a tanintézeteknek is.

A társadalmi élet élénkítésére szolgálnak az egyes körök és egyesületek.

Legrégibb társaskör az i'n'i Kaszinó, mely gi'óf Széchenyi István hatása alatt

keletkezett Félegyházi társalgó-egylet czímmel. A 60-as években keletkezett a
Népkör. Egyéb egyesületei : a Függetlenségi és iS-a^ Kör, a Gazdakör, a Keres-

kedelmi Egyesület, a Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete, az Iparos-Ifjak
Egyesülete, a Kiskunfélegyházi Daloskör, a Korcsolyázó- és Labdázó Egyesület,

Temetkezési Társulat, Ipar-Társulat. Fiat, Juventas. Asztaltársaságok : a Petfi,

Baglyok. Sasok. Haladás asztaltársaságok. Jótékony czélú társaságok : a Szana-
toriitm-Egye^ület. az Erzsébet Jótékony-Xöegylet, a Vörös kereszt-nöegyesület

,

a Teleki Blanka-Egyesület, a Petfi Ifjúsági Segélyzó-Egyesület.

A város lakosságának legnagyobb része földmível. ki a tanyai gazdál-

kodást zi. Minthogy a városnak határai messze kiterjednek, ez bizonyul leg-

inkább czélravezetnek és eredményesnek. A város hatái'ában nagy uradalmak
nincsenek, ezer holdon felüli gazda is kevés van, de sok a középbirtok s a lakosság

az ország eg\-ik legvagyonosabb lakossága. A város belterülete 1036'12lt8. kül-

területe 436"811325. Páka puszta 11596-406, Fülöp-Jakab 4031224, Csólyos
6074-722. összesen tehát a határa 66420- 685 katasztrális hold. Ha a gazda nem
lakik künn a tanyán, akkor a tanyai épületbe lakót fogad s ennek a kötelessége

az állatgondozás vagy baromfinevelés. Sok helyen feles szántó végzi a gazdál-

kodást, a dohán%'termesztö tanyákon pedig a , .kertész." Xagyobb mértékbea
termesztik a bíizát, rozsot, árpát, kukoriczát, babot és burgonyát. A nagyobb
gazdák nagymennyiség dohányt is termelnek a kincstár számára. Xagy gondot
fordítanak a jövedelmez állattenyésztésre is, de ujabban inkább a disznóhízlalásra

és a baromfinevelésre fordítanak gondot. A szlt nagy kedvvel telepitik az im-
múnis homokon. Ma már nagykiterjedés szlk vannak. Ilyenek a Sílymes,
Csordajárás, Halesz, Galambos, öreghegy. Szabóhegy, Ringheg}', Jakab.
A szlültetésnél, ma már ültetik a jobb fajokat, azért a bor minsége egjTe

javul, csemegeszlje pedig keresett áruczikk. Folyton fejldik gyümölcster-
melése s így a l)araczk. üvegmeggy, pogácsaalma igen keresett piacziczikkek.

A kerti gazdaság terén a földbérl bolgárok vezetnek. A földet ,,zsákkal", a
szlt ..lánczczal" mérik. Az Alföldön a nyári hónapokban kevés a lecsapódás.

A meteorológiai intézet legújabb adatai szerint az 1907. évben Kiskunfélegy-
házán az évi csapadék 417 mm, a 24 órai maximum 372 mm, s a 0.9 mm
csapadékon felüli napok száma 68 volt.

Fejlett a városnak a kereskedelme is. A nagyobb keresked-czégeknek
a környéken fiókjaik vannak. Gabnakereskedelme elsrend. Állat kereskedése

régóta híres s ..kupeczei" messze vidéket járnak be. Gyümölcse nagy mennyi-
ségben megy ki külföldre. Borából évenként több ezer hektolitert szállítanak

el s szüret alkalmával a Felvidékrl jött szüretélk nagy mennjdség ,,kóser

bort" gyártanak. Évenként mintegy 30—35.000-re tehet az elszállított hízott

sertések száma De legnagyobb piacza van a szárnyasokból. Külön tehervonatok
szállítják ki az apró jószágot egész Londonig. A szárnyas-kereskedés föllendí-
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tette a tojás-kereskedelmet, de fleg a toU-kereskedést. A Sclnveitzer Lajos-féle
czégnek összeköttetése van úgyszólván az egész világgal ; Ausztria, Sveicz,
Németország, Hollandia, Svéd és Norvégország, st még New-York is vásárol
innét. Dísztoll-anyaga fleg Galieziából és Párizsból keresett. Az évenként el-

szállított toll értéke meghaladja az egy millió koronát. Gyapjúból elszállítanak
évenként 200.000 korona értékt. Nagyobb kivitele van babból s ebbl még
Amerikába is szállít. — Iparban még csak a kisiparnál tart. Szíjgyártó-, szcs-,
lábbeli-, kovács- és kerékgyártó-ipara régóta híres. Szövipara hanyatlóban van,
de újabban az állam gépekkel szerelt fel több)! takács-mhelyet. Van néhány
gyára is. Van két mk- és czement -gyára, szivarszipka- és táskagj'ára, jéggyára,
téglagyára, igen jónev gyufagyára, továbbá három gzmalma.

Ipar és kereskedelmének támogatására van több betéti-társasága és három Pénzintézetek,

pénzintézete. Legrégibb ezek között a Félegyházi Takarékpénztár, mely 1868-ban
alakult 400 darai) 200 koronás i'észvén^aiyel. Ma alaptkéje 400.000 korona,
tartalékalapja 189.732 korona, a múlt évi betétek összege 4,362.990 korona
volt, a múlt évi tiszta nyereség pedig 118.550 korona. Igazgatósági elnöke Szabó
S. József, igazgatója Hoffer Imi'e. Az 1883. évben alakult a Kiskunfélegyházi
Népbank Bészvénytársaság 1000 darab 100 koronás részvénynj^el. Ma alaptkéje
400.000 korona, tartalékalapjai 145.202 korona, múlt évi betétek összege 3,349.118
korona volt, múlt évi tiszta nyeresége pedig 88.125 korona. Ez év január elsejétl
kezddleg e pénzintézetbe olvadt be a felszámolt Mezgazdasági Bank, mely
e pénzintézet tevékenységét nagyban fogja emelni. A pénzintézet elnöke Szabó
János, igazgatója ifj. Feuer Béla. A legfiatalabb intézet a Közgazdasági Takarék-
pénztár Részvénytársaság 2500 darab 200 koronás részvénynyel alakult. Ma alap-
tkéje 500.000 korona, tartalékalapja 75.000 korona, múlt évi betétek összege
2,100.996 korona volt, múlt évi tiszta nyeresége pedig 60.080 korona. Az intézet
vezérigazgatója Frank Miksa.

Kiskunfélegyháza a település idejében közigazgatását ama városok fejlett Közigazgatás,

közigazgatása mintájára rendezte be, melyekbl települtek. x4z 1744— 1749-ig
terjed összeírások szerint a város els bírája Czakó István és els jegyzje
J/?7ia7owíís Márton voltak. A redimálás után már a tanácscsal találkozunk, mely a
közigazgatásban nagy szerepet játszott, minthogy ez kezelte a község jövedelmeit,
kezében volt az igazságszolgáltatás s a polgári ügyek intézése. Fellebbviteli
fórum voltak 1786-ig a keriUeti kapitányság és a fkapitányi szék. II. József
a bnvádi pereket a jászberényi kerületre ruházta át, egyéb ügyekben a városi
tanács intézkedett. 1799-tl a közigazgatás menetét a megersített Jász-Kun
statútumok írták el egészen az 1848. évi XXIII. t.-cz.-ig, mely a közgylést
elkülöníti a tanácstól. Az els közgylést Kiskunfélegj^házán 1848 június 13-án
tartották meg. Szabó János fbíró elnöklete alatt. Kiskunfélegyháza ma rende-
zett tanácsú város. Tisztviseli : Molnár Béla dr. polgármester, Seres István
alpolgármester, Gerenday József rendrkapitány, Markgráf Vilmos adótanácsnok.
Szabó István gazdasági tanácsnok, Dóczy Pál mérnök, Kukányi Lajos árvaszéki
ülnök. Molnár József dr. tiszti ügvész, Rády Lajos dr. fjegyz, Táby József dr.

és Kranovitz Dezs dr. tiszti orvosok, Csák Kálmán tb. fjegyz, Cserényi Géza
katonai nyilvántartó, Steibl Mihály számvev, Molnár Dezs pénztáros, Pál
Sándor ellenr, Sallay József közgyám, Paár József és Molnár Andor alkapi-
tányok. Nagy F. László levéltáros, Kremzer József kiadó. Szerelemhegyi Dezs
iktató. Van ezenkívül még 8 számtiszt, 11 irnok, 1 városi gazda, 3 végrehajtó,
7 szülészn. Rendrök és szolgák száma 50, más alkalmazottaké 11. Ezek ille-

téke évenként 133.929 kor. 42 fillér. A város évi összkiadása 623.606 kor. 79 fill.,

összbevétele 371.952 kor. 84 fill. Kiadási többlete 251.653 kor. 95 fillér, melyet
930q-os pótadóval fedez. E nagy áldozatot a város fejldése érdekében hozza
meg, mert tudja, hogy a Duna—Tisza közötti városok rohamos fejldésével csak
így biztosítja szebb jövjét.

Források: Gyárfás I.stvún : A jász-kimok törtóuete. — Szcrelemhegyi Tivadar : Kis-
Kim-Félegyliázft város monográfiája. — Holló Lúszk) : A félegyházi vár. kath. fgimnázium törté-
nelme. — Fcrenczy Zoltán: Petfi életrajza. — Kiskunfélegyháza város 1910. é\-i költségvetési
elirányzatul. — A városi levéltár és a Városi Jlúzcnm adatai.
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Hon-
foglalás.

Kiskunhilas czimeie

KISKUNHALAS.

Azon a területen, a hol ma Kiskunhalas vá-

rosa áll, közvetetlenül a magyarok bejövetele eltt
szláv néptörzsek tanyáztak, melyek az avar ura-

lóm bukása után a Szvatopluk uralma alatt álló

nagy morva birodalomnak hódoltak, mely akkori-

ban a Duna és a Tisza közén egész a Szerémségig
terjedt. De a szláv néptörzsek sokkal gyérebb
számban tanyáztak e vidéken, semhogy a hon-
foglaló magj^arokkal szemben ellentállásra gondol-

hattak volna, meii a ki'ónikák, még Anonymus,
III. Béla király névtelen jegyzje sem emlékezik
meg az e tájon vívott ütközeteki'l. A honfoglaló

magyarság nem irtotta ki az itt talált szlávokat

hanem szolgaságra vetette.

Három évig tartózkodott a honfoglaló ma-
gyarság a Duna és a Tisza közén, ekkor azonban

az egész nemzet átköltözött a Dunántúlra. Néhány év múlva a népesség szapo-

rodásával a honfoglaló nemzetségek eg3rrés7e visszatért a Duna—Tisza közére.

De a benépesülés lassan haladt elre, mert még a XIII. század els felében is

nagykiterjedés lakatlan területek voltak itt.

IV. Béla király uralkodása alatt 1239-ben jöttek be a kunokMagyarországba-
A király a Duna—Tisza közén, a kalocsai és bácsi egyházmegyében, ott, a hol

még sok lakatlan terület állott rendelkezésre, jelölt ki nekik alkalmas területet.

E nomád életre szokott nép azonban nem tudott egy heh'ben megmaradni,
hanem ide-oda vándorolt, a mi összeütközésekre szolgáltatott okot a mag3'arokkal.

A Icitört viszályok nem simultak el, bár IV. Béla király a közgylésen a kunoknak
az egyes vármegyékben leend szétosztását rendelte el. Ezt az intézkedést azonban

nem hajtották végre és csak fokozta az elégületlenséget, hogy a király a

kunoknak kedvezett s Kuthén népének adott elsséget a magyar urakkal szemben.

E \'iszályok közepette zúdult hazánkra a tatárpusztitás, melynek folyamán a

kunok, Kuthén királyuk meggjnlkoltatásán felháborodva, a magyarok eUen
fordultak, majd a muhi csata után átkeltek a Dunán s a mai Szlavónián át Bol-

gárországba menekültek.

Az ország helyreáRításakor IV. Béla Idrály Ismét behívta a' kunokat s a

Duna—Tisza közében, jóformán lakat laiuiá vált területen telepítette le ket.
Az ekkor alakult kun szállások közé tartozott a mai Halas városa is. IV. László

kiráh' a kunok részére 1279 augusztus 10-én kelt szabadalomlevclében elsorolja

ugyan a kunok kiváltságait, köz és magánjogi helyzetét, de szállásaik helyi körül-

írását nem adja. Csak a késbbi oklevelek egybeállításából lehet megállapítani,

hogy a kunok els szállásai hét székre oszlottak s egy ily kun szék fhelye Halas

volt. A város környékén letelepedett kunokról, a kik kétségkívül a halasi székliez

tartoztak, már a XIV. századból is számos oklevél emlékezik meg. így a mai
Bács-Bodrog vármegyéhez tartozó Madaras 1337-bcn Nagykunmadaras néven

fordul el, 1393-ban Katymáron is laktak kunok és kun fiurak birtokai közé tar-

tozott Bácsaranyos és Gyapol (1280).
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Magáról Halasról azonban csak 140S-tól kezdve vannak okleveles adataink,

mely évben Zsigmond király Halason tartózkodván, ott több birtokügyben
intézkedett. Albert király 1439. évi oklevele szerint. Halasnak már városi jel-

lege volt, ekkor Bács-Bodrog vármegyéhez tartozott, s a Hunyadiaknak zálogo-

sították el. Azonban csak igen rövid ideig tartozhatott Bács-Bodrog vármegyé-
hez, mert 1451-ben Szerdahelyi Imre fia György, a kunok fkapitánya részérl
kibocsátott oklevelében már oly kun városnak mondatik, a hol a kun kapitán3'ok

az 12 tanácsosaikkal eg^áitt törvényszéket tartottak. Ugyanez a Szerdahelyi

György 14l-ben kiváltságlevelet állított ki a halasszéki kunok részére. 1456-ban
Marczali János, Somogy és Zala vármegyék fispánja és a kunok grófja. V. László
király parancsából, a halasi székhez tartozó kunok, jövedelmeit, igazgatását,

igazságszolgáltatását és az elüljárók választását rendezte, mely alkalommal mind
a regahs — vag^k-is azok a kunok, a kik magukat a király jobbágyainak tartották

és elüljáróikat szabadon választották — mind akuriahs kunok megegyeztek egy-

más között, hogy a mehik fél az említett rendelkezések ellen vétene, vagy azokat
megtörné, a másik félnek 1000 aranyat tartozik fizetni kártérítésül. Marczali
Jánosnak e kiváltságlevelét 1457-ben V. László király is kiadta. Mát3^ás király

pedig 1469-ben áUított ki a halasszéki kunok részére szabadalomlevelet.

1475 táján pestis-ragáh' pusztított Halason és a város környékén, azért

Mátyás király ez évi oklevelében Tóth László és Domonkos halasszéki kun
kapitányoknak megengedte, hogy a fejértói, majosszállási és kempeczszáUási
kun telepekre, a kipusztult lakosok heh'ére akárhonnan hívhatnak oda lakosokat.

Maga a város a XV. század közepétl kezdve a Hunyadiak birtoka volt, st 1490-

ben, az országgylés beleegyeztével megmaradt Corvin János kezében. Mátyás
király halála után a híres fekete sereg, mely akkor Szeged táján táborozott,

zsold híján rablásokból tartotta fenn magát. II. Ulászló király megsokalva a
panaszokat, 1492 nyarán Kinizsi Pált bízta meg a megfékezésükkel. A fekete

sereg, értesülvén az ellene tett intézkedésekrl. Halasra vonult, melynek homok-
hegyei között keresett védelmet. E védett helyen Kinizsi nem merte ket meg-
támadni, ezért cselhez folyamodva, a török ellen felkelést hirdetett s az alföldi

népet kaszákkal felfegyverezve, magához rendelte. Ezzel a Halason táborozó
fekete sereget védett helyébl kicsalta, az alfölcü felkelkkel minden oldalról

körülvétette s megadásra kényszerítette ; a vezérek közül többet kivégeztetvén,

a hadat feloszlatta. A feloszlatott fekete sereg egj-része a király, a nádor és más
furak bandériumaiba vétette fel magát, más része pedig Ausztriába ment har-

czolni. (Millenn. Tört. IV. 356.) A halasi hagyomány szerint a várcs éjszaki

része fölött lév ,,zöld halom" a fekete sereg katonáinak sírja. II. Ulászló

Király uralkodása alatt a halasszéki kunok annyira mgfogytak, hogj- már
nem tudták tisztjeiket eltartani, ezért a király 1508-ban felmentette ket .

ebbeü kötelezettségük alól.

A mohácsi vészszel új korszak kezddik a város történetében. Szulejmán
Buda elfoglalása után, 1526 szeptember 20-án, hadát átszállítván a balpartra,

megkezdte a visszavonulást ; Ibrahim nagyvezér a sereg egy részével szeptember
27-én Kecskemétet, másnap Kiskunfélegj'házát kirabolta. Egy martalócz-csapat

Szabadkát vette ostrom alá, de azt az odamenekíUt lakosság vitézül megvédel-
mezte. Lehet, hogj' Halas ekkor megmenekült a pusztítástól, azonban 1566-ban,
midn a Szigetvár ostromára felvonuló török had jobb szárnyán a krimi tatár

sereg végigrabolta az egész kun területet. Halas városa is elpusztult. Az egri

várhoz és püspökséghez tartozó javak 1567. évi összeírásából, a melyben a
Kiskunságból 14 község fordid el. Halas neve hiányzik. Az 1572. évi összeírásból

szintén hiám^oznak Halas, Félegyháza és Dorozsma helységek, holott az ezeket
környez puszták és helységek fel vannak véve. A török hódoltság zavaros
viszonyait feUiasználva, egyesek Halasra igém-t tartottak. így 1561-ben a Paksy
család, hamis kitétel mellett, mintha Halas, Csongrád vármegyében feküdnék,
I.- Ferdinánd királvtól adománylevelet nyert Halasra. Az 1587. évi összeírásban
Halas csakugyan a Paksy család adományos birtokaként szerepel. De ez az ado-
mány csak névleges volt. mert a török hódoltság alatt a család Halast nem
vehette birtokába, a hódoltság után pedig 1692-ben. Esterházy nádov elterjesz-

tésére, mint törvén\i:elen birtokosokat, elütötték ket a város birtokától.

A mohácsi vész után az újított hit akadálytalanul terjedt a Kiskunságban
is. Halas lakossága már az 1566. évi pusztulást megelzleg az újított liitet

Vegresház
kiiAlyok.
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követte s a pusztulás után ismét benépesült városban a hívek Iö92-I)(ii már
latin iskolát is tartottak fenn. melyet 1715-ben tovább fejlesztettek.

Az 1598—99. évi hadjáratok alatt a tatár sereg pusztító átvonulásakor
Halas is sokat szenvedett. Midn l(i(>2-ben Bussimrm császári tábornok Budát
ostrom alá vette. Hassán nagyvezér Szegedrl Halason át sietett Buda alá.

A városnak a XVII. század els felében, a török uralom alatt is bizonyos
önkormányzata volt s mezvárosi jellegét ekkor is megtartotta. 1634-böl való a
város legrégibb pecsétje, melyet a lierczeg Cohitrg család szentantali levéltárában
riznek. Habár a város a hódolt.sághoz tartozott. Pest vármegye mindenkép azon
volt. hogy hatóságát Halasra is kiterjeszsze. Pest vármegye 1647. évi összeírásába
Halas városa 4 portával (jobbágy-telek) volt fölvéve. — A XVII. század közepén
sok baja volt a városnak a kóborló katonák miatt. 16ö9-ben tehát Koháry István-
tól, a füleki és a szécsényi várak ka])itányától oltalomlevelet nyertek, hogy az
ide-oda kóborló, marhákat elhajtó katonák ellen feltámadhassanak s azokat el is

foghassák. 1661-ben Koháry Lstván füleki kapitány újabb oltalomlevelet állított

ki nekik.

Az 1663. évi hadjárat folyamán Apafi Mihály ei'délyi fejedelem, midn a
nagyvezér az érsekújvári táborba rendelte, két ízben is átutazott Pest vármegye
teriiletén. Els útja alkalmával Erdélybl Zentán át jött Halasra, hol október
10-én megpihent. Visszautaztában, november IS-án ismét Halason találjuk,

(Bács-Bodrog vármegye monográfiája II. 117.) — A XVII. század második felé-

ben. 1657-ben, Agárdy András, Tornay Mihály és Cseh Mihály Fejértó, Balota,
Eekettye, Füzes, Ereszt és Karapály halasi kun birtokokra szereztek nádori
adomámig, de beiktató levelük nem lévén, nem vehették a pusztákat birtokukba
1673-ban Hamar István kért némely Halashoz tartozó pusztákra adománji:,
a ki Tornay Mihály magvaszakadtával tartott igényt e birtokokra.

A török hódoltság végszakában Halas városa is megsínylette a császári
katonaság garázdálkodásait. Ezért már 1684-ben oltalomlevelet kért ellenük,

de ha kapott is, nem sok hasznát vehette, mert Budavárának visszafoglalását
követ idben szüntelenül panaszkodik a város a katonai erszakoskodások
miatt. 1686-ban báró Swertz, Szolnok várának parancsnoka, 300 arany lefizetésére

kényszerítette a várost, mert két lovaskatona eltnt Halason Heissler ezredébl.
1686 április 17-én Heissler tábornok hadai részére 3000 frtot fizetett a város.

1678-ben Mensingh tábornok levelet intézett a városhoz, a melyben a május
hónapra kivetett katonai porczióknak mielbbi beszolgáltatását követeli, ellen-

esetben katonáival fogja a város népén behajtani. Hogy nagyobb nyomatékot
adjon rendeletének, a levélíró a tábornok aláírása mellé egy akasztófát és egy
kereket is rajzolt.

A föLszabadu- A török liódoltság megszntével Pest vármegye ismét arra törekedett,

hogy Halast a többi kun helyektl elszakasztva, hatósága alá helyezze. 1690-ben
Halast a solti járás községei között írták össze, st a késbbi 1691. és 1692. évi

összeírásokban adóval is megrótták. Peist vármegye buzgó segíttársat nyert a
Paksy családban, mely az 1561. évi adománylevél alapján földesúri jogot tartott

a városra. A város e törekvésekkel szemben a nádornál kereset és talált védelmet.
Esterházy Pál nádor 1689-ben Halas városához intézett oltalomlev^elében kije-

lenti, hogy mivel a hiteles írásokból meggyzdött róla, hogy Halas a Kunság-
hoz tartozik, elrendeli, hogv a halasiak ezentúl csak tle függjenek s másoknak
ne engedelmeskedjenek. Í690-ben gróf Esterházy Zsigmond nádori hel^-tartó

értesíti a halasiakat, hogy azoktól, a kik a török hódoltság alatt a Halashoz
tartozó Rekettyést. Eresztt és Karapályt — régi halasi kun birtokokat — hatal-

masul elfoglalták, azoktól e pusztákat \'isszavette és a város határához csatolta.

1691-ben gróf Csáky László ezrede tanyázott Halason és a város környé-

kén, melynek eltartására április 25-étl május 6-ig két vágómarhát, 190 kenyeret,

3 font borsot, egy mázsa ksót és hagymát adott a város.

1693-ban Esterházy Pál nádor elterjesztésére a város új kiváltságlevelet

nyert, s ettl kezvde ismét a kun helyek között szerepel. Az új kiváltságlevél

emlékére a város új pecsétnyomót is készíttetett, melynek lenyomatát Thaly Kál-
mán egy 1708 június 20-án kelt levélrl ismertette a Századokban. Ebben az

évben a lakosság egy része feltámadt a városi tanács ellen és megtagadta az enge-

delmes.séget. Stér Ferencz. a jászkunok alkapitánya, ekkor a halasiakhoz

szigorú rendeletet bocsátott ki. a melyben 100— 100 frt terhe alatt meghagj^a

lás után.
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nekik, hogy a tanácsbelieket jobban megbecsüljék, szavukat megfogadják,

különben az" ellentállókat halálig fogja korbácsoltatni. Ugyanez évben Esterházy

nádor megersítette a halasiakat Rekettyés. Ereszt és Karapál}- puszták birto-

kában. Lipót király pedig meghágja Pest vármegj-ének, hogy Halast, mint a

Kunsághoz tartozó várost, a maga portái közé fel ne vegyes a vármegyei össze-

írásokból hagyja ki. 1697 február 1-én Lipót király a halasszéki kunok régi szaba-

dalomlevebit" melyeket Szerdahelyi György, V. László. I. Mátyás és II. Ulászló

állított ki részükre, újból átírta «s megersítette. (Kiráhi Könyvek XXIV. 224.)

E sok kiváltságlevél ellenére a jászkunok kiváltságos állásának napjai ek- a Kunság

kor már meg voltak számlálva. A Jászkunság értékesítése I699-l)en már befeje-

zett dolog volt, csak módozataival nem voltak még tisztában. Hogy a Kun-
ság értékét megállapíthassák, a budai kamarai adminisztrátor még ebben az

évben megkezdte a jászkunok összeírását s a terület becslését. Ez összenás szerint

Halason 93 gazda, összesen 305 lélek lakott, a város évi jövedelmét pedig Pénz

János Kristóf egri kamarai prefektus 2614 frt 07 dénárra becsülte. Ez alapon

számították ki a város határának értékét. Az összeírás és a becslés általános aggo-

dalmat keltett a jászkunok között, a kik féltékenyen rizték kiváltságos állásu-

kat s csakhamar megtalálták védjüket Sötér Ferencz aUspánban. a ki az össze-

írás befejezése után tartalmas emlékiratban igj-ekezett meggyzni a kamarák és a

kanczellária urait, hogy a Jászkunságnak, mint koronajószágnak ehdegenítése

s a jászkunok századokra visszanyúló kiváltságainak elkobzása törvényeink

lábbal tiprása. Stér közbenjárása azonban már nem segített a jászkunokon.

1701-ben a budai kamara értesítette t, mint a jászkunok alkapitánvát, hogy a

jászok és kunok minden kiváltságát eltörölték, ennélfogva felhívja a halasiakat,

hogy ezentúl kötelesek mindenféle közmunkát végezni és dézsmát fizetni.

A német lovagrendmár 1701-bentárgyalt Kolonics érsekkel, mint az újszer-

zemémi 'bizottság elnökével, hogy egykor Magyarországon biil javait vissza-

nyerje!^ E tárgv-alások folyamán Kolonics váratlanul felajánlotta a Jászkunságot

a német lovagrendnek. Az alkut az 1702 január—márczius havában megtartott

tárgyalások után csakugyan meg is kötötték. Esterházy Pál nádornak közvetetle-

nül a szerzdés megkötése eltt két nappal megkísérlett közbelépése már semmi
eredménynyel sem járt. 1702 márczius 22-én Lipót király a Jászkunságot, közte

Halas városát is, 400.000 forintért a német lovagi-endnek adta el s a lovagrendet

170? június 2-án iktatták be Halason a Kiskunság birtokába. Az uj földesúr azon-

ban nem sok hasznát látta e birtokának. Közbejött II. Rákóczi Ferencz szabad-

ságharcza. mely hosszú idre megakadályozta a német lovagrendet, hogy földes-

úri jogait a halasiakon gyakorolja.

Rákóczi felkelésének hírére 1703 nyarán egyszerre háromfell is intéztek ii Rákóczi

Halas városához rendeletet. A budai vár parancsnoka meghagj-ta nekik, hogy a
erencz.

vár erdítésére 12 embert és egy szekeret állítsanak ki. a kiket minden 8 nap

múlva másokkal kell felváUani. Báró Glohitz Frigyes János. Szeged parancsnoka,

8 szekér szénát vagy ugyanannyi szekér élelmet követelt a halasiaktól. Reinach,

a szolnoki vár parancsnoka meg a vár megersítése czéljából közmunkaert ren-

delt ki a város polgárai közül. E közben a kurucz had szinte felt artzt atlanul

közelgett a Duna—Tisza közére. Szolnok elfoglalása után a kuruczok egy csa-

patja Deák Ferencz. Szöcs János. Borbély Balázs. Várady János deák és Mócsy
János vezérlete alatt október 3-án Halasra érkezett, hol tábort ütött. Báró Kyba
tábornok, a bródi és a szávamelléki parancsnok, értesülvén a kurucz had köze-

ledtérl. Szegedrl Halas felé vette útját s a bácskai ráczok támogatásával meg-
támadta a Halasnál tanyázó kuruczokat. A csata, melyben Kyba báró is elesett,

a kuruczok vereségével végzdött : Deák Ferencz. a kuruczok vezére, csapatával

Kecskemétre vonult %nssza s onnan írt a városi tanácsnak, hogy értesítse, hányan
estek el a kuruczok közül. A csatában elesett 234 kurucz vitéxt a szegedi parancs-

nok rendeletébl a halasiak összehordtak s egy verembe temették, felettük egy

halmot emeltek, melyet mai napig is kurucz-halomnak neveznek.
Kevéssel e csata után a ráczok támadták meg Halas városát és határából

az összes lábasjószágot elhajtva, a város becslése szerint 70.000 tallér kárt okoz-

tak. Hogy a kóborló kurucz katonaság részérl a várost támadás ne érje. a hala-

siak 1704-ben Rákóczi Ferencz fejedelemtl, továbbá Bay László ezredestl és

Tdíöi* András jászkun kapitánytól menedéklevelet nyertek. Ebben az évben a város

egyfell Rákóczi egri táborába, másfell Horváth Sámuelnek, a földvári kurucz
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hadak vezérének rendeletére, Kalocsára küldött élelmi szereket. 1705-ben ismét

Kalocsára, Bottyán várába és Patajra szállított lisztet és kenyeret a kuruczok-

nak. E mellett, hogy a császáriak a várost meg ne támadják, báró Globitz Frigyes

János szegedi parancsnok rendeletére szekeres munkásokat küldött Szeged meg-
ersítésére. A kétfelé adózás ellenére a város örökös rettegésben élt a szerbek

támadásai miatt. Az 1703—1705. években a ráczok szüntelenül háborgatták a
halasiakat. A ráczoktól szenvedett károk miatt a város a budai parancsnok

útján a kormányhoz fordult , mrlynek csak annyi eredménye lett, hogy a város 1 703.

évi adójából 750 frtot elengedtek. A ráczok támadásaitól való örökös rettegés

fol\-tonos éberségre utalta a várost. Ezért állandó röket tartott s a mint valamit

megtudott a ráczok terveirl, azonnal értesítette a solti sáncz parancsnokát és

Kecskemét városát.

Mikor 1706 szeptember 6—8-án Rabutin hada három napon át Halason
táborozott, a császáriak az egész várost elpusztították, még a földbe rejtett élel-

mi szereket is elvitték magukkal. 1707-ben ismét Szegedre küldött a város 4062

darab kenyeret a császári rségnek, Kalocsára pedig a földvári kurucz rség
számára 35 mér lisztet, 30mér abrakot és 12 juhot, utóbb Károlyi Sándor p-aran-

csára még 900 darab kenyeret. Az 1707 május 16-ára ónodi-a egybehívott gylé-
sen Halas városát Halász-Váczy István képviselte. Miként a város mindkét
hadakozó félnek szolgáltatott élelmet, úgy kétfelé is hívták az országgylésekre.

1708-ban Virmond szegedi parancsnok meghagj'ta a városnak, hogy a Pozsonyba
összehívott labancz országgj'ülésre küldjön követeket. Viszont Rákóczi Tályára

hívta a várost értekezletre. A két tz közé szorult halasiak nem tehettek mást,

mint ide is, oda is elküldték követeiket, de katonát csak Rákóczinak adtak. Még
ebben az évben a város a saját költségén 50 fnyi csapatot állított ki, mely Farkas
János fhadnagy és Tegzes János alhadnagy vezérlete alatt indult Rákóczi

táborába.

A kuruczok szerencsecsillaga már lianyatlóban volt, de a város mindvégig
híven kitartott a nemzeti ügy mellett. 1709-ben Esterházy Antal hadai tartóz-

kodtak két napon át a városban, mely alkalommal a lakosok 5 vágómarhát adtak

a kuruczoknak. — 1709 május havában a pestisragály ütött ki a városban, mely-
nek szeptemberig 1300-an estek áldozatul. Az éveken át tartó háború alatt min-

denébl kifosztott s a ragáljrtól megtizedelt város még 1710-ben is Bik László és

Dráguly kurucz ezredei számára 100 véka abrakot és 130 kenyeret küldött.

1710-ben a kurucz világnak már vége volt a Duna—Tisza közén. A várostól

kiállított katonák is haza kívánkoztak. Közülök 12-en Szegedre mentek s ott

lerakták a fegyvert gróf Herberstein tábornok eltt. A magára hagyott város

oltalomlevelet eszközölt ki a Jászberényben táborozó Mersche tábornoktól és a
budai parancsnoktól. Felsbb utasításra 1711-ben a város összeírta a ráczoktól

a szabadságharcz alatt okozott károkat, melyeket 108200 frtra becsültek. Ezen-

kívül a ráczok 22 halasi embert öltek meg, a kiket künn a tanyákon találtak.

A szatmári A szatmári békekötés után a város megszabadult a rácz veszedelemtl,

de az 1717-ben kitört török háborúk ismét súlyos terheket róttak a lakosságra.

1717-ben herczeg Savoyai Eugén, a városnak oltalomlevelet állított ki, melynek
értelmében a város a Belgrád felé vonuló katonaságnak semmiféle elfogatot sem
tartozik kiállítani. IMind e mellett, mikor a katonaság átvonult, 297 frt 66 dénár
érték húst és bort csikart ki a lakosoktól és a podgyász-szállításra 500 elfo-

gatot követelt Izsákig, Dömsödig, FülöpszáUásig, Kecskemétig és Szegedig.

1718-ban az új oltalomlevél ellenére ismét elfogatokat tartozott a város kiállítani.

A szatmári békekötés után a város jelentékeny fejldésnek indult. 1715-ben

készült el a református iskola, 1721-ben báró Kya^t Kristóf, a német lovagrend

jászkun birtokainak jószágigazgatója. Halason három országos vásár tartására

eszközölt ki engedélj^ Károly királjiiól. 1723-ban veszik kezdetüket a város

jegyzkönyvei, melyekhez a bevezetést Váczi Halász István fjegyz írta, a ki

1695-tl kezdve áUott a város szolgálatában. Mivel a német lovagrend az 1715 :

XXXIV. t.-cz. értelmében az 1702-ben kötött vételi szerzdésrl lemondott,

Pálffy Miklós nádor közbenjárására a lovagrendnek a pesti rokkantak házának
alapítványából az 500,000 forint vételárt visszafizették. így 1731-ben a Jász-

kunkerület a pesti rokkantak házának zálogbirtokába került.

Az 1735. évi hadjárat alatt Halas városa a Futaknál táborozó császári sereg

számára 6 ökröt és 5 szekeret állított ki. ugyanez évben pedig Békés és Arad vár-

béke Qt&D.
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megyékben kitört pórlázadás leverésére 42 lovas katonát adott. 1739-ben a város-

ban ismét pestisragály pusztított, melynek április 30-tól szeptember 13-ig 913-an
estek áldozatul.

Mária Terézia ingadozó trónjának megvédésében Halas városa is kivette

részét. 1741-ben a város 28 lovas és 21 gj^alogos katonát állított ki, azonkívül
még 9 lovast is adott s ezeknek három havi eltartását is fizette.

1744-ben Nissai Mustafa janicsár basát, a ki egy társával és kocsisával a
váczi vásárról Belgrád felé utazott, Kiskrös és Halas között a pusztaságban
négy lovas szegény legény megtámadta, társát és kocsisát megölte s tle minden
pénzét elrabolta. Mután a gyilkosokat nem tudták kézrekeríteni, a Grassalkovich

Antal elnöklete alatt álló bizottság arra kötelezte a várost, hogy a basának kár-

térítést fizessen. Halas a basától követelt [kártérítés felét, 1317 forint 30 kraj-

czárt le is fizette.

1745-ben Mária Terézia királyn, engedve a rendek sürgetésének, 500,000 a Ko^^
forint váltságösszeg lefizetése és 1000 lovas katona kiállítása mellett a Jászkun

^^

kerületeket is felszabadította a pesti rokkantak házának zálogbirtoka alól. A jász-

kunok meg is váltották magukat és a váltságösszeg arányos beosztása czéljából a

Kunság minden városát, községét és pusztáját megbecsülték, mely becslést

Almásy János fkapitány elnöklete alatt 1746 november 6-án tartott jászkunsági

közgylés is eKogadott. E becslés szerint Halas városa 24.200 forintra, a hozzá-

tartozó puszták, VI. m. Fehértó 8000, Füzes (Fürjes) 4000, Balota 4000, Zana
(Zsana) 3200, Tajó 3000 és Bodoglár 4500, összesen 50,900 forintra volt becsülve.

A községi hatóság viszont az egyes lakosokra bízta vagy kényszerítette a birtok-

lott, vagy a birtokba veend földek utáni váltságösszeg kifizetését. Mária Teré-

zia királyn 1745 május 6-án vi\ kiváltságlevelet adott a jászkunoknak, melylyel

egyiittal visszaállította Halas régi kiváltságait. Az újra megvásárolt kiváltságok-

kal együtt felújult a hadi kötelezettség is s ennek legott eleget tettek a jászkunok,

midn 1745-ben az akkor folyó porosz háborúra 1000 lovast állítottak ki, melybl
Halasra 79 katona esett.

A hétéves háború kitörésekor, 1756-ban, a Jászkunkerületek egy új ezredet. Hétéves háború

az ú. n. Nádorhuszárezredet állították fel, melynek kiegészítésére Halas 51

legényt állított ki, teljes felszereléssel. 1758-ban a háború költségeire a Jászkun
kerületek 25.000 forint kölcsönt adtak, melybl Halasra 1563 frt esett. 1759-ben
újból 10.000 frt-ot adtak a jászkunok, melybl Halas 502 frtot viselt. A nemes
testrség felállítására pedig a jászkunoktól megajánlott 2500 frthoz Halas városa
148 frt 15 krajczárral járult.

1754-ben Halas városa és a kamara birtokában lev Jankóvácz (János-

halma) között. Fehértó puszta határai miatt villongások támadtak, melyeket
csak 1765-ben egj'ezség útján egyenlítettek ki.

Midn a KiskunkeriUet székhelyét 1754-ben a tiszta református vallású Fejldés a

Halasról az alig 10 év óta megszállott Félegyházára tették át, Halas városa mind- ""^mán.
*

járt 1755-ben új pecsétnyomót készíttetett, melyben — hihetleg si székhelyi

jogának fentartása tekintetébl — három egymást keresztez hal fölé a régi kis-

kunszék lándzsás vitéz czímerét is fölvette s a pecsétnyomót ily körirattal látta

el: ,,Sigil. Priv. Oppidi. Com. Halas." A redemptió után a város jelentékenyen
épülni kezdett. 1735-ben készült a kerületi börtön, 1745-ben a református paro-

chia, 1751-ben a reformátusok toronyórát készíttettek egy meztúri órással.

1752-ben épült a református tanítói lak, 1758-ban pedig a városháza. Hajós And-
rás fbírósága alatt. 1771-ben a református templomot is kibvítették.

Midn Mária Terézia királyn 1764-ben az országgylés alatt Pozsonyba,
majd onnan Váczra jött, Herpay Mihály vezérlete alatt a Kiskunság 54 lovasból
áUó bandériummal vett részt a fogadtatásnál. E bandériumban 11-en vettek
részt Halasról. 1766-ban Józsa Péter vezérlete alatt több dologkerülö zendülésbe
tört ki, melyet azonban csakhamar elnyomtak. 1769-ben Mária Terézia királyn
lakhatási engedélyt adott aróm. kathoUkusoknak is, a kik eddig a városi szabály-

rendelet értelmében nem telepedhettek le Halason. Ez engedély következtében
számosan költöztek ide, fleg a Dunántúlról. Az újonnan letelepült katholikusok
temploma részére Tary István aklát vették meg. A templom alapkövét 1769.

május 15-én tették le. A templom a kamara költségén épült, de a vallási tüi'elcm

jeléül a reformátusok is hozzájárultak fuvarozással a templom építéséhez.

1777-ben alapították a városi faiskolát, a városon felül, a Mélyvíznél lev szi-
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geten. 177S-ban a város bels területén lév temett beszüntették és ekkor
keletkezett a ma is meglev uj temet. 1778-ban a városnak már orvosa is volt.

177.S-ban a bajor örökösödési háború elestéjén 54 katonát ajánlott fel a város,

de ezek nem indultak hadba, mert a tescheni béke véget vetett a hadikészülö-
déseknek. 17S2-ben a reformátusok templomához új tornyot építettek, mely
azonban 17S4-ben villámütés követ keztél)en annyira megrongálódott, hogy újra

kellett építeni.
Hadi költségek jj j^^^jjpf rendeletei következtében I7S4-ben kezdetét vette a népösszeírá.s

és 17ííö-ben az összes házakat megszámozták. Ez érdekes összeírásokat a II.

József halálát követ nemzeti \ns.szahatás következtében 1791-ben a város-

háza padlására hordták fel. a hol elkallódtak. Az 17S7-ben kitört török háború
alkalmival Halas városa 54 katonát adott a hadseregbe. Az 1788. év folyamán
a város a hadsereg ellátásával és a podgyászszekerek fuvarozásával volt elfog-

lalva. 17S9-ben a városra Ü2.702 porezió szénát és 1538 porczió szalmát vetettek ki.

1790-ben a császári sereg eltartására 155 pozsonyi mér tiszta búzát, 1934 mér
kétszerest. 5036 mér zabot szolgáltatott a város.

1790-ben II. Lipót koronázása alkalmával Halas lakosai közül hatan vettek

részt a koronázási bandériumban. Az 1793-ban kitört franczia háború alkal-

mával Halas 13 katonát adott a hadseregbe, az 1792. évi országgyléstl meg-
szavazott hadi adóból pedig 3545 frt l-Vs ^^- Psett a városra. Ettl kezdve
egész 181 5-ig majdnem csak a hadviselés költségei körül forognak a városi

közgylés jegyzkönyvei. 1794-ben a város 54 katonát állított ki. 1795-ben a

Jász-kun-keriiletek révérl megajánlott 12.000 pozsonyi mér zabból 2122 véka
esett a városra. Az 1796. évi országgyléstl megajánlott 6 millió forintból

Halasra 4508 frt 44 kr. esett. UgA-anez évben a város 64 katonát és 51 lovat

adott. 1798-ban ismét 32 katonát. Az ISOO-ban felállított új lovasezredbe a város

67 embert küldött. Ugyanez ezred létszámának kiegészítésére 1801-ben 6 és

1802-ben 7 legém-t adott, 1803-ban pedig 9 katonát toborzott a hadsereg szá-

mára.
Az 1804-ben megtartott összeírás szerint a városnak 8391 lakosa volt.

mintegy 200 nemes személy azonban kimaradt az összeírásból. 1805-ben a városi

orvos számára a város állandó lakóházat és a róm. kath. kántor részére új épü-
letet emelt. 1804-ben a város a negyedik országos vásár tartására nyert sza-

badalmat.
Az 1805. évi felkelés alkalmával a város 53 legemet és 61 lovat állított ki.

A nádor rendeletére ekkor a város határában a belrend és a közbiztonság fen-

tartására egj- 80 tagból álló állandó rsereget szerveztek a tehetsebb gazdák
sorából, a kik felváltva éjjel-nappal teljesítettek szolgálatot, ilidön 1805 végén
a jász-kun fiúkból áUó Xádor-huszárezred hazaérkezett a németországi csata-

térrl, annak egyik osztálya. Illésy Sándor parancsnoksága alatt, deczember
15-étl 1806 február 13-ig Halason tartózkodott, honnan Nyitra. Bars és Hont
vármegyékbe rendelték. A pozsonyi békekötés után, 1807 február 8-án. a halasi

felkelk is hazatértek házi tzhelyeikhez. Ez év tavaszán nagy fagy és hóför-

geteg volt, mely fleg a háziállatok között okozott nagy károkat.
1807 április 9-étl május 15-ig a Veindenfeld-iéle magyar gyalogezred

eg^' zászlóalja tanyázott Halason, mely alkalommal a katonák és a helybeli

polgárok között a Farkas-kocsmában véres összeütközés támadt, melynek két

halottja és sok sebesültje volt a polgárok között. Ug^-anez évben a város lakosait

négy rabló tartotta örökös rettegésben, a kik ellen valóságos hajtóvadászatot
tartottak, míg végre az egyik kézrekerült. 1809-ben a francziák elleni hadjáratra

Halas város 27 újonczot szolgáltatott, ezenkívül a jász-kun felkelö-csaj^atba,

mely a vármeg^i-éktl kiállított felkel nemes sereggel együtt mködött. Halas
városa 30 felkelt, 1 trombitást és 35 lovast állított és szerelt fel, a dunaföldvári

hídf és sáncz elkészítéséhez pedig 245 embert szolgáltatott. A békekötés után
a jász-kun kerületi felkelk egj- osztálya Halason tartózkodott, honnan Félegy-
házára rendelték, a hol a szétoszlásig táboroztak.

1810-ben a város lakosait újból összeírták. Ekkor a városnak 8719 lakosa

volt, a 300 nemes személy kivételével, a kiket az összeírásból kihagv'tak. 1810

június 16-án Kámánházy László váczi róm. kath. püspök jött Halasra, a hol az

újonnan kinevezett plébánost hivatalába beiktatta és másnap a bérmálás szent-

ségét osztotta ki a hívek között.
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Az ISII— 1812. évi or-szággAniléstöl megajánlott egy millió pozsonyi mér
gabonából és másfél millió mér zabból 1607 pozs. mér és 20 icze búza. valamint
2410 pozsonyi mér és 62 icze zab esett a városra. A rendkívül .szk termés
következtében a városra es mennyiségnek természetben való beszerzése nem
sikerülvén, a város Wodioner Sámuel szegedi kereskedvel szerzdést kötött,

a ki a városra es mennyiséget a hadikincstárnak beszolgáltatta, a város pedig

12.456 frt 40 kr.-t fizetett neki. lS13-ban a Blan kenetein-iéle magyar lovasezredbe

19 újonczot szolgáltatott a város és liadiköltegekre 2.SS9 frt 49 kr.-t

fizetett.

1801-ben a Fehértó és Füzes puszták közötti homokot, lS13-ban pedig a

Kistelek és Rekettye szélén lev homokot erdsítés ezéljából szétosztották a

lakosok között.

A francziák elleni háború lS13-ban újabb áldozatokat követelt, a mikor
a köímvü lovasság számára toborzás útján 14 embert, a Frimont-íéle huszárez-

redbe pedig 22 újonczot szolgáltatott a város. EkkoiTa azonban a város annyira

kimeriilt. hogy 1814-ben. midn újból 83 újonczot kellett kiállítania, e számot
a legnag^'obb erfeszítések árán sem tudta elérni. Mind a toborzás, mind az ön-

kén\"t jelentkezk részére ígért kedvezmények eredménM:elenek maradtak. Ekkor
a város határában található összes dologtalan egyéneket, munkakerülket
összefogdosták, de mivel így sem érték el a kivetett létszámot, a városi tanács

az egész várost 20 kerületre osztotta fel és minden kerületnek azután a ráes
hányadot ki kellett állítania. így sikerült 82 újonczot elteremteni.

1815-ben Toófh János, a város els jegA"zje. a kitl a város történetét is

Wrjuk. megvált állásától, melyet 19 évig töltött be. Utóda Gózon László lett.

a kit 1815 május 22-én ersítettek meg állásában. A franczia háborúk lezajlása

után a város jelentékeny fejldésnek indult, a mit élénken tüntet föl az 1836—37.

évi népszámlálás, melynek adatai szerint a városnak 12.013 lakosa volt. Még
pedig róm. kath. 2971. evangéhkus 142. református 8824. óhit 7 és ízr. 69 :

az utóbbiak 1796 óta nyertek településre engedélvt. 1845 május 20-án Halas
városa is nag\- fényvel ülte meg a Jász-kun-kerületek váltságának százéves

fordulóját.

Az 1847— 1848. évi törvények Halas városát önálló képviselöválasztásí

joggal ruházták fel. A város az 1848 július 2-án egj"behívott országg\"ülésre ifj.

Gózon Imrét választotta meg képviseljéül. Ekkorra azonban már az egész Alvidék
forrongásban volt. Szemere Bertalan belüg\-miniszternek júmus 13-án kelt fel-

hívására a Jász-kunság egymaga 4000 nemzetrt küldött a szerb forrongás

lecsendesítésére. A halasi nemzetröket a gróf Zichy Ferencz parancsnoksága
alatt álló kunsági nemzetrsereggel együtt Verbász alá rendelték, a hol augusztus

1-én a szenttamási szerbek támadását vitézül visszaverték. Halas város polgár-

sága a szabadságharcz folyamán akkor tette emlékezetessé a város nevét, midn
Szabadkát mentette meg a végpusztulástól. 1849 elején, midn a szerbek már
Hegyest és Feketeheg^-et is elfoglalták. Szabadkát komoly veszedelem fenye-

gette. Szabadka értesülvén a veszedelemrl, január 23-án Halashoz fordult

segítségért. Halas város tanácsa január 26-án kelt kiáltványában sorra felszólítota

a környez helységeket, hogy jöjjenek a szorongatott Szabadka segítségére.

Futárokat küldött Kiskrösre. Vadkertre. Keczehe. Kalocsára. Kunszentmiklósra
Laczházára. Majsára és Félegyházára. st Kecskemétre is. úgy látszik, nem
tudván, hogy az utóbbi helyet Ottinger vezérrnagy hadai tartották meg-
szállva. Hala* felszólítására a pcstmegyei községekbl egymásután érkeztek a

nemzetrök Szabadkára. Január 27-én a halasi nemzetrök is Szabadkán voltak,

honnan egy részük Zombor segítségére sietett. Zombor azonban február 11-én

a szerbek kezébe kerülvén, a halasi nemzetörök visszafordultak Szabadkára.
A honvédseregnek a kaponvai csárdánál márczius 5-én kivívott fényes g>--

zelme megmentette Szabadkát és Halast is a szerbek pusztításaitól.

A nagy nemzeti küzdelem már vége felé közeledett, midn a császári hadak
els ízben tették lábukat a város területére. Ramherg tábornok július 11-én

Budán Haynau seregéhez csatlakozott, onnan július 22-én indult az Alvidékre

s az osztrák fvezér hadának jobbszárnyaként Soltvadkerten át Halasra, majd
onnan július 29-én Mélykútra érkezett, július 3<.Ván pedig bevonult Szabad-
kára. Az átvonuló császári had csak rövid ideig idzött Halason s így nagyobb
veszedelem nem érte a város polgárságát.
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Az önkényiualom tlsö éveiben (1850) megtartott népszámlálás adatai

szerint 12.722 lakosa volt a városnak, e számból 12.337 volt magyar. 56 német,

142 czigánv és 248 zsidó. (Palugyay Imre Magyarország legújabb leírása III. 240.)

A birtokrendezés és a tagosztály az 1855—56. években történt, mely alkalommal
a pusztákkal együtt a határt négy részre osztották, s minden gazdának a szántó-

földjét és rétjét két-két helyen "adták ki; az ekként felosztott terület 31.000

kat. hold. A felosztott területen kívül még a XIX. század második felében a
városnak roppant nag^-ságú közlegelóje is volt.

Kiskunhalas 1872-ben a rendezett tanácsú városok sorába lépett és

1876 szeptember 4-én a várost, az 1876: XXXIII. t. ez. alapján, a Kiskun-
sággal együtt Pest vármegyéhez csatolták.

A Táros mai A sok viszontagság után K'skunhalas fejldése ers lendületet vett.
^^^^' Pest vármegye eme legdéhbb városának határát, a budapest-zimonyi vasúton

utazva, Kiskörös és Soltvadkert elhagj^ása után érjük el. Rengeteg területén

háromszor áll meg a vonat : a városi állomáson feli' Pirtón és rajta alul

Göböljáráson.

Kiszállva a halasi csinos és elég nagy állomáson, lombos fákkal szegé-

lyezett sétaútra jutunk, mehtól jobbra a református temet régi része, mely
most már egész erd, balra pedig a régi vásártér esik. Ujabban a hatóság elha-

tározta, hogA' ezt a nagy teret eladja házhelyeknek, s így — ha a temet is fel-

szabadul — egészen az állomásig takaros épületek fogják az utat szegélyezni.

A sétaút végén, a város házainak kezdeténél áll a ,,Kurucz-szobor". A kard-

jára támaszkodva merengn maga elé tekint kui-ucz vitéz Damkó József sikerült

alkotása. Ezt az emléket emelte Halas város közönsége annak a kétszázharmincz-

négy hós kitruezuak emlékezetére, a kik Deák Ferencz kurucz kapitány alatt

a ráczokkal vívott csatában 1703 október 3-án itt estek el a város mellett.

Porló csontjaikat mostanában találták meg a vasúti állomás mellett fekv ú. n.

Kuruczhalomban.
A kurucz-szobortól a Kossuth Lajos-utezán megjnink befelé. Meglep

bennünket az új épületek sokasága, a mik mind Halas vagyonosodásáról és emel-

kedésérl beszélnek. A hol néhány évtized eltt még alacsony parasztházak

húzódtak meg a magas jegenyék tövében, ott ma díszes, modern házak épültek.

Általában az egész bels várost jellemzik az új épületek : azoknak a lakosoknak,

a kik a törökök ell minél jobban összeszorulva éltek a nádasok rejtekében, az

utódai terjeszkedni akarnak, s haladni akaró lelkük képét nj^omták rá városukra.

A Kossuth-utcza derekán szembeöthk a református gimnázium hatalmas terü-

leten fekv egj-emeletes épülete, melyet a fenntartó testület áldozatkészsége

az 1890-es évek elején hozott létre. Az utcza végén, a F-utczába való torkolatánál

pedig a Halasi Takarékpénztár nagy emeletes bérháza tnik fel.

A F-utczában. mely éjszak-déh irányban csaknem az egész városon végig

húzódik, sok fontos épületet találunk. Itt van a két nagy hitfelekezet temploma,
a reformátusoké és a katholikusoké. Amaz a XVIII. század végén épült mai
nagyságára és 1813-ban restaiu-álták. emez 1770-böl való. Mindkettnek
tövében van a papi lak, közülük a plébánia díszes új épület. Az izraelita zsinagóga

szintén a kathohkus templom közelében, a Petfi-utczában van. A F-utczában
találjuk a református templom közelében a modern, hatalmas városházát.

Ebben a magyaros motivumú nagy épülettömbben együtt találjuk a városi köz-

igazgatási hivatalokat, a királyi járásbíróságot és a telekköny%n hivatalt, szín-

házat és városi szállodát, kávéházat és vendéglt. A földszint egy részét pedig

üzlethehnségek foglalják el. Az egész épület aránj^os tagozottságánál és válto-

zatosságánál fogva igen kellemes hatást tesz a szemlélre, a mit csak fokoz az

eg\ik sarkán magasba nyúló torony, melyben a tüzrség van. A F-utczáról

juthatunk el a városi szegényház kastélyszerü épületéhez is, melyet a 102 évet

élt Bessenyei Károly hadyományozott a városnak.
Ha még megemlítjük a városházzal szemben lév Gazdasági Bank épületét,

akkor el is számlíltuk azokat az épületeket, a m lyek vagy arányaiknál, vagy
építészeti értéküknél fogva az idegennek szembetnnek. A város emlékei között

azonban nem szabad megfeledkeznünk a kathohkus templom mellett lév csinos
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Szent -Háromság-szoborról, melyet Halász Darabos Fereiuz Ijuzgósága és áldozat-

készsége emeltetett. Van még Halason egy nem közönséges tehetségre valló

Erzsébet királyné-szobor, a halasi Nagy Kálmán, korán elhúnji; szobrászunk alko-

tása. Sajnos, hogy ez a városi közgj'ülési teremben van elrejtve. A város

többi része, az éjszaki ,,Föszög" ,a déU ,,Alszög" és a régi ,,Tabán", atipikus

alfölch kisebbfajta város képét nyújtja.

Legjobban meglepi az embert, hogy ennek az élénk kis városnak nincsenek

kell számú terei. A meglév terek mind a kereskedelem lebonyolítására szolgál-

nak, a többiek pedig inkább csak kiszélesed utczatorkolatok. Különösen liiánj'zik

egy nagyobb méret sétatér. Igaz, hogy az utczák és az udvarok tele vannak
fával ültetve, de ez még sem pótolja az említett hiánvi;. Ezen a bajon csak terv-

szer városrendezés segíthet, m?rt bizony eddig a halasi ember ityem-e nem
gondolt. A rengeteg por felfogására és a leveg tikkasztó hevének apasztá-sára

az ilyen alföldi ,,porváros"-nak megbecsülhetetlen kincsei a fás hget«k.

Halas 112.000 holdnyi területe homokos, néhol agyagos, vagy homok agyag-

gal keverve, néhol pedig szikes vagy futóhomok és buczka, csak igen kis részben

fekete föld. A futóhomok azonban ma már legnagyobb részben meg van kötve és

a szltermelés következtében mívelés alá keriilnek a legvadabb buczkák is.

Vize van bségben. Tavai : a Halastó, mely 6 km. hosszúságú, azután a Fehértó.

Sóstó, Inokai-tó és Pirtói-tó. Erdei között legnagyobb a Fehértói erd. Idjárása
a mérsékeltnél valamivel melegebb s mint az Alföldön általában, igen szeszélyes.

Átmeneti évszakai nincsenek, a nagyon hideg telet szinte nyomon követi a

nagj'on meleg nyár. A homok amilyen könnyen beveszi a nap melegét, olyköny-
nyen el is ereszti.

Az egész határ a következ részekre oszhk : Fels-Kistelek, Pirtó, Bodog-
lár, Tajó', FelsszáUás, Alsószállás, Zsana, (egy részét Kkútnak is nevezik)

Ereszt, Balota, Gböljárás, Fzes, Fehértó. Inoka, Alsó-Kistelek, Rekettye.

Mindez szántóföld, rét, nádas, legel, erd, szl.
Halas lakossága ma eléri a 25,000-et. Anyanyelve szinte kivétel nélkül

magj-ar. Vallás tekintetében róm. katholikusok, reformátusok, izraehták és

baptisták. Még a XVIII. század derekán Halas tiszta református város volt, a
katholikusok száma csak késbb kezdett szaporodni a tömeges betelepülés

következtében. Azonban kálvinista színezetét a város egészen a legújabb idkig
megrizte. A vezet szerepet ennek az ekklézsiának a hívei játszották, s ját-

szák még ma is, a minek okát a régi kálvinista elem nagyobb vagyonában, gim-
náziumában és elemi iskoláiban kereshetjük a régebbi lakosság joga mellett.

A halasi nép a pest—zimoma vasút építése eltt csaknem teljesen el volt

zárva a világtól homokbuczkái közé. Idegenekkel ritkán érintkezett és házasság
révén szinte az egész város rokonságban áUott egymással. Talán ennek a körül-

ménynek is van némi része abban, hogy termetük nem üti meg a közepes magas-
ságot sem s az slakó parasztok között feltnen sok a satnya testalkatú. De ez

szolgál biztos mag^-arázatául annak is, hogy nyelvjárása még ma sem a duna

—

tiszaközi tipikus dialektus, hanem nagyon hasonlít a drávamenti magyarság
nj'elvjárásához, a melynek számos hagj^ományát rizte meg. Ugyancsak a zár-

kózottságból való az idegenek iránt érzett bizalmatlansága, a kiket foghegyrl
,,gyütt-mentek" néven emleget, bár tagadhatatlan, hog3' a világgal való gyakori
érintkezés és a nagyszámú idegenek betelepedése óta ez az ellenszenv enyhü-
lben van.

Általában szorgalmas, kitartó munkás ez a nép. Kitn homoki borai

sem csábítják a részegcskedésre, s élénk üzleti szellem fejldött ki benne. A ven-
déget rendkívül szereti, a nagy lakomáknak és a rangmutatásnak szintén ked-
velje. De szívessége, mint a modern magyar paraszté általában, csak addig ter-

jed, míg érdekeinek megsértésérl szó nincs. Ha egj'^szer sikerül neki jómódba
jutni, szívesen haszonbérbe adja földjeit, ha megélhet bért kap értük és beköl-
tözik a tanyáról a városba, pipálni és politizálni. Ezért a városban egyre nagyobb
teret tudnak elfoglalni az idegenek, a kik a munkára talán nehezebben lendülnek,
de azután sokkal kitartóbbak és többre vágyók.

Ez a tehets, aczélidegzet nép szereti a csínt, sokat ad a díszes alkal-

makra (keresztel, esküv, temetés) és sokat tud ezelcre áldozi. Mikor vagyo-
nosodásáról van szó, hallatlan erfeszítésekre kész. Terméketlen homokjait
szlkkel ültette be és kemény mívelés alá fogván, az ország egyik legkitnbb
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szóló- és gyümölcsterm vidékévé tette. Az anyagi dolgok iránt való fogékony-
sága lassankint a szellemiekre is kezd kiterjeszkedni, a mint erre számos biztató

jelenség van. Altalálian felébredt ez a nép az elszigeteltség tompa kábultságából
és vaíiakarattal igyekszik helyrehozni egy-egy év alatt é\'tizeclek mulasztásait.

Halas az ország haladni akaró és haladni tudó városai közé tartozik.

A város felett lév Sóstó-fürd szintén erre a haladásra vall. Kellemes,
lombos fák árnyékában húzódik jneg a Sóstó partján a fürd és szálloda. Vize
még erósel)b. mint a Paliesitóé. Híre már emelkedben van. mert vidékrl is

számosan keresnek itt bajukra enyliülést. Xagy kár. hogy a kissé messze fekv
Feliértóhoz nincs jó közlekedés, pedig ez a lehet legkitnbb liasonló fürdnek
kinálkozik. Lassan ereszked liomokos medre, állandóan tiszta vize párját rit-

kítja az alföldi tavak között. Hozzájárul még a közelében elterül pompás nagy
erd. mely a nyári tartózkodást a legkellemesebbé van hívatva tenni, ha egj^szer

a tó partján kényelmes lakásokra fognak találni az üdülk.
A lakosság még mindig jobban el van foglalva a maga ügyeivel s nem jut

eszébe az ilyen természeti áldásoknak kell értékesítése. Foglalkozásra nézve leg-

nagyobb részben gazdálkodó : földmíveléssel. baromtenyésztéssel, szlmíveléssel,
gyümölcstermeléssel foglalkozik. Iparosai és kereskedi a népesség arányának
megfelel számban vannak.

A mezgazdaság és állattenyésztés a klimatikus viszonyoknak megfelelen
alakult. A homokos talaj az idjárás viszontagságait, szélsö.ségét sokkal jobban
megbii-ja. mint más. Különösen a szárazságot könnyen kiállja, de b trágyázásra
szorul. A ftermények a rozs, kukoricza, búza, burgonya. A bevetett terület

45—50.00(1 hold között ingadozik.

Az állattenyésztés különösen azokra a fajtákra szorítkozik, a melyek
a soványabb legelökön is szívós természetükkel kiválnak. Szinte kivétel nélkül

a fehér magyar marha látható a határban mindenfelé. Ez az apró. de izmos faj

a halasi viszonyok között legalkalmasabbnak bizonyul. A színvonal emelése
érdekében kívánatos volna megfelel minség apaállatoknak a hatóság útján
való beszerzése, mert az évi vizsgálóbizottság sajnosán tapasztalja, hogy ezekben
nagy a liiány. — Már a lótenyésztésnél ez nem mondható, mert ezt az ügyet a

katonai hatóság karolta föl. Halas város lóállománya kitnnek mondható
mind minségre, mind mennyiségre. — A juhtenyésztés még mincüg elég nagy,

azonban ma már korántsem akkora, mint volt a régi idkben, mikor a határ

legnagyobb része legelbl állott. — Sertéstenyésztésrl a város területén al'g

lehet szó. A gazdák — egy-kett kivételével — ezzel a jövedelmez temésztési
ággal egyáltalában nem foglalkoznak. Ellenben a sertéshízlalás és ennek követ-

kezményeképen a sertés-kereskedelem az utóbbi idben rendkívüh módon fel-

lendült. Vasúton évenként 10— 12.000 darab állatot szállítanak el.

A baromfi-tenyésztés csaknem minden fajra kiterjed s igen magas színvona-

lon áll. A kényes fajbaromfik mellett azonban legáltalánosabb itt is a magyar
fajta. A hba- és pulykát enyé.szt és különösen kedvelt foglalkozása a lakos-

ságnak s mindkettbl csak a tiszta fehéreket tartják.

Az 1900: XVII. tcz. értelmében az I. fokú hatósági szakérti teendket a
városi m. kir. állatorvos látja el, a ki a földmívelésügyi minisztérium engedélye

alapján a városi (helyhatósági) állatorvosi teendket is végzi.

A szlészet és borászat a lakosság fohi:on emelked foglalkozása között szere-

pel, úgv'szintén a gyümölcstermelés is. Mindebbl nagy kivitel van. Szinte minden
faj termelésével próbálkoznak, de legjobban virulnak a rizhng. kövidinka, kadarka
és az erdei fehér. Kivitelüknek köszönhet, hogy a homoki borok jó híre általá-

nossá lett. A gjüimölcstermelés különösen az almában váhk ki. Mindebben nagy
segítségére van a lakosságnak a város hatalmas mintakertje (15 hold), hol kép-

zett kertész felügyelete alatt nagy szl- és gyümölcstelep, meg jó faiskola van.

A közlekedés könnysége és a növekv szükségletek az ipar és kereskede-

lem fellendülését vonták maguk után. Az 1905-i összeírás szerint lakott a város

területén 587 iparos és keresked, közöttük 5 gyáros. Segédek száma volt 137,

tanulóké 210. A régi szélmalmok még mindig megvannak, de számuk és keres-

letük eg_\Te fogy. Helyükbe lépett négy gzmalom, melyek közül egy (Halasi Gaz-
dasági Gzmalom) nag\-obb kivitellel is foglalkozik. Különösen magas színvona-

lon áll s külföldi kivitelre van berendezve a szl-, gj'ümölcs- és baromfikeres-

kedés. Hetivásár ideje : szerda és szombat. Országos vásár évenként négy van.
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Említést érdemel a város határában lév téglagyár, mely mészbl és homokból
igen ers téglát és cserepet gyárt. A város világítását pedig a villaniostelep teljesíti.

Általában a halasi népben élénk kereskedelmi érzék van, amit pénzintézeteinek

nagy száma és forgalma is bizonyít.

Legrégibb ezek között a Halasi Takarékpénztár r.-t., mely 1873-ban ala-

kult. 1909-ben betéti számlája 3508402.51 K., váltóleszámítolási' 6, 6 18. 63966 K,

jelzálogkölcsöni 1,155.827"02 K, folyószámlái 824055-74 K. Visszleszámitolás

:

865.54029 K. Nyeresége 62.927-53 K. Egy részvényre (200 K névérték) 20 K
osztalék esett.

A Hahisi Gazdasági Bank r.-t.. mely az Osztrák-Magyar Bank mellékhelye,

1909-ben 12. évét töltötte be. Forgalma volt: betétek 2.332.3S2-24 K, váltók:

17,608.71307 K, folyószámlaadósok: 4,366.07193 K, folyószámlabetétek:

3.439.8ir03 K, id. pénzintézetek számlája : 15,246.65210 K, készpénzforgalom

11,737.86213K. Teljes forgalma: 88,257.401-76K. Nj'ereség : 97.166-72K; oszta-

lék (200 K névérték) 20 K. Tartalék : 308,000 K.

A Halasi Kereskedelmi Bank r.-t. ötödik üzleti éve 1909-ben a következ
eredménynyel zárult : Pénztári forgalom : 36.849.352-88 K, váltóforgalom

7.876.375-03 K. tartalékbetéti forgalom 1.061.41275 K. jelzálogkölcsön-forgalom

177.666-37 K. Xyereség : 45.64009 K. osztaléka (200 K névérték) 20 K.
Az említett pénzintézeteken kívül szövetkezeti alapon alakult még kett,

ú. m. : a Kiskunhalasi Önsegélyzö-Szvetkezett. mely 10 évenként s a Kiskunhalasi

Kölcsönös Segélyz-Egylet m. sz., mely 5 évenként fölszámol.

A közlekedés lebonyolítására szolgálnak a vasiitak. A budapest—zimonyi

fvonalon kívül heh-i érdek vasútai is vannak, illetleg lesznek a városnak.

Régebben megnyílt a halas—regczei vonal, építés eltt áll a halas—majsai és

a halas—kecskeméti vasút. A személy- és árúforgalom igen élénk. — Postája

1789 óta van Halasnak, mikor a Budáról—Zimonyba vezet postavonal megnyílt.

Azóta ez folyton emelkedben van s ma már hét liivatalnokot foglalkoztat a

nagyarányú forgalom. Idközben távirdát s postatakarékpénztárt kapott és

1909 január 1-óta interurbán-telefonja is van.

A népoktatás részben a felekezetek, részben az áUam kezében van. Az
óvódák közül az egyiket a jótékony negjdet tartja fenn, másikat a város. A róm.

kath. és az izraehta felekezeti népiskolák mellett régebben a reformátusoknak

is volt elemi iskolájuk, de ezt a város átvette tlük, majd 1907-ben a községi

elemi iskolákat államosították. Xagy, modern iskolaépületek építése most van
tervbe véve. A népoktatást két óvón és 29 tanító végzi.

A leányok magasabb fokon való tanitása a református polgári leányiskolában

történik, mely az országnak egyetlen ilynem felekezeti iskolája. Tanít benne négy

tanárn és egy kézimunkatanítón.
A református fgimnázium régi múltra tekinthet vissza. Az egyház már

1592-ben állított fel deák-iskolát, 171ö-ben ezt tovább fejlesztette s belle lett

a mai fgimnázium, melyben 15 tanár tanít. A növendékek száma 250 körül szo-

kott lenni. A helybelieken kívül különösen a tolnai és baranyai reformátusság

szokta ezt az intézetet látogatni, meg a bácskai sváb gyerekek, a kiknek magyarrá
nevelésében nagy érdemei vannak.

A továbbtanítás legsikeresebben a nyilvános könyvtárak és gyjtemények
segítségével történik. Ezek között els helyen áll a ref . fgimnázium nyilvános nagy
könvviára és más gyjteményei. A köny\i:ár 1760-ban keletkezett. Kisebb-na-

gyobb ajándékozás útján gyarapodott anyaga. 1899 óta pedig a Jlúzeumok és

Könj-vtárak Országos Ffelügyelségének hatáskörébe tartozván, évi államsegéhi:

kap, egjnittal a nagyközönség ingyenes használatára is megnyitották. Az évi

államsegély eleinte 1000, majd 800, újabban pecUg 600 korona, melyhez a fenn-

tartó ref. egyház évi 250 koronával járul. Ez az összeg azonban emelkedben van.

Állománya 36.400 kötet, két teremben elhelyezve.

A város környékén található régiségeket elször Révész György lakatos-

mester kezdte gyjtögetni. Az ö gyjteményének megvételével alapította meg
a ref. fgimnázium régiség-gyjteményét. Nagyobb adományokkal gyarapodva,

ma két teremb{>n van ellielyezve. Kiválóbb neveztességei az ú. n. fehértói arány-

idét, mely a XII I. századi ötvösmvé.szet remeke és három kun süveg. — Ezeken
kivl van még a városban a különféle iskolákban és egyesületekben 16 könj^vtár,

kisebb-nagyobb könyvanyaggal.

Pénzintézutt-k.

Kullur-
viszonyok.
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Közigazgatás.

Haladási
törekvések.

A helyi sajtó régóta élénk tevékenységet fejt ki. Jelenleg három, hetenként
megjelen lapja van Halasnak : a KisknnJiahs Helyi Értesítje, a Kiskunhalasi
Újság és a Halas, melj- az épít-iparosok liivatalos lapja.

Ujabban Halas is belépett az AlföUli színikerülct kötelékébe. A színészetet a
város tetemesen segíti s a közönség is érdeklötiik iránta. Évenként két ízben hat-

nvolcz hétig szokott tartam a színi idény.

Egyházai között a református egyliázat illeti az elsbbség a történelmi jogon.

Már a XVI. század elején virágzó ref. gyülekezet volt itten, mely csakliamar
templomot is épített. Ezt 1815-ban kibvítették és újra építették s az óta mai
formájában az egyszer, komoly kálvinista-stíl egyik remeke. Ma a reformátusok
száma 10,000 körül van, míg a katholikusoké 11,000. Ez utóbbiak nem régen
telepedtek le Halason, mert felsölib akaratra alakult egyházuk kezdetén alig vol-

tak néhányan 1765-ben. A katholikus templomot 1770-ben a városi hatóság épít-

tette. Galgóczv még 1877-ben is az egész lakosságot I4,295-re teszi, melybl 9954
ref., 3940 kath.

Az izraehta hitközség tagjainak száma 1000 körül van, míg a baptisták
gj'ülekezete néhány- száz fbl áll.

A társadalmi élet Halason elég intenzívnek mondható, bár a lakosságnak
nagj' hajlandósága van a rangkülönbség szerint való tagozódásra. Az érintkezés

mégis elég szabadelv. A társadalmi jótékonyság gyakorlására alakult a Jótékony
negylet és az Izraehta negylet. A társas körök részint társadalmi, részint politi-

kai csoportosulások. Amalihoz tartoznak az Üri Kaszinó, Polgári Kör, Kereske-
delmi Kaszinó, Iparos-ifjak Önképz-egylete, Iparegyesület. Emehhez a Füg-
getlenségi kör. Munkapárti kör, Szocziálista kör. Kívül áU. ezeken a Gazdakör,
mely a gazdálkodás elmozdítására törekszik.

Van Halason kir. járásbíróság, telekkönyv, kir. adólvatal, pénzügyrség
és csendrszakasz.

Halas városának nagykiterjedés ingatlanai vannak, mégis évenként fél-

milhó koronányi szükségletét csaknem felerészben pótadóból kénytelen fedezni.

Kórházra évenként 16,000 K-t ad ki. Rendrségének 25 frl való továbbfejlesz-

tése most van folyamatban. Tzoltói pechg, négy kivételével, önkéntesek.

Halas józan népe, melynek se tájnyelve, se külön szokásai, viselete nincsen,

minden erejével a pozitív haladás útjára lépett, hogy megvalósítsa az sei kedvelt

mondását : ,,Halas hatalmas." De ezt csak okos, czéltudatos munkával fogja

tudni elérni. A város vezetinek világosan kell látni évtizedekkel elre és minden
lépéssel tervszeren munkálni egy fényesebb jövn, mely a múltnak és a jelennek

gyermeke. Az elmaradottság kátyújából Halast a közlekedési eszközök jósága

és lakosságának kemény munkája rántotta ki. Ezeket kell els sorban fejleszteni.

Jó utakra van szükség mind a bel-, mind a külterületeken, különösen pedig
kell mennjáség vasútról kell gondoskodni, mert így érnek messze a város
karjai. A lakosság munkakedvének ébresztése és fokozása a második feladat,

a mit a fejldés czéljainak öntudatossá tételével és a szellemi mveltség eme-
lésével lehet elérni.

Az évtizedes haladás ellenére Kiskunhalas ma még legnagyobb részben
poros, elmaradt nagy falu, a hol alig-alig lengedez a modern idk szele. Haladni
akar, az tény, tud is, ha vezetése jó kezekben van, az bizonyos. De a szebb jöv
érdekében számos intézkedés vár a hatóságra. Elrelátó városszabályozási tervre

van szükség, továbbá a hepe-hupás talaj nivellirozására, hogy a további épít-

kezések ne hobehiu'gyán történjenek. A város kezdetleges egészségügyi intéz-

ménj'ei tovább fejlesztendk. E téren a mélyfui'ású kutak süi'gs szaporítása

a legégetbb feladat, azután jön a csatornázás, st a vízvezeték kérdése.

Jó ivóvíz nélkül mai város el nem lehet, már pedig Halason ez igen kevés
van.

A város njTigati oldalán elterül tó a kiszáradás útján van. Ezt a folya-

matot mesterségesen siettetni kell, mert egp'észt a lakosság egészségét fenj'egeti

;i. miazmákat lehel nádas, békás pocsolya, másrészt meg a város terjeszkedésének
áll útjában. Hosszában ma már nem lehet Halast életrevaló módon nagyobbítani,
.csak széltében. De ennek akadálya egyfell a nádas tó, másfelöl a vásártér és a

temet. Amazt le kell csapolni, a vásárteret parczellázni a város javára, hogj" a
jíótadó összege kisebb lehessen, a Kossuth-utczai régi temet pedig önként
kínálkozik gyönyör modern parknak.
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Kiskunhalas. — 1. Gazdasági bank. — 2. Takarékpénztár. — :i. Fgimnázium.
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Kiskunhalas. — 1. A Fehértó. — 2. Fehértói erdörészlet. — 3. A Sóstó.
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• Némileg félszeg képe van a halasi társadalomnak azért, mert társadalmi
osztályaiban a szorosan vett értelmiség és a többi csoportok között nincsen át-

menet. Igen kevés a mai igényeknek megfelel iparosa és kereskedje, pedig
ezeké a jöv. Ez osztály továbbképzését elmozdítani az egész városnak érdekében
áll. Általában a lakosság általános továbbképzése, szellemi látókörének bvítése
nagyon kívánatos. Ha il_\niemü intézmények feljesztésére és alkotására ma még
nincs a városnak módja, miért nem mozdulnak meg a pénzintézetek és a gazdag
polgárok? Halas pénzintézetei felvirultak és üzleti éveiket gazdag nyereséggel
zárják. Azt a nyereséget a közönségtl kapják és a vele járó kötelességeknek
csak felét teszik meg. ha jó részét osztalék czímén a jó üzletet csináló részvé-
nyeseknek visszafizetik és némi morzsát juttatnak az iskolák szegény tanulóinak
is. Az említett osztályok és intézmények segítését elég jogosan várhatja tlük
a város közönsége.

Ha csak az itt említett feladatok válnak valóra, egy nemzedék után, 1950
felé a halasi ember büszkén járhat egészséges, szép és gazdag városának utczáin

;

társadalma pedig egységes szervezetté lesz, a melynek minden része örömmel
végzi a reá váró munkát s a haladás útján nem egymás ellen, de vállvetve, egymás
mellett fognak dolgozni.

Források : Toóth Jáuos : Kiskunhalas története. — Galgóczy Károly Pest-Pihs-Solt-Kiskun
várm. monogr. III. 259. — lüésy János : a Jászkun«!ág eladása a német lovagrendnek. Századok, 1905.
— Gyárfás István : a Jászkunok tört. — Iványi István : Szabadka tört. I. — Gracza György az 1848

—

49 iki magyar szabadságharcz tört. I—V.

M.TKyarjrszás v ;.:nuif.vti es Városai: Pest-Pilis-Solt-Kiskun virmegyc. 11.



Mctanasta
Jazygrob.

Honfoglalás

Nagykörös czimere.

NAGYKÖRÖS.

Legrégibb történelmi emlékeink tanúsága
szerint, az a hely, a melyen ma Nagykrös vá-

rosa fekszik, a metanasta-jazygok tanyája volt.

E nép még Július Caesar idejében hazánk éjszak-

keleti részeiben tartózkodott, s innen szinte ész-

revétlenül nyomult a Duna és a Tisza közé. Id-
számításunk els századában a jazygok már az

Alföld nagyobb folyóinak áradásai és mocsarai kö-

zött, úttalan, nehezen hozzáférhet helyeken ütöt-

ték föl tanyájukat. Ott, a hol a természet nem
nyújtott elég védelmet, egyes törzsek nagy kiterje-

dés sánczokkal, gyepükkel övezték az általuk la-

kott helyeket. Hy sánczokkal kerített lakóhelyük volt a jazygoknak a mai Nagy-
krös helyén is, a melyrl kétségkívül meg lehet állapítani, hogy egj^kori

lakosai római kori barbárok voltak. A sáncz tojásdad-alakú, egykor mocsaras
talajból emelkedett ki s mintegy négy hold területet foglal magában, de még
ezen a fsánczon kívül is voltak tanyák, melyeket mély árok vett körül s ez

valaha vízzel volt tele. Talaja, amai Földvár, most is vizenys, egyik oldalán srn
be van nve sással. A sáncz keleti végén, az árkon kívül fekv stemetben,
a csontvázak mellett, a római császárok korából származó érmeket és fibulákat

találtak, jeléül annak, hogy e nép élénk összeköttetésben állott a rómaiakkal.
(MUlenn. Tört. I. CCLXI.) A népvándorlás viharai elsöpörték a jazygokat,

heljnikbe az avar uralom alatt szlávok költöztek, a kik valószínleg felhasz-

nálták a jazygoktól készített sánczokat, hol védelmet találtak.

A szláv elem azonban sokkal gyérebb volt, semhogy jelentékenyebb ellent-

állást fejthetett volna ki a honfoglaló magyarokkal szemben. Krónikáink egybe-
hangzó állításai szerint, a várostól mintegy három mérföldnjóre es alpári síkon

lefolyt csatán kívül számbavehet ütközetet e tájon nem vívtak. Anonymus,
Béla király névtelen jegyzjének állítása szerint erre az ütközetre Árpád hadai

a Zagyva melll indultak ki s a Tisza mentén lefelé haladva, a csata eltt a város

határához tartozó tetétleni térségen szállottak táborba. E területen csakugyan
láthatók emberi kézzel hányt halmok, melyekkel, a régészeti kutatások tanúsága
szerint, a honfoglaló magyarok tábor- és tanyahelyeiket jelölni szokták. A hon-

foglalás befejezése után a magyar nép birtokába vette az Alföldet is, bár a Duna
és a Tisza közén aránylag gyéreidben tanyázott. Ez a terület csak késbb, a

népesség szaporodásával népesedett be, tehát a mai Krös benépesülése is csak

jóval a honfoglalás után történhetett.

Mikor alapították a mai Nagj'krös városát, közelebbi adatok hiányában
nem állapítható meg. A honfoglaló nemzetségek nem vették birtokukba" e terü-

letet, mely a legrégibb okleveles adatok szerint még a XIV. században is, mint
királyi, illetleg királynéi birtok szerepel. Még a tatárjárás eltti korszakban
számos népes telep, illetleg község (possessio) volt Krös környékén, melyek
valószínleg a tatárdúlás idején pusztultak el. Ezeket alkalmasint még IV. Béla

királj' uralkodása alatt a kunok szállották meg; ilyenek voltak Encs, Arboz,

Esed, Hangács, melyeknek emlékét a nép a város határrészeinek nevében
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máig is megrizte. K telepek, illetleg községek alighanem a tatárdúlás

alkalmával semmisültek meg, s a kik megmenekültek, a mai Krös helyén

találtak menedéket, a hol akkoriban mocsarakkal körülvett sr erdk terül-

tek el. Ezeknek az erdknek az emléke máig fennmaradt, mint Vadas, Bok-
ros, Tázerd. Ott, a hol a város épült, hajdan hatalmas köriserd volt. Ebben
az erdben vettek szállást a tatárdúlás utáni betelepülk is, közel a jazyg nép
egykori tanyájához.

Okleveles adataink azonban csak Róbert Károly király korától kezdve van- eisö okleveles

nak Krösrl. Els ízben 1317-ben kelt levélben szerepel, mely alkalommal
''^'"'''''•

a király saját birtokának mondja. (Anjouk. Okmt. I. 413) Majd a budai káp-

talan Í36S okt. 2-án kelt határjáró levelében fordul el Krös, Kecskeméttel
egyetemben, mint az óbudai apáczák czeglédi birtokával határos község. (Orsz.

Llt. Dl. 5696.) 1382-ben Krösnek Erzsébet kiráhmé, Nagy Lajos király neje

voltaföldesiu-a. (Csánki Dezs : Magyarorsz. Tört. Földr. I. 22.) 1390-benMária
királpi Krös helységet. Serkei Dezs mesternek adományozta, a kit azon a

czimen iktattak a helj^ség birtokál)a, hogy az itt fizetni szokott földesúri adót

vagy tributumot szedhesse ; Krösön tehát szorosabb értelemben vett jobbágya

viszony már ekkor sem állott fenn, mert ha voltak is földesurai, azok itteni

birtokaikat közvetetlenül nem használták, hanem a helység nekik bizonyos

földesúri adót fizetett.

A XV. század elején, a Serkei Dezsfiek és a Kaplaiak vagy Jolsvaiak bír- a xv. század-

ták a helységet . 1423-ban Jolsvai György zólyomi fispán, tové-hhá. Serkei Lkös ^^

László és János voltak a helység földesurai. Ebben az évben ugyanis Zsig-

mond királv a Krös és Kecskemét körüli kun helységek részére kiállított

szabadalomlevelében Jolsvai György zólyomi fispánnak, valamint a Ser-

keieknek, illetleg ezek tisztjeinek és vám.szedinek meghag^-ta, hogy a kuno-
kat szabadságaikljan háborgatni, avagy letartóztatni és mind Krös helységben,

mind Kecskemét városában tartatm szokott — a kunokra nézve idegen
— lírói szék eltt elitélni ne merészeljék. 1435-ben Krös kiráhi birtok-

ként több más jószággal egyetemben özdögei Beseny Miklósnál volt zálogban.

(Fejér X. 8. 653.) E két utóbbi oklevélben Krös még faluként (possessio) sze-

repel, de a Magyar Nemzeti Múzeumban rzött s 1467-ben kelt oklevél szerint

Nagykrösnek már városi kiváltságai voltak. Ekkor a Pásztohi családnak voltak

itt birtokai, míg egy 1465-ben kelt oklevél a Kata nembeli Kátai családnak

itteni jobbágyairól tesz említést.

A mohácsi vész után, az ellenkirályok trónküzdelmei közepett, az újított Refonnáozió.

hit szinte észrevétlenül terjedt el Pest vármegyében, a hol Kálmáncsei Sánta

Márton (f 1557) terjeszté az új hit tanait. Krös városának lakosai túl-

nyomó részben elfogadták a reformált hitet, míg a lakosság egy része még 1564

után is megmaradt a kath. hitben. A református vallás a török uralom alatt

ersödött meg, s jutott a városban túlsúlyra. A város templomának birtoka miatt

foh-tonos egj'enetlenkedések voltak a két hit követi között, míg végre a tem-

plomot a városi tanács kétfelé osztotta s a templomjiak azt a részét, a hol a

szószék állott, az új hit követi nyerték. A kisebbségben lev katholikusokat

azonban bántotta, hogy si templomukat az újított hit követinek kellett át-

engedniök, mire néhány kath. hit ember, a XVII. század els felében, egy dög-

lött kutyát vitt be a templomba s azt a szószékre tették. A református hit

követi ezért annj-ira felháborodtak, hogy vasvillákkal s dorongokkal rontottak

a katholikusokra s közülük sokat megsebesítettek.

1668-ban már nem volt Krösön a katholikusoknak állandó rendes lel-

készük és az srégi Szent László-templomot csak a reformátusok használták.

Gróf Keglevich Miklós, a város akkori földesura, ugyan 1668-ban a Krösön lakó

kevésszámú kath. hívek részére oltalomlevelet álÜtott ki, melyben követelte,

hogy a városi tanács a kath. lelkészeknek és szerzeteseknek a városba való

bejövetelét ne akadálj^ozza és az isteni tisztelet tartásában a katholikusokat

más vallásúak ne háborgassák, mindamellett a XVII. században az itteni katho-
likus hívknek nem volt lelkipásztoruk, csupán a szomszéd kecskeméti és szolnoki

Ferencz-rendüek keresték fel az itteni csekély számban él kath. liíveket.

A XVII. század közepén a városi tanács is református polgárokból állt.

A városi tanács tagjai idsebb emberek voltak, a kik hosszú szakált viseltek niráskodás.

s hosszú fehér köpönyegben mentek a tanácsba. Ama kor szigorú erkölcsei követ-
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keztében a legkisebb kihágást is könj-örtelenül torolták meg. A büntetések
végrehajtása legiukábli az egyház közbejöttével történt. Ha a tanács valakit

büntetésre méltónak talált, azt ponyvába takarták és a bíró után minden tanács-

beli egyet-egyet csapott a bnösön. A tolvajokat és a paráznákat a prédikátor
közbenjárásával eklézsia-követésre Ítélték, míg a dohánj-^ást fogsággal büntették.

A dohányzás a Krös városi hadnagyoknak, az 1636. év^öl kezdd régi

jeg\'zókönyvekben olvasható esküminta szerint, a XVII. század második felében

is szigorúan tiltva volt, s a hadnagyoknak kötelességévé tették, hogy
a tetteseket a tanácsnak feljelentsék. A város régi jegj'zkönyvei több halál-

büntetésrl emlékeznek meg. 1654-ben Posgliay Grergehi: a tanács erkölcstelen

élete miatt fejvételre ítélte, ugyanez évben Páticzél Istvánné és Nagy Mihályné
ördöngösséggel vádolt asszonyokat máglyára ítélte a törvényszék. E boszorkány-
éget törvényszékre, valószínleg az ügy fontossága miatt, nem— a rendes szokás
szerint — a három városból, hanem a hét szomszéd községbl voltak a bírák

egj'belva, ú. m. Kecskemétrl hárman. Czeglédrl, Abonyból, Kecskérl, Szent-

MiháhTÓl. Szent-Lrinczrl és ííyárs-Apátiról ketten-ketten.

A poigirsáar ' A férfiak ruházata a XVI—XVII. században hamuszín és fehér aba-
^*'^' posztóból áUott. mert a török a hitetleneknek megtiltotta a kék és a zöld szín

%-iselését. Gombokat nem használtak, hanem kapcsokat, fekete süveget és csizmát

hordtak. Az asszonyok az aranyos hímzés ingvállakat s kivált a hidegben,

a füles gerezna nev mentét viselték. A leányok gyöngyöket nem hordtak,

hanem csipkékkel ékesített fodrokat kötöttek a nyakukba. Mind a leányok,

mind az asszonyok csizmában jártak.

A leányok szüzességének megóvására szigorú szabálj'okat hoztak. Ha egy
leánj-t paráznaságon értek, szüleirl rámaradt mindennem iugó és ingatlan

vagyonának elvesztésére ítélték. (BaUa G. : Nagykörösi krómka. 15— 17. 1.)

A helység lakosai sokat adtak kiváltságaikra és szabadságukra ; a XVII.
század óta más vallásúakat mint reformátusokat, nem is vettek föl maguk közé,

hogy vallási viszályok ne támadjanak közöttük.

Földesuraik részére évenként csupán egy bizonyos váltságösszeget fizettek.

ép úgy, mint abban az idben, mikor még a város a magyar királyok földesúri

hatósága alá tartozott. A XVII. században csupán 1630-tól kezdve ismerjük

a földesurakat. Ekkor Szinthay Márton, 1648-ban Kátay Ferencz volt a heh^ség

földesura, 1650-ben pedig Kátay Ferencz, Vámosi István és mások, a kiknek
nevét a krónika elhallgatta.

^ 'örökhódolt- Mídn Szulejmán 1541-ben Buda várát elfoglalta. Krös városa is a török

hódoltság alá került. Az 1526— 1552. évek közötti folytonos hadjáratok
alatt a város lakosainak egy része elmenekült s így nem csak a népesség fogyott

meg, de a város is annyira pusztulásnak indult, hogy az 1552-ben tartott össze-

írás alkalmával csupán 52 jobbág_\"telket vettek fel. Ali budai basa, hogy a város

további pusztulásának elejét vegye, menedéklevelet adott ki, mely ekként szól

:

,,Hogyha az országból akármely emberek, jobbágyok Krö.sre lakni mennének,
ket onnan senki ki ne zhesse, hanem a város hadd maradjon mint a császár

számára való város és haddépüljönévrl-évre jobban." Ali budai laasa oltalom-

levelének meg Ls volt a kívánt eredménye. A népesség lassanként megszapo-
rodott, az elmenekültek visszatértek házi tzhelyeikJiez, st késbb más községek
lakosai is átköltöztek Krösre. így ókécske lakosságának egy része még 1615
eltt, Nyársapát helység lakosai pedig 1654 után telejíültek meg a városban.
Idvel elkészült a várost véd fal is, mely ugyan valamely rendszeres ostromot
nem állhatott volna ki, de kisebb kóborló csapatok eUen alkalmas védelmül
szolgált, st még az 1708. évi rácz támadáskor is jó hasznát vették neki.

A török hódoltság alatt Krös városa kiváltságos helyet foglalt el s mint
a török szultán kincstárához tartozó helység, jelentékeny fejldésnek indult,

mert lakosai nem valamely török földesúr személyes jobbágj^ai voltak s mert
a kincstári adószed nem volt földesúr, hanem kincstári tiszt\'isel, a ki kény-
telen volt a törvényeket jobban megtartani, mint a spáhi. A város lakosai a
közelben elterül pusztákat csekély bérért a földesiu-aktól vagy a török kincs-

tártól vették bérbe, így pl. a hartyáni pusztát Batik Jánostól 20 frtért, a csévi

pusztát pedig Báday Andrástól 24 frtért. E mellett a városnak megmaradt a
bels önkormányzata is. A török lüvatalnokok nem bírván a személy- és a vagyon-
biztonság felett rködni, a városi tanácsot bízták meg a bíráskodással és a jog-
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szolgáltatással. IGOO-hau Tallas János volt a város bírája. Alatta vette kezdetét

az a szokás, hogy a városi tanács, ha fontos dolgok megvitatásáról volt szó,

Kecskemét és Czegléd városokból két-két tanácsbelit hívtak meg a tanácskozá-

sokra. Ez a három városból alakult tanács idvel nemcsak fbenjáró perekben

és más bnügyekben, de polgári perekben is itélt, st ez a törvényszék még a

török hódoltság után is fennállott egy ideig.

1614-ben újabb támadás érte a várost a törökök részérl, mire Tallas

János fbíró Tóth Györgyöt küldte Konstantinápolyba, honnan újabb oltalom-

levelet hozott. 1 624-ben Csorcsáíií/ István fbíró alatt újabb oltalomlevelet nyert

a város, melyben a szultán a városba beköltözött jobbágyoknak bántatlanságot

biztosított. 1628-ban i^rwííMS Demeter fbírósága alatt oltalomlevelót megújítot-

ták. Fruttus Demeter fbírósága idejében a szultán elrendelte, hogy a körösi föld

dús salétrom-tartalmára való tekintettel, a város a török kincstár számára

salétromot fzzön. 1638-tól Méhemet székesfehérvári basa rendeletére a körösiek

csupán salétromot tartoztak szolgáltatni a szultánnak s minden más adó alól

föl voltak mentve. 1638-ban Oláh Mihály fbírósága alatt öntötték a nagy
toronyban a második harangot. Ebben az idijen Tyukodi Márton volt a város

prédikátora, a kinek lelkészkedése alatt épült fel újból az si templom. Tyukodi

Márton az irodalmi téren is maradandó emléket hagyott maga után. Szent

József pátriárka életérl és viselt dolgairól írt könyvével. Az közbenjárá-

sára kidte a városi tanács a körösi iskolamestert. Bsházi Mártont tanulmá-

nyai folytatására Németországba.
Bár a város a török uralom alatt állott, a magyar kii-álysághoz való tar-

tozás tudata a város lakosaiból nem veszett ki. A polgárság ez érzületét folyton

ébren tartotta a székhelyérl kiszorult Pest vármegye, mely Füleken tartotta

gyléseit s ítélt a város ügyeiben. 1647 márczius 26-án III. Ferdinánd király sza-

badalomlevelet adott a város polgárainak, melyben nekik Magyarországon és

kapcsolt részeiben szabad közlekedést és árusítási jogot biztosított. Ez a kivált-

ságlevél ma is megvan a városi levéltárban. 1649-ben Krös városa Czeg-

léddel perelt Pest vármegyének Füleken tartott közgjaílésén, Csem puszta

miatt, melyre Czegléd is igényt tartott. Kátay Ferencz, a város akkori földesiu-a

is azon volt, hogy Csemöt ne szakítsák el a város határától. E per még 1650-ben

is fol\'t s ekkor Wesselényi Ferencz, a késbbi nádor is a város földesurai között

foglalt helyet. A XVII. század közepén még Szinthay Márton (1653) és Hanvay
Ferencz (1666) szerepelnek a város földesuraiként. Késbb Kátay Ferencz földes-

úi'i jogát csere útján a gróf Keglevich család szerezte meg, mely család mellett a
gróf Forgáchok és a Mokcsayak voltak a helység földesurai. A Keglevich család

már 1637-ben bizonyos összeköttetésben állott a körösiekkel. Ugyanis ebben
az évben Keglevich Miklós, mint ónodi kapitány, oltalomlevelet eszközölt ki a

körösiek részére az országbírótól. Keglevich Miklós 1667—1679-ben tényleg

gyakorolta a földesúri jogokat.

1651-ben Murát basa a [török területen lev palánkok megersítésére

elrendelt közmunkák alól felmentette a várost. Siros János flnrósága alatt

1652-ben a templom egyrészét helyreállították s ekkor a Gyrbl hozatott

kmivesek részére Mxisztaja effendi szabad menetet biztosító oltalomlevelet

állított ki. A Lipót trónraléptével kitört török háború következtében Krös
városa ismét oltalomlevelet nyert a szultántól. 1662-ben Vas András fbíró-
sága alatt szerezte a körösi timár-czéh szabadalomlevelét, melyet a budai basa
1662 nov. 19-én ersített meg.

Hogy a várost a folytonos hadjáratok közepette az esetleges meglepetésektl
megóvják, Fruttus Márton fbírósága alatt 1670-ben a piaczon rtorony épült,

hol éjjel-nappal rök voltak. Ennek helyére a város Borotvás János fbírósága
alatt 1752-ben kbl egy újabb tornyot építtetett, s ugyanitt építették 1811-ben

a máig fennálló tornyos, csinos városházát.
Az 1672— 1681. évi kurucz háború, mely Fels-Magyarország legnagyobb

részét ínségbe juttatta. Krös városát megkímélte. Thököly Imre ugyan több

Ízben kért segél^'t a város polgáraitól, de ezek megrizték semlegességüket.

Az 1683-ban, Borotvás István fbírósága idejében kitört török háború alatt

a város gyakran ki volt téve az átvonuló török hadak zsarolásaínak, mire a

Ip.kosság panaszszal fordult a budai basához, a ki 1684:-ben levélben közölte

velük, hog}'' intézkedett panaszaik orvoslása érdekében. Egyúttal értesítette
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ket, hogy Buda megersítésére nem tartoznak közmunkát teljesíteni, azonban
szigorúan meghag_\-ta, hogy a város eddigi adóját, melyet 1250 tallérlian állapított

meg. mielbl) szolgált a^ssák be. Midn Vácz és VLsegrád Lotharingiai Károly
kezébe kerültek. Krös város polgárai is eg\Te várták a török iga alóli felsza-

l)adulást. De eg\-ideig még a törökök uralma alá tartoztak. Még 1685-ben Ls

Budára szolgáltatták be az adót.

FBL<sabaduiA.<^ 1686-ban, Buda várának visszafoglalása után. Krös városa is fel-

szabadult a török iga alól. A felszabadító háború folyamán a kóbor török katonák
rabolták s pusztították a vidéket, mire a védetlen helyekrl, mint Czeglédrl,
TásárhehTÓl. Szentesrl, számosan menekültek Körösre. Az 1686. évi hadjárat
befejezte után egy csapat császári katonaság szállotta meg Köröst és Kecske-
métet. Mivel ekkor Szeged és Arad még török kézben volt, hogy az esetleges

meglepetéseket megakadályozzák, a templom körül mély árokkal ellátott sánezot

hánytak s onnan kiindiúva. az egész várost megersítették, úgy hogy nyugatról
és keletrl csak felvonó hidakon át lehetett a városba bejutni ; éjszak és dél

fell szintén egy-egy kaput építettek, melyekhez állandó r.séget alkalmaztak.

A felszabadító hadjárat óriási áldozatot rótt a lakosságra. Csupán 1686-ban
15.000 frtot kellett a városnak a katonaság eltartásáért fizetnie. E mellett a
császári katonaság az összes lábas jószágot elkobozta s 1686-ban az egész városban
csupán egy tehén maradt meg, melyet az eklézsia pinczéjéhen rejtettek el.

A törökök, bár Budát elveszítették. Krösrl nem mondtak le. S hogy a
polgárságát megnyerjék, 1687-ben Péterváradról oltalomlevelet küldtek nekik, de
eg\"úttal a város adóját is követelték. A város polgársága, a törökök pusztításaitól

tartva, kén\-telen-kelletlen engedelmeskedett, st még 1688-ban Ls Nándor-
fehérvárra küldte be adóját, a mehTl nyugtát kapott.

Fejldés. Mikor a török uralom megsznt, a város újabb anyagi áldozatokat hozott

a katonaság eltartására. 1690-ben 500 mér biizát és 15 vágómarhát, 1691-ben

öt porta után 2500 frt adót fizetett. 1695->)en portáinak száma kilenczre emel-

kedett fel. ígA- a Pest vármegye területéhez tartozó helységek között a legtöbbel

volt megróva. E nagy adók ellenére a város jelentékeny fejldésnek indult.

A Jlíofa^say család 1692-bena ref. egyháznak telket adományozott, melyen most is

az iskola épületei vannak. 1693-ban a város tornyába órát tétettek, meh'et Sánta
Ferencz tanácsos hozott Bécslil. 1697 január 25-én a város vásárjogot nyert Lipót

királytól. 1698-ban a helybeli csizmadia-czéh nyert szabadalomlevelet, melyet

a városi tanács 1714-ben újból megersített. 1702-ben, Sepsei István fbírósága
alatt, a városi tanács gróf Keglevich Zsigmondtól telket vett bérbe, melyen
fölépítették a városházát, de ez 1738-ban, a kiütött tzvész alkalmával elpusztult.

PusxtAk A török hódoltság megszntével ismét eltérbe lépett a várostól bérelt
ezerzéae. puszták Ügye. Ugyanis a hódoltság idejében, mint azontúl is, egészen a legújabb

idkig, míg a közlegelt föl nem osztották, a lakosok fjövedelmi forrása az állat-

tenyésztés volt. Nagymenny.ségü szarvasmarhát, lovat, fként juhot igen sokat

tartottak s ezek legeltetésére sok pusztát béreltek ki. E pu.szták földesurai vagy
végkép elbujdostak, vagy messze laktak a Idráhá területen, s így födesuri jogaikat

nem is érvényesíthették. A török is jogot formált a pusztákhoz, s így a városnak

két felé kellett bért fizetni a puszták után ; egjTészrl a török hatóságnak, más-
részrl pedig a puszták jogos tulajdonosainak. A Ijérlet azonban így is nagyon
jutányos volt : egy-egj* pusztáért 20—25 frt évi haszonbért, egy pár karma-
zsincsLzmát, egy pár török papucsot vagy egy sznyeget adtak. Hyen puszták

voltak : Kara, Kocsér, Törtei, Lajos, Mízse, Mikebuda, a mely még 1559-ben

község volt, 31 adóköteles házzal ; továbbá Ujszász, Tetétlen, Nyársapát és Besnj^
Örkény, Vatya, Kakucs, Inárcs, Jen és Pótharasztja, mely utóbbit elször

Vjérbe, majd zálogba s csakhamar örökáron is megszerzett a város. Pótharasztján

ki\nil — a mely ma is a városnak mint erkölcsi testületnek atulajdona — a XIX.
század elején még Nyársapát pusztát, Besnyvel és Tetétlen felét — az ú. n.

Alsó-Tetétlent — is megszerezte a város a tulajdonos családoktól ; ezeket azonban
az egyes lakosoknak engedte át elbb zálogba, majd öröktulajdonul és ezek ma a

város határához is tartoznak.
IL BAktoi Midn az 1703. év nj'arán II. Rákóczi Ferencz kitzte a Fels-Tiszánál a

szabadságharcz lobogóit, a város népe türelmetlenül várta a kurucz fegj'verek

fliadalairól érkez híreket. Rákóczi Ferenczhez a várost szorosabb kötelék is

fzte, mert övé volt Nyársapát puszta felerésze és Tetétlen. mely V)irtokokat
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Vay Ádám bérelte, a kitl viszont a körösiek vették többször bérije. A városi

tanács azonban eleintén óvatos volt. Mikor Rákóczi csatlakozásra szólította

fel a körösieket, a tanács nem határozott a város magatartása felöl. St midn
a császári katonaság a Tiszánál foglalt állást. 31 darab marhát, 112 szekér szénát,

900 kenyeret, 216 egynegved mér abrakot, 600 mér búzát és 23 akó bort

szállított a csongrádi táborba. A város tartózkodó magatartása akkor változott

meg, midn a kurucz hadak Pest vármegye területére léptek. Mikor 1704 május
15-én Pest vármegye rendéi Kecskeméten közgylést tartottak, Körös már a
fölkelkhöz csatlakozott. A vármegye kuruczpárti tisztikarába a körösi Pálffy
Mihályt választották meg másodalispánnak. Ekkor már 250 körösi lovas volt

a fölkelk táborában, melybe közel nyolcz év alatt a város 2000 embert állított.

Rákóczi Ferencz fleg arra törekedett, hogy a három várost (Kecskemét,
Czegléd és Nagj-körös) a nemzeti ügy szolgálatában megtartsa. Ezért a ráczoktól

zaklatott vidéken a felügyeletet Vay Ádámra bízta, a ki Szentmiklósit küldte

eg}- ers csapattal az orgoványi pusztára ; utóbb maga Vay Ádám is oda tette

át hadiszállását, hova újabb csapatok érkeztek az Alföld különböz részeibl.

Míg a kuruczok az orgovánvi pusztán táboroztak, a ráczok nem is mertek a
három város alá csapni, helyettük azonban a császáriak sarczolták meg a várost.

Rabutin hada Erdély felé vonultában Kröst is érintvén, a város az ágjük és

a podgyászszekerek vontatására 214 pár ökröt, 45 hámos lovat és 28 szekeret

állított ki ; ezek útközben mind elpusztultak s értéküket a városnak sohasem
térítették meg. De ennél sokkal nagyobb kár érte a várost, midn 1705 szeptember
26-án Herbeville császári tábornok elcsigázott hada érkezett Nagykrösre, hol

október 3-ig tartózkodott. A sereggel jött Peirovai András Pest vármegye labancz-

párti alispánja is. Herbe\Tlle hada sáska módjára ellepte a várost, melynek
polgárai nyolcz nap alatt 2914 mér búzát, 4885 mér árpát, 1502 mér zabot,

681 mér kölest, 4192 cseber bort, 184 darab ksót, 192 darab vonós és 17 hízott

ökröt, 277 fejs és 175 gulyabeli tehenet, 203 borjut, 77 hámoslovat, 968 juhot,

157 hizó és 95 magló sertést és 476 szekér szénát szolgáltattak ki a császári sereg-

nek, melynek pénz;értéke — hozzászámítva a császáriaktól okozott károkat —
52.233 frt 05 krra rúgott. A császári had többek között elpusztította a Fels-
Gáton belül a Csíkosnál lév krisfákat és Joó Grergely tanácslieli malmát.
HerbeviUe tábornok október 3-án Szeged felé vette útját, míg Dietrich tábornok
Kecskemétre csapott, hol 9000 frtig sarczolta meg a polgárokat. Az okozott

károkért és a kiszolgáltatott terményekért a város sohasem kapott kártérítést.

1715-ben ugyan a város tett lépéseket, hogy a hadikincstár a termények értékét

megtérítse, Bécsben meg is ígérték, de ez csak Ígéret maradt.
5erc5CWí/i Miklós értesülvén arról, hogy a város a császári hadakat élelemmel

ellátta, november 18-án kelt levelében keményen megdorgálta a városi tanácsot és

egyúttal a városra es hadjutalék kiállítását rendelte el. Csajági János kurucz
kapitány novemberben már Krösön volt, hol a katonákat összeszedte s csak-

hamar elhag\i;a a várost. A toborzásban nagy tevékenységet fejtett ki Szabó
János fbíró, a ki ekkorra már visszatért a városba, a horuian a császáriak köze-

ledtére elmenekült. Alig hagj-ta el Csajági Kröst, a ráczok törtek a város kör-

nyékére. Magát a várost nem bántották, de környékérl az összes marhákat
elhajtották s 1705 év végétl 1706 január 25-ig 51.187 frt kárt okoztak. 1706
augusztus havában ama hírre, hogj' Rabutin serege ismét Krös felé vonul,

KárolxT Sándor a város lakosságát kiköltöztette a kecskemétiekkel együtt a
Mátra hegység tövébe. De a császáriak ezúttal nem érintették a várost,

ellenben a ráczok tömérdek kárt okoztak. Ekkor, hogy a város a ráczok táma-
dásai ellen védekezhessék, taraczkokat és puskákat szerzett be.

1707-ben nagyobb kár nem érte a várost, mivel a ráczok Kecskemétet ro-

hanták meg. Azonban 1 708 szeptember havában Kröst szándékoztak megtámadni.
Kecskeméti Szcs István és Mester Gergely azonban, kik a pusztákon kóborló
ráczoktól hallottak e szándékról, a városba siettek és értesítették Szabó János f-
bírót, a ki e hírre félreverette a harangokat és mindenkinek meghágja a, hogy
vagyonát és értékes holmiját a templom kerítése mögé vigye. A toronyba taracz-

kokat vontak fel, egyet pedig a régi mészárszék végén helyeztek el. A kurucz
lovasság Kállay Miklós vezérlete alatt ép a városban tanyázott, ott volt még
Vágó András ezeglédi alhadnagy s rövid id múlva megérkezett Stér Tamás is

•lászberém- környékérl. Szeptember 1 1-én, hajnalban érkc/rU ai.íczhadKrösalá.
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A város polgársága, támogatva a kurucz lova«ságtól, vitézül visszeverte a táma-
dást ; különösen Vörös Tamás városi pattantyús tüntette ki magát, a ki a város

tornyából jól irám-zott ág^-úival nagy pusztítást vitt végbe a ráezok soraiban.

A város küls részét, a nagj- területhez mérten esekély kurucz lovasság nem tudta
megvédelmezni és így egjes városrészeket sikerült is a ráczoknak kirabolni és

felgyújtani, de a támadás meghiúsult. Mivel a rácz sereg parancsnoka, egy csá-

szári tiszt, is elesett, a támadók szekerekre rakván sebesültjeiket, a Bácskába
vonultak vissza, útközben azonban az összes lábas jószágot elhajtották.

A trencséni vereség hatása alatt, valamint a ráczoktól való örökös rettegés

következtében csüggedés vett ert a város polgárain, mire 1708 vége felé

Krös is bemutatta Budán és Szegeden hódolatát a császári parancsnokoknak.
Ezzel véget ért a kurucz világ Nagykörösön.

1713-ban a dunamelléki református egyházkerület tartotta nagygylését
Nagykrösön, mely alkalommal 80 prédikátor gylt egybe, Patay János refor-

mátus püspök elnöklete alatt.

A pesti házak. A szatmári békekötés után Nagykrös városának Pesten lév házai miatt

támadt pere Pest városával, melvnek tanácsa 1715-ben a város pesti házainak
eladását követelte. A városi levéltári adatok szerint Krösnek már 1639-ben volt

Pesten háza. melyet az egész török hódoltság alatt háborítatlanul bírt. Körös
a Pest városi tanács határozatai eUen a királyhoz felebbezett. a ki a pozsonyi
kamarát bízta meg a bíráskodással. A kamara 1715 június 14-én kelt határozatá-

val elrendelte, hogy a város továbbra is békében bírhatja a pesti házát.
Djabb hadjA- Az 1716. évi hadjárat alatt Savoyai Eugén herczeg fvezér 296 hatökrös

szekeret követelt Pest vármegyétl. Nagykörösre 25 szekér esett, melyek közel

félesztendeig voltak távol a várostól. — Midn 1735-ben Arad és Békés várme-
g\-ékben kitört a pórlázadás, a vármeg^^e rendeletébl Dabasi Halász Péter

Krös város polgárai közül. 24 óra alatt 250 embert ültetett lóra ; majd a megér-
kezett kecskeméti csapattal eg\'esülve. a két város felkelt polgársága Szolnok felé

vette útját és átkelvén a Tiszán. Meztúrnál egj^esült a báró Orczy István vezér-

lete alatt áUó hevesi felkelt nemességgel. Közel hét heti táborozás után Békés
vármegyébl pünkösd szombatjára érkeztek vissza a nagykrösiek.

Vistóir a 1738-ban a közterhek miatt viszályok támadtak a városi tanács és a város-
Deme-«-

-

i-

. 1^^^ lakó nemesek között, ügj-anis a városi tanács, mely a török hódoltság alatt

önállósághoz szokott, nem tartotta tiszteletben a nemesek eljogait s ket is

ug^-anolyan szolgálmányokra kötelezte, mint a város többi lakosait. Ez eUen
a nemesek, közvet etlenül a török hódoltság megsznte után, már 1694-ben tiltakoz-

tak, de a viszály akkor elsimult. Ezúttal azonban a városban lakó nemesek
panaszaikkal Pest vármegyéhez fordultak, melynek közönsége 1738 október 16-án

tartott közgylésében ki is mondta. hog\' a Nagykrösön lakó nemesek a job-

bágyokat illet terhektl, elfogatoktól s beszállásolás alól mentek leg^-enek. A
város viszont 1738 után a nemesek letelepedését igyekezett megakadá-
lyozni.

A pestis. 1739-ben Fruttus János bírósága alatt a várost a pestis veszedelme fenye-

gette, mely Bácskán át Szerbiából behurczolva, már Kecskemétre is átcsapott.

A tanács a ragály eUen számos óvóintézkedést tett. Az egész várost árokkal

vétette körül, az árkon belül töviskerítést s a kapukhoz röket állítottak. Ezen-
kívül elrendelte a tanács, hogy a református templomban a ragály elmúlásáért

könyörgéseket tartsanak s a lelkészek szentbeszédekben fig\-elmezt essék a népet

a szükséges védekezésre. De minden intézkedés ellenére 1739 június 14-én a pestis

Nag^^körösön is fellépett s tetpontját októberben érte el, mely hónapban 1070-en

haltak el pestisben. Novemberben a ragály kissé alább hagjott. de csak 1740
február havában sznt meg teljesen. Az egész id alatt 2693-an estek a ragálynak
áldozatul. 1740 márczius 10-én .K'osíyáw Mihály. Pest vármegye kiküldöttének je-

lenlétében az egész várost házról-házra megvizsgálták. A Kecskemétrl áthívott

borbély és a pest-vármegA^ei forvos a tanácsbehekkel az egész várost végigjárták

s meggyzdtek, hogj- többé nincs pestises beteg a városban, a ragályban elhal-

tak ruháit pedig a városon kívül megégettették.

Porosz hAbord. 1741-ben Nyóry Mihály fbírósága alatt vették kezdetüket a porosz hábo-
rúk. Mária Terézia ingadozó trónjának megvédésében a város is méltó részt vett.

Pest vármegye 1741-ben két lovas-ezredet ajánlott fel, meh'nek létszámából

Nagykörösre 95 lovas esett. A nagj^krösi századnak Halász Zsigmond, a ké-
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söbbi porosz ezredes, lett a kapitánya. A század felfegyverzése 9000 frtba" ke-

rült. Ezenkívül az itt lakó nemes urak 4 portális katonát is állítottak ki. 1744-ben

pedig 20 újonczot adott a város a sereg számára.

1744-ben gróf Althann Mihály váczi püspök látogatta meg a várost. Május '^'-''''**^''^''''-

27-én érkezett Nagykrösre, hol a városi tanáes ünnepélyesen fogadta. Miután

a református egyházat megtekintette, Czeglédre ment.

1744 jíinius 15-én a budai kapunál tz támadt, mely a nagy szélben gyor-

san terjedt. Ekkor 95 ház és öt szárazmalom lett a lángok martaléka. 1826-ban

ismét tüz támadt, mely alkalommal a város Alszeg nev része teljesen leégett.

1749-ben a Kegyes tanító-rend akart Nagykörösön letelepedni. A kecske-

méti rendház e czélbóí nsíSzíws Zsuzsannától házhelyet is vett, melj-re a rend

nádori adománji: is nyert, de még mieltt a beiktatás megtörtént volna, az eladó

visszavonta a szerzdést. 1758-ban a reformátusok templomának tornyát újból

felépítették. A római kath. plébániát 1778-ban helyi-eáUították, addig a kecske-

méti Ferenczrendek végezték Nagykörösön az istentiszteletet. A róm. kath.

templom alapkövét 1782-ben tette le Zerdahelyi Gábor felszentelt püspök s a

templom 1788-ban készült el.

Az 1760-ban foganatosított összeírás szerint a város határában 324 telek
'^'''^°y'^'f^°'

volt. Ebbl a gróf Keglevich család birtokában volt 128, a gróf Forgách családé

48, a Mokcsay családé 35, a gróf Sztárayaké 37, a Ramocsuházy családé 19, a

Rétheyeké 13, a Nyáregyházi Nyáryaké 11, a Beretvás családé 3, a Dabasi Halászoké

1, a Döry családé 9, a Batik családé 5, az Inárcsi Farkas családé 4, a Sypos csa-

ládé 7, a Pap családé 4, a Szívós családé 2, a Jó, Csete, 'Sigray, Kalocsa, Komoróczy

és Vaikó családoké 1— 1.

176S-ban József trónörökös, a késbbi császár, látogatta meg a várost, de

csak átutaztál an és Kecskeméten szállott meg. Nagykrös ekkor 28 hámos és

két nyerges lovat állított ki elfogatra.

A XVIII. század közepén a gróf Keglevich család, mint a város egj'ik föl-

desura, arra törekedett, hogy a várost minél szorosabb földesúri hatósága alá

vonja, vagyis hogy az arányosítást keresztülvigye. E vég1)ól 1758-ban a város

ellen .,ex usu proportionah" czímen pert kezdett, de a család ezúttal nem ért czélt

.

Ezért 1804-ben ,,ex iure proportionah" czímen egy másik arányosítási pert indí-

tott. E per folyamán más családok is törekedtek a várostól fizettetni szokott járu-

lékok megváltoztatására s ezért k is csatlakoztak a gróf Keglevich családhoz.

A városi tanács, belátván, hogy az arányosítás esetleges behozatala a polgárságra

káros lehet, azért, még a per folyamán a földesúri joggal bíró családoknak egyez-

séget ajánlott fel. A családok, tekintettel a per kétes kimenetelére, készségesen

hajlottak az egyezségre. Így jött létre a gróf Sztáray. a Sv^dos és a Bay csalá-

dokkal az egyezség. Több család azonban pert is indított a város ellen ; ezek

közül csakis az Uhlarik-család* lett nyertes. 1818-ban Nyársapát és Tetétlen

pusztákat a gróf Forgách és Aspermoni családoktól, majd 1820-ban a gróf Keg-
levich és Forgách családoktól a város örök áron megszerezte.

A franczia háborúk alatt ismét fénves tanújelét adta a város áldozatkész- Franozia

Bégének. 1792-ben 36 lovas újonczot, 1794-ben 1500 frt. hadisegéM, 1795-ben háboi-ük.

33 újonczot, 1796-ban 300 véka rozsot szolgáltatott a város. 1797-ben az ország

rendéitl megajánlott 50.000 újonczból Nagykrösre 74 és a 6 milUó forint segély-

bl 1303 frt. esett a városra. 1799-ben ismét 74 újonczot szolgáltatott Körös.

Ugyanez évben a Gödöllre érkezett orosz segélysereg részére 20 akó bort, 9 akó
pálinkát, 9 véka köleskását és egy mázsa szalonnát küldtek. A franczia sereg köze-

ledtére 1809-ben a város polgárait is felszólították, hogy gabona- és készpénz- ado-

mányokkal járuljanak a hadjárat költségeihez. Nagykrösön ekkor 9295 frt.

készpénz, 6 véka búza és 212 véka zab gylt egybe. 1809-ben 20, 1812-ben 24,

1813-ban 17, 1815-ben 47 újonczot állított' ki a város.

1837-ben a hadsereg számára a városon kívül, az ú. n. Bokroson, a czeglédi

út mentén, a város lovassági laktanyát épített, mely 9000 -öl területen, sza-

bályos négyszöget alkotva, négj' hosszú épületet foglal magában.
A XIX. század harmadik évtizedében megindult nemzeti mozgalmak a iMknUk

tudományos életre is jelentéken}' kihatással voltak és fleg tanintézetek fölállí-

tására irányultak. Ez indította a dunamelléki ref. egyliázkerület vezérfér-

fiait arra. hogy az egyházkerületben egy fiskola szervezését eUiatározzák. A f-
iskola székhelye miatt Nagj^krös és Kecskemét között éles verseny támadt,

melynek eredményeként az 1832 május 7-én tartott egj'házkerületi közgyíílés
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Kecskemétre határozta a fiskolát. Mindennek ellenére Nagykörös nem csüggedt
s már 1833-tól kezdve újabb és újabb áldozatokat hozott iskolái fejlesztése érde-

kében. 1836-ban tanítóképzt állított fel. melyet 1840-t öl kezdve gazdasági inté-

zettel egészített ki. Ezek az intézetek 1850-ig állottak fenn a lyceummal kapcso-
latban, mely utóbbit az akkori kormány rentleletéhez képest fgimnáziummá
alakították át. a mely mint felekezeti iskola, elsnek tartolt érettségi vizsgát a
mai értelemben. Ugyanakkor a gazdasági tanszéket beszüntették, a tanítóképzt
pedig lS53-l)an önállósították.

Gaida^ei A XIX. század negyvenes éveiben a gazdasági téren is általános fellendü-

lést észlelhetünk. 1842-bcn kezddtek a nagyobb arányú erdsítések. Ebben az

évben ültették a czeglédi határoldalon a 65 holdas nyárast. 1846-ban pedig a

réteket fenyeget homok megkötésére 42 hold területet erdösítettek. 1848—49-

ben és az utána következ években ment végbe Szépe Lajos másodbírósága alatt

; homok erdsítése, az í<íy erdsített terület 2350 hold. E/.ektl a l)ecrdö4<^ett

területektl, melyeket a közleselvel együtt 1870-ben felosztottak, meg kell

külöuliöztetni azt az serdt, mely a város határának nyugati részén a czeglédi

határtól félkoszorú alakjában Kecskemét irányába mintegj' 5000 holdon terül el

s ,,Nagy" és ,,Csókás" erdnek neveztetik. Ez az erd, mely úgy mint régente,

most is 20 éves (vágással) kihasználással (1889-ben) megállapított üzemterv szerint

kezeltetik. '/, részben a városi közönség és Y? részben a helybeli nemesség (köz-

birtokosok) földesúri jogosultságát alkotta. A városi közönség alatt a város

határában ingatlamial rendelkez lakosokat értették és ezek birtokarányban
(quota szerint) részesedtek az erdhasználatban, mely így 1848-i<i tartott. Ekkor
a nemesség önként lemondott jogosultságairól s befizette 1850-tl kezdve nemesi

birtokai után is azt a redemptionális arányösszeget a város törleszt pénztárába,

a mely örökváltságot a nem-neme.si Inrtok után 1820—1830-ig tízéves részletre

felosztva, a körösiek a volt földesuraknak fizettek s ezzel az erdjogosultak között

fennállott megkülönböztetés megsznt és ma ez erd az osztatlan közös haszná-

latra kötelezett erdjogosultságé. A szlmívelés és gyümölcstermelés régente is

jelents gazdasági ág volt Nagykrösön ; már Bél Mátyás dicséri veres boráról

a várost, majd Losonczy István körösi tanár, a híres ,,Hármas Kistükör"-ben,

mely közel egy századon át a ref. iskoláknak csaknem egyedüli földrajzi (verses)

kézikönyve volt, ezt írja : ,,Itt vagyon Czegléd is, Krös Kecskeméttel — Gaz-

dasT három város vörös bor szürettel." A város belterületén a fásításnak és a

szlhegj-^ekben a nemesített gyümölcs-, külöaösen a híres körösi (spanyol) meggy-
fák ültetésének a lakosság körében való megkedveltetése Magyar Pál volt pol-

gármester, késbb a város els kir. közjegyzjének, a kiváló pomológusnak elévül-

hetetlen érdeme. A gazdasági fellendülés teréii kiváló érdemei vannak Vajda
László városi fjegyznek, a bécsi egyetemi hasonnev kiváló orvostanár

atyjának, a ki a város pénzügyeit az 1850-3S években alaposan rendezte,

Galgóczy Károly pedig, mint gazdasági intézeti tanár, 1849-ben a vasekék

(Vidacs-ekék) használatát hozta be s >.851-Í3en vette; elször mívelés alá a város

alsó részén lev ,,Gát "-ot, mely az 1840-es években még mocsaras terület volt.

A gazdasági fellendülést azonban hosszú idre megakasztotta a szabadság-

harcz, melybl a város polgársága méltóan kivette ré.szét. Az 1848 július 2-ára

egybehívott eLs népképviseleti országgylésre a város Tanárky Gedeont válasz-

totta képviseljévé, a ki mindvégighen kitartott a nemzeti ügy mellett s az ország-

gylést Debreczenbeis követte. Az országgylés július 11-én 200^000 újonczot sza-

vazott m°g, mely számból 40.000-et azonnal ki kellett állítani. Ebbl Nagykrös
városa 76-ot állított ki toborzás útján. Az ugyanekkor alakult Hunyady-huszár-
ezredben Pálinkás Sámuel százados nagykrösi fiúkbólegy századot alakított,

melyet a délvidéki lázadás lecsendesítésére küldtek s az ellenség eltt derekasan

megállotta a helyét. í'osswíA Lajos történelmileg híres krútjában 1848 szeptem-

ber 25-én érkezett Nagykrösre, buzdítására a lelkesült polgárságból leik sült

nemzetrség alakult, melynek egy része, mintegy 300 ember, Gubody Sándor
vezérlete alatt, csakhamar útrakelvén, Ercsinél átkelt a Dunán s Ozora felé

vette útját. A nagykrösi nemzet örök azután részt vettek aMoth és Philippovich

tábornokok vezérlete alatt álló horvát határrök bekerítésében s ott voltak az

ozorai fegyverletételnél is. E rövid fliadalmas hadjáratban a városi elkel
családok sarjai közül JaZsoviczky Károly nemzetr-fhadnagy, Ádám Gerzson,

Póka Sándor és Károly, Gvbody Sándor ós Jalsoviczky Miháty nemzetr szá-

zados vettek részt.
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November havában gróf Károlyi István, Pest vármegye fispáni helytartója,

saját költségén egy huszárezredet állított fel, melynek hacUdegészítöfhelyéül a

kormány Nagykrös városát szemelte ki. E huszárezred szervezése körülTálinkás

Sámuel, a Hunyady-huszárok századosa, Nyáry Miklós és Szilassy György,
úgyszintén Kalocsa László fejtettek ki nagy tevékenységet ; ez utóbbi azzal

örökítette meg nevét, hogy minden ezüstnemüjét a nemzeti hadsereg szervezésé-

nek költségeire ajánlotta föl. A gróf Károlyi-huszárezred tisztikarában szolgált

többek között Beretvás Gergely, a ki Erdélyben esett el, Jalsoviczky Béla, Mészá-
ros Benjámin, Inárcsi Farkas László és Pálinkás Gyula ; a huszárezred rnagya,
Páhnkás Sámuel. Tót komlósnál esett el. A honvédelmi bizottmány 1848 deczem-
ber 18-án kelt felhívására Szentpétery Sándor szabadcsapatot szervezett ; ez volt

a nagykrösi szabad csapat, mely 1849. telén és tavaszán vakmer támadásai-

val tette ismertté nevét.

Az elsorolt akon kivül a városi családok sarjai közül még a következk
vettek részt a nemzeti küzdelemben : Galgóczj' Gábor tábori forvos ; Galgóczy
Károly nemzetr-fhadnagy, a kit a kormám^ 1848-ban a Tiszavidékére küldött

újonczozási biztosnak ; Gombay Sándor, a ki 15 éves korában csapott fel hon-
védnek, Kalotsa Balázs, a Coburg-huszárok századosa ; Mistét István, Mészá-
ros Benjámin ; Kovács Lajos, Nagvkrös város késbbi lelkésze, a ki mint önkéntes
lépett a honvédek közé ; Pálinkás Gyula, a ki mint 15 éves ifjú áUott be a Lehel-

huszárok közé. majd a gróf Károlyi-huszárezred hadnagya lett; Szentpétery Gjoüa
a 101. számú honvédzászlóalj fhadnagya ; Szalay József, a kit az 5. honvédzászló-

aljba soroztak, 1849-ben vadászhadnagy lett s 1849 június 19-én Sáros vármegyé-
ben a zabovai szorosban halált megvet bátorsággal harczolt az oroszok ellen

;

összevagdalva, vérbefagyva maradt a csatatéren s csaknem élettelenül szállí-

tatták be az eperjesi kórházba, a honnan csak hónapok múlva került ki, s

egész életéa át csonka s béna maradt. Vitézsége elösmeréséül Dembinszky a
kórházban fhadnaggyá nevezte ki; Szalay László honvédezredesként har-

czolta végig a szabadságharczot.

3Iidn Perczel Mór tábornok a móri csatavesztés után (1848 decz. 30) a

fvároson át Szolnokra húzódott, üldözésére Windisch-Grátz herczeg Ottinger

vezérrnagyot küldte, aki, miután Perczel átkelt a Tiszán január 13-án, Szolnokot
eIl?ntáUás nélkül m?gszállotta. Perczel ug3'an január 22-én Ottingert Szolnokról

kiverte és január 25-én Czeglédig nyomult elre, január 27-én azonban ismét a

Tisza mögé volt kémi^elen visszavonulni. Január végétl egész márczius 28-áig

Jellasich horvát bán hadai tanyáztak Nagyrösön. Maga Jellasich ez id alatt

fhadiszállását hol Kecskeméten, hol pedig Nagykrösön tartotta. Vetter Antal
altábornagy, a honvédsereg fparancsnoka, Szolnok elfoglalása után Czibak-
házánál minteg\- 35.000 embert s 150 ágyút szállított át a Tiszán, s Nagykrös
közelében, a kocséri erdnél ütött tábort, hogy a városban tanyázó császáriak ellen

onnan intézzen támadást. Vetter azonban e tervérl kénytelen volt lemondani,
mert a járatlan utak miatt a mocsaras területen az ágyúknak és a szekereknek
szállítása tömérdek nehézségekbe ütközött és mivel a császáriak az összes hadere-
jüket Nagykrös környékén egyesítették, tehát Czibakliázánál ismét átkelt a
Tiszán és Tiszafürechg vonult, a hol egyesült Görgey táborával. Ennek következté-
ben Nagykrös városa is megszabadult Jellasich hadaitól.

Az áprihs 6-án vívott isaszegi dönt küzdelem utána császári hadak a fvá-
ros felé hátráltak s a honvédsereg mindenütt cUadalmasan a nyomában. Április

közepén gyorsan hadilábra állították a nagykrösi nemzetrséget is, melyet
Aulich táborába rendeltek. A nagy nemzeti küzdelem már vége felé közeledett,

midn ismét megjelent a honvédsereg Nagykrös falai között. Perczel Mór,
a turai lovasharcz után (1849. jidius 20) 2000 lovasával Abonyba vonult, majd on-
nan il/é5zóro5 tanácsára Nagykrösön, Kecskeméten és Félegyházán át Szegedre
húzódott, hova július 28-án érkezett meg. (Gracza György 1848—49. szabad-
ságh. tört. V. 612.) A távozó honvédeket csakhamar követte Haynau, a ki Buda-
pestrl július 24-én indult az Alvidékre. HavTiau seregének balszárnya LÁchtenstein,

majd Schlick vezérlete alatt, Szolnokon és Nag\^krösön át a Tiszához húzódott.
A nagy nemzeti küzdelem véget érvén, kezdetét vette a megtorlás. A város Abszolút i«mu3

])olgárai közül töbl^et liaditörvénj'szék elé állítottak, de súlyosai)!) l)üiitetést nem
szenvedtek. Id. 5afo>s Ambrus fbíró ellen, kit a korma ly vésztörvényszéki bíró-

nak nevezett ki, még 1849 július havál)an a jiestmegyei cs. kir. biztos htlen-



43G Nagykörös.

Ai nralkodú
Nntt}-kórÖ9on,

Lázongás.

ség ozimén ineginditotta az eljárást s vagyonát zár alá vétette. Tanárky
Gi>deoiit . a város or.szággyülési képviseljét a pesti haditörvényszék elé idézték,

do 1850-l)en is kegyelmet nyert. Azok közül, a kik mint nemzetrök vagy hon-
védek karddal szolgálták a hazát, sokat elitéltek. Galgóezy Károly is hadi-
törvényszék elé került, de 1850-lien öt is felmentették. Kaloesa Balázst, a ki

Görgey hadáhan szolgált, az aradi vértörvényszék halálra ítélte, mely Ítéletet

kegyelemlil 10 évi várfogságra változtatták. Kaloesa Balázs azonban pár év
múlva kegyelmet nyervén. lS54-l)en elkobzott javait is visszakapta. Póka
Sándort, a ki mint nemzetr küzdötte végig a szabadságharczot, az ön-
kényuralom ügyvédi oklevelétl fosztotta meg. A honvédtisztek közül többet
közlegényekként a császári hadseregbe soroztak, Így Pálinkás Gyulát és Szent-
pétery Gyulát is. Csak kevesen menekültek ki az országból ; ezek közé tartozott
Szalay László honvédezredes, a ki mint menekült, Amerikában halt el. • U4 í| 'i

A szabadságharcz leveretése után a várost ostromállapotba helyezték,
melyet csak 1854-ben szüntettek meg. A városi önkormányzat is megbénult.
1850-töl kezdve a városi tanács 12 kinevezett tanácsosból állott, a járási fszolga-
bíró ellenrzése alatt. A flirói állást is beszüntették ; e teendket 1852-töl

1860-ig a megyei szolgabíróság látta el. A városi közigazgatás élén 1853-tól a
kinevezett polgármesterek állottak. Ez az állapot az 1860. évi októberi diploma
kibocsátásáig tartott.

Az önkényuralom alatt az uralkodó két ízben is meglátogatta a várost.

Els ízben 1852. évi körútja alkalmával, június 11-én érkezett Nagykrösre,
mely alkalommal a város hódolattal fogadta ; raásodizben 1857 évi körútja alatt,

május 24-én, Erzsébet kiráhniéval együtt jött Nagykrösre. E látogatás emlékét
az ugyanaz évl;en újra felépült felszegi ref. leánjaskolával örökítették meg, mely
a legmagasabb látogatás emlékére ..Erzsébet leányiskola" nevet visel.

Az 1861. évi rövid alkotmányosság alatt a fbírói hivatal ismét feléledt és

1872-ig állott fenn. Az 1861. évi országgylési képvisel-választások alkalmával
a város Tanárky Gedeont küldte fel az országgylésre.

1861 január havában néhány dohánycsempész miatt valóságos lázadás

ütött ki. Mivel a dohányrök néhány dohánycsempészt kisértek be a város-

házára, a piaczon lev nép között forrongás támadt, melyet csak a Kecske-
métrl idevezényelt katonaság tudott lecsillapítani. A lázongásnak öten estek

áldozatul, ezenkívül számosan sebesültek meg.
1863-ban nagy szárazság uralkodott az Alföldön. A beállott ínség enyhí-

tésére a város 4000 mér rozsot vásárolt és egyúttal elhatározta a Gcrje-ér sza-

bályozását, hogy a város lakosainak helyzetét munkaadással lehetleg meg-
könnj-ítsék. Az 1863. évi ínség csapásainak enyhítésében tevékenj' részt vett

Jalsoviczky Károly, kinek nevéhez fzdik a czeglédí gzmalom felállítása is, mely-
nek alapkövét 1863-ban tették le. Az 1866 május 24-iki országos fagy Nagykrös
határában ismét tetemes károkat okozott. A város az ínség en5^hítésére 100.000 frt.

kölcsönt vett fel, melyet a városi takarékpénztár az ínségesek között

kiosztott.

Az 1865. évi országgylési képviselválasztások alkalmával Gubody Sán-
dort választották meg képviselvé, a ki 1867-tl 1868-ig a város polgármestere
is volt. A város polgármesteri .székében az 1867-ben visszaállított alkotmányos
korszak óta hosszabb ideig ültek : id. Póka Károly 1873— 1880, Ádám László
1880—1888, az visszavonulása után Póka Kálmán 1888— 1898, utána Ny.
Szabó Ferencz, majd az halálával Póka Károly, a ki ez állást most is viseli. Az
alkotmányos korszak alatt a községi önkormán\-zat is szabadabb mozgást nyert,

a város anyagi és szellemi téren jelentékeny fejldésnek indult ; modern városias

fejldést különösen Ádám László és Póka Kálmán polgármesterek alatt vett s ez

irányban folj-ton halad elre.
A millenniumot 1896-ban ünnepélyes díszközgylés keretében ünnepelte meg

a város ; melyen a városi tisztviseli kar fölállítandó nyugdíj-intézményére mint
els alapot V. Faragó Ambrus földbirtokos 10.000 koronát ajánlott fel ; a város
a nj-ugdíj-intézménx-t alkalmazottai részére 1910. jan. 1-én léptette életbe

;

ugyancsak a millennium évében kiadta a város a monográfiáját és a tetétleni

Arpád-halmon. mely a Tanárky Gedeon örökösei birtokán emelkedik, emlék-
oszlopot állított, melyre Arany Jánosnak, a ,,Tetétleni halmon" czím költemé-
nyébl vett következ sorok vannak bevésve :
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,,E halmon verette sátrát — Honunk szerzje : diadalmas Árpád,

tekinte szét uralkodó — Szemekkel a vitéz honalkotó."
Innen

A város határaA budapest—szegedi vasútvonalon utazva, Czegléd elhagyása után Nagy-
körös r. t. város határába jutunk. A város az éjszaki szélessésr 47''2'3" és a Ferró-

tól számított keleti hosszúság 37<'27'7" alatt teri el. a küls részekkel egj-ütt

66.810 k. hold 394 D-öl nagyságú területeken. Éjszakról Czegléd. keletrl Abony,
Törtei és Kocsér, délrl Kecskemét és n_\-ugatról Lajosmizse és Pusztavacs hatá-

rolja. A közigazgatásilag ide tartozó Tetétlen-puszta területileg nem is függ össze

a város határával, mivel Törtei község határa közéjük n\nilik. A város fekvése
tipikusan alföldi ; a határ majdnem egészen sík, csak helyenként váltakoznak a
buczkák mélyebb lapályokkal. A terület legnagyobb része homok, ennek termé-
keny veg\'ületeivel vegyesen. A tengerszín fölötti magasság 89 és 145 m között

váltakozik ; a legmagasabb pont a szénástelki rétek éjszaknyugati szélén lev
,

homokbuczkán s a legalacsonyabb a Gerje-éren lev hármas hídnál van.

A nagykiterjedés határ egj^es részeinek elnevezése a következ : Alsó-

füzes, Alsójárás. Alsónyomás, Arboz. Bánom. Bántse. Barátszilos. Besny,
Bokros. Borbás, Csem. Csikosalja. Csípvár. Csókáserd. Ereklyés. Esed. Fáskert,

Fekete. Felsfüzes. Felsjárás. Földvár. Gátér. Gógánj^ Halastó. Hangács. Hant-
háza, Homol^"táj a, Hosszúhát. Kálmánhegy, Kappanhalma. Kereszterd. Kövér-
völgye. Középbokros. Kürtilapos. Lencsés. Ludas. Mintakert. Molnár-telep,

Nagyerd. Nyárkútrét, Nyársapát, Nvilas. Nvilasbesny. Oppenheimtelep. Pál-

fája. Pöczöki szlk. Sirató. Somogyerd. Szárazdl, Széchen\-i-kert . Szénás-
telek. Sziu-dok. Temethegy. Tetétlen, Tormás. Világos. Vízállás és ZsiroshegA'.

Mint a város ^ kris (hehi tájszólás szerint krös-) fától, úgy N3"ársapát (azeltt
Nyárasapát) a nyár, Alsófüzes a fz, Bántse a tölgy (Nagykrösön t-fa) és

Barátszilos a szilfától nyerte nevét.

A határba érve, nemsokára Nyársapát nagy és tágas állomásába robogunk, a vasút.

mely keletkezését nag^Tészben Szarka Áliháh' kir. tanácsos áldozatkész buz-
gólkodásának köszönheti s mely a tanyai lakosság terményeinek közvetetlen
fölvételére és továbbítására szolgál. Innen kezdve a vonat homoki szltelepek
között halad egészen Nagykrösig, melynek kiemelked tornyait és emeletes
házait a pályát szegélyez fáktól csak akkor látjuk, midn már majdnem a
pályaudvaron vag^Tink. Itt volt valaha a Sirató nev temet, melynek eredetét

Tompa Mihály megénekelte. Az állomási épület meglehetsen dísztelen és a
forgalomhoz \-iszonj'ítva, kicsiny. De annál nagyobbak az árúfölvételi épületek,

azonban nyár idején, mikor az ugorka, dinnye és gyümölcs elszállítása óriási

méreteket ölt, még ezek is szknek bizomnilnak. Az állomástól délfelé van
még a Fekete-megáUó. Az államvasutak czegléd—kecskeméti szakasza 1853.

szeptember 1-én nyiXt meg a forgalom számára és ma már évente — az 1909.

éxi kimutatás szerint — 115.560 utas érkezik a nagykrösi állomásra és kb.

ugyanenn\'i indul is innen. Az árúforgalom a következ : érkezett 242.852 m
teheráru és 115.728 m. gyorsárú; föladtakl87.197 m teher és 82. 120 m gyor-
sárút. A város érdekeit szolgálja az 1909-ben megn^^[lt czegléd—csemi motoros
helyi érdek vasút is, melynek végállomása a nagykrösi határ éjszakn_\-ugati

sarkába esik.

Kilépve a vasúti állomás épületébl, az Erzsébet-térre jutunk, melyen a Erasébettér.

villamos telep áll. Itt volt a múlt század második felében a Császár-kert. mely
oiuian kapta nevét, hogy mikor 1852 június 11-én egyedül és 1857 május 24-én
boldogult hitvesével itt járt I. Ferencz József király, az e helyen volt ligetben
tartották a népünnepél_\i:, ökörsütéssel kapcsolatban. A szerencsétlen vég
Erzsébet királyné emlékére nevezték el újabban a teret. A villamo.stelep a város
tulajdona, de a Magyar Siemens Schuckert Mvek Villamos r. társ. tartja üzem-
b(>n és a városnak 38.368 K évi bért fizet. A villamostelep 1910 májusában kezdte
meg üzemét és a város közvilágítását 12 ívlámpa és 500 villamos körte látja

el, melyek egész éjjel égnek. A város a közvilágításért 12.500 K bért fizet.

Az állomástól és a villamosteleptl délre, közel a vasútvonalhoz van a
Gschmindt-iélií <iyá.T r.-t. konyak-, törköly- és szilvórium-fz telepe, mely 1896-ban
épült. 7 lóers géppel és 24 munkással doluozik.

A pályaudvartól a városba vezet Kossuth Lajos-utcza a villamos telepnél tn u városba,

merész hajlással nyusíatnnk kanyarodik i's két nld.ilt e^iims fiiliU/int.vs b:í./;ik
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között vezet a város szívébe. A közel 2 km. hosszú kocsiút tetemes szélességben

és a baloldali gyalogjáró aszfalttal van burkolva. A közepe táján balról találjuk

a K. Faragó Ferencz adományából 1882 óta fönnálló felszegi kisdedóvót, míg jobb-
ról több népolvasókör figyelmeztet bennünket a nép kulturális haladására. A
városnak e futczája most van rendezés alatt. Kétoldalt számos keskeny mellék-

utcza ágazik ki, st majdnem minden második háznál egy zsákutcza, melyeket
alig lehet valaha kiküszöbölni, mivel a srn beépített telkek másként nem köze-

líthetk meg. Már itt szembeötlik az a különös sajátság, hogy Nagykörös utczáin

a házak folytatólag vannak számozva, páros és páratlan számokkal egymás-
után és a hol az egyik oldal végzdik, ugyanott kezddik az utcza másik
oldala.

A hol a vasútról jöv utcza kiszélesedik, a Széchenyi-tér nevét veszi föl. Itt

találjuk balról Jalsomczky Sándor belügymin. tanácsos csinos, modern és kifelé

földszintes úrilakát. Majdnem szemben van vele a Nagykrösi Közgazdasági
Bank r.-t., mely 1905-ben alakult. 1000 db 200 K névérték részvénynyel, me-
lyeknek forgalmiértékemamár 400K és az alaptöke 600,000 koronára van fel-

emelve. Az évi forgalom : 4.000.000 K kölcsön, 2,600.000 K betét és a tarta-

léktke kb. 100.000 K. A bank igazgatója Sántha Béla. A bank épületével

szomszédos Vladár Károly gzmalma és gzfürdje, mely 64 lóers géppel és 14

munkással dolgozik.
Kos8uih-tér. ^ Széchenyi-tér a város fterébe : a Kossuth-térbe torkollik, mely a keres-

kedeljni forgalom lebonyolítására, a piaczok megtartására szolgál. Hatalmas, nagy
tér, melyen nyáron valóságos hegyek állanak a város f gazdasági terményébl :

ugorkából és késbb dinnyébl. De még így is szk és tervbe van véve, hogy egyes
háztömbök lebontásával kibvítik. Jobbról van egy modern emeletes ház, a mely
arról nevezetes, hogy e helyen állt a város els emeletes háza, az ú. n. palota.

Ezt a miilt század els felében a Sypos-család építtette ; késbb a Szalay-család

birtokába került, ma pedig bérház. Néhány házzal odébb van a városi szálloda,

a melyet 1885-ben építtetett a város a régi vendégfogadó helyén. Ma is a város

tulajdona, de bérbe van adva. Csinos, egyemeletes épület, melynek els emeletén

oszlopokon nyugvó, 15 m. hosszú és 3 m. széles, hatalmas erkélye van, nagy abla-

kokkal. Az emeleten van a díszterem, a hol a városi közgyléseket is és elsrend
bálokat tartják. A földszinten az udvari fell szintén van egy nagy terem, a mely
a színieladások tartására szolgál, szétszedhet színpaddal ; ezenkívül itt is szok-

tak bálokat és hangversenyeket tartani.

Balról a Kossuth-tér kezdetén van a Nagykörsi Népbank r.-t. egyemeletes
háza. A Népbank 1873-ban alakúit, 1000 db 80 koronás részvénybl álló alap-

tkével. 1895-ben az alaptkét 200.000 koronára emelték s a részvényeket

200 K értékvé változtatták át. A legutóbbi év összforgalma 114,312.396-20 K,
melyl l a pénztári forgalom 50, 156.827'28 K volt. A fbb tételek a következk :

betétállomány 3,900.680-05, váltótárcza 2,476.661, jelzálogkölcsön 2,309.440-82,

törlesztéses jelzálogkölcsön 664.08241, átengedményezett jelzálogkölcsön

410.556-47, folyó.számla adósok tétele 781.048-27, értékpapirállomány 573.766,

vLsszleszámítolt váltók állománya 1,511.158, ház és ingatlanok értéke 91.293.09 K;
a ti-szta nyereség 122.937-71 K és az osztalék részvényenként 27 K. A Népbank,
melynek vezérigazgatója Jalsoviczky László di'., jelenleg az Osztrák-Magyar
Bank mellékhelye. A Népbank szomszédságában van az emeletes Kzvonti szálló,

majd az ú. n. postapalota következik.
Postapalota. A postapalota a város diszes, kétemeletes bérháza, a sarkán kupolával s

jelenleg itt van elhelyezve a posta-, távíró- és távbeszél-hivatal. Nagykrösön
1788-ban állítottak föl postahivatalt, melynek javadalmazásához a város

annak idején 100 m hold, az ú. n. postaföld átengedésével járult. Az els posta-

mester Sántha Antal volt, a ki a postát 1793-ban Kovásznál Kovács Mózesnek
adta el. Késbb Szobonya Istv^án lett a j^ostajog tulajdonosa, majd ennek halála

után özvegye : Inárcsi Farkas Sára s midn férjhez ment, férje : Gubody János
(1822). E család birtokában maradt egé.szen az államosításig, a mikor (1884) a
postaföld Ls megfelel kárpótlással visszakerült a város tulajdonába. A távírót

1872 április 21-én állították föl s 1888 január 3-án egyesítették a postával ; a táv-

beszél 1905 augusztus 28-án nyílt meg. Jelenleg a postafnökön kívül 10 hivak
talnok és 12 kézbesít és szolga mködik itt. A hivatal kézbesítési kerületéb—

53 puszta és major tartozik. Van 11 levéiszek réi y és ujjai í.rrji éilékczike
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árusító. A telefonállomások száma még alig holadja meg az 50-et. A forgalom az

elmúlt évben a következ volt : levélpostai küldemény érkezett 585.520, elment

256.408, ajánlott levél érkezett 19.210, elment 16.390; csomag- és pénzküldemény

érkezett 29.734. elment 16.894; távírat érkezett 12.795, elment 10.673; táv-

beszélgetés a távolsági forgalomban 1667, hel^•i forgalomban 41.652; utalvány

érkezett 20.021 db 2,366.000 K és elment 25.078 db L275.000 K értékben
;
posta-

takarék- és csekkforgalom : befizetés 14.621 db 2,136.000 K és visszafizetés

1549 db 342.000 K értékben ; a posta évi összes bevétele 65.460 K.

A postapalota után következik a Steiner-féle földszintes ház. melynek járásWró =4?.

megszerzésére a város megindította a tárgj-alást, hogy a rajta lev épületeket

lebontva, ezzel a telekkel is növelje a fteret. Mellette van a város épülete, mely-

ben valaha a régi patika volt s ma itt van a városi mészárszék. Ez épületnél a

Kossuth-tér még jobban kiszélesbül és balról találjuk a kir. járásbíróság sárgára

festett, régi, egyemeletes épületét. E ház még a múlt század els felében épült

és az abszolutizmus alatt a cs. kir. szolgabírói hivatal székelt benne. Késbb itt

volt a városi törvényszék, majd a telekkönyvi, közgyámi és gyámpénztári hiva-

tal. Most az 1872-ben fölállított járásbíróság, telekkönyvi hatóság és a fogház

nyer benne elhelyezést.

Mellette van a róm. kath. templom, mely 1782—88-ban, a róm. kath. K^^tj,. templom

egyház megújításakor épült. Régente a mai ref. templom volt a kath. híveké,

de midn a török korban a ref. vallás túlsúlj^ba került, egy darabig közösen

használták, késbb pedig a történeti részben vázolt összekoczczanás követ-

keztében egészen a reformátusok birtokában maradt. A kath. egyház 1668-ban

majdnem teljesen megsznt, mert sem templomuk, sem lelkészük nem lévén,

istentiszteletet nem tarthattak és igy a hívek vagy áttértek, vagy elköltöztek.

1733-ban Nagykröst fiókegyházként Alpárhoz csatolták, majd 1768-ban meg-
engedték a kath. híveknek, hogy az ú. n. Kvártélyház egjik termében isten-

tiszteletet tarthassanak. Végre sok viszontagság után Mária Terézia 1778-ban

hehTeállította az egyházat. Majd a templom, plébánia és kántorlakás is föl-

épiilvén, azóta állandó lelkészük van a katholikusoknak. Ma a Mvek lelkiszük-

ségletérl a plébános gondoskodik, két segédlelkészszel.

Befelé haladva, ugyancsak a baloldalon áU az ódon, tornyos, egyemeletes városháza.

városháza, homlokzatával a ftérre fordulva. Ezt a telket 1702-ben szerezte a

város gróf Keglevich Zsigmondtól, 600 rhénes frtért, hogv^ városházát építsen

rajta. A városháza föl is épült néhány évvel utóbb, de 1738-ban leégett, azonban
újra fölépítették. A mai emeletes homlokzat a toronynyal 1811-ben készült.

Mindkett zsindelylyel volt fedve, melyet 1843-ban cseréppel váltottak föl.

A toronyban volt a tzrség, melyet újabban a ref templom tornyába helyeztek

át. 1847-ben a délkeleti földszintes szárnyat is emeletre vették. 1887-ben s késbb
1895-ben újabb földszintes szárnyakat ragasztottak hozzá, de még igy is oly

szk, hogy a városi hivatalok mind nem férnek el benne, hanem azok egy részét

a város bérházaiban kell elhelyezni. Tervbe van véve egy új városháza, a régi

érdekes homlokzatnak a fölhasználásával. A földszintes épületrészben van még
a Nagykrösi Községi Takarékpénztár, mely 1860-ban alakult s mint ilyen, elí.

volt az országban. Az els év forgalma a következ volt : bevétel 68.530'30 K,
kiadás 60.365-94, készpénz 8164-36; vagvon 56.76436, teher 56.160; nyereség

604.36 K. 1883-ban a 20.000 koronás "alaptkét 200.000 koronára emelték.

Az elmúlt 1909. évben a forgalom fbb tételei már a következk : összforgalom

142,125.501-84K,bevétel21,780.528-85,kiadás 21, 673.49316, betétek 7,966.652-24

K ; mérlegszámla : 6,702.602-55 K vag^'on és 84.911-88 K tiszta nyereség. A taka-

rékpénztár vezérigazgatója Kökény Dezs dr.

A városháza szomszédságában van a vasrácscsal övezett kert közepén álló re/. Ret icmpiom.

templom, eltte Kossuth Lajos szobrával, mely TóíAIstván debreczeniszobrász alko-

tása. A templom építési ideje ismeretlen, de a mint az egyes maradványok csúcsíves

építési stílusából következtetni lehet, még jóval a mohácsi vész elttiidkbl szár-

mazik. Elbb a katholikusoké volt, majd a reformáczió elterjedése után a

kálvinista hívek birtokába került. A templomot több ízben bvítették és tornyát

átalakították ; így legutóbb 1906-ban, a mely alkalommal a torony régi szép góth
jellegét egészen elvesztette. A karcsún magasba emelked torony fönt zárt folyo-

sóval van ellátva s mivel ez a város legmagasabb pontja, '.tt van a tzrség is.

A ref. egyház két rendes és két segédlelkészt tart.
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FöftimnáiiDiM. A városliáza és a rof. tomplom között van a ref. jgimnázmm régi emeletes
épülete, mely 1830-ban épült részl)en azokból a kövekbl, melyek a templomot
hajdan körülvev ezintermet alkották. A gimnázium eredetét már a történeti

részben ismertettük; itt inkább az épületek leírását adjuk. 1864-ben ezt az épü-
letet egy natryteremmel és könyvtárhelyiséggel bvítették ki. Az els könyv-
tárosok SzUá{jyi Sándor és Szabó Károly voltak, a kik a könyvtárt rendezték.
Ekkor liüntt)tták le azt a kis földszintes házat, melyben itteni tanárkodása alatt

Arany János lakott, kinek a két föntin kívül még részben Salamon Ferencz,
Mentovich Ferencz, Sz. Warga János és Szász Károly országos nev férfiak is

tanártársai voltak. Idvel az épület már nem felelt meg czéljának és fölmerült

a bvítés vagy új építés terve, a mely Ádám Grerzson igazgatósága alatt, 1896-ban
öltött határozott alakot. Elbb a régi épületet akarták kil)víteni. de ezt a tervet

liamar elejtették és új liel^^ség építését határozta el az egyháztanács a temet
mellett. Azonban a város csak azzal a föltétellel volt hajlandó 100.000 K segélyt

megszavazni az építkezéshez, ha a fgimnázium a régi telken épül. Végre 1900
januárjában ilyen értelemben hozták meg a határozatot. Az építkezést, melyhez
az állam 170.000 koronával járult, még ez év július 2-án V. Faragó Ambrus
fgondnok felügyelete alatt megkezdték és 1901 szeptember 15-ére be is fejezték.

A hatalmas, moderii, kétemeletes épület homlokzata nyugatra néz. x\.z udvar
felé két szárnya és különálló tornacsarnoka van, azonkívül vízvezetékkel és

villamos világítással is föl van szerelve. Van benne 12 tanterem, rajzterem és

szertár, veg_\i:ani, természetrajzi és természettam eladó-terem szertárakkal,

gjTÍlésterem, zeneterem, hol télen az ifjúsági istentiszteleteket tartják ; ifjúsági

könyvtár, közel 3000 és nagy kön\Ttár, 20.000 kötettel, mely utóbbinak a nyil-

vánossá tételére most történt elterjesztés ; továbbá természetrajzi és filológiai

múzeum, igazgatói lakás és iroda, tanári és értekez szoba, kapus-szoba és szolga-

lakás. Az egész épület 300.000 koronába került. A megnyitás azonban csak egy
évvel késbb, 1902 szept. 25-én ment végbe, a mikor nagy ünnepség keretében
Ádám Grerzson utódja, Szalay G^Tila igazgató vázolta az építés történetét, Hor-
váth József tanár pedig alkalmi ódáját szavalta el. Jeleieg az intézetnek az

igazgatón klvüI van 13 rendes tanára, torna- és énektanára, orvosa, róm. kath.,

gör. kel. és izr. liitoktatója. Az 1909— 10. iskolai évben volt 371 növendék (az I.

oszt. párhuzamos), ezek közül vizsgázott 356 ; érettségit tett 39 ifjú.

Arany-szobor. Az Új és régi épület között van egy öreg eperfa, mely Arany lebontott

lakása eltt állt. A kegyelet vasvédvel vette körül, de már nagyon pusztul.

A gimnázium régi épületén, melyben most egyházi és városi hivatalok vannak,
a következ szöveg márvánj-tábla liirdeti Arany emlékét : ,,E helyen állott

az a ház, a melyben ev. ref. gymn. tanársága utolsó idejében lakott Arany János,

magyar hazánk nagy költje 1856— 1860. Ezt az emléktáblát egyházunk és

városunk nem múló kegj^elete jeléül állította a nagykrösi ev. ref. egyház az

1901-ik évben." Az emléktáblát a fgimnázium új épületének fölavatásával

egyidejleg leplezték le, Danóczy Antal fgimnáziumi tanár ünnepi beszéde

kíséretében. Itt áll az Arany-szobor is, meh'nek emelésére az 1896-l)an tartott

összejövetelen pendítette meg az eszmét Ádám László földbirtokos, Arany
egykori tanítványa, mire az eg3-ütt lev tanítványok nyomban 842 koronát adtak

össze. Ádám elnöklé.se' alatt végrehajtó-bizottság alakult, mely az összes volt

tanítványokat és a gimnázium valamennyi növendékét fölszólította az összeg

gyarapítására. Majd Ádám László és Kozma Ferenczné biizgólkodására széles-

kör társadalmi akczió indult, melynek eredményeként az idközi kamatokkal
együtt egybegjTÍlt a szükséges összeg. A szolirot SírofeZ Alajos készítette 20.000

koronáért. A bronz mellszobor, melynek talapzatán márványból a vén gulyás.

Arany hasonló czim és körösi vonatkozású költeményének alakja ül, az em-
léktábla eltt áll. A .szobrot 1910 szept. 25-én, országos ünnepség keretében

leplezték le. Beöthy Zsolt tartotta az ünnepi beszédet és Szaboicska Mihály

alkalmi ódáját szavalta el. Az Akadémia, Kisfaludy, Petfi és vidéld irodalmi

társaságok, az éidekelt és a szomszédos városok, egyházak és iskolák, a helyi

testületek, egj^esületek és magánszemélyek számos koszorút tettek le a szoborra.

C/.-.giédi-út. A városháza és a járásl>író.ság, ületleg róm. kath. templom között n\nlik

a Kossuth-térböl a Czeglédi-út, melyiil a város szélén az Abon>d-út ágazik ki.

Az elágazásnál 3 kat. hold 1007 U-ö\ területen van a méntelep vörösre festett

laktanyája. Ez azeltt lovassági laktanya volt és 1837—38-ban épült. Elül vannak
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a tiszti és altiszti lakások, hátul pedig az istállók, melyekben rendesen átlag

180 mén van. A laktanya a város tulajdona és 7200 K évi bért kap érte. —
A méntelep mögött van a Széchenyi-fürdkert. a mely szintén a városé és a terü-

lete 13 kat. hold 863 C-öl. A nép Czifrakertnek nevezi ; a XIX. század elsó

felében itt állt a sörgj-ár. A város kezdeményezésére 1859-ben alakult a fürdó-

kert-társaság. a mely ezt a területet bérbe vette s akkor épült ide a fürd és a
vendégl, míg a svájczi pavillon 1872-bl való. A fürdókert-társaság késbb
részvénytársasággá alakult át. A fürdkért árnyas fáival és díszes virágágAaival

ma is legkellemesebb sétahelye a város közönségének. Mellette van a csolnakázó
tó, melyen télen a korcsolyázó-egyesület korcsolyapályát tart fönn. — ügj'an-
csak az Abonyi-út felé. a Bokros városrészen túl van a városi kázvágóMd, melyet
mintaszeren berendezve, 1889-ben állítottak föl. A Czeglédi-út mellett van a
Xagykórösi Mészhomok-mükógyár r.-t. telepe.

Visszatérve ismét a ftérre, közvetetlenül a ref. templom és Kossuth-
szobor mellett a Szolnoki-utcza ágazik ki, ezzel derékszög alatt pedig a Kecske-
méti-utcza déli irányban. Ez utóbbin elindulva, jobbról találjuk a községi polgári

leányiskolát, mely a nagykrösi negA'let kezdeményezésére 1870-ben keletkezett.

azonl)an mai jellegét és szervezetét csak több évi viszontagság után nyerte.

Jelenleg az intézet 15.760 K költségbe kerül a városnak. Az utcza baloldali sar-

kán van a Gubody-telek, a hol az egykori postaház állott, mely mint láttuk

a joggal együtt a Gubody-családé volt. Itt balra befordulva, tágas térre jutiuik.

Ezen a helyen volt valamikor az ótemet. Ugyanis a temet eredetileg közve-

tetlenül a templom mellett kezddött és idvel, a hogy jobban benépesült,

mindig kijebb húzódott, míg a fölszabadult belsrészeket beépítették. Az
ótemet helyén ma mintegy 30 kat. hold föl van parczellázva kertváros czéljaíra

és már van is rajta néhány csínos, villaszer épület.A középen meghagyott térség,

a mely most a sertéspiacz, az építend második református templom helyének
van szánva, mel\Tiek építési költségeire Kovács Lajos 4S-a3 honvédhadnagy, az

egyháznak több, mint 40 éven át lelkipásztora, 50.000 koronás alapítványt tett.

A Temet-utczán kifelé haladva, balról találjuk a Jlocsy László-féle kúriát,

a mely most Ádám László és neje Mocsy Francziska tulajdona, jobbról pedig
Xemcsik Gusztáv gzmalmát, mely 85 lóers géppel és 13 mimkással dolgozik.

A Temet -utczát ól balra van az ú. n. Mintakert. mely 13 kat. holdon lSö6-ban
keletkezett ; a városé és jelenleg a kertészeti egyesület tartja kezelésében.

A kertben csínos épületek vannak, melyek a keletkezéskor a földmunkával együtt

28.000 koronába kerültek. A Mintakertet kezel ,,ííagykrösí gyümölcsészetí,

i orászati és szlészeti egyesület" 1883-ban alakxilt, de már 1885-ben ,,Xag\-

krösi Kertészeti Egyesiilet" lett a neve. Az egyesület mintaszl-. gA-ümölcs-,

díszfa-, nemesfz-, szlvessz- és konyhakertészeti telepet tart üzemben, cseme-

téket nevel és árusít. A gyümölcsöt úgy értékesíti, hog^" midn egy fa termése

megérett, a vasárnaponként tartani szokott árverésen a legtöbbet Ígérnek
eladja és a vev a termést leszedi és hazaszállítja. Ugyanígy történik a csemege-

szl-táblák termésével is. Mióta a Mintakert fönnáll, a város lakossága leg-

nagyobbrészt itt szerezte be csemetéit

Visszatérve ismét a Kecskeméti-utczába és azon kifelé haladva, jobbról

találjuk a Dabasi Halász Ferencz-féle kiiriát. mely most Gaál Dezsé, kinek

anyja Halász leány volt. Ezzel szemben vau a nemes Szalay Pálné V. Faragó
Zsuzsanna 12.000 koronás adományából épített ref. leán\-ískola és községi árva-

ház, melyet az ótemet kerületébl kiszakított telken 1881-ben építettek.

Az árvaház, keletkezése után mindjárt, a Nagykrösi Jótékony Negylet gon-
dozása alá került, özv. Jalsoviczky Karolyné, a nóegyesület nemesszívü elnökének
Inizgólkodására. Az; árvaház, melyben évente 20—25 árva nyer elhelyezést,

13.149 K költségbe kerül a városnak. — Az utcza jobb oldalán, Gaál Dezs úri-

laka mellett van Tanárky Gedeomié, az egjkori államtitkár özvegyének két-

tornyú kúriája, hatalmas, harmadfél kat. holdnyi park közepén. Ez az épület

azeltt Dabasi Halász Józsefé volt. Azután következik a J/a/tAényí-teleken

lev re/, népiskola, mely épületet 1892-ben vette meg a város, hogy az elemi

iskolák népesedésével a bels iskolák néhány osztályát ide helyezze át. Ezt követi

Inárcsi Farkas Elek, volt orsz. képvisel úrüaka, a mely most Kiss Pálé.

A város végét elérve, elttünk az enyészet birodalma : a temet. Az ótemet
ma már egészen föl van hag\-va, csak a régi és az^új temetben temetkeznek.

atca.

ilagyarorsiáe Virmegréi és Városai: Pest-Pilis-Solt-Kiskun Tírmegye. n.
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A város nag\nievü halottait és ma még él utódok rég elhuiu't kedveseik hamvait
átvitték a mai temetbe. Az ótemetöben csak egy sír maradt : hét szilfa között

Sziisz Károly hitvesének. Szász Polixenának. az Iduna néven ismert koltönnek
a sírja. Sírkövén a következ sírvers olvasható, mely részbeii Arany János és

részben Szász Károly alkotása : ..Egész teste fájdalom volt, — Egész lelke sze-

retet. — Az súlyával földre hajolt. — Emez égbe sietett. — Fényes lelkének

a mennyben — JobV> is. mint a földi szennyben. — Ott van igazi hazája, —
Kedveseit odavárja." Belépve a kapun a régi temetbe, mely egészen egybe
van foiTva az új temetvel, egy széles, árnyas, kétoldalt padokkal ellátott út

nvílik elttünk. A 34 kat. hold 505 ZS-ölnyi terület temet, fként akáczczal
srn beültetve, rendezett útaival, borostyánnal befutott díszcserjéivel és virág-

bokraival inkább egA^ liget és sétahclv hatását kelti és a tavaszi hónapokban
annak is használja a város közönsége. Közel a kapuhoz van Szigeti Warga János,
a fgimnázium egykori tudós tanárjának sírja. Majd beljebb Bordúcs fbíróé.
kinek sírkövére Arany János csinálta a következ verses föliratot : .,Azt jelenti

e néma jel. — Itt iiyugszik Bordács Dániel, •— Ügyvéd, bíró, polgár, barát, —
Sok szegény szív áldja porát. — Mint férj. maga volt a híLség, — Ez az els kese-

rség. — Melylyel hitvesét illette, — Hogy bánatba öltöztette." Ugyancs.ak
itt van Károlyi Sámuel dr. orvos, Károlyi Avpád bécsi flevéltáros és törté-

netíró lS62-ben elhunyt nagybátyjának a sírja, a melyre szintén Arán}- János
irta a következ sírverset

:

„óh a kimoudhatatlan — Gyászt mondd ki, néma jel '.
— Férj. atya volt : ma egy név :— KároI\-i Sámuel. — Egyedül hogy ne lenne — A sírnak mélyiben : — Két kis fia itt véle

— Lajos, László, pihen — És, hogy \ngaszt keresve — Találjon egy nevet : — Bús özvegy és

öt árva — Emelte e követ. — Orvos, ki itt lelt gyógyirat — Itt várja, mig uj nap virad."

A régi és Új temet határán az út két oldalán két oszlop áll. két fölíratos

márványtáblával. Valaha az ótemet fbejáratánál 110 D-öl alapterülettel,

keresztalakú deszkaépület, ú. n. temeti imaszín volt, mely már 1628-ban fönn-
állott. Azeltt szokásban voltak a predikácziós temetések, a mikor a koporsót
elbb idehozták és a gyászszertartás itt fohi: le. Eblien az imaszínben volt a
föutemlített két sírtábla, a szín két oldalába falazva, de már a hozzájuk tartozó

hamvak helyét akkor sem ismerték. Midn az imaszínt 1882-ben lebontották.

a két sírktáblát mai helyén állították föl. Az egyik tábla Helmeczy István
szuperintendensé, a ki 1670-tl 1753-ig élt. A márványon rajta is van dombor-mv alakja papi talárban, kezében a bibliával. A másik Helmeczy vejének,

az 1782-ben elhun\i: Sypos Gábornak a sírköve, az utóbbi bevésett czímerével.

Az ótemetbl áthozva, itt n>"aigszik az újban Szecsödy Gáspár kompániás kapi-

tány, a ki a sírfölírat szerint 66 csatában és 99 ütközetben vett részt. Majd díszes

kriptasor következik, még pedig nemcsak holtaké, hanem élké is. Ugyanis itt

szokásban van, hogy egA'es családok már életükben elkészíttetik haláluk utáni
nvTigvóhelyüket és sírkövüket, a halálozási évszám kivételével. A keresztútnál

több impozáns mauzóleum látható. Tanárky Gedeoné, a város els képviseljéé.

a késbbi államtitkáré ; Dabasi Halász Józsefé, els magA^ar szobrászmvészünk-
nek. Ferenczy Istvánnak az angyalszobrával ; Inárcsi Farkas Eleké ; Kalocsa
Balázsé, a ki a városnak és a ref. eg^'háznak óriási alapít vánj-okat hagyott és

nejéé. Ferenczy Annáé, a ki Idának, Erzsébet királAiié kedvelt udvarhölgyének
a nvére volt ; továbbá Filó Lajos ref. egyházkerületi fjegyzé, a nag_\-nev
tudós lelkészé, a ki GJenfben franczia %*itában vett részt s a nagykrösi egA'-

háznak. melyet 40 éven felül szolgált. 60.000 koronás alapítványt tett.

Kilépve a temet fkapuján, elttünk találjuk a vásárteret, melyen a f-
gimnázium befásított játszótere és a tzoltó gyakorló-tor07iy látható. A temettl
jobbra van az izr. temet, egy kat. hold. területen. A vásártéren túl nyugatra
a rám. kath. temet fái látszanak. Ezenkívül van még egy kath. temet és a kett
egjütt 6 kat. holdat foglal el.

környéke. ^ ref. temet küls részén van a járványkórház, melyet a város 1894-ben
építtetett. A vásártér közelében délre van az Els Nagykrösi Téglagyár r.-t.

telepe, melyet 1906-ban alakítottak át részvém'társasággá s jelenleg 35 mun-
kással dolgozik s évente 3 miUió téglát gyárt. A város felé indulva, találunk e^y
szárazmalmot, a mely ma már az egész Alföldön kiveszijen van, éppúgy, mint
a szélmalom. 18ö7-ben még 64 volt s ma már csak 3 van a város területén.

Ezek közül is csak kett mködik, a harmadik már motoros üzemmel szecskavá-

góvá alakult át. Hasonlóképen az egykori 15 szélmalomból is már csak három áll.
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Az Uri-utczán térve vissza a városba, egész sei'eg régi és újabb eredet, icmiák.

csinos kiiriát találunk. Molnár Gedeon volt városi fjegyz özvegyéét, 2000
D-öles, és Beretvás Jánosét, 2 holdas beltelekkel ; özv. Inárcsi Farkas Lászlónéét.

Szeles Pálét, érdekes, kívül rácsos ablakaival ; néhai Kalocsa Balázsét, a ni?iy

most az végi'endeiete értelmében Idsdedóvó ; a 'Sigray-íóle kúriát, a mely most
özv. Beretvás C4yörgyné 'Sigray Teréz tulajdona. A Hid-utczán tovább haladva,

a Vajkó-íé\e kúriákhoz érüik. melyelv egx'ike most Fitos Vilmos volt fölíapitányé.

a másik a Szenthe családé. Ezekkel szemben van KJiirer Ferancz motoros mulma né-

hány munkással. Az Arany János-utczában van Beretvás Gusztáv kúriája, a hol

itteni tanársága idején Arany János eg)' ideig lakott ; ez most Beretvás Györgyé.
Az egykori Jalso\4czky Mihály-féle kúria most Csefe Jánosé. Ugyancsak itt

van Beretvás Farkasné emeletes kúriája, nagy udvarral és kerttel. A hagyomány
szerint az épület földszintjét maga a fejedelem építtette s alatta van a tágas

Rákóczi-pincze, melynek ma is meglev kulcsa a régi lakatosmívesség remeke.
A Rákóozi-utczában van a Gellén-féle kúria, a mely most a Gubody-családé.

A Rákóczi-utcza eg^dk kiágazó mellékutczájának elején van az izr. tem- u.,-. tc-mpiom.

plom,, mely 1817-ben épiidt és 1845-ben megnagyobbították. Azonban a hit-

község még 1778-ban keletkezett és 1802 óta van rabbija, míg az istentiszteletet

eleinte bérelt szobában tartották. Jelenleg nincs a Mtközségnek rabbija, csak

két kántora és nagyobb ünnepeken a kecskeméti rabbi jön át. A hitközség hat

osztályú elemi iskolát tart fönn, melyben két taner mködik. — Ugyancsak
a Rákóczi-utczában van Kollársz és Társai Els Nagykrösi Gzmalma, melynek
gépe 80 lóers és 7 munkást foglalkoztat.

A Patay-utczában említésre méltó a Gombay-ié\e kúria, mely most D. Szüts Tanítóképz.

Judit tulajdona. Itt van a ref. tanítóképz is, meU^ a Patay Sámuel és Beretvás

Éva házastársaktól, a tanítóképz egjdk alapítóinak örököseitl vett telken áU.

A mai épületet 1891—•92-ben emelték, de az intézet még lS37-ben keletkezett,

azonban sok viszont agságoir és változáson ment át. Jelenleg a nagykrösi ref.

egyház és a dunamelléki egyházkerület tartja fönn. Az 1909.—10. isk. évben
az intézetnek 74 növendéke volt s H. Kiss Kálmán igazgató vezetése mellett

hat rendes tanár s hét kisegít és hitoktató mködött. A tanítóképzvel kap-
csolatos osztatlan hatosztáljü gyakorlóiskolába 47 növendék járt.

i\Iint érdekes régi épület, fölemlítend még a Rózsa-utcza és Szász Károly- Kaszinó,

utcza egyesülésénél a Nagykrösi Kaszinó mai háza, görög stílusú oszlopos hom-
lokzatával, mely eltt kert van. A kaszinó még 1842-ben alakult s újabban a

vele egyids Polgári Körrel egyesült. Köny\'tárállománya a 3000-et meghaladja.
Nagykrös r. t. város lakosainak a száma a legutóbbi népszámlálás adatai i-akoaság,

szerint 26.638 volt, ebbl 26.512 a polgári és 126 a katonai népesség. A jelenlevk
közül külföldi honos 16, külföldön távohev 45. Nem szerint volt 13.350 férfi

és 13.288 n. Életkor szerinti megoszlás : 6 évnél fiatalabb 3876, 6— 11 éves

3295, 12—14 éves 1811, 15—19 éves 2977, 20—39 éves 7053, 40—59 éves 5055.

60 évesnél idsebb 2571. Családi állapot szerint : 14.792 ntlen és hajadon,
10.172 házas, 1592 özvegy és 82 törvényesen elvált. Anyanyelvre nézve : 26.497

magyar, 68 német, 39 tót, 12 oláh, 1 horvát, 3 szerb é? 18 egyéb. Az egész lakos-

ságból csak 141 nem volt magyar anyanyelv, hanem azért mégis 26.614 tudott
magyarul beszélni, tehát 24 híján valamennyi. Vallás szerint : róm. kath. 7548,

gör. kath. 26, ref. 18.151, ág. h. ev. 166, gör. kel. 8, unit. 3, izr. 729, egyéb 7.

írni és elvasni tud 17.225. — A lakosság 5351 házban lakott, melyek túlnyomó
részben vályogból és sárból épültek, ^/j részben nádtetvel, de azért az alapjuk
lehetleg k vagy tégla és a cserép- és zsindelyfedés is terjed. A ható.ság kimu-
tatása szerint volt az elmúlt év végén Nagykrösön 4491 lakás, még pedig 2217
egy, 1657 két, 490 három, 284 négy-öt, 60 hat és 19 hatnál több szobás lakás.

Az összes házbérjövedelem 163.722 K.
Az óriási kiterjedés város területébl a szántóföld 43.999 kat. hold 1250'r^'<i'>^'|»ie8osz-

D-öl, legel 5773 kat. hold 171 D-öi, rét 7716 kat. hold 658 D-öl, nádas 70 kat.

hold 344 -öl, erd 2454 kat. hold 514 D-öl, .szl 3840 kat. hold 1183 D-öl.

kert 286 kat. hold 456 D-öl, mívelés alá nem es út, utcza és tér 2224 kat. hold
379 a-öl, park 8 kat. hold 862 D-öI, vasút 81 kat. hold 676 D-öl, temet és

pedig használatban 29 K h. 1596 D öl, használaton kívül 31 kat. hold 56 D-öl.

összesen 61 kat. hold 52 C-öI, beUerület 294 kat. hold 244 J-ol. melybl a
beépített telek 273 kat. hold 652 D-öl és az üres telek 20 kat. hold 1192 D-öl.
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A talaj általában homokos, még pedig agyagos humuszos barna homok, csak

éjszak-nvugaton sivár homok. Az éghajlat alföldi, nagy hidegekkel és nagy
melegekkel, azonban a hatalmas erdt cvülotek mégis kedvezen befolyásolják.

A lakosság ffoglalkozása a földmívelés és a belterjes gazdálkodás eg\Te

nacnobb tért hódit. Legfbb termény a rozs, azután a l)úza, árpa, kukoricza.

A szemes termények jóáron értékesíthetk. Szépen fejldik a mesterséges takar-

mán^'félék termesztése. így a luczerna, répa, bükköny, csalamádé. A gazdasági

"épek h;vsználata terjed, mtrágyát azonban csak a nagj'obb szltelepek alkal-

maznak. A földárak elég magasak. így a városhoz közeíes részeken 2000, távo-

labb pedig 400—1600 K a föld ára kat. holdanként. A mezgazdasággal foglal-

kozó lakosság kulturális fejlettségére jellemz, hogy mintegy 20 gazdászegyc-

sület van a városban. A munkásviszonyok trhetöek és a szocziálista agitátorok

méo' egyáltalálian nem értek el crcdmén\-t az itteni nép között. Kivándorlás

úgyszólván nincs, az elmúlt évben is mindössze hat útlevelet váltottak. A mez-
gazdasági termelésnek g%TÍmölcsbl és uborkából ki\-itele is van, még pedig az

utóbbiból olyan nagy arányban, hogy azt külön is ki kell emelnünk.

A nagv'krösi gyümölcs- és zöldségfélék közül felemlítend az alma, baraczk,

meggy, szüva, dinnye. Inirgonya, saláta, paradicsom és fként az uborka. Gyü-
mölcs- és uborkapiacza els az országban, saláta- és uborka-tenyésztése pedig

els helyen áll majdnem egész Európában. A lakosság már régóta foglalkozik

gyümölcs-, saláta- és uborkatermesztéssel és az ezekkel való kereskedés húsz év

alatt hatalmas lendületet vett. A gj'ümölcskereskedk sok fáradsággal meg-
teremtették az itteni gyümölcs és uborka jó hírnevét a messze külföldön. A mon-
archiában három helyen : Znaimban. Rákospalotán és Nagykörösön termesz-

tenek uborkát nagyban, de a nagj'krösi felülmúlja ket kitnsége mellett

még abban is, hogy három héttel elbb jelenik meg a világpiaczon, mint amazok.
Ez pedig az éghajlati viszonyokon kívül fként a nagykrösi szorgalmas gazd-

asszonyoknak köszönhet, a kik a vüág els uborkatermelöi. Az uborkával és

salátával bevetett terület kb. 2500 hold, de ez minden évben növekszik, mert
a lakosság a búza rovására egyre több és jobb teri£etet foglal el uborkának.

A kinek földje nincs, az bérel s egy porczió (= 100 D-öl) uborkaföld haszonbére

12 K, egy holdé 192 K. Közepes termés esetén is 1000—1400 koronát lehet

bevenni egy hold termésébl. S túltermelésrl egyelre szó sem lehet, mert bár-

mennyit hoznak is piaczra, mind ill áron értékesíthet. Emiek oka az,

hogy a nagykrösi uborka kellemes íz, zamatos, akár savanjitva, akár saláta-

ként kerül fogyasztásra és e miatt lett olyan kedvelt vüágpiaczi czikk.

Míg gabonát 500—600 vaggonnal szállítanak el Nagj^krösrl, addig a

gyümölcs-, saláta- és uborka-kivitel 2500—3000 vaggon évente. S míg a szemes

termés! ól kb. egy millió koronát vesznek be a nagykrösi termelk, addig az

uborkából és salátából mintegy két és fél milliót. A legersebb szállítás naponként
átlag 60—70 vaggon, meh'bl 40—50 vaggon az uborka és 30—40 vaggon a

gjnimölcs. Naponta két gv'orstehervonat indul Nagykörösrl, az egyik a vám-
küKöld felé Ruttkának, a másik IMarcheggen át Bécs és Prága felé és az árú

másnap már rendeltetési helyére ér. E vonatokon külön gj'ümölcsszállitó vaggo-

nok vannak, e czélra megfelel berendezéssel. UViorkát innen nemcsak Buda-
pest, Bécs, Prága, Brünn, Kattowitz, Przemysl. Püsen, Teschen és Lemberg,
hanem a vámkülföldre : Berlin, Drezda, Lipcse, Plauen és Chemiütz városokba
is szállítanak. A legújabb idben azonban a g\'ümölcs- és uborkakereskedekm
nagy változáson ment át ; ugj^anis eddig gj-ümölcskereskedelmnk középpontja

Bécs volt, oda szállították Nagykrösrl is a gjTimölcsöt és uborkát és az ottani

ügj'nökök adták el a külföldnek, de ma már az élelmes nagykrösi kereskedk
közvetetlen piaczot teremtettek a külföldön és árúikat egyenesen odaviszik.

Ennek elnye legfképen az, hogy míg azeltt a bécsi piacz znaimi uborkával

látta el a kiüföldet, most kés szig, míg a termés tart, a körösi uborkának piacza

van a külföldön. Az uljorkapiacz fidejében, mint már említettük, tele van a

ftér, ennek néhány tágrs mellékutczája és az ezekben lev 60—80 telep ubor-

kával s hajnali két órától kezdve már nagy a sürgés-forgás. Kb. 1500 fre tehet
azoknak a munkásoknak a száma, a kik a gyümölcs és uborka vásárlásával,

átvételével, összeolvasásával, válogatásával, kasokba és zsákokba varrásával

és az elszállítással keresik meg tisztességes napszámukat . Ezek 7io"^^ része asszony

és lány, kiknek egész nyáron át szép keresetük van. Hasonlóképen érdekes czikk
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még a fölmagzott uborka mágia, moly szszel jelentékeny mennyiségben, gabonás

zsákokban kerül piaczra és nemcsak a fvárosi, hanem a znaimi és brünni nagy
magkereskedk is elszeretettel vásárolják.

A belterjesebb gazdálkodás hódításával a lakosság az állattenyésztésre is Aiiit tenyésztés

áttért, de ez nem nagyaránjni és inkább saját szükségletre, mint eladásra tör-

ténik, különösen a nagyobb jó.szágnál. A lótenyésztés az angol és arabs, a szarvas-

marha-tenyésztés magyar és simmenthali fajtákkal történik A juhtenyésztés

csökkenben van. A sertéstenyésztésnél legelterjedtebb a kondorszr manga-
licza-faj. Ennek nagjTÓsze már eladásra kerül. Hasonlóképen a baromfitenyésztés

is ezt czélozza, a mely fként a fehér pulyka, tyúk, liba és kacsa nevelésére és

hizlalására terjed ki, újabban már a nemesebb fajtákkal. Szépen terjed a méhé-
szet is, a melynek termékét tekintélyes haszonnal lehet értékesíteni, azonban

a selyemtenyésztés még nagyon csekély. A legutóbbi év állatállománya a követ-

kez volt : 3538 ló, 10 szamár, 7442 szarvasmarha, 1451 juh, 74 kecske, 4798

sertés; ugyancsak a múlt év állatvásárjaira fölhajtottak 4220 lovat, 17.100

szarvasmarhát, 183 bivalyt, 5215 juhot, 20 kecskét, 6720 sertést, melyeknek
60%-át eladták. A helypénzszedésbl begyült az 1909. évben 47.041 K 74 fill.

Van a városban egy állami, egy városi, két katonai és egy magánállatorvos.

A homoki szlk telepítésévél Nagykrösön is nagv' lendületet vett a szl- szöiömiveiés.

mívelés, annvival is inkább, mert a szl- és gyümölcs-termelés a város lakos-

ságának már évszázadok óta kedvencz foglalkozása volt. A várost — kivéve

dél fell •— ma is minden oldalról régi szlskertek — itteni szólásmód szerint

..szlhögyek"— környezik, egy-két száz év eltt pedig még a déli részen is, a

merre ma szántóföldek vannak, szlskert volt, m?rt régi osztálylevelek sokszor

említik a , .Fekete högy"-et. A régi idben, a mikor még a szántóföldek alig

adtak valami jövedelmet, a lakosok jövedelmi forrásai a szlhegyek voltak.

Ujabb idben az addig parlagon hagyott vagy legföljebb erdültetésre használt

homok rövid id alatt benépesült szltelepekkel s mint már említettük, a vonat
az egész határban úgyszólván szltáblák között halad. Ennek a mozgalomnak
B. Tóth Ferencz volt a megindítója, a ki 1885-ben 142 kat. hold homokbuczkát
vett a Csemben s azt szlvel telepítette be. Négy évi fáradságos munka árán
mezei vasúttal lehordatta a buczkákat és a talajt egyenlvé tette, a mi maga
80.000 K-ba került. Ekkor beültette az egészet ezerjó, olasz rizling, kadarka
és sauvignon borszl, továbbá chasselas, muskotáh' és otonel csemsgefajtákkal.

An-a a területre, a mely eredetileg 4544 K-ba került, a tulajdonos 15 év alatt

a forgatással, karózással, trágyázással és építkezéssel 442.800 K-át költött rá.

S hogy a föld értéke azóta mennjat ntt, mutatja az, hogy ott, a hol Tóth
Ferencz kat. holdanként 32 K-t fizetett, most 600 K egy kat. holdnak az ára s

a melyért akkor még 20 K áUami adót fizetett, annak a területnek ma 600 K az

adója. A bokrosi telepen, a mely ezeltt csordajárás volt, mi 50 hold van beül-

tetve. Itt csinos présház van. Ennek a kezdeményezésnek a nyomán minden-
felé megindult a telepítés és a szlvel beültetett homok területe már a 3000
kat. holdat meghaladja, a mióta azután a czegléd—csemi vasút is kiépült.

A város ipara kisipar s csak a helyi szükséglet kielégítésére dolgozik, ipu-. keres-

A nagyobb ipartelepek közé számítható a már föntebb emiitett négy malom, kedeiem.

két téglagyár, a szeszgyár, Molnár Dániel kályhagyára és Segesvári Imre
asztalos motoros üzem gyára, jéggyárral kapcsolatban. A kereskedelmi élet

igen élénk. Csinos és nagy üzletek vannak mindenféle ágból, fként a piacztéren

és a forgalmasabb utczákban. A gyümölcscsel és uborkával való kereskedést
már bven tárgyaltuk. A városban van 610 önálló iparos és 267 segéd, 132 önálló

keresked és 80 segéd. Az iparosok, érdekeils. megvédésére, egyesületekbe tömö-
rültek, melyek a következk : az Ipartestület 1887-ben alakult, 610 mester, 240
segéd és 125 más tagja van ; a Csizmadia ipartestület 1872-ben alakult, tagjainak
száma 230 ; az Épít ipartestület 1874-böl való, tagszáma 28 ; a Kocsigyártó
ipartársulat 1872-ben alakult, taglétszáma 40 ; ipari egyesülés még az Iparoskör
176, az Épít-iparos munkás-egyesület 45 és az Iparosifjak önképz-ogyesülete
41 taggal. A kereskedelem élénksége mellett bizon\át még a már ismertetett

pénzintézetek, a vasút és a posta tekintélyes forgalma.
Mint már említettük, a közlekedést a Máv. budapest—szegedi vonala és icaziebedés,

a czegléd—csemi h. é. vjisút bonyolítja le. Ezenkívül a város területén megy köveiét,

keresztül a dunaföldvár—debreczen—máramarosszigeti állami út (K<>cskemét

—
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Czegléd közötti szakasza), a nagykörös—újkécskci és nagykörös—törtei—abonyi
törvényhatósági iközút (melyeket most építenek ki makadám burkolattal),

ezekenkívül még 28 helyi érdek községi közdl út van. A helyi közlekedés

eszköze 12 1 érkocsi és 2 omnibusz. Hogy a liehd közlekedés akadálytalanul

legyen lebonyolítható, újabban a város sokat áldoz az utczákés terek kikvezésére.

Bazalttal van burkolva 3000 01^29.200 Kértékben, aszfalttal 10.000 m^ 140.000

K. makadám alappal ll.öOO m- 80.500 K, makadám alap nélkül 1500 m*
6000 K. téglával 1000 m- 3000 K értékben; összesen burkolva van hét uteza

és tér. 5150 m hosszúságban. 27.000 m^ területtel. 258.600 K értékben. Az évi

ja^ítás 5700 K. Xiues biu'kolva. még 166 uteza. ÜjabI) burkolás az 1910. év

folvamán bazaJttaJ 400 m- 46.800 K értékben. A gyalogjárók burkolata a követ-

kez : aszfalttal 3 uteza. 2500 m. hosszú, 6000 m-, 72.000 K; téglával 31 uteza

22.000 m. 35.000 m'-. 70.000 K értékben. Az évi javítás költsége 2000 K s az

évi új kövezés 300 m-teiülevü. 6000 K értékben.

Nagykrös városa a tanügyet szintén elsrend érdeknek tekinti s arra

évente tekintélyes összeget áldoz. A ref. fgimnázium, ref. tanítóképz és városi

fels leán_\-iskoía történetével már foglalkoztunk. Az elemi iskolák statisztikáit

is közli a közoktatásügyi fejezet, itt tehát csak a legszükségesebbekre szorít-

kozunk. A népoktatás, mint már az egyes felekezeteknél érintett üli, általában

az egyházak kezében van. Legtöbb iskolája van a ref. egyháznak s ezek a követ-

kezk : fiúiskolák .Tarátóképzi gyakorló, I. kerületi, Irházi és Alszegi egy-egy,

a Központi három és a Kecskemét i-utczai iskola négj', összesen 11 tanervel.

Be volt írva 773 és följárt 751 fiú. Leányiskolák : Kopa-féle és IX. kerületi egy-

egy. Szalay F.-féle három. Alszegi, Középs és Felszegi egy-egy. Erzsébet ki-

ráhnié kett és Árvaház-iskola egy, ö.s.szesen 11 tanervel. Be volt íi-va 703 és

föl] árt 684 leány. A református népiskolák évi összes költsége 47.306 K 86 f,

melyhez a város 17.288 K-val, az egyház 17.188 K 64 f-el járul, míg a többit az

iskolák jövedelmeibl fedezik. A városnak van 11 tanyai iskolája, melyek a követ-

kezk : bels nyilasi, küls nAalasbesnyöi. tetétleni, alsójárási, hangácsi, feketéi,

homolvtáji. felsjárá.si. csemi, nyársapáti és pótharaszti tanyai iskola, melyek

évi költsége 16.694 K. Ezek közül 10 mellett van gazdasági iswtéító'-iskola 2460 K
költséggel. A jótékony negylet leányiskoláján kívül van még a róni. kath. elemi

iskola, öt tanervel, az izr. iskola és az iparos és kereskedelmi inasiskola. A kis-

dedóvás szintén a város kezében van, a következ öt kisdedóvóval : felsze&i,

központi. Kalocsa-féle, alszegi és bokrosoldali, melyek évi költsége 6640 K.

A város évente egyházi és iskolai segélyekre összesen 67.150 K 73 f-t cA.

A sajtóügyet Nagykörösön két orgánum szolgálja : a Nagykrösi Hirlap

és Nagykrösi Újság. A Nagykrösi Hirlap a Nagykrös, melyet 1877-ben Tóth

József és Nagyk. Hirlap, melyet 1893-ban Plager Gyula és Takács Béla alapított,

1895-ben történt egyesülésétl származott. Ipar, kereskedelmi, gazdasági és

társadalmi lap, melj- vasárnap jelenik meg ; felels szerkesztje jelenleg Horváth

József, társszerkeszti Pláger Gyula és Joó Imre dr. A Nagykrösi Újságot,

rae\y szombaton megjelen társadalmi és vegj'es tartalmú lap, 1900-ban Benkó

Imre alapította ;
jelenleg Danóczy Antal a szerkesztje.

A városban van kir. járásbiróság telekkönj'vi hatósággal, kir. közjegyzség,

la.kJT. cse7idrrsparancsnokság. a ?«éwíe?ep egy törzstiszt vezetése alatt, vasúti

állomási és posta, táviró és távbeszél hivatal, m. kir. pénzügyri szakasz és kir.

adóhivatal ; a város lakosságának évi állami adója 421.364.55 K, a községi pótadó

115.30904. útadó 48.87088, kamarai illeték 941-18 és betegápolási adó 15.906-79

kor. Van 14 üg\'\éd, a kik a kecskeméti ügyvédi kamarához tartoznak ; továbbá

az egyházi és közigazgatási hivatalok.

A városi közigazgatás élén Póka Károly polgármester áll, a ki mellett

még a következ tisztikar buzgólkodik a város érdekében : Szigethy László dr.

fjeg\-z. Szabó József jegj^z. Szaló Jen rendrkapitány. Szenté Kálmán és

Dezs Kázmér rendralkapitányok ; Biczó Kálmán elnöki, Szalaj' György

katoní.ügA-i. Szentpétery G^za adóügyi és K. Faragó Dénes gazdasági tanácsos
;

Sclnvartz Aimin v. számvev. Balogh Zsgimond és Fitoss Ambrus árvaszéki

ülnökök. Nagy Dezs pénztáros, Jeney Ern mérnök. Kovács László eller.r.

Huszár László levéltáros, Ballá Ferencz erdtiszt, F. Szabó János közgyám,

Trummer Tamás dr. fügj'ész, Antal Sándor árvaszéki ügyész, Szabó Mhály dr.

forvos, Mester Gyula dr. alorvos, Maybaum Sándor dr. pusztai orvos, Balogh
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Rendrség,
tflzoliAság.

Ambrus kórházi felügyel. Kun ifárton állatorvos, Patonaj' László pusztafel-

ügyelö, Ady Károly fkertész és Szcs József út biztos. Ezeken kívül van még egy
közig, fogimazó, hat számtiszt, egy közig, és egy rend. iktató, egy közig, kiadó

és egy árvaszéki iktató, kiadó, egy vágatási biztos, hét irnok, egj' vár. szülészn,

egy hatósági mázsáló és mértékliitelesit, egy végrehajtó, egy heh'pénzszedi
ügyvezet, két ellenr és négy heh"pénzszed, egA- fogyasztási ügj'vezet és

három kezel, egy kertész, egy gj^epmester, egy házmester és eg^' városi óra-

kezel. A szolgaszemélyzethez tartozik egy rmester, két káplár, egj' börtönr,
három kézbesít, 14 szolga, két kocsis és egy udvaros.

Az 1910. évi költségelirám^at szerint a város bevételei a következk :

rendes bevétel 443.49679 K. rendkívüli bevétel 20.467-42, átfutó bevétel

58.43S"50. összesen 522.402-71 K. — Kiadások : rendes kiadás 544.568.51, rend-

kívüli kiadás 53.402.59. átfutó kiadás 14.425.— , összesen 612.39610 K. A hiány

89.993.39 K, a mit 45% pótadóval fedeznek. Ugyancsak a költségvetés szerint

a város jövedelmez és nem jövedelmez ingó és ingatlan vagyona 4,190.6ör35 K.
Az ingatlanok közé tartoznak a város épületei, a városháza, iskolák, laktanya,

vágóhíd, bérház, a Füi'd- és iíintakert épületei stb.. szám szerint 33, melyek
értéke 849.592 K és ténvleges jövedelme 48.863 K. föntai-tásuk pedig 28.658

K-ba kerül ; továbbá a város fökí, szl, kert, faiskola, rét és erdbirtoka, melyek
területe 6936 kat. hold 1315 C-öl. Ezeken a teher 677.210-63 K. azonbíin a tiszta

vagyon még így is 3, 5 13. 440- 72 K.
A közrendre a rendrkapitányon és két aJkapitányon kívül egy rendr-

fogalmazó, két rendörbiztos, egy rmester, három káplár. 20 gyalogos rendr,
egy lovas rendrrvezetö és négy lovasrendör ügyel föl. Ezeken kívül van még
13 erdr, 6 mezr és 16 hegyr. Itt említjük meg, hogy a város hat hivatásos

tzoltót tai't, az önkéntes tzoltók száma 30 és a mintaszeren szervezett tz-
oltó-testületnek Csery László fparancsnok vezetése alatt összesen 141 tagja

van. A városi tzoltóság évi költsége 1620 K, míg az önkéntes tzoltótestület-

nek 2000 K évi segélyt ad a város. Van két tzrség, egyik a ref. templom tor-

nyában, másik az rtanj'án és 19 tiízjelz-állomás. A fölszerelés hat fecsken-

dbl áU.

A város közegészségügyének a szolgálatában hat orvos, két fogász, négy ^gff|'J^'
gyóg\-szertár és 17 szülészn áll. A városnak van egy magánkórháza, mehiiek
évi kiadása 1722 K ; ez összegbl 427 K-át az állam. 1005 K-át pedig a város

fedez. Az 1909. évben Nagykrösön 164 fertz betegség fordult el, melyek
közül 30 halálos kimenetel volt. — Az egészségügygyei kapcsolatban ismer-

tetjük a vízkérdést is, mert a jó ivóvíz az egészségnek els és fontos kelléke.

Azonban a város belterületén, az udvarokban, jó ivóvíz alig található, inkább
a város szélein lev kutak adtak fogyasztásra alkalmas vizet. De e kutak a

fels rétegbl szolgáltatván a vizet, az idjárás befolyásának rendkívül ki vannak
téve. Hogy tehát a vízlüányon állandóan segítve legyen, 1880-töl kezdve fenyfa-
cs sülyesztéssel kezdett a város a köztereken kutakat vésetni ; 40—80 méter

mélységben találják meg a jó ivóvizet szolgáltató állandó forrást. Ma már
a magánosok udvaraiban is van több helyen vésett kút. Ai'tézi kút fúi'ását is

ismételten megkísérelte a város ; de eddig sikertelenül, noha a szakférfiak oda
n^dlatkoznak, hogy bár Xagykrös város belterülete 16 méterrel magasabban
fekszik a tengerszín felett, mint Czegléd, hol 120—200 méter méh-ségben kaptak
felszök vizet, ííagykrös városban sincs kizárva teljesen a felszök víz nyeré-

sének a lehetsége. A város határában. Czeglédtl keletre. Törtei és Abony felé

a Besnyben, az ú. n. város laposán 90 m. tengerszín-magasságban 1907-ben,

a N\-ilasban 100 m. tengerszín-magasságban 1909-ben. a Tetétlenen mintegy
85 m. tengerszínmagasságban, a város Kalocsa-tanyáján és a Beretvásföldön
az utóbbi években sikeriilt 25(»—280 méter mél}-ségbl felszök vizet kapni,

perczenként 70—200 literig terjed vízszolgáltatással.

_A város a közjótékonyság terén is kiveszi a maga részét és a szegényügyrl jótókonysásr.

állandóan gondoskodik. Ennek a czélnak a szolgálatában áll a városi ápolda,

a mely még 1845-ben keletkezett. Jelenleg 20 bentlakója van s az évi kiadás

2247 K. Ilyen még a már ismertetett árvaház, azonkívül évente 295 személy
kap pénz és természetbeni segél_\'t. 9722 K értékben. Xemkülönben a közjóté-

konyság ügyét szolgálja a Jótékony Negylet, mely 1868-ban alakult és a nnevelés
és kisdedóvás fölkarolása mellett a szegények és árvák gyámolítását tzte czélul.
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A róm. kath. Krajczár-Egylet az 1890-es években keletkezett és fként a szegény-
íioi-sú tanulókat látja el a szükséges tankönyvekkel. Az Izr. Jótékony Negylet
1866-ban alakult, az izr. szegényeket segíti, árvákat ruházza, betegeket ápolja

és a szegény-sorsú lányokat kiházasitja.

Nagykörösöli a társadalmi élet igen élénk, legalább e mellett bizonyít az a
sok különféle egyesület, mely a társadalom egyes rétegeit egyesíti magában és

melyek legtöbbje száznál töbli tagot számlál, de vannak 2—3—600, st ezer

tagúak is. A kaszinót, az ipari és jótékony egye.^ületeket már ismertettük. Ezeken
kívül nagy az olvasóegyesületeknek a száma, melyek mindenike népes és tagjaik
kulturális fejldését van hivatva elmozdítani. Ilyen egyesületek a következk :

a Népkör 106, Tormásközi olvasó egyesület 203, Felszegi gazdász olv.-egyl. 180,

Els \-ízállási egyl. 114, Bokrosoldali gazd. egyl. 170, Nemesik-féle olv. esyl.

104. Nagykrösi mezei miuikásegyl. 140, Központi gazd. olv.-egyl. 241, Kis-
alpári olv.-egyl. 126, Temetoldali olv. egyl. 137, Homokoldali olv.-egyl. 160,

Szalay-féle olv.-egyl. 230 és a Felszegi gazd. olv.-egyl. 322 taggal. Van négy
temetkezési társulat is, az I., II., III. és IV. temetkezési társulat. Az els kett-
nek 1401—1401, a két utóbbinak 1450—1450, valamennyinek 5702 tagja van.

Források: Galgóczy Károly: Nagykörös város monográfiája. 1896. — Benkó Imre:
Nemos családok Nagykörösön 184S eltt. — Ballu Gergely: Nagykörösi Icrónika. —• Galgóczy Károly :

Pest várm. ruoiiogr. ül. kötet. — Takács Béla : Nagykörösi Kalauz. — Ádám Gerzson és Joó Imre dr. :

A nagykörösi ev. ref. fgimnázium története. — Szalay Gyixla : A nagykörösi ref. fgimnázium érte-

sítje l!tO!>— 1910. —• H. Kiss Kálmán: Értesít a nagykrösi ref. tanítóképz és ref. népiskolák
állapotáról 1909—1910. — A Nagykrösi Községi Takarékpénztár évi jelentése 1909. '— A Nagy-
krösi Népbank évi jelentése 1909. — Nagykrös r. t. város 1910. évi költségelirányzata. — A hely-
színen gjüjtött adatok.
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Szentendre cziincre

SZENTENDRE.

Szentendre, srégi szabadalmazott korona-
város, rendezetttanácscsal, a szentendreiDunaág
jobb partján, domboldalban fekszik. Már messzi-
rl feltnik sok templomával s a hátterében
emelked, befásitott hegységgel. E helyen állott

Ulcisia castra név alatt eg^áke ama kisebb
méret táboroknak, melyekben a rómaiak a
segédcsapatokat helyezték el. Az itt talált

bélyeges téglák s feliratos kemlékek alapján
kimutatható, hogy a tábort a cohors miliaria

nova Severiana Surorum sagittariorium lakta.

(Szilág\T : A magy. nemz. tört. I. CLXIII—IV.)
Az avarok idején is lakott hely volt ; legalább errl tanúskodik a szent-

endrei avar sirlelet, I. Justinus (518—527) és Phokasz (602—610) aranyérmeivel.
E lelet legnagyobb nevezetessége a két kengyelvas, m.ely e szeiint a VI. vagy
VII. századig viend \"issza. Bizonyos, hogy a klasszikus idkben a kengyel-
vasat nem ismerték, mert a stapes egy keresztfa volt a lándzsa végén, melyre
a lovas rálépett, hogy magát könnyebben a lóra vethesse. A kengj'elt az avar
és türk népek hozták szokásba. A római emlékekben s íróikban nyoma sincs,

a szentendrei eddig a legrégibb. (Pulszky : A magyarországi avar leletekrl.)

A VIII. századtól a Xll-ig írott enilékünk nincsen. A XII. században, a
mint ezt Forco, Magyarországban letelepedett jövevénynek 1146-ban ,,in curia

episeopali S. Andreáé secus Danubium" kelt és eredetiben a pamionhalmi f-
apátság levéltárában rzött végrendelete bizonyítja, Szentendre püspöki birtok
volt, még pedig 1318 június hó 29-ig a veszprémi iDÜspöké, a mikor István
veszprémi püspök ,,villám nostram de S. Andrea, quae fit curtis eppalis",

mindazokkal az adókkal együtt, melyeket az itt készített hajók és faszekerek
után kellett fizetni, továbbá kaszálókkal s e birtok egyéb hasznothozó tarto-

zékaival, továbbá a Kecskeszigetet, valamint Tona nev, a váczi Bold. Szzrl
nevezett zárda eltt lev halastavat és 2 ekére való szántóföldet a hozzá tartozó
kaszálóval, melyek Rusd (másutt Rozs, jelenleg szentendrei) szigeten Vachrevy
(váczi rév) körül[dél felé feküsznek, cserébe adja I. Károlynak, Szent-Jakab,
Herend és Togyon nev zalamegyei birtokokért. (Fejér : Cod. Dipl.)

Szentendre határában kevés lévén a gabonatermesztésre alkalmas hely,
lakosai a szomszéd községekben voltak kén%i:elenek bérelni földeket. így
István pUisi apát és konventje, 1295-l3en, márczius hóban bérbeadják Béka-
falun (Békásmegyer) azt a helyet, mely a veszprémi pilspök birtoka körül terült
el Eyhor Ulrik és Jakab szentendrei választott bíráknak és az összes szentendrei
lakosságnak évenként egy finom ezüst márkáért, azzal a kikötéssel, hogy minden
évben még ajándékkal is kedveskedjenek. (Hazai okmánytár V. 78.)

I. Károly, az új földesúr, szentendrei alattvalóinak Buda és Esztergom
között vámmentességet biztosított, ezt azontjan. hogy a nyúlszigeti apáczák
jövedelmét ne csorbítsa, már 1320 július 19-éii Budán kelt rendeletével meg-
szünteti. (Eredetije : Orsz. Levélt. Kincst. o. Mon. Pos. 39. 3.)

skora.

H.infoglalAs
után.
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löTS-ben a ]iilisi apátság lúrtokainak és jövedelmoinok összeírásában
Szentendre (Zent Endre) mint apátsági birtok szerepel ; Horváth Bertalan és

Baranyai ilihály azonban, Váczon 1611 nov. 23-án kelt és a m. kir. kamarához
intézett levél szerint eskü alatt vallják, liogy soha nem hallották s nem is tudják,
hogy valamikor az apáturak 1 írták volna. ..hanem az szent koronához tarto-

zandó volt mindenkoron." (0. L. kamar. oszt. 08. fz. 62. sz.)

Ti.h>k k,.t. A török dúlások alatt Szentendi'e sokat szenvedett a portyázó törököktl,
a kik nagy terhekkel zaklatták lakosait, súlyos adóra és véráldozatokra
kényszerítvén ket. Thurzó György tábori leveleinek ketteje a szentendrei tátmrból
van keltezve 1603 október 22. és 26. napjáról, mely utót)biban örömmel érte-

.-•íti nejét : Czóbor Erzsébetet, hogy október 25-éu Nádasdy és Kolonich uramékkal
70 eleven törököt és sok öszvért, lovat elfogtak. (Századok 1868. évf. 540— 2. 1.)

Mily szomorú a Buda környékén fekv községek sorsa a török uralom idején,

igazolja az 1588. évi adóösszeírás, mely szerint Szentendre ekkor esak 6 portával
szerepel. (0. L. Dicalis conscriptio XVI. k. 223. 1.) Az egyházi birtokok nagy
részét részint világi urak. részint a kincstár foglalják el. így került Szentendre
is a komáromi várkapitányság kezére, a mely azt 1659-ig birtokolta.

Birtokp.nk. FHUy Tamás pilisi apát 1615 júl. 19-én a gyri káptalan eltt tiltakozik

az apátság javainak (közöttük Zent Encb-e) jogtalan lefoglalása és elidegenítése

ellen (O. L. fol. 489.) ; majd egyenesen az uralkodóhoz fordul s nem eredmény
nélkül. II. Ferdinánd király Ébersdorfból 1631 szept. 12-én Kolomch Ern
komáromi fkapitányhoz oly értelm rendeletet küld. hogy Füley Tamást javai-

ban megvédje s a jogtalanul elfoglalt birtokokat neki visszaszerezni segítse.

(0. L. kancz. oszt. az 1631. év 293. sz. a.) Majd meg oly panaszszal járul a király

elé. hogy Szentendre Kolonich Ern komáromi várkapitány kezén van, jóllehet

királjT beleegyezés nem járult a birtokláshoz ; ezért kéri a királyt, parancsolja
meg. hogy a várkapitány azt régi tulajdonosának adja vissza. A király véleményt
kér a komáromi várkapitányától a dolog érdemére nézve. Kolonich Komáromban
1632 július 5-én kelt jelentésében közli II. Ferdinánddal, hogy ama falvak közül,

melyeket az apát magáénak vall, Szentendre, Tóthfalu és Békásmegyer, Visegrád
elfoglalása óta tartozik a komáromi várkapitánysághoz ; ennélfogva azok a
.szent korona tulajdonál)a tartoznak. (0. L. Eccl. cara. 84. csm. 6. sz.) II. Fer-
dinándkirály 1632 július 22-iki kelettel elrendeli, hogy a magyar kamara értesítse

az apátot Kolonich felfogásáról. A birtokper a kir. tábla eltt hosszasan és

gyakori tárgyalások között foljnk. Scharfensteini Zenneg György Kristóf a
m. kir. kamara megbízásából 1712 nov. 13-án bevezeti a pilisi apátság színhelyének
s egyéb hozzátartozó jó.szágoknak, közöttük Szent-Ancke birtoklásába Wiedev^
mann Bernárdot, a pilisi apát megbízottját. Jelen vannak Szentendre lírája

és esküdtei is. Szentendre ekkor gróf Zichy Péter kezén van (Zirczi apáts. levt.

Vágsellyei ir. 17. sz. oklevél). A pert különösen az 1744—48 közötti években
folytatják. (0. L. kur. o.szt. 4. 19.) 1746 május 22. és 23-án Pilisszántón tanú-
kihallgatás is történik. Tanú-minségben szerepelnek többi között : Bárányi
István, Pintér Marinkó és Milicza, Zichy Miklós jobbágyai Szentendrérl. (Zkczi
apáts. levt. Vágs. ir. 1740-es csm. 74. és 75. sz. Békefi : A pilisi apátság tört.

Bpt. 1892—94.) Tény az, hogy a pilisi apátság többé nem tudott Szentendre
tényleges birtokába jutni.

1659-ben I. Lipót király a komáromi uradalmat az óbudai uradalmak
(közöttük Szentendre) birtokaival gróf Zichj' István gyri fkapitánynak adta
királyi adományozás czímén 57.518 magj^ar forintért, még pedig a fiágon örök
birtoklásul, a leánvágon pedig megválthatási joggal. (0. L. XII. K. F. 222. p.

86. — Lib. Reg. iX. k. 198. sz.)

^
'^tíié

"' Ez idre esik a szerbeknek Magyarországba s így Szentendrére való bejöve-
^ " tele. I. Lipót 1690 április 6-án azoknak a déli .szlávoknak, akikt a török elleni

harczban támogatni készek és uruknak elismerik, szabad vallásgyakorlatot,
vajdaválasztási jogot, a török uralom alatt és után behozott közterhek és adók
viselésétl való mentességet igcr (Szentendre város levélt. 11. sz A). A szerbek
idejövetelük eltt Bécsbe küldik Diakovits Izaiás püspököt, hogy ott, letele-

pedésük esetére elöterjesze Csarnojevits Arzén és a szerb nép feltételeit. Midn
Belgrád 1690 okt. 9-én török kézre került, a szerbek a törökök bosszújától
félve, futva menekültek Magyarországba. Ez a futás (Jávor 1891, 14. és 15. sz.)

1690 szén történt ; részint gyalog, részint liajókon 40 nap alatt jöttek Budára
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Csainojevits Arzén ipeki pátriái'kával, több püspökkel és szerzetessel. Magukkal
hozták Lázár czár tetemeit is. Ugyanis a szerencsétlen koszovói (rigómezöi)

ütközet után, a melylen Lázár czárt a törökök foglyul ejtették s lefejezték,

tetemét 1389-ben a pristinai templomba helyezték el ; innen fia István (Magas)
1391-ben a testet Ravanicza zárdába helyezte át, a honnan a törökök elöl mene-
kül szerbek szerencsétlen czárjuk testét Szentendrére magukkal hozták s egy
kisebbszerü templomban helyezték el, a mely azon a helyen állott, a melyet a

jelenlegi kereszt jelöl a Duna partján, a mostani hajóállomásnál. Minthogy az

itt megtelepült szerbek jelentékeny része innen 1697-ben a Délvidéki'e húzódott
vissza — a hol sürübb tömegben laktak a szerbek — szeretett czárjuk teteméi
magukkal vitték és a már pusztulásnak indult Vrdnik zárdát iijra felépítve,

ebbe helyezték el a tetemet s a zárdát a régi temetkezési hely szerint Ravani-
czának nevezték el, a hová mint szent ereklyéhez, most is búcsúra járnak a.

szerbek.

Jaksits szerint 27.000 szerb család vándorolt be (Glasnik XXX.) és

Ruvaracz összes számukat 80,000-re teszi. Lajos rgróf 1690 szejit. 18-iki levele

szerint (Röder II—285.) fegyveres kevés volt közöttük ; menekültek és nem
azzal az elhatározással jöttek, hogy itt maradjanak, hanem abban a biztos

reményben, hog_\ a császári hadak oltalma alatt csakhamar hazatérhetnek ;

e remén\'t azonban 1699-ben a karloviczi békekötéssel befejezett török háború
eredménye teljesen eloszlatta. Minthogy uruknak ismerték el Lipótot, a király,

Csarnojevils Arzénnek Diakovits útján tett felterjesztései alapján, 1690 aug.

21-éii diplomát adott nekik, mely itt tartózkodásuk idejére viszonyukat

az állami hatóságokhoz rendezi, vallásuk szabadságát, az ónaptár használatát,

szabad pátriárka- és püspökválasztást, szabad, de saját költségükön eszköz-

lend templomépítést s a menn3aben a Zsigmond alatt letelepedett szerbeknek
egyes helyeken templomuk volt, de ezeket a törökök elfoglalták, ezeknek újból

bü'tokbavételét, a gör. keleti egyházjog érvényben hagvását, a papi líráskodás

és egyházkormánj-zás terén biztosítja. (Városi levéltár 11. sz. B). 1690 decz.

11-én I. Lipót pátense a szerbeket az ország törvénj^hatóságainak hatáskörébl
kivette, mert sok volt a kölcsönös panasz és közvetetlenül kkályi hatalma alá

helyezte. A szerbeknek I. Lipóttól nyert kiváltságait elismerte I. József 1706

aug. 7-én és 1706 szept. 29-én, III. Károh'' 1713 aug. 2-án. (Városi Itár 11. sz. C).

Szájhagyományként fennmaradt, hogy III. Arzén néven ismert Csarno-

jevits agg pátriárka, a ki mint ilyen, a szerb települket Szentendrére és Izbégre

hozta, a település helj-étl mintegy % órányira fekv s az erdhöz közel lev
regényes fekvés völgyben kitn, majdnem jéglüdeg viz forrá^s-kúthoz járt

s ott megpihenni szokott. Az agg pátriárkát a szerbek és az akkori lakosság

,,sztári" néven emlegették és így ezt a forrás-kutat róla nevezték el ,,sztároga

vodá"-nak ; lassanként ez az elnevezés ..Sztara vodá"-vá változott. Ezen a

helyen a szerb kereskedk czéhe rokokó stílben faragott kkútft állított

1781-ben ; felírása : 1781. roA- (TproBa'iKa KOTBa). HsiAnBeHnjeM KoMn. Tepro-

BH'iKe CBJaToaH,;pejCKe. (A szentendrei kereskedk egyesülete által emeltetett.)

Mellette balfell vörös márványkereszt áll, a melyen ez a felírás olvasható :

„Cej KpcT BOApJsii daro^ecTHBO Bocxo^Hnj eiiepKBe c.iaBeHO-cepncKOJe onniTecTBO

CBJaTO.iH^pejcKO, ^HC 29. aur. 1810. .^exa," Ezt a keresztet emelte az egyesit
görög-keleti szerb szentendrei hitközség 1810. évi augusztus hó 29. napján.)

Ez a hely a számos kies és regényes fekvés helyek közül a legkedvesebb és

legismertebb, mert nemcsak maga a szentendrei közönség, hanem a fvárosból
nagy számban érkez turisták és kirándulók is felkeresik ; a kút körül ezid-
szerint az asztalon és r.éhány padon kívül a gyönyör fejlettség vad-
gesztenyefák biztosítanak hvös árnyékot a fáradt kirándulónak. A hely von-
zóbbá tételére újabban elhatározták, hogy a kút és környékének fejlesztésére

még több ltetvém't és kényelmi eszközt fognak elhelyezni. Szentendrén az a

hit van elterjedve, hogy a ki a sztaravodai kútból iszik, az Szentendrén fog meg-
települni.

A szentendrei szerbek ügyes kalmárok és iparosok voltak ; az itt talált

Lovcsánszky-, Ple^^czky- kcreskedó-czégek hatalmas konkurrenseket kaptak
a Zuczay, Popovits. Pavlovits, Lepojkovits. Sivkovits és Margaritovits-czégekben.

A kereskedk és kalmárok ezéhének már 1698 júl. 13-án volt királ\-i szaba-

dalma. N» m kevésbé fejldött bejövetelükkel az ipar, melynek itt a XVIII.
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században nvoloz szahadalmazott czého volt, niMyek a következ években nyerték
szabadalmaikat : az óbudai és szentendrei vargák czéhe 1754 szeptember 26-án.

szattyán- és kordüvánkészitö tabakosok 1 698 július 13-án, csizmxdiák 1695 októ-

ber 30-án, szcsök 1700 január 1-én, paplan- és zubbonykészítk 1695 áprili>

12-én, szabók 1708 május 20-án, a kovács, lakatos és kerékgyártó czéh 1758
márczius 31-én és a görög szappanfzk 1715 augusztus 5-én. A vargaczéh az

óbudaival közös volt.

Volt azonban az slakosságnak az új szerb lakosakkal kellem?tlen érint-

kezésük is, midn t. i. a bécsi udvar elbb két, utóbb 1698-ben négy millió forint

állandó hadiadót vetett az országra és ezt a törvénytelen, a kipusztított ország

lakosaira elviselhetlen súlylyal nehezed terhet csaknem kivétel nélkül szerb

katonasággal kimélet nélkül hajtatta be. Ezért találunk oly gyakran a katonai

és polgári hatóságok e korból származó rendeleteiben ilyen záradékot : ,,el ne
mulaszszátok teljesíteni, mert Jiemsokára rácz executiót fogtok szenvedni."

Nem csoda tehát, hogy a haza régi lakosai és új polgárai, talán felsbb körökben
kiszámított és szakadatlanul ápolt tervezet szerint, egjTiiást idegeneknek, st
ellen.ségeknek tekintették.

Kurncz Soha kedvezbb alkalom nem lett volna, hogy a magyar nemzet régi alkot

-

"baroz. ^ mányos jogait visszaszerezze, mint akkor, midn a spanyol örökösödési háború
a birodalom egész haderejét foglalkoztatta ; viszont a szerb nép soha nagyobb
szolgálatot nem tehetett volna, mint ekkor, közös új hazája jogainak visszaállí-

tásában ; de ezt a szolgálatot, azzal az indokolással, hogy ket I. Lijjót fogadta

be az országba és az élvezett kiváltságokat neki köszönhetik, ellenkez irányban
teljesítették. A szerbek ugyanis mindig kéznél lévén, bámulatos kitartással.

mindvégig hívei maradtak a császári kormánynak. Rákóczi, Bercsényi és Károlyi

mindig arra törekedtek, hogy a szerbeket a szabadság ügyének megnyerjék.

BercsénvT 1704 november hó 22-én Újvárban kelt és a szentendrei szerbekhez

a fejedelem nevében intézett levelében (eredetije a városi levéltárban 4. sz. a.),

ha a fejedelem elbbi levelét nem kapták, vagy elbbi felhívásának engedni

féltek volna, újból csatlakozásra hívja fel ket. Midn a bécsi kormány I. József

trónralépte után elhatározta Erdély visszafoglalását vagy legalább Rábutin

megsegítését, a Budán összetoborzott 3000 fn\a szerb sereget Pomáz, Kaláz,

Szentendre és Ercsi fegv-verbe állított népébl alkották s mint elhadat, szep-

tember 16-án szállították a pesti partra. (Századok, 1868.)

Gróf PfeffersJiofen Budán 1704 november 2-án, 1706 szeptember 26-án és

1707 június 7-én kelt és a szentendrei szerbekhez intézett leveleiben (vár. levt.

3, 6, 8. sz.), gróf Stahremberg és Rabutin, valamint Scharffensteini Zenneg

György Kristóf leveleikben Szentendre város szerb lakosainak az uralkodó-ház

iránt tanúsított hségüket többször dicsérik és számukra oltalomleveleket adnak.

Gróf Zichy István G3-rött 1700 január 1-én kelt okirattal Szentendre

város területének és tartozékainak használatát a város róm. kath. és gör. kel.

összes lakosainak bérbe adja 1000 rhenusi forintért és hat darab, 100 forinttal

megváltható török sznyegért. Kötelezi magát, hogy ezenkívül a lakosságtól

semuninemü szolgálmányt nem kíván és a városba több lakost be nem fogad,

A közbéke háborítóit a hatóság szabadon büntetheti és a városból kizheti.

Sört azonban a szentendreiek csak uradalmi sörházból szerezhetnek, kivéve,

ha ez oly rosszat fzne, hogy az megiható nem volna. (Eredetije a város levélt.

1. sz. a.) Utódja gróf Zichy Péter, Pozsonyban 1708 január 1-én kelt szerzdésében

eldjének intézkedéseit a földesúri jog fenntartása msllett jóváhagj^ja, a fizetett

évi béren és a hat perzsa sznj^egen felül azonban kiköt magának még 200 budai

akó vörös bort. Ha a kikötött sznyegeket és bort Szent-Márton napjára az

uradalom emberének át nem adják, kötelesek 150 frt bírságot fizetni, m?ly bírság

közvetetlenül a földesurat illeti, nem pedig a tiszttartókat. (Eredetije a város

levélt. 9. sz. a.) Gróf Zic% Miklós az 1 729-ben bizonyos tartozás fejében J&szewszfcy

Antalnak biróilag odaítélt várost 35.000 és néhány száz frt készpénznek lefizetése

ellenében visszaváltja és Zsámbékon 1738 január 1-én kelt szerzdés alapján az

évi bért 3800 rhenusi frtra em?li s ezenkívül kiköt magának évenként 50 font

kávét, de a sznyegeket nem kívánja. Elrendeli, hogy a város a bíróval együtt

13 esküdtet válaszszon, kik közül négynek katholikusnak, küencznek pedig gör.

keletinek kell lennie s a kik élethossziglan választandók, hacsak valamehdket

büaténv miatt elmozdítani nem szükséges. Ezek közül évenként január 1-én
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három évig görög keleti, egy évig pedig katholikus líi'ó választandó. A legfötíb

uradalmi hatósági jognak fenntartása mellett, a szükséghez képest úriszék tar-

tandó, melyen a vagyonkezelési, közigazgatási ügyek, polgári perek felülvizs-

gálása, valamint az uradalom pallosjogához közvetctlonül tartozó bnügyek
tárgyaltatnak, ha pedig valakire lírságot rónak ki, annak egyharmada a város

tanácsának fizettessék. Megtiltja a város lakosainak, hogj- felségénél vagy
annak utódainál akár njiltan, akár titokban pártfogóik révén, a földesurat

kizárólag megillet szabadalmakat kieszközölni megkíséreljék, mit ha tennének,

jelen szerzdés rögtön hatályát veszti. (Eredetije a város levélt. 10. sz. a.)

A városnak 1754-ben Pócsmegyer-Leán;v^alu, 1754-ben pedig Pilisszent- Ujabb perek.

lászló uraival volt határpere, mely perek azért érdemelnek említést, hogy bennük
több oly magyar határnév fordul el, melyek ma ismeretlenek, illetleg szláv

elnevezések. így : Mányás-patak, Mánj-ás-hegy, Szekrénykeö, Keö-lv-uk, Ke-
vágó, Hidagh-vize, Nyerges, Macskahegy alias Kalapke, Hortobal-pataka,

Hosszúrét. Akasztó-ke, Szárazpatak, Kecskebércz, Bogh-a-keö, Elirálykút-

patakja. Leányhegy, Török hányás, Keökút. (Városi levélt. 17, 21 és 22. sz.)

1757 szept. 28-án Gyrött kelt csereszerzdés alapján Szentendre átmegy
gróf Zichy Miklós nejére született gróf Berényi Erzsébetre. (0. L. X. R. A. 1835.

cs. 60. sz.) 1767-ben a kiráhn ügyek igazgatója port indított az óbudai és visegrádi

uradalomlioz tartozó javakra (közötlülv Szentendrére) a Zichy család ellen, a

szent korona javainak elidegenít hetlensége czímén s a pert megn^'^ervén, ez ui'a-

dalmakat visszacsatolták a koronához. (0. L. N. R. A. 268. cs. 8. sz.,269. cs.

8, 12, 13, 14, sz. — Lib. Reg. IX. k. 198. sz. Process. Fisc. R. 471. sz.)

A Pest vármegye közgv'ulésén 1773 augusztus 3-án kihirdetett és 1773 május l^^fártaK
24-én kelt szerzdés értelmében Mária Terézia a szentench'ei koronabirtokot,

annak minden tartozékaival Szentendre város róm. kath. és gör. keleti lakos-

ságának évi 6000 frtért adja bérbe. (Városi Itár 82. sz.) A Mária Terézia-féle

urbárium ugyan vett itt föl 25^^32 úibéri telket, a földmíveléshez nem szokott

lakosság kérelmére azonban, fenti szerzdés szerint, a koronauradalom vala-

mennyi szolgálmány teljesítése alól a szentendreieket fölmenti és csak az erd-
felügyeletet tartja fönn magának. Az örökös szerzdésnek üy kedvez feltételek

mellett való kieszközlése, rendkívüli nehézségekkel és nagy utánjárással volt

összekötve, de az akkori városi vezetségnek uagv' elrelátására is mutat, mert
annak ilj^ módon való megállapítása, egy évszázad tartamára kiszámíthatlan

elnyöket biztosított a lakosságnak. 1766-ban a város közönsége gróf Grassal-

kovich Antalt, naint a kamara elnökét kéri, hogy a kötend szerzdésnél vegye
figyelembe a város érdekeit (Városi Itár 1766. évi VIII. cs. 233. sz.) ; tekintsen

el az urbárium felvételétl (u. ott 291. sz.) ; kiküldi Avakumovits Miklóst és Lukits

Jánost Karlóczára, hogy az ottani levéltárban kikutassák a városra kedvez
ii-atokat (u. o. 298. sz.) ; ígérik a kamarai elnöknek, hogy évi bér fejében 6000
frtot fognak fizetni (u. o. 301. sz.), a tanácsban azonban a róm. katholikusok

ne legyenek a gör. keletiekkel egyenl számban képviselve (u. o. 303. sz.). Kérik,

hog3' a város szabad kiráhn várossá tétessék (u. o. 317. sz.) s minthogj- az 1687.

XVII. t.-cz. éltelmében a török hódoltság után e kiváltságban csak oly városok

részesülhetnek, melyek kitn érdemekre tettek szert, felsorolnak üyen érde-

meket (u. o. 406. sz.) Közbenjárónak felkérik Nedámovits Pál érseket (u. o.

330. sz.), a ki felsége elé terjeszti és pártolja az ügyet. (u. o. 412. sz.).

A vármegye a szentendreieket úrbéri szabálj-ozás végett magához rendeli

s meghag}-ja nekik, hogy a kilenczedet, a mely ez évben már be nem szedhet,
készpénzben váltsák meg, az adófizetést pedig az úriszék tudta nélkül ne esz-

közöljék, (u. o. 379. sz.) addig pedig, míg felsége a b'érleti szerzdés tekin-

tetében határoz, az elbbi állapotot fenntartja, (u. o. 381, sz,) A Bécsbe ez ügyben
kiküldött városi megbízottak az udvarhoz benyújtott kérvényükben Grassal-

kovich kamarai elnököt sért szavakkal illetik, ezért a vármegye vizsgálatot

rendel el, vájjon azok az egé-sz közönség nevében lettek-e oda küldve, (1767.

évi IX, cs, 11, sz,) A megbízottak felségénél azzal mentegetdznek, hogy a

kamarai elnök ellen felhozottak az és a város közönségének tudta nélkül csúsztak

be a folyamodványba, a kamarai elnök azonban három havi börtönre itéli ket
;

a város közönsége közbenjár felségénél kiszal)adításuk érdekél)en. (IX, cs.

88. sz.) Ekkor a város Ziiczay Dömötört és Badenkovits Jakabot küldi Bécsbe
a szerzdés ügv'ében (u. o. 155. sz.) s egyben megbízottakat meneszt Grassal-
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kovichlioz Gödöllre, (u. o. 157. sz.) Ezek jelentése szerint a kamarai elnök évi
liórlet felében követel 7000 frtot és a kilenezedet természetben, (u. o. 168. sz.)

a mi ellen különösen a lakosság szegényebb ré.'^ze felfolyamodással él. (176S. évi

IX. cs. 327. sz.) A város közönségének katholikus része 1770-ben a kamarai
elnökhöz folyamodik, hogy a tanácsban a gör. keletiekkel egyenl arányban
legyen képviselve és a bírót váltakozva választhassák

; (1770. X. cs.) ezen kérel-

mének elmozdítására kiküld 1772-l)en megbízottakat az udvarhoz (1772. XI.
cs. 4rSl.sz.)s czélját el is érte. meri felsége által leküldött városi statutmuok
(1779. XVII. cs.) szerint, melyeket az uradalmi prefektus meghagyása szerint

gyakrabban kellett publikálni és szigorúan betartani, ezentúl a város bíráját

a két vallást követk közül évenként váltakozva, a tanácsbelieket pedig egyenl
arányban választják.

1818-ban a királyi ügyek igazgatója port indított a város ellen a királyi

haszonélvezetek visszavétele, illetleg az örökszerzdés megsemmisítése érde-

kében. A város közönsége április 22-én bizottságot nevez ki a város érdekeinek
védelmezésére s feljogosítja azt a perrel járó összes költségek Idadására (Vár.

Itár 56. és 104. sz.) A per a város vasládájában rzött nyugták szerint 1818-tól

1829-ig 37.417 frt 34 krba került ugyan, de a városra nézve kedvezen végzdött.
1886 június 27-én a város a kir. kincstártól Dunitsa Jen polgármester

kezdeményezésére 44.000 osztr. ért. írtért örök idre megváltja a földesúri

területek, javadalmak és regálejogok használatát. (Vár. Itár 130. sz.)

A város közigazgatása szoros összefüggésben van a város történetével s lakos-

sága igazságot elssorban a földesúrtól, illetleg ennek úriszékétl tartozott

kérni, a mely itélt minden ügyében, a közbüntettek kivételével. 1738 január
4-én gi'óf Zichy Miklós, Grassalkovich Antal, Horányi Gábor. Fribeisz Ferencz
szolgabíró, Szlatini Gábor esküdt és Zlinszlcy József jelenlétében tartóit

uriszék által kiadott ,,Instructio pro Magistratu oppidi SzentEndre" a követ-
kezket rendeli

:

1. A tanácsbeliek életfogytiglan választandók.
2. A község a tanács iránt tisztelettel viseltessék.

3. Ha valaki a tanácsot vagy a birót megbecsteleníti, 30— 100 botbüntetést kapjon, s ha
erre sem javul meg. a városból kicsapattassék. E büntetésekhez a földesúr jóváhagyása szükséges.

Kisebb bünteté.seket a tanács maga szabhat ki.

4. ..Botránkozással tapasztalván az uraság, hogy a múlt idkben az igazságnak szolgáltatása
nem úgy folyt, mint kellett volna," viszont a tanácsnak keményen parancsoltatik, hogy az igazság
szolgáltatá.sában minden szenxélyválogatás nélkül eljárjon cs gazdagnak, mint szegénynek, egy-
formán tegyen igazságot.

5. A tanács intézkedései megfelebbezhetök a földesúrhoz.

6. A tanácsbeliek figyelmeztetnek a hivatali titok megrzésére. Az ez ellen vét ,,az uraság
hatalmával a tanácsbul gyalázatosan elimináltatik.

"

7. Az ingatlanok vitán fizetend összes adók arányát a tanács köteles mind a görög hit,
mind a kath. esküdtekkel közölni. Dekretális ünnepeken ,,a görög Hütön lévk, úgj'szintén a róm.
catholikiLs esküdtek- a tanács által be ne rendeltessenek, hogy „az Isten szolgálattyátúl ez által

is ne abstraháltassanak.

"

8. Az adás-ve\és és építkezések elé a tanács akadályokat ne gördítsen, hanem a törvényhez
tartsa magát. A mennyiben a város határában idegenek akarnak szerezni ingatlant, a városbelieknek
elvételi joguk legyen s a tanács a házak-, szlk- és földekliez urbáriumot tartson.

9. Ha valaki szljének rendes mivelését. a tanács figj-elmeztetése ellenére is elhanyagolná,
a tanácsnak jogában áll azt má-snak bérbeadni.

10. A mindkét vallásbeli plébánosok eddig bírt és jelen alkalommal összeírt földjeiktl küen-
czedet fizetni nem tartoznak. Ha azonban akár k, akár a templomok ezentúl vétel vagy hagyomány
útján szereznek ingatlant, a kilenezedet ezek után fizetni kötelesek.

i- 11. A kilenezedet. melyet a földesúr magának tartott fenn, a tanács erélyesen szedje be és

annak fizetésétl senkit fel ne mentsen.
12. A pénztáros az összes adónemekrl és kilenczedrl évenként számadást készítsen.

13. ileghag\-atik a városnak, hogy a földesúr intézkedéseit s különösen törvényes rendeleteit

szorgalmasabban hajtsa végre.

14. A múlt évi községi zrzavar alkalmával némely korifeusok prébl kifolyólag költségek
merültek fel, melyeket a községen akarnak megvemii. A tanács a földesúr tudta nélkül ilyenek fize-

tésére nincs feljogosítva.

1.5. Mivel a tanács hivatalos teendi folyton szaporodnak s eddig a tanácsbeliek nemcsak hogy
ingyen viselték hivatalukat, hanem részt \ettek egyformán a közterhek viselésében, már pedig
minden munkás méltó a maga bérére, elrendeltetik, hogy a bíró a neki eddig fizetett 100 frt élve-

zetében továbbra is megmarad ; ezenkívül minden tanácsbeli, a kik teendiket úgyis csak gazda-
ságuk vagy mester.ségük elhanyagolásával végezhetik, a f. évi január 1-töl a város pénztárából évi

30 frtot kapnak ; a közterheket azonban továbbra is kötelesek viselni. (Városi levéltár 15. sz.

)

Jóllehet az úriszék 1738 január els és következ napjaiban kell instruk-

czióval látta el a város tanácsát és habár az igazságszolgáltatás és a közigazgatás
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vezetését ez alkalommal a 13 személybl álló tanácsra bízták, mivel az 1744

január els és ugyanez évi május 11. s töl)b utána következ napon tartott vizs-

gálatból kitnt, hogy mind az igazságszolgáltatásban, mind a város jövedel-

meinek és pénztárának kái"os adminisztrácziójában ,,nagy botránkozásu fogyat-

kozások tapasztaltattak", melyeknek legfbb oka az, hogy az 1738. évi instrukczió

7. pontjának rendelkezései be nem tartatnak és az adókivetések és számadások
megvizsgálására nem a város elökelbbjei, hanem egjnigyüebbek alkalmaztatnak,

ha pedig valaki az értelmesebbek köziil meg is hivatott és valami iránt kérdést

kivánt intézni, vagy pedig a tanácsbeliek részérl eddig beszedett kilenczedrl

és annak számadásairól mert említést tenni, tömlöczczel fenyegették meg

;

bárminem fogyatkozás és botrány került is napfén\Te, ezt a városbeliek közül

szóvá tenni nem merte senki : az úriszék úgy ítélt, hogy a fentérintett kihágások

megakadályozására s az elnyomott szegénység fölszabadítására a város elö-

kelbbjei közül 24 tagból álló küls tanács választassék, a melyet a bels tanács

köteles meghívni mind az adókivetéshez, mind a számadások megvizsgálásához.

A város eme szk keretekbe szorított történetét hiányosnak vagy egy- ^^'•^'^ Mátyás,

oldalúnak kellene tekintenünk, ha nem emlékeznénk meg Itáby Mátyásról, a

kinek itteni szereplését Jókai ..Rab Ráby" czímü regényében több költi fan-

táziával, mint tárgvilagossággal megírta. Jókai — mint maga mondja — a

regény tárgyát Rábynak 1797-ben Strassburgban kiadott önéletrajzából merí-

tette. Lehet, hogy Ráby jót akart, hiszen a város elsárgult iratai szerint sikerült

is neki több visszaélést megszüntetnie, de szenvedelmes. ellentmondást nem tr
természetével sokszor elvetette a súlykot s talán épen megférhetetlen természete

okozta neki azt a sok szenvedést, melyekrl kétkötetes életrajzában panasz-

kodik, így 17S6 áprüis 29-én bejött a város tanácstermébe, önkénylég kinyi-

totta az irattári szekrén%-t és abból engedély nélkül több okiratot kivett. Midn
pedig ez ellen a jelenlev Sztojanovits János jeg\^ tütakozott, Kirovics tanácsos

és Luzsinszky néptribun jelenlétében t ezért többször arczul ütötte és meg-
gyalázó szavakkal illette (1786. jk. 4. sz.). Ez idre esik Ráby Mátyásnak a szent-

endrei tanács ellen a bécsi udvarhoz beadott denuncziácziója, mehniek pont-

jaihoz járult Földváry Sándor volt váro.si fjegj^^nek 43 pontból álló panasz-
irata. E panaszok megvizsgálására a pesti kerület királyi adminisztrácziója 1787

mái'czius 24.1557. sz. rendeletével kiráhá bizottságot küld a városba, melynek
tagjai Klobucsek János, a pesti kerület biztosi hivatalának titkára és Parcsettcs

Gjörgy, az üresedésben lev kalocsai érsekség prefektusa. (1787. évi jk. 278. sz.)

A bizottság elrendeli az 1766—-1783. évi városi számadások megvizsgálását s

minthogy ezek, valamint az eddigi tanácsi jeg;vzkön%'^-ek szerb nyelven s c\tí11

Írással voltak vezetve, Kiss János kamarai számvizsgáló és Lelovits János szám-
tiszt mellé 5 felesküdt tolmácsot rendel, (Id. jk. 304. sz.) a kik 136 napi munka
után 16 pontban összeállítják munkálatuk eredménj'ét, melyet a kir. bízottság

1787 május 23-án közöl a város tanácsával (Vasláda 32. sz.) s a melynek fbb
rendelkezései a következk :

Inti a tanácsot, hogy tagjai ezentúl békességben és egyetértésben mködjenek
elrendeli, hog>- a számadásokat kell idben állítsák össze, közöljék a város választott tagjai-

val, a bevételekrl és kiadásokról naplót vezessenek. Hogy az adófizetkben továbbra is fönn ne ma-
radjon az a gjanú. mintha az adó csak a tanácsbeliek és a városi háztartás javára volna kivetve,

külön kell feltüntetni azokat az összegeket, melyeket a földesúrnak kell fizetni. Jlinthogy a város
a kereskedket osztályok szerint megadóztatja, ez osztályokat igazságosan kell megállapítani és az
adókat mind ezektl, mind a többi adófizettl minden esztendben behajtani, mert azzal. hog,\-

a város a hátralékokat évenként a magáéból fedezi, nagy összegek váhiak beliajthatatlanokká.
Megtiltja a tanácsnak, hogy a felsbb hatóságtól jóváhagyott és a város háztartásához szükséges
költségeken kívül, melyeket köteles a város választott tagjaival közölni, más kiadásokat eszkö-
zöljenek s ne merjen ezentúl bármi czímen s bárkinek diskréciókat vagy honoráriumokat oszto-

gatni, vagj-oni felelsség terhe alatt ; minthogj- pedig a tisztviselk munkájnkért fizetve vannak,
azokért a munkálatokért, nyelveket a város területén belül végeznek, napidíjat számukra utalvá-
nyozni tilos, ifivel a város szükségletének teljesen megfelel az eddig tartott 4 ló, ezeken felül a város
több lovat ne tartson, mert a lovaknak más rendeltetésük van, minthogy a drága készpénzen
beszerzett takarmányt és zabot megegyék. E czélliól egy ó\ig naplót kell vezetni, melyben a vári>s

javára \égzett munkák és azoknak egyenértéke feljegyzend, hogy az év végén látni lehessen, lia^z-

nára vagy kárára vannak-e azok a városnak. .\ napló ellenrzésére kiküldendö egy néptriliun. Mint
a hogy a lovakat nem azért tartja a város, hogy azok egyesek szórakozására szolgáljanak, útr\ a
városi szolgák is kötelesek köz- és nem a tanácsbeliek magánszolgálatát teljesítoni. JIintliog\- a
szántóföldek fölösleges része báró Orczy rendelete ellenére máig sincs parczellázva s így a szegénjebb.
különösen az izbégi nép földbérlethez nem juthat, az említett rendeletet haladéktalanul kell vógre-

hajtanL Helytelen a tanácsnak amaz Intézkedése, hogy az izbógiek, ha meg akarják rizni a termé-
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süket, niagtik társának mezröket. .\ mennyiben a két mezr nem elég a liatár rzésére, lépjen
a tanács az izbégiekkel érintkezésbe és fogadjon fel szánmlu-a is mezrt, hogy azok a várostól való
elszakadást továbbra is ne sürgessék és az odivimot ozórt a tanácsra ne hárítsák. Szükséges továbliá,

hogj' az izbégi bírónak eddig fizetett évi 7 frtját felemeljék, mert az általa végzett megbízilsokat
úgjis a városi szolgáknak kellene különlien toljesiteniök. Slinthogy a tanács els sorban a felsbb
hatósági meghagjá-sok keresztülvitelére és a város közigazgatására van hivatva, e teendk minden
magánügy elé helyezendök ; mivel pedig az alattvalóktól csak akkor várható törvénytisztelet, ha
a hatóság e tekintetben elüljár, az igazságszolgáltatásban minden személyválogatást kerülni kell.

Különösen meghagyja a bizottság, hogy az adófizet népet a hatóság a felsbb rendelkezések elle-

nére a folytonos pénzbirságolással anyagilag ne enervélja vagy önkényüleg. minden bírói ítélet

vagy jegyzkönjTÍ határozat nélkül. — a mint ezt itt helyütt tapasztalta, —• botbünteté-sre vagy
elzárásra ne ítélje, hanem, ha az eljárás elkerülhetetlen, ezt csakis a bíró rendelheti el, a ki a leg-

közelebbi tanácsülésen az esetet bejelenti és a panaszlottat kihallgatja. .\ bot-, valamint a pénz-
büntetést lehetleg mellzni kell. A bnügyi és szorosan vett polgári ügyekben a tanács a maga
számára semminem joghatóságot ne \"indikáljon, hanem ezeket a vármegjei joghatósághoz utalja.

Viszont azonban a lakosságnak, beleértve az izbégieket is. oda kell törekednie, hogy a tanács nehéz
feladatát megkönnyítse azzal, hogj- a törvényszéknek, felsbb rendeleteknek, elfogadott tanácsi

határozatoknak minden ellenkezés nélkül engedelmeskedik és a tanács, de különösen a bíró iránt

kell tisztelet tol vbeltetik. Különösen tartózkodjék a lakosság attól, hogy ha egyik vagj' másiknak
a tanács valamely cselekedete nem tetszik, a törvényes út és mód elkerülésével a népet izgassa és

a közvéleményt a maga kaptafájára idomítva s ezzel a várost az anyagi és erkölcsi tönk szélére

juttassa, a mint ezt. fájdalom, az utóbbi idkben is kellett tapasztalni. Ilyen népámítók ellen lépjen

föl a tanács a legerélyesebben, jelentse föl ket a felsbb törvényliatóságnak, st, a mennyiben azt

a sürgsség megkívánja és míg a felsbb hatóság intézkedése beérkezik, lépjen föl el.enük mindjárt
kezdetben a maga hatáskörében, szem eltt tartva azonban mindenkor az illetk társadalmi állását.

Megtiltja a bírónak, hogj- a jegyzket oly munkákkal te-helje, melyeket a tanácsosoloiak kell végez-

niök s hivatali helyiségüknek kijelöli a levéltúr mellett lev szobát. Végül elrendeli a ki-, bizottság,

hogj- a tanács a behajthatlan 9349 frt 20 Icr hátralék törlését kérelmezze a felsbb hatóságnál, a
behajtható 14.70() frt 59 kr hátralékot és 373(1 frt 271.^ kr kamatkövetelést pedig erélyesen hajtsa

be. mert különben a város nem tudja 55.34.5 frt 281,4 kr tartozását rendezni.

Tisztik:! r a Az 1786 márczius 3-án 9378. sz. a. felségétl megállapított városi köz-

baii.
^' igazgatási státus a következkbl áUott : bíró, évi 200 frt fizetéssel, tanácsos

és egyúttal városi pénztáros 150 frt, tanácsos, a ki egjTittal az iu"bárium gond-

noka, 120 frt, tanácsos, a ki egj-úttal közgyám. 120 frt, tanácsos, a ki egyúttal

belrendri felügj'el. 120 frt, gazdasági tanácsos 120 frt, fjegyz 150 frt, aljegyz
100 frt, orvos 150 frt. 4 rendr 50-—50 frt, 3 erdör 50—50 frt, 2 liegjTnester

70—70 frt, 1 kocsis, élelmezés és 72 frt, kéménysepr 1 segéddel, a kik évenként

8-szor kötelesek minden kéményt kisöpörni, 160 frt, a toronyórák gondozója

36 frt, kórházi gondnok 15 frt, szénáskerti gondnok 25 frt, postakifutó 30 frt,

kályhaft hat téli hónapon át 9 frt fizetéssel, illetleg bérrel (1786 jk. 10— 11. 1.)

Mint r. t. Táros. lS72-ben az 1871 : XVIII. t.-cz. értelmében a város az alispán 1886/eln.

872. sz. felhívására megkezdi az új szervezkedést, rendezett tanácsú várossá

alakul és ápr. 9-én megválasztja els polgármesterének Dumtsa Jen eddigi bírót.

Szentendre jelenlegi tisztikara a következ : Polgármester, egvúttal árva-

széki elnök : Maxiviovits István. Rendrkapitány : Jenéi József. Adó- és tan-

üg^-i tanácsos : Tuhárszky Ferenez. Gazdasági tanácsos : Hiisvig Lyubomir.

Yiegyzb : SzTcaliczky Dezs. Aljegvzk : Mojics Péter és Kársa Elemér. Tiszti

ügyész : Fadgyas János. Köz- és gyámipénztámok : Wirker György. Számvev :

Leitner Samu. Köz- és gyámpénzt, ellenr : Leonhardt Kornél. TLszti forvos :

Péchy Henrik dr. Orvos : Weisz Ármin dr. Állatorvos : Glatz Samu. Adókönjnel,
egyúttal kataszteri n^-ilvántartó : Margaritovits Belizár. Ezeken kívül van egy
végrehajtó, négj' irnok (kettnek az állása üresedésben) és egy gépíró.

ivui.,.-...!,. A város 1910. évi költségvetése szerint a bevétel 161.901 K 89 f, a kiadás

172.829 K 77 f ; fedezetlen liiány 10.927 K 88 f. Községi pótadó 25%, belrendri

pótadó 48%, mezrendri 51-7%. A város cselekv vagyona 1.033.484 K 38 f,

szenved vagj^ona 190.190K 30 f ; tiszta vagyon tehát 843.294 K 08 fill. A város

pénztára, a házi- és gyámpénztárakon kívül, a következ alapokat kezeli

:

1. Szegénj-alap : értékben 7868 K 58 f, készpénzben 448 K 01 f.

2. Kórházalap : értékben 3100 K, készpénzben 458 K 65 f.

3. Dumtsa Jen alapítványa új házasok részére 2000 K, szegény özvegyek,

r. k. leány- és fiúiskolák tanulói részére 1000—1000 K tke és 180 K készpénz.

4. Elhagyatott gyermekek segélyalapja 244 K 73 f.

5. Kossuth Lajos és Deák Ferencz-alap, szegénj'-ek javára értékben 1000

—

1000 K. készpénzben 40—40 K.
6. X\-ugdij-alap értékben 51.522 K 07 f, készpénzben 45 Kj_52 f.

7. Munkássegély-alap 360 K.
8. Közmunka-alap 834 K 60 f.
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9. Letétekben kezel : 66.825 K értékben és 7947 K 34 f készpénzben.

A város tei'ülete a hozzátartozó Izbég külvárossal egj'ütt 7241 kat. hold.

Határában a filloxera pusztítása eltt híres szlk voltak, melyeknek bora vete-

kedett a budaival. A filloxera letarolván az egész szlterületet, az hosszú ideig

parlagon hevert, míg a lakosság piszkével be nem ültette, melynek különösen

a berlini piaczon nagy a kereslete, úgy hogy újabban az ottani gyümölcskeres-

kedk maguk jönnek az árú átvételére. Nagy csapás, hogy bokrait 1909 szén
megtámadta az amerikai lisztharmat (spheroteca mors uvae), melynek tovább-

terjedését a földmívelésügjd minisztérium 60.000 koronára men költséggel

iparkodik meggátolni. Közben hatalmas lendületet vett a szlk új betelepítése

és a gyümölcstermelés, melynek azonban nagy akadálya volt a sok vadkár,

míg e bajon Maximovits István polgármester az erd költséges bekerítésével

véget nem vetett. A gabonatermeléshez kevés volt az alkalmas föld, mert a város

legjobb dlje, körülbelül 300 hold, nádas tó volt, mely egészségi szempontból

is káros hatást gyakorolt a lakosságra. E tavat 1863-ban kiszárították ; mint-

hogy azonban a terület védgátakkal ellátva nem volt s a Duna gyakori kiöntései

a rajta lev termést folyton veszélyeztették, st néha teljesen tönkre is tették,

végleges lecsapolását és a kiszárított területnek gáttal való védelmét nagy
energiával vitte keresztül Dumtsa Jen volt polgármester. Van a határban több

kbánya, st az évek eltt eszközölt kutatások kszenet is fedeztek fel,

melynek kiliasználása az eddig talált anyag mély fekvése és éretlen minsége
miatt eddig üzembe nem vétetett.

A vasúti állomástól a városba a Budai-utcza vezet, melyet végéhez közelebb

patak szel át. Ennek betonból épült liídján innen van a Pozsarevacska nev szerb

templom, mely 1690-ben épült. Már itt megjegyezzük, hogy a szerb templomok
szláv elnevezései omian erednek, liog}' az egyes városok kivándorlót tjai itt külön

templomokat építettek, külön hitközségeket szerveztek és ezek élére külön-külön

papokat alkalmaztak. Mind ebben, mind a többi szerb templomban a szerb lakos-

ság nagymérv fogyatkozása miatt csak ritkán tartanak istentiszteletet, hanem
vasárnap és ünnepnapokon inkább a székesegyházba gyjtik a híveket. A hídon
túl kezddiK a Dumtsa Jen-utca, mely a ftérre vezet ; ennek közepén csinos,

márvány-alapon álló kereszt van, melyet a szerb kereskedk társulata emelt hálá-

ból 1763-ban, hogy az itt uralkodó pestis megsznt. E téren van a Gjümölcsoltó
B. Asszony tiszteletére 1752-ben emelt görög templom s mellette az 1793-ban
épült szerb iskola, jelenleg egy tanteremmel s egy tanervel. 1816-ig volt itt a

szerbeknek tanítóképz-intézetük, melyet Zomborba helyeztek át. A XVIII.
század elején volt benne magánjelleg kisgimnázium. 1787-ig a szentendrei isko-

lák egyházi felügyelet alatt állottak s nem igen volt szükség állami beavatkozásra ;

tannyelvük az anyanyelv volt. II. József közös iskolák behozatalára törekedett,

melyeknek a tannyelve a német lett volna. Ez év augusztus 25-én Sztratimirovits

István, szerb püspök elnöklete alatt Pisch József, a budai iskolák igazgatója

jelenlétében a város közönsége gylést tartott a városházán, melyen felolvasták a

normális iskolák felállítását eh-endel királja kéziratot. Ez alkalommal a jelenlev
Popovits Pál az alkalmazandó tanítók fizetésére felajánlott 1000 frtot, melyet
azonban késbb a szerb iskola kapott meg. Az iskolaépület helyéül kijelölték

a mostani szerb iskola helyét, a város és az uradalom a tanítók fizetéséhez évi

200—200 frttal hajlandó hozzájárulni. A tüzel fát a tanítók és iskola részére a
város adja. (1787 jk. 620. sz.). A földesül- az évi hozzájárulást 1788-ban 415 frtra

emeli, (1788. jk. 245. sz.) elrendeli azonban, hogy az új iskolaépületet 1789 tava-
szán felépítsék, (1789. jk. 34. sz.) ; de mivel a város nem tudja, kinek a költségén
kell az épít anyagot beszerezni, kiküldi Pautovits György és Quentzer Károly
tanácsosokat, Rupp Károly uradalmi intézhöz, hogy az ügyet tisztázzák.

(Id. jk. 49. sz.) Július 10-én a tanácsülés tárgyalja a királyi adminisztrácziónak
Budán, június 30-án 2597. sz. a. kelt rendeletét, mely a tanácsnak felelsség terhe
alatt megiiagyja az iskolaépület haladéktalan fölépítését és kérdre vonja az

eddigi késedelemért. A tanács elhatározza, hogy, miután az anyag beszerzése az

uradalmat terheli és a város azt csak befuvarozni köteles, kérni fogja az adminisz-
trácziót, hogy erre az uradalmi hivatalt sürgsen utasítsa. (Id. jk. 235.) Augusztus •

18-án megjelent a tanácsülésen Hackenfleisch Antal kir. tanfelügyel, valamint
Margalits János fszolgabíró és közlik a tanácscsal a helytartótanácsnak Budán-,
1789 július 22-én 27289. sz. rendeletét, mely a várost a;.vármegye útján aiTa köte-

A város
környéke.

M.is.varorstíAg V.lriregyéi is Városai: Pest-Pilis-SoU-Kiskun vármegye. U.



466 Szentendre. •

lezi, hogy az új iskola felépítéséig annak elhelyezésére alkalmas hel_%-iségeket . a
tanítók részére pedig lakásokat béreljen, úgy hogy az oktatás szeptember ele-

jén megkezdhet legyen. A tanács két osztály részére évi 110 forintért kibérli

Miskovits Anaíiztázia 557. sz. házát, melybl, ha ennek ott lakó. Miklós nev fia

három napon belül kivonulni vonakodnék, ezt egyszeren ki kell dobni (ejicien-

dus esset) ; a 3-ik tantermet elhelyezi az opovacskai templomnak eddig is

iskola czéíjaira használt 562. sz. házában és egy taitónak ad benne lakást ; két

tanító lakásául pedig kibérli Rajadovits Pantalimon kétszobás lakását. Minthogy
azonban a város pénztára a háborús mozgalmak kiadásai miatt rendkí^níl

igénybe van véve, az uradalomtól kérnek nagyobb hozzájárulást. (Id. jk. 394. sz.)

A kir. iskolalátogató szeptember 2-án közU a tanácscsal, hogy a 3-ik osztály

tanítójának kineveztetett Schiller Nándor, 2-ik osztályba Vladiszaljevits Mihálj%

1-s osztályba Száviis Nesztor. Figyelmezteti a tanácsot, hogy az 1788 márczius

6-án kötött és fekégétl 9366/721. sz. a. jóváhagyott szerzdés értelmében

iskolai szükségletekre évenként 50 forintot fizessen a tanítóknak, a tantermeket

a szükséges bútorzattal és taneszközökkel szerelje föl, fuvarozza be a megajánlott

30 öl fát és a tanítókat kell idben fizesse, (Id, jk. 414. sz.) A helytartósági

tanács Budán 1789 november 18-án 43410/4334. sz. rendeletében szigorúan

utasítja a tanácsot, hogy az iskolát most már haladéktalanul építse fel a maga
erejébl (1790, jk. 17. sz.) ; minthogy pedig ezzel késedelmeskednek, 1790 február

5-én az óbudai uradalom intézje felmutatja a tanácsnak a kir, kamara pesti admi-

nisztrácziójának 1790 január 16-án 709, sz, a, kelt rendeletét, mely az intézt

kiküldi Szentendrére, hogy itt a piaczon lev görög templomot, kmíves és ács-

mesterek segítségével felmérje és a templomnak iskolahel\-iséggé és tanítói laká-

sokká való átalakításához a terveket elkészíttesse. Sztratimiro%'its püsjjök a nála

ez ügj'ben járt intéz és két városi tanácsos eltt ez ellen a legerélyesebben tilta-

kozik. II. József rendeleteinek visszavonása egyszerre más irányba terelte a

szentendrei iskolaügy fejldését. Június 13-án a tanács-ülésen felolvasták II. Lipót-

nak áprUis 20-án 13027. sz. rezoluczióját a normális iskolák ügyében, valamint

Pest vármegye május 4-én 2117. sz. körrendeletét, mely szerint felsége az emlí-

tett rezoluczió 5. pontjába a földesuraknak és községeknek szabad elhatározására

bízza azt, hogy a gyermekek ne a normális iskolákban, hanem az elbb fennállott

módszer szerint nj^erjenek oktatást. A tanács erre egyhangúlag hozott határozat-

tal kimondja, hogy a behozott normális iskolákat, mint czélszertleneket, az

ifjúságra nézve semmi praktikiis hasznot nem hozókat, melyek e mellett a város

lakosságára, különösen a mostani drága és háborús idben a három tanító fize-

tése, a nagjTnérv lakbérek és fajárandóságok kiszolgáltatása miatt, rendkí-

vül nagy terheket rónak, a mai nappal eltörli, feloszlatja és a gyermekeket, a kik

a rájuk erszakolt német tannyelven sem isteni, sem emberi törvények ismeretét

elsajátítani, sem a közéletben szükséges elemi tárgyakat felfogni nem tudták,

a régi methodus szerint oktatja. A város eme határozatát az óbudai uriszék június

19-én jóváhag%"ja, kiköti azonban, hogv' a tanítóknak 15 napra a fizetést kiutal-

ványozzák és ez idre ket a lakás élvezetében meghagj^ják, a mibe a tanács nem
hajlandó belemeiu, különösen azért, mert a tanítók a nekik utólag engedélyezett

nyolcz napon belül a záróvizsgákat meg nem tartották. (Id. jk. 277. és 282. sz.)

A görög templomnál kezddik a Deák Ferencz-utcza, mely a Dunaparttal
párhuzamosan halad éjszak felé s a Bogdáni-utczában folytatódik. Utóbbiban
van a külsleg csinosan helyreállított és feltnen csinos aránj-ú toronym'al ellá-

tott Preóbrazsenszlca templom, vége felé pedig el van helyezve az általános muii-

kásbetegsegélyzö pénztár szanatóriuma. A Bogdáni-utcza folvtatásaképen Leány-
falu felé vezet törvényhatósági útnak a Dunaparttal szemben lev dombos olda-

lán több csinos nyaralóban gyönyörködhetik a szemlél. (Ábrámd Emil villája.)

E dombos oldal neve különben : pismáni hegyoldal.

A korzó szerepét játszó Dunapart, melynek alsó részét Erzsébet-partnak,
fels részét Ferencz József-partnak nevezik, a város legélénkebb része. Vasár- és

ünnepnapokon élénk nj-üzsgés-mozgás gj-önj'örködteti a szemlélt ; magyar,
szerb, német, tót szó egyaránt hallható a hajóállomás körül hullámzó néptömeg
között, melj'ben azonban örvendetesen dominál a magyar, különösen az ifjúság

között. A tarka népvegyülék, megszaporodva üyenkor a hajót váró fvárosi
kirándulók százaival, a Dunán lu-alkodó élénkség s maga a kies hegység alatt

fekv érdekes város, a hegyoldalra festi rendetlenségben és sr sorokban
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épített házaival, meredek sikátoraival, érdekes képpé egyesül. A Bogdáni-utcza
végérl az Angyal- és István-utczák házai között a református imaház és iskola

mellett eljuthatunk a Szamárhegyi'e, a honnan a tabakosok kkeresztje melll
szép kilátás nyílik a kanyargó Dunára, Váczra, Ft, Dunakesz és Alag vidékére.

Az Angyal-utcza levezet az Erzsébet-térre, ahonnan a Kígyó-utczán át a gazdag
építés püspöki templomhoz jutunk, mely mellett a gör. kel. szerb püspök palo-

tája áll csinos kerttel. Radivojevics Arzén, budai püspök 1771 augusztus 16-án a
metropolitához írt levelében panaszkodik, hogy nincs, hová lehajtsa fejét. A szék-
ház építéséhez a kincstártól kap 2000 frtot s ennek segítségével 1777-ben a régi

székházát megnagyobbítja. A székesegyház állítólag 1690-ben épült s tornyát az
1895. évi tzvész után, mely alkalommal a harangok is elolvadtak, csinos tetvel
díszítették fel. A templomban több budai püspök van eltemetve. Megtekintésre
méltó a templom körül lev falkerítés két vaskapuja.

Vele szemben dél felé van a kath. templom és fiúiskola 4 tanítóval. Elbbit
a régi templomi romjain 1710-ben felépíttette az akkori kegyúri Zichy család.

(Can. Vis.) A hívek befogadására már 1791-ben szknek bizonyult, miért is a
kincstár mint kegyúr, a helytartótanácsnak u. a. évi augusztus 18-án 10509. sz.

rendeletével elhatározta kibvítését (1791 vár. jk. 305. sz.), a mi azonban,
miután az akkori plébános az ügygyei nem tördött, elmaradt. Ma a híveknek
csak Ys részét tudja befogadni. A régi plébánia-templomot az esztergomi jánoslova-

gok 1294-ben bizonyos kártétel megtorlására tövig lerombolták és a veszprémi
püspök birtokához tartozó telkeket elfoglalták. (Magyar Sión III. 649—651. lap.)

Ezért a nevezett lovagok ellen VIII. Bonifácz pápa bnvádi keresetet tartatott.

Gergely esztergomi érsek a veszprémi káptalan és a lovagok konventje között
folyt vitás ügyben a pápától kinevezett bírák, ú. m. József szentendrei fesperes
és Gallus veszprémi kanonok ítélete ellen a veszprémi káptalan felebbezését a
pápához felterjeszti, (Hazai okmánytár VII. k. 372. 1.), a ki a lovagokat Jakab
zirczi apáttal büntetésül az egyházból kiközösíttette (az eredeti pápai bulla a
veszprémi levéltárban van.) A lerombolt templom újra felépül, mert 1332—1337-ig

itt mködött Pál szentendrei plébános. (Némethy : Series parochiarum et parocho-
rum. A. D. Strig. 270. 1.) A fiúiskolát 1805-ben a kincstár mint kegyúr építtette,

az oktatást négy tanító végzi.

A templomdombról a Püspök-utcza ismét a F-térre vezet le. Imien a
Rákóczi Ferencz-utczán át a városházához érünk. Régi épület, mely mai álla-

potában a szükségleteknek nem felel meg, úgy hogy a rendrkapitányi hivatalt

bérházban kellett elhelyezni. 1796-ban alaposan heljTeáUították. Éartal Pál,

az óbudai koronauradalom prefektusa, április 24-én értesíti a bírót, hogy gróf

Batthyány bibornok esztergomi érsek május 5-én kánoni vizitáczió czéljából

Szentendrére érkezik, itt idzése alatt a városházán óhajt lakni és társaságában

kijön József kii', herczeg és helytartó is. A tanács elhatározza a városházának
alapos tatarozását, az utak és utczák rendbehozását, a vendégek fogadására

Kalászig küld küldöttséget és nagyszámú lovasbandériumot és miután az élel-

mezés költségeit a bibornok fedezi, Bellanovits János bíró kiküldi a város kama-
rását, hogy a beszerzend élelmi szerek ügyében a bibornok udvari prefektusá-

val, valamint a szakácscsal tárgyaljon. (1796. jk. 216. sz.) A városházától délre

van a Mária-Terézia-utcza, az 1690-ben épült s 1800-ban leégett, de újra épített

Szent Péter és Pál-templommal. Ez utczában van a kath. plébánia, melyet
1723 deczember 15-én újra szerveztek, miután addig a plébániát elbb a budai
jezsuiták, késbb az országúti ferenczrendiek admhiisztrálták. A plebánia-lakot

a koionauradalom, mint kegyúr, 1777-ben építette. Az utcza végén van az ir-

galmas nvérek vezetése alatt álló kath. leányiskola, melyet 1891-ben Simor
János herczegprimás rendeztetett be s melynek fenntartásához Vaazary Kolos
évi 2400 koronával járul és szükségleteire eddig 52.000 koronát áldozott. Benne
van elhelyezve a kath. és egyúttal a városi kisdedóvoda is.

A városházától a Rákóczi-utczán tovább haladva, az 1746-ban épült,

jelenleg azonban elhagyatott Opowic^Jta-templomhoz érünk, melynek felszere-

lését és harangjait nemrég a szántóval újonnan alakult gör. kel. hitközségnek

ajándékozták, miikor az ottani kath. sokaczok a plébános magyarosító törekvései

következtében a kath. egyháztól elszakadtak. Az utcza éjszaknak a sztara-vodai

fori'áshoz, a szentendreiek e kedvelt kiránduló helyéhez, nyugatnak pedig jól

gondozott és eperfákkal szegélyezett útban folytatódik Izbég felé, mely a város

25*
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újrabenépesítése óta, ennek a külvárosa. (Vár. Itár 1767. IX. cs. 183. sz.

dotén álló s 1738-l)an épült szerb templom a Szentlélek tiszteletére van s;

.) A kez-

szentelve.

A szerb pünkösd napján tartott búcsún köiéje sereplik a vidék .szerb fiatalsága

s ilyenkor lehet látni a hazai szerl)ek ma már ritkuló nemzeti viseletét, tánczát,

szórakozását s hallani fülbemászó dallamos népénekét. A régi fatemplom a mos-

tani szerb temet helyén állott. Ettl balra van a Lám-féle, e nemben az ország-

ban egyedül álló angol lemezel gyár. melynek gyártmányai különösen keleten

találnak kitn piaczra. A fúttól dél felé van az állami népiskola, két tanítóval.

Izbég futczáján végig haladva, a jobboldali domboldalon nagyobb kiterjedés

parczellázott földterületet találunk, a hová Maximovits István polgármester

a városi megdrágult laká,<okból kiszorult szegényebb nép számára kisebl) házakat

szándékozik felépíttetni, melyek hosszabl) idej törlesztések révén a nép tulaj-

donába meimek át s így meg volna akadályozva a lakosságnak az az újabb tö-

rekvése, hogy kunyhóit a határban szétszórtan építse, nem csekély kárára a

tanköteles gyermekek Iskoláztatásának és a rendri meg közegészségügy fel-

üg\'eletnek. JS'em messze ettl, az erdk felé vezet völgyben van a külföldön

is igen jó hírnévnek örvend Zimmer-íéle szerszámgyár, mely jelenleg Csoknyai

Jen birtokába ment át. A patak mentén Annavölgyet, Hauszmann Alajos

megvetemi tanár és udvari tanácsos gyönyör helyen fekv nyaralóját, majd

az erds völgyben feKelé haladva, a mohos traehytsziklákról alázuhanó dömör-

kapui ^•ízesést találjuk.

A város a Pilis vidékének, ha nem is közigazgatásilag, de szellemileg közép-

pontja. Van négy osztáh-ú ref . polgári fiú- és leányiskolája, városi ipar- és gazda-

sági iskolája és a már említett népiskolákon kívül egytanítós izr. iskola, egy

épületben az imaházzal. Kulturális és ipari téren is újabb fejldésnek indul a

város az utolsó idben. Népessége az 1900. évi népszámlálás szerint 4822 lélek.

Ebbl 1857 magyar, 1121 német, 859 tót. 2 oláh. 8 horvát, 600 szerb, 375 dalmát.

Vallásra nézve rom. kath. 3622. gör. kath. 9, gör. kel. 613, ág. ev. 127, ref. 226,

unit. 4, izr. 221. összes házainak száma 915. Székhelye a kir. járásbíróságnak,

adóliivat álnak. kir. közjegyznek. Kaszinója, a szerb , .Jávor" egj'let, a kath.

legényegylet, a keresztény munkásegylet a lakosság nainden rétegének egy-egy

kiJtúrintézménye. Takarékpénztára és hitelszövetkezete a lakosságot takaré-

kosságra szoktatják. Az értelmiség vegyesen magj'ar és szerb ; a köznép is évrl-

évre magyarosodik. Forgalma, melyet nyáron csak a három hajójárat bonyolí-

tott le, a vasút megnyitása óta, melynek itt van a végpontja, tetemesen élénkült

és élénkülni fog még inkább a vasútnak villamos erre való átalakítá.sa és re-

mélhetleg olcsóbb viteldija következtében s felsegíti a fvárossal való srbb
közlekedés újabb fellendülésére a feljdésóben egy-két évtized eltt már-már
megállapodottnak látszó várost. Ebben a meginduló lendületben a város ter-

mészeti szépségekben gazdag és egészséges környékének is van nagy része,

a miért a budapesti családoknak kedvelt kiránduló, nyaraló és a drága lakbérek

miatt kiszorított fvárosi hivatalnok-családoknak állandó lakóhelyévé lesz.
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Újpest czimere.

ÚJPEST.

Azon a helyen, a hol ma Újpest, ha-

zánk eg\"ik legnépesebb ipari és kereskedelmi

városa terül el, ott még mintegy 80 évvel

ezeltt egyetlen ház sem állott ; csak a gróf

Károl\-i uradalom megyeri gazdasága mivel-

tette a süány termtalajt. Mintha csak a föld-

bl ntt volna ki e város, úgy lett az alig kép-

zelhet rövid id alatt, egészen amerikai mó-
<lon az ország egyik legfejlettebb, modern vá-

rosává.

1831-ben gróf Károlyi Lstván megyeri ujmegyer

pusztájából nagyobb területet hasított ki szl- megaiatuiáBa.

ültetés czéljából és azt úgynevezett ,,árenda-

díj" ellenében vállalkozók kezelésébe adta át.

E vállalkozók eg\Tke : Mildenberger Márton
1832-ben engedéh't kért és kapott arra, hogy
az akkori pesti határkocsma tszomszédságá-
ban, a mai közúti villamos va.sút végállomása
mellett, Újpest területén az els házai megé-

píthesse. Csakhamar más települk is követték t, annyira, hogy 1840-ben
üjmegyeren már 28 házhelyen 24 ház áUott, 106 lakossal.

1840 áprüis hó 5-én a gróf Károlyi viradalom intézje megalakiilásra hívta

össze az Ujmegyer nevet visel telep lakosait. Az akkor lefol\t tárgyalásról

felvett jegyzkönyvnek az újpesti irattárban lev szövege szószerint a következ :

,,A tekintetes Pest vánnegj'ében bekebelezett, tekintetes Fóthy uradalomban helyez-

tetett szabad újmesryeri gj-armaton tekintetes Burg Károly uradalmi inspektor úr elöülése alatt az
összes gyarmati lakosok a szerzdési szabályok Ill-ik czikk els szakasza értelmében közgylést
tartván, tekintetes Hutiray Sándor uradalmi ügyész úr, mint az úri jussok fenntartója jelenlétében
tárgyalás alá vétettek.

1. Felolvastatott s kihirdettetett az alap-szerzödési szabályok szerkezete.

2. MeljTiek 1. czikk 3. szakaszára, a lakosok által azon észrevétel tétetett, hogy azon pontban
\-ilágosan nem foglaltatnék a bor- és pálinkamérési jussok egj'enként minden házzal bíró lakosnak
az Uraság általi átengedése, mely tettleg mindakkoráig általok szabadon gjakoroltatott.

Mely pont a III. czikk I-sö szakasz B. aTatti szabály szerint az Uraság által olj- formán ma-
gyaráztatott, hogy a bor és pálinka mérési juss szabad gyakorlata egjenként minden házzal bíró

lakosnak örökösen átengedtetett, minden ezen czím alatt tartozó külön adózási teher nélkül.

3. Ugyan az I-sö czikk ~-ik szakasza felvilágositása kéretett az iránt : ha vájjon valamely
ház birtokosa, ez il\en közgj-ülésre meg nem jelenhetne, szavuzatját megbízottja által kijelent-

heti-e! Község lakosai óhajtása szerint oly formán határoztatott. hogy az ilyen közgylésen való
megjelenésre akadályozott, sza\-azatát akárki által is kijelentheti, ha az arra nézve megbízottja
tulajdon kezével aláirott bizonyság-levelef elmutat, vagy ha azon megbízás az Uraság, vsgy a
Község bírája eltt történt.

4. Minthogy a zsellérek, vagy egész házat bérlk, kik bérlet házban, vagy a házrészben másod,
s ezek ismét harmad zselléreket s így tovább fogadnának, az ilyen másod és harmad és a többi zsel-

léreket fogadó zsellérek, vagy házbérlökre nézve is kiterjesztetik, a Il-ik czikk 2-ík szakasz ren-
delete oly formán, hogy az ilyen másod éa liarmad zsellérek bízonyitványait, a befogadó házbérlk
vagj- zsellérek. ugjHnazon büntetés alatt az uraságnak bemutatni tartoznak, mire nézw a házbír-
tokosok az esetben, ha azon bündíj azokon a vagyonhiány vagj- rögtöni eltávozások miatt meg
nem vétethetnék, azokért felelni tartoznak.

ö. A II. czikk 5. szakaszára, mi az adó pontos beszedését illeti, hog\' t. í. a pénztárnok az e

szakaszban kitett határnapokban az uradalmi pénztárba az egész adót egy összegben befizethesse.
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szükséges, hogy az azon h-itárnap eltt jóval beszedessék, azért leginkább, hogy a fizetésben hátra-

maradtak ellen, ha szükség lenne, törvényes végrehajtás is eszközölteithessék.

Jónak tartják a gj-armati lakosok, hogy mind a házzal biró lakosok, mind pedig a zsellérek

ndóbeli tartozásukat Sz. György és Szent Mihály hó 1-s napján a pénztárnoknak befizessék.

•5. III. czikk 1. szakasza C. alatti pont rendelete a folyó évre, midn még tudniillik a gyarmat
csak kevéssé lenne mindekkoráig benépesítve, határoztatott : hogy csak két tanácsbeli választassék.

meh-nek egyike pénztárnok, a másik pedig jegyzi hivatalt viseljen, továbbá hog>' mind ezeknek,

mind pedig a Föhírónik hivataloskodások ideje csak f. év végéig tartson, midn ismét újak válasz-

tatnak. Melyek után szavazati többséggel Fbírónak választatott LStoy Izsák. Jegyznek s egyszers-

mind tanácsnoknak Holló József. Pénztárnoknak s tanácsnoknak Neuachloss Bemhard. Meghitel-

tetósük folyó hó 12-re határoztatott.

7. Ezen szerzdési szabályok berekeszt pontjára nézve : kijelentette tekintetes elnök úr,

hog>' a méltóságos gróf Földesíir hazajöttével az eredeti szerzdési szabályok a fent tisztelt lu'aság

által aláírva a Községnek kiadatni fognak, az egyes házzal bíró lakosoknak pedig hason nyomtatott
példányai tekintetes Burg Károly uradalmi inspektor úr aláírásával és uradalmi pecséttel "meg-

ersítve kiadattak.

8. Továbbá a gyarmat összeírása és a lakosság bizonyság leveleinek megvizsgálása minden
nehézség nélkül eszközöltetett.

9. A megválasztott bírák megfontolván azt, hogy a község a bírák fizetésével még most tete-

mesen ertleníttetnék, ez évre fizetés nélkül szolgalatjukat ajánlották, mely dicséretes ajánlat a

község lakosiiitól köszönettel fogadtatott. Kelt Uj-Megyeren, április 5-én 1840. Burg Károly s. k. in-

spektor, Lwy- Izsák s. k. bíró, Holló József s. k. jegyz."

Az ezen jeg\-zkönyv 1-s folyószáma alatt kihirdetett szerzdési szabályoki

.illetleg az alapítási oklevél szövege pedig a következ volt :

„Én Nagj- Károlyi Gróf Károlyi István, ö Császári KiráljT Apostoli Felsége Arany Kulcsosa,

mint a Tekintetes Nemes Pest, Pilis és Solth törvényesen egj-esült Vármegj'ékben helyeztetett

Fóthy Uradalomnak tulajdonosa, adom tudtára mindenkinek : hogy a nevezett Uradalomhoz
tartozó Káposztás-Megyeri pusztámon felállítandó, s Uj-Megyer nevet viselend gyarmaton meg-
telepedni Wvánó lakosok részére következ örökös, magamat ét maradékaimat kötelez szerzdést

adtam légyen ki, ug^•mint :

/. Minden megteleped kap az uraságtól :

1-ör. Háromszáz azaz 300 négyszög ölekre terjed házhelyet, melyhez azonban semmi nem
küls illetségek nem adatnak, a mint is eziránt minden letelepedett személy magáról írásbeli Térít-

ménj't az Uradalomnak adni tartozik.

2-or. Az illyes házhelyek közül egy személy többet is vállalhat fel; ellenben ha az e végre szánt

házhelyek benépesítve lennének, az Uraság nem köteleztethetik új házhelyek kiosztására.

3-or. Minden megteleped házzal bíró lakosok mindenféle gj'árakat szabadon állíthatnak és

akárminémü kézi mesterséget vagj' kereskedést a hazai törvények korlátai között szabadon foly-

tathatnak ; a mészárszéki, serfözés és mérés és épületfával való kereskedési jussok kivételével.

Ellenben a Zsellérek, kik tudnii llik házzal nem bírnak, és a házbirtokosoknak nem szegdött

cselédjei, kézi mesterségnél és mvészetnél egyebet csak akkor folj-tathatnak, ha a házbirtokosok

ebbeU jussokat ezeknek engednék át.

4-er. Káposztás-Megyeri Duna parton az Uraság által kimutatandó helyen való kiköt
minden lakos által szabadon és közösen használtathatik, úgy mindazonáltal, hogy a Dima hajókázás

és azzal egj-bekötött hajó vontatás akadályozva ne légyen.

ö-ör. Minden házzal bíró lakos a kiosztott házhelyen tett épületeket és javításokat akár-

kinek szabadon eladhatja, és mind ezek, mind a Zsellérek minden, akár si, akár szerzett ingó és ingat-

lan vagyonokról szabadon rendelkezhetnek ; önként értetdvén ebbl, hogy az Uraság örökösödé-

sének csak a végrendelés nélküli magvaszakadás esetében lészen helye.

6-or. Elbbeiü lakhelyekrl nyert elbocsátó úti és elöbberü élet módjokról szóló bizonyság

levelekkel ellátott zselléreket a háztiilajdonosok befogadhatnak.

7-er. Minden házzal bíró lakos alább leirt módon a község igazgatásában befoly.

8-or. A megteleped község kap az Uraságtól minden bérfizetés nélkül Templomra, Temetre
és Községházára házhelyet.

9-er. Jussa vagvon a községnek magok részére egyedül a község lakosait kötelez és a hazai

törvényekkel nem eÚenkez rendszabályokat (statutiun) az Uraság hozzájárultaval alkotni.

10-er. A küls elleni minden némü ügyekben az Uraság pártfogásával él a község.

//. Köteleztetik minden megteleped.

1-ör. Házhelyet vállaló, vagy házat vev honi lakos a törvények által meghatározott, ha

pedig idegen tartománybeU. a legfelsbb rendelések által kiszabott mód szerint elbbeni lakhelyétl

nyert tanúbizony.ság, és illetleg elbocsátó levelét az Uraságnak bemutatni tartozik.

2-or. Tartoznak a háztulajdonosok a házokban befogadandó Zselléreknek bizonyságleveleit

az uraságnak 20 peng forint büntetés terhe alatt bemutatiü, mely Zsellérek befogadásában mind-

azonáltal a házbirtokosokat az Uraság helyes ok nélkül nem akadályozhatja.

3-or. Egy-egy 300 négj-szögölböl áÚó házhelyért és az átengedett jussok használatáért minden

háztulajdonos fizet az Uraságnak évenként 25 peng forintot három cs. kir. ezüst húszast egy finom

Kolóniai márkába számítva.

A zsellérek pedig egy, azaz 1 peng forintot tartoznak évenként az Uraságnak fizetni.

4-er. Minden vállalkozó köteles az Uraságnak azonnal 100 forintokat ezüst pénzben Cautió

képpen elre lefizetni és a felvállalt telken a vállalkozás idejétl számítandó egy esztend alatt az

építend házának legalább falát felépíteni, ellenkez esetben a lefizetett Cautiója és minden netalán

tett fizetések és költségek elvesztése mellett, a felváUalt telke tettleg másnak fog adatni, mely ponti

rendelet az esetre is kiterjesztetik, ha valaki akár gyarmati lakos, akár idegen, puszta házhelyet

venne, az Uyes tartozik ezt a Cautiót az átíratásnál hasonló kötelezés mellett letenm.

5-ör. Az esztendei adót minden egj^es házzal biró lakostól az evégre közülök vála.sztott pénz-

tárnok az elüljáróság bef Sásával szedi be oly formán, hogy azt egy sommában, félesztendnkét
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elre, ú. m. Szt. György és Sz. Mihály napján az Uraságnak lefizethesse. Mely sommának pontos

lefizetésére nézve az Elüljáróság kezeskedni tartozik oly formán : hogy ha a fizetés akármely okból

elmaradna, az elüljáróságnak minden ingó és ingatlan javaikból valóságos végrehajtással sommás
utón fog az megvétetni.

6-or. Zsellérektl évenként fizetend egy ezüst forintot a háztulajdonosok tartoznak beszedn i

és azt a kiszabott idöljeu a pénztárnoknak átaladni, mit ha elmulasztanának, vagy valamely ház-

tulajdonos a kiszabott idben tulajdon tartozását sem fizetné le, hasonló sommás elmarasztalás, es

végrehajtás útján fog az ilyes házbirtokosokon az megvétetni.

7-er. Ezen új gyarmat díszítése, és a tzkár elmellöztetése végett köteleztetnek a vállalkozók

és minden építeni kívánók házokat homlokkal az utoza felé építeni és úgy, hogy oda aemminemú
diazlelen és a j&izUssel ellenkez épületek ne tétessenek, a tet cserépbl vagy zsindelybl legalább, a

kerítés pedig kfal, vagy deszkából engedtetik, sövényezés és körülárkolás egyáltalában tiltatik,

melyek czélirányos eszközöltet hetesére megkívántatik, hogy minden építeni kívánó az építési mintát

az Uraságnak jóváhagyás végett bemutassa.
8-or. Hogy a gyárak, mesterségek és kereskedés minél elbb virágozhassanak, a megtele-

pedni kívánól-mak elre is alá kell magokat vetni azon szabálynak (statútum), melynél fogva magok
között sem ezekeket jormálni, sem az ipart megszorító, kirekeszt kiváltságos leveleket (exclusi-

vum privilégium) szerezni nem fognak ; hanem mindnyájan ugyanazon egy jussal élhessenek,

kivévén azon jussokat, melyeket az Uraság I. a 3-ik szám alatt magának feltartott és a melyeket

vagy maga gyakorolhat, vagy külön szerzdés útján egynek, vagy többeknek átaladhat.

9-er. A kereskedésnek és mesterségnek pedig frugója lévén a hitel, melyet leginkább az

igazság gyors kiszolgáltatása tart fel, annak okáért aláveti magát minden gyarmati lakos azon sza-

bálynak, minélfogva a törvénykezés útját az igazság gyors kiszolgáltatásában akadályozó bírói

parancsolatokkal élni nem kivan, ellenkez esetben olyanok a bíróságnál el nem fogadtatnak,

le7nondván egyáltaljában az ellentállássali éléstl (oppositions remedio.)

10-er. A házhelyeket akár osztály, akár eladás végett 300 négyszögölesnél apróbb darabokra

elszaggatni egyáltalában tilalmas ; és azért a legnagyobb házhelyek is, melyek úgy osztatnak fel,

hogy a felosztott házhely minden része egy egész, két, három, vagy több 300 négyszög ölekbl álló

házhelyet tegyen.

U-szer. Az ilyes nagyobb házhelyek elosztását, vagy több egész házhelyeknek összekapcso-

lását tartoznak az osztozók, vagy vevk az Uraságnak bejelenteni, ki az osztály lehetségét meg-
vizsgálja és a helyben-hagyás után megtörténtet a birtok könyvbe beiktatja és a szerzdéseket a

történt esetre alkalmaztatja, mely végett a gyarmat évenként össze fog íratni.

12-szer. Minden birtok eladásnál tartozni fog a vev az adás-vételbeli som,mából vételrészképen

(laudemium) 100 frtól 3 frt 30 kr, a ki pedig végintézet mellett jut a birtokhoz és a végrendelkeznek nem
egyenes örököse, annak becsárából {00 frttól 5 frtot tartozni fog az uraságnak fizetni, értvén egyedül

ingatlan vagyont, másból az Uraság vételrészt nem kap.

I3-or. Minden házvétel, mely az Uraság tudta nélkül történik, a törvény eltt erönélkülinek

fog tekintetni, annak okáért az Uraság eltt történend olyas adás-vételi átíratásnál, ha a vótelbeli

sommá az viraság kijátszására a vev által csalárdul eltitkoltatuék, valamint, ha a végrendelet

útján birtokba lép nem egyenes örökös, a törvényes megbecsülésnél valamely csalárdkodással élne,

az ilyes csalárdkodó költségén tartandó Uriszéken kétszeres vételrósz fog vagyonából kivétetni.

14-szer. Hasonlóan, ha valaki a lakosok közül az átalengedetteken lúvül akármely jussok

gyakorlásába avatkoznék, az ilyes költségén tartandó úri széken 100 ezüst forint büntetésben som-
más úton fog elmarasztaltatni és az elégtétel az vagyonából végrehajtáis útján eszközöltetni.

15-ször. Köteleztetik a község az Uraságtól Templomra, iskolára ós a Község házára ingyen
nyert házhelyen egy esztend, alatt az építéshez hozzáfogni, ezen házhelyek más'czélra leend for-

dítása egyáltaljában tiltatik.

16-szor. Az Uraság képviselségét elismerni tartozik.

17-szer. Szavazati többséggel és az Uraság helybenhagyásával alkotott új szabályokat el-

fogadni és azokhoz magát alkalmazni minden gyarmati lakos köteles."

///. A bels rendszer, község igazgatása és a közjó elmozdítására nézve :

1-ör. Köteles a Község minden esztendben és ugyancsak Januárius 1-s és utána következ
napjain egy Közgylést tartani, ha pedig a körülmények azt egyóbbkor is szükségessé tennék, az
Uraság által határid rendeltetik és legalább 8 nappal elbb közhírül tétetik, mely közgylésben:

a) Helye és szavazata vagyon minden házzal bíró lakosnak.
b) Az Elnökségre az Uraság hivatik meg.
c) A Tanácskozási tárgyat szavazati többség dönti el.

d) Minden végzés csak az Uraság helybenhagyása után nyeri kötelez törvényes erejét.

Az ilyes közgylésen :

A) Magok részére egyedül a Községet és ennek lakosait kötelez, a hazai törvényekkel nem
ellenkez és egy harmadik jussaiban nem vágó szabályok (statútum) az Uraság megegyezése hozzá-
járulásával alkottatnak.

B) Az ezen Szerzdés kétséges pontjai az Uraság által felvilágosíttatnak, felmaradván a
meg nem eléged közönségnek a törvényes úton való keresete.

Megjegyeztetvén e pontnál, hogy a kétség és félreértés esetében a néniét nyelv fordítás ei-

mellözése mellett, a Tnagyar tekintetik eredeti szerkezetnek.

C) Jussa és kötelessége van a községnek az Uraság által minden hit, vallás és nemzet különb-
sége nélkül elterjesztett házzal bíró három lakos közül választani :

l-ör. Egy Bírót ; 2-szor. Egy pénztárnokot, ki egyszersmind tanácsbeli hivatalt is visel ós

3-szor. Három Tanácsbelit.

A F-Bíró és Pénztárnok minden három évben újra választatik, úgy szinte a Tanácsbeliek is,

mindazonáltal, ha idközben akármelyik tisztvisel valamely bn, a büntetés által terheltetnék ós

abban elmarasztaltatnék, azonnal Hivataljából a közgylési kihirdetés után kimarad, felmaradván
birtokon kívül per úton lehet keresetek.
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Megsiajwrodván idóvel a gj-annat és több Elüljárókat, v-agy épen rendezett tanácsot kivániia,

a«ok választásibban linsonló módon fog befoljnii az Uraség. Jegyzt szintén az Uraság beleegyezé-
sével fog a Község választani.

Az eképpen választott Elüljáréság a földes Uri föfelügyelési jnssnak fenntartása mellett :

1-ször. Tartozik minden \-agyoná\'al kezeskedni a Pénztárnok kezelése alá bízott pénz-
tárról és 8Z esztendei úri adó rendes és jwntos fizetéséért.

2-szor. A számadók számadásait elólepesen mep\-izsgálni és bvebb \-izsgálatul és megbirá-
lásul az uraságnak legföljebb egy negjed esztenilo alatt Ix-mutatni.

3-szor. A lakosok árfáira való gondviseU.i ts vagyonolcra nézve kezelés, mi végett az árvák
vagjonának legalább két Tanácsbelinek jelenlétél><>n leend összeírás, az Uraság helybenhagyásával
gj-ámntya n-ndelése. a tkék biztos helyre való kiadása és mind azokról, mind azok kamatairól
felelség. «z az árvák jó és ezélirányos nevelésökív és a szükséges oktatásokra felügyelés, a gyám-
atya számadásainak megvizsgálásji &i azok mepbírálásául az Uraságnak leend benyujtása és mindaz,
a mi a szülök kötelessége lehetne, helyettök az árvákért elkövetni fköt<?lességük leend.

4-szer. A Község szolgáinak felfogadása és azuk elbocsájtásti hatalmábnn vagyon.
ö-ször. Tartozik végre a bels jó rendre felügyelni, a község gazdaságát nevelni, kisebb vétsé-

geket megfenyíteni, a polgári viszonyokból ered ügyekben az alább meghatározott sommáig bírás-

kodni, szóval a hazai tör\-ények, közigazgatás, bevett jó szokás és fennállott és állítandó szabályok
szerint az egjes lakosok ós innen ered köz.ség javát elmozdítani.

D) Minden egjéb a községet érdekl politicus tárgyak, melyeket a helybeli Tanács el nem
intéz, \'agy ennek intézetével a közönség be nem elégszik, a közgylés eleibe terjesztetnek.

2-szor. Magára vállalván az Uraság a Község pártfogását és védelmezését, de egyébbiránt
tulajdon jvissai fenntartása, és védelmezé.se tekintetébl is. köteleztetik a község, vagy egyes lakosa,
ha t. i. ilyeseknek az egész községre, vagy az uraság jussaira befolyással lennének, minden kül-

skkel kötend társaságok, egyességek, és más minden néven nevezend szerzdésekrl, úgy minden
üg\TÓl, melxeket külskkel, vagy egész társaságokkal, vagy községekkel kezilendnek, minden kérel-

meket, mel\ek az ilyesekhez intézendk lennének, az Uraságnak bejelenteni, bepjnaszolni, minden
akár vérengz, akár polgári megbántásokat. hogj- eképpen mint tulajdon jussait, ha netalán sértve
lemiének. fenntarthassa és illetleg visszaszerezhesse, mint pedig pártfogása alatt lév gyarmati
lakosait oltalmazhassa.

IV. A polgári viszonyokból támadható perekben következ idomú bíróságoknak tartoznak
magokat alávetni minden Uj-Megyeri lakosok, ú. m.:

1-ször. A hazai törvények értelme szerint szabadon élhetnek választott bírósággal (com-
promissium) mely bíróságnak tagjai, idoma, köre, határa a felek írásban foglalt megegyezésüktl
függ ; ha tehát a Felek valamely polgári ügyben választott bírósággal kivannak élni, az errl szóló
Írásba foglalt egyességnek párját az m-aságnak, a ki által mindazonáltal törvényes ok nélkül ezen
jussokben nem akadályoztathatnak, beadni kötelesek.

2-szor. A község Bírája két Tanácsbelivel szóbeli simimás úton bíráskodik.

a) Mindennem polgári ügyekben, melyekre nézve magokat a Felek szóval vagy irásbvn
ezen bíróságnak alávetik. 6) Slinden \-ilágos vagy könnyen tisztába hozható adósságokban, melyek
20 ezüst forintokat felül nem haladnak, c) Az adófizetésben hátra maradó lakosok ellen, ha bármi
nagy sommát tenne adóbeli tartozások. A birtokon kí^-iil föllebb\itel az Úriszókre engedtetik meg.
Perbeli költségek a veszt felet terhelik.

3-szor. Az Uraság vagy ennek a bíróságra különösen kijelölt törvényt tudó megbízottja,
Bommás szóbeli rö\-id úton bíráskodik : a) Mindennem polgári ügyekben, ha a felek szóval, vagy
írásban ezek bíróságnak magukat alávetik. 6) Minden \'ilágos ós könnyen tisztára hozható és

100 ezüst forintokat fölül nem hsladó adósságokban, c) Az esetben, ha az Úri adó az elüljáróság

tartozó befolyá-sával a pénztárnok által az Uraság pénztárába a kiszabott idre be nem fizettetnék.

A birtokon kí\'üh följebb\-itel a nemes Vármegj-e törvényszékére engedtetik meg. Perbeli költségeket

a veszt fél köteles ^-inni.

4-szer. Az Úri Szék, mely kirekesztleg az Uj-Megj'eri lakosok ügyeire nézve külön tartatik

és melynek elnöke és két nieghivott közbírája a földes úr, vagy annak tisztjei lehetnek, a szava-
zattal bíró törvényes bizonysággal következ ügyekben formás úton bíráskodik.

a) Azon A*iszonyok ós esetekre nézve, melyek ezen szerzdésbl és áltáljában a födes tir ós
lakosok, úgy nemkülönben az Elüljáróságnak a lakosokkal és \'iszonti \'iszonyaiból eredhetnek, ha
t. i. a község közgjTilésében el nem intéztethettek.

6) A vétel és örökösödési rész (laudcmium) felett történt csalárdkodásokbin.
c) A királyi haszonvételekben, úgy nem különben minden az Uraság által feltartott jussokb

m

való beavatkozások esetében.

d) Mindennem polgári ügj-ekben, melj-ek az elbb leírt sommás útú bíróságok körét és
határát túlhaladják és melyekre nézve magokat a felek más bíróságnak alá nem vetették.

e) A s<ámadók megvizsgált számadásai megítélésében.

/) A község bírájától följebb vitt ügyekben.
A birtokon kívüU följebb Nntel a Nemes Vármegye törvényszékére engedtetik meg.
Az Úri Széki költségek, kivévén az a) alatti ügyekben, melyek a községet terhehk, mindig a

veszt félen vétetnek meg, raelj-re szükséges arányt az Úri-Szék készíti és a keresetbeli ügygyei együtt
megítéli. Mely ekképpen leírt szerzdési pontokat és szabályokat részemrl és maradékaim részérl
megmásolhatatlanul úgy adtam ki : hog\' az csak a község jólléte úgy kívánván, az ezen szerzdés
rendél>en leírt módon, az én, végy maradékaim megegyezése hozzájárultával módosíttathatik,
metn'áltoztat hátik, a késbb hozandó új törvények értelméhez és a község korszelleméhez arán"'3z-
tathatik. Jlely szerzdés két egyenl példánya általam aláírva és él pecsétemmel ersítve, egi''k> a
Kemzftségem. másika pedig a község Levéltárába letétetik, hason nyomtatott példánya- p" Ug
mindin házbirtokosnak Uradalmi ftisztem aláírásával és Uradalmi pecsétemmel kiadatik.

A fejldés Újpest alapítója nemes lelkének fényes tükrét tárja elénk ez az alapítási
íöitéteieL oklevél. Korának szellemi, politikai és közéleti szabadsága iránti küzdelmeiben

részt vévén, a harczok hosszú és nagy tusai után sokkal késbb elért sikereket
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3. Az ipartestület hitelszövetkezeti bútorcsarnoka.
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Ujp'.-st név
riÚlTtele.

ó már iiz alapítási oklcvóUien mt'gvalóísitotta. Jól tudta, hogy állam és társadalom
csak úgy lesz ers és hatalmas, ha a haladás útjára lép, s az államot és társa-

dalmat alkotó nép csak akkor lesz boldog és megelégedett, ha a szabadság
lesz éltet ereje.

A modern államok felvirágoztatásának legersebb alapja a szabad ipar

és a szabad kereskedelem. S akkor, midn évszázados városok nj'ögtek még
az elavult rendszer békói alatt, az új telepen már kizárták a czéhrendszert és a
kiváltságos leveleket, de e helyett a szabad forgalom és a szaliad ipar honosult

meg. A magántulajdon szabad használatának biztosításával s a közjogok álta-

lános egyenl alapon való rendezésével az alapító a haladás szellemét szolgálta
;

az úgynevezett ,,úri jussok" átengedésével pedig a 48-as eszmék dics apostolai-

nak munkáit elzte meg. Elrelátó gondossága a nép boldogulását, a fentebb
eladottakon kívül, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás gyors és olcsó

lebonyolításában is keresi, mert ezzel az ipar és kereskedelem éltet erejét,

a hitelt akarja biztosítani. Évtizedek után bekövetkezett sok üdvös törvénj'-

hozási intézkedés magvát leljük az alapító oklevélben ; de sajnos, hogy eme
.szerzdést késbb az luradalom egyoldalúlag minden jog és indok nélkül meg-
változtatta s ma már egész más alapon áll fenn a jogviszony a házbirtokosok
és az uradalom között, miként az alapító oklevél szerint fennállania kellene.

Pótolhatatlan hátránya és végzetes liibája is van azonlian az alapítási

oklevélnek, még pedig az, hogy az örökhaszonbéres jogviszony megszüntetésére,

illetleg a telek megváltására nézve semmiféle intézkedést sem tartalmaz, miért

is az örökhaszonbéreseket a mindenkori tulajdonostól megszabott megváltási
feltételektl teszi függvé, s ez a szerzdésbeli hiány mindkét félre nézve már igen

sok kellemetlenségnek volt a szüloka.
Megindult tehát a szervezett községi élet Ujmegver telepen s megalakult

az új gyarmat, melynek Újpest neve elszór csak az 1841. évi január hó 17-én

megtartott kózgylésen hangzott d. Minden különös indítvány vagy határozat

nélkül az Újpest név 1844 óta állandóan szerepel az irattárban lev közokirato-

kon s ugyanakkor végleg eltnik az Ujmegver elnevezés.

A szabadság szelleme táljára állította a fiatal községet is s bár a lakosság

legnagyobb része idegen nyelv és nemzetiség volt, az 1848-iki szabadság-

mozgalomból mégis szívvel és lélekkel kivették részüket és adakozásokkal,

a magyar hadseregbe való önkéntes belépéssel, valamint a hátramaradt családta-

gok támogatásával rótták le hazájok iránti kötelességüket. Az 1849. évi szomorú
események megakasztották a város fejldését, úgy hogy 1850-ben még csak 47

ház és 673 lakosa volt az új községnek. A közigazgatási berendezkedés azonban
akadálytalanul folyt tovább. Az 1860-as években Újpest jöv rohamos fejldését

már elre lehetett sejteni, a mit különljen az ide mellékelt ábra is igazol.

A 18 évig tartó abszolutizmus nyomasztó adóztatási rendszere, valamint a
rendezetlen magán- és közjogi viszonyok, bénítóan hatottak ugyan az új község

fejldésére ; de a lendület annál nagyobb lett, midn az 1867. évi szeptember

hó 24-én megtartott közgylésen, az alkotmányos élettel eg_\"ütt, új eliüjáróság

vette kezébe Újpest sorsának irányítását. Az agilis elüljáróság azonban a világ

minden részérl ide sereglett lakossággal szemben, különösen a rendfenntartás

tekintetében, nehezen boldogul, mert ez minden ható.sági intézkedésnek ellen-

szegül. A hatóság folyton kellemetlenségekkel áUott szemben, habár hivatásának

minden tekintetben megfelelni törekedett. Ezek a rendetlenkedk rontották

Újpest jó hírét, st 1874 márczius 7-én a lakosság nyílt lázadásban tört ki a rendet

teremteni akaró elüljáróság ellen, s féktelen.ségükben a községházát felgyúj-

tották s úgyszólván földig lerombolták. Ez idtl kezdve azután a rend fenntar-

tása czéljából éveken át katonaság tartózkodott a községben. Közben Újpest

területe folyton növekedett, lakosságának száma szaporodott és hatalmas

léptekkel haladt a fejldés útján elre, úgy hogy míg 1870-ben csak 6722,

1880-ban már 11.669 lélekbl állott a község lakossága. A fejldés követ-

keztében mindjobban kezdte érezni a lakosság a községi szervezet nehézségét

és mindinkább megnyilvánult az óhaj arra nézve, hogy Újpest a községi szer-

vezet bilincsét levetve, várossá alakulhasson át.

A várossá való átalakulási mozgalom komolyabban csak az 1880-as évek

közepe táján kezddött, míg végre az 1906 szepteml)er 19-én megtartott kép-

viseltestületi közgylésen a község utolsó bírája elterjesztette azt . az indít-
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ványát, hogy Újpest rendezett tanácsú várossá alakíttassék át. Az átalakulási

kérelmet 1173 adófizet polgár írta alá. A felsbb hatósághoz felterjesztett

kérvénjTe a belügyminiszter határozata a következ volt :

„5381. /1907. IIÍ. szám. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közönsógének Budapest. Újpest

nagyközség kóp\'isoltestületónek 1906. é\'i október 1-éu 215. .sz. a. hozott hitároznta. valamint a

vármegye törvényható.sági bizottsásámik 190G. november hó 27-én tartott rendes közgylésében

32003/1785. 190Ü.SZ. a. hozott véiíhatározata folytán Újpest nagyközségnek rendezett tanácsú várossá

leend átalakulását az 1886: ó%-i XXII. t.-cz. 150. és 151. §§-ai alapján ezennel megengedem. —
A bemutatott iratok tanúsága szerint ugyanis az átalakulást a községi lakosok ós birtokosok azon

része kívánja, mely a községben fizetett összes egyenes állami adónak felénél jóval nagyobb részét

fizeti, s egyúttal igazoltatott, hogy a község az ezen átalakulás folytán reá nehezed kötelezettségek

pontos teljesítésére elégséges szellemi és anyagi ervel rendelkezik, s ekként mindazon körülmé-

nyeknek, a melyek a rendezett tanácsú várossá átalakulása elfeltételéül az 1880 : évi XXII. t.-cz.

151. §-ban megállapítva vannak, a jelen esetben elég tétetett. Minthogy továbbá nz átalakulás

iránti kérelem a községi képviseltestület és a vármegyei törvényhatósági bizottság határozataival

is támogattatik és ezek hozatala alkalmával sem felebbezés, sem pedig ellenkórvény elterjesztve

nem lett s így az átalakulás az egész lakosság és birtokosság egyhangú óhajául jelentkezik, mind-

ezeknél fogva az átalakulás megengedését indokoltnak találtara. A felterjesztett ügyiratokat oly

felhívással küldöm meg a vármegye közönségének, hogy a község rendezett tanácsú váro.ssá való

átalakulásának tényleges keresztülvitele czóljából szükséges intézkedéseket mielbb tegye meg ós

az eredménj-röl ide jelentést tegyen. Budapest, 1907. évi május hó 29-ón. Andrássy s. k."

E miniszteri rendelet következtében Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
alispánja 17672/kig. 1907. szám alatt a következ rendeletet adta ki:

,,A váczi járás Föszolgabírájának. A belügjTuiniszter úr f. é. 5381. sz. a. kelt rendeletét,

a mely szerint Újpest nagyközségnek r. t. várossá való átalakulását megengedi, a mellékleteivel

együtt oly felhívással küldöm meg, hogy azt Újpest nagyközség képviseltestületének haladékta-

lanul összehívandó rendkívüU közgylésében hirdesse ki. Az átalakulás, illetve a r. t. város legfbb
szervezetének, a képviseltestületnek megalakítása iránt a köi^etkez intézkedések teendk :

1. A jelenlegi képviseltestület az új képviseltestület virilis tagjai névjegyzékének az 1896. XXII.
t.-cz. 33. és 34. §§-ai értelmében leend összeállítására egy küldöttséget választ. A virilisek névjegy-

zéke, tekintettel arra, hogy az új képviseltestület elreláthatólag még ez évben megalakul és így a

virilisek megbízatása csak f. év deczember hó 31-ig fog tartani, az 1906. évi állami adók alapján

állítandó össze. — A képviseltestület által a virilisek névjegyzékének megállapítása tárgyában hozott

határozata ellen netalán beadott fellebezósek hozzám közvetlenül (vagyis a fszolgabíró) mellzé-

sével terjesztendk fel. A virilisek számát addig is, míg a városi képviseltestület által megalkotandó
szervezési szabál^Tendelet meghatároztatni fog, az 1886. XXII. t.-cz. 32. §-ának ama rendelkezése

alapján, hogy a képviselk számának meghatározásánál minden 100 lélek után egy veend, de az

legfeljebb 200-at tehet ki és annak a fele virilisekbl áll, és figyelemmel arra, hogy Újpest lakossága

az 1900. évi népszámiásás szerint 41858 lélekbl áll, 100 (egyszáz)-ban és a póttagok számát 25

(huszonöt)-ben állapítom meg. — 2. Ugyancsak a jelenlegi képviseltestület a községi választók

névjeg>-zékének összeállítására a községi törvény 39. §-a értelmében egy választmányt alakít. —
A választók névjegyzéke az 1905. és 1906. évi állami adók alapján és pedig tekintettel arra, hogy
a választók száma a 600-at elreláthatólag meg fogja haladni, a törvényhatóság által 1906. évi

15118/1066. sz. a. helybenhagyott községi határozattal megállapított öt választókerület szerint

állítandó össze. A névjegyzék összeállítására nézve egyébként az 1886. XXII. t.-c. 36—39. §§-ai az

irányadók. Arról, hogy a választmány munkálatai ellen észrevételek, illetve az észrevételek elinté-

zésérl szóló értesítések ellen felszólamlások adattak-e be, a községi elüljáróság részérl hozzám
közvetlenül azonnal jelentés teend a végbl, hogy az igazoló választmányt összehívjam, esetleg a

képviseltestületi tagok választásának napját kitzzem. — 3. A választók névjegyzéke ellen beadott

észrevételek elintézésérl megalakított választmány részérl adott értesítések ellen beadott fel-

szólalások, valamint a választási eljárás ellen netalán beadandó panaszok elsfokú elintézésére

hívatott igazoló választmányba a községi törvény 51-ik §-a értelmében a jelenlegi képviseltestület

két tagot választ. A fszolgabíró úr pedig a jelenlegi községi képviselk névsorát hozzám felter-

jeszti ós az igazoló választmányba a község részérl kijelölt két tag nevét mielbb bejelentem a

végbl, hogy a magam részérl is két tagot kiküldhessék az elnökletem alatt mköd igazoló választ-

mányba. 4. A községi elüljáróság, esetleg a mennyiben a képviseltestület e czélra egy külön bizott-

ságot küld ki, e bizottság a r. t. város szervezési szabályrendeletének tervezetét a képviseltestületnek

1906. évi október hó elsején 314. sz. a. hozott és törvényhatóság által részben jóváhagyott hitá-

rozata figyelembevételével mielbb készítse el, hogy az új képviseltestület azt megalaliítási után
azonnal letárgyalhassa. Budapest, 1907. évi június hó IS-án. Fazekas alispán."

Az átalakulás oly gyorsan valósult meg, hogy már augusztus hó 12-én

a 100 városi képviselt is megválasztották, a kik a 100 virilis képviseltársaikkal

együtt ugyanazon hó 14-én Fazekas Ágoston alispán elnöklete alatt megala-
kultak s az augusztus hó 19-én tartott els tisztújitószéken a polgárm -stert

és tisztviselket is megválasztották. E tisztúj itószék jegyzkönyve a következ:
,,Jegjzökönyv. Felvétetett Újpesten, 1907. évi augusztus hó 19-én a város kép\a3eltest üle-

tének tisztújítószéki ülésén. — Újpest r. t. városban 3 kgy. 1907. számú véghatározattal szerve-

zett polgármester, árvaszéki ülnöki, föszámvevöi, pénztárosi, fügyészi és közgyámi állásuknak

választás útján való végleges betöltésére. — Fazekas Ágoston vármegyei alispán, mint a tisztújító-

szék elnöke, a bemutatott kézbesítési ívekbl megállapította, hogy a képviseltestületi tagok sza-

bályszeren raegliívattak, a tisztúj ító széket megalakultnak nyilvánította s a jegyzkönyv vezetésére

Vrányi Teofilt lvta fel. — Azután eladta az elnök, hogy a 3. kgy. 1906. számú határozattal meg-
alakított jelöl választmány a beérkezett pályázatok alapján az egyes állásokra a jelölést elvégezte,

mieltt azonban ennek eredményét közölné, az 1886. XXII. t.-cz. 8. §-a értelmében szavazás esetére
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H szavnaatszodö küldöttségbe a következket nevezi ki : olnök : Jakab Géza. küldöttsógi tagok :

Csfrmák Károly és Héderváry Somn dr. küldöttsógi jegyz : Vrányi Teofil. A községi törvény 78. §-a

alapján elnökl alispán a tisztújító szók helyeslésével a bi/.nlmi férfiakul Vanyek Béla, Pohl Károly,
Perich Károly és Fortiheim Zsipmond városi képviselket nevezte ki. Ezek után közölte az elnök,
hogy a polgármesteri álliisra egyedül Ugró Gjiila dr, a község utolsó birája pályázott s minthogy a
törvényben elirt képesítést okmányokkal igazolta, a jelöl választmány t jelölte, mire a képvisel-
testület Újpest r. t. város polgármesterének egyhangii felkiáltással Ugró Gyula ilrt választotta,

ki a közgylés színe eltt » liivatali esküt nyomban letette. Az árvaszéki ülnöki állásra pályáztak
Adamü Lajos. Pap Szilágyi Tibor, Deuísch Jen és Fehir Márton dr. — Minthogy az utóbb nevezett
három pályázó az 1886. XXII. t.-cz. 73. §-ábnn elírt feltételeknek nem felel meg, a mennyiben nem
községi választók, a jelöl választmány Adamis Lajost jelölte, kit a közgylés egyhangúan árvaszéki
ülnöknek \-álRsztott. A föszámvevi állásra a jelöl választmány az egyedüli pályázót, Kiszela
Vilmost jelölte, kit a kép\'iselötestület egyhangúan fszámvevnok választott. A pónz.tárosi állásra

a jelöl választmány az egj-edüU pályázót, Radics Dávidot jelölte, a kit a képviseltestület egy-
hangúan városi pénztárosnak választott. A közgyámi állásra a jelöl választmány az egyedüli
pályázót, Emmerling Rezst jelölte, a kit a képviseltestület egyhangúan közgyámnak választott.

A fügyészi állásra hét helybeli üg\véd pályázott, a kik valamennyien a törvényben elírt min-
sítéssel Viírnak. ennélfogva ket a jelöl választmány következ sorrendben jelölte : 1. Miklós
Antal lir.. 2. Darvas Béla dr.. 3. Korhay Károly dr., 4. Kálmán Ödön dr., 5. Arady Béla dr., 6. Borost
Mór dr. és 7. Cserba Dezs dr. Elnök közli, hogy Arady Béla di\ most benyújtott beadványál>an
pályázati kérvényét ^^sszRvonja. A jelenlev Cserba Dezs dr. élszóval kijelenti, hogy pályázati
kérvényét szintén visszavonja. Elnök felszólítására, hogy az öt kijelölt közül a képviseltestület
válasszon, 20 városi képvisel írásban névszerinti szavazást kért, mire elnök az 1886. XXII.
t.-cz. 80. f-a alapján elrendelte a szavazást és annak foganatosítására felhi\'ta a tisztújító közgylés
elején megalakított S2a\-azatszed küldöttséget ; a szavazás tartamára elnök a tisztújító széket

felfüggesztette. A tisztújító szók újbóU megújítása után a szavezatszedö küldöttség elnöke beje-

lenti a szavazás eredményét, melyek közül egy érvénj-telen volt ; a 158 érvényes szavazatból Boros*
Mór dr. kapott 02, Miklós Antal dr. 47, Kálmán Ödön dr. 18 és Darvas Béla dr. 1 szavazatot. Minthogy
ezek szerint Baross Mór di-. nyerte el az általános szótöbbséget, elnökl aUspán Boross Mór drt

jelenti ki megválasztott városi fügyésznek. A választási eljárás ezzel befejezve lévén, úgy a most
választott, mint a 3. kgy. 1907. sz. városi ós illetleg 314. kgy. 1906. sz. községi képviseltestületi
határozattal a községi szervezetbl a város szervezetébe átvett tisztviselk a liivataü esküt a köz-
gj-ülés színe eltt letették. Ezek után elnökl alispán a közgylést berekesztette. Kmft. Fazekas
s. k. alispán. Perich Károly s. k., Vanyek Béla s. k., Pohl Károly s. k., Fornheim Zsigmond s. k.

bizalmi férfiak, Vránji Teofil, s. k. tanácsjegyz.

Ezzel az aktussal az ország ez ideig legnagyobb községe a rendezett tanácsú
városok sorában is egy csapásra a legels helyre került.

A város rohamos fejldését az ide mellékelt táblázat tanúsítja ti legfénye-

sebben, mely a 10 évenként Ijeépített terület folytonos növekvését tünteti fel.

Újpest a Duna baloldalán, a székesfvárostól és Rákospalota nagyközségtl
határolt, nagyobbrészt sík területen fekszik. Természetes határa csak a város

n3'ugati részén elvonuló Duna. A város összes területe 1172 hold és 1053 D-öl :

mely egé.szben lielterületet alkot. A város területén ez id szerint 98 utcza van
beépítve, a melyek, az Arpád-út kivételével, egyenes vonalban vannak kihasítva,

és párhuzamosak, ületleg egymást keresztezik. Az egész város néhány mérsé-
kelt emelkedést leszámítva, sík területen fekszik. A lejtmérési adatok szerint

a város színvonalának átlagos magassága a Duna sempontja felett -f 13 méter,

a város legmagasabb pontja pedig 4-17, a legalacsonyabb 6-f-7 méter között

váltakozik. Újpesten a Dunának eddig észlelt legmagasaljb vízállása az 1838.

és 1876. években volt, a mikor a víz magassága a 4-8 méteren felül emelkedett. A
továbi i években észlelt magasabb vízállások -(-6 és 4"'^ méter között válta-

koztak, míg ez ideig a legkisebb vízállás az 1889. évben volt, a mikor
a víz állása 4-0.67 méterre apadt. A város egész területe úgyszólván árvízmen-

tes, csak a Duna mentén közvetetlenül elterül kisebb rész árvizes terület.

Újpest város népessége a szaporodás szempontjából, hazánkban az els
helyen áll, a mit legfényesebben bizonyít az is, hogy míg 1890-ben a lakosok

száma 23.521, addig 19Ó0-ban már 41.858 lélek volt, s ha csak az aránylagos

fejldést vennk számítási alapul, akkor a lakosság száma ma legalábbis 58.000

volna, holott az ez id szerint a 60.000-et is meghaladja. A lakosság nem szerinti

megoszlása az or.szágos átlagot mutatja, a mennyiben az 1900-iki népszámlálás

kimutatása szerint 20.214 férfi és 21.344 n lakosa volt a községnek. A város

lakosságának anj'anyelv szerint való megoszlása a magyarság erteljes fejl-

dését 1 izonyítja, a mennjdben az 1900-iki népszámlálás adatai szerint úgyszól-

ván a világ minden részébl ide sereglett lakosok közül magyar anyanyelv volt

35.277, a magj^ar nyelvet pedig tényleg 38.735 beszélte ; az 1910. évi népszáni-

lálás mindenesetre még örvendetesebb eredménj^/ fog e téren is feltüntetni.

Érdekes adatul szolgálhat az is, hogy az 1900. évi összeírás szerint Újpest terü-

letén tartózkodó 24 éven felüli 9872 férfi közül írni és olvasni tudott 9019.
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A város területén ez id szerint mintegy 2500 különálló épület van, a me-
lyek túlnyomóan földszintesek. A földszintes épületek magassága 5—6 méter
között váltakozik. Az egyes épülctekljen az 1908. év végi összeírás szerint
1 szoba s konyhából álló lakás volt 8800, 2 szoba s konyhából álló lakás 1500.

Építkezés.

3 szoV)a s konyhából álló lakás 500, 4 szoba s konyhából álló lakás 200, és több
szoba s konyhából álló lakás 200, vagyis összesen a lakások száma 11.200. Utczai
bolthelyiség volt 950, mhely és raktár pedig 755. Az építési kedv aránylag
kedveztlen a fvárost körnj-ez többi községgel szemben, úgyszintén kevés
az emeletes épület is, de a megvalósítás küszöbén álló vízvezeték e tekintetben
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lényeges változist fog teremteni. Különben a várossá való átalakítás követ-
keztében a hosszabb adómentességi kedvezmény máris fokozza az építési kedvet.

Újpest községnek 1896. évig csak két mútja volt. Az eg}ik a budapest—
vácz—kassai állami, a másik az újpest—vácz—gödölli törvényhatósági út.

;^,,tSTRT.,-^^^

1896-tól kezdve Újpest útainak rendezésére nagyobb gondot kezdett fordítani
s ma már igen sok kövezett utczája van, mint azt az ide mellékelt táblázat mu-
tatja, mely az 1910. évben foganatosítandó úttest-kövezéseket is feltünteti.
Ugy hogy ezzel a város minden fbb útvonala kövezett lesz ; a gyalogjárók azon-
Ijan már az egész városban rendezettek.
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A város utczái közül 44 már el van látva beton-gyüjtcsatornával. A gyjt- Csatomáiás.

csatornák hossza 32.500 fm., építési költsége pedig 768.728 korona. A vízveze-
tékkel egj-idejleg tervbe van véve a töbli utczák gyjtcsatornáinak a kiépí-
tése is. A már meglév csatornákat a mellékelt álira tünteti fel.

^.VtSTR^IM-,,^

Újpest város utczáinak közvilágítása ez id szerint légszeszszel és olajjá
történik, a légszeszvilágítási szerzdést 1870-ben kötötték az általános osztrák-
magyar légszesztársulattal, a mely szerzdés Budapest székesfváros szerzdé-
sével egvidejleg 1910 deczember hó 15-én jár le. A hatóságnak tehát megfelel
\-ilágításról kellett gondoskodnia. Több vállalattal történt hosszas tárgyalás
után a ,,Phbus" villamos vállalattal kötötte meg a város a konczessziós szer-

1 IvözriUé;ltá>.
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zódést a köz- é.s magánvilágítás ellátására. E szerint a nevezett vállalat 1800
darali 50 gyertyafén\- é.s 50 wattos Wolfram-lámpát bocsát teljesen ingyen
és dijtalanul a város ntczáiaak é.s tereinek közvilágítására. A koncze.sszióért

a város kap a vállalkozótól 200.000 koronát és ezenfelül a társaság a városnak
részesedés czímén 50 éven át átlag 23.100 korona minimumot biztosított a ma-
gánfogyasztásért befolyó összegbl ; 50 év múlva pedig a vállalkozó az akkori
technika vívmányainak, valamint a közszük.ségletnek megfelel új telepet

épít a saját költségén és azt teljesen ingyen és tehermentesen a város tulajdonába
bocsátja. A szerzdés szerint az eli^o 5 évben ingyen szereli fel az összes magán-
fogyasztók részére a bels vezetékeket. A világítást a magánfogyasztók részére

300 égési óráig 6 fillérért, a 300 világítási órán túl 39 fillérért^ 500 világítási

órán ttil 3 fillérért és 700 világítási órán túl pedig 25 fillérért adja a vállalat.

A motorikus áram alap-ára hektowatt óránként 1000 óra használatig 2 fillér.

3000 óra használatáig 15 fillér, ezentúl pedig 12 fillér, a motorikus áram nappali
használata esetén azonban az eddig felsorolt árakból még 25% árkedvezményt
kap a fogyasztó. Hyen alapon sikerült a legmodernebb világítást })áratlan el-
nyös feltételek mellett a város részére biztosítani.

Újpest területén a kx'itak szolgáltatták eddig az ivóvizet, méhnek azonban
a talaj tisztátalansága miatt emberi élvezetre teljesen hasznavehetetlenné
váltak, st a székesfváros vízmüvének Újpest határában történt megépítése
következtében el is apadtak. Most fejezték be a tárgyalásokat a vízm tekin-

tetében s az eredmény az, hogy az is konezessziós alapon lenne felépítend,

teljesen a székesfváros vízmürendszere szerint, ugyanolyan alapárak mellett,

azonfelül a városnak a bruttó bevételbl részesedése lenne, közszolgáltatásra

pedig ingyen-vízmennyiséget kapna és az egész vízmberendezés 50 év múlva
ingyen és tehermentesen a város tulajdonába száll át, úgy hog\' Újpest város-

nak, a lehet legrövidebb idn belül, teljesen megfelel mennyiség és kifogás-

talan ivóvize lesz s a város közönségének é%'tizedes óhajtása valósul meg.
Újpest város területén a szeméh'forgalmat a Budapest vidéki közúti villa-

mos vasút, a Budapest—Újpest—Rákospalotai villamos vasút, a magyar kiráhá
államva.sútak, a Dunagzhajózási társaság hajójáratai és a budapest—eszter-

gomi, valamint a budapest—vácz—gödöUi hel^'i érdek vasutak bonyolítják le.

A kereskedelmi forgalmat kifogástalanul szolgálják, az eddig említett

közlekedési eszközökön kívül, még a helybeli postajáratok is, a melyek egj^ kincs-

tári fpostahivatal és négy szerzdéses fiók-posta szolgálatára állanak. A fposta
az érkezett pénzt és csomagokat naponta kétszer négy kocsin kézbesítteti, a levél-

postát pedig 13 levélhordó naponként háromszor hordja szét. A táviratokat két

kerékpáros kézbesít hordja szét, a város különböz utczáin kifüggesztett 32

levélszekrénybl a leveleket részben kocsin, ré.szben gyalog, naponta 1 1-szer szedik

ki. Az újpesti po.staforgalom nagyságát bizonyíthatja az, hogy 1910 január

1-tl 3-ig 1,600.000 darab postaszáUítmánvt kézbesítettek.

Újpest távbeszél állomásai a budapesti magyar kiráha távbeszél liiva-

talba vannak közvetetlenül bekapcsolva, s annak a múlt évben 138 elfizetje
volt. A postaszolgálat akadál^'talan elláthatása czéljáliól a postakincstár 1910-

ben nagyobbszabású postapalotát építtet, telefonközponttal együtt.

Újpest város területe ezeltt, a miat már említettük, az stermelés czéljaira

szolgált, a mit azonban a váro.si élet fejldése lépésrl-lépésre kiszorított, s így
a város kla,ssziku.s példáját n^iijtja ama fejldési proczesszusnak is, a mely a
többi városok fejldési iránya lesz. Az stermelés majdnem teljes megsznté-
vel van a városban megmentésre váró, mindennapi léttel küzd kisiparos-osztály

és vannak rohamos fejldésnek indult nag\-ipari üzemek. Minthogy pedig minden
hatósági közegnek az iparpolitika helyes iránj-ítására kell törekednie, mert nem-
csak a nag\-ipar fejldé.se, hanem a kisiparos-osztálj- fenntartása is a városok

fejldésének és így az ország boldogulásának az alapja : ezért kell a városi ipar-

politikába a kis- és nagyiparos osztálj' érdekének elmozdítása mellett még magyar
érzést, magyar törekvést, hazafiasságot és becsületes munkát is bevinni.

Újpest lakos.ságának a zömét már keletkezési idejében is, az ipar és

kereskedelemmel foglalkozók alkották. Ez id szerint e városban az ipari szak-

máknak 159 ága van képviselve, bár a kisiparnál a faipari s ebben különösen

a bútor- és épületasztalos-szakma van legjobban elterjedve, de más iparágak is

tekintélyes számú tagot számlálnak s fényes eredménynyel mködnek. Az önálló
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ipart zök között van 230 asztalos, 169 czipész, 75 szabó, 80 lakatos, 43kmíves,
25 ács, 18 bádogos, 14 építész, 22 esztergályos, 14 kalapos, 22 kovácsmester
stb. stb. Az 1904. évi XVII. t.-cz. életbe lépte óta Újpest városában 5079 ipar-

igazolványt adtak ki, iparbeszüntetést pedig 1209 esetben jelentettek be. Az új-

jH-sti ipartestület tagjainak száma 1908-ban 1138 volt és hogy a testület hivatását

mindenkor kell módon töltötte be, arról elért fényes sikerei tanúskodnak.
A helyl)eli iparososztály szellemi és anyagi elmozdítását czélzó intéz-

mények között, melyeket az ipartestület tagjai öntudatosan és állandóan fej-

lesztenek, kiválik az újpesti ipartestület kezdeményezésére, az 1898. évi XXIII.
t.-cz. alapján megalakított ipari hitelszövetkezet, mely mködését 1900-ban
127 taggal és 264üzletrészszel kezdette meg. Bár a szövetkezésben rejl gazdasági

ert az iparosság megérezte, mégis csakhamar arról gyzdött meg, hogy egj'edül

kölcsönök nj-njtásával a nehéz viszonyok között él kisiparos-osztályon segí-

teni nem lehet, ennek következtében 1903-ban tehát egy árúcsarnokot is alajjítot-

tak, a melynek czélja megmenteni a kisiparosokat attól, hogy ipari termékeit

potom árért elkótya-vetyélje, hanem azt beraktározva, bevárhassa a kedvezbb
keresletet, a mikor is munkájának rendes árát megkapja. Ez árúcsarnoknak
köszönheti Újpest, hogy különösen a faiparban, legkivált pedig butor-iparban,

a legremekebl) munkákat készítik itt s ezzel az újpesti piacz annyira versenyké-

pessé lett, hogy nemcsak heljn, hanem országos, st kiilkereskedelmi forgalmat

is bonyolíthat le. Az els évben az árúcsarnokban az iparosok 62.000 korona
érték árút helyeztek el és hogy mily hatalmas lendületet okozott az iparfej-

lesztés terén az árúcsarnok, legfényesebben bizonyltja az, hog}' azóta keletkeztek

Újpesten a legmodernebb gépmunkára berendezett asztalos-mhelyek. 1907-

ben az árúcsarnokban már 326.655 korona érték bútor volt elhelyezve és ugyanez
évben maga a szövetkezet is a közszükséglet következtében nagyobbszabású
famegmunkáló-gyárat alapított. Mindezek az adatok élénken igazolják a szövet-

kezet kiváló gazdasági és iparfejleszt jelentségét és azt, hogy a szövetkezet

hatalmas segítje és támiasza a kisiparos-osztály becsületes, munkás törekvéseinek.

A vegyes ipartestületen kívül mködik a városban még az ,,Ujpest-Rákospalota

és Vidéke építiparos-szövetsége" és a „Vendéglsök, kocsmárosok és szállodá-

sok ipartestülete". Mindkettnek czélja tagjainak közös ipari érdekeit a törvény
határai között elmozdítani.

A városban nemcsak a munkaadók, hanem a munkások is óriási szerve-

zetekben tömörültek, a mi — ha rendes, törvényes formák között történik —
a gazdasági rend érdekeinek felel meg. Újpesten az iparos-munkások szakszer-

vezete a viszonyokhoz képest ersnek mondható. A brmunkások országos

szövetségének Újpesten van a székhelye és itt jelenik meg a szaklapjuk, ,,A Br-
munkás'' is, a többi ipari szakmák közül pedig a Budapesten székel központi

szövetségnek helyi csoportjai a következk : 1. szobafestk, fénj^ez és czímiestk,

2. hajóácsok, 3. építmunkások, 4. bröndös és szíjgyártó-munkások, 5. ács-

munkások, 6. vas- és fémmunkások, 7. famiinkások, 8. szabómunkások, 9. czi-

pészek, 10. kereskedelmi alkalmazottak. A munkás-szakszervezetek tagjaik

anyagi érdekeinek megvédésén és szellemi mvelésén kívül a munkaközvetítéssel

és a munka nélkül lev tagok segélyezésével foglalkoznak és legutóbb építették

meg saját erejükbl munkás-otthonukat is. Újpesten a munkásságnak két fo-

gyasztási szövetkezete van, de mindkett még a kezdet nehézségeível küzd, s

szerényebb tevékenységet fejt ki. Az egjólv az újpesti famunkások, a másik az

újpesti szabómunkások termel-szövetkezete. A munkásság gazdasági szervez-

kedése a kedvezi)!) munkabéreket és munkaidt eredményezte. így például

a munkabér 1898-ban az asztalos-iparnál 3 K 20 f volt, ma 4 K, a munkaid
IJedig 10 és 14 óra volt. ma pedig 9 óra. A kádár-iparágban a munkabér 1898-ban

3 K volt, ma pedig 4 K, a munkaid ellenben 1898-ban 12 óra volt, mig 1908-ban

10 óra. stb.

E városban a nagyipari üzemek szaporodását leginkább az okozza, hog}'

;i székesfvárosban a gyáripari czélra szolgáló telek ára drágább, mint itten s igy

, vállalkozók szívesebben teszik át telepeiket Újpest határába. Újpesten

a 20-nál több munkást foglalkoztató nagyipari üzemek száma ez id szerint 30.

A jelentékenyebb gyártelepek a következk :

Az „Egyesült Izzólámfa és Villamossági R.-T.", mely ez idszerint 2000

munkást foglalkoztat, azonban a gyár bvítés alatt áll, a melynek befejeztével

Mag.iarorsziiír V.irmegjí'i í-s VArosai: Pest-Pilis-Solt-Klskun vArmcgye. n. 2<i
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3000 munkásnak is adhat majd kenyeret. Évente mintegy 2% millió korona
munkabért fizet ki munkásainak. A gyár 18.500 D-öl területen épült. A vállalat

izzólámpákon kívül telefon- és távíró-berendezéseket és vasúti biztonsági beren-

dezéseket szállít a külföldre. A vállalatnak saját gázgyára, vízvezetéke, villam-

vilátrítási telepe és iparvágánya van. a melyen évente 1500 wagon rakomány,
1000 wagon szén és 100 wagon izzólámpaüveg szállíttatik a gyárba. Munkás-
védelmi és biztonsági intézményei mintaszerek.

A „Magyar Patnutipar R.-T." . 30.000 orsóval dolgozik éjjel-nappal, a mi
e szerint 60.000 orsónak felel meg. valamint 5000 szövszékkel, 1200 mun-
kásnak ad kenyeret, a kik évente egy millió korona munkal)ért keresnek. A gyár
szövófonalak fonásával, valamint a nyers anyagok tarkáii-szövésével, vásznak,

iniilettek és siffonok szövésével és kikészítésével foglalkozik. A vállalat munká-
sainak érdekeit azzal is elsegíti, hogy a modern követelményeknek megfelel
munkíisházat építtetett, a hol 75 család kap olcsó és jó lakást. Azonkívül a
munkivsok részére elkülönített pinczehelviségek, mosókonyhák és fürdk vannak.

Újpest eg_\ik legrégibb gyára, mely egyúttal a város rohamos fejldésére

a legnagyobb befolyását gyakorolta, a ÍFoZ/ner Gyula és Társa br- és hadi felsze-

relések gyára, a hol ez id szerint 1000 munkás keresi kenyerét, de napról-napra
töbli munkáskéznek biztosít megélhetést. Termelési czikkei a talpbr, gépszíj- és

Hadfelszerelési czikkek és gyapjúmosás. A legmodernebb berendezéssel felszerelt

gyár egész üzeme villamos erre van berendezve és munkásai anyagi és

szellemi érdekeüiek elmozdítására minden áldozatot meghoz.
Mind ez a brgyár, mind az elbb említett vállalat is, fleg kiviteli czikkek

g3-ártásával foglalkozik és a nemzeti vagyon gyarapítását ez úton is elsegítik.

Modern gyártelepek, melyek munkásjóléti intézményekkel is rendelkeznek,
valamint kiviteli czikkek elállításával foglalkoznak, még a következk :

Egyedi Lajos szeszgyára, hol állandóan 200 munkás dolgozik ; a Mautner
Testvérek és Társai fol^-ton fejld brgyárában pedig ez id szerint mintegy 380
munkás dolgozik ; Gyrffy Kornél érez, fém- és vasárú gyára, réz- és vasépület-

vasalással és butor-vasalással, galvanizálással foglalkozik ; valamint gyárt még
gazdasági gépekhez szükséges vetkorongot, magházat és tolókákat is. A leg-

modernel)b berendezéssel 200 munkásnak ad állandóan kenyeret, tanonczotthona,
mintaszer berendezéssel, 60 tanuló elhelyezésére és kiképzésére szolgál. A ,,Hazai
kovácsolható vas- és aczélöntvény gyár" tulajdonosa Werhner Artúr, kinek lágy
tompor, aczél és szürke öntvények gj'árában 150 munkás foglalkozik állandóan.

Foh-tonosan fejld és mindig több és több munkást foglalkoztató gyárak sorában
említend a Leiner Fülöp Fiai, valamint a Leiner Testvérek csupán kivitelre

dolgozó en\^-gyárai, Kohn és Fried kátrán\i:ermékek gj^ára, Keleti di\ és Murányi
festék-, ólomfehér- és lysoform gyára, Weisz Mór brgyára, Livy Ármin és Fiai

parkett- és furnir-gyára, a hol már ez id szerint is 250 munkás dolgozik állan-

dóan, a Nicholson gépgyár r.-t. hajógyára, Schreiber Henrik eczetgyára, az új-

pesti ipartestületi-szövetkezet famegm.unkáló gyára, Elsner R°zs és Társa br-
ápoló és konzerv-szerek, padló-festék- és halzsír-gyára, Ehrenwald László,

Kirschner Lipót és Sterntlial Miksa famegmunkáló telepei, Krayer Ede és Társa
kencze- és padlófénymáz-gyára. Juhász, Nád és Társa fés-, liajtü-, díszmü- és

cziphúzók gyára, ifj. Periek Klároly lakatosáru gyára, Winternitz Gyvia szappan-
gyára, Ger Zsigmond bádogos és dobozgj'ára stb. stb.

Ujpíst területén van továbbá a székesfváros vízmveinek hatalmas
telepe, a m?ly már napi 240.000 m^ víz szállítására elégséges berendezéssel
van ellátva. Két egxinástól független gép- és kazánháza van, melyek
mindeg\ike 120.000 m^ napi vízmennyiséget szállíthat. Az I. sz. gépházban
3 álló és 2 fekv Wortliington rendszer gzszivattvnigép, a II. gépházban
2 fekv Worthingtongép és 2 lendítkerekes gzszivattyúgép van elhe-

lyezve. Ezek miiideg\dke háromjszoros expanzióval mködik s az elhasznált gzt
középponti kondenzátor sríti. A gépek munkabírása 3600 lósrre telietö (indi-

kált lóer.) A szükséges 12 atm. gzt 12 drl>, egyenként 260 m^ futófelülettel bíró

Babcock-Wücox rendszer gzkazán termeli, melyek közül 6 az 1. és 6 a II.

kazánházban mködik. A kazánok füstjét 3 hatalmas kémény szállítja a ma-
gasba. A szivattj-úgépeken kívül a II. gépházban két dinamóval kapcsolt 25
ló?rej gzgép is van, mely a telep és a vele kapcsolatos hivatalnoki lakóház
vüágítására szükséges áramot gerjeszti. A telep részére szükséges nagymennyi-
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ségü szenet (jelenleg 10—12 vaggon) vasúti kocsikban szállítják a telepre, liol a
kazánházak mellett pinceszeren elhelyezett szénraktárakba kerül. A telepet

díszes vasbeton-kerítés övezi.

Újpesten az ipartermeléssel egyidejleg a kereskedelmi forgalom is tért

hódított, a mi természetes is, mert a javaknak a termelktl a fogyasztókhoz
való juttatására itt a legnagyobb tér kínálkozott. Hogy Újpest kereskedelmi

vállalatai mily arányban szaporodtak, arról a budapesti kereskedelmi czégjegjTci

hivatal a legfényesebb tanúbizonyságot szolgáltathatja, azzal is, hogy ott 338
<3zégjegyzés szerepel Újpest területérl, de bizonyíthatja még az is, hogy e város-

ban a sok válfajú kereskedelmi vállalat között van 14á szatócs, 74 ügynök, 27

fszerkereskedö, 13 divatáru-keresked, 26 fa- és szénkeresked, 11 ékszer-

keresked, 4 csemegeüzlet, 43 dohány- és szivarárús, 5 könyvnyomda-vállalat,
6 zálogház, 6 papii'-és könyvkeresked, 14 tej- és vajkeresked, 4 vaskeresked stb.

A kiskereskedelemben ezenkívül még egy fontos tényez jut mindjobban
eltérbe : a fogyasztási szövetkezetek. Újpesten a Háztartásnak, Hangyának,
az Allamvasuti tisztviselk fogyasztási szövetkezetének és az Általános fogyasz-

tási szövetkezetnek vannak fiókjai.

E város legels kereskedi Lö\y\' Izsák és Löwy Bernát voltak, kik

1836-ban telepedtek le Újpesten. Lö\vy Izsák épületfával kereskedett s külö-

nösen Budapest fvárossal s a szomszédos Dunakeszi, Fót, Mogyoród és Rákos-
palota községekkel tartott fenn élénk összeköttetést. Utóda a Löwy Dávid és

Fiai czég lett. Löwy Izsák egy kis üzleti hetyiségében fszer- és lisztkereskedést

fohiiatott, ennek utóda a Löwy Ármin és fiai czég, mely már nemcsak a fogyasztó
közönséget látja el élelmiszerekkel, hanem Újpest kisebb fszerkereskedinek
egy részét is. Egy másik czég. melynek alapítá^si ideje összeesik Újpest telepí-

tésével, az Ekrenwald czég, mehaiek alapítása ugyancsak 1836-ig nyúlik vissza.

Ez idben ugyanis Neuschloss Bernát telket kapott gróf Károl3'i Istvántól, hogy
azon épületfa-kereskedést kezdhessen. Neuschloss Bernát 1852-ben Budapestre
tette át üzletét s azt Ehrenwald Lipót vezette tovább fiával, Ehrenwald Simon-
nal. E czég késbb kettévált s az eg\'iknek Ehrenwald Vilmos, a másiknak pedig
Ehrenwald László a tulajdonosa. Számos régi czéget sorolhatnánk még fel, melyek
kereskedelmi tevékenységükkel a város fejldésót elmozdították s annak üzleti

életét élénkké és virágzóvá tették. A kereskedelmi élet megszilárdulását leg-

jot)ban elsegítették Újpesten a pénzintézetek, a melyek é\'tizedes tisztes m-
ködés mellett, a hitelnjoijtás terén idközönként felmerül megrázkódtatásokat,
mindenkor a legfényesebben kiállották. E pénzintézetek alakulásuk soiTendje

szerint az Újpesti Takarékpénztár, az Újpesti Kereskedelmi és Iparbank, az

Ujpestvidéki Takarékpénztár, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank újpesti fiók-

intézete és a Polgári Takarékpénztár. E pénzintézetek mellett egy-egy szövet-
kezet is mködik, a melyek a helybeli kereskedelmi és ipari élet fellendítését,

valamint a gazdasági jóllét elmozdítását hathatósan támogatják.
A lakosság rohamos szaporodásával a hatóságnak nem kis munkát okozott

az élelmi czikkek fokozott drágasága elleni védekezés is. Csakhogy sajnos, a
városi hatóságnak nem áll módjában az általános bajon segítem, tevékenysége
csak a bajok igen kis részének a megszüntetésére iránj^ulhat. Ezt pedig elérheti

a czéltudatos piaczi rendtartás megteremtésével, a termelk ós fogyasztók köz-
vetetlen összeköttetésének elmozdításával, az élelmi czikkek minségének ellen-

rzésével, legkivált pedig azzal, hogy a leginkább szükséges élelmiszerek fel-

halmozását elmozdítja. Az élelmi czikkek árusításával foglalkozik Újpesten a
fent már felemlített szatócsokon ós fszereseken kívül, 41 hentes. 30 mészáros,
28 pék, 14 tej- és vajkeresked, 17 gyümölcsárus stb. A közóleLmezés czéljára

3 piacz szolgál, melj^ek azeltt bérbe voltak adva, v>z id szerint azonban házi
kezelés alatt állanak, a mi nemcsak hogy több jövedelmet biztosít a városnak,
hanem még a piaczi árusok is kevesebb helypénzt fizetnek, minthogy a bérl
rendesen az árusok kiaknázására törekedett. Újpest a magyar városok élelmezése
tekintetében — sajnos — egyike a legdrágább városoknak, mert ha az egyes
élelmiszerek átlagos árát vesszük tekintetbe, az élelmi czikkek árai az utolsó
10 év alatt e városban a következ százalékos emelkedést tüntetik fel

:

marhahús (pecsenye) ára 48''^-al, marhahús (leveshús) 42%-al, borjúhús eleje

44°^-al, hátulja 4"6%-al, sertéshús 64%-al, a tojás 50%-al, a vaj 40%-al, a tej

pedig 33%-al stb. emelkedett. Újpesten hetenként háromszor van hetivásár.



490 Ujpsst.

ReiidAr:>ég'

T^izoiiOfííip.

és pedig kedden, pénteken és vasárnap, ezenkívül minden nagyobb ünnepet
megelzleg idénypiaczokat tartanak. Országos vásár van nég_y, még pedig a
február, május, július ós október hónapok 15-ikót követ vasárnapokon, állat-

felliajtással együtt. Újpest városnak közvágóhídja ez id szerint régi, elavult

rendszer. Azonban a minden közegés/ségügyi kövctohnénynek teljesen meg-
felel modern új közvágóhíd. tíOO.OOO korona költséggel, már építés alatt áll.

A helybeli húsfogyasztás mennyiségót feltüntetik a következ adatok : 1908-baji a
vágóhidon levágtak 247 bikát, 1691 ökröt, 1654 tehenet, 19 növendék-marhát,
31 üszt, 4 bival>^, 3631 borjut, 1582 juhot, 29 keeskét, 40 bárányt, 15.769

sertést, 119 malaczot, 121 lovat, összesen 24.938 darab állatot, melyeknek súlya
2,109.208 Idlogramm. azonkívül a közvágóhídon kívül levágott kisebb áUatok
súlya mintegy 40.000 kg. volt. szárnyas állat pecüg kb. 100.000 darab kelt el.

y Újpest város hatósága törvény szerinti kötelezettségének határán túl,

mindent megtesz az általános közegészségügy javítása tekintetében. E téren a
megvalósítás stádiumában lev vízvezeték a legjelentségteljesebb eredményekkel
kecsegtet, mert Újpest városában ez id szerint valóságos vízinség van. A város
területén lev 2505 kút közül 500 teljesen használhatatlan, a többinek a vize

pedig legnagyobbrészt az egészségre ártalmas. Ez készteti leginkább a város
hatóságát arra, hogy a vízvezetéket a lehet legrövidebb idn belül megépíttesse.
Az általános közegészségügy védelmére szolgál a hatóságnak ama ténykedése
is, hogy a vízvezetékkel karöltve az összes utczák csatornázási kérdését is meg-
oldja, ezenkívül pedig a város legtöbb utczáinak kikövezése, ezek rendszeres

öntözése, mind a közegészségügy javítását czélozzák.

Újpesten a közegészségügyi szolgálatot a városi forvos, két kerületi orvos,

öt kerületi szülészn és két ferttlenít altiszt látja el. A város területén ez id
szerint 22 gyakorló orvostudor mköcbk és két nyilvános jelleg kórház, még
pedig az újpesti szegény-gyermek-kórház-egyesülettl 50 ágygyal fenntartott

gyermekkórház, és a gróf Károlyi Sándortól 80 fekvhelylyel alapított gróf Ká-
rolyi-kórház áll a közegészségügy szolgálatában. Az 1907, évi XIX. t.-cz. értel-

mében megalakított ,,Budapesti kerületi munkásbiztosító-pénztár" Uj^Desten
a pénztári tagok számára rendel-intézetet rendezett be, a hol a rendeléseket
17 orvos teljesíti. Van itt ezenkívül a m. kir. államvasutak gépgyárának, továbbá
a kereskedelmi alkalmazottak országos egyesületének és végül a Magyar pamut-
ipar r.-t.-nak betegpénztára. Újpest város területén 42 oki. szülészn folytat

gyakorlatot s ez id szerint hat gyógyszertár és egy drogueria van engedélyezve.
Újpest területén egy nyilvános k- és kádfürd van, ezenkívül az egyes gyárak
munkásaik részére rendeztek be fürdket, a hol a gyárak munkásai díjtalanul

fürödhetnek, a hatóság pechg a legújabb telepengedélyezéseknél feltétel gyanánt
köti ki a gyárosok részére, hogy gyári fürdket és egyéb munkásjóléti berende-
zéseket állítsanak föl. A közönség rendelkezésére áU még nyáron a dunai uszoda
is. A város a közegészségügja kiadásokra évente 20.000 koronát fordít.

A város lakosságának foljiionos fluktuácziója a közbiztonság teldntetében
tagadhatatlanul nagyobb gondot és nehezebb feladatot hárít a hatóságra, mint
bárhol másutt s ez kényszerítette a m. kir. belügyi kormányt arra, hogy a székes-
fvárosi államrendrség hatáskörét 1890. év január hó 1-ével Újpest területére
is kiterjeszsze. Azóta az általános közbiztonsági szolgálatot Újpesten a magy.
kir. államrendrségnek helyben székel kerületi kapitánysága látja el, a melynek
kötelékébe ez id szerint egy rendrtanácsos, két fogalmazó, egj"^ segédfogalmazó,
egy rendrfelügyel, egy hivataltiszt és három dijnok, egy polgári rendr, nyolcz
rendr-altiszt, 50 gyalog és 10 lovas rendörbiztos tartozik. A közbiztonság és
a közigazgatási szolgálat akadálytalan lebonyolításának legnagyobb akadálya,
hogy mindezidáig Újpesten bejelent lüvatal nincs, holott azt már 25 év óta
sürgetik, legutóbb pedig a képviseltestület elhatározta, hogy autonóm hatás-
körében is felállítja, ele a minisztérium ezt mindezideig nem engedélyezte.
Az 1879. évi XXXX. t.-cz.-be ütköz kihágások és egyéb kormány-, valamint
szabályrendeletekkel megállapított kihágások fölött a jogi szolgáltatást részben
az államrendség helj^beli kerületi kapitánysága, részben pedig a városi ön-
kormányzat szerve, a városi tanács részérl Érendelt tanácstag látja (il.

A közbiztonsággal kapcsolatos tüzrendészeti feladatnak a hatóság a leg-

teljesebb mérvben igyekszik megfelelni, a mennyiben a tzoltói szervezet intéz-

mén\-szer megalkotásával és a tzoltóságnak a modern követelménvek he/
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képest megfelel tzoltószerekkel és eszközökkel való ellátására a város anyagi

erején túl is nagyobb áldozatot hoz. Újpest hivatásos tzoltó-testülete ezid-
szerint áll : egy tzoltó-parancsnokból, egy örparancsnokból, egy gépmesterbl,

három csvezetbl, három segédcsvezetöböl, 12 rendes tzoltóból és két tz-
oltó-kocsisból. A tzoltói szerek és felszerelések értéke 90.000 korona. A költség-

vetésbon a tzoltói intézmény fenntartására a város évente 42.000 koronát áldoz.

A hivatásos tzoltói szervezet mellett a városban mködik még az 1870-ik évben
mi^galakult ,,Újpesti önkéntes tzoltó-egyesület" s az ..Egyesült Izzólámpa és

Villamossági R.-T."-nak, a Wolfner Gyula és Társa brgyárának, a Magj^ar

pamutipar r.-t.-nak és a ilautner Testvérek brgyárának gyári tzoltósága.

Újpest város közigazgatóságának teendit 5 ügA'Osztály látja el, ú. m.
^"'"=*^^'

a közigazgatási, a gazdasági, az adó és pénzügrs'i. az elnöki és a fjegyzi üg}'-

osztály. Ez ügyosztályokon kívül közigazgatási segédszolgálatot teljesítenek

még a számvevség, a városi tiszti forvosi hivatal s a városi fügyészi hivatal.

Kezelési hivatalok a városi pénztár, az iktató-hivatal, a kiadóhivatal, a városi

levéltár, a városi gazdái hivatal és a javadalmi hivatal. Ezeken kivül mkö-
dik még helyben az önálló szervezettel biró árvaszék is.

Újpestnek várossá történt átalakulása következtében, valamint a szük-

ségszer fejldés követelményeihez képest, a hatóság legrövidebb idn belül

igyekezett megalkotni mindazokat a szabáhTendeleteket. meh'eki'e a megvál-
tozott %iszonyok következtében szükség volt. így megalkotta a gazdasági és a

kulturális erk támogatására, azok intenzív kiaknázására, továbbá a közjólét

elmozdítására, a közrend fenntartására, a közegészség és a testi épség meg-
védésére irányuló, valamint a tisztviseli karra vonatkozó és végül az általános

szocziális érdekeket véd és a rendet fenntartó városi szabályrendeleteknek

egész sorozatát.

A kultúráhs szükségletek kielégítésére szolgáló eszközök és intézmények Tanügy,

sorát Újpesten az iskolák nyitják meg. Az elemi iskolákban az 1908. év
végén mííködött 30 férfi és 46 ni taner, a tanulók száma 2208 fiú és 2291
leány volt.

A polgári fiúiskolában tanított 15 tanár, a növendékek száma pedig 607
volt.- A polgári fiú-iskolával kapcsolatban megalakult, mind a város, mind a

törvényhatóság anyagi és erkölcsi támogatása mellett a mintegy 250—300
növendékbl áUó tanzászlóalj és ez rövid két évi fennállás alatt a katonás szabad
gyakorlatok és czéUövészet terén oly fényes eredményeket ért el, hogy a záró-

vizsgálatokon megjelent tanügyi és egyéb hatósági közegeknek és a hon-
védelmi minisztérium kiküldöttjének a legnagyobb elismerését érdemelte ki.

A polgári leánviskolában, mely 1908-ban ünnepelte 25 éves fennállását.

a tanerk száma 30. a tanulóké pedig 700 volt. Ez iskolában van még mhímz
szakosztály, fehérnem- és szabó-varróiskola, és tanítják még a bársonyégetést

és a brvésést is.

A gimnázium, a mely mint községi nyilvános gimnázium, 1905 szeptember
1-én nyílt meg. 1908 szeptember 1-én állami kezelésbe ment át és fokozatosan
fejlesztve, 1909-ben már a 6. osztálylyal bvítették. Ez id szerint a gimná-
ziumban 15 tanár és 352 növendék van. A gimnázium most csak ideiglenesen

a városi tisztviseli nyugdíjalap házában van elhelyezve, de a vallásügyi kor-
mány már 1910-ben 700.000 kor. költséggel megfelel épületet óhajt emelni,
a várostól kapott 3000 D-öl nagyságú területen.

Az újpesti zenemkedvel egyesület konzervatóriumja gróf Zichy Géza
védsége alatt mködik, a hol is 7 tanár vezetése meUett 122 növendék részesül
a legalaposabb zenei kiképzésben.

A magy. kir. állami faipari szakiskola 1895-ben alakult meg és azóta a
helybeh iparfejlesztés terén számottev eredményeket ért el. Ez intézet három
részre tagozódik, 1. a mesteri tanfolyam, 2. az iparos továbbképz-tanfolyam,
3. a szakirányú asztalos-ipari szakiskola.

Az iparfejlesztés szempontjából nagy horderej intézmény Újpesten a
várostól fenntartott iparosinas-iskola is, melyet 1889-ben állítottak fel ; akkor
még csak egy tanert alkalmaztak, ez id szerint pedig abban három igazgató
vezetése meUett 26 taner mködik, a kiknek 1052 tanítványuk van.

Van még a városban ezenkívül 8 községi és 2 állami kisdedóvó. a hol

ugyanannyi óvón vezetése alatt 977 gyermek részesül nevelésben.
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Az iskolákon kívül a város területén még mintegy 70 egyesület áll a köz-

mveldés s'/.olgálatában. a vái'osi költségvetésben pedig a közmveldési ki-

adásokra évenként 75.000 korona szerepel.

Újpesten ez id szerint még csak mozgókép-színházak vannak s ezek között

legnagyobb az ,.Éden"-színház, a melyik a mozgóképek bemutatásán kívül

színdarabok eladására is szolgál. Nagyobbszabású áUandó színház építésére

most fohniak az einiunkálatok s az a közel jövben n-áv meg is valósul.

Atársadalmi tevékenység Újpesten legelször a szegénysegélyezés terén kez-

dett érvényesülni s a magánjótékonyság leginkább a szegény iskolásgyermekekkel

szemben nyilvánult meg. A jótékony egAesületek közül a legnagyobb tevékeny-
kenységet a gróf Károlyi Lászlóné elnöklete alatt mköd ,,Szt. Erzsébet-egye-

sület", valamint az izraelita hitkíizség kebelében alakult ,,,Izr. negylet" fejti ki.

E hivatásból részt kér magának a ..Gj'ermekbarát-egyesület" is. Ezek és több
asztaltársaság évenként átlag 500 iskolásgyermeket látnak el téli ruházattal.

Ugyancsak az iskolásgj'ermekek érdekében alakult a „Napközi otthon-egye-

sület" is. Újpest város költségvetésében a szegénysegélyezés 25.300 K-val
szerepel, a városi szegényházban pedig 30—40 sz(>gény van elhelyezve.

A gA'ermekvédelem tekintetében is nagy teher hárul a hatóságra. Az áll.

gA'ermekmenhely részérl küls gondozásba adott gyermekek közül Újpesten 467

van elhelyezve, kiknek egészsége felett a hatósági orvosok teljesítik a felügj'e-

letet. Azonkívül az állami g\'ermek-menhelyben ez ideig 292 olyan helybeli

illetség gyermeket helyeztek el, kiket szülik eltartani nem tudtak.

A társadalmi tömörülés terén úttör munkát végez évtizedek óta az ,,Új-
pesti Közmveldési Kör", melynek tagjai sorában ott látjuk a szellemi élet

összes mthikásait. E kört 1877 augvisztus folyamán 18 lelkes ifjú alapította,

kik közül többen még ma is tagjai a körnek.

A társadalmi élet fejlesztésén munkálkodnak továbbá a dalkörök is, melyek
között az 1871-ben alakult ,,Újpesti Dalkör" már több országos dalárversenyen

tnt ki és aratott fényes sikert.

A felekezeti egyesületek közül nagj^ tevékenységet fejt ki a ,,Katholikus

Kör", a ,,Református Kör", az ..Izraehta iparosifjak köre", a ,,Katholikus

legény-egj'let" stb.

Társadalmi munkásságukkal szolgálják a közérdeket a különféle egye-

sületek is : a ,,Lujza-leányegyesület", a ..Kossuth negylet" stb. Továbbá az

..Iparoskör", az ,,Iparos-ifjak köre", a ,.Mkedvelk köre", a ,,Türr István
hadastyán-egylet", a ,,Nándoregj'let", a ..Régi hívek köre", a ,,Magántisztviselk
egyesülete", s egyéb testületek is. A sport-egyesületek sorában az , .Újpesti

torna-egj^et" (Ute) jó hírnévre tett szert. Politikai körök : az ,,Újpesti függet-

lenségi és 48-as (Kossuth) kör" és a ,,Községi demokrata-kör" ; az itt felsorol-

takon kívül azonban még számos egyesület s még több asztaltársaság munkál-
kodik a társadalmi élet fejlesztésén.

Az ujpe.sti róm. kath. egj'ház alapkövét a község legels lakosa, Ililden-

berger Márton rakta le, ki a nj'Jlvános gj'jtés útján befolyt pénzbl, melyhez
ö maga is tekintélyes összeggel járult, 1840-ben a régi temet közepén kápohiát
építtetett és azt berendezte. A róm. kath. vallású lakosság egyre növeked száma
szükségessé tette. hogy. mint újonnan alakult fiókegyház. Újpest község vala-

melyik anyaegyházhoz csatoltassók. Földrajzilag erre legalkalmasabb volt Mo-
gyoród s az újpesti róm. kath. íiókegyház tényleg hozzácsatolt at ott és 1845-ig

oda tartozott. Mikor a közelebb es Ft község, mely eddig szintén íiókegyház

volt. önálló lelkészséggé alakult, az újpesti róm. kath. fiókegyház elszakadt

a mogj^oródi anyaegyháztól és a fóti anyaegyházhoz csatlakozott. Az isten-

tiszteletet majd Fót, majd az ugyancsak leányegyházzal rendelkez Rákos-
palota segédlelkésze végezte.

1869-ben szükségesnek látta a váczi püspök, hogy Újpestre segédlelkészt

nevezzen ki, a ki a fóti plébános joghatósága alatt állott. De a hívek még
ugyanebben az évben küldöttségileg jelentek meg a váczi püspök eltt, a ki

is az önálló lelkészség felállítására irányuló kérelmüket jogosnak és méltá-

nyosnak találta, miért is gróf Károlyi István kegyúrral történt megállapo-

dáshoz képest, 1870 íebr. 26-án az újpesti egyházközséget a fóti plébániából

kikebelezte és plébániai joghatósággal bíró káplánságra emelte. 1870-ben
kötötték meg az egyháztanács és az önálló lelkész között a lelkész évi járu-
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lékára és a lelkészi lakra vonatkozó szerzdést, melyet a váczi püspök és

Pest vármegye alispánja is jóváhagyott.

Gróf Károlyi István a kegyúri jogról 1874-ben lemondott s igy a kegjniri

jog a váczi pii-ípökre szállott át. Az egyháztanács meg akarta szerezni a kegyúri
jogot s ezért 1874 február 25-én szerzdésileg elvállalta a kegyurasággal járó

terheket. De mivel a kegjTÍri jogot csak felsége adományozza, azt a püspök
útján kérelmezték is. A felség 1874 november 23-án a kegjniri jogot az újpesti
róm. kath. egyháznak adományozta, hogy ezt a választott egyháztanács
gyakorolja.

Az 1840. évben épült kápolna az 5000—6000 róm. kath. hiv befogadására
már nem volt elegend, megfelel templom építésérl kellett gondoskodni és ennek
czéljáraaz egyház 1873-ban pénzügyminiszteri engedélylyel sorsjátékot rendezett,
mely 20,000 forintot jövedelmezett. De ez nem volt elegend, mire a tanács a
gróf Károlyi Istvántól adományozott telken ebbl az összegbl a még ma is

fennálló és a róm. kath. egyház tulajdonában lev bazárt építtette, melyet
kereskedknek bérbe adott s a befolyt bérösszeget a templomalaphoz csatolta.

Azonban az 1875. évi április hó 4-én a váczi püspök a káplánt plébánossá
nevezte ki. A templomtéri bazár építési költségén felül megmaradt összegbl, a
bazár-épület és az e czélra rendezett hangversenyek és mulatságok hozzácsatolt
jövedelmeibl 1875 szeptember 29-én hozzáfogtak végre az immár aiinyira

óhajtott templom felépítéséhez ; de alig állottak a falak, midn gróf Károlyi
István és Peitler Antal váczi püspök a templom-építésre ígért segéh-t hirtelen
beszüntették, miért is az építkezés pénz hiányában megakadt és 1880 íebruár
végéig szünetelt. Ehhez járult még, hogy a hitközségnek a róm. kath. jeUeg
iskolákat is femi kellett tartania. Hogy tehát ettl is megszabaduljanak, az
egyháztanács 1876-ban az iskolákat az államnak adta át.

1880 február 25-én gróf Károlyi Sándor, gróf Karolja István fia és örököse
azt ajánlotta az egyháztanácsnak, hogy a templom-alapból, a kormány
hozzájárulásából és a saját adományából a megkezdett templomot felépítteti,

ha az egyháztanács a tervezettnél kisebb templommal is megelégszik. Az egyház-
tanács beleegyezvén, a templom 52.000 frt költséggel elkészült s 1881 nov.
27-én fel is szentelték. A templom azonban torony nélkül épült, a tornyot csak
1888-ban, közadakozásból szerzett 10.000 forinton építhették fel. A hivk szá-
mának szaporodása következtében az új templom is csakhamar szknek bizo-
nyult s az 1908. év folyamán az egyháztanács az egyhajós templomot két oldal
hajóval bvíttette ki. A katholikusok száma most az összlakosságnak 80 %-át
teszi, az egyházi adót fizetk száma pedig 7052.

A református egyház 1873 augusztus 17-én alakult egyházközséggé s az Ret egyház,

els rendszeres összeírás alkalmával 476 lelket számlált. Templomát 1878. évi
szeptember 29-én szentelték fel, addig pedig az iskolai heljdség szolgált az isten-
tisztelet czéljaira ; anyaegyházzá 1895 május 19-én lett, addig a rákospalotai
egyházhoz tartozott. Híveinek száma ez id szerint 6027. A templom és paplak
az egyház tehermentes tulajdona.

Az ágostai hitvallású evangélikus egyház 1874-ben alakult meg és a hívk ^' *'^" ^^'^

száina akkor 600 volt
; a templomot még az évben hitelre felépítették, de mivel

fizetési kötelezettségüknek nem tehettek eleget, a templomot 1875 végén bíróilag
elárverezték. Az idközben 1200 lélekre szaporodott egyház a hívk kitartó
szorgalma és áldozatkészsége következtében 1886-ban ternplomát visszavásárol-
hatta és azóta az egyház vagyona szaporodik. A hivk száma ma 2000, vagyonuk
pedig a templom és paplak.

Az izraelita hitközség megalakulása a község alakulási idejével esik össze, i^r- hitköiség.

1836-ban már elimádkozója is volt a hitközségnek, s 1840-ben pedig iskolát is

állítottak. 1844-beu megalakult a ,.Chevra Kadischa", mehniek akkor 30 tagja
volt

; míg a hívk száma 1870-ben 700, 1895-ben 3500 és 1908 végén 5000 lélek
volt, kik között 1300 az egyházi adófizet. Az egyház vag%'onának értéke 107.350
kor. 38 fiUér s 1906-ban csupán jótékonvsági czélokra Í5.049 korona 39 fiUért
köhött. Kebelében mköd jótékonysági egyesületek az 1871-ben alakult
..Izraelita Negylet" s ennek leányáfvaháza, az 1901-ben alakult „Maskü El
Dal-egylet" és a .,Bikkur Cholim" betegsegélyz és temetkezési egyesület.

Az aut. orthodox izraelita hitközség 1866-ban alakult meg. Ma körülbelül
90 család tagja van, vagyona nincs.
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A baptista hitközség ISSO-ban alakult meg. azonban még 1901-ben is csak

24 tagja volt. 1903-ban a saját házába költözött és a tagok száma ma már 286-ra

emelkedett ; az eleinte német egyház teljesen a magyarosodás útján halad.

Újpest város hasznothajtó ingatlan vagyonnal, vagy egyéb tkével nem
rendelkezik, s kiadásait egyedül a regálé-bérletbl, a helypénz bevételekbl

a vágóhídi jövedelembl és a pótadóból fedezik. E jövedelmek mikénti

kihasználásától függött mindig a lakosság teiierviselésének a kötelezettsége.

A város lakosságának közteher-viselési képességét az adóalapok tüntethetik fel.

a melyek az 1909. évben a következk voltak : Földadó 1699 K 96 f., házbéradó

345.5Í8 K 35 f.. adómentes házak után eszményi adó 46.449 K 32 f., I. oszt.

kereseti adó 1Ö.521 K 50 f., II. oszt. kereseti adó"l4.816 K. III. oszt. kereseti adó

110.207 K 68 f., IV. oszt. kereseti adó 31.668 K 16 f., tkekamat és járadékadó

5624 K 65 f., nvilvános számadásra kötelezett vállalatok adója 10.012 K 06 f..

általános jövedelmi pótadó 99.150 K 39 f., összesen 680.668 K 07 f., ebbl köz-

ségi pót adó-kivetési alapot nem alkot 101.995 K 43 f., tehát a pótalap az 1909.

évben 578.672 K 64 f. Az adózók száma fkön\^ szerint : 5835 rendes, 2815 köz-

munka és útadó-minimálist a és 60 vállalat. Újpest r. t. város közszükségleteinek

ellátása czéljából az állami adókra 34 %-os pótadó van kivetve. A város vagyoni

leltárát a következ táblázat tünteti föl.

Tárgy
Egyenként

flll.

IV.
V.

VI.

vm

A) Cselekv állapot.

Ingatlanok :

épületek, telkek és utczák :

hasznot hajtó : 541.800

hasznot nem hajtó : 5.462,225

befektetések és közmüvek :

Jogosítványok
Alapítványok és alapok :

takarékpénztári betétek

cselekv követelések

Állami kötvónj'ek
Takarékpénztári betétek

Pénztári maradványok
Cselekv követelések

Ingóságok

Cselekv állapot összesen

B) Szenved állapot.

Szenved hátralékok
Kölcsöntartozások

Szenved állapot összesen . . .

Mérleg.

o) Cselekv állapot

b) Szenved állapot

Mutatkozik tiszta cselelc\- vagyon

6011025

1878254

11900
113393

7889279

2035650

125293

130190
8007 I

—
13642

]
72

277153 67

117372
1
46

10596589
I
69

447364
2392320

2839684 98

10596589 69
2839684 98

7756904 I 71

83506

I

Újpest város területén a járásbíróság, Ft és Rákospalota községekre

kiterjedleg, 1900 január 1-én kezdette meg mködését. Szeméh-zete áll : egy

ítéltáblai vezet járásbíróból, két járásbíróból, két albíróból, három jegy-

zbl, két joggyakornokból, két telekkönyvvezetbl, egy iroda-tisztbl, három
írnokból, hét díjnokból, két végrehajtóból és megfelel szolgaszemélyzetbl.

A járásbíróság 1909 szeptember havában a városházáról, a hol 10 éven át volt

elhelyezve, az államtól épített új otthonába költözött.

A jogszolgáltatást a járásbíróságon kívül a községi bagatel- és a kihágási

bíráskodás útján még Újpest városa is végzi. A Viagatel-bíráskodást a képvisel-

testülettl megbízott tisztvisel látja el és 1908-ban panaszt felvettek 12624.

végrehajtást foganatosítottak 3006 és árverést kértek 1837 esetben. ELihágási

bíráskodás tekintetében Újpesten részben az államrendrség, részben pedig a

tanács által kiküldött tanácstag ítél elsfokúlag. 1908-ban az újpesti keriileti

kapitánysághoz 7399 kihágási esetet jelentettek fel, a tanácstag pedig 611 kihá-



Újpest. 495



496 Ujpast.

sjást intézett cl és a kihágások miatt fcliolentett személyek 7027 korona pénz-

liüntetésben részesültek.

A kihágási rendészetnek egyilv fontos ága a cseléd-ügy. Újpesten körülbelül

4000 cseléd szolgál, a kiknek 70 %-a nem marad 14 napon túl. de legritkább az,

hogy a cseléd egy évnél tovább maradjon egy helyen. E tarthatatlan állapotok

megakadályozása czéljából a tanács hatósági cseíédközvetítö felállítását hatá-

rozta cl. a mit a közel jövben fog megvalósítani.

Helyben mködik még a földmívdésügyi minisztérium alá rendelt dunai

kikötfelügyelöség is. A kiköt, mehniek közigazgatását- ez a hivatal látja el,

csak részben terül cl Újpest területén és az a múlt század 50-es éveiben épült.

Bejárati szélessége 40 méter, mélysége átlag 3 méter, hosszúsága pedig 400 méter

és így mintegy 32 hektárnyi területet foglal el ; évente átlag 600 hajó telel

benne. A kiköt kereskedelmi forgalma leginkább téglára, terméskre, épületfára,

repczére és csekély részben tengeri-árú szállítására szorítkozik. A nyers anyaggal

befutott fehérhajók száma 1908-l)an 735 volt.

A rendezett tanácsú várossá való átalakulás következtében a törzskönyvi

bizottság a város czímerét is újból megállapította és az a belügyminisztérium

144580/907. I. számú leirata szerint, álló csücsköstalpú pajzs, melynek vörös

mezejében arany horgony lebeg. A pajzsra arany korona van helvezve. A város

pecsétje köralakú, mehmek közepét a fent leírt czímer alkotja, e körül pedig

„Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Újpest r. t. város 1907" körirat van.



Vácz czlnierc

VACZ.

Vácz rendezett tanácsú város az éjszaki

szélesség 47" 47' 36", a Ferró-szigetti számí-
tott keleti hosszúság 36" 47'55. 49" alatt 118-198

méter magasságban fekszik a tenger színe fölött,

a Duna halpartján azon a ponton, hol a széles

foh'am keleti irányát megváltoztatva, hirtelen

kanyarodással délnek fordul. A várossal szem-
ben elterül Szentendi'e-szigeten túl húzód-
nak a Kis-Duna mellett a Pilis hegység ágai,

melyek az Alpesek heg^Tendszeréhez tartozó

Vértesek nyúlvánnyal, miért is Vérteseknek

szokták mondani. Ez erds hegysorok alak-

jukat lépten-nyomon változtatva, fölötte bájos
vidékké varázsolják a Duna eme festi szépség

völgyszorosát, mely Esztergomtól Váczig terjed és a Kis-Magyar-Alföldet a
Nagy-Magyar-Alföld medenczéjével köti össze. Vácz a Nagy-Magyar-Alföld
budape.sti medenczéjében fekszik, melyet a magyar szigethegység rögei vesz-

nek körül. A Visegrád eltt két ágba szakadt Duna hömpölyg árja méltósá-

gos lassúsággal folyik ismét már déli irányban az ország szíve felé. Bal-

partján alacsony emelkedéssel kezddnek és fokozatosan magasodnak a váczi

hegyek, melyeken túl egyszerre szökken föl a 652 méter magas Naszály
impozáns hegylánczolata.

A Naszály tulajdonképen szerves fölkutatása a Dunántúl szigethegyeinek:

a Bakonynak. Vértes-Gerecsének és Pilisnek. A Naszály elszakadása valószínleg
a magyar Alföld lesülyedésével egyidben történt. A lesülyedés következtében
azután felnyomult a Visegrád-Szentendrei andezithegy. A Duna mostani medre
a geológiai harmadkor végén alakult ki, midn az Esztergom—Visegrádi szorost

hátráló erózió következtében lassanként áttörte. Vácz határának kiváló jelent-
séget kölcsönöz az, hogy talaját legnagyobbrészt finom lsz borítja, a mely
tudvalevleg kitn termtalaj. Fölismerték ezt már az snépek is, mert Vácz
és körnj-éke állandóan lakott hely volt. Jelentségét földrajzi fekvése adta meg,
de ugyanez vonta meg a korlátot is továbbfejldésének útjában. Az ország kells
közepén, a Duna kam^arulatánál — a legtermészetesebb közlekedési vonal közép-
pontján — a Keletet a Nyugattal összeköt vasúti fvonal közepén fekszik és

látszat szerint az a rendeltetése, hogy világforgalmi góczpont legyen.

Ha egy vonalat húzunk — mondja Kohl, a kiváló földrajzi író — az Adriai
tenger éjszaki végérl éjszakkeleti irányban az orosz és magyar pusztákat el-

választó kárpáti iszthmusz felé s egv'et a Dunának dévény-pozsonyi kapujától
délkeletre moldva-orsovai kapuja felé, akkor a két vonallal megjelöljük a ften-
gelyeket, a melyeken a magyar medenczének egész történelme mozgott. A Duna
váczi hajlatának csúcsa közel esik Magyarország matematikai középpontjához
és itt érintkeznek a legjelentsebb ellentétek, melyeket az ország belseje mutat.
Magyarország egész politikai és közlekedési történelme a Dunának ama neve-
zetes nagy hajlása s a középhegység tengelye körül forgott, mint kerék az agya
körül. (Die geogr. Lage der Hauptstádte Europa's 249.)
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Terinésíeti
viszonyok.

Bels beosztás.

Vai-/. valol)aii hatalmas vorsonytársv volt Pestnek és Budának. I. Géza
és Szent László királyok szerették volna az or.szág fvárosává is tenni, mégsem
lett soha az ország középpontja. Ennek az oka épen földrajzi fekvésében rejlik.

Az országot átszel közleked vonalak, melyek a keleti ós nyugati, az éjszaki

és déli részeket összekapcsolják, a Duna kanyarulatánál találkoznak és itt metszik
egymást. Az éjszaknyugatról délkeletre men út azonban nagy került tesz, ha
Váczon szeli át a Dunát, mert a közbees Szentendre-sziget útját állja. Váczot
a középkorban a rév tette fontos várossá. Nagy baja volt a város fejldésének
az a körülmény is. hogy nincsen szabad tere, a mely egy nagy város terjeszke-

déséhez feltétlenül szükséges. A váczi hegyek emelkedése már a Duna partján

kezddik és a város fejldését meggátolja. Ez az oka, hogy a város alakja hosszú.

keskeny szalag. Vácz általában mindig elég nagy város volt és hadászatilag is

nagy jelentségre emelkedett.

A város területét minden oldalról természetes határ veszi körül. Éjszaki

része Nógrád vármegyével szomszédos. Éghajlati viszonyai kedvezk. A kör-

nyez hegyekbl azonban gazdag, üde levegt hoz le szüntelen a nyugati szél,

a miért a hmérséldet három fokkal állandóan alacsonyabb, mint a fvárosban.
E hfok-különbözet annak a jele, hogy levegje srbb és ruganyosabb. Jóllehet

Vácz nem emelkedik felül a vele egyenrangú vidéki városok kisvárosias jellegén,

mégis líedvez benyomást gyakorol az idegenre. Közvilágítása villámmal tör-

ténik. A villamos telep a város tulajdona, üzemét azonban a Ganz-féle részvény-

társaság tartja Ijérleti kezelésben. Szép rakodópartja versenjTe kelhet akár-

melx'ik duiiamenti várossal. A külvárosok egyes részlete egészen falusias színe-

zet. Az itt honoló néma csend a természet szépségének milijén kellemesen

hat a fváros nyüzsg sokaságának idegbontó zaja után. A város területe a
hozzátartozó Alsópencz és Sügjá pusztákkal 10,513 kat. hold. Ebbl 1760 kat.

hold van szlvel beültetve. Utakra, vizekre, temetkre és befásitott területekre

1836 kat. hold esik. Szántóföldje nem sok. Legelje aránylag kevés, ennek is a
legnagyobb része homokos. Vácz vidékét geológiai szempontból most veszi föl

a múzeum-eg3^esület kérelmére Horváth Károly dr. tanár.

A Naszály keleti oldalán gazdag kbánya van. Tulajdonosa, a püspöki
uradalom, az üzemet mindig bérlkre bízta. Az innét fejtett homokkbl ala-

pozták a budapesti lánczhídat is. Az új bérl, a Löwinger Testvérek czég, néhány
év eltt tervszer üzembe vette és évenként 1000 köbmétert termel ebbl a
liídépítés czéljára nagj'on alkalmas homokkljl, egy újabban föltárt bányából

pedig 500 köbméter finom sárga márvánji hoz üzleti forgalomba. A völgyekben
kékesszürke, igen csillámos és homokos márga fordul el.

Vácz az egykorú okiratokban és följegyzéseklien mindig civitas néven
szerepel, késbb Nógrád vármegye opp^íí^tma^ között találjuk felsorolva, de mint
possessióról, sohasem történik róla megemlékezés. I. Ulászló király 1440-ben

kelt egjdk adománylevele mégis azt bizonjátja, hogy magánosok birtokában

is volt. Az Orsz. Levéltárban a Neoregestrata Acta 1665. csomójának 68. iratából

azt olvassuk, hogy Némái Jakab fiát, Kolos Jeromost, htlensége miatt a király

megfosztja Vácz birtokától és a várost Saápi János fiának. Harcsa (Harcha)

Pálnak adományozza, mert ez férfiasan küzdött Gyr várának visszafoglalásakor

és tevékeny része volt Czillei Ulrik gróf elfogatásál)an. Noha az Arpádházbeli
királyok sokféle szabadalommal és kiváltsággal ruházták föl a város lakosait,

a ^'áros maga mégis mindenkor jobbágyváros volt. Földesúri jogot eleinte kizá-

róan a püspök gyakorolt fölötte. Ezt a jogát azonban késbb a káptalannal

osztotta meg. Azokat a jogokat és szabadalmakat, melyeket a város lakosai a

királyoktól kaptak, Vácz püspökei mindig meger.sítették vagy megújították,

úgy hogy a város inkább pártfogóját, mint földesurát tisztelte püspökeiben.

Althann Károly gróf püspöksége idejében a város oly felosztást nyert . hogyegy-
nyolczad részét a káptalan bírja, hétnyolczadát pedig a püspök. Mind a két

városnak tulajdon bírája és tanácsa volt. Hivatalos elnevezése Púspk-Vácz
és Káplalan-Vácz város volt. Az ikervárosok 1859 február havában egyesültek.

Közigazgatásilag a város egységes, csakis a kézbesítéseket teljesít negyed-
mesterek szerint oszlik négv részre. A községi képviselválasztásnál három
kerületre oszlik (Alsóváros, Középváros és Felsváros). A katholikus plébániák
területe is két részre (Alsóvárosra és Felsvárosra) osztja a várost. A még ma-
napság is szokásos külvárosok szerint való felosztás (Kisvácz, Tabán, Krakkó,
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Luxenburg. Burgundia. Kukuricza-város) inkább történeti emlék, az Alsó-

és Felsö-Czigán\^-áros elnevezés pedig csak etnográfiai érték. Alakját tekintve,

Vácz a soros községek közé tartozik, vag_\'is egy hosszabb utcza mentén sora-

koznak a házak jobbról és balról. Az egész várost hosszában átszel föutcza

volt az összes utezák történeti kifejldésének tengelye. Vácz legrégibb házai

mind a fúton vannak. Ez az egyutczás típus a XVII. és XVIII. századbeli

Vácz térképein is kivehet. A lakosság szaporodtával, mivel már úgyis hosszú

volt a város, kezdtek keresztben építkezni és így keletkeztek a kis zugok, kes-

keny utezák és szabál\'1:alan közök, a melyek élénken tarkítják Vácz helyszín-

rajzát. A fczél persze mindig az volt, hogy minél közelebb legyenek a Dunához.
Ez az oka, hogy olyan si-üen, szinte egymás hátán vannak a házak a Duna-
parton, a Tabánban és a Burgundiában egyaránt.

Az utezák egyébként rendezettek. A forgalmasabbak szélesek, a somos-

újfalusi bazaltbányából szerzett koczkakövekkel vannak kirakva és fákkal sze-

gélyezve. Az építkezés modora a város bels részén egészen városias. A Kon-
stantin-tér és Székesegyház-tér házai jórészt emeletesek. A mellékútczákon

leginkább földszintes házakat találunk. Ezek túlnyomóan cseréppel vannak
fedve. Csak a városvégeken akad itt-ott egy-egy zsindelyes és szalmafödeles

ház. A lakóházak száma a város bels teriiletén 1676, a küls területen 219,

összesen 1S95. — A házak szaporodása nincs arányban a lakosság gyarapodá-
sával. Budapestrl is sokan telepednek ki Váczra, ezért állandó a lakáshiány.

Akár vasúttal, akár gzhajóval érkezünk Váczra, néhány perez alatt a
városban vagyunk. A város közepe a ftér, melyet a fejedelmi bkezséggel tett

alapítványaii'ól liíres Schuster Konstantin püspök nevérl Konstantin-térnek

hívnak. A tágas teret a széles fút alkotja a belé nyíló Széchenp- és Káptalan-
utczákkal. A városi élet középpontja ez. Az üzleti forgalom itt nyer lebonyolí-

tást, itt tartják a hetivásárokat és itt van a legtöbb elkel üzlet. Átér közepén

a városháza eltt — rostélylyal körülvett — kicsi virágos kert áll. Ebben fogják

fölállítani Konstantin püspök szobrát.

A városháza épülete minden küls díszt nélkülöz. A Konstantin-téri

homlokzata elugrásán (resalitján) szoborcsoportozat van. A középs kszo-
bor az igazság istenét ábrázolja. Balkezében serpenyt, jobbjában pallost

tart, szeme bekötve. Mellette két alak fekszik, a jobboldali a magyar czímert,

a balfelli pedig Migazzi püspöknek, a város akkori földesirrának czímerpaj-

zsát tartja kezében. A párkánymezn a város reUef czímere látható : a Szz
Mária képe, két oldalról liliomokkal környezett holdüregben, baljában jogart,

ölében a gyermek-Jézust tartva. A nyitott erkély mvészi kivitel, barokk ízlés-

ben késziUt vasrácsozattal van ellátva. A hatalmas póznán városi ünnepeken : a

váczi csata évfordulóján, márczius idusán, Rókus és Mária névnapján, a város

színeit jeleiat vörös-kék zászló lobog. A városháza építését még AlthannM. Fri-

gyes piLspök kezdte meg 1735-ben, befejezése azonban Mária Terézia látogatásá-

nak emlékéhez fzdik. Néhány év eltt nagy költséggel, de szerencsétlen

kézzel az Esterházy-utczai szárnynyal bvítették.

Tszomszédságában találjuk az irgalmasrendiek társházát. Azeltt pap-

nevel volt. A humánus szerzetet Migazzi telepítette Váczra 1763-ban. Mai
házukban 1780-ban helyezkedtek el, a kápolnát is ekkor építették. Itt van a

rend gyógyszertára és kórháza.
Szemben áll vele a siketnémák intézetének kétemeletes háza. Eredetileg

püspöki rezidenczia volt, benne szállott meg Mária Terézia is, a mikor 1766-ban

a várost meglátogatta. Homlokzatán ez a felirat olvasható : Fovendis Insti-

tuendisque Surdomutis, Franciscus Imp. Aiig. et Rex Apostolicus. A kapu
alatt a falban márván\'táblák hirdetik az alapítók emlékét. Az udvaron /. Ferencz

király márványszobra áll. Vaszari siketnéma szobrász mve. A hazai siket néma-
oktatás alapját Jólészi Cházár András vetette meg 1799-ben. A váczi intézet

1802-ben n_\-ílt meg. Nem csupán beszélni, írni és olvasni, hanem kézügyesít
gyakorlatokat Ls tanulnak itt a növendékek, úgy hogy a mikor az intézettl

megválnak, a társadalom hasznos polgárokat nyer bennök. Az évszázados

intézet berendezése mintául szolgálhat és a tanítás módja oly czélszerü, hogy

a külföldi szakférfiak figyelmét is fölkeltette. Közel egy évszázadon át kizárólag

r, váczi intézet teljesítette hazánkban a siket néma-oktatást. A decentralizálás

munkája az utolsó évtizedben történt, de a váczi intézet régi tekintélyével ma

Iraralniasok
táreház.i.

Siketiiéma
intézet.
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is a vezet szerepet játsza. 1902-ben. az intézet fennállásának századikévében,

a kerti részen új palotát emeltek. Tágívs termek és világos helyiségek állanak

ebben a tanítás ezéljára. Említésre méltó az épületben a Cliázár András-féle,

mintegy 5000 kötetet magában foglaló könyvtár, melyet a százados jubileum

idején ajándékozott az intézetnek a rozsnyai evangélikus föesperesség. Az egész

intézetet az igazgatótól megállapított idl)en a közönség megtekintheti.

A siket néma-intézet mellett, szintén önállóm áll a barokk-stílben épült

nagy préposti palota. Ebben az épületl)en kezdte meg mködését három beteggel

1850-ben az országos liírü Schwartzer-féle elniegyóg\itó intézet.

A Konstantin-térnek ez a része már a futczába nyúlik és a Középvárosi-fút

nevét veszi föl. Ezen a széles úton fol_\1atva sétánkat, a város legnagyobb lakó-

házához, a kir. fegyintézethez jutunk. Az óriási épületnek föutcza felöli Ids részére

csak i)efalazott kapukat és vasrácsos emeleti ablakokat látunk, a Dunára menet
két emeletesre magasodik és fol^ion füstölg kéménye miatt hatalmas gyár

benyomását teszi. A várszer épület mellett az egymástól rövid távolságban

fölállított faköpönvegek között fegyveres rök sétálnak. Kisvácz felé néz
oldalát szépen rendezett árnyas kert határolja. Belül valóságos labirintus, udva-
raival és folyosóival. Egész kis város. Van benne egy anglikán csúcsíves kápolna,

iskola, kórház, több óriási munkaterem és raktárhelyiség. Meglep az itt ural-

kodó rend és tisztaság. Az épületet Migazzi 1777-lien a Terezianu77fnak nevezett

és Bécsbe áthelyezett nemes ifjak nevel-intézete részére emelte. Ezért lüvja a

nép még ma is konviktusnak. 180S-tól a Ludovika Akadémia volt benne elhelyezve

és a mikor ezt 1825-ben az ez évi XVII. t.-cz. rendelkezésére Pestre helyezték

át, gróf Xádasdy püspök vásárolta meg és 1836-ban az ekkor tartott országgy-
lésen az alapítandó tébolyda czéljaira ajánlotta föl. De az elmebajosok intézetét

Budán állították föl s az épület sokáig gazdátlanul maradt. Végre 1855-ben az

osztrák igazságügyi kormány kezébe került. Ez letartóztató intézetté alakította.

Ez id szerint a 2 évtl 15 évig terjed fegyházbüntetésre Ítélteket tartják itt

fogva. Számuk 800—1000 között váltakozik. A fegyenczek büntetésük egyharmad
részének (három évnél hosszabb elitélés esetén egy év) kitöltése után kerülnek

csak a közös munkásterembe, hol különböz ipari foglalkozást znek. Az igaz-

gatóság, a kisipar elnyomásának kerülésével, megbízható czégek útján, a gyárt-

mányoknak lehetleg külföldön bizto.sít kelendséget.

A nem aljasokból ered bnök (párbaj és pohtikai vétséek) megtorlására

szolgál az államiogház, melynek épülete a közvetít intézettel függ össze. Bejárója

a Horváth Mihály-utcza dunamenti részén van. — Azokat, a kik büntetésük két-

harmad részét, vagy az élethosszig ehtéltek büntetésük tíz évét már kitöltötték,

hogj'ha reményt nyújtanak a javulásra, a közvetít intézetbe szállíttatják. Ezt

az épületet a fegj'ház közelében a Kkapuval szemben találjuk. Az ebben letar-

tóztatottak enyhébb bánásmódban részesülnek és küls munkát teljesítenek.

Az egykori Kisváczot a Kkapu választotta el a várostól. Mária Terézia láto-

gatásakor Kisvácz még Nógrád vármegye területéhez tartozott és a város határa

ezen a ponton kezddött. Azért áUítatta Migazzi erre a heljTc a diadalkaput feje-

delmi vendégei tiszteletére. A kbl és téglából empire-stüusban épült kapu tervét

Caneval udvari építész készítette. Méretei a következk : Magassága 20 méter,

szélessége 12 és vastagsága 4 méter, az ív nyílása 10 méter magas és 5 méter széles.

A magaslat oldalain csrükben virágfüzért tartó sasok ülnek, a homloklapokon
pedig az uralkodóház tagjainak körbezárt dombormv képei között feliratos

márványtáblák vannak elhelyezve. A Kisvácz felé es oldalon Mária Terézia és

Ferencz császár mellképe, a város felé : jobb oldalon //. József és Lipót fherczeg

közös körbefoglalt képe látható. A föherczegek képei között elhelyezett már-

vánji;áblába nagy Ijetkkel ez a két szó van bevésve :

AETERNAE DOMVI (az örök háznak).

;
Csodálatos találkozása a véletlennek, hogy egy évre a kapu felállítása után,

épen azon a napon, (1795 augusztus 18-án) a mikor Ferencz császár Innsbruckban

meghal, a váczi kkapu falába illesztett medaillonját a mennyk leüti. Ugyanezen
a napon történt Bécsben, hogy a Szent István-templomban miséz Migazzi fejére

esett az oltár nagy feszülete.

A Kkapun túl falun érezzük magunkat. Az egyenesen haladó széles utczák

akácz- és gyümölcsfákkal vannak beültetve. Különösen sok az eperfa, ezeket

Migazzi ültette, hogj' a selyemtenyésztést meghonosítsa. A kicsi, de tiszta házak
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nincsenek egymással összefügg lánczolatban, nem alkotnak zárt házsorokat,

mert a beltelek felé vannak építve, úgyhogy a kapufal az összeköt kapocs közöt-

tük. A sajátságos dialektusáról híres Kisvácziiak érdekes a története. Kolonich
Zsigmond püspök 1716-ban a református vallást követöket a városból kitiltotta.

Ezek a városon kíviü telejjedtek le és új községet alapítottak. Ennek az élén a
várostól független bíró állott. A lakosság szaporodtával a telep és a város között

lev részt házakkal építették be, úgyhogj^ a két hel3'ség összeért. A Nógrád vár-

megyéhez tartozó Kisvácz csak 1769-ben veszítette el közigazgatási önállóságát.

Ekkor kebelezték Pest vármegyébe és egj'^esítették Váczczal.

A Kkapu közelében áll az a ház, a melyben a polgári életben az AsTMko-
vics nevet visel Füredy ililiály, a Nemzeti Színház híres énekese élt és mint
kovácslegény dolgozott. Ha egyenes irányban fol\-tatjuk sétánkat, csakhamar föl-

tnik a református templom csillagos tornya, de még jó messzire keU mennünk,
hogy eljussunk oda. A paplak mellett elhúzódó nagyon szk Takács Adám-utczán
át jutunk az iskolaépülethez és a mellette egj^magában áUó templomlioz, mely
1785-ben épült. A Duna felé es térségrl pompás kilátás kínálkozik.

Tovább haladva, néhány perez alatt a város végére jutunk. Apró kahbák
állanak itt, tarka össze^asszaságban. Czigányok lakják. IMindenütt a Duna men-
tén sétálva, csakhamar elérjük a híres fekvés Buki-szigetet. Utunkat éjszaki

irányban folytatva, ekagadó panorámát nyújtó tetre jutunk. A magában álló

domb ketts körsánczának kivehet alakja elárulja az egykori vár helyét. A
Duna partján a Gombköt-sziget irányában emelked halom egész femisíkja sáncz-

czal van körülvéve. A vár lakói ezekkel az erdítésekkel védték telepüket a
vadállatok és ellenséges néptörzsek támadásai eUen. A vár egyik sánczszögleté-

ben 1881-ben a fels vékony fekete földréteg alatt hamuval kevert, égetett agj'agi-a

akadtak. Ebben szétszórtan edények, rlkövek, orsógombok, k- és csontesz-

közök, agyagkúpok és állati csontok fordultak el. A halomnak Duna felé es
lejts oldalán lehetett a temet, mert itt sok hamvvedret találtak. A 151

darab tárgyat a városi múzeum rzi. 1865-ben egy bécsi régészeti társaság is

rendezett itt ásatásokat és mintha a saját területén lett volna, jelentést sem tett

errl senkinek, a lelt tárgyakat pecüg magával vitte Bécsbe. A parasztok is gyak-
ran fúi'nak gödröket és kutatnak kincsek után. A halom, melyet a nép ma is

Vártetnek nevez,a kdsváczi telkesgazdák tulajdona. Azszükkeblüségükönmúhk.
hogy a váczi múzeum-egyesület rendszeres ásatást nem végezhet.

A megtett úton visszatérve, ismét a ftérre jutunk. Csonka tornyú templom
vonja magára fig5^elmüket . Eltte magas talapzaton a gyermek-Jézust tartó

Szent József színesre festett köszobra áll. A templom homlokzata monumentáhs
jelleg és a fal üregébe illesztett három szobor dLszíti. Ügynevezett jezsuita-barokk

stílben épült és a Domokosrencü barátoké volt, a kik tudvaleven fehér szerzetesi

öltömé viseltek, emiatt nevezi a nép még mais Fehérek templomának. Belsejé-

nek mvészi ízlése tekintetében a város els temploma. A kapu fölött lev már-
vánji:áblán a templom építésére vonatkozó följegyzéseket találjuk. (1769.) A
mvészi oltárképek kellemes összehangzásban vannak az oltárok faragványaival
és szobraival. A torony a templom hátulján emelkedik és alacsony kalap fötü.

1774^ben leégett és azóta nem építették föl újra. A templom meUett, azzal mint-
egy összeforrva, a nyugalmazott papok modern épületét találjuk. Ezen a téren
állott a Dvornikovich püspöktl 1699-ben Szent -Mihály tiszteletére épített székes-

egyház, melyet a XVIII. század közepén helj-tartótanácsi rendeletre lebon-
tottak. A m^igalmazott papok bérháza meUett van a Kúria-szálló saroképülete.

Kapualjának bels boltívérl egy a mohácsi vészt átélt faragott k tekint reánk
ezzel a fölirattal : Curia Capituli Vaciensis 1520. Két ház leszámításával az egész

piaczot emeletes házak határolják. A városháza mellett menjünk az Esterházy-
utczán át a Dunára. Balfelé, a szk Görög-utczába tekintve, a görögkeletiek

1793-ban épült templomát látjuk. A palotaszerü sarki ház földszintjén van elhe-

lyezve a váczi járás fszolgabírói hivatala.

A Duna-partra érve, elragadó kép tárul szemünk elé. A széles folyam túlsó Duua-part.

oldalán emelked Vértesek hegyláncza Visegiád felé húzódik s a messzeségben
háttérbe kerül jobbarti hegyekkel mintegy összetorlódva, óriási patkó-alakban
zárja be a Duna szke vizét, melybl mint valami hatalmas tóból, látszanak ki-

emelkedni a csipkés hegyek. Ebben a bbájos környezetben mosolyog reánk
három zoldel sziget. Túl a Dunán, kicsiny erdség közepette, a Pokol-csárda

Fehérek
temploma.
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látszik. Hátterében a pilisi hegyek lánczolata déli irányban húzódik vissza s a
Duna baloldala síksággá egyenesedik, csak a csörögi hegy szakítja meg utoljára
a rónaságot. A Mária Terézia névre keresztelt rakodópartot 1889-ben emelték,
ugyanekkor ültették be fákkal és a kfalat díszes vasrácsozattal vették körül.

A Sörház-utczára nyíló s erkélylyel bíró sarki házban született Hanusz István, a
jeles természetrajzi író. Fölfelé fol\-tatva sétánkat, egy magtár düledez épülete
szúr szemet ; átellenben a püspöki kert eg\' pavillonnal koronázott kilátást adó
bástyája áll. Ettl kezdden az alacsonj' kfallal és vasrácscsal elkerített dísz-

kert határolja a Petróczy-utczát.

Egyszerre csak egy merész ív kupola szökken föl elttünk, majd oszlopok
alakja tnik el, végül óriási kpillérek meredeznek felénk : elttünk áll a nagy-
templom impozáns alakja. A hatalmas épülettel szemben áU a barokk-stü
püspöki rezidenczia. bakói a kegyesrendiek terjedelmes épülete, jobbról a közép-
városi elemi iskola és papnevel-intézet, az ezek határolta nagy teret pedig csinos

jiark tölti be. A parkon áthaladva, egymással szemben Szz Mária és Szent
József arany-leples szobrát találjuk. Rendesen a római Szent Péter-templomhoz
hasonlított olasz renaissance ízlésben, de a X^III. század második felében ural-

kodott klassziczizáló stílusnak ers hatása alatt épült székesegyház építését gróf

Esterházy Károly 1760-ban kezdette meg. Mikor két év múlva egri püspök lett,

gróf Migazzi Kristóf fohi:atta a megkezdett munkát és 1777-ben fejezte be. Az
alaprajzot Caneval (vagy Gaimeval) franczia születés bécsi udvari építész készí-

tette, de a munkálatokat Os-nald Gáspár iglaui (Csehország) születés piarista

fráter vezette. A templom küls hossza 76 méter, szélessége 32, magassága pedig
(aljától a kereszt csúcsáig számítva) 68 méter. A föléje boruló kupola 42 métej-

magas, bels átmérje 19 méter. A fölötte emelked laternának nyolcz ablaka van
s e fölött még eg^' kisebb kupola emelkedik, meljTiek rézfödelén két méter át-

mérj rézgömb áll s ezen hat méter magas i'ézkereszt,

A jobb és balszárnyon 40 méter magasságx'i, ballustrade-dal koronázott tor-

nyok emelkednek és közrefogják az elcsarnokot , melyet 12, csekély entarsissal

bíró, ketts sorban áUó korinthuszi oszlop tart. A fölöttük nyugvó homlokzaton
hat kszobor díszeleg. A Boldogságos Szz, József, Péter. Pál, János és Jakab
szentek szobrai ezek. Mögöttük oszlopos párkány emelkedik. Alattuk a homlok-
lapon nagv aranyozott betkkel ez a fölírás olvasható : D. O, M. — IN. HONO-
REM. ASS\'^ITAE. IN. COELVM. VIRGINIS. — ET. S. mCHAELIS.
ARCHANGELI, Az oszlopcsarnok kilencz lépcstl alkotott krepidomán áU
és nagy- klapokkal van kirakva. Az ajtók fölött csinos féldombormüvek van-
nak elhelyezve, a melyek az evangéhumból vett jeleneteket és Migazzi czímerét

ábrázolják. A kapu fölött ez a fölírat olvasható : Christoph. Card. A. Migazzi

hauc faciem et Ecclesiam a fundo erext.— Inceptum MDCCLXIII. — Perfectum
MDCCLXX^TI. Belseje, mely 61 m, hosszú és 27 m. széles, bár egyszer, mégis
meglepi a belépt arányaival, magasságával s a kupola mvészi freskóival. A
kupola falfestménye, MaulpertscJi Antal Ferencz bécsi fest mvészi alkotása,

mely a szentháromság és a szentek dicsségét ábrázolja. A pendentifeken a négy
evangélista alakja látható. Ezeket is Maulpertsch festette, A kékes szín foltár
30 méter magas. A tetején arany kereszt ragyog, alatta pedig ezek a szavak olvas-

hatók : Deo servatori sacrum. A. MDCCLXXIV. Krisztust a keresztfán ábrázoló

f)ltárkép Schmidt János Márton kremsi fest mve. Alatta Maulpertsch falfest-

ménye van : Mária látogatása Erzsébetnél. Ez Migazzi mvészi ízlését nem elégí-

tette ki, azért takartatta el a Schmidt által festett Kálvária-képpel. A négy mel-

lékoltár vörös márványból van vésve. Szintén Schmidt munkája a fbejárat jobb

és bal oldalán látható két oltárkép, melyek egyike Nepomuki Szent Jánost, másika
pedig Szent Miklóst ábrázolja. Az oldalajtók mellett lev oltárok képei Szz
Mária menm'bemenetelét és Szent Mihály föangyalt ábrázolják. Az oltárképeken

a festék összerepedezett, megbarnult. Ilikor Kazinczy Ferencz 1831-ben Váczon
járt. ezt a följegyzést írta naplójába: .,Egy figyelmet kelt képe sincs, elbarnulva

állanak az ekn kezdve az utóisóig, barnák már a festéskor is. INIindet ki kellene

hányni," E szigorú kritika hatása alatt a templom belsejének átalakítását czélzó

legutóbbi munkálatoknál szobrokat állítottak elébük.

A gyónt atószékek eltt újabban fölállított üvegburkolatok jelentékeny

területet foglalnak el a mellékoltárok elöl. A kart négy pár barokizált dóri oszlop

tartja. A régebbi orgona a feloszlatott Pálosok márianosztrai (Hont vármegye)
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templomából került ide ; helyette gróf Gsáky Károly Emánuel jelenlegi püspök
készítetett hatalmas, 75 változatú orgonát IGOl-ben. A kupolát tartó négy pilléren

a templom felépülte után meghalt s kriptájában nyugvó három püspök és a
templomot épít Migazzi mellképe és vörösmárvány-emléktábla van befalazva.

Közöttük Migazzié mvészi érték római mozaik-munka. A templom hajója k- és

vaskorláttal van a három lépcsvel magasabban fekv szentélytl elkülönítve.

Itt találjuk a Schnster Konstantin püspöktl fölállított díszes fpapi trónust
és a kanonoki székeket. A sekrest5'ében rzött Cortonai Szent Margitot és Szent
Veronikát ábrázoló képek valószínen XVIII. századbeli spanyol festk mvei
s Migazzi útján kerültek a székesegyházba. Szent Január vértanú festménye
állítólag Julio Romanotól, Rafael tanítványától való.

A székesegyház kincstárában az egyházi mkincsek meglepen gazdag
tárházát találjuk. Alapját még Migazzi vetette meg, de eldjeitl is maradtak
fenn becses dolgok, így pl. Kollonits Zsigmondtól (1709—16) egy mvészi szent-

ségmutató, gróf Forgách Pál püspöktl (1757— 59.) nehéz barokk-kehely, Althann
és Migazzi püspökök közös ajándéka a gróf Csáky Károly Emánuel püspöktl
kiegészített s igen becses smaragdokkal ékesített szentségmutató

;
gróf Althann

püspöktl is maradt becses fpapi ornátus. Több rendbeli misekészlet, sok arany-
fonatú selyem-díszöltöny, püspöksüveg, pásztorbot, számos ereklyetartó s efféle,

az isteni tisztelet czéljaira szolgáló mvészi kivitel egyházi tárgy látható ebben.

Egyik érdekessége Mária Terézia casulája, melyet a nagy királyn sajátkezével

hímzett. A kincstár egyéb kézimunkáját is rzi, valamint azt az arany mell-

keresztett, a melyet Migazzi a váczi látogatás emlékére kapott tle. Gróf Csáky ;

Károly Emánuel a jelenlegi megyés püspök kiváló gondozása következtében
a kincstár egészen új alakot nyert és sokféle ajándékokkal gazdagodott. A
nagyérték misemondó ruhákat egytl-egjág megújíttatta s újabb adományo-
zással valóban mvészi példányokkal gyarapította. Az egj'házmegyébl is össze-

gyjtötte a mvészi becs ruhákat s megfelelen renováltatta, igen szép példá-

nyok pl. a dorozsmai, szentesi, farmosi casula. A kincstárakat, püspöki engedelem-
mel a kincstárnok (rendszerint egyik karkáplán) mutatja meg az érdekldknek.
A templom alatt lev sírbolt 39 méter hosszú és 28 méter széles, 1 2 oszlopon nyug-
szik és három részre van felosztva, a szerint, amint a püspökök, kanonokok vagy
magányosok temetkez helyéül szolgál. A püspökök számára fenntartott sírboltok

falán az oltár mellett találjuk Báthory SÉklós püspök vörös márványba vágott

czímerét, mely a reneszánsz-mvészetnek egyik ékesen szóló emléke.

A székesegyházból kijövet, a kétemeletes püspöki palota tüik szemünkbe, Püspoki

de csak déh szárnyát látjuk és az angolkertet, a mely etriu"iai minta szerint készült palota,

kívekkel van a tértl elkerítve. A 70 méter hosszú és 42 méter széles épület alap-

ját gróf Althann Mihály Frigyes püspök rakatta le, de Migazzi építtette Majzel

bécsi építész tervei szerint, a ki 1774-ben fejezte be. Nyolcz dór oszlop tartja a

Migazzi-térre es bejárati boltozatát. A lépcsház hat dór oszlopon nyugszik. A
díszes épület kétemeletes. A püspöklakta elsemeleti lakosztály fejedelmi fény-

nyel van berendezve és gróf Csáky Károly Emánuel püspök ízlését dicséri.

A rezidenczia homlokzatával szemben a püspöki könyvtár tetszets épülete

áll. A 60,000 kötetnyi könyvtár alapját Peitler Antal József püspök vetette meg
a püspöki, káptalani és papnöveldéi gyjtemények egyesítésével, 1878-ban, a
mikor azok befogadására külön épületet emeltetett.

A földszinten van elhelyezve a váczi Múzeum-egyesület helyisége. Három
nagy szobában van itt a város tulajdonát tev múzeum gyjteménye. A város és

vidék múltjának leletekben és képekben, érczben és kben gazdag emlékei tárul-

nak itt a szemlél elé.

Mieltt tovább folytatnánk utunkat, nézzünk be a kegyesrendiekhez, a Kegyea-

kiket gróf Kollonich Zsigmond püspök 1714-ben telepített Váczra. A nagj'' épület •'ndiek.

földszintjét a hírneves fgimnázium tantermei foglalják el, az emelet futczai
részét a hazafias tanítószerzet tagjainak magánszobái, az udvari részt az újoncz-

növelde, a térre es frontot pedig rajztermek, múzeumok és egyéb iskolaheljn-

ségek foglalják el. A rendház könyvtára 16,000 kötet. Természetrajzi és fizikai

tanszergyjteményei becsesek. Régésztei múzeuma 1848-ban a rend pesti házába
került. A futczai szárnyhoz épített barokkhomlokzatú templomot 1745-ben épí-

tették. Magas két tornya impozáns. A kapu fölött jobbra s balra mvészi szo-

boralakok vannak kivájt üregekben elhelyezve. Bent hét egyszer oltára van
;

.Vlagyarorsziis Vármegyéi és Városai: Pest-Pilis-Solt-Kiskuu virmegye. U. 27
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szentségszekrényét. melyet Olaszországban tükörbl készítettek, gróf Forgách.
Pál püspök ajándékozta.

A templom bejáratával szemben tiszti barokk-.stílben épült Szent háromság-
szobor emelkedik. Egyike ez e nemben az ország legszobb szobormveiiick. Azt
hiszik, hogy Diiiiainszki/ Lrincz alkotása. Alapját 1750-ben rakták le. azóta az id
vasfogaerósenmegviselte. lS27-ben volt utoljára renoválva, mint a fölirat mondja:
Posita 1755.. Renovata 1827. Hátulsó oldalán két gyönyör domborkép van
szobrászati barokkmüv keretbe (cartouches) foglalva és Szz Máriát ábrázolja.

Az eg^^k, a liliomos (Regina Csoeli) a volt Püspök-Vácz város, a másik, a jogaros,

(Patrona Hungáriáé) az egykori Káptalan-Vácz város czímere. E téren van a
halpiacz. mely a pénteki hetivásárok alkalmával mozgalmas képet nyújt.

A sörház-utczai kiugró sarokházban született Argenti Döme. a hírneves
orvosdoktor. A Piarista-utczán át kis térre jutunk. A város díszpolgára tiszteletére

Kossuth-térnek nevezték el. A befásított térség közepén Szz Mária szobra áll.

Története Mária Terézia látogatásával függ össze. Azeltt a Futczának a város-
ház és siketnéma intézet között elterül részén állott. Migazzi püspök ajándékából
a Káptalan-város helyezte ide. A valamikor híres Csillag-vendégl hátulsó része

helyén a kegyes alapítványok pénztárának díszes új épülete áU. Falába illesztve

boldog Vácz remete szobra látható, a legendái szarvas alakjával. Szemben vele a
kispréposti épületet találjuk. Oswald piarista fráter emelte. Barokk kapuhom-
lokzata figyelmet érdemel. Sajnálatos, hogy nincs megtisztítva a vakolattól.

A Székesegyház-tér hátulsó részén mindenütt kanonoki házakat találunk.

Az egvik, a Lauchas-alapítványi ház helyére gróf Csáky Károh' Emánuel a
kath. leányiskola díszes épületét állította és kegj-elmes emlékként édes anyja nevé-
vel jelölte meg. Ha a Gasparik-utczán végigmegyünk, annak végében, a Szent
Miklós-téren magában áUó emeletes épületet találunk. Ez is kathoUkus iskola.

Csávolszlcy József kanonok kezdeményezésére épült. Három évtized eltt itt az
ú. n. rossz templom állott, melyet az alsóvárosi hívek használatára ideiglenesen

építettek akkor, mikor a Konstantin-téren állott régi székesegyházat lebontották.
Húsz évig volt használatban, a míg a mai Xagji:emplom fölépült. Ekkor mag-
tárnak alakították át, végre 1886-ban köveibl a mostani épületet emelték.
Az oldalán álló Szent István-szobrot Migazzi lebontott hídjáról hozták ide.

Az Iskola-utczán át a Géza király-térre jutunk. A téren több kszobor áll,

körülöttük gesztenyefák. Ezek mellett elhaladva, a Ferencziek templomához
jutunk. A magas homlokzatba vájt üregekben szentek szobrai vannak elhelyezve.

Kívülrl is, belülrl is jó benyomást gj-akorol a szemlélre. Az oltárokon és
falakon sok a kép és szobor, czikornyás a díszítés, dús az aranyozás és élénk a
színezés. Alkalmas arra, hog\' a hív lélekben áhítatot keltsen, bárha mvészi
szempontból kifogás alá vehet. A templommal összefügg a terjedelmes kolostor.

Vastag falak, nehéz bolthajtások tartják a nagy épületet. A szerzetesek 33 kis

czellájába három folyosó visz. Egyik szárnya kétemeletes, a rend noviciatusa
számára építették. Ebben a rengeteg házban ma már csak két tagja él a kihaló
szerzetnek. A monda szerint ezen a helyen áUott Géza király temploma, melyet a
mog\'oródi csata napján tett fogadalma értelmében állított a Boldogságos Szz
tiszteletére. Az kétségen felül áll, hogy ezen a helyen áUott Vácz hajdani várának
székesegyháza, a melyet Báthory Miklós püspök épített. Mikor ugj-anis gróf
Althann M. Frigyes 1719-ben behozta a Ferencz-rendieket és gróf Koháry István
számukra a kolostort és templomot építtette, az alapmunkálatoknál fölfedezték
Báthory püspök sírjának márványfödelét, a melybl a szerzetesek a refektórium-
ban látható fejmosó-medenczét készítették. Ugyancsak az ebédlben látható
a most említett Kohárynak. a ki Lipót rendületlen híve volt és az idben kiváló
költ, latin emléksorokkal ellátott arczképe. A rend könyvtára több ezer kötetet,
közötte sok becses snyomtat vánji: tartalmaz. A magasan fekv kertbl gj'önyörü
kilátás nyíhk a városra és a Duna kanyarulatára. Az udvar óriási terjedelme a
rend posztógyárának emlékét rzi. Xem csupán a magj'arországi, hanem a bosnyák
tartomány tagjai részére is itt gyártották az öltözék anyagát.

A régi Vácz várfalának f)mladékai még ma is megláthatok a barátokkal
szomszédos ház udvarában. Távolabb a 6. honvédhuszárezred kétemeletes
palotája vonja magára figyelmünket. Tovább haladva, az utcza másik oldalán
az alsóvárosi elemi iskola tornyos épületét pillantjuk meg, szemben vele a Fz-
utcza visz a Dunára. Sarki háza falába ktábla van beillesztve s az 1838. évi
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pusztító árvíz magasságát mutatja. Egy kis khídon át jobljra visz a már köve-

zetlen országút Budapest és Gödöll felé.

A vám sorompóján túl feltnik a barokk stílben épült esonkaszentes híd, Gombás-hid.

a mely alatt a CTombás patak folydogál. A hidat 173-ben építették, 1759-ben
pedig Szent Kamilló, Borbála. Nepomuki Szent János, Péter és Pál, Veránc
és Júdás szobraival díszítették. E hídhoz fzdik vitéz honvédeink eg\nk leg-

szebb gyzelmének emléke. 1849 április 10-én Földváry Károly, a váczi hs, a
vörössipkások élén, zászlóval kezében, kartácszápor között vette be a hidat.

Két lovat lttek ki alóla, 14 golyó fúrta át köpenyegét, de maga sértetlen

maradt. Az ellenség vezére, Götz Keresztély császári tábornok azonban ott lelte

halálát. A híd szobrai ekkor rongálódtak meg.
A hídon átlépve a nemzeti lövöldözöház bejárata eltt állunk. A kerítés

falába illesztett ktábla fölii'ata szerint lS36-ban szervezték. De 1793-ban már
mködött. A Splényi püspöktl ajándékozott nagj^kiterjedés kert közepén áll. Alsóvárosi

A szórakozás e víg tanyáját keskeny dlút választja el a halál birodal-

mától. Az alsóvárosi temet díszes sírkövekkel jelölt és kegyeletes kéz ápolta
virágos hantjai alatt sok érdemes férfiú pihen. így Karcsú Antal Arzén, a város
történetírója, Ulrich Károly kiváló zenemüíró, Drágfy Sándor országgylési
képvisel, a takarékpénztár alapítója, Hamernyik János a Magyar Tudományos
Akadémia egyik legnagyobb alapítván\i:evje, Rákosi János, a magyar közélet

és irodalom terén nagjnaevü Rákosi Jen és Viktor édesatyja stb. A névtelen
hsök közös n;v^igvóhelye fölött szerény homokk-obeliszk áll, rajta e fölírás :

Honvédek. — MDCCCXLIX. Az elesett Götz tábornok is itt van eltemetve.

A temet vü'ágos kertje és a Hétkápolna árnyas fasora között az országút men-
tén magában álló domb tetején díszes vasszobor áll. A váczi csatákban elesett hon-
védek emléke ez, melyet nyomban az elnj'omás után állított a város kegyeletes
közönsége. A szabályos négyszögalakú domb mesterségesen van fölhányva.
Keleti oldaláról klépcsk visznek föl reá. A díszes vasrácscsal körülvett pii'amís

lépcsöszer talajDzaton nviigszik és négy méter magas. Csúcspontján ágj-úgolyó
lángol. Fels oldallapjait a magyar czímer díszíti, alább ágyúgolyó és koszorúk
fogják körül, alattuk fehér táblákon a következ feliratokat olvashatjuk :

HonTédemlék.

Vándor megállj ! tekints szót e mezn,
HONVÉDEIXK itt küzdtek a jogért

S itt nyugszanak, kik vért és életet

Áldoztak a honért !

Ha zsarnok lába nyomja e hazát.

Ne csüggedj el, hiszK csak nj-ugszanak.
Széttörni békót. szolgalánczokat
Fölkelnek újra ÓK, a — hsfiak !

III.

Ha a szabadság napját élvezed.

Áldd érte Istent s e szent hamvakat ;

HOXVÉDEIXK vérébl ntt e fa.

Mely vész s viharban nyugtot ad.

MDCCCXLIX.
Április X.
Július XV. & XVII.

Ez utolsó napon évenként összegyl a város hazafias közönsége a Honvéd-
emlék körül, hogy lerója hálája adóját a Vácz védelmében elesett hsök iránt.

A város hivatalos ünnepet ül. Az Alsóváros kanonokplebánosa gyászmisét mond
a Hétká])olnánál. mely után a hatóság küldötteinek vezetésével a Honvéd-
emlékhez vonul a közönség. Eléneklik a Szózatot és a Himnuszt, az erre fölkért
szónok ünnepi beszédet mond s az emlékmvet megkoszorúzzák.

A honvédemlék közelében erds dombháton csinos kápolna alakja tnik
fel. Évszázados faóriásokkal szegett sétaút visz hozzá, az ú. n. hét szenvedési
állomás hét kis kápolnája mellett. Ettl a hét kápolnától vette a nevét is. Helj'é-
hez monda fzdik. A krónikások szerint a kápolna helyén rengeteg erdség
volt és szentélet remete lakta. Vat, Vath vagy Vácznak hívták. Géza 1072-ben
itt pihentette meg az Ottó morva hadaival egyesült seregét, hogy elkészítse a
Salamon ellen vezetend dönt ütközetre. A remete gyzelmet es tróm-ajutást
jósolt neki s miközben hadseregének csatarendbe állításán tanácskozott, öcscse
László angyalt látott megjelenni, a ki Géza fejére koronát illesztett. Géza erre
fogadalmat tett, hogy ha gyzni fog, a Boldogságos Szz tiszteletére díszes
templomot épít. A mogyoródi diadalmas csata után egy évre Lászlóval együtt

Hétkápoluo.
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Váczra jött. hogy az építend egyháznak alkalmas helyet keressen. Ugyanazon
a helyen, hol egy év eltt az angyal koronát tett fejére, tüze.s agancscsal ékesített

szarvas törtetett elé. tldözöbe vették és egészen a Dunapartig mentek utána.

Itt egy sziklacsúcson hirtelen tncgállt. s noha a király és kísérete rányilaztak.

nem mozdult helyérl, mikor pedig egészen közelébe jutottak, a Dunába ugrott

és eltnt, ilindezek emlékére a hvös forrás mellett lév halmon Géza, Szent

Péter tiszteletére kápolnát emelt, míg a fogadalmi templomot azon a helyen

építette meg. a hol most a Ferenez-rendiek temploma áll.

".f A most fönnálló kápolnát Althann Mihály Frigyes püspök idejében kezdték
építeni ITlS-ban. de Migazzi fejezte be 1780-ban. Oltárképét Kámánházj' László

püspök szentelte föl 181ö-ben. a Szent Szz nevének tiszteletére s csak ez id óta

líúcsújáró hely. 1770 óta prépostsággal van összekötve, 1808-ban pedig Károly
Ambrus fherczeg váczi püspök egyesítette a felsvárosi plébániával. A kápolna
férdekessége a foltáron elhelyezett csodatev Mária-kép, melyet e nemben
hazánk egnk legrégibb képének tartanak. A kép a máriavölgyi kegyszobor

másolata, melyet egy szegény asztalosmester hálából helyezett egykor az általa

gallyakból és lombokból készített kápolnába. A vörösfeny-deszkára húzott

kegvkép a gyermek-Jézust balkarján tartó Szz Máriát ábrázolja. Mindkettjök
fejét drága kövekkel kirakott aranykorona díszíti, ruházatuk pedig ezüstfonalak-

lakkal áttört selyem. A kápolna és sekrestye oldalai tele vannak aggatva szív,

szem. láb. kar és más alakot feltüntet ezüst vagy viaszból készült apró tárgy-

gval. A lelki bajokból (szív) vagy különböz testi (szem, láb, kar) beteg.ségükbl

felgyóg\-ultak ajánlották föl ezeket a Boldogságos Szznek.
A kápolna lábánál malomk alatt üde forrás kristálj'os vize bugyog, melynek

gyóg^itó ert tulajdonítanak. Különösen szembeteg.ség ellen használják. Néhány
lépésnyire ettl faköpönyeggel körülvett forrás \-ize csörgedez. Ez a város legjobb

ivóvize. A néphit ama tulajdonsággal ruházta föl. hogy a ki iszik belle, annak a

szive visszavágyik Váczra.

vároíiiget. A források mellett elhaladva, jól gondozott gyalogúton jutunk a város-

ligetbe. Az egv'kor mocsaras árterületet az emberi kéz szorgos munkája valóságos

paradicsommá tette. A labirintus-szerén alkotott ösvényeket árnyatadó lomb-

sátrak fonják körül. Egészen a Dunapartig húzódnak, hol a Szépkilátás (Belle

vue) pontján remek panorámában gyönyörködhetünk. A liget többi sétaútja

szépen ápolt virágos ágyak mellett visz el a Derecskéi tóhoz. Tél idején moz-

galmas itt az élet. mert itt van a jégpálya. A tó partján áll a korcsolyázó-egyesület

1887-ben épült csinos csarnoka.

Ha a tó mellett kaují^argó úton megyünk ki, akkor a lövházi liidhoz

jutunk. A vámliáz mellett jobb felé irám-itva lépteinket, az erre húzódó Zöldfa-

utczán át a Malom-utcza püspök-uradalmi házában találjuk az ú. n. Isten-

malmot, melynek épülete romban áll. Itt van a szája annak a hatalmas víz-

mnek, a mely török világban ivóvízzel látta el a várost. Távolabb magában
álló hegyet pillantunk meg. Innét tekintve, óriási gúlának tnik föl a Csörög-

hegy, melyen 1849-ben az oroszok hadállása volt.

*
rácz 63kora. Magyarország legsibb lakosai valamennyien a vizek mentén laktak és így

jogos a föltevés, hogy Vácz mai helyén, a Duna kanj-arulatánál a történelem

eltti idben is jelentékeny telep lehetett. Az els nép, a meljTl tudjuk, hogy

a Duna kanyarulatánál lakott, a dák volt és így a város területének, ha Strabo

leirása hitelt érdemel, kétezer éves a története. A római hódoltság korában a

szarmata származású jászok (metanastae jazyges) birtokába jutott a város

mai területe. Jóllehet a másik barbár néppel, a germán fajhoz tartozó kváddal

szövetséges viszonyban voltak, határaikat ezek ellen is védelmezték. A Dunától

a Tiszáig hat méter széles és három méter mély árkot vontak s ezt hívják Csörsz

ároknak, meh'nek két ága volt. Tehát a város mai területén az ó-korban három
ország határa futott össze. A Duna széles medre akadályozta a két barbár nép

további terjeszkedését Pannónia felé s a túlsó oldalról a római katonaság nézett

farkasszemet az burguszából. A Hétkápolna körül állott földhányással szemben

volt a rómaiaknak 500 fegyveres emberét befogadó castruma, az úgjTievezett

Bolhavár: a város éjszaki határában álló Pogányvárral szemben pedig, a mai

Dunabogdány község közelében a Cirpi, Cirpimansio vagy Carpis castellum

nev városukat építették.
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A honfoglaló magyarok minden kétséget kizáróan szláv benszülötteket Honfogia:ás

találtak itt s városukat nevével együtt vették át. A Vácz név határozottan

szláv eredetre vall és valószínen több házat, vagyis telepet jelent. Épúgy
használtak telepeik megjelölésére, miként a magyarok is szállásnak nevez-

ték lakóhelyüket. (Árokszállás, Fülöpszállás, Janko-vácz (János-szállás),

Gyurwve-vácz (György-szállás). 955-ben a mai Vácz már nevezetes hely volt és

Szent István király azért állított ide püspökséget. Gyakran idztek falai között

koronás uralkodók és sokszor intézték itt a haza sorsát országgyléssel, zsinattal

és béketanácskozásokkal. Különösen az Arpád-korbeli királyok árasztották el

a várost kegyelmüknek sokféle jelével. I. Géza sokat tett fölvirágoztatása érde-

kében. A Salamon király hadseregén aratott mogyoródi diadal emlékére — mint

láttuk — díszes székesegyházat emelt. A várost megersítette és a lakosság

számát külföldrl behívott polgárokkal gyarapította, kiknek sokféle szabadalmat

és kiváltságot engedélyezett. Székhelyét állandóan Váczon tartotta és mikor

1077 április 25-én meghalt, kívánsága szerint itt is temették el az általa épített

templomba. {M. JoannisThirrócz Chronica, Schwandtner 1765 1. 209.) A krónikások

neki tulajdonítják a város és püspökség alapítását és ennek történetét a csoda-

szarvas legendával kapcsolatosan mesélik el. A történelmi kutatás azonban

kétséget kizáróan megállapította, hogy a váczi püspökséget maga Szent István ala-

pította. Szent László befejezte a Géza királ\i:ól épített templombels díszí-

tését és is, miként eldje, az ország fvárosává akarta tenni Váczot. Ezért

valószín az a föltevés, hogy Váczot a szabad-királyi városok rangjára emelte.

II. vagy Vak Béla nagyon gyakran fordult meg itt. Imre király nemzeti zsinatot

tartott Váczon. Nagyon kedvelte a várost és püspökét, Boleszlót, aki III. László

és IV. Béla királyoknak a kereszt atyja volt. Egy ízben azonban kínos jelenet

folyt le közöttük a székesegyházban. 1199 márczius 17-én a király az oltár melll

rántotta le az imádkozó püspököt, mert ez a trónkeres Endre herczeg lázadá-

sára gyjtött pénzt kiadni vonakodott. Boleszló püspök III. Incze pápánál

tett panaszt a király ellen, mert ez az egyház kincseit is elvitte. A pápa közben-

járására Imre király visszaadta a kincseket és kibékült a püspökkel.

A tatárjárás Váczot is elpusztította. 1241 márczius elején a mongolok Tatárjárás.

betörésének els hírére tömérdek vidéki menekült lepte el a várost. Egy része a

falai között keresett menedéket, más része pedig a dunántúli biztosabb részekre

akart menekülni és az átkelésre várt. Márczius 15-én a tatárok Pest közelébe

értek. Ugolin (Ugrón) kalocsai érsek nehéz fegyverzet dandárát a tatárok

mocsárba csalták, bekerítették és nyílzáporral borították el. A mongol lhade
zöme Batu kán testvére. Sejbán vezérlete alatt Vácznak vonult. Márczius 17-én

(virágvasárnap) kora reggel készületlenül lepte meg a várost és els rohamra
bevette. Kirabolta, felégette és lakosait meg az odamenekült vidékieket kard-

élre hányatta. {Salamon Ferencz, Budapest története II. 164., Szabó Károly
Rogerius mester 21.) Mikor a tatárok kivonultak az országból, IV. Béla király

németeket telepített a kiirtott lakosság helyébe. Ezek újból felépítették a váro.st

és Szent Mihály fangyal tiszteletére templomot emeltek. A magyarok más
városban laktak, külön templomot is építettek maguknak, melyet a régi

Boldogasszony templom emlékére szintén Szz Máriáról neveztek. A ketts
várost a védelem szüksége okából kfallal vették körül és benne várat
építettek.

Ez idtl kezdve sokszor találjuk az egykorú okiratokban a német és magyar ^''^cz fénykora.

város, vagy ketts város megjelölést. (Civitas teutonicahs et hungaricalis 1436,
Civitas thetunicalis Waciensis 1470, Cives utrarum civitatis Vaciensis 1489.)
A béke áldását élvezve, ismét fejldésnek indult a város. Virágzása tetpontjára
az()nl)an csak az Igazságos Mátyás uralkodása alatt jutott. Az akkori püspiik,

Báthory Mi klós, Olaszországból hozatott munkásokkal budai minta szerint ékesí-

tette székvárosát, gyönj'ör épületeket emeltetett és nagyszer templomot állít-

tatott. Ennek a templomnak két faragott köve a váczi múzeumban látható. Ká-
mánházy László váczi püspök ajándékából a Nemzeti Múzeum riz e korból egy
mvészi érték képet, mely a kisded Jézust karján tartó Szz Máriát ábrázolja.

Fölirata a következ : Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix Virgo Maria ! Pax ingre-

dientibus. Egregium hoc opus fecit fieri Andrcas filius Andreáé de Báthor. (Szz
Mária Istennek szent anyja, könyörögj érettünk ! Béke a belépknek. Ezt a jeles

mvet Báthory András fia, András készíttette.) A püspöki palota, melyet az olasz
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Tiaguri Jakab, korának Idváló építmestere épített, középpontja volt a tudo-

mánynak és mvészetnek.
A király maga is gyakran idzött a város falai között. (Galeotto M., De

Mathiae Corvini Cap XXXI. Scliwandtner. Scriptores I. Bel, Not. Hung. nov. III.

131. Xagy. Tud. Gyjt. ISIS. IV. \2.) így 1462 május els napjaiban itt Gishával

és társaival tárgyalásokat fol\-tatott. melyeknek eredményeként a husszita vezér

meghódolt és hséget fogadott neki. (Mátyás király levelei. Külügyi Osztály I. 22)

1485-ben pedig Váczra országgylést hívott össze, mely a közjogi tekintetben

nagy fontosságú nádori törvém-t hozta. (Articuli pronunciati de officio palati-

natus.) A regényes hagyomány szerint a váczi székesegyházban kötött morgani-

tikus házasságot Izabellával, a boroszlói polgármester leányával és ugyanitt

kereszteltette meg fiát. Hollós Jánost.

Török-korbau. A mohácsí vész után szomorú részese lett a város annak a csapásnak, mely
az egész országot érte. Mint a török végvára, majdnem másfél évszázadig 10,000

fegyveres rséggel védte az ozmán birodalmat. De nemcsak török erd volt ekkor,

hanem egészen keleti jelleg várossá alakult át. Evlia Cselebi szerint a Duna part-

ján fekv küls várnak bels erdítménye is volt. A bels várban magában 50 s az

öt városnegA'edben összesen ezer deszkazsíndelyes ház és hét templom állott.

A behódolt keresztény alattvalók külön városrészben laktak és három templomot
bírtak. A törököknek Váczon liatalmas vízmvük volt. A föld alatt 2—3 méter

mélységben húzódik a két méter átmérj és téglákkal boltozott csatorna, mely

a budai hegyekbl, kb. 7 km. távolságból hozta a vizet a városba. A bolgár ker-

tészek ma is használják ezt a vízmüvet, mehTe egykori tulajdonosaiknak terje-

delmes rizsföldeik ápolásához is szükségük volt. A városbeli keresztények már
akkor is szlmiveléssel foglalkoztak. Minthogy Vácz a török végvára volt. a

magyar rségektl sokat kellett szenvednie. Ha pedig magyar kézre került, a törö-

kök támadtak reá. A várat magát háromszor röpítették levegbe, de az utolsó

felrobbantását kivéve, újból hehTeállították és megersítették.

Fölszabadulás. 1684-ben Lipót Buda visszafoglalását tzte ki a hadsereg feladatául s a

fvezérletet Lotharingiai Károly herczegre bízta, ki mintegy 35.000 emberével

június 13-án kelt át Esztergomnál a Dunán és Visegrádot még aznap megszállva,

öt napi vívás után hatalmába ejtette. Ezután a Duna balpartjára vezette seregét,

hogy Buda megszállása eltt Váczot és Pestet foglalja el. Feltartóztatására

Musztafa aleppói pasa Kara Mohammed budai pasa vezérlete alatt 15.000 lovast

és 3000 janicsárt küldött. Ez a sereg Váczról éjszakra foglalt állást. Június

27-én — Szent László napján, kedden — a törökök súlyos vereséget szenvedtek

és Pest felé menekültek. Erre Lotharingiai Károly herczeg Váczot rövid lövetés

után elfoglalta s kapitái^yává Bottyán Jánost (Vak-Bottyánt) nevezte ki. Buda
visszafoglalása nem sikerülvén, Váczot 200 (mások szerint 2000) német, 300

hajdú és 500 huszárból álló helyrséggel látták el, élére pedig német parancsnokot

tettek, kit a német Írók Pisterzky, Boserzki, meg Biseczkinek neveznek. Musztafa

pasa november 3-án Budáról, Nógrádból és Egerbl eltör 500 fnyi seregével

megtámadta Váczot, mire az rség megadta magát, de az elvonulás után a
törökök utánok szaladtak és negyvenet kivéve, mind felkonczolták. Gróf Heiszler

János Donát még ez évben kísérletet tett, hogy Váczot keresztény kézre kerítse,

de siker nélkül. A következ (1685.) évben a szultán Sátán Ibraim pasát nevezte

ki a magyarországi hadak fvezérévé. A szeraszker vagy szerdár 30.000 fnyi
sereggel jelent meg augusztus második felében Vácz alatt. Lotharingiai Károly
herczeg itt akart vele megütközni 55.000 fbl álló haderejével, de Ibrahim
nem várta be öt, hanem Budára vonult vissza. Elbb azonbe^n fölgyújtotta a

várost, a várat pedig aknákkal levegbe röpíttette. Vácz csak 1686 szeptember
2-án került vissza véglegesen a 142 évig tartott kínos járom alól.

AZ elpusztult A török uralom alól fölszabadult Vácz szomorú állapotban volt. ..Egy
váro3. romba dlt város, vagy inkább csak helye volt az — írja Bél Mátyás (Xot. Hung.

III. 144). — A várból ugyanis néhány füstös és kormos falnál egyéb nem maradt
fönn ; az annyiszor elhamvasztott város pedig már csak néhány rossz anyagú
viskóból állott. A város területét árok környezte és tölgj'fagerendákkal kirakott

töltés ; de ez is sok helyen meg volt szakadozva. A kapuk boltozatai megrepe-
dezvén, hajdani er.sségökre épen nem emlékeztettek. Az utczák, melyek több-

nyire nyugattól keletnek feküdtek, romdarabokkal és omladékokkal voltak

többn\Tre beszórva és szeméttel rútítva, mindez szánalmas állapotban mutatta
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be az egykor oly virágzó és tekintélyes várost. Templomainak épületanyagát
még az alapokból is kiásták és a vár megersítésére fordították, még az egykor
oly nagyszer szentegyházaknak is alig maradt fönn valami nyoma." A legels
vármegyei összeíráskor, 1690-ben, Váezott lakott helynek vették, de még a kö-

vetkez esztendben is csak 1^ porta után vetettek ki reá 125 mér gabonát
a katonaság élelmezésére. A lakosság nagv sanyarúságban sínylett. Ezt a romba-
dölt és kipusztult várost újra kellett fölépíteni és benépesíteni, mely feladatnak
megoldása a bujdosásaikból vLsszatért püspökökre várt. S valóban olyan szent

buzgalommal fogtak hozzá székvárosuk liehTeállításához, mint hogyha a város
lakosságának eldjeik iránt tanúsított jóindulatát akarták volna meghálálni.
A mikor ugyanis a püspökök elbb nógrádi várukba, majd a Szepességbe mene-
kültek, a város lakosai a javadalmuktól megfosztott püspököknek önként aján-
lottak meg 500 forint évi fizetést.

Balogh Miklós az els püspök, a ki székvárosában állandóan letelepedhetett
£öilpj°ése

s azonnal hozzáfogott a város újra-alapításának munkájához. Német iparos-pol-

gárokat telepített be, kik különösen a város alsó végét szállották meg, mely
városrészt sokáig német városnak is hívtak. Ezzel szemben a Felsváros lakosai

tényleg magyarok voltak. (Vácz vára 160.) Ebben az idben csatolták az eddig

Nógrád vármegyébe kebelezett Váczot Pest vármegyéhez. 1689-ben Dvornikovich
Mihály foglalta el a püspöki széket. Befejezte a mai Konstantin-téren állott

székesegyházat és püspöki palotát, (a mostani siketnéma intézetet), kolostort

épített a dominikánusoknak és újra fölállította a káptalant.

A város újjáalakításának nagy munkáját gróf Migazzi Kristóf tetzte be.

A mai Vácz neki köszönheti alakját, monumentális épületeinek a legtöbbje

is az nevéhez fzdik. Gróf Migazzi a váczi püspökséget mint gróf Althann
püspök coadiutora nyerte el, de a következ évben már bécsi érsek lett. Ekkor
leköszönt püspökségérl, de Mária Terézia 1761-ben visszaadta Migazzinak
a váczi püspökséget, hogy azt haláláig mint adminisztrátor viselje. Noha Migazzi
csak 1803. április 15-én halt meg, püspöki javadalmáról már 1786-ban le kellett

mondania. //. József császárnak ugyanis szemet szúrt, hogy Migazzi két bene-
ficiumot élvez és kényszerítette t, hogy az egyikrl leköszönjön. Migazzi a vácz;

püspökségrl mondott le. 24 évig tartó kormányzósága arany betkkel van be-

írva a város és az egész váczi egyházmegye történetébe. A váczi püspökség
jövedelmének legnagyobb részét a város emelésére, templomok építésére és is-

kolák felállítására fordította. Migazzi állítja föl a szegény nemes ifjak intézetét

(collegium pauperum nobilium), melyet 1768 május 13-án nyitott meg, a királyi

biztos jelenlétében. Ez ma Bécsben virágzik. Az angol kisasszonyoknak most
Budapesten mköd intézetét Migazzi szintén Váczon állította föl.

1764 augusztus havában Mária Terézia Váczon látogatja meg kedvelt ^^Fl'^^''^^'^

püspökét. Migazzi bíboros mindent elkövet arra, hogy minél fényesebben fogad-
hassa fejedelmi vendégeit. Lehordatja a várfalakat s betemeti vele az árkokat

;

kikövezi és befásítja az utczákat s a régi városkapukat lebontatja ; kibvíti és

rendezi a tereket ; szabályozza és szépíti az egész várost, melynek dunamenti
részét kfallal ersíti és hidakkal díszíti, úgyhogy teljesen új alakot ölt. Süi'gsen
befejezi az eldeitl megkezdett püspöki palota és városháza építését. A város
határán diadalkaput is emel. Öt napot tölt itt az uralkodó, kit férje és kormányzó-
társa I. Ferencz római császár is elkísért. Velk jöttek gyermekeik is : II. József
császár (akkor római király), II. Lipót király (akkor még kii-ál^-i herczeg), Mária,
Anna és Krisztina kir. herczegnök. Váczróí tettek kirándulást Budára is, hogy
a III. Károlytól megkezdett királj-i palota építkezését megtekintsék. A kh-ályné
kocsin tette meg budai kirándulását, s hogy kikerülje Pestet, az Esztergomból
idehozatott repülhídon kelt át a Dunán, melynek jobb partján, a szentendrei
úton kocsizott Budára, a honnét még aznap este visszatért.

Migazzi a fejedelmi látogatás után sem sznt meg székvárosát csinosítani.

A papnevel-intézetet újból építtette, kórházat és kápolnákat emelt. De legszebb
emléket állított magának a székesegyház építésének befejezésével. A lakosság
gyarapítására telejiítvényeseket hozott, a kiknek ingyenföldet (szántót, szlt,
kertet) és fát, szlvesszt, vetmagot, továbbá telket adott, házépítés esetére
pedig három évi adómentességet biztosított.

1838-ban 350 házat döntött le az árvíz. Püspök-Vácz város 29,608 forint, a xix. ez.

Káptalan-Vácz 13.400 forint kárt szenvedett. ''"í*"-
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A magyar középponti vasúttársaság pcst-váczi vonala hosszas vajúdás

után épült meg. 1846 július 15-én robogott az els vonat Váczra. A zászlókkal

díszített Buda és Pest nev mozdony 8 kocsit és az udvari kocsiban a nádort

hozta. Az üdvözletére kivonult káptalan és városi elüljáróság azonban nem
tiszteleghetett, mert abban a pillanatl)an. mikor a vonat megérkezett a pálya-

udvarra, félreverték a harangokat : egész Tabán lángba borult. A nádor maga
is megjelent a veszedelem színhelyén. A tzvészben igen sok ház pusztult el.

1818/49. _\ szabadságharcznak dicsséges két esztendeje Váczra szakadatlan sorozata

volt a véres küzdelmek és súlyos megpróbáltatások szomorú napjainak. A város

polgársága pénzt áldozott és újonczokat áhított a megtámadott haza védelmére

s mikor elfogyott az ágyúk érezanyagja, önként ajánlotta föl templomainak
harangjait. Vácz nevéhez fzdik a nemzet igazi szabadságharczának kezdete.

Itt szervezte hadtestét Görgey Artúr tábornok és bocsátotta ki 1849 január 5-én

híres napiparanesát, az ú. n. váczi proklamácziót. Hogy a Budapestet hatalmá-

ban tartó Windisch-Grátz herczeg császári fvezérre dönt csapást mérjen(>k,

Komáromot pedig fölszabadítsák, az ellenséget félrevezették. Míg Aulich

honvédtábornok a császáriakat abban a tévedésben tartotta, hogy velük szím-

ben a magyar hadsereg egész zöme áll, Damjanich és Klapka Váczra indult.

Mialatt Damjanich szemben támadja az ellenséget, Klapkának Vácz megkerülé-

sével a visszavonulás útját kellett megszállani. Klapka a Bobics-dandárra I ízta

a megkerül müveletet, de kalauz nélkül a nagy ködben eltévedt. Damjanich

így egyedül támadta meg a Ramberg-hadosztályt és bevette a várost. Az osztrá-

kok 345 embert vesztettek s Götz Károly Keresztély vezérrnagy is halálos sebet

kapott. Görgey harmadnap katonai pompával temette el.

Görgeynek a déli hadtesttel egyesülést keres csapatai július 15-én Vácz
eltt találkoztak az orosz elrsökkel. Bebutov herczeg mozlim lovasai meg-
futamodtak. Erre gróf Eüdiger lovassági tábornok báró Ojjenherg és Zássz György
altábornagyokat a szorongatott Bebutov herczeg segítségére küldötte. Zássz

tábornagy megtámadja a magyarokat, de nagy veszteséggel kén^iielen vissza-

vonulni. Síikor gyalogsága megérkezik, megismétli a támadást. De liiába érkezett

meg báró Offenberg, st maga gróf Rüdiger is, az orosz csapatok az éj beálltával

kénytelenek voltak visszavonulni. Veszteségük saját bevallásuk szerint 80 halott

és 120 sebesült. Görgey másnap pihent rendelt és várt. De a támadást Pasz-

kévics herczeg, az orosz sereg fvezére, vezérkari fnökének, III. Gorcsakov herczeg

tanácsának ellenére, július 17-ére halasztotta. Paszkévics tábornagy ugyanis

azonnal dönt csapást akart mérni a magyarokra. Görgey azonban megtudta,

hogy az oroszok fhadereje áll vele szemben és hogy seregét megóvja, haditanácsra

liívta parancsnokait és vezérkari fnökét s megérttette velük, hogy nem marad
egyéb hátra, mint nagy kerülvel, Losonczon felül, Miskolczon át a tiszai felvidékre,

Tokajnak menni. Ily módon Görgey kisiklik az orosz fvezér keze közül. Persze

a kivitelnél ezer meg ezer honvéd kicsorgó vérével kellett beírni a haditörténe-

lembe ezt a zseniáhs hadmveletet. Csak a váczi csatában közel félezer ember
hullott el. Közös njiigvóhelyük fölé emlékkövet állított a honfiúi kegyelet.

Minthogy ekkor X'^ácz polgársága a váczi nemzetrökkel az utczai harczban

orosz katonákra ltt, Paszkévics herczeg büntetésbl valószínen föl is gyújtatja

a várost, ha gróf Zichy Hippolyt plébános fpapi ornátusban térdenálíva nem
kér kegyelmet. De így a város halálos ítélete helyet két óráig tartó szabad

zsákmányolást engedett katonáinak, mely két óra helyett két napig tartott

és koldusbotra juttatta a lakosságot. Hivatalosan bejelentett kára 52.571 forintra

rúgott, azonkívül 47.657 forint érték bankót égettek el. Ezt az összeget csak a

ládafiókba rejtegetett bankók értéke haladhatta meg, mert a váczi múzeumba
a mai napig 30.000 forintnál nagyobb értékt hordtak össze. A város maga
több mint 300.000 forint kárt szenvedett. 70.000 forint adósságán felül 21.000

forinttal tartozott a katonaság részére tett megrendelésekért. Hiába kért hitelt,

nem kapott sehol. Az utczákat nem kövezték s a régi kövezést nem javították.

A városi épületek el voltak hanyagolva. A közigazgatást és a gyámpénztári

számadásokat éveken át nem vizsgálták. Az adókat nem hajtották be rendesen.

Adós.ságot nem fizettek. A tisztviselk és tanítók elzálogosították a nyugtáikat,

i^-eújabb kor. Eme tarthatatlan állapot megszüntetésére csak 1884-ben indították meg
a reform-munkálatokat. Legsürgsebb feladatokul tzték ki, hogy a szomorú
gazdálkodási rendszert rendes városi háztartás vezetésével váltsák fel, a függ
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adósságokat kifizessék, a várost kikövezzék és csatornázzák, a városi épületeket

pedig jó karba helyezzék. Ennek a mozgalomnak eredményeként házi kezelésbe

vették a fogyasztási adókat, késbb pedig a vámszedést. Majd új jövedelmi

források gyanánt jelölték meg a kövezetvámot, a fogyasztási pótadót, a karó-

pénzszedést és a heh-pénz-szedési jogot. A váczi káptalantól 60.000 forint köl-

csönt vettek föl és a régi adókat leírták. Üj szabál^Tendeleteket hoztak. A város

forgalmasabb útvonalait koczkakövel kikövezték, kiépítették a dunai rakodó-

partot és megkezdték a csatornázást. A város törzsvagyonát ingatlanok vételé-

vel (Fehér ló. Zöld fa. Pokol. Büki) szaporították. E munkálatok még ma is fo-

lyamatban vannak. Gyárak telepednek meg s a néhány év eltt épített vUlamos

telep kibvítésre szorul. A vízvezeték sürgs megoldása és a királyi kisebb ha-

szonvételi jog megváltása tárgyalás alatt áll és kapcsolatos a közterek és a Vörös-

ház megváltásának kérdésével. A vitás területet fölmérték. A püspökség 11.000

négyszögöl saját területén a város és püspök szakértinek becsje között 54.000

korona különbség mutatkozott. Ezt az, összeget a város nagylelk püspöke,

gróf Csáky Károly hajlandónak nyilatkozott a saját pénztára terhére kifizetni.

A város az így felszabadult területet parczellázni akarja. Schuster Konstan-

tin püspök nagy alapítványai is rövidesen felszabadulnak. Az új kórház és me-

nedékház körüí, valamint a megváltott közterek helyén teljesen új városrész

fog felépülni a hegyek irányában.

1909 nyarán n^'ilt meg a duna—ipolyvölg\T helyi érdek vasút, mely Vácz

állomásból indul Ipolyságnak és arra hivatott, hogy az egykor Vácz felé gravi-

tált nógrád—honti községeket ismét visszaterelje a város gazdasági körébe.

A város föllendítésére hivatott a már megépített, de a forgalomnak még át nem
adott Vácz—gödölli vülamos vasút. Ez a váczi járáshoz tartozó távolabbi

községeket fogja még szorosabb kapcsolatba hozni a várossal.

A város cselekv vagyona az 1910. évi márczius 16-án lezárt vagyonleltár Közvagyon.

szerint 2,340.424 korona 62 fillér, mellyel szemben 656.947 korona 39 fillér a

tartozás. A város vagyona a következ :

Jövedelmez ingatlan 649. 647' 40 korona

Nem jövedelmez ingatlan 98. 197"—
Alapok és alapítvánvok készpénz-marad-

ványa ".

2. 682- 80

Ugyanazok cselekv hátralékai 18. 168- 75

Ugyanazok értékei 159. 503" 18

Jogok és javadalmak 1.1 80. 000'— ,,

Jövedelmez ingók 212. 958' 02 ,.

Nem jövedelmez ingók 19. 267" 47

Összesen 2,340. 424' 62 korona

Az 1910. évi költségvetés szerint a város háztartása fedezésére 362.173

kor. 99 fill. áll rendelkezésre. A szükséglet azonban 450,292 kor. 46 fillér. A 88.118

kor. 47 fillér hiányt 65%-os pótadóval fedezik.

A városi hatóság élén Zádor János dr. polgármester áll, ki egyszersmind Tisztikar,

az árvaszék elnöke is. A rendri hivatal feje Kalló Antal kapitány, a ki két rendr-
biztossal és 20 rendrrel ügyel a város közbiztonságára. A város fjegyzje
Göndör Sándor dr. Tanácsosok Bárdos Ern és Franyó István dr. Számvev :

Fóti Gyula, pénztáros : Krenedics Ferencz, ellenr : Simák József, közgyám :

Jánosdeák Márton, jegj'zö : Récsei Gyula, mérnök : Hübschl Kálmán, tiszti ügyész:

Morlin Zsigmond dr., forvos : Hörl Péter dr., orvos : Vadas József dr., állat-

orvos : Haraszti Ern, városgazda : Bajkó Vilmos.
A városban a következ hatóságok és liivatalok vannak : telekkönyvi ható- Hatóságok,

sággal felruházott kir. járásbíróság, kir. közjegyzség, járási szolgabíróság,

kír. erdgondnokság, m, kir, adóhivatal, pénzügyri biztosság és mértékhitele-

sít hivatal. — Vácz házi ezrede a 6. számú honvédhuszár-ezred, meh'nek két

kaszárnyája van. Az ezred másik osztálya Érsekújvárt állomásozik.

A közlekedés lebonyolítását czélzó intézmények a következk : a posta, KözKkedí-.

a távíró és távbeszél-hivatal, az állami és helyi érdek vasútvonalak, a vácz

—

gödölli villamos vasút, a dunagzhajózási társaság hajói és a város kezelésében

tartott csavargözös.
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Péniinté«etok. Péiiy.iiiu/.t'ttn közül legrégibl) a közel félszázados Takarékpónztár. mely
eg^-iko az ország logjohb pénzintézeteinek. 1910. évi forgalma a 86 millió koiotiát

meghaladja. Vezetése szolid és meghízható. Az Ipar- és Kereskedelmi Hitel-

intézet ISTO-hen alakult. Alaptkéje 200.000 korona. Vezetségében a város
társadalmának számottev tagjai vesznek részt. Inkább gazdasági, mint hitel-

ügyi tevékenységet fejt ki az Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezet, mint az Orszá-
gos Központi Hitelszövetkezet tagja. Ez évben a Magyar Kereskedelmi Részvény-
társaság is fiókot n_%-itott Váczon.

Epyisüictek. Egyesületei közül megemlítend a városi múzeumot, valamint a népkönyv-
tárt kezel és Vácz történetét eredményesen kutató Múzeum-egyesület, az or-

szágos versenyeken els díjakat szerz Tzoltó-egyesület, a váczi névre szintén
dicsséget hozó Sportegyesület, az élénk társadalmi tevékenységet kifejt Ke-
resked-Ifjak Társulata, a 117 éves Löv-Egyesület és a város értelmi elkel-
ségét egyesít Kaszinó. Az iparosok érdekeit munkálja az 1840-ben alakult

I. Általános Ipartársulat, az lS86-l)an alakult Ipartestület, a Kerületi Munkás-
biztosító Pénztár, továbbá a Katholikus Legényegyesület és a szervezett Mun-
kások különféle szakszervezete és könyvtára. A kis-váczi gazdáknak könv'v-

tárral kapcsolatos Gazdakörük van. A jótékonyság cselekedeteit gyakorolja az

1868-ban alakult Jótékony Negylet, a Szent Antal-negyesület, a Páli Szent
Vincze-egyesület, a Vöröskereszt-egyesület, a Fehér kereszt -egyesület, a Monte-
fione-Negyesület, az Izr. Leányegyesület és a két zsidó lütközségnek sokféle

vallási és betegsegít egyesülete. A közönség komoly szórakozásáról a Katholikus
kör liceumi bizottsága gondoskodik téli felolvasásaival. A Korcsolyázó egyesület-

nek szép korcsolya-csarnoka van a derecskéi tó mellett. A Dalegyesület és az

Ipartársulat Dalosköre czéljának megfelel eredményes mködést fejt ki.

A pörös ügyeket tíz üg\-véd bonyolítja le. A közegészségügy szolgála-

tában hét orvos mködik. Három kórház, három gyógyszertár és egy gj'ógy-
szerkeresked van Váczon.

Népesség. Vácz polgári uépcssége a statisztikai kimutatás szerint 1869-ben 12.894,

1880-ban 13.199. 1890-ben 14.450, 1900-ban pedig 16.563 volt és így a polgári

népesség három évtized alatt 28-5%-kal szaporodott. Minthogy a polgári és

katonai népesség 1890-ben 14.665. 1900-ban pedig 16.808 volt. az összes népesség
szaporodása 146 százalék. A város fjegyzjének hivatalos kimutatása szerint

az 1900. évi népszámlálás adatai alapján 16.779 lélek lakja a várost. Ebbl a
polgári szabad népesség 15.660, a katonaság 228, a letartóztató intézetekben

891 személy van. A városban magában 16.007 ember lakik. 772 pedig a város

küls területén. Xem szerint 8527 férfi és 8252 n. honosságra 16.365 magyar,
216 külföldi. Születési hely szerint 8516 váczí, 7666 magyarországi és 399 kül-

földi. Vallásfelekezet szerint 12.415 római katholikus, 1533 református, 408
evangélikus, 1897 zsidó, 243 görög keleti és 280 egyéb vallású. Anyanyelv szerint

15.815 magyar. 349 német, 67 cseh-morva, 65 tót és 285 egyéb. Családi állapot

szerint 5972 áll a házasság kötelékében. 1249 az özvegy vagy törvényesen el-

vált, 9360 a házassági kötelékben nem álló. Társadalmi állás szerint az értelmiségi

osztályhoz tartozik 1005. önálló keresked 349, segéd 87, tanuló 45. önálló

iparos 577, segéd 309. tanuló 375. önálló földmíves 861. Egyéb együttesen
13.173. Mveltség szerint 9208 az írni és olvasni tudók száma, 265 csak olvasni tud,

7108 az analfabéta.

A köznép földet mivel és bort termeszt. A város határának legnagyobb
része szlhegy. Noha a város területébl alig 2000 hold van szlvel beültetve,

a lako.sság legelterjedtebb foglalkozása mégis a szlmívelés, mert a polgárok
szleinek nagy része a szomszéd (Csörög, Cseke, Pencz, stb.) határban van.

Papvölgyön már 1475 óta termesztenek szlt. Az Igazságos Mátyás király ural-

kodása alatt él Báthory Miklós püspök ültette be szlvel. A hagyomány szerint

papjai társaságában gyakran megtekintette és azért nevezték el a szlt Pap-
völgynek. Kis.sejcze dombját 1764-ben ültették be szlvel. A váczi bor lrneve
már nagyon korán az ország határán túl is elterjedt. Spieshaymer János, a kit

Cuspinianus írói nevén ismer a világ, 1491-ben I. Miksa császár követe gyanánt
jelent meg II. Ulászló király udvarában, dicsérettel emlékszik meg a váczi borról.

Vácz gyümölcstermelése is nagyon kifejlett. Ezért igen tekintélyes a gyü-
mölcspiacza, a nagykrösi kereskedk cseresnye-, meggy- és ribiszke-termését

viszik, a nagjTnarosiak szlje, szilvája és szi baraczkja miatt keresik föl, de

Földmlvelés.
Boiúszat.
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ersen látogatják gyümölcspiaczát a bécsi kereskedk is. Néhány év eltt egy
belga részvén\i:ársaság óriás üvegházakat épitett és azokban gyümölcsöt és kerti

vetemén_%i: termeszt az év minden szakában.
Állattenyésztése virágzó. 1892-bcn, majd ismét 1909-ben Pest vármegye Aiiatteny6-z-

gazdasági egyesülete jól sikerült kiállításokat rendezett. A lakosság belterjes

gazdálkodása alapján Vácz gazdasági elvárosa lett a fvárosnak, melynek
piaczát gyümölcscsel, retekkel, borral, tejtermékekkel és baromfival látja el.

Földrajzi fekvése alkalmassá tette Váczot arra, hogy kereskedelmi várossá Kereskod.:-.

fejldjék. Már nagyon korán voltak sokféle iránvban szétterjed útvonalai.
Az ország bányászatát bérl i^í/g^gferei-BeszterczebányátólVáczig mutat építet-

tek az érez szállítása czéljából. De az utaknál is jelentsebb befolyást gyakorolt
a közlekedésre és foi'galomra a folyam : a Duna. Ennek köszönheti jelentségét
és virágzását a közéjjkorban. A váczi átkel a XVI. században egyike volt a leg-

forgalmasabbaknak. Nagyon sok keresked használta. Egykorú följegyzésekbl
tudjuk, hogy a töröknek roppant sok jövedelme volt belle. (Budapesti Hirlap
XXIX. 171.) Még a XVIII. században is hajóhíd vitt a Dunán át a Szentendre
szigetre. Az 1775. évi árvíz jege azonban (február 26-án) a hidat összetörte. Egj-éb-
ként a lakosságban is megvolt a vállalkozó kedv, sok váczi j^olgár foglalkozott a
hasznot hajtó kereskedéssel. A kereskedelmi forgalom jórészt Fels-Magyar-
ország felé irányult, de jelents üzleteket kötöttek Bécscsel is. A bécsi Hand-
grafnak 1629 augusztus 17-én tartott heti marhavásárjáról készített kimuta-
tásában két tekintélyes váczi marhakeresked nevével találkozunk. Az egyik
Baghi Pál, a másik Kurdi Mihály. (Századok 1903, 842.) Míg a kereskedelem
tárgya ebben az irányban él állat, áUati termék, gabona- és nyerstermény volt,

Lengyelországgal a legszorosabb borkereskedelmi összeköttetésben állott. A váczi

polgár saját termés borával befuvarozta széles ez országot. St Brassóig és

Varsóig is jártak a szekerei. Az ajkukról hallotta elször a székely a fene szót.

Csereklye uram bizonyára nem az egyedüli váczi fuvaros, a ki a kolozsvári teme-
tben piheni örök álmát. A fuvarozás, fiakkerozás, szekerezés és talyigázás min-
denkor kedves foglalkozása volt a vérbeli váczi embernek. Külön nóta is jár

róla : ,,Kis szekeres, nagy szekeres, — Mind megissza, amit keres, — Míg a sze-

kere odajár, — Száz forintnak végire jár." A nagykerek váczi talyigával. akár
lovat, akár szamarat fognak belé, legfeljebb a debreczeni talyiga vetekedhetik.

Híresek voltak a vásárok is, melyeket tavaszszal (Vii'ág-vásár), nyáron
(Sarlós-vásár), szszel (Gál-vásár) és télen (Tamás-vásár) tartottak. Ezek a

vásárok igen látogatottak voltak. Komárom, Kecskemét, Gyöngj^ös, Jászberény,
Losoncz és más távolabbi városok mesteremberei is fölkeresték. Különös keres-

letnek örvendettek a gyapjú- és bripaczi czikkek. A vevközönség pedig szintén
igen messzirl eljött szükségleteik beszerzésére. Egy-egy nagy vásár négv napig
is eltartott. A hetivásárok tartását Mária Terézia engedélyezte 1761-ben. Ez id
szerint nyílt üzlete van Váczon 60 kereskednek és 43 szatócsnak. A hajózás
és halászat is évszázados múltra tekinthet vissza.

Váczi ipari életének rendszeres czéhes világa a XVI. század elején kezddik. ip"-

A magyar vargaczéh pecsétje 1503-ból ered, melyet a német vargáké követ
ugj-ancsak e század közepén. Mikor a törökök elfoglalták a várost, lassanként
megszntek a czéhek. Csak egy czéh keletkezett 1607-ben, mikor Vácz idközben
a magyarok kezén volt. A váczi czéhek keletkezése legtöbbnyire a XVII. század
végére esik. Ekkor lépnek a czéhek egymásután eltérbe és csakhamar föl is virág-
zanak. Megélénkítik Vácz életét, megteremtik az ipart, fellendítik a város
kereskedelmét, s a város fejldésére általában nagy hatással vannak.
Vácz Pe.st után a legnagyobb iparos-város volt Pest-vármegyében, még
Kecskemétet is fölülmúlta, melynek 11, Vácznak pedig 17 czéhe volt 1761-ben.
Kiváltságaikat a kiráh^ól, más városbeh czéhektöl és a püspöktl, mint
földesúrtól kérik és kapják. A magyar vargák czéhe után jön a német vargáké
a XVII. század közepébl. Ezek után jömiek a csizmadiák 1634, a kádárok
1696, fazekasok 1698, a magyar szabók 1699, szcsök 1699. ruhafestk 1711,

szíjgyártók, nyereggyártók és csiszárok 1714, gombkötk 1718, német .szabók

és bognárok 1725. takácsok 1730, kmívesek és kfaragók 1731, borbélyok 1739.

szrszabók 1755, mészárosok 1763, ácsok 1767, asztalosok 1770. molnárok 1770,

h Mitesek 1828. évekbl keletkezett czéhükkel. Ezeken kívül Váczon még más több
czéh is volt, melyeknek azonban megalakulási idejét nem tudjuk. Voltak még
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olv iparoságak is, melyek Buda és Pest czéheiben szerepeltek vidékiek gyanánt.

E' ozéheknek vannak vidéki tagjai is, különösen az ácsoknak, henteseknek,

kovácsoknak, kömíveseknek, mészárosoknak, molnároknak, szabóknak, sz-
csöknek és vargáknak. De nemcsak a környék, hanem a távolabb fekv helyeknek,

némely iparosságai is Váczra szorítkoztak. Legkiterjedtebb volt a kmíves,
kovács- és molnár-ezéh, melj'eknek távoli helyekrl is voltak tagjai, mintegy 111

helyrl. Távolabbi helyek : Abony. Alpár, Bag, Czegléd, Csömör, Esztergom,

Gödöll, Gyöngyös, Gyula, Hatvan, Hévíz, Hévízgyörk, Ipolyság, Jászberény,

Kecskemét, Losoncz, Ludánj', Márianosztra, Miava, Monor, Nagykrös, Péczel,

Pusztatörtei, Soroksár, Sütt, Szécsény, Szolnok, Túra, Üll, Viske.

Az iparágak közül voltak olyanok, melyek részben a királyi haszonvételek

közé tartoztak, mint a mészáros-, molnár- és serfzö-ipar. A városnak voltak mal-

mai, mészárszékei és serfzöi, melyeket vagy kiadtak, vagy pedig városi kezelés-

ben tartottak. Eme haszonbérletek jelentékeny jövedelmet hajtottak a város

részére. Vácz nyomdászata elkel helyet foglal el hazánk nyomdászatának
történjetében. Anibró Ferencz Ignácz már 1770-ben kezdte meg mködését, noha
szabadalomlevelét csak 1775-ben kapta. Trattner János, ,,Magyarországi könyv-
nyomtató mhelyek az 1817-dik évben" ez. ezikkében azt olvassuk, hogy 3 buda-

pesti és 4 vidéki nyomdát kivéve, 38 nyomda közül a váczi foglalkoztatott legtöbb

embert, vagyis a müvezettulajdonost, 3 szedt és 2 nyomót. Azonfelül fióknyom-

dát tartott Máramarosszigeten. Napjainkban 5 nyomda mködik a város területén.

Továbbá ez id szerint önálló ipart z 25 asztalos, 19 ács, 5 bádogos, 5 bábsüt,
14 bérkocsis, 6 bognár, 13 borbéh^ 74 csizmadia, 43 czipész, 2 czukrász, 3 cseléd-

szerz, 7 cseréprakó, 2 érczlapver, 5 esztergályos, 2 fazekas, 4 fehérnem-tisztító,

3 féss, 3 hajós, 11 harisnj^aköt, 21 hentes, 3 kádár, 5 kalapos,, 4 kárpitos, 4

kávés, 3 kéménysepr, 4 késes, 1 keztys, 22 kovács, 1 kfaragó, 27 kmíves, és

építési vállalkozó, 3 kötélver, 14 kocsmáros, 3 könyvköt, 14 lakatos, 21óügynök,

13 mészáros, 15 molnár, 3 nádszöv, 3 nyomdász, 4 órás, 1 pipakészít, 21 pék,

45 szabó, 2 szappanos, 5 szíjgyártó, 3 szitás, 9 szobafest, 1 szcs, 2 takács, 2 üve-

ges, 13 vendégls, 2 zálogkölcsönz, 3 zsibárus.

A város fejldésének újabb irányát mutatja az egymás után keletkez sok
gyári vállalat. Ilyenek Reitter Ödön kocsigyára, a Váczi Hengermalom R. T.,

Saxlehner András szalmahüvely-gyára, a Kobrák czipgyár, a Horganyhengerm
R. T., az ELs Magyar Szöv- és Kötgyár, Livinger József bútorgyára, az Ober-

lánder és Reiser czég két téglagyára, Kohn Ignácz és Fia laskagyára, Hirmann
István méreszközgyára, Losinszky és Társa tzhelygyára és Picot Gyula mosó-
por-gyára, melyeken kívül a tíz—húsz munkást foglalkoztató és jórészt viUamos
ervel dolgozó gyáraknak szeri-száma sincsen. Mindezekrl az ipari fejezetben

részletesen megemlékezünk.
Vácz közoktat ásügjá tekintetben is elkel helyet foglal el a vidéki váro-

sok között. A Theresianum, a püspöki lyceum, a püspökség és a kegyesrendiek pap-

neveli, a siketnéma intézet és nemzeti iskolák (Trivialschule) az ország köz-

mveldése terjesztésének számottev tényezi voltak. Fiskolai rangban áll a
püspöki papnevel kebelében mköd hittani fiskola, mely a nagykiterjedés
egyházmegyéé lelkészeit neveli. Sok kiváló egyházi férfiú nyerte benne papi kiké-

peztetésést. lg}' Bálás Lajos rozsnyai megyés püspök, Horváth Mihály csanádi

püspök, a híres történetíró, //anwsz István sajduni prépost, a földrajzi és termé-

szetrajzi tudományok népszersítje, Barina Vendel, a Kuthen néven ismert

egj'házi költ stb. Váczon van a kegyesrendiek papnevel intézete is és a rend
minden tagjának itt kell kiállania szerzete.si próba-évét. Az év.százados fgim-
názium az vezetésük alatt áU és az ország legkitnbb középiskolái közé tarto-

zik. Tanárai élénk részt vesznek a város táisadalmi életében. Váczi iskolájukból

került ki Madách Imre, Lotz Károly, Tarnay Alajos, Sajó Aladár stb. Kiváló hír-

névre tett szert a siketnéma-intézet, mely hazánk legrégibb, 1803-ban fölállított

siketnéma-iskolája. Tanárai kitn szakerk. — A népoktatás fejlettségérl tesz

tanúbizonyságot az a sok alsófokú iskola, mely a város közoktatásügyét szolgálja.

A katholikus egv'ház három elemi iskolát tart fenn, azonkívül a Páli Szent Vinczé-

rl nevezett apáczák vezetése alatt polgári leányiskolát. — Van az evangélikusok-

nak, reformátusoknak és mind a két zsidó hitköz,ségnek is elemi iskolája fiúk cs

leányok részére. Az ortodoksz-zsidó hitközség népes talmud-iskolát is tart fenn.

— Hivatása magaslatán áll az alsófokú kereskedelmi és ipariskola, továbbá a



519

Dunaparti részletek Vácznál.
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gazdasági ismétl-iskola is. — Ebben az esztendben kezdte meg mködését
Major J. Gyula, jeles zeneszerz és tanár vezetésével a városi zeneiskola.

A városban öt lap jelenik meg. A Váczi Közlöny politikai és társadalmi heti-

lapot Koncz József szerkeszti. Ez a lap 32 év óta jelenik meg. A hetenként kétszer

megjelen Vmzí Hírlap 24. évét éli. Szerkesztje Dercséniji Dezs. A siketnémák-
nak is van lapjuk, ez a Siketnémák Közlönye czimet viseh. Havonként jelenik meg
már 10 év óta. Borbély .Sándor szerkesztésében. Szintén egy évtized óta két héber
nyelv szaklap is jelenik meg kéthetenként : a Tel Talpios. talmudista és a Nité
Bochurim, ifjúsági folyóirat, ilind a kettt Katzhurg Dávid szerkeszti.

Az irodalom, a tudomány és mvészet több jeles müvelje látott Váczon
napvilágot. Itt született az irodalomtörténet két kiváló alakja, a XVI. századbeh
Váczi Pál és a XVII. században élt Beniczky Péter. Váczon született Hajnik Pál
dr., Csacska Imre, Friebeisz István. Alvinczy Ferencz, Szokokiy István, Tanács
Márton, Mihálka Antal. Argenti Döme, Kovách Pál, Tormay Károly. Pauer Imre,

Katona Lajos, Hanusz István, Sajó Aladár. Ridtkay Gj'örgj-, Freysinger (Tordai)

Lajos, Alpáry Lajos. (Aszalkovics) Füredi ilihály, Bosner Ferencz stb.

A váczi temetkben alusszák örök álmukat Együd István, az úttör színész.

Szentesy Gytda. a jeles költ, Dászkál György, az els állatorvosi könj'v írója.

Landerer Lajos, az árvízi hajós, Karcsit Antal Arzén, a város történetírója.

Drá<jfjy Sánclor, Hévizy János, Thury Soma országgylési képviselk. Itt mkö-
dött éveken át Császár Ferencz, Degré Alajos, Tóth Lrincz, Lotz. Ligeti és Temple.

Itt lakik közöttünk Herczeg Ferencz és Kassai Vidor.

Végül érdemes a megemlítésre, hogj^ Váczon 11 temet van, mert a város-

részek szerint minden felekezet külön temett tart fönn.
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Kalooia czimere.

KALOCSA.

A történelem eltti idbon a Duna medre
attól a heh^l, melyen ma Kalocsa áll, jóval

lieljebb volt, éjszak felé. Akkori folyását a
Fülöpszállás alatti Tm'ján s a Kalocsa vidékét

jellemz Örjeg, valamint a Nemesnádudvar
alatt elhúzódó régi Dunameder még ma is

mutatja. A rómaiak idejében azonban a Kalocsa
fölött és alatt volt római táliorhelyek tanúsága
szerint a Duna már mai medrében folj'l.

Kalocsa alapitása már ebbe az idszakba esik.

Az a szláv nép alapította, a mely a Kr. u.

V—VI. században e vidéket lakta s melyet a
honfoglaláskor a magyarok még itt találtak.

En-e mutat Kalocsa szláv eredet neve, a
mel\niek a szláv Kaluzsni az alapja s ingová-
nyos vidéket, sárközt jelent. A rómaiaknak

Imsósnál és Harasztinál volt telepük. Kalocsa helyén nem, errl a régi földrajz sem
tud. A Sárköz elnevezésével már XI. századi oklevelekben találkozunk. Kalocsa
az Örjeg, a Miske alatt elhúzódó Sárviz és Vajastól alkotott Sárközben fek-

szik. Már alapításakor délrl a CsiUás-Pále, Foktnél a Dunából kiszakadó

Vajas, éjszakról pedig a Kígyós egy ága vette körül s e vizek és mocsarak a hely-

nek vizivár-jelleget adtak. A Vajas és a többi ér azonban már a XVII. században
kezdett kiszáradni s ma már száraz medrek, csak mélyedéseikben gyl össze

tavaszszal a hóvíz. Kalocsa ilyetén fekvése miatt évszázadokon át a Duna ára-

dásainak volt kitéve. Már az 1527. évbl van biztos adatunk Kalocsát károsító

árvízrl, s ezek majdnem é\Tl-é\Te ismétldtek. A bajon némikép segített a
Duna kanj'arulatainak átmetszése Imsósnál és Bogyiszlónál, a mitl a Duna
\-ize könnyebb lefolyást nyert. A város körül kiépített ers töltések, újabban
pedig a sárközi ármentesít társulat az árvíz veszedelmét megszüntették.

Kalocsa nagyközség és érseki székváros a 18" 58' 35" földrajzi hosszúság

és 46^, 31' 41" földrajzi szélesség alatt, 9663 méter magasan fekszik a tenge-

színe fölött. Meteorológiai viszonyai közepesek. Átlagos insolatioja (napsütés)

2043 óra egy évben, azaz a lehetségesnek 50' 1 százaléka. Évi átlagos csapadék,
mennj-isége 619 mm. Uralkodó szelei a déli és éjszaki szél. (P. Fényi közlése.)

Talaja még 180 m mélységben is kavicsos homok. E fölött agyagréteg terül ;el.

Itt-ott fels rétege fekete vagy futóhomok és áradásos iszap.

Kalocsa els lakosai a már említett szlávok voltak. A honfoglalás után
1529-ig magyarság lakta. Ezek azonban 1529-ben, midn Kalocsa török kézre

került, elszéledtek az országban s helyüket a török és szerb martalócz várrség
foglalta el. A törökök kivonulása után az 1686 körül bevándorolt katholikus

bunyeváczok húzódtak föl Bajáról a szomszéd falvakba és Kalocsára, a kikhez

csakhamar magyar családok is csatlakoztak. A kalocsai plébánia 1700— 1703-ig

terjed anyaköuA-vei szerint ez idben a lakosság fele már magyar, másik fele

bunyevácz. A város hivatalos nyelve már 1713-ban magyar. Egy 1772-ben
készült összeírás szerint, 554 telkes jobbágy-családból már csak 31 volt bunye-
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vácz, a többi színmagyar. A bunyeváczok kiköltöztek a szomszéd falvakba.
Nádudvar és Hajós telepítésekor néhány német mesterember telepedett le Kalo-
csán, de ezek is csakhamar elmagyarosodtak. A néhány itt maradt bunyevácz
család 1780-ig tartotta meg nyelvét, de Patasich Gábor érsek ezeket is rávette
a magyar nyelv használatára. A város lakosainak száma 1700—1703-ig 5—600
körül volt. 1761-ben már 2401, 1772-ben 3555, 17S2-ben 3700, 1816-ban 4392,
1829-ben 6043, a szállások elválása után ma 12,000. Kalocsa magyarságának
%-iselete határozottan szláv. Átvették ezt a bunyeváczoktól s máig megtartották.

A honfoglalás eltti idben az országban lakó szlávok Kalocsa köré cso-
E'^^^'''^^'^'-

portosultak. A honfoglalás után Kalocsa és környéke Árpád vezér családi bir-

toka volt és emiek következtében csakhamar jelentékeny heh'h-é emelkedett.
Ezért tette Szent István Kalocsát érseki székhelyivé. Szent István egv 1009.
évi oklevelében már civitásnak nevezi Kalocsát. Feszler említi (I. kt. 395. 1.),

hogy Szent István, midn Achtum megfékezésére indult. Kalocsára jött és itt

hívta össze hadi népét a harczbaszállásra. Ide hozta Csanád vezér is gj'zelmének
hírét az Asztrik érseknél idz királjmak.

Kalocsa fbb erssége ez idben fekvésén kívül még annak székesegyháza
volt. A székeseg;\-liázat Asztrik érsek építtette. Ez kisebb. 600—700 hív befoga-
dására alkalmas templom volt. melyet az akkor Magyarországon idz monte-
cassinói barátok építettek. A legtisztább bazihka stílusban, négy torom-nyal.
Különleges jellege abban áUott. hogy menhelyül is szolgált, s e czélból két hom-
loktornya között, a római castrumok módjára, úgjnevezett egércsapdával volt

ellátva. (Henszelmann, Grabiuigen.)

Kalocsa a mongoljárás után lett várhelyh'é. midn IV. Incze pápa sürge-
tésére 1247-ben a nagyobb és fontosabb helyeket az országban megersítették.
Ekkor épiüt Kalocsa várkastélya is és tekintélyessé fejldött. A hagyomány szerint

(Bél M. Top.) fallal körülvett ers hely lehetett, fényes palotákkal és kövezett
utczákkal. Evha Cselebi török utazó leírása szerint 1664-ben vára új, ers épít-

kezés erd. délkeletre néz egyetlen kapuval, mely eltt felhúzható fahíd s a
híd alatt mély viz árok volt. Katona István történetíró véleménye szerint

(Hist. Ecc. Col. I. kt. 70. 1.) az érseki várkastéhi: négyszögben ers falak s r-
tornyok vették körül. Alatta terült el a város, mely az akkori védelmi rend-
szer szerint tömésfaUal volt körülvéve. A várkastél}^ volt az érseki rezidenczia.

Még Kalocsa várának felépítése eltt épült annak második székesegyháza. Második

Építje Henszelmann véleménye szerint Csák Ugrin (1219—1241) érsek volt.
^^*'^**'^''*'*^'''

Eg^-ik épít kfaragó nevét még meglev skköve tartotta fönn ezzel a felírással :

..MaitinusRavesulopicida jacet hic." Hossza 62"7 m, szélessége a kereszthajónál
34. a fhajónál 28'5 m volt. Belsejének oszlopzata fehér, vörös és zöld már-
ványból, az egész templom pechg fehér homokkbl épült. A templom 1602-ben
a tz martaléka lett. Evlia Cselebi (i. m.) mondja róla : ,,A városban egy elpusz-
tult temjjlom van, mehniek belsejében gyönyör színes festmények vannak."
Romjaiban 1733-ig állott fönn, a mely évben Patasich Gábor érsek egyik tor-

nyáról tesz említést, melyiiek külsején (in frontispicio) a Boldogságos Szz
kegyképe volt látható. A templom bels oszlopsoraiból néhány oszlopfej

maradt meg, továbbá Tárnokházy István lector (1413—1433) sírköve, mely a
mostaT székesegyházban, az rangj'al oltára mellett a falba van illesztve.

Kalocsa fénykora a XV. századba esik, midn a hontokai szék beolvadt
a solti székl)e, és Kalocsa várnag^-jai egyszersmind a soltí szék alispánjai is

voltak. Ez idben Kalocsát is a városok akkori szabadalmaival ruházták föl.

Voltak liii'es vásárjai, népe szabad jobbágyság volt s a város saját nemesi bo-
tokkal rendelkezett. Várnagyjait már 1393-ban említik okleveleink. 1470—1480
között pedig ismételten a solti szék alispánjaiként szerepelnek.

A mohácsi vész Kalocsára is végveszedelmet hozott. A török hadak második noháe-i vé a
bevonulása alkalmával, 1529 augusztus lö-én került török kézre. A várost 1529-ben "'*^°-

az ide menekült környékbeli nemesekkel a káptalan védte, míg a prépost Budán
járt, hogy Ferdinándtól, kinek pártján állott, segítséget kérjen. A segítség azon-
ban nem jött meg. mire a káptalan több hónapi szenvedés és nélkülözés után,
kén^-telen volt a várost elhag\mi. Július 20-án hagyta el a még itt lev nép, a
zsoldos katonaság és a káptalan egy része, a kalocsai bíróval élén, a várost.

Augusztus 14-én Bajai István oltáros pap és az utolsó, még megmaradt kanonok
is eltávozott, augusztus 15-én a vár már az ellenség -kezén volt.
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1529 aug. lá-tól Kalocsát a török állandóan megszállTa tartotta. 1542-ben
Kalocsát a hatvani. kcsVih a szegedi szandzsákba osztották be és török kincstári

birtoknak nyilvánitották. Adója az egri várkapitányság jövedelméhez tartozott.

Várálian állandóan 60—200 török lovas és szerb martalócz katonaság tanyázott,

az ágyúk kezelését pedig két kumbaradzsi végezte. Várparancsnokai a híres

Araszián bég. utána 1543— 1556-ig Musztafa aga, az elbbinek jóbarátja, ez

után Murád aga 1569-ig. utáng Dscfer aga. (Velics, Defterek) Utolsó agája
Ezdár volt, a kitol egy levél maradt fönn 1686-ból, melyet a dömsödieklicz írt,

hírt kérvén tlük Buda ostromáról (Urad. Itár.) Kalocsát a török id alatt a szerb

rség családjain kívül más aligha lakta. A szom^széd szállásokon, \g\ Böddön
és Bakódon találunk néhány magyar bérlt. (Velics, Defterek).

A városra az 1602. év vált végzetessé. Szentklárai írja a dunai liajóhadak
történetének 204. lapján : Az 1602. évi aldunai hadjárat alkalmával Pogránij

Benedek naszádkapitány Sultzot ós Kolonitsot egy ers liadosztálylyal Tolnára
küldötte, a török vizi ármádia megtámadására. Ezt azonban már nem találván
Tolnán, a török rséget szétverték és gazdag zsákmám-nyal visszaindultak.

Visszamenet Kalocsára is kitértek, martalékot szedtek benne és fölégették,

A középkori szép város ezzel rommá lett. A várkastélyt, a mint azt Evlia Cselebi

leírásából látjuk, a török ugyan ismét hehTeállíttatta, egvéb épületei azonban
eltntek a föld színérl. Bél Mátyás mondja (Top,), hogy a lebontott épületek

köveit Paksra szállították a törökök s ott bellük új épületeket emeltek. Csak
a székesegyház romjait kímélték meg. Evlia Cselebi leírása szerint 1664-ben
az ismét hehTcállított vár eltt egy török dzsámi és két vendégl állott. Több
épületrl nem tesz említést. Állott azonban még a székesegyház romjaiban, a
plébánia-templom, mely körül idvel a bmiyeváczok apró viskói épültek föl,

1686-ban, röviddel Buda visszavívása után, Lotharingiai Károly szabadította

föl Kalocsát a török alól. A török sereget a Dunán lefelé üldözvén, Kalocsánál
hidat veretett és átkelvén, Ezdár agát megfutamította és a várat bevette.

Kalocsa helyét 1690. évi hiteles leírások szerint, a török kivonulása után,

csak a romokban hever székesegj^ház, a plebáia-templom s az e körül csopor-

tosult néhány viskó jelezte. Várát a császáriak földig lerombolták. Az elsk, a

kik Kalocsán letelepedtek, az 1686 körül bevándorolt bunyeváczok voltak, a
kikhez csakhamar az érsekség régi jobbágyainak utódjaiból néhány család csat-

lakozott, így a Bátyai, Fajszi, Varajti, Bán, Szalontai, Csanádi, Kalocsai, Eszes

é.s Geréb családok, a kik már 1700-ban itt laktak és a kiknek nevei mutatják,
hog3' érseki jobbágyok utódjai, 1691-ben Kalocsának már megvolt a városi

szervezete, mert a város legrégibb pecsétje ezt az évszámot viseh. A pecséten

várkapu látható, két tornyán gólya, csrében kígyóval, vag^as a város 1526

eltti si czímere. Fent a középen a máltai Szent János lovagrend keresztje, az

akkori érseknek, Kollonits Lipótnak földesúri jelvénye, a ki 1657-ig a máltai

lovagrend tagja volt. Tehát ez az érsek adta meg a város els szervezetét és állí-

totta vissza régi szabadalmait. Ekkor a lakosság száma 500—600 lehetett.

A város rendszeres betelepítését és újraépítését azonban gróf Csáky Imre
érsek kezdte meg 1711-ben, a ki a város földesurakónt annak életrekeltéséhez

nagy erélylyel fogott hozzá. Csáky maga felépíttette az érseki lakot, a gazda-

sági épületeket, a vendéglt, sörházat, az uradalmi és tisztviseli lakásokat.

Telepeseket hívott meg és minden települnek házhelyet méretett ki, kerttel és

bels telekkel, két, egészen négy pozsonyi mér vetmag alá. (Érsekurad. Itár.)

Rendezte a város és földesúr közötti viszonyt is. Eszerint a város lakosai, régi

szabadalmuk szerint, nem voltak földhez kötött, hanem szabad költözködési

joggal bíró jobbágyok. A ki el akarta hagj-ni a várost, házát eladhatta és a vétel-

árból a tizedet lefizetvén, szabadon távozhatott. A városnak megadta szabad
közigazgatási és önkormányzati jogát, ellenben a földesúri jogokat a várossal

kötött kontraktus útján biztosította. Els kontraktusát 1713-ban kötötte meg a

város az érsekkel, s ez a késbbi érsekek alatt is lényegében ugyanaz maradt.

E kontraktus szerint :

1. A város privilégiumánál fogva a közbiztonság emelésére azt mielöb árokkal körülkeríti.

2. A kereskedés emelésére kalmárokat, kereskedket, mesterembereket hiv meg, vásárokat és

piaczokat rendel, 3. A közutakat, hidakat rendbe hozza és fenntarja. 4. Miután a \áro8 lakosai

robot és paraszti munkától mentesek, a földesúrnak 350 frt évi robot -kárpótlást fizetnek. 5. A
szabad jobbágyaktól járó portiókat a földesúrnak rendesen kiadják. 6. Némely ünnepekre ós

alkalmakra az érseki konyhába néhány darab szárnyast és egyéb állatot és gyümölcsöt szolgál-
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tatnak be. 7. A város az ura?ág részére két (késbb 4) hajdút tart. — 8. Halászat, vadászat,

fiiizás és nádlás az uraságé, de engedélylyel zhet. — 9. A város éjjeli örséget szervez és az

idegenforgalmat szigorúan ellenrzi. — 10. A lakosság szaporítása czéljából a város törekedni

fog új telepeseket szerezni. — 11. A város bíráját szabadon választja, de az uradalmi

ti,=zt tartó jelenlétében. — 12. A város kapitányt választ és kebelébl fegyver.ís rséget szervez a
város rzésére. Veszedelem idején köteles az érseki lakot is védelmezni. — 13. A kocsmai, malom
é.s húss'ágási jog az uraságé marad, de a város kiárendálhatja. — 14. A város, hogy a szülk
gyermekeiket az iskolától el ne- vonják, közös csordii pásztorokat tart.

Ez a kontraktus lényegtelen változásokkal 1836-ig fönnállott, midn a

szabad jobbágyok ügyeit az új úrbéri törvény szabályozta. Ugyancsak 1713-ban,

bérleti kontraktus útján, a város Csert, Mégy, Drágszél, Hilye, Negyven, Kis-

üUés és Halom pusztákat, (mindmegannyi 1526 eltti virágzó helység) vette az

érsektl bérbe. Késbb még Csornát, Üstelket, Szakmárt., Halmot, Ereket,

Tényt, Résztelket, Kesertelket, Szarvast, Bányaszigetet, Gyrteleket, K-
égett és Bóvárt kapta hozzá állandó bérletbe. Ezekbl a bérletekbl fejldtek
ki a városhoz tartozó szállások, melyekrl késbb lesz szó. A bérletterületet

a város osztotta ki parczellákban a lakosok között, szántóföldeket és réteket

arányosan, 6—26 hold szántó és 1 2 hold kaszáló erejéig. A nagy árvizek miatt csak

a magaslatokat (partokat) lehetett szántás alá venni. Minden gazda köteles

volt elegend igás jószágot és birkát tartani. Voltak azonban, a kik csakis juh-

tenyésztéssel foglalkoztak és 200—300 darabot legeltettek. Az 1769. évi össze-

írás szerint 687 gazdának volt összesen 1182 ökre, 918 tehene, 1488 üszje és

bornyúja, 875 lova, 481 csikója, 2596 birkája, 1132 báránya, 978 fajsertése,

491 hízója, 629 méhcsaládja. A gazdák közül 11 juhász volt. A halomi bérlk
kötelesek voltak szlt ültetni, mert ott azeltt is az volt. Összesen 21,333 D-öl

szlt ültettek be. A homokmégyiek 4800, a szakmáriak pedig 19,800 D-ölet

ültettek be szlvel, a kalocsaiak pedig az Öreghegyet a temet mögött. A bérlet-

összeg 1713-ban 600 frt ; 1769-ban 3000 frt volt, melyet a város szedett be.

A bérletek távolsága miatt a legtöbb bérl bérletén is épített házat, így kelet-

keztek, illetleg épültek föl ismét a szomszédközségek, melyek már 1526 eltt
is megvoltak és a legutóbbi idig a város kötelékéhez tartoztak.

A város kiépítését 1772-ben már befejezték. A városnak ez évbl való tér-

képe szerint a Vajas és Kígyós közötti rész, az Újvárossal a temetig, már meg
volt és a középületeken kívül, tisztán telepes-házakból állott. Városrészei voltak :

A Nagy-utcza, a Vajas mentén Burgundia városrész, a Nagy-utczán túl a Kis-utcza,

aKígyós, efölött a Á'í/fconcza-város és a temet eltt az Üjváros. Kalocsának ekkor
összesen 547 telepes-háza volt, ezenkívül a város és uradalom épületei, székes-

egyház, plébánia-templom, két kanonoki ház, piari.sták épülete kápolnával és a

szeminárium, mely akkor még csak egyemeletes volt. Az utczák rendezését az

1828. évi tzvész után kezdték meg, a mely alkalommal a Vajas-menti utczákat

egyenesítették ki. Az utczák általános rendezése az 1850. évi tzvész után tör-

tént, a mikor 124 ház égett le. Ekkor szépítö-bizottság alakult, melynek fel-

adata volt egyenes utczákat építem és az építés csinosságára felügyelni. Sok
házat, mely nem állott sorban, lebontottak, tulajdonosaik pedig a Kígyóson túH
közlegeln kaptak házhelyet és új utczákat is nyitottak. Ekkor épült Kalocsa

Kígyóson túh része. Ujabban kiépültek az Öregszlk és a vásártéren túU utczák.

Az úrbériséget megszüntet 1848. évi törvény alapján az úrbéri elkülö-

nítés, hosszas per után, 1864-ben ment végbe, az érseki uradalommal kötött

egyezség út ján. Ez egyezség szerint a telki állomány törvényszabta mennyiségén
felül a városnak átengedett szántó-, kaszáló- és legelterületért a város 114,500

frtot fizetett, 10 évi részletekben. A szlk után járó kilenczedet a szlbirto-
kosok 15,800 forinton váltották meg. A víz alatti területek, míg víz alatt vannak,
a halászati joggal az uradaloméi, kiszáradásuk vagy lecsapolásuk után pedig

a volt jobbágyak tulajdonává válnak. Az uradalom a közlegelbl 4500 holdat

tartott meg, a többi földteiülit a városi kis erdvel együtt a város tulajdo-

nába ment át.

Az úrbériség megsznése után a város gazdái mindinkább a szállásokon

vettek állandó lakást, minek következtében azok népessége rohamosan sza-

porodott és így a város belterületén 1884-ben 8598 lakos volt. Hozzátartoztak,

mint szállások, Szakmar középponttal Alsóerek, Andrásszállás, Berke, Bolvári-

szállás. Csorna, Felserek, Gombolyag, Karczag, Kesertelek, Kistény, Kis-

üllés. Ludasszállás, Öregtény, Papszállás, Pécsiszállás, Résztelek, Szalonta Ó8

Malomér, összesen 2874 lakossal. Továbbá Homokmégy középponttal Drágszél,

rbéli per.

M.iK.v:ii ;iii- \':irino?.." Városai: Pcsl-rilis-Sult-Kiskuii 2S
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Halom. Hilyo, Kisdrágszél. Alsómégy. Örcgcsert, Kiscsert ós Mácsa, összesen

4106 lakossal. A szállásoknak :26,86Í, a városnak 5518 hold birtoka volt.

Ez az állapot nemcsak a város közigazgatását nehezítette, hanem az

érdekek összeütközése miatt sok súrlódásra is adott alkalmat. Ez az állapot

végre 18S4-ben megérlelte a szállások elválásának és önálló községekké való ala-

kulíVsának szándékát. Gajáríj Ödön. a város akkori fjegyzje és Sztulics Károly
községi bíró az ügy élére állottak, mire a szállások elválása meg is történt.

Szakmar és Homokmégy önálló községekké alakultak. Hosszabb per fej-

ldött .azonban a városi törzsvagyon megosztása miatt, melyben Kalocsát

Szántó Lajos dr. ügyvéd képviselte. A per 1904-ben fejezdött be. A kir. Kúria
ítéletével a szállások, törzsvagyon-részesedési igényüktl, az önálló községgé

alakulásról szóló 1886. XXII. t.-cz. 152. §-ában felsorolt feltótelek, alapján,

melyek az an3-aközség teherviselési képességét csökkenteni tiltják, elestek.

Kalocsa kötelékében megmaradtak Negyven, Vörösszállás, PapszáUás.

Berke. Nana, Telek. Gyarmat sziget, Üjdrágszél és Csorna, összesen 12,640 hold

területtel és 12,000 lakossal. Kalocsa nagyközség így megszabadulván a szállások

befolyásától, gazdaságilag és belrendészetileg is egjTe jobban halad. Ügyeit jóvá-

hagyott szervezeti szabáhnrendelet szerint önkormányzatilag a községi képvisel-

testület intézi. A községi elüljáróság tagjai.: az els és másodbíró, f-, másod- és

harmadjegyz, közgj'ám, pénztárnok, községi orvos, közs. állatorvos, hat esküdt,

kik közül egy rendrbíró. A fjegyz jelenleg Csernyns József. Van saját községi

rendrsége, mely egy rendrrmester, egy tizedes és 10 közrendörbl áll.

Emellett Kalocsa a kalocsai járási fszolgabírói hivatal, kir. adóhivatal,

a kalocsavidéki kir. törvényszék, kir. járásbíróság és egj^ lovas csendrszakasz
székhelye. Van állami posta-, távíró- és távbeszél-hivatala, vasúti állomása

helyben és hajó-állomása : Kalocsa-Uszód.

Akár a vasúti, akár a hajóállomásról közeledünk Kalocsához, már messzirl

feltnik székesegj'házának két hatalmas tornya, mely a városba lépt hatalmas
homlokzatával és stílszer alakjával lepi meg. Köriilötte sorakoznak az érseki

székház, terjedelmes parkjával, a kanonoki házak, az apáczák nagj- zárdája és

temploma és a nagyszeminárium, bekerítvén a Szentháromság-teret, hol a régi.

mvészi becs Szentháromság-szobor áU. Az érseki palotától keletre húzódik

el a község futczája, a Szent István-utcza, mely palotaszer épületeivel, a keres-

kedk díszes kirakataival, aszfalt gyalogjárdájával és villamos világításával

modern város benyomását kelti. Az utczán végighúzódó ketts fasor kellemes

zöldjével és hs árnyékával kedvelt sétahelye a kalocsai közönségnek. A Szent-

István-utcza kimagasló épületei a két szeminárium, a Jézus Társaság hatalmas
épülete, a csillagvizsgálóval, gimnáziummal és gótikus templommal, a törvény-

szék remek palotája, a két takarékpénztár modern palotája, a nemrég épült

remek községi bérház és a városi iskola.

Csinosak még ezenkívül a Haynald-utcza, Tomori-utcza, a vasúti állomáshoz

vezet Kossuth-utcza és Eperföld-utcza. A község többi részét a polgárság

jellegzetes kalocsai stílusban, leginkább vert falból épült kisebb házai foglalják

el, melyek az árvíz veszedelme miatt több utczában összehordott dombon épültek.

Nem ritkák külsejükön a kalocsai nép mvészi érzékét dicsér, csinos, virágos

díszítések. A város utczái egyenesek, a házakat, udvarokat tisztán tartják, a
mint egj^általában Kalocsa népét értelmesség, tisztaság és csinosság szeretete

jellemzi még a ruházatban is.

A székesegj'ház olasz barok-stílusban, a középkori székesegyház alapjain

épült föl. Építésénél fölhasználták az 1602-ben leégett középkori székesegyház
falmaradványait is. A templomból a középkori székesegyháznak csak a
két sekrestyéje és az apsis mögötti kápolna-koszorú nem épült ki. Ennek kiépí-

tését azonban, valamint a templom teljes renoválását Városy Gyula dr. érsek
költségén már megkezdték. A templom bels fölszerelésébl és díszítésébl nag}^

mbecsü a Patasich Gábor költségén 1741—42-ben készült és mvésziesen kirakott

12 kanonoki stallum, a kanonoki sekrestye rehf-képei, melyeket két olasz stu-

katurista készített Simonetti kalocsai hczeumi tanár tervei szerint. Továbbá a két

sekrestye remek oszlopos portáléi és a templom boltozatán alkalmazott rehf-

képek, melyek szakértk szerint értékes mvek. Karrarai márványból faragott

foltárát Kunszt érsek (1852— 1866) állíttatta. Tervezje Jtoesner Károly, a híres

bécsi tanár, készítje pedig Bonnani Péter. Bécsben lakó karrarai szobrász volt.
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Az oltár ikonosztáz-talakií kóptartóját szintén Roesner tanár tervezte és Frie-

wilzer Albert bécsi müasztalos készítette. A háromöles remek oltárkép, mely
Boldogságos Szz menybemenetelét ábrázolja, Kupelwieser Lipótot vallja mes-

terének, az ikonosztázon lev többi kiváló képpel együtt. A templom hat midlék-

oltárából a Fájdalmas Szz oltárának képét Ellinger, az rangyal és Szent-István

oltárát pedig Pesky festette. A szentélv eltt álló remek Szent István- és Szent

László-szobrot karrarai márványból Kunszt érsek szerezte be, mindkett Izsó

Miklós elhúnvt szobrászunk remeke. A templom két tornyát összeköt hídon
álló hatalmas Bold. Szz szobrát Haynald érsek állíttatta fel. Ez Hartmann
János müncheni szobrász mve. A föszékesegyház Idncstárának nevezetesebb
mtárgyai : Vörösbársony miseruha, remek kóphímzéssel a XV. századból,

fedeles ezüst serleg a XV. századból, missale, melynek kötése 1628-ból való,

ezüst ereklyetartó a XVII. századból, a Batthány érsek-féle selyemcasula a
XVII. századból ; a Mária Terézia-féle casula, remek dombor-hímzéssel.

Azon a helyen, a hol most az érseki rezidenczia áU, ott volt a középkorban '^pal"^
az érseki várkastély is. A mostam rezidenczia udvarán és pinczéjóben néhány év
eltt fölfedezték szerpentinbl rakott hatalmas alapfalait. Széchenyi Pál érsek

(1696— 1710.) azonban már ennek nyomát sem találta. Széchenjd a vár régi

helyén kisebb érseki lakot emeltetett, melyet azonban a Rákóczimozgalmak
alatt fölgyújtottak. Utódja Csófct/ Imre (1710—32.) 1724—25-ben ismét helyre-

állíttatta, fallal és sánczárokkal vétette körül, fkapuja eltt föllaúzható híddal.

Ennek a kastélynak a hü képe megmaradt Kalocsa 1772-ben készült térképén,

azonban a Csáky-féle erdítésnek ezen a térképen már semmi nyoma. Valószí-

nleg szintén királyi rendeletre eltávolították. A Csáky-féle kastély 1776-ig

állott, a mely évben Patasich Ádám érsek azt leromboltatta és helyébe a

mostani nagj^obbarányii rezidencziát építtette, melybe csak a Csáky-féle kastély

nyugati végén áUott, rendkívül ersen épített, négyszög tornyát építették

bele s ez alkotja a mostani rezidenczia frontjának nyugati végét. A mostani
rezidenczia a székesegyházzal egyez stílusban épült, háromszárnyú kétemeletes

épület. Mvészi becs a fkapu fölött lev s két emeletre terjed díszterem,

melynek remek mmárvány-burkolata és kaszettás plafonja érdemes a megtekin-
tésre ; négy freskója 3Iaulpersch müve. Keleti szárnyában van a fszékes-
egyházi könyvtár, a melyre késbb visszatérünk. Ugyanebben a szárnyban
vannak Patasich Ádám lakószobái. Ezekbl a tükörteremnek, remek fa-

burkolatával, menyezet-freskójával, Maulperschtl és márvány-kandallójával,
melyet Mucius Scevola szobra díszít, van nagy mbecse. A tükörszobából ajtó

nyíhk az érsek házi kápolnájába, melynek oltárán remek ébenfakeretben, Michel
Angelo rajza után, a X\T;I. században készült festmény van. A kép az An-
nuntiatiot ábrázolja s Mária Terézia ajándékozta Patasich Ádám érseknek a
kápolna számára. Értékes az érseki lak képgyjteménye, németalföldi és

olasz mesterektl. Értékes m még Szent István remek, nagyarányú, ezüst

mellszobra, mely a párizsi világkiállításon is ki volt állítva.

A kalocsai fszékesegyházi könyvtár történetével foglalkozva, vissza kell ,j^*f*öny^',_
pillantanunk az 1526 eltti idre. A kalocsai érsekség történetének els száza-
daiból nincsen ugyan adatunk arra, hogy az érsekségnek nagyobb könyvtára
lett volna, de mint Csontosi íi-ja, (Magy. Könyvsz. 1883. 277. 1.) ama kiváló sze-

repbl, melyet a kalocsai érsekek hazánk történetében az érsekség alapításától
fogva napjainkig játszottak, s a hatástól, melyet az érsekség két káptalanával
együtt a hazai mveldési viszonyokra gyakorolt, következtethetjük, hogy a
kalocsai fegyháznak már az Ái-pádok korában volt jelentékeny köny\i:ára,
s nagyon valószín, hogy az a vegyesházi királyok alatt még inkább gyara-
jjodott. A XV. században találunk is három nagy könyvkedvel érsekeit a kalocsai
érseki székben, //anrfó Györgyöt (1479—1480.), Varady Pétert (1481—1501.),
kinek könyvtárában meg volt Janus Pannonius költeményeinek egy teljes pél-

dánya és Geréb Lászlót (1501^1502.), ki Mátyás király megbízásából Hesz
András nyomdászt Budára hívta s mhelyében 1473-ban a Chronicon Budenset
nyomatta. Ezek könyvtáraiból a föszékesegyház mai könyvtárában egyetlen
egy mvet sem riznek. Elpusztultak, megosztva a két érseki székváros, Kalocsa
és Bács szomorú sorsát. E könyvtárakból két kézirat maradt fenn. a melyeket
a bécsi udvari köny\i;árban riznek. (M. Ksz. 1883.) A nyomtatott könyvekbl
pedig Várady Péter misekönyve a Magyar Nemzeti AÍuzeum könyvtárában
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látható, melyet Velenczében Speieri János hártyára nyomtatott 149S-ban
Paeps János budai könyvárus közvetítésével. Fraknói részlet e.sen méltatta ezt

a magyar liturgiára is fontos müvet a M. Könyvszemle 1888. évfolyamában.
Ujabban pedig a gyöngyösi Ferenezrend zárda könyvtárából elkerültek :

Isidorus. Etymologiarum Libri XX. Zeiner. Reutüngen 1472. f. 2(54 lev. A tárgy-

mutató vert óján ez a bejegyzés van : Blasius de Varadino vicar. eccl. Col. testa-

mentahter huné libr. lega\'it ad Bibliotheeam dicte Ecclie, Qui obii 5 aplis 1510.

(Váradi Balázs a kaloesai káptalan lectora és ismételten viearius volt 1878—
1510-ig.) Azután S. Aurelii Augnstini, Sermonum opera plurima et diversa.

Basileae. Auerbach, 1495. Johannes (Vásárhelyi) Lector Colocen. sajátkez
bejegyzésével megnevezi magát, mint a könyv díszítjét. E müvek eredete,

a bejegyzések szerint, a kalocsai székesegyház könyvtárába vezet vissza.

Midön a törökök kizetésével a kalocsai érseki székliely és káptalana is-

mét életre kelt, az 1715-ben törvényeink közé felvett Conventio Kolonichiana
alapján, az érsekek és káptalani tagok gyjteményeibl csakhamar ismét könyv-
tár keletkezett, a mely a könyvek exlibrise szerint a Bibhotheca Venerabilis

Capituli Colocensis nevet ^^selte és a székesegyházban lev káptalani levéltár

helyiségében volt elhelyezve. Errl a könyv't árról, mely a jelenlegi könyvtár
alapja volt s melylyel annak története is kezddik, három katalógus maradt
fenn. Az 1752. évi 287 müvet 716 kötetben, az 1760. évi 389 mvet 1019 kötetben
s az 1776. évi 1075 müvet 2069 kötetben tüntet föl. Hogy ez a könyvtár csak-

ugyan Kalocsa nagynev érsekeinek hátrahagyott könyveibl keletkezett,

annak nyomai az 1710. évbe nyúlnak vissza. A könyvtár kéziratai között ugyanis
gróf Csáky Imre kalocsai érsek (1710— 32.) egy sajátkezleg írt kézirata van
..Miscellanea scripta per me Emericum Csáky" czímmel. Utódjának, Patasich

Gábor (1733— 46.) érseknek hátrahagj'ott gyönyör fekete brkötés könyveit
pedig a tábla külsején lev aranjTiyomású super exlibrisei jelzik. Végre az

1760-ból fennmaradt katalógus megjegj'zése szerint, az abban csillaggal jelzett

mvek Batthyány érsek mveibl valók. E könyvtárt, a még meglev rever-

záhsok tanúsága szerint, az egyházmegyei papság is szorgalmasan használta.

Kezeli kalocsai kanonokok voltak. így 1752-ben Házi György, 1769-ben Mikora
József, utána pedig Glaser Gábor kanonok, a kinek magának is igen becses

könyvtára volt, a melyet halála után (1780.) Patasich Ádám vett meg s az

révén a jelenlegi könyvtárba jutott.

A nagj'obbszabású könyvtár alapítása azonban Patasich Ádám érsekkel

(1776— 1784.) következett be, a ki még életében 10,000 mre terjed magán-
könyvtárát, a már említett káptalani könyvtárral egj^esítve, az egyházmegyének
ajándékozta. Köny\'tára Bibhotheca Patasichiana elnevezéssel a jelen könyv-
tárnak ma is legterjedelmesebb alkotó része. Mint latin költ, már római pap-

növendék-korában kitnt, s mint arcas romanus a Sirarius nevet kapta. S a
klassziczismus iránti elszeretetét haláláig megtartotta. Maga köré gyjtötte
a latin költészet akkori kedvelit. Pálma Károly Ferencz, Vajkovics Imre, Ujváry
Dávid, Ürményi József, Makó Pál egyetemi rektor. Molnár Ker. János, Mitter-

bacher Lajos, Pray György. Vörös Antal, a jogi fakultás direktora, W(ig7ier

egyetemi könyvtáros. Izzó János, a nemesek akadémiájának direktora, Horányi
és Szerdahelyi gyltek köréje, s ha a könyvtár 258. sz. kéziratát átlapozzuk,

a melyben Patasich titkárja. Köbbe Boldizsár ,,Analecta" czím alatt az ez alkal-

makkor keletkezett latin költeményeket összegyjtötte, a humarüsztikus korszak

klassziczismusának visszfénye tnik fel elttünk. Patasich már nagj'váradi

püspök korában kezdette gyjteni könyvtárát, a mely egy 1775-ben készült

katalógus szerint 7825 kötetre terjedt s a melyet 1776-ban magával hozott.

Mint kalocsai érsek, fáradhatatlan buzgósággal szaporította könyvtárát
s Európa akkori nagyobb könyvkereskedivel állandó összeköttetésben állott.

Minden nagj'obb városban voltak ügj-nökei is. Bécsben Kübler Ignácz volt

az ügvTiöke, aki Gráczban, Morvaországban, továbbá a Wurmbrandt-féle könyv-
tárban vásárolt számára. Kéziratok megszerzésében Kurcz Antal nev bécsi pap
buzgólkodott. Nürnbergben Raste Miklós ügynök különösen azon fáradozott,

hogj' az érsek könyvtárát illusztrált mvekkel gj'arapitsa. Rómában pedig

Zaccaria Ferencz Antal volt a megbízottja. Ezenkívül a római Juncl és Monaldi
könyvárus czéggel is összeköttetésben állott. A bécsi Grásser Ágoston és a

pesti Weingang és Köpf könyvkeresked czég pedig egyéb tudományos mvek-
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kel szaporította az érsek könyvtárának állományát, úgy hogj' az 1783-ig 10.200

mre szaporodott. 16.242 kötetben. Az exlibriseli tanúsága szerint Hoclienberg,

Balaus. Homelli Károly, C4ottscheid, Uffenbach, báró Bergen. Senft, Wartens-

leben, Schmerling, Kovacsich IMárton. gróf Trautsohn könyvtárából van több mü.
Miután e becses köny\-tára elhelyezésére Kalocsán alkalmas helyiség

nem volt, addig is. míg az áUala fejedelmi bkezséggel felépített érseki lak.

melynek keleti szárnyát könyvtári helyiségnek rendeztette be, elkészült, azt

budai lakásán tartotta. A könyvtári helyiségek Kalocsán 1780-ban elkészülvén,

azt ide vitette át. Garampi bécsi nuntius arra akarta t bírni, hogy e könynárát
a budai egyetemnek ajándékozza, mire Patasich 1777 deczember 13-án anunti-

usnak azt írta, hogy nem idegenkednék kívánságát teljesíteni, ha az egyetem

a lakása melletti házat megvenné, abban a könyvtárt ellielyezné, neki ajtót tö-

retne, hogy lakásából bármikor a könyviiárba átjárhasson. A könyvtár azonban
nem ment át az egyetem tulajdonába. Patasich nem is várván be él -te végét,

még 1782-ben a már meglev káptalani könyvtárt, a mely akkor már 1671

müvet számlált 2750 kötetben, saját könyvtárával egyesítette s az így 11.871

mre (1-8.992 kötetben) felszaporodott köny\i;árt 1784 június 18-án kiállított

ajándékozási okirattal a kalocsai érsekségben utódainak, a fszékesegyházzal

és fkáptalannal való közös birtoklással ajándékozta. Hogy pedig ajándékának
gondozását is biztosítsa, három nappal késbb, vagyis 1784 június 21-én kelt

végrendeletében hasonló bkezséggel 13.000 forintos alapítvánj't bocsájtott

a káptalan kezelése alá. hogy 10.000 forint kamataiból a könyvtár re állandó

fizetést kapjon. 2000 forint kamataiból egy könyvtári segéd alkalmaztassék,

1000 forint kamatai pedig könyvek kötésére fordítassanak. Ez a nemesczélú

alapítvány az 1811. évi devalváczió alkalmával 2992 forintra apadt, a fkáptalan
gondos kezelésében azonban ma ismét 48.405 koronára szaporodott. Ez összeg

kamataiból jelenleg évenként 1200 koronát mvek beszerzésére, 200 koronát

a könyvtáros fizetésére fordítanak, a maradványból pedig az alapot gyarapítják.

Patasich utódja KoUomts László érsek (1787—1817.), szintén szerette

a könyveket. Már nagyváradi püspök korában gyjtött össze tekintélyes könyv-
tárat, melyet mint kalocsai érsek. Katona István történetíró s érseki köny\i:áros

támogatásával, értékes történeti kútforrásos mvekkel szaporított. 14.041

mre és 23.531 kötetre terjed magánkönyvtárát Bibhotheca Kollonitsiana

név alatt Patasich könyvtárához csatolta, azt a nagyobb könyvtárak rangjára

emelte. E köny\-tár alapját az 1773-ban eltörölt Jézus Társasága könyvtárai

alkotják s a mvek bejegyzései szerint, az összes magyarországi rendházakból

kerültek mvek Koilonits könyvtárába. Ezenkívül, a mdnt a müvek exlibrisei

mutatják, Lazius Wolfgang, gróf Trautmansdorf, Bibhotheca Wooghiana, Bibho-

theca Scharfiona, Balaus] Wilmos, Hommehus, lovag Hauern, báró Geizkoffler,

Ab Oedt. Trautson Comes de Falkenstein. herczeg Schwarzenberg Ferdinánd,

a Koilonits család. Windhagen, lovag Schmerhng, gróf Troila, gróf Wirmont,
báró Sternegg. az Egger és Fugger család. De Tudert, ^Münchhausen, gróf Fürsten-

berg és Pirkheimer könyvtáraiból vannak mvek nagyobb számmal. Koilonits

Erdélyblis vásárolt mveket, a melyekbl értékesebbek: két magyar írott szom-

batos Codex, egy Rákóczy György fejedelem 1617. évi super exlibrisóvel ellátott

m. (Keresztúri, Christianus Lactens), egy m Esterházy Károly bejegyzésével,

egy kézirat Savoyai Jen könyvtárából és néhány mü az uralkodó család czíme-

rével. Kollonitsnak is voltak ügynökei, a kik számára a nagyobb könyvtárak

ketts példányait összevásárolták. A könyvtár állománya e könyvtárral 42.532

kötetben 25.912 mre szaporodott föl.

Koilonits érsek utódjai leginkább koruk irodalmi termékeit szerezték be

és így szaporodott a Bibhotheca Klobusiczkianával 1843-ban, 1299 mvel 2664

kötetben : a Bibhotheca Nádasdianával 1851-ben, 790 mvel 1368 kötetben ;

a Bibliotheca Josephi Kunsttal 1866-ban 739 mvel 1061 kötetben ; a Bibhotheca

Lonovicsiatiával 1866-ban 2150 mvel 4231 kötetben ; a Bibhotheca Haynaldia-

nával 1891-ben, 4412 mvel 6447 kötetben és füzetben ; Kubinszki/ Mihály

könyvtárával, 886 mvel 1475 kötetben ; Hopf .János nagyprépost s voh könyv-

tárör igen értékes könyvtárával 1902-ben ; Zittl Róbert kanonok kisebb gyjte-

ményével 1902-ben s végre 1904-ben Császka György érsek könyvtára v^al. 1738

mvel ; ez utóbbinál megemlítjük, hogy Görgey Márton voU esztergomi kanonok

könyvtárát is magában foglalja. Ehhez járulnak még a könyvtár alapjából
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évenként Idiitalványozott összegen vásárolt müvek és folyóiratok. Városy Gyular

dr. kalocsai érsek is már száznál több értékes müvet ajándékozott a könyvtár-

nak, ezek között a Civilta Catholica teljes sorozatát. Hivatalos novo a könyv-
tárnak : ..Kalocsai fszékesegyházi könyvtár." Haynald érsek rendeletére

az idvel fölszaporodott ketts példányokat 1876-ban kezdték kiselejtezm

s azokat részint eladták, részint csere útján a könyvtárállomány szaporítására

fordították. A könvA-tár állandóvá vált állománya az 1910. évig 36.056 mre
szaporodott föl, 62.637 kötetben ; nem számítva a kb. 80 kötetre terjed
miseellaneákat. a melyekben régibb s újabb füzetes munkák vannak egybekötve.

A könyvtár az érseki lak keleti szárnyának els és második emeletén

van elhelyezve, összesen két nagN'teremben, hét kisebb heWiségben és az alsó

emeleti elzárt folj'osón. APatasich-könyvtár keményfa könyvállványainak tetején

Maulperschtl festett medaillon-képek vannak. A Patasich- és Kollonits

köny%-t árban a könyvek elhelyezése szorosan szakok szerint történt, az inkuna-

bulumok és kéziratok azonban külön vannak felállítva. Ezt az elhelj^ezést a többi

könj-vtárban is lehetleg betailották. A könyvtár az A. B. C. rendszer szerint

volt számozva. Az els két könyvtár rendezését Mariosa György, Patasich Ádám
érsek els köny^i;árosa, utána pedig Fogarasy András (1790-ig) és Katona István

{1811-ig) kanonokok és könyvtárörök végezték. Mellettük 1784— 1828-ig Werner
Venczel mködött könyvtárst^gódi minségben. Utódja fia Werner Károly lett,

ki 1885-ig, tehát több mint félszázadon át, kiváló buzgósággal szolgálta a könyv-
tárat. A könyvtárban mködtek még Bajzik János kanonok (1811—1831-ig,)

Nehiba János kanonok (1831—1835), mellette 1834—35-ben alkönyvtárnoíd

minségben Mahovszky József egri egyházmegyei áldozár, ki azután egyház-

megj'éjóbe visszatért. 1835-tl rendes könyvtárnoki állást szerveztek, melyet

pályázat útján töltöttek be. E loivatalt viselték : Qoór Ferencz 1835— 1836.,

Vlahovich Anasztáz áldozár 1836—1850-ig. öregebb éveiben mellette mköd-
tek Márkus Lajos áldozár (1843—1845.) mint substitutus praefectus és Sörös

Imre áldozár 1845—1849-ig, mint helyettes könyvtáros. Ezután ismét kano-

nokok vezették a könyvtárt és pedig Zombori János 1851—1862-ig ós Schuster

Konstantin 1862—67-ig. 1867-ig a könyvtár minden egyes részének egy külön
könyvalakú katalógusa volt, a mi a könyvtár kezelését nehézkessé tette. Haynald
érsek, érseki székét elfoglalva, elrendelte, hogy az egész könyvtárról egy egységes

cédula-katalógust készítsenek, a könyvtárat pedig folytatólagos számozással

lássák el. Hopf János kanonokot 1867-ben kinevezte a könyvtár révé s a munka
kivitelét reábízta. A cédula-katalógussal ós a könyvtár számozásával 1871-ben
készültek el, mire Haynald érsek a ketts példányok összeírását eszközöltette

s ezek katalógusa elkészülvén, 1876-ban ki is nyomatott. Hopf János a könyv-
tárri tisztet 1889-ig viselte, mely id alatt könyvtárosok voltak 1875—1878-ig

Rónay Issvan, 1879—1889-ig Városy Gyula dr., jelenleg az egyházmegye f-
pásztora, a kit 1889-ben Hopf János kérelmére Haynald érsek a könyvtáröri

hivatallal bízott meg, a melyet 1898-ig viselt ; ez évben Budapestre középponti
szemináriumi rektornak neveztetvén ki, állását Macskovics Pál dr. kanonoknak
engedte át. Köny^'tárnokok voltak ez idben Szucsics Sándor áldozár 1889

—

1891-ig, Hinger Mihály szentszéki jegyz 1893—96-ig, a ki mellett még Almásy
Miklós mködött ; 1897-tl Winkhr Pál áldozár a könyvtáros. A könyvtárnak
jelenleg az A. B. C.-rend czédula-katalóguson kívül van még egy czédula-szak-

katalógusa, külön katalógusa az összes kéziratokról s incunabulumokról, továbbá
az 1711 eltti hungariákról, a könyvtár ritka példányairól, illusztrált mveirl
1800-ig terjedleg s az exhbrisekröl.

A könj'vtár használatának szabályozására Klobusiczky Péter érsek a káp-
talan hozzájárulásával 1836-ban adott ki utasítást, a mely még most is érvény-

benvan. A müvek helyben felelsség, vidékre vagy külföldre csak valamely nyilvá-

nos könyvtár vagy ismert tekintélyes egyén jótállása mellett adatnak ki. Á könyv-
tár a nappah órákban állandóan rendelkezésre áll. A fszékesegyházi könyvtár
jellege általános. Leggazdagabb a theologiai szak, 16.000-re men mvel. Utána
következik a történelem és segédtudományai, közel 6000 mvel ; ezek között sok
oklevéltárral, forrásmunkával ós értékes térképgyjteménynyel. Filológiaim van 3500, ezekbl különösen felemlitésre érdemes a latin és görög klasszikusok

két teljes gyüjteménj'e. Az egyik a Kollonits-könyvtárban van s a klasszikusok

legrégibb kiadásait tartalmazza, közöttük sok aldinával, a másik a Patasich
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könyvtárban van s a klasszikusok kommentárral és jegyzetekkel ellátott legjobb

kiadásaiból áll. A többim a többi tudományszakra oszlik szét. Ujabban a társa-

dalomtudományi szakot szaporították leginkább.
A köny^'tár monuniontálisabb müveibl folemlítósro órdoraosok : Universil-Loxicon aller

Wissonschafton und Künste. Halle— Leipzig 1732—52. 68 fol. kt. — Faber : Europaische Staats-

K'ínzley 1741—65, 124 kt. — Dissertationes Eruditorum a XVIII. századból, 280 kt. — Acta Eru-
(litorum, Lipciae, Typ. Gunthori, 1683-tóI, 58 kt. — A Szentatyák régibb ós újabb kiadásai és több
értékes illusztrált archaeologiai ós nummismatioai mü. — Továbbá Luther ós reformátor társainak

iratai els kiadásai nagy számban, közöttük több ritka darabbal. — A könyvtár szentírás és ter-

mészetrajzi müveinek gyjtemóaye is gazdag ; az utóbbiak között Linné els kiadása és igen sok
remelcmü, álliti és növényi ábrákkal, ezek között Merian Mária Sibilla értékes rajzai. — A Kollo-

nits könyvtár útleírás (itineraria) gyjteményében a legrégibb szerzk vannak képviselve.

A könyvtárnak van összesen 385 katalogizált kézirata. Keletkezésük 1290-tl 1860-ig terjed.

Legrégibb hártyás kézirata a Philosoplúa Aristotelis, a másolótól bejegyzett 1290. évszámmal. Leg-

értékesebb kézirata pedig a laártyára irt Codex Colocensis, Das (Buch) haist da gesampt abentswr
egykorú czímmel. A Codexet, melyet Felsmann József budapesti tanár kimeríten ismertetett, a
német irodalomban Codex K. néven mint páratlan gyjteményt, általánosan említik ós nagyra becsü-

lik. Xémet lantos költemények gj-üjtemóriye a XI., XII. ós XIII. századból, Würzbiu-gi Konrád,
Walter v. d. Vogelweide, Reimar v. Zweter, Stricker, Heinrich Glichesáre, Hirtmann v. d. -Aue,

az erdélji szász Sibóttól és másoktól. Sok költemény szerzjét még nem hitározhatták meg. A Codex
keletkezési idejét az 1330 körüh évekre teszik. Az érsekek engedélyével eddig két másol.it készült

róla ; nj'omtatásban kis részét gróf Majláih János és Köfjinger Pál adta ki (Pesth 1817, Hartleben),

az egész azonbjn nyomtatásban még eddig nem jelent meg. Fölfedezje Kovacsich Márton Gj'örgy,

a ki azt 1812-ben elször ismertette is. — Második értékes codexe a könyvtárnak az ú. n. szakál-

kodex. Xevét onnan vette, mert táblájába csillámpala-ablak alatt a szerz fogadalomból levágott

szakálát tette. Czíme : Pilgerbuoh des Conrath Beck von mengen. Szerz sajátkez írással 1483-ban

Jeruzsálembe tett zarándoklatát írja le. -Aj! egész útról feljegyzett földrajzi, ethuográfiai és kultu-

rális adatok miatt nagj'on értékes. Gót kurzív betlikel papírra van írva. A codexet 1887-ben

Trautmann Ferencz bajor író Haynald érsek engedehnvel lemásolta. Értékes még a Petri de Cres-

centiis hber rurahom commodorum czímü papirkézirat. -Ajánlva vau Carolo Jerusalem et Siciliae

regi. Ez a mü a XV. században a mezgazdaság fejldésére nagy befolyással volt. — Orvosi mü-
vekbl felemlíteudk : Conipendium Medicináé 1330-ból, hártyára írva ; Hj^jocratis -Aphorismi

1360-ból ; GaUenus 1360-ból ; Guido de CauHaco, ChjTurgiale 1363-ból ; dr. Landtfrancus Ch\Tur-

giale 1472-bl, német nyelven. Azután Rarissimus tractatvis, de depressionibus miseri oapitis,

1474-bl. Említésre méltó még a könyvtár kéziratos missale-, breviárium ós rituálé-gyjteménye a

XV. századból, részben hangjegyeldcel, valamint két finom hártyára miniatr-betldvel írt ós lécz-

díszítósekkel ellátott szentírása a XIV. század elejérl. Codex számba mennek még a következ
német kéziratok : Breviárium német rubrikákkal hártyára írva 1300-ból. A Mignificit német com-
mentárja 1416-ból. .\ hiszekegy magyarázata német nyelven ugj-ane korból. — Továbbá egy arab

kézirat a XVI. századból. Lexiconszerü m, szerzje Da\'xid el -Autacki. (.Antiocliiai Dávid). —
A köny^'tár magyar vonatkozású kézirataiból kiemelend a két szombatos codex. -Az egyik 1634-ben,

a másik 1654-ben ü-atott. -Az utóbbi Marótlii Dávid tulajdona volt s Péchi Simontól is tartalmaz

fordítást. A codexeket a M. Tud. -Akad. 1904-beu lemásoltatta. Nagyvárad ostromán (1594-böl) és

Descriptio Petro Varadinin (1693-ból.) kívül van a könyvtárnak több régi hártya okirata és

két eredeti Pázmány-levele. A kéziratok egy részét Kovacsich Márton felvétele után a Magyar
Könyvszemle 1883-ban közölte, nagj'obb része azonban még nincsen pubhkálva.

-A könyvtárnak van 504 inkunabuluma. Ezek legrégibbje S. Aurelü Augtrstirú (?) de vera

\-ite cognitione libellus, 34 számozatlan levélen. A végén Füst és Schöffer vörös szín jegyével,

Schwarz (Primaria documenta de rig. Typ. Altorfü Pars II. pag. 21) szerint 1456—59-ben jelent

meg és az els órczbetükkel nyomtatták. Továbbá -Astexanus : Summa de casibus conscientiae.

-Argentorati, Meutel 1469, 2 kötet. Denis említi (Denkwürdigkeiten der Garrelischen Bibliot. 1 kt.

44—45 1.) hogy ez a mü e kiadásában unikum. Ezek mellett még több ritka mü található a könyv-
tár inkunabtüumai között.

A könyvtárnak az 1711. eltti idbl van összesen 169 darab hungarikája. Legnagyobb
részüket Szabó : Régi Magyar Könyvtára már jelezte. Van azonban néhány közöttük, melyeket
Szabó egyáltalában nem említ e müvében és pedig : Bársony György : Veritas tóti, mundo decla-

rata etc. TyTnaviae 1681. — Directorium Ecclessiasticum. 1664 ós 1674-bl. — Disputatio do Doo
per decem diós habita in lu-be Transylvana Claudiopoli 1570. — Imádságos könyv, mellybon klörab-
külömbféle jóságos cselekedetek stb. Nagy-Szombat, 1710. — Fr. Labszanszky — Analysis seu

Resolutio duodecim praec. erross. dogm. TjTnaviae 1703. — Liliom-Kert. Czímlapja hiányzik.

Megjelent Nagyszombatban ós Jokusich Katalinnak van ajánlva, a lei 17H-ben meghalt. E mü
a könyvtár Rákóczi-ereklyéje. Válics János kalocsai származású ember hozta Konstantinápolyból,
a hol a bujdosó magyarok egyik utódja szent ereklyeként rizte. Ettl került a kalocsai könyvtárba.
— Panormitanus — Bre\ns notitia eorum, quae scitu necessaria sünt confessarüs. Tyrnaviao, 1601
Geiseler Frid. Theses theologicae de jure et domiiiio. T\Tn. 1696. — Oratio in gonero domonstrativa
continens quadrigam columnarum etloarum quibus rogiun imperia etc. solido susteutantur.
Trenchinii s. a. Dorotho de Vodaüi riduae typis.

A régibb mvek tábláira ragasztva nóliány becses régi kép maradt fenn ós pedig egy famet-
szet az 1420 körüli idbl és kót, mnyelven Schrotblattuak nevezett kép, továbbá egy Blockkalen-
dárium néhány levele az 1496 körüli idbl, molyok ma már nagy ritkivságszámb.i mennek. Érté-

kesebb még Wohlgemuth Schatzhalter czímü blockjának kót lapja, melyek a könyvtár ogy 1 .508-ból

való mvének a tábláira vannak ragasztva. Továbbá Pirldieiraer Vilibald rézmotszet arczképe
1524-bl, Dürer Albrecht sajátkez munkája az nóvjelzésóvel ogy 1516-ból való Xenophon táblá-

jára ragasztva, másik tábláján Pirkheimernek ugyancsak Dürertl készített exlibrisévcl. -A könyv-
táiTiak 196 darab értékesebb illusztrált mve van. Ezekbl a Dürer eltti idre 30 esik. .V jelzések

szerint van közöttük Wöchtlein Jánostól és Gráf Ursustól 8 drb ; Wohlgemuthtól pedig 6 darab
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A jpUósck sierint DUrortl és tanit ványaitól H. Schnufolein. Woensam. Kulmbich. H. Bühni. T.

Stimmer. H. Burpmnyer ós Flötnertl öíwzeaen 37 illusztrált müve van a könyvtárii'ik. A Dürer

utáni idbl kóiivisolve vannak Hans Holbein ti. Jóst Anviii 13 müvei, továbbá H. B. Grien. Floris

János és Xecker. Az éjszaknémet-iskolából képviselve vanunk Lncis Ivri\nich 7, Goltz Hubert 3

mü^•el és egy im-ikönyvben, mely Plantin nyomdájából került ki. Braigl Péter és Wierix Jeromos.

Van néhány darab Londerseeltl Hondins és Dom. Custostól illusztrálva. Kiemelend : Cvraccio

Pensieri divorsi lineati. mint eredeti mü. A XVII. száz-íd rézmetszi közül van Bauer Vilmos. Mel-

clíior Küssel, a két Kilián, De Bry, Sínilr.irttól több illusztrált raíL Kiemolendök Márián Máté
és fia to|>oprdfiái, melyekbl 15 köt«t van meg a könyvtárban. A könyvtárbin 1.5()-fóle exlibris

ni-iradt fenn; többet közülök a köny\'tár provenientiája kimutatásánál emiitettünk fel. Közöttük

több van. a mely eddig az exlibris-irodalomban még nem szerepel. Nevezetesebbek Pirkheimernek

már emiitett exlibrisén ki\'ül egy folio-mg\'ságú, az 1.t70 körüli idbl. Czímert ábrázol, embleini-

tikus keretben. Felírása ,,Gott alléin die Éhre." Azután Clavet Chirles de Wallensiennes foliomgy-
Bágú exlibrise. fametszet az 1500 körüli idbl. Van egy görögnyel™ is. A mig\ar exlibrisekbol

megemlitjük Szerda liel\-i, Kovacsich Márton, Nádasdy Ferenez. Klobiisiczky Forencz zágrábi

püspök, Görgey Márton, Kámánhnzy Sándor, Gotlieb Agnetlerus Comos Transylvaniensis és a

Patasich de Zajezdi család 1658. évi exlibrisét. A Fugger család supor exlibrise több mü hárty.i-

kötésén van meg aranynyomásban. Van a könyvtárnak egy kisebb pénz- és óremgyüjtoménye is,

13(>-féle régi jjénzdarabbal és 124 darab emlékéremmel.

Ipar. Mi%-el Kalocsa, mint város, a török eltti idben a vidék középpontja

és vásáros hely volt, annak fejlettebb iparát és kereskedelmét feltételezhetjük.

A török hódoltság alatt Kalocsán iparról ós kereskedelemrl szó sem lehet, mert

a városnak csak a helve volt meg. A török hódoltság után azonban Kalocsa

ipara és kereskedelme is fellendült. A város az érsekséggel kötött kontraktusában

1713-ban iparosok és kereskedk beszerzésére és vásárok tartására kötelezte

magát. Csakhamar kezdtek is Kalocsán iparosok megtelepedni. 1737-ben már
fennállott a csizmadia-czéh. Szabályait Patasich Gábor érsek adta nekik. 1744-ben

Mária Terézia kiráhnié már megersíthette a takácsok czéhszabályait. Ezeket

csakhamar 1754-ben az egyesült szíjgyártók, 1766-ban az egyesült szabó- és

szürszabó-czéh, 1773-ban pedig a csizmadiák második czóh-szabályaínak meg-
ersítése s czéhleveleinek kiadása követte. I. Ferencz király ezekhez még 1812-ben

az egyesült szcs és szíjgyártó, 1817-ben az egyesült fazekas és korsós, 1819-ben

az egyesült kovács, lakatos, asztalos, pintér és bognár s szintén 1819-ben a ké-

ménysepr-czéh leveleit adta ki s valamennyi czéhnek egyöntet szabályokat

adott. A kalocsai czéhek önálló, független testületek voltak saját czéhszabályaik-

kal. Emellett anyaczéhek voltak, melyekhez a környékbeli falvak mint fiók-

czéhek tartoztak s a kalocsai czéhek szabályait használták. (Dehény J. A kalocsai

czéhek története.) A czéhek az 1872 : VIII. t.-cz. következtében eltöröltetvén,

Kalocsán a mesterek azonnal ipartársulatot alakítottak. Szakszervezetbe eddig

Kalocsán az építmunkások és brmunkások léptek. Kalocsának értelmes és

törekv iparossága van. Szakmájukban való képzettségükkel a magasabb igé-

nyeket is kielégítik. Bebizonyították ezt az 1909 július havában Kalocsán

rendezett és fényesen sikerült iparkiállítással, melyet Szterényi József állam-

titkár nyitott meg és teljes ehsmerésben részesített. A napszámos-osztályból

megemlítendk a kalocsai kubikusok (földmunkások), a kik ügyességük és szor-

galmuk révén távol vidéken is szívesen látott munkások,
íreskedés. Kalocsa kereskedelme sidktl fogva leginkább termény- és állat kivitelbl

áll. Lót enj-észtésérl ma is jó hírneve van Kalocsának és vidékének. Hajdan
a Vajas, mint a Duna hajózható ága, tartotta fenn a közlekedést a távol vidékkel,

vásárjai pedig a vidék középpontjává tették. A török hódoltság után már korán

találunk kereskedket Kalocsán. Els kereskedi görögök voltak, névszerint

Dragovics Mihály vegyeskeresked, Somsits Mihály és Görög Zsigmond rfös-

kereskedk. A város eLs izraeUta kereskedje, Koppéi, 1780 körül jött Kalocsára

és a vásártéren állandó bódéja volt. Az uszódi hajóállomás, akalocsa—kiskrösi

vastiti vonal, valamint a hajóállomáshoz és a szomszédos községekbe vezet
utak kiépítése következtében mind a kivitel, mind a behozatal ersen emel-

kedett. Vásárjait Kalocsa már 1720-ban kapta meg, VI. Károly vásárjogi diplo-

májával és p)edig 1720-ben hármat, a Mátyás-napi, Nagj'asszony-napi és András-

napi vásárt ; 1731-ben VI. Károly új diplomával negyediknek az úrnapi vásárt

engedélyezte, ügy hogy az els napon marhavásár és a másodikon vegyes vásár

tartassék. A vásárjog 1787-ig majd a földesúré, majd a városé volt, mely évben
az úriszék végleg a városnak ítélte oda. A kalocsaiak helypénzt nem fizettek.

A híres fajszi paprika leginkább Kalocsa piaczárói kerül forgalomba. Mind az

ipari, mind a kereskedelmi és földmívelöi hitelt a Sárközi takarékpénztár zálog-

házzal, a Kalocsai takarékpénztár, a Gazdasági bank ós Kereskedelmi bank
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fiókjai, valamint az egyházmegyei alapítványi hivatal közvetítik. Forgalmuk
rendesen meghaladja az egy milhó koronát.

Kalocsa valamennyi tan-intézetét nagynev érsekei bkezségének köszöni.

Azok építését már 1733-ban Patasich Gábor érsek kezdette meg a papnevel-

intézet felállításával, a mostani Jézus-Társaság Kollégiuma helyén jelölvén ki

számára kisebb házat. A papszükséglet szaporodásával Klobusitzky Ferencz érsek

és folytatólag utódja, Batthyány József érsek felépítették a mostani papnevel
hatalmas épületét, a mely 1764r-ben készült el. A gyermekszeminárium nagyszer
épülete 1880-ban épült. Alapítója Kunszt József érsek, a ki e czélra 128,600

forint alapítványi; adott. Az intézetet a Jézus Társaság vezeti.

Ugyancsak lT64-ben állította fel gróf Batthyány József érsek a gimná-

ziumot nemesi konviktussal. melyet 1859-ig a piaristák vezettek. 1860-ban a

Jézus Társasága vette át. Párját ritkítja a gimn. természetrajzi gyjteménye és

fizikai szertára, hatalmas 15.000 kötetes ifjúsági köny\i:ára, mely számára két

év eltt külön tágas helyiség és olvasóterem épült. A konviktoroknak külön tz-
oltó-egyesületük, katonai zászlóaljuk és fúvóhangszeres zenekaruk van. Irodal-

milag is mködnek az évenként megjelen Kon^^ktusi értesítben. A gimnázium
fölött emelked csillagvizsgálót Haynald érsek állíttatta. Fczélja a napfoltok

és napkitörések állandó megfigyelése. P. Braun és utódja P. Fényi csillagászok ez

irányú megfigyeléseinek közrebocsátásával számottev intézetté vált.

A fiútanítóképz intézet ISSi-ben nyílt meg. Üj, tágas, emeletes épületét

Havnald érsek építtette. Az érsekek a növendékek segélyezésére évenként 6000

koronát adnak. A tanárokat a tanítóképz intézeti alap fizeti. Az intézet évenként
30—35 tanítót képesít. Élén állottak Mennyei József, Mócsy Antal, országos hír
tanférfiak. Jelenleg Htiber Lipót theol. tanár az igazgatója, a neveléstani tár-

gv'akat pedig Dresziger Ferencz ismert pedagógiai író tanítja. Az intézetnek van
saját gj-akorlóiskolája. egy tanteremmel.

A tanítók háza Berauer József, képz intézeti tanár fáradhatlan utánjárása

következtében, mind az egyházmegyei tanítók, mind egj^es jótevk áldozat-

készségébl keletkezettt a 5lillennium emlékére. Gyönyör emeletes épülete épí-

tését különösen Császka György dr. éi'sek 50,000 koronás alapítványa tette

lehetvé. Az épületet azután Mayer Béla dr. vál. szatmári püspök nagy áldozatai

kibvíttette. Benne az egj'házmegye tanítóinak gimnáziumot vagy tanítóképzt

végz fiai ingyen-lakást és olcsó ellátást nyernek.

Az apáczákat Kunszt érsek telepítette be Kalocsára 1858-ban. Most is

él els fnöknjük Franz M. Terézia, továbbá Kubinszky Mihály püspök s kü-

lönösen az intézet igazgatója, lovag Petrovácz József ismert tanférfiú jeles vezetése

mellett országos hú- intézetté fejldött. Leánynevel-intézete, meh^yel kap-

csolatban az apáczák négy polgári iskolai osztáhi: tartanak fönn, keresett az

országban. Óvón, nötanítókéijz és polgári iskolai tanítónképzö-intézetei

látogatottak, s jeles eredményi: mutatnak föl. A neveléstani tárgyakat lovag

Petrovácz József tanítja. Ezenkívül az apáczák az elemi leányiskolákat is ellát-

ják. Az intézet mködése kiterjed az egész egyházmegyére. A kalocsai anyazár-

dának az egyházmegyében már 24 községben van fiókzárdája, a hol az inté-

zetben képesített apácza-tanítónk látják el az elemi leányiskolákat.

A török hódoltság eltti idben az akkori tanügyi viszom'oknak megfe-

lelleg az oktatást Kalocsán a káptalani és plébániai iskola végezte. A török hó-

doltság után már 1713-ban volt Kalocsának népiskolája, mert az 1713. évi

városi kontraktusban a város kötelezte magát csordás-pásztorok tartására,

hogy a gyermekeket ne erre használják és így az iskolától el ne vonják. 1738-ban

a kántortanítón kívül már egy, 1763-ban pedig Kalmár Pál kántortanító mellett

már két segédtanító mködött. Az elemi iskolák els rendezése 1780-ban történt

a Ratio educationis életbeléptetése után. 1780-ban épült az új elemi iskola-

épület is. 1789-ben pedig a kántori állást elkülönítették s három rendes tanítót

állítottak be. 110 forint fizetésüket az érsek adta. A negyedik tanítói állást

1827-ben rendszeresítették, a mely alkalommal a fiúkat ós leányokat két-két

tanterembe elkülönítették. A tanítók fizetése ekkor 200 forint és 6 öl fa volt.

1829-ben az érsek jelentékeny anyagi támogatása mellett új, emeletes iskola

épült a gimnázium és a plébániatemplom között. Ekkor a két rendes tanító

fizetése 500 forint, a két kistanít óé 200 forint s az uradalomtól egyenként 8 öl fa.

1860-ban a leányok tanítását az apáczák vették át. 1869-ben az'ötödik tanítót állí-
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tották be. lSS6-ban pociig az Eperföldön egy n és 1888-ban egy fiúiskolát nyitot-

tak. lS91-ben a várost három tanügyi kerületre osztották. Ekkor már 9 tanító

mködött Kalocsán. lS89-ben a már említett belvárosi iskolaépületet Haynald
érsek a Jezsuitáknak adta át s helyette, vele szemben, a mostani modern,
emeletes elemi iskolát építtette. Ugvanesak Haynald érsek 1877-ben 60.000 forin-

tos alapítván%^ tett le a Kalocsa területén lev népiskolák javára. Kamataiból
a város évenként 6000 koronát kap iskolai czélokra, a többit a tkéhez csatolják.

Jelenleg a belvárosban 6 fiúosztály, 5 tanítóval ; az apáezáknál 6 leányosztály,
.") tanteremben és két osztályú fels népiskola ; a külvárosban hat osztály, öt

tanítóval ; az újvárosban egy vegyes osztály, gazdasági ismétl-iskola 5 tanító-

val, melyet az érsek tart fönn. és a három osztályú inasiskola (Berauer J.

A kalocsai egyházm. r. k. népiskola története.)

Az izraehtáknak is van saját elemi iskolájuk két tanítóval,
^'''j''-* 176S-ban gróf Batth3'ány érsek megvette az esztergomi Ro5rer Antal-féle

nj'omdát s fölszerelését kiegészítve, alkalmas nyomdaliehiséggel együtt az akkor
Kalocsára telepedett piaristáknak adta. A piaristák 1859-ben Kalocsáról távoz-

ván, a nyomdát Malaiin és Holmayer vették meg. Ezek elöregedvén, Wenier
Károlynak adták el, kinek fia azt még most is bírja. A második nyomdát 1899-ben
Jurcsó Antal állította föl Kalocsán.

Kalocsa els hírlapját 1871-ben Hang Ferencz ügyvéd, Kalocsa közéleté-

nek félszázadon át tevékenj- tagja indította meg Kalocsai Lapok czím alatt,

de félév után megsznt. 1872-ben Hang kortesczélokra a lapot újra megindí-
totta Soltjárási Közlöny czímmel, de a kilenczedik szám után ismét megsznt.
Végül lSS7-ben Kalocsa és Vidéke czímen Hang Ferencz újra lapot indított meg,
de az ismét csak rövid élet volt. (Hang F. közlése.) Ezt a lapot Kalocsa és Vidéke
czím alatt 1895-ben Batlay János dr. ügyvéd ismét életre keltette, de elfizetk
liiányában csakhamar megsznt. 1878-ban indult meg a Kalocsai Néplap czím
politikai és társadalmi hetilap, óvadékát Lichte7isteiger Ferencz kanonok, ennek
halála után a káptalan tette le. Szerkesztették fönnállása óta Mocsy Antal,

Virág István, Maison Jeromos s jelenleg Köszeghy Mihály dr. Ma is fönnáll s

eléggé elterjedt. Megjelennek még Kalocsán a Jézus Szive Hirnöke és Márior
kert czím folyóiratok P. Tóth AÍike szerkesztésében.

Eiryesa!cii-k.

.

Kalocsán a társadalmi kapcsot a lakosság minden rétegere kiterjed egye-

sületek alkotják. Már 1848 eltt Olvasó-Egylet alakult itt, melynek volt szép

könyvtára. A forradalom után azonban feloszlatták. 1853-ban Kaszinó-Egylet

keletkezett. Ebbl fejldött a mostani Üri kaszinó, az intelligenczia otthona.

Van saját tágas nyári heljasége, téh helyisége az uradalmi vendéglben van. Könyv-
tára az 1000 kötetet meghaladja. Az 1870-es években Polgári Olvasókör alakult

az iparosok számára. Volt nagj'obb könyvtára, mely feloszlatásakor a tzoltó-
egyesület tulajdonába ment át. Ennek helyébe alakult 1895-ben a Katholikus

Kör, melynek házát 1898-ban Császka érsek építtette. Az intelligenczia egy ré-

szének és az iparosok otthona. E mellett az iparosok számára fönnáll még az

Iparosok és Gazdák Egyesülete. A földmvelk számára 1900-ban 3Iíi)ikás-egyesület

alakult. Több száz tagja van. Van szép köm'vtára, saját háza pedig most épül.

Az ifjúság számára fennáll a Katholikus Legényegylet iparos-legények,

Ifjúsági Egylet a földmíves ifjúság, Kereskedelmi Ifjúság Egylete és a polgárleányok
számára a Patronage, végre az izraehta ifjúság Krajczáros Egylete. 1908-ban Ke-
resztény TársadaJomtudományi Egyesillet alakult.

Jótékonyság. A kórházat 1849-ben Nádasdy Ferencz érsek alapította 23.000 forintos

alapítványával, a vele kapcsolatos aggházat pedig 1804-ben Kollonits László érsek

8000 forint alapítványnyal. Mindkett az Irgalmas nénék vezetése alatt áll.

A Nádasdy érsektl származó szegények alapja jelenleg 34.685 koronára
rug. 1900-ban Császka érsek tett le a város kezelése mellett 25.000 koronás.

Molnár János kanonok 1000 koronás és Hopf János kanonok 15000 koronás
szegényalapot. Ezek mellett a Negylet, Szent Vincze-egylet és Szent Antal kenyere

fejtenek ki buzgó mködést a szkölködk segélyezésében.



PÓTLÁSOK.

A .jPístvármegye Nemescsaládai" ez. fejezethez :

Kádas (Túri). Az 1848—49. évi szabadságharczbau nem K. János, lianeni K. György vett részt

Ugj'ane családnak tagjai még (az I. kötetben felsoroltakon Idviil) K. Sándor meztúri birtokos és

a pestmegj^ei kisoroszi községi jegj'zö K. Sándor (és nem János.

;

Pótlólag közöljük a Katonacsalád czimerét is, a mely
az els kötetbl technikai nehézségek miatt kimaradt.

Vörösmarthy (Veresmarthi) István és testvérei Bálint és Ádám 1665 január 31-ikén kaptak
ezímeres nemeslevelet, a melyet ugjanaz év május ö-ikén kiliirdettek Biharban és szintén ugj'anaz
év szeptember lén Zemplénben ; a c salad továbbá királjH adománj-t kapott Veresmarth községre
(Szabolcsban) és Putnokra (Gömörben). Els ismert se Vörösmarthy Hlés bárányavármegyei her-
czegszllsi ref. püspök 1563—1580, kinek elnöklete alatt tartották a nevezetes herozegszllsi
zsinatot lS75-ben. A többi ismert családtagok : az elbbinek fia Jlihály, szül. HerczegszöUsön,
1572-ben, késbb atyja születési helyén. Kecskeméten prédikátor, majd innen a török-tatár hadak
dúlása miatt több száz protestánssal a Njatra és Vág közé menekült s Irmely (a mai Ürmény) köz-
ségben lett prédikátor. Forgách r. kath. püspök. 1604-ben elfogatta, azonban 1605-ben Rédey
(Bocskay hadvezére) kiszabadította ; 1610-ben katholizált, pozsonyi kanonok s bátai apát lett, meg-
halt 1645-ben; Mihály 1660-ban komáromi ref. prédikátor; István 1660— 1670. években báró
Bocskay István zempléni fispán hadsegéde ; Sámuel kecskeméti ref. lelkész és dunameUéki ref.

püspök, nevezetes szerepe volt az 1791-ki zsinaton ; az ö utóda volt Vörösmarty Mihály költ is ;

Sándor honvédörnagj, 1849 augxisztus 5-én Szöregnél a csatatéren elesett. József, alsónómedi ref.

lelkész és a dunameUéki ref. egj'házmegye tanácsbírája, 1846—1888 ; fiai : Károly, pénzügyi titkár

és István, takarékpénztári vezérigazgató.

Czimer : Aranjniyal szegélyezett kék pajzsban, zöld téren, pejlovon jobbfeló vágtató zöld
ruházatú és zöld kalpagos, sárga csizmás magyar vitéz, jobbjában aranymarkolatu, kivont görbe
kardot, baljában nemesi koronával díszített pajzsot tartva. Sisakdisz : a pajzsbeli vitéz éppen úgy,
mint ott: növekven. Takarók : vörös-arany, kék-ezüst.

Az ,,Irodalom, Tudomány és Mvészet" ez. fejezethez.

Kallina Károly, ny. m. kir. ferdömoster. Szül. 1833-ban Bizenben (Morvaország), de már
1849-ben Magjarországba jött és magyar állampolgár lett. Az erdészeti akadémiát elvégezvén,
185-ben erdészi diplomát nyert és azonnal állami szolgálatba lépett. 43 és féloxi mködés után
mint ferdómester és a gödölli m. kir. erdhivatal fnöke, 1898-ban nyugalomba vonult. 1881-ben
a Ferencz József-rend és 1886.ban a Toscanai házi rend lovagkeresztjét, lS89-ben a szerb Takova-
rendjelet és 1895-ben az Alapitói rendjelet. Alapító tagja a Magyar erdészeti országos egyesületnek
és az Országos vadászati védegjletnek. Munkatársa a bécsi Wald- u. Jagd-Zeitungnak ós a Magyar
Erdészeti és Vadászati Lapoknak. Munkái : --Vz akáczfák szakszer ültetése. — Csemetefák megvé-
dése a nap lieve ellen. — E monogrc fiában írta az Erdészet ez. fejezetet.
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Alsóadacs I. 112.

.Alsóbabád puszta I. 33.

Alsóbesny I. 127.
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Angyal Vidor II. 354.
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Antalhegy I. 74.

-Antal Sándor II. 448.

.\ntialkoholista szanatórium 1.

124.

Antóniamajor I. 121.

Antos Istvánné I. 123.

Anyácsa puszta I. 152.

Ányos család (fajszi) I. 27,

103, 151.

Apafi Mihály 11. 4ii6.

Apaj puszta 1. 55.

Apátságok I. 245—246.

Áporka I. 34.

Aporkai Ürbtanya I. 46.

Apostag I. 34.

Appiano József II. 144.

Arady Béla dr. II. 480.

Aranybulla I. 333.

Aranyegyháza I. 130.

Aranyhegy T. 10.

Arany János II. 242, 436, 440,

443, 445.

Arányi Adolf II. 1.54.

Arányi Lajos dr. II. 371.

Arbocztó I. 88.

Arcz Simon I. 79.

Arczy család I. 439.

Argalós család I. 439.

-Argenti Döme II. 242, 506.

521.

Arkö\'y József 1. 139.

Arky család I. 140, 439.

Árpa II. 54.

Árpád I. 201, 330.

Árpádfürdö I. 39.

Arpádhalom I. 152.

Árpádmajor I. 139.

Árpádok kora I. 330—336.

Arpádszölötelep I. 67.

Árpádtelep I. 127.

Árszabás II. 131.

Arszlán bég II. 524.

Ártándy Pál II. 328.

-Artézi kutak I. 7.

-Artner család I. 439.

.Árvaházak II. 231.

-Árvay . család I. 439.

-AsbóthT tábornok I. 403, II.

364.

..•Aspermont család II. 433.

A-spremont grófné II. 337.

Aszalay család I. 31.

Aszalay Ferenez I. 63.

Aszfaltgj'ártás II. 142.

Aszód I. 37.

-Aszódi javítóintézet II. 64.

-Aszódi Sámuel II. 242.

-Asztalos család I. 439.

-Aszú (lásd -Aszód).

-Auffenberg János II. 73.

Aulich tábornok I. 402, II. 512.

.Avakumovics család I. 439.

-Avakumovics Miklós II. 459.

-Aynard nemzetség 1. 97. 1 in,

147, 164, 284.

Baag (lásd Bag),.

Baar-Kalán nemzetség I. 128,

2'^4.

Bab II. 54.

Babarczy .Antal I. 404.

Babát I. 74.

Babay István I. 32.

Babó Dénes I. 121.

Babonák II. 25—26, 33.

Babó Sándor I. 121.

Bada család I. 439.

Baer festékgyár I. 129.

Baer Ottó dr. I. 129.

Bag I. 37—38.

Baghy család I. 439.

Baghy Imre I. 46.

Baghy Pál II. 517.

Bagi László II. 242, 354.

Bajai István II. 523.

Bajáky család I. 133, 142.

Bajaszentistván I. 38.

Bajkó A'ilmos II. 516.

Bajor Ottó I. 336.

Bajtay .Antal II. 242.

Baj temet és I. 9.

Bajtísy János II. 242.

Bajza család I. 439.

Bajzik János II. 534.

Bakach-Besenyey Ferenczn i

báróné I. 140.

Bakó család I. 145, 439.

Bakonyi -Albert II. 373.

Bakoss család I. 440.

Bakoss -Ambrus id. II. 435.

Bakoss Gábor II. 242.

Baksay Sándor II. 242.

Baktay Mihály II. 354.

Bakuié Márton II. 348.

Baky család I. 440.

Baky Elekné I. 104.

Bakj' Imre I. 434.

Baky István I. 104.

Balai család II. 337.

Bálás család I. 440.

Bálás Lajos II. 528.

Balásfalvi Kis Miklós II. 341.

Balassa család I. 133, 440.

Balassa Imre I. 111.

Balassa Imréné II. 331.

Balázs István II. 243.

Balázsi telep I. 67.

Balázspuszta I. 130.

Baligó János II. 243.

Ballá család I. 440.

Ballá Endre I. 100.



Név- és tárgymutató. 547

Ballá Ferencz II. 448.

Ballá Gergely II. 243.

Ballá József dr. II. 354.

Ballá Károly II. 243.

Ballagi Aladár II. 243.

Ballagi Béla II. 243.

Ballagi János II. 243.

Ballagi Károly II. 243.

Balogh Ádám I. 366.

Balogh Anibrus II. 448.

Balogh család I. 103. 14Ö. 148.

151. 154. 440.

Balogh család (Bábonyi) 1.

153.

Balogh család (Benedikti v.

Bábonyai) I. 440.

Balogh család (Galánthai) I. 27.

Balogh István I. 159.

Balogh Lajos II. 244.

Balogh lliklós II. 511.

Balogh (Xagy) Ferencz I. 145.

Balogh nemzetség I. 284.

Balogh Péter II. 73.

Balogh Zsigmond II. 448.

Bálványoshugyé I. 123.

Banai Ben II. 371.

Bánffy család I. 46.

Bánffy Miklós (Lendvai) I. 44.

Bangó Pet II. 244.

Bánhidy Gábor II. 392.

Bankliáza I. 111.

Bankó család I. 440.

Bankos Károly II. 244.

Bánomhegy I. 34.

Báuomtanya I. 109.

Bányák I. 13—14.

Bányászat II. 134.

Bányay József I. 80.

Bányik Ignácz II. 244.

Baracska nemzetség I. 158. 285.

Baracs puszta I. 147.

Baranyay család I. 27. 105.

Baranyay MUiály II. 454.

Baráth család I. 440—441.

Baráth Ferencz II. 244.

Baráth Gyula II. 82.

Baráth Kálmán II. 82.

Barber Simon I. 85.

Bárc/.ay család I. 69.

Bárdos Ern II. 515.

Bárdy család I. 140. 441.

Barina család I. 441.

Barina Vendel II. 244. 518.

Barkóczy család I. 31.

Barkóczy Ferencz I. 373. II. 335.

Barmas család I. 441.

Barmos család I. 140.

Barna Jónás II. 244.

Barócs család I. 441.

Baroinfikereskedés II. 102.

Baromlitenvésztés II. 70—73.

Baromfitenyésztk országos

egyesülete II. 72.

Baromfitenyészt mimkásnöket

képez iskola II. 52.

Baross család I. 441.

Baross Endre I. 116, II. 73, 83.

Baross Gábor-telep I. 100

Baross Györgj- I. 27.

Baross Pál II. 51.

Bartal család I. 92.

Bartal Pál II. 467.

Bartfk Lajos II. 244.

Bártha család I. 441.

Bartha Ferencz II. 364.

Baruch Jen I. 46.

Básthy család I. 441.

Bátai Pál I. 57.

Batha család I. 441.

Bátha család I. 442.

Batliián (lásd Váczbottyán).

Bathó család I. 441.

Báthori Antal II. 100.

Báthori család I. 43, 145, 148.

Báthory család I. 442.

Báthory Gábor II. 245.

Báthory István II. 328.

Báthory Miklós II. 505, 506.

Bathyán (lásd Váczbottyán).

Batik család I. 115, II. 433.

Batik János II. 426.

Bátky Károly II. 245.

Batlay János II. 540.

Bátorfalussy család I. 442.

Bátorfi Lajos II. 245.

Batta család I. 441.

Batta Samu I. 404.

Batternay Imre I. 28.

Battha Bálmt I. 27.

Battha István I. 134.

Batthyány család I. 441.

Batthyány Ilona grófn I. 51.

Batthyány József gróf I. 31,

100, II. 539.

Battik család I. 442.

Battik Péter I. 57.

Bátya I. 38.

Bauer Bódog II. 174.

Bauer Miksa I. 61.

Bauer Mór I. 61.

Bauer Rezs I. 76.

Baiungarten Leó I. 94.

Bay család II. 433.

Bay László II. 407.

Bazsa Mihály I. 133.

Beatrix királyné I. 134, 342.

Becsali I. 94.

Becse (lásd Szigetbecse).

Becsei Imre I. 118.

Becsei Töttös I. 105.

Becsei Töttös család I. 110,

112, 134.

Bécsi forgalmi bank I. 50.

Bécz család I. 79. 442.

Becze család I. 442.

Bedekovich család I. 133. 442.

Bederháza I. 100.

Beertanya I. 62.

Beguina-rendü apáczák I. 39.

Békásmegyer I. 39.

Beké Gyula I. 37.

Béke I. 434—436.

Bekóny Dénes (Mikófalva) I.

57.

Békés család I. 106.

Békés család (Mikebudai) I. 57.

115.

Béky család I. 442.

Béla IV. I. 333.

Bélák .József II. 245.

Bélamajor I. 93.

Beldoromlás t. I. 4(1.

Beleznay családi. 81, 111. 115,

140, 154, 442.

Beleznay János l. 33, 46.

Beleznay Miklós gróf I. 46. 103.

Belga bank I. 50, 62, 73, 104.

Belgrády család I. 442.

Belicska Sándor I. 46.

Beliczay család I. 442.

Beliczay Jónás II. 245.

Beliczey család I. 442.

Beliczey Tiborné I. 28. II. 75.

Bellaagh család I. 442.

Bellano\'its János II. 467.

Belsömajor I. 80, 145. 148,

Belsömántelek I. 127.

Benard család I. 442—443.

Bencsik család I. 103, 141, 151,

154, 443.

Bencsik József I. 27.

Bencze Gábor I. 31. 13u.

Benczés apátságok I. 260.

Bende család I. 443.

Bendel Gusztáv I. 62.

Bene Ádám I. 63.

Bene család I. 67, 443.

Bene György I. 103.

Bene Pál I. 63.

Benedicty Béla I. 145.

Benedicty család I. 443.

Benedicty GjTila II. 51, 145.

Benedictj- Károlyné I. 46.

Benedicty-tanya I. 145.

Beniczky Ádám II. 61, 67. 68.

87. 165.

Beniczky család I. 40. 49. 51.

103, 111. 146, 165. 443.

Beniczky Ferencz I. 73.

Beniczky Gábor II. 48.

Beniczky Gáborné II. 61.

Beniczky Lajos I. 411.

Beniczkv Péter II. 245. 521.
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Beiiiczky Teréz I. 133.

Benke c^lád I. 443.

Beiikó Imre II. 44S.

Bénye I. 39.

Benyó András I. 14ö.

Benyov.-izky család I. IJS. 443.

Beuyovszky Zsigmond II. 245.

Beöthy család I. 27. 443.

Beöthy Zsolt II. 440.

Berauer József II. 539.

Berchtold család I. 128.

Berchtold Miklós gróf I. 33. 46.

Bercsényi Miklós I. 365. II. 334,

429. 456.

Berecz Antal II. 245.

Berecz Ede II. 246.

Berecz Gyula II. 246.

Bereczk család I. 443.

Bereczky család I. 33. 444.

Berényi Erzsébet gr. II. 459.

Berényi Pál II. 246.

Béres .Tános II. 246.

Beretvás e^alád II. 67, 433, 444.

Beretvás Endrené özv. II. 61.

85. 100. 151.

Beretvás Éva II. 445.

Beretvás Farkasné II. 445.

Beretvás Gergely II. 435.

Beretvás Gusztáv II. 445.

Beretvás György II. 445.

Beretvás Györgyné özv. II. 445.

Beretvás János II. 445.

Beretvás János ifj. I. 153, 154.

Beretvás Pál II. 348.

Berkó család I. 145.

Berkovics Béla dr. I. 69.

Bemauer Lajos II. 154.

Bemáth család I. 146.

Bemáth György I. 55.

Bemolák-féle kertészet II. 61.

Bertalan Alajos II. 246.

Bertalamnajor I. 146.

Bertamajor I. 161.

Berthóthy István II. 335.

Bertinka I. 159.

Berzeviczy József II. 371.

Berzeviczy Zsigmond II. 51.

Bessenyei család I. 74, 444.

Bessenyei Ferencz II. 246.

Bessenyey Károly II. 414.

Beseny Miklós II. 425.

Besze család I. 444.

Betegsegélyezés II. 146.

Bethlen család I. 105.

Bethlen András gróf II. 56.

Bethlen Gábor II. 361.

Bethlen Pálné grófné I. 115.

Bezzegh család I. 444.

Bezzegh Pál II. 371.

Bia I. 39—40.
Biai család I. 39.

Bichkey család I. 140. 444.

Bicske nemzetség I. 140, 285.

Bicskei csata I. 403.

Biézó család I. 444.

Biczó Kálmán II. 448.

Biehn János I. 88.

Bielek család I. 33. 444.

Bihary család I. 154.

Bik László II. 408.

Bikahegy I. 115.

Bikahegyi szölötelep I. lOö.

Bikatorok I. 81.

Biró család I. 444.

Biró Lajos II. 354.

Biró Zsigmond I. 151.

Bíróságok II. 315.

Birsahna II. 57.

BirtokWszonyok I. 283—294,

303—307.

Bischitz Dávid II. 371.

Biskó telep I. 58.

Bissingen Ottóné grófné özv.

II. 85.

Blasko\-ich Antal I. 146.

Blaskovich család I. 146, 444.

Blaskovich Ern II. 64, 67,

146.

Blaskovich Ilma I. 31.

Blasko\nch Sándor I. 31, 77.

Blásy Lajos II. 246.

Bleier Gyula I. 79.

BlundeU üzovics Ludovika I.

81.

Bobics család I. 444.

Bobory János II. 364.

Bobory Károly II. 372.

Bocsa I. 40.

Bocskay István I. 344.

Bódiz család I. 148.

Bodó család (Györgyi) I. 69,

75, 444—447.

Bódogfalva (lásd Boldog).

Bódog János II. 246.

Bodor család I. 447.

Bödbakod puszta I. 58.

Boemelburg család I. 52.

Bogcha család I. 447.

Bognár család I. 447.

Bogosits család I. 447.

Bogj'ay János I. 27.

Bogyay Mihály II. 246.

Bogyiszló I. 40.

Bogyó Pál II. 246.

Bohunka család I. 145, 447.

Bohus család (Petöfalvi) I. 112,

140.

Bohus Sámuel I. 64, 124.

Bokros puszta I. 94.

Boldog I. 40—43.

Boldogazzonhat wana (lásd Bol-

dog).

Boldogkáta puszta I. 151.

Boldor család (Orbágyil I. 76.

Bolváriszállás I. 130.

Bolyák család I. 447.

Bolyó család I. 447.

Bolyó Károly II. 249.

Bolza Pálné grófn I. 123.

Bonnani Péter II. 528.

Boráros család I. 447.

Borászat II. 95—108.

Borászati felügyelség II. 52,

101.

Borbála királyné II. 87, 104,

109, 128, 148.

Bovbás Imréné II. 73.

Borbély Balázs II. 334, 4ii7.

Borbély család I. 447.

Borbély Sándor II. 521.

Bor család I. 447.

Bor Károly II. 249.

Bordács Dániel II. 444.

Borfajok II. 101.

Borhy György I. 141.

Borjúhalom I. 141.

Borkereskedelem II. 105— 107,

163.

Bornemissza család I. 447.

Boromisza István II. 249.

Boromisza Mátyás II. 249.

Boron (lásd Csobánka).

Boronkay család I. 447.

Boronkay György I. 147.

Boronkay Lajos I. 28.

Boronkay László I. 50.

Boros család I. 447.

Boros Mór dr. II. 480.

Boros Samunó I. 62, II. 151.

Borotvás István II. 427.

Borotvás János II. 427.

Bors család I. 147.

Borsihalom I. 148.

Borsó II. 54.

Borsoshát I. 61.

Borsóveröhegy I. 9.

Borsvai család (Sülyi) I. 141,

142.

Borszövetkezetek II. 107.

Bortermelés II. 100.

Bory család I. 447.

Borzashegymajor I. 46.

Borzashegypuszta I. 46.

Bosnyák család I. 31, 50,

55, 94, 109, 128, 142.

Bosnyák Tamás II. 331, 338,

Bossányi család I. 447.

Both család I. 447—448.

Both Menyhért I. 55.

Botka család (Széplaki) I. 80,

448.

Botka János II. 372.

Botlik család I. 448.
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Botona (lásd Váezbottyán).

Botos család (Tahi) I. 39, 75,

103, 118.

Botos György (Harapkói) I. 69,

75.

Bottka család I. 140.

Bottyán család I. 448.

Bottyán János I. 365, II. 335,

362.

Botzenhardt család I. 116.

Borzsák Endre II. 249.

Boxberg család I. 448.

Bozóky család I. 448.

Bozváry család I. 448.

Bozzay család I. 448.

Bripar II. 137.

Borkereskedés II. 162.

Börzsönyi hegység I. 10.

Bösházi Márton II. 427.

Bcszér I. 128.

Bösztör I. 91.

Bösztörhegy I. 130.

Brada Pál I. 40.

Brankovics család I. 151.

Brassai József II. 393.

Braun és Da\'idovic^ I. 62.

Brázay Kálnián I. 44, II. 147.

Breuner Ágoston gróf I. 117.

Brezanóezy család I. 448.

Breznyik János II. 249.

Brnula család I. 448.

Bronzkorszak 175—181.

Brooser Mór II. 145.

Brunswick család I. 109, 448.

Brüll család I. 448.

BrüU Gézánó özv. I. 161.

Briinauer Mór I. 37.

Bubla család I. 448.

Bucsina patak I. 20.

Bud (lásd Bugyi).

Buda eleste I. 295.

Budafok I. 43—44.
Budafoki pinczemesteri tan-

folyam n. 108.

Budai András I. 153.

Budai fesperesség I. 256—259.

Budai hegység I. 7.

Budai káptalan I. 117.

Budai zsinat I. 335.

Budajenö I. 44.

Budakalász I. 44.

Budakesz (lásd Budakeszi).

Budakeszi I. 44—45.

Buda megvétele I. 352.

Budaörs I. 45.

Budapest-budafoki h. é. vili.

II. 147.

Hudapost-szentlrinczi tégla-

gyár II. 153.

Budaujlaki mészéget részvény-

társaság I. 39.

Buda visszavétele I. 404—405.

Buday család I. 449.

Buday család (Bátori) I. 448.

Bugyi I. 45—46.

Bujanovszky tábornok I. 123

Bukovinszky család I. 449.

Bulcsú Károly II. 249.

Bullik család I. 154.

Bulyovszky család I. 449.

Biilyovszkj^ G>-ula II. 249.

Buócz család I. 449.

Burg Károly II. 471.

Burger Zsigmond I. I('4.

Burgonya II. 54.

Burián család I. 52.

Burusyeno villa (lá-sd Pilisboros-

jen).

Búza II. 53-54.

Búzás család I. 449.

Búz cáalád I. 449.

Buzogány család I. 79.

Büntettörvény szolgáltatási

eljárás II. 317.

Bünügj'i forgalom II. 325.

Bwgh (lásd Bugyi).

Bykche (lásd Tápióbicske).

Caneval épitész II. 500.

Cebrián család I. 128.

Cebrián Istvánné grófné I. 128.

Cházár András II. 499.

Cliemer (lásd Csömör).

Chennor (lásd Csömör).

Cheöi család I. 151.

Cherven János II. 154.

Chlopii hadi parancs I. 410.

Clarissaeum I. 124.

Clementis család I. 449.

Coburg család I. 88, 94, 121,

II. 406.

Corvin János I. 98, 128, 164,

342, II. 405.

Csaba királyfi I. 115.

Csaba Jlátyás II. 335.

Csabay Géza II. 354.

Csabay Imre II. 249.

Csabay Mihály II. 345.

Csabony I. 133.

Csáborpuszta I. 128.

Csacsko Imre II. 521.

Csajághy Béla I. 33, 74.

Csajághy család I. 449.

Csajághy János II. 335, 429.

Csák Alajos II. 249.

Csák Imre I. 27.

Csák Kálmán II. 392. 403.

Csák Máté I. 336.

Csák Ugrin II. 523.

Csákánygyür t. I. 40.

Csákói tanya I. 160.

Csáky család I. 165, II. 338.

Csáky Imre gróf I. 7.5, 94, II. 524.

Csáky László gróf II. 406.

Csáky Károly Emáuel. II. 505.

Csala puszta I. 46.

Csali puszta I. 46.

Csainád (lásd Csomád).

Csanádfehéregj-háza I. 61.

Csányi János II. 250.

Csapadék I. 17—18.

Csapó család I. 56.

Csapó Lóránd I. 118, 431.

Csamoje\ats Arzén II. 454, 455.

Császár Ferencz II. 521.

Császári és királyi családi ala-

pítványi uradalom I. 93,

110, 123, 135.

Császártöltés I. 46.

Császárúti dl I. 68.

Császka Györgj' II. 533, 539,

540.

Csató család I. 449.

Csatskó Imre II. 250.

Csávolszky József II. 506.

Csefalray család I. 148, 449.

Csegehegy I. 8— 9.

Csegrei család I. 105. 112.

Cseh család (Lévai) I. 111.

Cseh Mihály II. 406.

Csehország-telep I. 141.

Csekekáta (lásd Nagykáta).

Csekonics család I. 64.

Csekonics József I. 49.

Cselédügy I. 319—320.

Csemegeszl II. 100.

Csemetenevel telep II. 57.

Csemiczky Mátyás I. 81.

Csemniczky család I. 67, 449.

Csengd puszta I. 105.

Csépán (lásd Szigetcsép).

Csepcsányi család I. 449.

Csepeg I. 130.

Csepel I. 46—49.

Csepeli ispánság I. 229—231.

Cseplész család I. 449.

Csepreghy család I. 449.

Csepreghy Endre II. 250, 392.

Csepreghy Károly I. 34.

Cséptelek (lásd Szigetcsép).

Cserba Dezs dr. II. 480.

Csereklyey Károly II. 250.

Cserényi Géza II. 403.

Cserép József II. 250.

Cseresnye II. 57.

Cserhát I. 3.

Cserháti Sándor II. 52.

Cserkuthy József II. 250.

Csermák Károly II. 480.

Cserna család I. 449.

Csernátony Lajos II. 338, 363.

Csernus György I. 145.
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Csemyus család I. 28, 81. Uö.

450.

Csernyuí József II. 5-28.

Csernyuí Pál I. 140.

Cserpuszta I. 50.

Cservölgj" puszta I. 79.

Cséry-féle szemétfeldolgozó gyár

II. 153.

Cséry Lajos I. 112.

Cséry László II. 449.

Csete család I. 450, II. 433.

Csete János II. 445.

Csetharasztmajor I. 121.

Csetneki család I. 157.

Csévi család I. 100.

Csiba család I. 450.

Csikay Inire I. 434, 11. 2.iO.

Csikaj" Imréné II. 73.

Csikicsárda I. 45.

Csikós puszta I. 81.

Csíktarcsa (lásd Xagj'tarcsa).

Csíkvári .Jákó II. 250.

CsUlag CU-ula II. 250.

Csillaíliegj- I. 39.

Csillagmajor I. 159.

Csillagosi major I. 79.

Csilléry család I. 450.

Csintovány puszta I. 38.

Csipkeverés II. 137.

Csiszár Gáborné II. 250

Csiszér György I. 38.

Csízmalom I. 129.

Csobánka I. 49.

Csódiliegj- I. 10.

Csódihegyi köbányatelep I. 56.

Csókakátó I. 86.

Csoknyay Jen II. 154. 468.

Csornád I. 49.

Csombori Mihály (Korlátházi)

I. 76.

Csonka András I. 69.

Csonkás L 160.

Csonkatebe I. 40.

Csorcsány István II. 427.

Csorgoli család I. 123.

Csri IMiklós I. 50.

Csomay Mátyás I. 76.

Csóványos I. 10.

Csömör I. 49—50.

Csörg Bálint I. 63.

Csöröghegj- I. 8—9.

Csörögi szlk I. 139.

Csörszárka I. 68.

Cssz Mihály II. 251.

Csvár I. 50.

Csresznyarik Aladár dr. II. 73.

Csúcshegy I. 10. 12.

Csukástó telep I. 85.

CsurgajTnajor I. 101.

Csúthi prépostság I. 267—268.

Csúzy Gáspár I. 27.

Csúzy Mihály I. 111

Czagányi család I. 4.>ii

Czakó István II. 403.

Czebe puszta I. 10,"i.

Czegléd II. 359— 3S3.

— ág. ev. egyháza II. 373.

— állattenyésztése II. 377. 378.

— általános jellege II. 365.

— a középkorban II. 359.

— a kurucz szabadságharcz-

ban II. 362.

— a szatmári béke után II.

362.

— a török alatt II. 360. 361.

— erdi II. 377.

— 1848—49-ben II. 362, 363.

— fek%^ése II. 359.

— felekezetei II. 371.

— földrajzi alakulata II. 364.

— fölszabadulása II. 362.

— határa II. 364.

— hivatalai II. 371.

— iskolái II. 382.

— ipara II. 378, 381.

— izr. egyháza II. 373.

— jótékony intézményei II.

383.

— kereskedelme II. 381.

— környéke II. 367.

— közigazgatása II. 368, 371.

— közlekedése II. 381, 382.

— kultúr\-iszonyai II. 382, 383.

— lakossága H. 374.

— legújabb kora II. 364.

— mezgazdasága II. 374

—

376.

— skora II. 359.

— pénzintézetei II. 381.

— postája II. 382.

— ref. egyháza II. 373.

— róm. kath. egj-háza II. 372.

— sajtója II. 383.

— szlömívelése II. 376, 377.

— társadalmi élete II. 383.

— utczái, terei II. 365.

— város leírása II. 365—367.

— Világos után II. 364.

Czeglédberczel I. 50.

Czeglédi bortermelök els pin-

czeszövetkezete II. 107.

Czeglédi János II. 251.

Czéhek I. 322. II. 126, 127.

Czéhszabadahnak II. 127, 128.

Czibak puszta I. 127.

Cziczkatanya I. 110.

Czigány család I. 450.

Czigánytanya I. 82.

Czigánytelep I. 94.

Czigler család I. 450.

Czillei Borbála I. 70, 327.

Czillich család I. 4.30.

Czinkota I. 50—52.

Cztiikotai iccze I. 51.

Czirókhátdülö I. 38.

Cziszterczita rend I. 116.

260—261.

Czobor Erzsébet II. 454.

Czövektanya I. 157.

Czuba-Durozier és Társa II. 147.

Czudar család (Olnodi) I. 128.

Czukorrépa II. 55.

Czuppon család I. 450.

Dab I. 52.

Dabi nemesek I. 52.

Daczó család I. 146.

Dallos Gyula II. 198, 201.

Dalmady család I. 450.

Dalmady Gyz II. 193.

Dalotti Németh Ödön II. 251.

DámVny csalid I. 450.

Damiani de Vergada család 1.28.

Damjanich tábornok I. 403. II.

512.

Damkó József II. 414.

Damó család I. 450.

Damony (lásd Domony)
Dan (lásd Dány)
Dani (lásd Dány)
Danielisz János I. 28.

Dankó család I. 450.

Danóczy Antal II. 440. 448.

Dános (lásd Dánszentmiklós)

I. 32.

Dánszentmiklós I. 32.

Dány I. 52—55.

Dapsy Ráíáel I. 69.

Darányi Béla I. 152. 165. II.

51. 64. 69, 70.

Daránj-i családi. 450.

Darányi Ignácz dr. I. 147. II.

56, 108.

Darányi Kálmán I. 76.

Daróczj- család I. 34. 451.

Daruhegy I. 94.

Darvai Fülöp, II. 251.

Darvai Móricz II. 251.

Darvas Béla dr. II. 480.

Darvas család I. 67. 109. 145.

147, 160.

Darvas János II. 333.

Darvas József I. 69.

Darvasy MUiály I. 145.

Deszkái György II. 521.

Daukó család I. 451.

Dávid és Fia I. 44.

Dávidházi család I. 69. 85.

141, 142.

Dávidmajor I. 43.

Daymos Illés II. 140.

Deák család I. 451
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Deák Feieiuz III. 364. 334. .

407.

Deáki András II. 373.

Deákovich család I. 451.

Debreczeni zsinat I. 269.

Decker János II. 395.

Decsy József I. 434.

Dedinszky család I. 4.51.

Dedinszky .József I. 75. U»3.

Degenfeld család I. 105.

Degenfeld József gróf I. 33. 40.

II. 76.

Déghy Mátyás I. 46.

Degré Alajos II. 521.

Dékány család I. 451.

Dékány László II. 354.

Dékány Mihály II. 251.

Dékány Péter és Társa I. 43.

Dékány Rafael II. 251.

Déli vasút II. 181.

Dely Béla II. 371.

Dely Károly II. 371.

Dembinszky tábornok I. 4ii3.

II. 338, 363, 435.

Demsed (lá-sd Dönxscd).

Dercsényi Dezs II. 521.

Derden Máté I. 76.

Dessewffy Béla I. 134.

Desse^rffy Emil I. 98. 154.

Deutseh család I. 153.

Deutscli Jen II. 480.

Deutseh József I. 105.

Deutsoh Sándor II. 100.

Deutseh telep I. 81.

Devalváczió I. 383—385.

Dévay Zsigniondné I. 142.

Dezsfi (Serkei) család II. 425.

Dezs G>-ula II. 251.

Dezs Kázmér II. 448.

Diakovics Izaiás II. 454.

Dienes sziget I. 55.

Dillon Karolin báró I. 34.

Dinnyés család I. 33, 134. 451.

Dinnyés István I. 63.

DLmiyés Lajos I. 33, II. 69.

76.

Dió II. 57.

Diósvölgy nyaralót eleji I. 100.

Diószeghy család I. 451.

Diszkertészet II. 61.

Ditrich tábornok II. 429.

Divényi család I. 50.

Dobóczky Lajos II. 252.

Dobogók I. 1., 10.

Dobos család I. 45., 451.

Dobos János II. 252, 371.

Dobos László IT. 73, 371.

Dobozy család I. 45.

Döbrcntey család I. 451.

Döbrentey Gábor I. 390.

Dóczi Imre II. 252.

Dóczi István II. 252.

Dóczy János I. 105.

Dóczy Pál II. 403.

Dohány II. 55.

Donianiczky István II. 252.

Domborzati viszonyok I. 2— 3.

Dombóváry Géza II. 252.

Dombovits Dávid I. 133.

Dombovits Ignácz I. 133.

Doniián család I. 451.

Domokos Lajos dr. I. 154.

Domonkos család I. 451.

Domonkosok I. 255, 263.

Domony I. 55.

Domony Ödön I. 5.5, 11. 77.

Donionys'ölgy I. 55.

Dongó Gyárfás Géza II. 252.

Dormánliázi ^Miklós I. 98,

Doromlás t. I. 40.

Dósa család I. 451.

Dózsa György II. 328, 360.

Döghát i. 141.

Dömény család I. 451.

Dömök család I. 145.

Dömösi káptalan I. 260.

Dömösi prépostság I. 260.

Dömötör Bertalan II. 252.

Dömötör Jónás II. 202—204,

233.

Dömötör László II. 252.

Dömscd I. 55—56.

Dömsöd-pataji Duna-védgát-

társulat I. 147.

Dry család II. 433.

Drágfy Sándor II. 507. 521.

Dragovics Miliály II. 536.

Drágszél puszta I. 79.

Dreisziger Ferencz II. 539.

Drenekliegy I. 10.

Dsefer aga II. 524.

Dubraviczky család I. 140,

145, 451.

Dubraviczky Elek I. 145.

Dubraviczky Márkus I. 145.

Dubraviczky Simon I. 389.

Ducker Ödönné II. 73.

Dudás Józsefnó II. 73.

Dudits Pál, Oszkár I. 435.

Dúl család I. 451.

Dulácska Géza II. 252.

Dúlovics család I. 451.

Dumschud (lásd Dömscd)
Dumtsa Jen II. 460, 462.

Duna L 18.

Dunabogdány I. 56.

Dunaegyháza I. 56.

Dunagözhajózási társulat II.

175.

Dunaharaszti I. 56—57.

Dunai híd I. 366.

Dunainszkv Lrincz II. 506.

Dunakeszi I. 57.

Dunapataj I. 57—58.

Dunaszentbenedek I. 5,"<.

Dunatetétlen puszta I. 76.

Dunavecse I. 58—61.

Dusek Nándor I. 38.

Dusnok I. 61.

Dvornikovich Miliály II. 501,

511.

Ebeczky család I. 145.

Ebeczky tanya I. 145.

Ebergényi László II. 336, 362.

Eberling Gusztáv dr. II. 144.

Eckstein család 1. 452.

Ecser I. 61.

Ecskend I. 68.

Ecskendi erd I. 9.

Ecskendi templomhegy I. 69.

Ecskendi vadaskert I. 68.

Egecse I. 147.

Egerszeg puszta I. 55.

Egervári Mihály I. 55.

Egner Adolf 11. 252.

Egreskáía puszta I. 58.

Egressy család I. 111.

Egressy Gábor II. 338, 363.

Egrestanya I. 165.

Egri káptalan I. 86. 97, II. 70.

Egri püspökség I. 69.

Egri Zsuzsanna I. 106.

Egry család I. 67.

Egry György I. 63.

Éghajlat I. 14—18, II. 43.

Egyedy Lajos II. 154, 488.

Egyesült izzólámpa és villamos-

sági r.-t. II. 154, 487.

Egyesült villamossági és gép-

gyár II. 155.

Egyházasharta (lásd Harta.)

Egyházi beosztás I. 235—237.

Egyházi bh-tokok I. 288—293.

Egyházi viszonyok I. 235

—

—283.

Egj'üd István II. 521.

Ehmanntelep I. 51.

Ehrenwald László II. 488, 489

Ehrenwald Lipót II. 489.

Ehrenwald Simon II. 489.

Ehrenwald Vihnos II. 489.

ELser és Weisz II. 147.

Eisler Mátyás II. 253.

Eklér család I. 452.

Eleíánth Mihály II. 253, 373.

Elek csahid I. 452.

Élelmezési ipar II. 138.

Elemi iskolák H. 208—221.

Életmód II. 32, 34.

Elleníállás a XVII. és XVIII.

században I. 353—374.

El-nt r Hezsö és Társa II. 488.
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Els czoglédi téglagyár II. 145.

Els kecskeméti gyufagyúr II.

15-2.

Elsti magyar .szöv- é-s kötgyár
II. 155.

Elster S. I. 62. II. 151.

Elvedi (Ölyvedi család) I. 100.

Etniékfák II. 115.

Emra?rlini Adolf II. 151.

Einnierling Rezs II. 480.

Emdy Mátyás I. 33. 46.

Emse )iuszta I. 82.

Endre I., I. 331.

Endre II., I. 333.

Endre III., I. 335.

Endre Zsiga I. 434.

Endrész Mária II. 397.

Ensel család I. 452.

Entz Ferencz ái: II. 56.

Enj-edy család I. 452.

Enyvgyártás II. 142.

Eördögh Pál I. 27.

Eörlialmy család I. 452.

Eörsi Gyula II. 253.

Eötvös József báró I. 396, II.

191.

Eötvös K. Lajos II. 253.

Eötvös Nagy Imre II. 253, 354.

Építkezés li. 4—6, 31. 34. 35.

Építipar II. 142.

Erdélyi Árpád II. 253.

Erdélyi Gyula II. 253.

Erdélyi Lóránd I. 434.

Erdélyi Zoltán II. 253.

Erdészet I. 318, II. 109—115.

Erdey Antal I. 110.

Erdey Antalné özv. I. 110.

Erdeytanya I. 110.

Erdöfelügyelöség II. 52.

Erdgazdálkodás II. 112—113.

Erdhatóságok II. 113.

Erdöhegj' I. 3.

Erdkárok IL 114—115.

Erdlak I. 121.

Erdömívelés II. 114.

Erdszölök I. 98.

Erds család I. 34.

Erdtelek I. 109.

Erekköze I. 98.

Ernyey család I. 452.

Ersaíj I. 134.

Érsekesanád I. 61—62.

Érsekbalom I. 76.

Érsekiliarta puszta I. 76.

Érseki-Szercmlye (lásd Sze-

retnie).

Erzsébetfalva I. 62.

Erz.sébet királyné I. 128, 148.

Erzsébet királyné-szanatórium

I. 45.

Erzsébet királyné-telep I. 45.

Erzséb,»tmajor I. 146.

Erzsébet-park II. 92.

Értékcsitési viszonyok II. 45.

Essi majorok I. 75.

Esterházy Antalné gr. I. 141.

Esterházx család I. 37, 68.

117, 142, 153, 160, 452.

Esterházy István I. 122.

Esterházy József gróf 1. 117.

Esterházy Károly gróf II. 397,

502.

Esterházy nádor II. 361. 405.

Esterházy Pál í. 350, 362. 11.

406.

Esterházy Pál Antal berezeg

L 145.

Esterházy Zsigmond gróf II.

406.

Esztergomi ér.sekség I. 68. 267.

Esztergomi káptalan I. 39.

Etele család (Kartali) I. 141.

Etele család (Sülyi) I. 142.

Etyeky Józsa I. 147.

Ewrken (lásd Örkény).

Ewrkyn (lásd Örlíény).

Eyhor Ulrik II. 453.

Ezdár aga II. 524.

Fabianek Vilmos és Társp. II.

381.

Fabiny család I. 4.52.

Fáczán-vadászat II. 121— 122.

Fadgyas János II. 462.

Faértékesítés II. 113—114.

Faipar II. 136.

Fájsz I. 63.

Fakereskedés II. 163.

Falkavadászat II. 124.

Falk család I. 452.

Faluhely dülö I. 52.

Fanemek II. 111—112.

Fánúnajor I. 82.

Fántus Adolf II. 156.

Fáradttanya I. 141.

Faragó Ambrus II. 436, 440.

Faragó Antal I. 40.

Faragó család I. 112, 145, 154.

Faragó Dénes II. 448.

Faragó Ferencz II. 437.

Faragó Lajos I. 106, II. 381.

Faragó Ödön I. 118, II. 253.

Faragó Zsuzsanna II. 443.

Farkas család I. 452.

Farkas család (Balatoni) I. 452.

Farkas család (Inárcsi) I. 81.

IL 433.

Farkas család (Kisvárdai) T.

452.

Farkas család (Zsidai) I. 76.

Farkas Elek II. 254, 381, 443,

444.

Farkas János I. 63, 85, II. 408.

Farkas László I. 103, II. 82,

43.5.

Farkas Lászlónó II. 73.

Farkas Miliály II. 381.

Farkas Ödön I. 142.

Farkas Pál I. 91.

Farkas Sára II. 438.

Farkas Zoltán dr. 1. 85, II. 80.

Farkasd I. 69.

Farkassziget I. 100.

Farmos I. 63.

Farmos (lásd Farmos).

Farnosi család I. 109, 160.

Fasha Ferencz I. 38.

Fáy Alajos I. 105.

Fáy András I. 110, I. 390.

Fáy Béla I. 110, II. 51.

Fáy család I. 34, 46, 69, 82,

92, 103, 106, 109, 146, 157,

160, 452, II. 337.

Fáy Halász Gida I. 110.

Fáy István II. 254.

Fáy Mihály I. 39.

Fayer László II. 254.

Fáytanya I. 67, 110.

Fazekas Ágoston I. 411,

II. 51, 480.

Fazekas Alajos II. 394.

Fazekas család I. 453.

Fazekas Gergely II. 397.

Fedeztetési állomások II.

Fegyverjogváltság I. 362.

Fegyverneky Pál I. 134.

Fehér család I. 453.

Fehér Ferencz I. 62.

Fehér József I. 153.

Feliér Márton dr. II. 480.

Feliér Péter II. 254.

Fehérliegy I. 10.

Fcliérló I. 147.

Fehérvári káptalan I. 259—260.

Fehérvári prépostság I. 259

—

260.

Fejér György I. 99.

Fejérváry család I. 153, 453.

Fejérváry Géza báró I. 410.

Fejes János I. 129. IT. 154.

Feit Mór I. 46.

Féked I. 94.

Fekete I. 106.

Fekete család I. 453.

Fekete család (Galánthai) I. 64.

Fekete György gróf I. 49.

Fekete József II. 254.

Fekete Károly II. 254.

Fekete László (Iványi) I. 31.

Fekete Sándor II. 114.

Feketeerd I. 55, 98.

Feketehalom I. 106.

Feketehegy I. 10.

434,

68.
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Feketetanya I. 110.

Feketetelep I. 154.

Feldmann József dr. II. 373.

Félegyhézapu-szta I. 14.5.

Félegyliázi Tamás II. 373.

Félix Jlihály II. 254.

Felkeszi család I. 45.

Felkesz (lásd Budakeszi).

Felsew-maeiia (lásd Galgamácsa)

Felsadacs I. 112.

Felsbabád I. 103.

Felsöbesnyö I. 127.

Felsöbuczka I. 136.

Felsödabas I. 63.

Felsödélegyháza I. 33.

Felsödöbrögecz I. 31.

Felsöerek I. 130.

Felsögöd I. 139.

Felsöhalom puszta I. 161.

Felshernád puszta I. 154.

Fehkara puszta I. 81.

Felskováesi család I. 98.

Felsökováesi (lásd Nagy-
kovácsi ).

Felsmajor I. 74.

Felsnémedi (lásd Kisnémedi).

Felspakony I. 33.

Felspandúr I. 38.

Felspeszér I. 112.

Felsöráda I. 33.

FelsSomlyó I. 10.

Felsöszállás I. 38.

Felsöszentlamás I. 147.

Fels tag I. 136.

Fels-Tahytanya I. 67.

Felsvacs (lásd Pusztavacs).

Felsvány I. 46.

Fehvasad (lásd Vasad).

Fémárugyár r.-t. II. 151. ,

Fémipar II. 134.

Fényes család I. 453.

Fényi Gyula II. 254.

Fenyharasz puszta I. 161.

Fenyvesi szölötelep I. 74.

Ferdinánd I. 343.

Ferdinánd V., I. 400.

Ferdinándmajor I. 152.

Ferencz I., I. 379.

Feranczesek I. 255. 262—263.

Ferencz József I. 399.

Ferenczes Anna II. 444.

Ferenczy család I. 104, 453.

Ferenczy család (Körkényi) I.

433.

Ferenczy család (Vecseszéki) I.

453.

Ferenczy család (Vizkeleti és

Haraszrkeréki) I. 453.

Ferenczy Isíván II. 444.

Ferenczy József II. 255.

Fiirenczy Zsigmond I. 130.

Ferihegy puszta I. 160.

Fessler Ignácz I. 74.

Festékgj-ártás II. 142.

Festetieh Andor II. 25.">.

Festetich Antal I. 152,

Festetieh család I. 27.

Fe.stetich László gróf I. 133.

Féss család I. 453.

Fészer I. 43.

Feuer Béla ifj. II. 403.

Fiáth G>-ula I. 40.

Fiedler Lajosné II. 73.

FUIoxera II. 97—98.

Filó Lajos II. 444.

Findiu'a Imre II. 255.

Fischer Ágost II. 395.

Fischer Ede I. 165.

Fitoss Ambrus II. 448.

Fitoss család I. 453.

Fitoss Vilmos II. 445.

Flamni János II. 151.

Fleischer Antal II. 255.

Flittner Frigyes I. 118.

Floch-Reyhersberg Alfréd dr.

lovag I. 136, II. 64, 84. 154.

Floch-Reyhersberg család I.

453—454.

Flóramajor I. 55.

Flórián család I. 454.

Flórtanya I. 145.

Fodor család I. 45. 454.

Fodor család (Nánási) I. 4.i4.

Fodor telep I. 81.

Fogarasy András II. 534.

Fogházi viszonyok II. 320—322

Fokhagyma II. 58.

Fokt i. 63—64.

Folyók I. 18—21.

Fónagy József II. 121.

Fonóipar II. 137.

Fonyó Pál II. 255.

Forcíek József I. 133.

Forgáeh Ádám gróf II. 361.

Forgách gróf család 11. 427, 433.

Forgáeh Józsefné gr. I. 157.

Forgách Pál gróf II. 505.

Forgó Gj'örgy II. 255.

Fornlieim Zsigmond II. 480.

Forray András grófn I. 158.

Forray család I. 454.

Forrásmajor I. 51.

Források I. 14.

Forró I. 134.

Forster János I. 116.

Forster Kálmán I. 46. II. 69.

70, 77.

Forster Kristóf I. 57.

Forster Rezs II. 255.

Ft I. 64—67.
Fóti Gyula II. 515.

Fispáni helytartók I. 30S.

Fispánok I. 307—308.

Földárak II. 45—46.
Földközösség I. 316.

Földmívelés I. 315. 11. 52—55.

Földmives-iskola II. 52.

Földváry Antal (Bernátfalvi)

I. llí.

Földváry Bertalan I. 434.

Földváry család I. 58, 76, 81.

112, 146, 454.

Földváry Elemér I. 112.

Földváry Elemérné I. 61.

Földváry Gábor I. 147.

Földváry László II. 255.

Földváry Lászlóué I. 67.

Földváry Károly II. 507.

Földvárj- major I. 97.

Földvárj- Mihály II. 51.

Foldván,- Miklós II. 51.

Földváry Móricz I. 57.

Földváry Sándor II. 461.

Föltételes elitélés II. 314.

Förds Lajos II. 191. 255.

Forster Aurél, I. 82, 411. II. 48.

Fövenysziget I. 55.

Frajzaizen család I. 454.

Francois Lajos és Társa I. 43,

II. 148.

Frank Miksa II. 403.

Franyó István dr. II. 515.

Fráter család II. 337.

Fráter Györgj- I. 343.

Freysinger Lajos II. 256. 521.

Friebeisz család I. 454.

Friebeisz Ferencz I. 148, II. 460.

Friebeisz István, II. 256, 521.

Friebeisz János I. 140.

Fried és Benedek I. 129, II. 154.

Friedmaiui Miksa I. 63.

Fried Zsigmond I. 129, II. 154.

Frivaldszky család I. 454.

Friewitzer Albert II. 529.

Fritz Péter 11. 144.

Fnittus Demeter II. 427.

Fruttus János II. 430.

Fruttus Márton II. 427.

Fuchs Ignácz I. 110, 124.

Fuclis Rudolf II. 144.

Füle Ferencz II. 371.

Füley Tamás II. 454.

Fülöp család I. 454.

Fülöp János I. 100.

Fülöpkerekegyháza I. 67.

Fülöpmajor I. 121.

Fülöpszállás I. 67.

Füredy Mihály I. 159. II. 256.

501, 521.

Fürjes I. 160.

Füry család I. 69.

Gaál e-alád I. 4.")4.



.-.54 Név- is tnrgyinutntt

Oa«l csaliid (Gyulim 1. 4,>5.

tJtiHl csaliui (Verebi'lyi é? Szent-

istváni) I. 454.

Oaál Dezs II. 443.

Oa«l Elek I. 27.

0»ál Gyula II. T-^.

Gabonakereskedés II. 162.

Gáborinajor I. 31.

Gaiger csaltid I. 455.

Gajáry család I. 455.

Gajáry Géza I. 130. II. S4.

Gajáry major I. 70.

Gajáry Ödön I. 79. II. 256. 528.

Galambka t. I. 40.

Galambos Adolf II. 52.

Galambos család (Egresi) I. 34.

Galambospuszta I. 121.

Galgagyörk I. 67.

Galgahéviz I. 67— 68.

Galgamáesa I. 68—69.

Galga patak I. 21.

Galgóczy család I. 455.

Galgóczy Gábor II. 435.

Galgóczy János II. 256.

Galgóczy Károly II. 51, 256,

434, 436.

Gáli István I. 33.

Galsai család I. 133. 151.

Gamauf .lenö TI. 151.

Garáb I. 61.

Garábi apátság I. 61.

Garaboiicziás diák II. 25.

Garai család I. 128, 147, 340.

Garai .lób I. 145.

Garai László I. 341.

Garancshegy I. 10.

Garancs puszta I. 49.

Garzó Gyula II. 256.

Gáspár András I. 403.

Gáspár György I. 63.

Gasparo\ács család I. 455.

Gátér puszta I. 106.

Gauzer János I. 40.

Gazdasági egyesületek II. 48

—

52.

Gazdasági felügyelség II. 52.

Gazdasági gépek II. 53.

Gazdasági ipar II. 75.

Gazdasági Lskolák II. 221, 222.

Gazdasági leirások II. 75—87.

Gazdasági rendszerek II. 44—45

Gazdasági terményekkel való

kereskedés II. 162, 163.

Gazdasági tudósítók II. 52.

Gazdasági vándortanár II. 52.

Gazdaszövetség I. 320.

Gazos I. 161.

Gecsei család I. 57.

Géczy család I. 455.

Géczy István I. 159.

Gedele (lásd Gödöll).

Gedellö (lásd Gödöll).

Gedeontelep T. 81.

Géder (lásd Gédcrlak).

Géderlak I. 69.

Gedey Ádám I. 111.

Géher család I. 455.

Geiger II. 363.

Gellén család II. 445.

Gellényi Károly I. 40.

Gellért család I. 32. 33. 63. 93.

Gellérthegy I. 13.

Gellérth Gábor I. 55.

Gellért püspök I. 331.

Gemencz I. 129.

Gémes I. 61.

Gémesi család II. 337.

Gémes t. I. 40.

Gencsy Géza I. 147.

Gencsy Zsigmond II. 334.

Gép- és vasutfelszerelési gyár

r.-t. I. 88, II. 153.

Gépgyártás II. 135.

Geréb család I. 455.

Geréb Lászó II. 529.

Geréby család I. 455, II. 67.

Geréby Gyula I. 92, II. 51.

Geréby Imre I. 434.

Gerecse I. 7.

G«renday József II. 403.

Gergely érsek I. 336.

Gergely mester I. 134.

Gerje ér I. 21.

Gerlóczy család I. 455.

Germán kor I. 191—192.

Gerö Kálmán I. 62, II. 259.

Gerö Zsigmond II. 488.

Gertler Jen I. 62.

Gertrúd királyné I. 333.

Gerzsenyi család I. 109.

Geszner család I. 145.

Géza I. 332.

Ghyczy János I. 69.

GiUigh család I. 455.

Gimnáziumok I. 326 (1. közép-

iskolák).

Gizellatelep gyógyfürd I. 164.

Glancz Sándor II. 67.

Glaser Gábor II. 530.

Glatz Samu II. 462.

Globitz Frigyes János báró

n. 407.

Glósz család I. 455.

Glósz Mátyás I. 133.

Glöckelsberg Detre II. 335.

Gmehling Hermann II. 156.

Goda Pál I. 7G.

Gódor család I. 455.

Góga t. I. 40.

Goldberger Sünön I. 99.

Gomba I. 69.

Gombay család I. 455.

Comhny Pál I. 147.

Goiubay Sándor 11. 435.

Gombolyag I. 130.

Gombos Lajos dr. T. 14'i, IL
364, 371.

Gombos tanya I. 145.

Gonda Béláné II. 259.

(íoóp Fcrencz II. 534.

Gorcsakov herceg II. 512.

Gosztony család I. 87. 4.'>.%

456.

(íoszthonyi család I. 146.

Goszthonyi Jánosi. 159, II. 51.

Goszthonyi Miklós I. 87, 159.

Goszthonyi Tibor I. 159, II. 51,

67, 75, 86.

Gózon Imre. II 413.

(íöallyay család I. 112, 133.

Göallyay György I. 105.

( iiibölyjárás I. 146.

Göbölyjárási majorok I. 75.

Göböljárási tanyák I. 105.

Göcse család I. 456.

Göd L 139.

Göd nyaralóielep I. 139.

Gödöll I. 69—74.

Gödölli m. k. koronauradalon»

L 52, 61, 62, 160, 161, 11. 52.

64, 70, 87—92.
— borászata II. 89.

— cseléd- 05 munkásviszonyai

II. 89—90.
— erdeinek fekvése II. 90.

— erdeinek fölújítása II. 91.

— erdészete II. 90.

— erdészeti igazgatása II. 90

—

91.

— erdkárai II. 91—92.

—7 fanemei II. 90.

— fatermelése II. 91.

— földmívelése II. 88.

— halászata II. 89.

— igazgatása II. 87—88.

— juhtenyésztése II. 89.

— kertészete II. 89.

— közlekedése II. 90.

— lótenyésztése II. 88—89.
— mint kegyúr II. 90.

— sertéstenyésztése II. 89.

— szarvasmarhatonyésztése II.

89.

— természeti viszonyai II. 88.

— története II. 87.

GödöUi uradalom I. 57. 127,

129, 147. 154, 160, 16.5.

Gödsziget I. 135.

Gömöry család I. 456.

Gömöry Frigyes II. 259.

Gönczy Gyula II. 354.

Göndör Sándor dr. II. 515.

Görbeszék I. 141.



Név- és tír^yniutató.

(iörgey Artúr I. 163, 402. II.

363, 435, 436, 512.

Görgey Márton II. 533.

Görögdinnye II. 61.

Gör. kel. elemi iskolák II. 218.

Görög Zsigmond II. 536.

Götz Keresztély II. 507, 512.

CJözíürdök II. 143.

Grassalkovich Antal gróf I. 43,

50, 52, 57, 61, 62, 63, 68,

76, 80, 82, 85, 129, 145. 165,

373, 390, II. 411, 459.

tJrassalkovieh család I. 70, 81,

87, 99, 104, 105, 111, 136,

139, 147, 154, 159, 160,456.

Gréfli Müiály I. 99.

Greskovics Pál I. 40.

Gróf Adolf n. 67.

Grosz és Goldmann II. 152.

Griinberger Mimi II. 152.

Grüner Henrik I. 74.

Gschwindt-féle szeszgyár r.-t.

I. 43, n. 437.

Gubacsi téglagj'ár I. 62.

Gubacspuszta (lá«d Erzsébet

-

falva).

Gubányi József I. 115.

Guyody család II. 445.

Gubody Ferencz II. 364.

Gubodj- János II. 438.

Gubody Sándor II. 259, 434.

Gudulleu (lásd Gödöll).

Gudullew (lásd GödöUö).

Gulner család I. 456.

Gulner Gjtila I. 411. II. 51, 69.

Gumschud (lásd Dömsöd).

Guoth család I 146.

Guoth János I. 63.

Gurka Comes nemzetség I. 142.

Guth család I. 145.

Gyál (lásd Gyála pu.szta).

Gyála puszta I. 93.

(iyálpuszta I. 33.

Gyapay család I. 63.

Gyapjukereskedés II. 167.

Gyárfás István II. 259.

Gyene család I. 456.

Gyenizse Józsefnó II. 73.

Gyerekjátékok n. 12—13.

Gyermekmenhely I. 127.

Gyón I. 74—75.

Gyóni család I. 74.

Gyóni szolok I. 75.

Gyökérpuszta I. 152.

Gyömörey József I. 27.

Gyömrö I. 75.

Gyömroy Aurél dr. I. 75. II. 61.

Gyömsöd (lásd Dömsöd).

Gyöngyösi család I. 141.

(!vöre c«alád I. 145.

Cíyöre József I. 145.

Györffy Kornél II. 155, 488.

Györgyey Illés I. '63, 141, 145,

II. 61, 64, 67, 69, 70, 84, 100.

Györgyey László I. 141, II. 84.

Györgyey Miklós I. 141.

Györgyey tanya I. 145.

Gyri csata I. 383.

Gyri püspökség I. 57.

Györki család I. 112, 145.

Györky István I. 106.

GjTifagyártás II. 142.

GjíTilai család I. 105, 456.

Gyulai Páll. 118.

GjTila-Zsoinbor nemzetség I. 92,

285.

Gyura család I. 145.

Gyurinka Antal II. 259.

Gynirkovics (Szerkóvics) család

I. 116.

Gyümölcsény t. I. 40.

Gyümölcskereskedés II. 163.

Gyümölcstermesztés II. 55

—

ö8.

Gyüre család I. 456.

Gyürky család I. 145, 456.

Gyürüsalj I. 134.

Haader család I. 457.

Haader György II. 51.

Haader Györgyné I. 142.

Haas család I. 110.

Hackenfleisch Antal II. 465.

Hadélelmezés I. 356—360.

Hadik család I. 88, 99.

Haggenniacher-féle sörgjár r.-t.

I. 43, II. 148.

Haidekker Gyula II. 145.

Hajdú József 11. 259.

Hajdú István II. 114.

Hajlékosbércz I. 10.

Hajnal család I. 457.

Hajnal István II. 371.

Hajnal János I. 145.

Hajnik család I. 457.

Hajnik Pál H. 260, 521.

Hajnóczy József I. 380, II. 260.

Hajós I. 75—76.
Hajós András II. 411.

Hajós család I. 111, 457.

Hajós család (B'lyei, iUetve

Orbágj'szentgj-örgyi) I. 75.

Hajós Emil II. 73.

Hajós János I. 111.

Hajós József I. 40. 111, 127,

147, II. 48, 56, 67, 70, 77,

177, 178.

Hajósy család I. 75.

Hajózás II. 174, 175.

Halálbüntetés II. 323.

Halasi szék I. 232—233.
Halászat I. 319.

Halasy család I. 457.

Halász Antal I. 109.

Halász Bálint I. 435.

Halász család I. 33, 93, 457.

Halász család (Dabasi) I. 32,

74, II. 433.

Halász Elemér I. 33. 127, 147.

Halász Ferencz II. 443.

Halász Géza II. 260.

Halász Gyula I. 82, II. 70. 80.

Halász Jen I. 74.

Halász József II. 145, 381. 443,

444.

Halász Józsefné özv. I. 105.

Halászkass I. 61.

Halász Kázmér I. 33, 74.

Halász László dr. II. 377.

Halász Miklós I. 46.

Halász Móricz I. 74, 434.

Halász Náthán II. 260.

Halász Péter II. 336, 430.

Halásztanya I. 46.

Halásztelek I. 147.

Halász Váczy István II. 4ÜS.

Halász Zoltán I. 74.

Halász Zsigmond I. 33. II. 430.

Halász Zsigmondné I. 105.

Halászy Károly I. 103.

Halesz I. 145.

Halfer József I. 45, II. 145.

Haller György grófné I. 103.

Halmos Izor I. 160.

Halomegyházaspuszta I. 160.

Halomi Deutsch család I. 160,

IL 86.

Halomi Deutsch Sándor II. 70.

Halom puszta I. 79.

Hamar István II. 406.

Hamernyik János II. 507.

Handó György II. 529.

Hang Ferencz II. 261, 540.

Hangszeripar II. 135.

Hang>-a II. 52, 107.

Hangyás család I. 103, 457.

Hangj'ás Gedeon I. 100.

Haniki család I. 93.

Hankó család I. 457.

Hantok dülö I. 94.

Hanusz István II. 261, 354.

502, 518, 521.

Hanvay Ferencz II. 361, 427 .

Hanzély család I. 457.

Harangosi temet I. 81.

Haraszt I. 9, 74.

Haraszti (lásd Dunaharaszti).

Haraszti család I. 104, 106. 11.5.

Haraszti Ern II. 516.

Haraszti Ferencz I. 129.

Haraszttelep I. 154.

Haraszty család I. 457.

Harasztv Ezékiús I. 111.
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Harcsa Pál (Sápi) I. V2\. TT.

498.

Harczvölírymajor I. 60.

Kardok család I. 123.

Harisnyakötés IT. 137.

Harkányi Frigyes báró I. íS.

152. il. 61. 67.

Harka puszta I. 121.

Harkián (lásd Váczhartyáii)

Hárniashatárhepy I. 12.

Háriuaskörnyék I. 67.

Hármas szövetség I. 339.

Háromforrás I. 117.

Háromkúthegy I. 13.

Hárommezhegy I. 10.

Háros I. 136.

Hárossziget I. 136.

Hársas puszta I. 106.

Hárshegy I. 12.

Harta I. 76.

Hartaibojár puszta I. 76.

Hartaimikla j)uszta I. 76.

Hartmann János II. 529.

Hartmann Manó I. 118.

Hartwig család I. 103. 151. 154.

Hartwig Józsefné I. 27.

Hartyáni család I. 91. 109.

Hartyáni Imre II. 73. 373.

Hartyány János I. 32.

Hasszán II. 406.

Határok I. 1—2.

HUfö t. I. 40.

Hatsziget I. 134.

Hatvani család I. 74.

Hatvani csata I. 403.

Hatvany-Deutseh József báró

I. 43., 82, 161.

Hatvany-Deutseh Sándor

báró "l. 43. 82, 161.

Hauer Béla II. 51, 67. 78.

Hauer Béláné II. 51, 73.

Havas Jen I. 43.

Hay Gj-ula I. 152.

Hay Mihály I. 28, 152. 154.

HajTiald érsek II. 533.

Ha.vnau II. 338, 413. 435.

Hayoos Aichael de Demsed
I. 55.

Hazafias adományok I. 402.

Hazai szövetkezetek központi

lütelintézete II. 48.

Házasodás II. 8—11.

Házi György II. 530.

Házi ipar 11. 143.

Házinyúl-tenyésztés II. 73.

Hédervárj- család I. 99.

Héderváry Soma II. 480.

Hegeds család I. 148, 457.

Hegeds János II. 261.

Hegeds Károly II. 364.

Hegner Ede I. 64.

Hegyeskö I. 9.

H.'gyvidók I. 7.— 13.

Heiu János II. 58.

Heinrioh és Hauer I. 62. II.

151.

Heisler János Donát tábornok.

II. 333, 406, 510.

Heister tábornok I. 122. 365.

Helle Antal II. 153.

HeUenbach János báró I. 140.

Helmeczy István II. 444.

Hohueczy Körösi István II. 261.

Helmeczy Mihály I. 153.

Helvey Laiu-a I. 118.

Helyiérdek vasutak 11. 181.

182.

Henrik III., I. 331.

Henrik IV., I. 332.

Hentzi tábornok I. 404.

Henyey Margit II. 361.

Heövíz (lásd Galgahévíz)

Heranth Miklós I. 124.

Herbeville I. 369. II. 335. 362.

429.

Herberstein gróf II. 408.

Herczeg Ferencz II. 521.

Herczeghalom I. 40.

Herczeg László II. 156.

Herminamajor I. 152.

Hernád-telep I. 79.

Herpay család I. 457—458.

Herpay Mihály II. 411.

Herz Adolf I. 43.

Herz András II. 529.

Hetényi család I. 34.

Hetényi József I. 76, II. 83.

Hetényi Mórné I. 128.

Hetesy Viktor II. 261.

Hétszilvás I. 85.

Heuffel Sándor I. 51, II. 151.

Hevessy család I. 458.

Hevessy József II. 354.

Hevessy Lajosné I. 68, 145.

154.

Hevessy Péter I. 74.

Hévíz (lásd Galgahévíz).

Hévízgyörk I. 76.

Hévízy János II. 521.

Hídegyesület I. 390—391.

Hild puszta I. 76.

Hillye puszta I. 79.

Hinger Mihály II. 534.

Hirkó Béla I. 434.

Hírkó család I. 458.

Hirkó Ferencz I. 434.

Hírlapok II. 237—240.

Hirmann István II. 156, 518.

Hirsch Kegina I. 74.

Hitelszövetkezetek II. 164

—

172.

Hitelügy II. 164—172.

Hittaui intézetek II. 222.

Hlaváts Kornél II. 145.

Hódoltsági terület I. 300—303.

Hoffer József II. 396, 403.

Hoffniann család I. 458.

Hofherr és Schrantz-féle gép-

gyár I. 88. II. 152.

Hofmeister család I. 121.

Hohonlolie-Oeringon Keresz^ély

herczeg I. 118.

Hoitsy Pál II. 261.

Holdházy János II. 261.

HoUÓ István II. 381.

Holló József II. 472.

HoUÓ Lajos dr. I. 411. 11. 20L
396.

Holló László II. 393.

Holló és Tapodi II. 392.

Hollós János II. 510.

Hollós Oszkár I. 62.

Hollósy János II. 354.

Homokerd I. 134.

Homokhegj- I. 10.

Homoki major I. 134.

Homoki szlk II. 98—99.

Homokmégy I. 76—79.

Homokszentlörincz puszta I.

133.

HoniokvTié tanya I. 68.

Honfoglalás kora I. 200—205.

Honfoglaláskori emlékek 1.197

—199.

Hont-Pázmány nemzetség I.

285.

Hoor Géza II. 145.

Hopf János II. 533. 534.

Horák János II. 51.

Horányi család I. 135. 458.

Horányi csárda I. 135.

Horányi Gábor II. 460.

Horeczky család I. 458.

Horganyhengermüvek II. 156.

Horlü család I. 112.

Horner István II. 262.

Hornig család I. 458.

Hornyik János II. 262, 354.

Horváth Bertalan II. 454.

Horváth család I. 50, 140, 458.

Horváth család (Bibithí és Le-

géndi) I. 458.

Horváth család (DLsznó.sdí) I.

458.

Horváth család (Szentgyörgyi)

I. 100, 4.59.

Horváth család (Vásonkeöi) I.

27.

Horváth CyriU József II. 262.

Horváth Döme II. 191. 262,

341.

Horváth Elemér II. 263.

Horváth Imre I. 79.
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Horváthi István I. 74.

Horváth János I. 67. í'4.

Horváth József II. 371. 372,

440, 448.

Horváth Károly dr. II. 498.

Horváth Márk I. 27.

Horváth Mihály II. 518.

Horváth Sámuel II. 407.

Horváthtanya I. 67. 82.

Horváth Zsigmond 1. 106. II.

263.

Hosszúliegj- I. 10.

Hossziirét I. 40.

Hosszutisztás I. 52.

Hosszútóthy László II. 332.

Högj'észi család I. 459.

Hölle J. Márton I. 45. II. 145.

Hörl Gyula II. 263.

Hörl réter dr. II. 516.

Hrabina I. 9.

Hubay Ferencz I. 69. 92. 109.

Hubay Jenöné, I. 128.

Huber Lipót II. 263, 539.

Hufnagel János II. 263.

Hugonnay család I. 100.

Hummer Nándor lovagi. 118.

Hungária lúgkögyár I. 62.

Hunkár család I. 459.

Hunnia gzmalom II. 145.

Hunt-Pázmán nemzetség I. 39.

Hunyadi család I. 154. 11. 327.

405.

Hunyadi Ferenezné (özv.) II.

381.

Hvmyadi János I. 341. II. 360.

Hunyadi Lá?zló I. 341.

Huri (lásd Úri).

Husvig Lyubomir II. 462.

Huszár család I. 141, 148. 459.

Huszár Dezs I. 434, II. 354.

Huszár László II. 448.

Huszka József II. 264.

Huszkatelep I. 51.

Huszthy család I. 459.

Hutiray Sándor II. 471.

Hübner Emil II. 264.

Hübner János II. 264.

Hübschl Kálmán II. 515.

Hüvelyesek II. 54.

Hyross család I. 148.

Ibrahim II. 520.

Ibrányi család I. 459.

Ibrányi Mihály I. 67. II. 78.

bluiia II. 264. 443.

Ifjúsági egj'esületek II. 232.

Iharos I. 40.

Ihá.sz Aladár II. 264.

Ihász Márton II. 264.

Iklad I. 79.

ni:s Kornél H. 151.

Ilkaraajor I. 80, 139.

Ilkey család I. 459.

Illés család I. 459.

iné.sy Sándor II. 412

Illew (lásd Üll.)

lUkey Sándor I. 115.

Ilonamajor I. 104.

Ilonátelep I. 51.

Ilsvai Leusz'ák I. 74, II. 359.

Ilsvaszeg (lásd Isaszeg.)

Ilswazegh (lásd Isaszeg.)

Imre I. 333.

Imrech család I. 459.

Imregi család I. 57.

Imreháza major I. 57.

Imrej' Ferencz II. 75.

Inárcsi család I. 75.

Inárcs puszta I. 81.

Insurrectio I. 372. 382—383.

Iparágak I. 321—322.

Ipar I. 320—323, II. 125—156.

Iparfelügyelet II. 145.

Ipari egj'esületek II. 145.

Ipari statisztika II. 133.

Ipari szövetkezetek II. 143.

Iparkamara II. 144.

Iparoktatás II. 147.

Iparosinasiskolák II. 221.

Ipartársulatok II. 145.

Ipartestületek II. 145.

Iparvállalatok II. 133.

Irgalmasok I. 256, 264.

Irodalom II. 234—308.

Irsa I. 79—80.

Irsay András I. 79.

Ir.say család I. 45. 79, 93,

459—460. II. 79.

Irsay György I. 79.

Irsay Imre I. 79.

Irsay Károly I. 79.

Irsay Pál I. 79.

Irsazeg (lásd Isaszeg).

Irsovazeg (lásd Isaszeg).

Irsvaszeg (lásd Isaszeg).

Irsvaszegi ütközet I. 334.

Irswazegh (lásd Isaszeg).

Isaszeg I. 80.

Isaszegi csata I. 403.

Iskolai zászlóaljak II. 231, 232.

Iskolatanács II. 191—204.

Iskoláztatás II. 7.

Istállókastél.v I. 74.

Isterázsahegy I. 97.

István föherczeg I. 399.

Lstvánka t. I. 40.

Istvánmajor I. 104.

Istvázi Manó szl' clop I. 105.

István nádor I. 1 1 5.

Istvántelek I. 124.

Istvánújfalu I. 148.

Ivánka Réla 1. 93.

Ivánka család I. 63. 46ü.

Ivánka Pál I. 434.

Iványi család I. 460.

Iványi-Grünwald Béla II. 343.

Izdra I. 55.

Izr. elemi iskolák II. 218, 221.

Izsák L 80—81.

Izsákegyháza (lásd Izsák).

Izsákpuszta I. 61.

Izsó Miklós II. 529.

Izsó János II. 530.

Jabloncza\- család I. 460.

Jajgatóhegy I. 92.

Jakab Géza II. 480.

Jakabszállás I. 142.

Jakabfah-j- család I. 109.

Jakcsi .Jánosné özv. (Kusali) I.

94.

Jákobey család I. 460.

Jálics Géza I. 33. II. 58. 61.

64, 76, 99, 102—105.

Jalsoviczky Béla II. 435.

Jalso\'iczky család I. 460.

Jalsoviczky Károly II. 434,

435, 436.

Jalsoviczky Károlj-né özv. II.

443.

Jalsoviczky László dr. II. 438.

Jalsoviczky Mihály II. 434,

445.

Jalsoviczky Sándor II. 438.

Jámborfy család I. 460.

Jámbor Lajos II. 264.

Jancsó Ádám II. 265.

Jancsó Dezs II. 265.

Jankó család I. 45.

Jankovich család I. 111. 146.

Jánosdeák Márton II. 515.

János föherczeg I. 382.

Jánoshegy I. 13.

János Zsigmond I. 344.

Járási beosztás I. 25—27.

Jármy család I. 58, 99. 460.

Járosi Károly II. 265.

Jászalsószentgyörgyi család I.

81.

Jászfalupu.szta I. 148.

Jászkarajenö I. 81.

Jászkerekegyháza (lásd Kerek-

egyháza).

Jászszenílászló I. 81.

Javítóintézetek II. 231.

Jazoverin I. 10.

Jégviszonyok I. 20.

Jellasics i. 402. II. 338. 363.

435,

Jellenffy Lénárí János I. 58.

Jenéi család I. 115.

Jeney Ern IT. 448.

Jenev Józ.sef II. 462.
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Jenovay Dezs 11. 39ti.

Jenovay ZoltÁn 1. SC.

.lenö-puszta I. 81.

.loszomik János I. (iS.

Jeszenszky Antal 11. 4.")t>.

Jeszenszky család 1. ."{."J. 93,

145. 460.

Jeszenszky Gábor I. (i7.

Jeszenszky János I. 28.

Jeszenszky Pál I. 146.

JézHSíársasági a:yák I. 264.

Jezsuita-rend I. 152.

.Jobbágyi elkek I. 305.

Jogakadémia II. 228.

Jókai Mór II. 337, 338. 353,.

363.

Jolsvai család II. 425.

Jónás János II. 265.

Joó család I. 460. II. 433.

Joó Gergely II. 429.

Joó Imre II. 265, 448.

Józsa Antal II. 265.

Józsa Istvánné I. 104.

Józsa Péter II. 411.

József I. 371.

József föherczeg I. 1 1 5. 1 1 6,

158, II. 82—83. 119.

József föherczeg fenyökisérleti

telep II. 92, 114.

.József fherczeg-telep I. 127.

.Józsefmajor I. 146.

.Józ.-;t>f nádor I. 115, 116.

.Józseft*lek I. 129.

Juckel Gyula II. 265.

Juliaros I. 8.

Juharos puszta I. 79.

Juhász család I. 460.

Juhász, Nád és Társa II. 488.

.Juhkereskedés II. 161.

.Juhtenyésztés II. 70.

Juliánnamajor I. 99.

Jurcsó Antal II. 540.

Jurenák család I. 111.

.Jurkovich család I. 460.

Jusíi Károlyné II. 73.

Juta- é.s kenderipar r.-t. I. 62,

II. 151.

.Jüngling család I. 460.

Kaas Andor báró I. 63.

Kaas család I. 63, 460.

Kaas Ede báró I. 63.

Kaas Ivor báró I. 31, II. 76.

Káchi János (Kókai) I. 148.

Kacsóh Pongrácz II. 354.

Kada Elek II. 265, 342, 354.

Kada Mihály II. 265.

Kádas család I. 460—463.

Kajaly András I. 75, 109.

Kajszi II. 57.

Kákony (lásd Bajaszentistván).

Kákonyi Antal I. 76.

Kákonyi József I. 161.

Kakucs I. 81.

Kalandos társulat II. 32S.

Ivaláz (lásd Budakalász).

Káldy család I. 145.

Káldy tanya I. 145.

Kállay család I. 129.

Kállay Frigyes I. 142.

Kállay Miklós II. 429.

Kalló Antal II. 515.

Kall puszta I. 76.

Kálmánházaínnya I. I(t5.

Kálmán Ödön dr. II. 480.

Kálmán Péter (Óbudai) I. 127.

Kalmár család I. 463.

Ivalmár család (Jászberényi) I.

463.

Kalmár Dénes (Dömsödi) I. 55.

Kalmár Józsefné özv. I. 81,

II. 393. 398.

Kalmár Pál II. 539.

Kalmárfy család I. 463.

Kálna (lásd Káva).

Kálnai család I. 82.

Káhiay Benedek I. 57. 64. 124.

Kalocsa II. 522—540.

— a mohácsi vész után II.

523, 524.

— egyesületei II. 540.

— erdítései II. 523.

— fszékesegj'házi köny\iára

II. 529—536.
— ipara II. 536.

— jótékony intézményei II.

540.

— kereskedése II. 536.

— közigazgatása II. 528.

— közoktatása II. 539, 540.

— lakossága II. 522.

— leírása II. 528.

— .sajtója II. 540.

— szállásai II. 527.

— szerzdése az érsekkel II.

524.

— természeti vLszonyai II. 522.

— újratelepítése II. 524.

— úrbéri pere II. 527.

Kalocsa Balázs II. 435, 436,

445.

Kalocsa család I. 74, 463, II.

433.

Kalocsa László II. 435.

Kalocsa-bácsi érsekség I. 237

—246.

Kalocsai érsekek I. 241—243.

Kalocsai érsekség I. 38, 40, 46.

58, 61, 62, 63, 75—76, 79.

82, 94, 100, 103, 110, 127,

129, 134, 157, II. 61, 64, 67,

69, 70, 79—80.

Kalocsai fökáptalan I. 46. 58,

61, 69, 85, 104, 157, 243—
245, II. 80.

Kalocsavidéki földmívelök é->

iparosok egyesülete II. 152.

Kalovits Alajos II. 266.

Kalóz (lásd Budakalász).

Kaltenecker Márton II. 266.

Kalva (lásd Káva).

Kálváriahegy I. 9, 12.

Kálvinhegy I. 3.

Kámánházy László II. 412,

508.

Kamaraerd I. 45.

Kande I. 117.

Kandó család I. 55, 146.

líanyó család I. 145, 463.

Kapás Lajos Aurél II. 266.

Kaparás I. 127.

Kapczy család I. 463.

Kaplai család II. 425.

Kápolnai család I. 82.

Kápolnai csata I. 403.

Káposzta II. 58.

Káposztásmegyer I. 127.

Káposztásmegyeri vízm I. 127.

Ivapronczai család I. 99.

Káptalanvácz II. 498.

Kapuczinus rend I. 74, 256,

263—264.

Kapuszikla I. 117.

Kara I. 157.

Kara Musztafa II. 332.

Karácsonyi Guidó gróf I. 129.

Karácsonyi Jen gróf I. 116,

117, 129, IL 83.

Ivaraffa Antal II. 333.

Karanyay család I. 463.

Karasz t. I. 40.

Karay Anna II. 266.

Karay Nagy Mária II. 266.

Karcsú Antal II. 266, 507, 521.

Karika János II. 338.

Karla István II. 327.

Karmeliták I. 263—264.

Károly IIL, I. 371.

Károlyhahna I. 161.

Karolj- Ignácz II. 266.

Karolj- János II. 266.

Károlymajor I. 121.

Károly Róbert I. 336.

Károlyi Árpád II. 444.

Károlyi család I. 463.

Károlyi család (Nagykárolyi)

I. 49, 64, 91, 124, 127. 148,

463, II. 67.

Károlyi ezred I. 401.

Károlyi Gábor gróf II. 364.

Károlyi István gr. I. 401, II.

435, 444, 471, 493.

Károlyi József gróf I. 146.
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Károlyi László gróf I. 3."5. 49.

64. 103. 124. II. 61. 76. 78.

Károlyi Lászlóné gr. II. 49'2.

Ivárolyiniajor I. 49.

Károlyi Sámuel dr. II. 444.

Károlyi Sándor gróf I. 31. 124.

364, II. 48, 334. 408. 4-29.

456. 493.

Karpeles család I. 161.

Kársa Elemér II. 462.

Kar-sai Albert II. .51.

Kársai család I. 40.

Kartal I. 82.

Kartal nemzetség I. 82. 141.

142, 285.

Kartali István II. 381.

Ivarvasy tanya I. 63.

Kaskantyú puiszta I. lO.í.

Kassay AdoU II. 266.

Kassay Vidor II. 521.

Kassiís család I. 463.

Kaszap család I. 463.

Kaszás család I. 463.

Kászonyi család I. 463.

Kata nemzetség I. 97. 133.

134, 285.

Kataszterek I. 317.

Kátay család I. 98. 133, 134.

151.

Káíay Ferencz II. 426. 427.

Káthai család II. 425.

Káthai János II. 327.

Katis Ferencz (Hétkátai) I. 98.

Katona család I. 104. 106. 463.

Katona-féle téglagyár I. 98.

Katona Gyula I. 134. II. 84.

Katona Ferencz I. 151. II. 85

—

86.

Katona István II. 267. .i34.

Katona János II. 331.

Katona József II. 267. 337.

341, 354.

Katona József dr. II. 392.

Katona Lajos I. 98. 151. 434.

II. 70, 86, 267, 521.

Katona Miliály II. 268.

Katona Zsigmond II. 268. 342.

348.

Katzburg Dávid II. 521.

Káva I. 82.

Ivávésipar II. 143.

Kazaly Imre II. 268.

Kazinczy család I. 27.

Kazinczy Ferencz II. 502.

Kazolay Lajos I. 109.

Kechkck\ors (lásd Budaörs).

Kecse család I. 33. 464.

Kecskemét 11. 326—356.
— a fölszabadulás után II. 333.
—

• a franozia háborúkor II. 337.

— a honfoglaláskor H. 326.

Kecikem:'t a Hunyadiak birto-

kában 11.327.

— a kurucz szabadsáaharczban

II. 334.

— állattenyésztése II. 347.

— a mohácsi vész után II. 327.

— a nemzeti királyok alatt IT.

326.

— a szabadságharczban II. 338

— a szatmári béke után II. 336.

— a XIV. században II. 327.

— az elnyomatáskor II. 341.

— belügj-ei II. 332.

— birtok\'iszonyai a XV. szá-

zadban II. 327.

— egj-esületei II. 356.

— egyházai II. 353.

— 1867 után II. 341.

— földesúri \Tszonyai II. 337.

— földmívelése II. 347.

— fölszabadítása 11. 333.

— gyümölcstermelése II. 34S.

— hadiköltségei II. 332.

— hivatalai II. 354.

— ipara II. 348.

— irodalma II. 353.

— kereskedése II. 348.

— középítkezése II. 337.

— közigazgatása a török kor-

ban II. 331.

— közvagyona II. 35.5

— kultúrviszonyai II. 337.

— lakossága II. 347.

— mai közigazgatása II. 354.

— mint kiinszék II. 327.

— skora II. 326.

— pénzintézetei II. 351.

— pusztaszerzései II. 332.

— .sajtója II. 354.

— szölömív-elése II. 348.

— tanügye II. 352.

— tanyai élete II. 347.

— természeti viszonyai II. 343.

— tervei II. 343.

— város leírása II. 344.

— vasutai II. 343.

Kecskeméti család I. 100. 464.

Kecskeméti egj"esült gzt égia-

gyár II. 152.

Kecskeméti gazdasági gépgyár

II. 152.

Kecskeméti Lipót II. 268.

Kecskeméti szék I. 233—234.

Kecskeméti Vilmos II. 268.

Kecskométhy Lajos dr. II. 191.

Kecskés család I. 112, 464.

Keczel I. 82—85.

Keczeli család I. 82.

Keglevich család I. 80, 81. 87.

91, 94, 98. 141. 146. 464. IL

427. 433.

Keglevich Gábor gróf 1. 98.

411. II. 51, 61. 64. 77—78.
342.

Keglevich Gáborné giófné II.

73.

Keglevich István gróf I. 43.

II. 148.

Keglevich Miklós gi-óf I. 134.

411. II. 51, 73. 425. 427.

Keglevich Zsigmond II. 42S.

KégI család I. 111.

Kégl János I. 34. 1(M). 11. 81.

Kégl Sándor dr. 1. 34.

Kégl Teréz I. 34.

Kegyesrendiek I. 255, 26'4.

Kékhegy I. 62.

Kelecsényi család I. 464.

Keleesénj-i major I. 110.

Kelecsényi Rafael I. 1H».

Kelemen Béla dr. I. 147.

Kelemen László II. 337.

Kelemen Mór II. 268.

Kelemen Tamás I. 145.

Kéler család I. 464.

Keleti dr. és JMurányi II. 155.

488.

Keller család I. 464.

Kemény Kálmán I. 434.

Keményítgyártás II. 142.

Kendelényi család I. 464.

Kender II. 55.

Kenderesi család (Gyáli) I. 32.

93. 112, 158. 159. 165.

Kenedich család I. 464.

Kenessey család I. 464.

Kenessey Miklós II. 84.

Kenessey Míklósné I. 134.

Kenyértelek I. 157.

Képzüdra?nyek I. 9.

Kerekdimb I. 154.

Kerekegyháza I. 85.

Kerekegyházi család I. 93, 11.5.

141, 142.

Kerekes Ferencz II. 3.54.

Kerekharaszt I. 161.

Kerek])uszta I. 38.

Kerektó I. 98.

Kerepes I. 85.

Kereskedebm I. 320—323. II.

1.56—164.

Kereskedelmi kamara 11. 144.

Kereskedelmi növények II. 54.

Kereskedelmi oktatás II. 164.

Kereskedelmi statisztika il.

161.

Kereskedelmi utak I. 322—323.

Kereskedöinas-iskolák II. 221.

Kercskedöte-stületek II. 163.

164.

Keresztelés II. 12. 36— 37.

Keresztes család 1. 464.
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Keresztesek I. 332.

Kereszt úry család 1. 404.

Kerróízet I. 31S. 11. 58— (>1.

Kerti szaiuóoza 11. 57.

Kenvélypsy család I. 404— 4115.

Ivér ]>iiszio 1. ti8.

Keser Ambrus (Orbá+ívszeiit-

györgj-i) I. 76.

Keser család I. 45.

Kesertelek I. 130.

Késmárky család I. 405.

Keszey család I. 405.

Keszö (lásd 1 hmakeszi ).

Keszö család (l'éczeli) 1. 109.

KétRürtöstanya 1. 141.

Kéiszeres II. 54.

Kettösmajor I. 157.

Kevélybarlang I. 49.

Kevi I. 122.

Keviczky család I. 465.

Kézay Simon I. 203.

Klialil aga 1. 39.

Ivlierndl Györgj- I. 154.

Ivliirer Ferencz II. 445.

Khorher család I. 465.

Khuen-Héderváry Károl\- gróf

I. 410.

Kiegyezés I. 409.

Kifurtimajor I. 50.

Kigyós I. 86.

Kinizsi Pál I. 27, 152, II. 328,

405.

Kinnszék I. 147.

Kióshegj- I. 159.

Kinvallatás II. 310.

Király Gábor id. I. 104.

Király László II. 269.

Király Sándor II. 337.

Királyi Pál II. 341.

Királyi vadászterület II. 118

—

120.

Királykút I. 10.

Királyrét puszta I. 135.

Kirovacs II. 461.

Kirschner András II. 58.

Kirschner Lipót II. 488.

Kisadacs I. 112.

Kisbábony I. 91.

Kisbagpuszta I. 38.

Kisbócsa pu.szta I. 40.

Kiscsalomjai család I. 106.

Kiscsertö pu.szta I. 79.

Kisdedóvók II. 207.

Kisfeletanya I. 121.

Kisfoktö p\iszta I. 64.

Kisgöbölyjárás I. 157.

Kisgöd I. 139.

KLsharaszti I. 160.

KLsharta (lásd Harta).

Kiskartalja I. 10.

Kiskart al puszta I. 161.

Kiskecskemégy puszta I. 04.

Kiskevi (lásd Ráczkeve).

Kiskovács I. 118.

Iviskörös I. 85—86.

Kiskunfélegyháza II. 384—403.

— a török korban II. 385.

— az Árpádok alatt II. 385.

— beosztása a vármegyébe 11.

388.

— egyesületei II. 402.

— elzálogosítása II. 385.

— fekvése II. 384.

— földniívelése II. 402.

— ipara II. 402.

— kereskedése II. 402.

— kiváltságai II. 388.

— közigazgatása II. 402.

— közmveldése II. 402.

— közoktatásügye II. 401, 4(12.

— lakossága II. 401.

— mezvárossá lesz II. 387.

— skora II. 384.

— pénzintézetei II. 402.

— redemptiója II. 380.

— sajtója II. 402.

— telepítése II. 380.

— város leírása II. 391—401.

Kiskunfélegyházi egyesült gz-
malom II. 152.

lüskunlialas II. 404—423.
— a fölszabadulás után II. 406.

— a honfoglaláskor II. 404.

— a kurucz szabadságharczban

II. 407, 408.

— állattenyésztése II. 418.

— a szatmári béke után II. 408.

— a török korban II. 405.

— a vegyesházi királyok alatt

II. 405.

— betelepítése kunokkal II.

404.

— egyházai II. 420.

— eladása II. 406.

— 1848—49-ben II. 413.

— fekvése II. 417.

— gyümölcstermelése II. 418.

— hadiköltségei II. 412, 413.

— ipara II. 418.

— kereskedése II. 418.

— közigazgatása II. 420.

— közlekedése II. 419.

— közoktatása II. 419.

— kultúrviszonyai II. 419.

— lokossága II. 417.

— megváltása II. 411.

— mezgazdasága II. 418.

— skora II. 404.

— pénzintézetei II. 419.

— szlrnívelése II. 418.

— társadalmi élete II. 420.

^ törekvései II. 420, 423.

— város leírása II. 414— 417.

Kiskunlaczliáza I. 80.

Kiskunlaczházai Bankháza", elep

I. 80.

Kiskunmajsa 1. 80—87.

Kislak (lásd Góderlak).

Kismegyer I. 141.

Ivisnándormajor I. 121.

Kisnémedi I. 87.

Kisoroszi I. 87.

Kisoszlár I. 142.

Kispáskom I. 141.

Kispest I. 87—88.

Kispesti Textilgyár II. 152.

Kisrét I. 100.

Kisrózsási major I. 157.

Kisrózsási tanya I. 157.

Kiss Boldizsár II. 392.

Kiss család I. 405.

Kiss család (Bátorkeszi) I. 465.

Kiss család (Nemeskéri) I. 465.

Kiss Dénes II. 371.

Kiss-Ers Ferencz II. 269.

Kiss György (Izdrai) I. 55.

lüss Gyula II. 371.

Kiss János II. 461.

Kiss Kálmán II. 445.

Kjss Károly I. 381, II. 269.

Kiss Lajos II. 393.

Kiss-Marossy család I. 465.

Kiss Máríha II. 393.

Kiss-Molnár József I. 40.

Kiss Pál I. 136, II. 84, 443.

Iviss Pálné II. 73.

Ivisszentmiklós (lásd Örszent-

miklós).

Kisszoplak I. 10.

Kisszór I. 121.

Kistanya I. 43, 82.

Kistarcsa I. 88.

Kistelek I. 141.

Kistény I. 130.

Kistétény I. 88.

Kistói csárda I. 97.

Kistorbágy (lásd Torbágy).

Kisülés I. 130.

Kisvácz II. 498.

Kisvadas I. 133.

Kisvány I. 46.

Kisvárdai Aladár I. 93.

Kisvárday család I. 465.

Kisvarsány I. 140.

Kiszela V^ilmos II. 480.

Kisziribár I. 10.

Kiváltságos helyzet I. 307.

Klaber Mór II. 348.

Klapka tábornok I. 403, II. 512.

Kláramajor I. 145.

Klárimajor I. 93.

Klarisszák I. 50, 140, 158, II.

359.
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Klastroniforrás I. 117.

Klauzál család I. 465.

Klementinamajor I. 121.

Klinistein József II. 269.

Klinda Theofil II. 269.

Klobucsek János II. 461.

Klobusiczkj- Antalné özv. I. 68.

Klobiisiczky Ferencz II. 539.

Klobusiczky Péter II. 534.

Klokoesimajor I. 50.

Klotildmajor I. 121.

Ivlotildtelep I. 116.

Kneffel Béla II. 394.

Köbbe Boldizsár II. 530.

Kobrák czipögyár II. 156.

Kochmeister Frigyes báró II.

144.

Kocsér I. 88.

Kocsy-Horváth család I. 459.

Kocsy László I. 27.

Kóczán család I. 75, 465.

Kóczán Ferencz I. 93. II. 269.

Kóczán László I. 75, 93. II.

70, 81.

Koháry András II. 337.

Koháry család I. 31, 55. 94,

106, 121, 141, 142, 157, 159.

Koháry István I. 88, 91. II.

331, 332, 336, 406. 506.

Koháryszentlörincz I. 88.

Kohn és Fried II. 155, 488.

Kohn Ignácz és Fia II. 518.

Kóka I. 88—91.

Kókai család I. 133, 151.

Kókai János I. 88.

Kókán János II. 269.

Kolecsányi Endre I. 79.

Kolecsányi major I. 79.

Kolevka I. 10.

Kollársz és Társai II. 445.

Koller család I. 466.

Kollerffy KoUer Mihály I. 13(.i.

Kolonich Ern II. 454.

Kollonich László H. 533, 540.

Kollonich Lipót érsek II. 407,

454, 524.

Kollonich Zsigmond gróf II.

505.

Kolos család (Némái) I. 121.

Kolos Jeromos (Némái) I. 161,

II. 498.

Kolostori iskolák I. 325.

Kolozsváry Mihály II. 397.

Koltay család I. 148.

Komárik István II. 269.

Komáromy Antal II. 153.

Komáromy Ferencz I. 109.

Komjáthy család I. 145.

Komló II. 55.

Komoróczy család II. 433.

Kompolti család I. 159.

Kompolti család (Nánai) I. 165.

Koncsek család I. 466.

Koncsek Lajos II. 269.

Koncz család I. 145.

Kongó tanya I. 147.

Konkoly család I. 33.

Konkoly Imre I. 100.

Konkoly-Thege család I. 466.

Konta család I. 466.

Konstanz major I. 87.

Kontzia Valkard gróf I. 87.

Kónya Imre II. 354.

Konyakgyártás II. 138.

Konyhakertészet II. 58.

Koplad I. 130.

Koppány I. 38.

Koppi Károly II. 270.

Korányi Frigyes dr. báró I. 110.

Korb János I. 157.

Korb Nándor I. 157.

Korbáviai család I. 128.

Korbay Károly dr. II. 480.

Korda Imre II. 270.

Korén István II. 270.

Korláth Benedek I. 76.

Kornély család I. 466.

Koi'niss család I. 105.

Korniss Károly gróf I. 46.

Koronaliget I. 160.

Koronamajor I. 68.

Koronauradalom I. 45, 49. 73,

80, 87, 110, 112, 116, 135,

139, 164.

Koroncsay János I. 57.

Korpád I. 129.

Korsóstanya I. 157.

Kossá Péter 11. 73.

Kossuth család I. 466.

Kossuthfalva I. 62.

Kossuth Ferencz I. 410, II.

364.

Kossuth Lajos I. 148, 393, II.

338, 362, 395, 434.

Kostyán család I. 28, 145, 466.

Kostyán Imre I. 146, 151.

Kostyán Mihály II. 430.

Kosztkatelep I. 81.

Kovách család I. 466.

Kovách Gá-spár (Leleszi) I. 82,

II. 51, 70, 73, 75. 80.

Kovách Gáspárné II. 73.

Kovách Pál II. 521.

Kovachich család I. 466.

Kovács Antal I. 46, 81, II. 270.

Kovács család I. 466.

Kovács család (Kovásznai) I.

142.

Kovács család (Selyebi) I. 466.

Kovács Ev. János II. 270.

Kovács Ferencz I. 79, II. 152.

Kovács Gyula II. 270.

Kovács Illés I. 110.

Kovács István I. 44.

Kovács József I. 139. II. 191.

Kovács Lajos II. 435, 443.

Kovács László II. 270, 448.

Kovács Mózes II. 438.

Kovács Pál dr. II. 270, 354.

Kovács Zsigmond I. 94.

Kovácsi (lásd Nagykovácsi).

Kovácsics Lajos-féle czement-

kútcsögyáv I. 62.

Kovacsina I. IC

Kovácsy Gyula : II. 51.

Kovácsy Miklós I. 57.

Kovasóczy család I. 33.

Kozárora I. 40.

Közel Antal II. 377.

Kozics Istvánné I. 151.

Kozma Boldizsár I. 63.

Kozma Ferenczné II. 440.

Kozmái család I. 79.

Kögyes t. I. 40.

Khegy L 8, 10.

Köipar II. 135.

Kkút I. 86.

Kölbl Ágost I. 57.

Köles II. 54.

Kömpöcz I. 87.

König Gusztáv II. 271.

König Károly báróné özv. I.

139.

Könyvnyomtatók II. 235, 236.

Könyvtárak II. 231, 236, 237.

Koperniczky Jánosné II. 73.

Köpesdy Sándor II. 271.

Krakásdül I. 124.

Körme telep I. 64.

Körösi Henrik II. 271.

Körösi Sándor II. 271.

Krösmezey Gusztáv I. 118.

Körte II. 57.

Kszénbánya és téglagyár tár-

sulat I. 62.

Koszi (lásd Danakeszi).

Köszeglii Sándor II. 271.

K.szeghy Mihály II. 54o.

Köszméte II. 57.

Kötélgyártás II. 137.

Kötöny puszta I. 121.

Kvári Pál I. 106.

Kövér család I. 466.

Követi utasítá-sok I. 386— 389,

399.

Követválasztáriok I. 394. 396

—

399.

Közalapítványi xuradalom 1. 117

147.

Középadacs I. 112.

Középerd I. 134.

Középhegy I. 10.

Középhegy telep I. 50.
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Közi^pisk.ilak 11, J_'.">
—

•J-2>.

Közt^pkori birtokos családok.

r. -286—288.

Középkori szolgabirák I. 224.

Középpeszér I. 112.

Középszenttamás I. 147.

Közet-képzödmények I. 11— 13

Közgazdasági és közmveltségi

viszonyok I. 314—330.

KözgyiUések I. 420—422. 423—
424. 42G.

Közigazgatás I. 307—312.

Közlekedési eszközgyártás II.

135.

Közlekedésügy 11. 172.

Közmveldési egyesületek II.

232. 233.

Közoktatás II. 185—233.

Községek I. 25— 165.

Községhatósági élet a hódolt-

ságban I. 300—301.

Közs. elemi iskolák II. 212. 213.

Közutak II. 173, 174.

Krajcso\'ies Lajos I. 100.

Krajcsovics telep I. 127.

Kralovánszky László dr. I. 100.

Krammer család I. 467.

Ivranovitz Dezs dr. II. 403.

Krautschneider József II. 153.

Krayer E. és Társa II. 155. 488.

Krejcsi Rezs dr. II. 144.

Kremzer József II. 403.

Krenedics Ferencz II. 515.

Krepuska Géza dr. I. 112.

Ivristóffy József I. 413.

Krizsanóczy János II. 386. 397.

Kruspér család I. 467.

Kubinyi Béla II. 73.

Kvibinyi család I. 85. 146.

Kubinyi Endre II. 73.

Kubinyi Ferencz II. 75.

Kubinyi Lajos I. 146.

Kubinyi tanya I. 146.

Kubinszky Mihály II. 533. 539.

Kukányi Lajos II. 403.

Kukér-puszta I. 105.

Kuklári Béla II. 174.

Kuliffay Ede J. 68, II. 271.

Kultúrmérnöki hivatal II. 52.

Kunágasegyháza I. 86.

Kun család I. 110. 467.

Kun család (Mocsai) I. 467.

Kun László király I. 334. II.

359.

Kun Márton II. 449.

Kunkel Imre I. 51.

Kunság eladása I. 234.

Kunst József II. 533, 539.

Kunszállások I. 231—235.

Kunszentmiklós I. 91.

Kunz Jen dr. I. 157.

Kupecz Ödönné özv. I. 139.

Kupelwioser Lipót II. 529.

Kurcz Ferencz II. 74.

Kurdi Mihály II. 517.

Kurjantó telep I. 67.

Kuruzslás II. 26—28.

Kuruzsló asszonyok II. 25.

Kusalyi Jakcs c-:alnd 11. 360.

Kuszkótanya I. 109.

Kutak I. 7

Kuthén II. 404.

Kúthy család I. 4(i7.

Kutricza I. 157.

Kutyaszárítómajor I. 121.

Kutya^illa I. 43.

Kuzmányi Gyula I. 62.

Kükéi család I. 110.

Kükéi János I. 164.

Külbogyiszló puszta I. 40.

Küldoromlás t. I. 40.

Külsömántelck I. 127.

Külsöszentgyörgy puszta I. 76.

Kürti Manóné özv. I. 43.

Kvassay család I. 467.

Kvassay István I. 105.

Kyau ICristóf II. 408.

Kyba János báró II. 334. 407.

Lábatlan család I. 148.

Lábatlani Gergely I. 145.

Lábatlani János II. 327.

Láber Károly II. 354.

Laborfalvy Róza II. 341.

Laczk család (Szántai) I. 79.

115. 161.

Laczkháza (lásd Kiskunlaez-

héza).

Laczkó család I. 145. 467.

Laczkóháza (lásd Kiskunlacz-

ház.

Laczkó István I. 145.

Laezkómajor I. 51.

Laczko\-ics család I. 133. 151.

467.

Laczkovics György I. 379.

Laezkovics Imre I. 91.

Laczko\-ics János I. 133. 380,

II. 272.

Ladánybene I. 91—92.

Ladányi család I. 467.

Ladányi tanya I. 82.

Laffert család I. 57. 103. 123.

127.

Lagyevics Mária II. 83.

Lajos II. I. 342.

Lajosmizse I. 92.

Lajospuszta I. 92.

Lakihegy I. 136.

Lakodalom II. 11—12.

Laky család I. 467.

Lám és Korlát II. 154. 468.

Lánczy Leó. II. 144.

Landerer Lajos II. 521.

Láng Lajos I. 40.

Lányi család I. 467.

Laski Jeromos I. 68.

Laszberg Rudolf gróf I. 422.

Laszkáry család I. 145. 467.

László I. 332.

László V. I. 341.

László család I. 467.

László Károly II. 272.

Lászlókúp I. 10.

László Zsigmond I. 55.

Laszlovszkj- család I. 468.

Latabár Endre II. 272.

La Téne-kor I. 181— 182.

Latinovits Albin I. 158.

Laukó Albert IL 272.

Laukó Károly II. 272.

Lavatka Béla I. 28, 76.

Lázár család I. 468.

Lázár czár II. 455.

Leányfalu I. 118.

Leányfalvi család I. 118.

Lebukirész I. 110.

Lechner Ödön II. 342.

Ledöfszky Géza I. 129, II.

154.

Légnyomás I. 16— 17.

Légrády család I. 468.

Légszeszgyártás II. 142.

Legújabb kor I. 396—436.

Legújabb nemzeti ellentálláí

I. 409—436.

Leheg I. 115.

Lehóczky család I. 468.

Leiner Fülöp és Fiai II. löö,

488.

Leiner Testvérek II. 155. 488.

Leitner Samu II. 462.

Lebovits János II. 461.

Len II. 55.

Lenes I. 61.

Lencse II. 54.

Lengyel család I. 468.

Lengyelfalva I. 154.

Lengj'el Jen I. 161.

Lenkey család I. 468.

Lenkey és Társa II. 153.

Leonhardt Kornél II. 462.

Lepenczpatak pu.szta I. 164.

Lestár Péter II. 342.

Lestyinamajor (lásd Károhú

major)

Létay Lajos II. 177.

Lévay család I. 468.

Lévay Ferencz II. 272.

Lévay Mihály II. 272.

Levente I. 331.

Lichtenstein II. 435.

Lichtensteiger Ferencz II. 540.
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Liebner család I. 468.

Liebner József (Kakucsi) I. 81,

115. II. 51, 67, 75. 79.

Lieszkovszky család I. 468.

Ligetpuszta I. 165.

Lipóczy György II. 273.

Lipót I., I. 346.

Lipót II.. I. 374.

Lipótinajor I. 121.

Lippay Györgj- II. 332.

Lippay János I. 133.

Lipthay Alexandra I. 100, 160.

Lipthay Béla báró I. 147.

Lipthay család I. 153.

Lipthay Frigj-es báróné II. 85.

Liptliay Sándor I. 105, 434.

Liszka Béla II. 273.

Lisznyai Damó Endre II. 273.

Lisznyay Gedeon I. 100.

Lithvay család I. 468.

Lithvay Mátyásné özv. I. 116.

Lódé Rezs II. 145.

Lókereskedés II. 161.

Lomhegy I. 10.

Lónyay Menyhért gróf I. 87,

112.

Lopresty Árpád II. 338, 363.

Lórév I. 92.

LorUleiix Ch. és Társa I. 43.

Losinszky és Társa II. 518.

Losonczi Hányoky István II.

273.

Losonczy család I. 468.

Losonczy István II. 434.

Losonczy László II. 273.

Lótenyésztés II. 66—69.

Lótenyészbizottmány II. 68.

Lotharingiai Károly herczeg

L 351—352, II. 428, 510, 524.

Lotz Károly II. 521.

Loiireu (lásd Lórév).

Lovagrendek I. 261.

Lovákj- család I. 34.

Lovas család I. 69.

Lovassy Sándor U. 273.

Lovász István I. 63.

Lösch család I. 468.

Lösz I. 4.

Lö\vinger József II. 156, 518.

Löwy .4rniin és Fiai II. 488,

489.

Löwj' Bernát II. 489.

Löwj' család I. 129.

Löwj^ Dá\-id és Fiai II. 155,

489.

höx\y Ern I. 100 .

Löwy Izsák II. 472, 489.

Lucskamajor I. 51.

Luczenbacher .János II. 175.

Luczenbacher Pál II. 175.

Ludányi Ferencz I. 74.

Ludasszálláis I. 130.

Ludwigh Rezs dr. II. 73.

Lugasi szállás I. 61.

Lugosi Ferencz II. 151. 381.

Lujzamajor I. 121.

Luka család I. 28.

Luka György I. 145.

Lukács Antal I. 50, 128.

Lukács család (V^izmai) I. 50.

Lukácsy Sándor II. 56., 273.

Lukits János II. 459.

Luppacsszház I. 44.

Luppamajor I. 44.

Lusztcsárda I. 111.

Luzsinszky II. 461.

Lvu-ew (lásd Lórév.)

Maár József II. 274.

Macoiu-ek Lajos II. 86.

Mácsa puszta I. 79.

Macskacsárda I. 43.

Macskovics Pál dr. II. 534.

Maczkóbarlang I. 49.

Madách család I. 136.

Madách Imre II. 521.

Madách Imrénó I. 105.

iMadarasi major I. 104.

Madarassy család I. 146,

469.

Madarassy István id. II. 51.

Madarassy László II. 274.

Madarász Adorján I. 434.

Madas család I. 103.

Máderspachné Fadgyas Etelka

II. 274.

Mády Ferencz II. 274.

Magán elemi iskolák II. 221.

Magay család I. 469.

Magdics István II. 274.

Magdolnatelep I. 145.

Maglód I. 92—93.
Maglódi család I. 92.

Mágócsy család I. 159.

Magyar Balázs I. 147.

Magyar-belga kertgazdaság

II. 61.

Magyar család I. 27.

Magj^ar folyam- és tengerliajó-

zá-si r.-t. II. 175.

Magj'ar Gábor II. 274.

Magj'ar Gazdaszövetség II. 107.

Magyar György II. 58.

M. kir. közalapítvány I. 44.

Magyar középliegység I. 2.

Magyar lovaregylet I. 57, II.

77.

Magyarok megtelepedése I.

200—207.

Magyar Mezgazdák Szövetke-

zete II. 107.

Maprj-ar nemzeti bank I. 402.

Magyar Pamutipar r.-t. II. 155,

488.

Magyar Tudományos Akadé-
mia I. 389.

Magyaríts Ágost II. 145.

Magyary-Kossá Sámuel I.

146, 469, n. 85, 274.

Magyary tanya I. 146.

Mahovszky József II. 534.

Mailáth György gróf I. 109,

400.

Mailáth József gróf I. 153.

Maison Jeromos II. 274, 540.

Maizner János II. 274.

Majerszky család I. 469.

Majoranna II. 58.

Major J. Gyula II. 521.

Majosliéza I. 93.

Majsajakabszállás I. 86.

Majthényi család I. 80, 105,

116, 117, 129, 161, 469.

Majthényi Károly I. 161.

Májusháza (lásd Majosháza)

Makád I. 93—94.
Makay család I. 469.

Makkostanya I. 105.

Makófalva (lásd Makád).

Makó Pál II. 530.

Malmok II. 141, 142.

Málna II. 61.

Málnay Ignácz dr. II. 56.

Malomcsárda I. 111.

Malomdomb I. 10.

Malomér I. 130.

Malomszeg I. 157.

Mándics Milán dr. I. 118, II. 83

Mannó István I. 100.

Már András II. 393, 397.

Marchott család I. 469.

MarczaH János II. 405.

Mares Mór I. 118.

Márffy család I. 469.

MargaUts János II. 465.

Margaritovits Belizár II. 462.

Margitahegy I. 8.

Margithegy I. 91.

Margit herczegnö I. 334.

Margithget I. 118.

Margitmajor I. 52.

Margitszigeti apáczák I. 44,

51, 55, 57, 82, 111, 115. 118,

128. 139, 141, 147, 152, 154,

158.

Margitta I. 130.

Marhakereskedés II. 161.

Máriabesnyö I. 74.

Máriaháza I. 128.

Máriaháza telep I. 64.

Mária királyn I. 157, 343, 349.

Mária Krisztina föherczegnö,

I. 122.

iI.aey;irors.!.Ls VArmegyíi is Vilrcsai: Ppst-Pili! v.'lnnf^gyi'. II. 30
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Máriamajor I. \2l.

Máriamakki trinitárius rend

I. 45.

Máriaremete I. 111.

Mária Terézia I. 37.

Máriá-;sy család I. 75. 14().

147.

Mariosa Györgj- II. 534.

Mari.-«ízáUá-: I. 86.

Markbreit Gyula dr. I. 152.

Markgráf Vilmos II. 403.

Márki József II. 274.

Markos család I. 469.

Marko\-ics Sándor II. 277.

Márkus Lajos II. 534.

Márkúf I. 91.

Marosy János II. 371.

Maróthi család I. 69., 75, 97,

110. 164.

Marsclialkó Béla I. 434.

Marsó Lajos I. 81.

Martin Sándor dr. I. 118.

Martino\-ics család I. 469-470.

Mart ino\-ics-féle összeesküvés

I. 379—381.

Martino\'ics Ignácz I. 380.

Martino\'ics József II. 155.

Martinovics László I. 434.

Martinovics Péter I. 130.

Márton család I. 470.

Márton Ern I. 62, II. 151.

Márton Ferencz (lásd Abonj-i

Lajos) I. 31.

Márton József (Zsaroláni) I. 82.

Marton Károly I. 153.

Márton Lajos I. 28, II. 277.

Marton Sándor II. 277.

Mártonffy család I. 55.

:Mathias János II. 348.

Matily I. 61.

Matolesy család I. 63, 470.

Matolcsy Miklós I. 63.

Mátrai Ern II. 277.

Mátray Gábor II., 277.

Mátyás I. 341.

Mátyá-sföld I. 51.

Mátjási József II. 278.

Máttyus család I. 470.

Mátyus család I. 55, 145.

Mauthner Testvérek II. 155,

488.

Maulpertsch Antal U. 502, 529.

Maurer János II. 354.

^laximoWts István II. 462.

Maybaum Sándor dr. II. 448.

Mayer Béla dr. II. 539.

Mayerffy Ferencz I. 111, 160,

ÍI. 56.

Mednyáaszkj- család I. 81.

Medveczky család I. 470.

Mégy (lásd Homokmégy).

Megyegyülések I. 313.

Megyei székhely I. 313.

Jlegyei ügyWvök I. 311.

Megyerke puszta I. 68.

lMegg>' II. 57.

Meggyes I. 147.

Méhemet basa II. 427.

Méhészet 11. 74—75.

Méliészeti vándortanár II. 52.

Melczer család I. 470.

Melczer Gyula I. 434, II. 278.

Meller Rezs I. 152.

Mélyállási erdödülö I. 75.

Mende I. 94.

Mendelényi Béla II. 278.

Mennyei Józsi'f II. 539.

Mensingh tábornok II. 406.

Méntelep-osztályok II. 67, 68.

Mento%ách Ferencz II. 440.

Menyhárt László II. 278.

Mercy Péter II. 333.

Merény László II. 278.

Mérey Móricz I. 46.

Mester Gergely II. 429.

Mester Gyula dr. II. 448.

Mester István I. 79.

Mészáros Benjámin II. 435.

Mészáros család I. 470.

Mészáros Ferencz II. 279.

Mészáros József II. 354.

Mészáros Kálmán II. 279.

Mészáros Lrincz II. 328, 360.

Mészéget bányatelep I. 129.

Meszelj' család I. 470.

Meszes telep I. 64.

Mészöly család I. 33.

Meszalja I. 10.

Mesztegnyi Szerecsen I. 123.

Metternich-Sándor Paulina ber-

ezegné I. 151, II. 70, 76—77.

Mézesliegyi kbánya I. 109.

Mezgazdaság II. 40—61.

Mezriczky Lajos II. 371.

Micsinaj- család I. 470.

Micsk bán I. 158.

Migazzi Kristóf II. 499, 500.

501, 502, 511.

Mihálik .lános I. 57.

Mihálka Antal II. 521.

Mihálkovics család T. 470.

Mihálovics Márton II. 403.

Mihályffy Kálmán I. 118.

Mihályi Imre II. 279.

Mikebudai család I. 80.

Mikebuda puszta I. 80.

Mikelaka puszta I. 28.

Mikler Gu.sztáv II. 279.

Miklós Antal dr. II. 480.

Miklós Ferencz II. 279.

Mikolai család I. 76.

Mikola István I. 381.

Mikora József II. 530.

Miksa fejedelem I. 352.

Miloh G.Niüa I. 28.

MiUlcuberger Márton I-I. 471,

492.

Milesz család T. 470—471.

Milesz József I. 34.

Milesz János II. 279.

Milotz Lajos II. 393.

Milhoffer Sándor II. 279.

Mindg'.ent I. 161.

Mindszentmajor I. 161.

Miske I. 94.

Miskey család I. 471.

Miskey István I. 148.

Miskey János I. 61.

Mi.skovits Anasztázia II. 465.

MLstét István II. 435.

Mitterbacher Lajos II. 530.

Mizse nádor I. 92.

:Mizsey Péter I. 92.

Mocsáry Béláné II. 279.

Mocsáry család I. 31, 145, 146,

II. 87.

Mócsy Antal II. 279, 539.

Mocsy János II. 334, 407

.

Jlóczár Antal I. 85.

Móczár Ferencz II. 395.

Móczár Gyula dr. II. 154..

Móczár József II. 279.

Móga tábornok II. 363.

Mogyoród I. 94—97.

Mogyoródi csata I. 331.

Mogyorós puszta I. 159.

Mohácsi csata I. 343.

Moh'irai János II. 331.

Mois nádor I. 115.

Mojics Péter II. 462.

Mokcsay család 11. 427, 428,

433.

Molnár Albert dr. II. 371.

Molnár Andor II. 403.

Molnár Béla dr. II. 403.

Molnár család I. 471.

Molnár Dániel II. 447.

Molnár Dezs II. 403.

]\Iohiár Gedeon II. 445.

Molnár Imre II. 392.

Molnár István (Rudinai) II. 56.

Mohiár János II. 279, 540.

Molnár .József dr. II. 403.

Molnár K. János II. 530.

Molnár László II. 279, 394.

Mohiár Pál I. 140.

Molnár Sámuel II. 364.

Molnár Sándor II. 280.

Monaszterli János II. 334.

Mondák II. 33.

Monor I. 97.

Monori tanya I. 145.

Monostorliget I. 68.
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Monostorpuszta I. 67.

Monostorpuszta (lásd Pál-

monostora)

Monyoród (lásd Mogyoród).

Móra István II. 280.

Móriczgát ptLsztá I. IS."}.

Móricz Károly II. 280.

Móriczmajor I. 40.

Morlin Adorján I. 4.34.

Morlin Zsigniond dr. II. 516.

Morvay család I. 471.

Mosdóssy Inare II. 233.

Mósel család I. 471.

Motsy család I. 471.

Mottesiczky István II. 338.

Moussong Géza II. 280.

Mudrony család I. 471.

Munkásjóléti intézmények II.

147.

Munkásviszonyok II. 46— 47,

115.

Murád aga II. 524.

Muradgiráj II. 332.

Muraközy család I. 471.

Murány János I. 145.

Murát basa II. 427.

Miu-ay Károly II. 280, 354.

Muslay család I. 471.

Musztafa II. 427, 510.

Musztafa aga II. 524.

Muzsik család I. 79, 471.

Muzslay Gábor I. 91, 158.

Memlékek II. 234, 235.

Mipar II. 142.

Mvészet II. 240.

Nádai Pál II. 280.

Nadányi Erzsébet I. 147.

Nádasdy Ferencz érsek II. 454,

533, 540.

Xádasdy László grófné I. 103.

Nádor-adminisztrátorok I. 308.

Nádormajor I. 50, 121.

Nagwdwar (lásd Nádudvar).

Nagy Albert II. 280.

Nagy Ágost II. 73.-

Nagy Antal (Hévizi) I. 153.

Xagy Balázsné I, 81.

Nagy Bálint I. 130.

Nagy család I. 52, 103, 133,

140, 145, 146, 154, 471—472.

Nagy család (Középajtai) I.

472.

Nagy család (Péli) I. 111, 472.

Nagy család (Tolcsvai) I. 472.

Nagy család (Ürményi) I. 472.

Nagy család (Vásárhelyi) I.

472.

Nagy Dezs II. 448.

Nagy Domokos II. 371.

Nagy F. Lá-szló II. 403.

Nagy Gáspár II. 280.

Nagy Gj'örgy II. 372.

Nagy Gyuláné I. 134.

Nagy István I. 52.

Nagy János I. 27.

Nagy József II. 280.

Nagy Lajos I. 339, II. 281.

Nagy László II. 201, 202, 233,

363.

Nagy Mihály II. 281.

Nagy Miliályné II. 426.

Nagy Sándor I. 405.

Nagj'állás major I. 50.

Nagybirtokosok I. 304—306.

Nagybócsa puszta I. 40.

Nagycseres I. 121.

Nagyerd I. 1.

Nagygöböly járás I. 157.

Nagyharta (lásd Harta)

Nagyhát I. 9.

Nagykai Benedek I. 76.

Nagykartalja I. 10.

Nagykáta I. 97—98.

Nagykevély-hegy I. 10.

Nagykopasz-hegy I. 1, 10.

Nagykovácsi I. 98—99.

Nagskovácsi puszta I. 118.

Nagykörös II. 424—450.
— a honfoglaláskor II. 424.

— a kurucz szabadságharcz-

ban II. 428—430.
— állattenyésztése II. 447.

— a XV. században II. 425.

— a török korban II. 426—428.
— az abszolutizmus alatt II.

435.

— birtokviszonyai II. 434.

— egyesületei II. 450.

— 1867 után II. 436.

_ 1848—49-ben II. 434, 435.

— földmívelése II. 446.

— fölszabadulása II. 428.

— gazdasági fejldése II. 434.

— gyüniölcstermelése II. 446.

— határa II. 437.

— hivatalai II. 448.

— ipara II. 447.

— jótékony intézményei II.

449.

— keletkezése II. 424 .

—
- kereskedése II. 447.

— kövezete II. 448.

— közegészségügye II. 449.

— közigazgatása II. 448.

— közlekedé.-ie II. 447.

— közvagyona II. 449.

— lakossága II. 445.

— megtámadása I. 369—370.

— skora II. 424.

— pusztaszerzó.se II. 428.

— rendrsége II. 449.

— sajtója II. 448.

— szölmívelése II. 447.

— tanügye II. 448.

— terii le' megoszlása II. 44.5.

— tzoltósága II. 449.

— uborkája II. 446.

— város leirása II. 437—445.

— vasútja II. 437.

— vízügye II. 449.

Nagykutyahegy I. 109.

Nagylénia I. 121.

Nagylucsei család I. 141, 142.

Nagymajor I. 82., 157.

Nagjanegyer I. 141.

Nagyoszlár I. 142.

Nagypáskom I. 141.

Nagypatak I. 21.

NagjTi'pási tanya I. 157.

Nagysomhegy I. 10.

Nagyszál I. 8.

Nag5'szénáshegy I. 13.

Nagyszoplak I. 10.

Nagyszór puszta I. 121.

Nagytárcsa I. 99.

Nagytelek I. 141.

Nagytelek puszta I. 43.

Nagytétény I. 99—100.

Nagyvadas I. 133.

Nagyvarsány I. 140.

Nagyziribár I. 10.

Nana I. 157.

Nání-Beszter nemzetség I.

45, 285.

Nánási Fodor Gerzson II. 281.

Nápolyi László I. 340.

Navarra József II. 281.

Na^TatU család I. 472.

Na\Tatil Imre I. 28.

Naxos-gyár II. 148.

Nedamovits Pál II. 459.

Nedeczky család I. 472.

Nehiba János II. 534.

Némái Jakab II. 498.

Némái József II. 281.

Némedy András I. 145.

Némedy család I. 134, 472.

Némedy Imre II. 281.

Neményi Ambrus II. 281.

Neményi Dezs II. 281.

Neményi Imre II. 281.

Neményi Testvérek I. 62. II.

151.

Nemes Albert gróf I. 128.

Nemes család I. 45, 81. 128,

II. 67.

Nemes János gróf I. 128.

Nemes Manó I. 105.

Nemes Nándor gróf I. 127, 147.

Nemesi adózás I. 395.

Nemesi családok I. 437—488.

Nemesi székek I. 231—235.

30*
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Xemesnádiidvar I. 100.

Neinesráda 1. 46.

Németek II. 28—33.

Németh család I. 38. 472.

Xéraeth Dániel II. 282.

Németh Gábor II. 282.

Németh József dr. II. 371.

Németh Lá.-:zló II. 282.

Nemze család (Gombai) I. 69.

Nemzeti iskolák II. 185.

Nemzeti Múzeum I. 329.

Nemzeti Szinház I. 329. 390.

Nemzetrök I. 401—402.

Nemzetségek I. 283—286.

Neoaquistica Comnússio I. 3G1

—362.
Neolith-kor I. 166—172.

Népipar II. 144.

Néppel Antal I. 28.

Néppel Ferencz I. 28, 152.

Népélet II. 6.

Néperkölcs II. 7.

Népesség eloszlása II. I.

Népesség fogyása I. 303.

Népesség statisztikája II. 2.

Néphumor II. 17—21.

Népképvise'et I. 395.

Néprajz II. 1—37.

NéjKzokások II. 34—35, 37.

Nép%-iselet II. 6.

Nésai család I. 158. 159, 165.

Neubauer és Sárkány TI. 145.

Neumanii Károly II. 282.

Neuschloss Bernát II. 472.

Nicholson géjjgj-ár II. 155, 488.

Nick Edéné II. 51, 73.

Nikléczy család I. 145.

Noszéda Károly I. 118.

Noszlopy Gáspár II. 341.

Nóvák Gergely II. 395.

Nóvák István I. 38.

November Ignácz II. 151, 381.

Növényzet I. 22—24.

Nyárasapáti csalid II. 359.

Nyárastanya I. 105.

Nyáregj-háza I. 100— 103.

Nyáregjházi család I. 100.

Nj-árj- család I. lOn, 115, 472—
473, U. 433.

Nyáry G>"ula báró II. 61. 73.

Nyárj- Lá-szló báró I. 115.

Nyárj- Mihály II. 430.

Nyárj- Miklós II. 435.

Nyár^- Pál I. 402, II. 282.

NyeU-járások II. 14— 17.

Nyilvánosság a perekben II.

317.

Nyíres szltelep I. 105.

Nyiry Lajos n. 282.

Nyomdászat 11. 142.

Nvomozat TT 'MiU

Nyúlszipeti apáczák (lásd Mar-

gitszigeti ai>áczák)

Ob<>rlünder és Reiser II. 518.

Óbudai apáczák I. 39. 44, 117,

147, 158.

Óbudai káptalan 1. 2.í0.

Óbudai koronauradaloin I. 39,

56, 152.

Óbudai prépost.-iág I. 259.

Ob.<trukció I. 410.

Ócsa I. 103.

Ocskó .\dám II. '56.

Ófalu I. 61.

Offenberg báró altábornagy II.

512.

Ofnc Józsefné özv. I. 152.

Ofner Tivadar dr. I. 75.

Óhegj' telep I. 50.

Ókécske I. 103.

Okolicsányi család I. 85, 105,

111, 473.

Okoztou (lásd .akasztó) I. 31.

Oláh család I. 33, 473.

Oláh Fe-encz I. 33.

Oláh Mihály II. 427.

Olajipar-Társaság II. 153.

Olasz József II. 282.

Olcha (lásd Ócsa).

Oldalhegj- I. 9.

Olivér lox-ag I. 159.

Ónody család I. 55.

Oppenlieim családi. 81. 11.100.

Orczy Andor báró I. 154, II. 61.

Orczy Béla báró I. 105.

Orczy család I. 128, 154.

Orczy István báró I. 57, II.

430.

Orczy Tekla bárón I. 64.

Ordas I. 103—104.

Ordasháza (lásd Felsödélegy-

háza) I. 33.

Ordasháza puszta I. 93.

Orgovány I. 104.

Ormos és Grosz I. 62.

Orosdy család I. 473.

Orosdy Fülöp báró I. 116.

Oroszlán Lipótné I. 62.

Oroszpuszta I. 38.

Oroszváry Endre II. 371.

Országgylések 1.373, 374—379.

385—389, 392—394, 396—
401, 409.

Orsz. kép\Tselök I. 401.

Országh-Gazda család I. 473.

Országh László (Guthi) I. 127.

Országh Mihály (Guthi) I. 130,

147, 151, 159, 161.

Országh Sándor és Fia II. 153.

Országos Magj-ar Gazdasági

Egyesület 11. 56.

Osli nenxzetség I. 118. 285.

Ósükösd I. 129.

Osztmach (lásd Aszód).

Osztrohiczky család 1. 37.

Ottinger Ede II. 282.

Ottinger tábornok II. 363, 435.

Ottlyk c-salád I. 110. 473.

Ottova család I. 473.

Óvóképzk II. '224.

Ökördi I. 31.

Ökörtelek I. 85.

Ördögárok I. 20.

Ördögbarlang I. 117.

Ördög Miklós (Prodavizi) I. 33,

37, 67, 68. 153. 158, 160.

Öregcsert jiuszta I. 79.

Öreghegy I. 74, 130.

Öregniajor I. 91.

Öregszlk I. 98. 105.

Öregtény I. 130.

Örheay I. 8—9.

Örököspeszérpuszta I. 46.

Örkény I. 104— 105.

Örszent niiklós I. 105.

skor I. 166—199.

szi baiaczk II. 57.

Ö.sszeirásokL 303-304. 316, 321.

Ösztövér t. I. 40-

Paágh (lá-d Páty).

Paál család I. 473.

Paár József II. 403.

Pacassi család I. 88, 99.

Pacsirtatói dülö I. 86.

Paczolay család I. 743.

Pagh (lásd Bag.)

Páhi I. 105.

Pajor Antal II. 363.

Pajor család I. 473.

Pakosdy Ferencz I. 74.

Paksy család I. 34. 56, 58, 99,

104, II. 405.

Paládicspuszta I. 152.

Palásthy Viktor I. 142.

Pál Károly H. 282. .

Pál Sándor II. 403.

Pálffy család I. 163.

Pálffy halom I. 88.

Pálffy Mihály II. 429.

Pálffy Miklós II. 331. 408.

Pálffy Pál II. 332.

Pálffy Páhié grófn 1. 91, 148,

157, II. 85.

Pálföld I. 157.

Palicsnaszentpéteri család I. 82.

Pálinkás G\-ula 11. 435, 436.

Pálinkás Sámuel II. 434, 435.

Pálinkás Vihnos II. 371.

Pallavicini Sándor rgróf I. 105

112.
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Pálma Károly Ferencz, II. 530.

Páliiumo.-itora I. Iü5— 106.

Pálóczi Horváth család I. 4ö9.

Pálóczi Horváth István 1. 88,

104, II. 51, 73, 82, 100, 153.

Pálóczi Horváth Istvánné II. 73.

Pálóczi Tamás I. 105.

Pálos I. 86.

Pálos-rend I. 115, 117, 158,

•261—262.

Palota (lásd Rákospalota).

Palotai Hugó II. 282.

Pánczél Istvánné II. 426.

Pandúr (lásd Baja=ii;entiván.)

Pandúr puszta I. 38.

Pánd I. 106.

Pányi család I. 146.

Pápai tizedlajstromok I. 235.

Papi család I. 140.

Papirosipar II. 138.

Paprét T. 56.

Papp család I. 52, 473, II. 433.

Papp György II. 354.

Papp Károly II. 282.

Papp László II. 282.

Paprika II. 58.

Pap-Szilág>-i Tibor II. -180.

Paradicsoni II. 58.

Paraicz csa'ád I. 27.

Paraszt vármegye 1.^^301—302.

Parcsetics György II. 461.

Parczellázás II. 45—46.

Párdi-Palota (lásd Rákospalota)

Parlagi család I. 105.

Parmiczky család I. 67.

Parragh család I. 473.

Parragh Gedeon 11. 822.

Parschköbánya I. 111.

Parthay Géza II. 73.

Parthay Gézáné II. 73.

Partiscum II. 326.

Pártos Gyula II. 392.

Paskievics I. 405. II. 512.

Pásthy Ivároly II. 282.

Pásztohy család II. 337, 425.

Pásztor család I. 473.

Patai P. Sámuel II. 283.

Patajibojár puszta I. 58.

Patajimikla puszta I. 58.

Pataky Inue II. 283.

Patasich Ádám II. 529, 530.

Patasich Gábor II. 523, 528.

Patay család I. 34, 39, 473—
474.

Patay Ferencznó özv. II. 78.

Patay János ifj. I. 136, II. 430.

Patay József dr. (Baji) I. 39, 69.

Patay Sámuel I. 106, II. 445.

Páter Mihály II. 393.

Patócsi Bertalan II. 327.

Patonay Liiszló II. 449.

Pationage II. 315.

Patrónus II. 36.

Páty I. 106—109.

l'auer család I. 17-1.

Pauer Imre II. 283, 521.

Pauer János II. 284.

Pauler család I. 474.

l'aulheim József I. 52.

Paulovics István II. 284.

Pautovics György II. 465.

Pávin I. 61.

Pázmándy Dénes I. 111.

Péchy Henrik dr. II. 462.

Péchy Imre I. 63.

Pécsi szállás I. 130.

Pécz nemesség I. 109.

Péczel I. 109—110.

Péezeli család I. 92, 109.

Peitler Antal II. 392, 493, 505.

Pejacsevich János gróf I. 130.

PejacsevichMárkn^grófné I. 51.

Pekáry család I. 474.

Pekáry István I. 110.

Pekáry tanya I. 110.

Pekri (Pököri) Frank I. 139.

Pelényi család II. 337.

Pénzintézetek II. 164— 177.

Pencz János Kristóf II. 407.

Perbaldus I. 110.

Perbál I. 110.

Perbeidézés II. 311.

Perczel Dezs I. 410.

Perczel Mór I. 402, II. 338,

363, 435.

Pereg I. 110— 111.

Peregadacs I. 112.

Perek II. 312—314.

Perényi család I. 52, 57, 142.

Perényi József II. 284.

Perényi Lajos II. 284.

Peres dülö I. 91.

Peres eljárás I. 312.

Perger család I. 55.

Perich Károly II. 480, 488,

Perity I. 61.

Perjési tanya I. 157.

Pcr-thidegkút I. 111.

Pcsthy család I. 474.

Pestis I. 370.

Pestiút-külte'ek I. 152.

Pestmeg>'e I. 215—224.

Pestmegyei plébániák I. 245.

Pestmegyei várbirtokok I. 220.

Pestmegyei vértanúk 1. 405.

Pestmegye kiváltsgáos helyzete

I. 220—224.

Pestmegye si határai I. 215.

Pestmegye várai és városai I.

215—217.
Pest, Pilis és Solt megye egye-

sülése I. 229.

Pest, Pilis és Solt megyék és a
Kiskun-ság egyesülése I. 234.

Pc ^t-PULs-Solt-Kiskun várme-

gyei gazdasági egyesület II.

48.

Pestszentlörincz I. Ili— 112.

Pest vármegye törvényszéke

II. 315.

Peszér (lásd Peszéradacs.

)

Peszéradacs I. 112.

Péter I. 331.

Péter Dénes II. 287.

Péterffy család I. 111, 133.

Péterföld I. 69.

Péterhegyi téglagyár I. 39.

Péteri I. 112.

Pétermajor I. 61, 121.

Pétermonostora I. 112— 115.

Pethö család I. 474.

Petneházy II. 361.

Petfi István II. 287.

Petfi Sándor I. 37, 61, 86, II.

287—292, 337, 353, 396, 397,

398.

Petri Mór dr. II. 233, 292.

Petróczy-féle gzmalom I. 81.

Petrovácz József II. 539.

Petrovai András II. 429.

Petrovics István I. 130,11. 354.

Petro\-its István II. 292.

Pettenkoffer Sándor II. 292.

Petz Ármin II. 58.

Pezil I. 109.

Pezsgögj'ártás II. 138.

Pfeffershofen gróf II. 456.

Philippovich tábornok I. 4(l2,

II. 434.

Phoebus vili. r.-t. II. 155.

Picot Gyula II. 518.

Pilis I. 115.

Pilisborosjenö I. 115.

PilLs-budapesti hegység I. 3.

Pi'iscsaba I. 115—116.

Pilisc.sabai tábor I. 116.

Pilishegy I. 10, 116.

Pilis hegység 1. 7.

Pilisi alispánok I. 215.

Pilisi apátság I. 39, 49.

Pilisi fispánok I. 21-1.

PUisi Róza II. 292.

Pilis és Pestmegye egyesülése

I. 215. •-.'

Pilismegye I. 207—215.

Pilismegye községei a közép-

korban I. 213—214.

PilLsmegye várai és város i

1. 208—213.

Pili.sszántó I. 116.

Pilisszentiváu I. 116.

Pilisszentkereszt I. 116— 117.

Pilisiszentlászló I. 117.
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Pilisvörösviír T. 117.

Pinozemostori tanfolyam II. 5'2,

101.

Pinkort Zsigmond II. 392.

Pintér család 1. 474.

Pintér Fülöp I. 7").

Pintér Inu-o II. 292.

Pintér Jen II. 292.

Pirótli család I. 474.

Piróth István I. 33.

Pisch József II. 465.

Piufsich Frigj-cs dr. I. 100.

Pivar Ignácz II. 292.

Pláger Gyia H. 448.

Platty László I. 55.

Pochuk család I. 37.

Pócsi család (Z pgrai) I. 157.

PócsmegytT I. 117— 118.

Pocsogó I. 141.

Podliratzky György II. 386.

Podhradszky Lajos II. 292.

Podmaniczky család I. 37, 55,

103, 123, 161.

Podmaniczky Géza báró I. 161,

II. 48. 61, 67, 70, 80, 81, 292.

Podmaniczky Gyula báró I. 37,

II. 292.

Podmaniczky Ilona I. 118.

Podmaniczky János báró I. 161.

Podnianiczky Levente báró I.

161, II. 61, 86—87.
Pogányság I. 331.

Pográny Benedek II. 524.

Pohánka Ödön II. 75.

Poliárnok család I. 70, 76.

Pohárnok Péter II. 87.

Polli Ivároly II. 480.

Póka család I. 474.

Póka Kálmán II. 436.

Póka Károly II. 434, 436, 448.

Póka Sándor II. 434, 436.

Pokoltanya I. 141.

Polgár Béláné I. 28.

Polgárdi puszta I. 46.

Polgári iskolák II. 222—224.

PoUacsek Lipót I. 99.

PoUermann család I. 474.

Polner család I. 474.

Polónyi Manó II. 292.

Polthara.szti család I. 115.

Pomáz I. 118.

Pongrácz Balázs I. 75.

Pongrácz család I. 112. 128,

14.5.

Pongrácz Johanna bárón I. 78.

PopoNáts Pál II. 465.

Porcs család I. 159.

Porst Kálmán dr. II. 393.

Porzsolt Ernöné II. 73.

Pósa Károly II. 178.

Pósafi család (Szeri) I. 112.

Posch család I. 50.

Posghay család I. 474.

Posghay Gergely TI. 426.

Posnanszky és Strelitz I. 62,

II. 151.

"

Posta IL 18.3. 184.

Posta Béla 1 1. 292.

Postaforgalom II. 1S4.

Postaliivatalok II. 184.

Potoczky tábornok II. 336.

Pózner család I. 474—475.

Pörbölj' I. 38.

Pragmatika sanetio I. 353, 371.

Pray György II. 530.

Prebor (lásd Perbál).

Prédikáló szék 1. 1. 10.

Premontrei rend I. 37, 254

—

255, 261.

Pre]ielic'ay Árpád I. 51, II. 151.

Prépostságok I. 245—246.

Príello Kornélia I. 130.

Prihatelep I. 152.

Prochnov József II. 292.

Prónay Albert báró I, 76.

Prónay család I. 31, 50, 63,

134, 141. 142, 148, 475.

Prónay Dezs báró I. 31, 50,

0.3. 121. 141, 411. II. 51, 61,

70, 110.

Prónayfalva I. 118—121.

Prónay Gáborné gr. I. 63.

Prónay Sándor II. 292.

Prónaj' Sylvester Gábor báró

I. 31, 151,11. 61, 75, 76.

Pr.itestáns egyházak I. 268

—

283.

Protestáns iskolák I. 271—272.
Provizórivun I. 409.

Pucher Ödön I. 82.

Pucher Ödönné II. 73.

Puky család I. 75, 82, 93, 109.

Puky GjiilaL 139.

Puky Márton I. 69.

Puky Miklós II. 292.

Pusztabille I. 94.

Pusztacsév I. 100.

Pusztacsörög I. 139.

Pusztaforró I. 110.

Pusztajenö (lásd Budajen).
Pasztakerekegyháza I. 91.

PiLsztakomároin I. 147.

Pusztalak I. 69.

Pusztalocsod I. 110.

Pusztalob I. 157.

Pusztapéteri (lásd I'álmonos-

tora).

Pu.sztapót.haraszt I. 103.

Pusztasarok I. 106.

Pusztaszentgyörgy I. 147.

Pusztaszentimre I. 31, 52.

Pu.sztaszentistván I. 94.

Pusztaszent jakrtl) I. 97.

Pusztaszentkirúly I. 34.

Pusztaszentlrinez (lásd Pest-

szentlrincz).

Pusztaszentmiliály (lásd Rá-

kosszentmihály).

Pusztaszenttamés 1. 147.

Pusztateniplom-díilö T. 4().

Piisztatarcsa (lásd Kistai'csa).

Piisztavacs I. 121.

Püspökliatvan I. 121.

I'üspökitanya I. 1G4.

Püspölcszilágy I. 121.

Püsvök\ácz II. 498.

Quentzor Károly II. 465.

Rabdolgoztató ház II. 322.

Rablóvilág I. 360.

Rabuíin II. 408, 429, 456.

Ráby Mátyás II. 461.

Rácsky János T. 99.

Réezdomb I.'86.

Rácz István I. 133.

Rácz .János I. 74.

Rácz Sándor II. 51, 99. 108.

Ráczkeve L 121—12.3.

Ráczkevei uradalom I. 135,

136. 152.

Réczkevi (lásd Ráczkeve).

Rácz veszedelem I. 363.-364.

Ráczzug puszta I. 151.

Ráda Pál I. 145.

Ráday András II. 426.

Ráday család I. 52, 75, 76, 79,

93, 147, 157, 160, 393.

Ráday Gáspár I. 57.

Ráday Gedeon gróf I. 79, 393,

II. 67, 70, 78—79.

Ráday Gedeonná grófné II. 51.

Ráday Pál I. 154.

Radenkovits Jakab II. 459.

Radics Dávid II. 480.

Radivojevies Arzén II. 467.

Radványi Lukács I. 55.

Radvánszky Albert báró I. 161.

Radvánszky család I. 105.

Radvánszky major I. 44.

Radvánszky Mária Ágnes I. 55.

Rády Lajos dr. II. 403.

Rafaelovits Pantalimon II. 466.

Raffay Ferencz II. 292.

Raffay Sándor II. 292.

Ragadozó madarak II. 121.

Ragályi István I. 69.

Ragályi Tamás I. 392.

Ragány Endre 1. 50.

Raicsán Sámuel 1. 67.

Rajna Ferencz II. 292.

Rákóczy család I. 145.

II. Rákóczi Ferencz I. 363,
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II. 334. 407, 428, 456.

II. Rákóczi Ferencz szabadság-

harc a I. 362—371.

Rákóczi manifesztuma I. 363.

Rákóczi Pestmegyében I. 364

—

365.

I. Rákóczy Ferencz II. 337.

Rákóczy Öyörgy 11. 328.

Rákóczy János II. 363.

Rákóczy Juliánná II. 337.

Rákóczy Lajos II. 294.

Rákóczy Zsigmond II. 337.

Rákos I. 157.

Rákoscsaba I. 123.

Rákosi János II. 507.

Rákosi Jen II. 507.

Rákosi Viktor II. 507.

Rákoskeresztúr I. 123—124.

Rákosliget I. 124.

Rákospalota I. 124—127.

Rákospatak I. 21.

Rákosszentmihály I. 127.

Rakovszky család I. 38, 151,

475.

Rakovszky Giisztáv I. 116.

Rakovszky István II. 51.

Raksányi család I. 475.

Ramberg tábornok II. 413.

Ramocsaházy család II. 433.

Ráskay Balázs I. 98.

Ráskay család I. 50.

Ráth család I. 475.

Rátót lovag I. 159.

Rátót nemzetség I. 87, 158,

285.

Reakczió I. 393.

Reáliskolák (1. Középiskolák).

Récsei Ede U. 294.

Récsei GjnJa 11. 515.

Redemptió I. 234.

Rédl család I. 476.

Rédl Lajos báró I. 40.

Reformáczió II. 328, 425.

Református egj-házkerület I.

272—273.

Ref. elemi iskolák II. 216, 217.

Reform-törekvések I. 385

—

395.

Régi kereskedelem I. 320 — 321.

Régi pusztai élet II. 21—23.

Régi város-dül I. 46.

Reich Miklós II. 294.

Reichel család I. 130.

Reichd Sebald (Szadai) I. 50,

161, n. 87.

Reinach II. 407.

Reinitz Máté II. 294.

Reinle Gyula I. 145.

Reinle János I. 145.

Reinletanya I. 145.

Reisz Frigj'es dr. I. 62.

Reitter Ödön II. 156, 518.

Rektetö I. 124.

Renaut család I. 128.

Répa II. 58.

Reszel- és Szerszámgj-árr.-t.

I. 62, n. 152.

Résztelek I. 130.

Réthey család II. 433.

Rétlii Gjiila eh-. II. 354.

Rétlii Mór II. 294.

Réti I. 134.

Rétszélpart I. 43.

Reusz család I. 476.

Reusz Henrik (Ráthonyi) I.

142, IL 51, 64, 84—8ö"

Révay család I. 128.

Révay József II. 295.

Révbér I. 128.

Révész Györgj- 11. 414.

Révész GjTila II. 295.

Révész Lajos II. 295.

Re\-iczky család I. 80—81, 151.

Reviczky-telep I. 81.

Révjenö (lásd Budajenö).

Rezét puszta I. 38.

Rézkoi-szak I. 172— 175.

Rhédey Ferencz I. 164.

Riegler J. Ede I. 163.

Rihmer család I. 476.

Ring Lajos II. 392.

Ring Pál n. 392.

Ripka Ferencz II. 295.

Rodl György I. 46.

Roesner Károly 11. 528.

Roggendorf I. 344.

Roheim Samu I. 161, II. 100.

Rókahegj-I. 10.

Rókalj-uk I. 141.

Róka Pál I. 153.

Róm. kath. elemi iskolák U.
213—216.

Római kor I. 182—191.
Romeiser család I. 476.

RomeLser Vilmos í. 434.

Róna Sámuel II. 295.

Rónay István II. 534.

Rósa Lajos II. 144.

Rosd nemzetség I. 87, 117, 135.

139, 285.

Rosenthal Salamon I. 105.

Rosner Ferencz II. 521.

Rosty Kálmán U. 295.

Rostyán Imre I. 75.

Róth tábornok I. 402, II. 434.

Róth Tamás I. 111.

Rozália göztéglagj-ár I. 129.

Rozáliatanya I. 67.

Rozgonyi család I. 33, 37,

55, 68, 69, 70, 75, 80, 128.

130, 140, 142, 165, IL 87.

Rozgonyi Simon I. 165.

Rozs II. 54.

Rozsnyay Mátyás II. 295.

Römer Róbert I. 423.

Rötzer család I. 81.

Rudnay Béla I. 429.

Rudnay család I. 56, 87, 476.

Rudnay Józsefné özv. I. I. 159.

Rudnyánszky család I. 88, 99,

158, 476., IL 178.

Rudnyánszky József I. 56, 58,

103.

Rudnyánszky Kálmán I. 105.

Rudoiffy József II. 295.

Rudolfvölgy I. 160.

Rueber János II. 361.

Ruliázati ipar II. 138.

Ruházkodás II. 31—32, 36.

Rupp Károly II. 465.

Ruszwm-m tábornok II. 406.

Ruttkiy család 1. 145.

Ruttkay György 11. 521.

Ruttkay József I. 28, 151.

Ruttkay Miksa II. 295.

Ruttkay Sándor II. 295.

Rüdiger gróf tábornok II. 512.

Saápi János II. 498.

Sachsenfeld (lásd Albertfalva)

I. 32.

Sáfár család I. 32, 45, 80, 93.

Sáfáry család I. 476.

Sági család I. 79.

Sajó Aladár II. 295, 521.

Sajóhelj-i Frigj-es II. 296.

Sajtó li. 237—240.

Salamon I. 331.

Salamon Ferencz II. 440.

Salamon tornj'a I. 162.

Saláta II. 61.

Sallay József II. 403.

Salm Miklós (Xeuburgi) I. 136.

Sambok (lásd Zsámbok).

Sándor család I. 39, 151.

Sándorhahnatanya I. 46.

Sándor István II. 296. 354.

Sándormajor I. 43.

Sándorszállás I. 142.

Sántha család I. 148, 476.

Sántha Antal II. 438.

Sántha Béla II. 296, 438.

Sántha Károly IL 296.

Sántha Márton II. 425.

Sápi család I. 76.

Sárgadinnye II. 61 .

Sári I. 127.

Sári család I. 52.

Sárkándi Pál II. 337.

Sárkány Ambrus (Akosházi)

I. 99.

Sárkány család I. 105, 476—479.

Sárkánv és Xeubaucr I. 44.
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atrkiiny Cyula 11. :ni.

Sárkány Imre II. 290.

Sárkány István I. 105.

Sárkány Kálmán I. 40.

Sárkány Loránd II. '296.

Sárkány Sámuel II. 296.

Sárközy család I. 145. 479.

Sárközy Feronoz I. 40.

Sárközy János I. 109.

Sárközy Mihály II. 354.

Sárközy Pál I. 145.

Sárközy Pál tanya I. 145.

Sárközy Simon tanya I. 145.

Sarlay család I. 479.

Sarlay Sándor dr. I. 105.

Sarlósár puszta I. 147.

Sashalom puszta I. 28.

Savoyai Eugén herczeg I. 43,

122. II. 408. 430.

Saxlehner András II. 156, 518.

Scháchter Miksa II. 296.

Scháeffner Károly I. 1 18, II. 83.

Schaffgotsch Rezs gróf I, 128.

Schams Fcrencz II. 56.

Schell Ferenczné báróné I. 165.

Schiller Xándor II. 466.

Schindler József II. 296.

Schlelsz Mihály I. 142.

Schlesinger Samu I. 153.

Schlick Xep. János II. 297.

Schlick tábornok I. 403, II. 435.

Schloesser Gennain é.s Társa

I. 43, II. 148.

Schlossberg I. 128.

Schlosser Ferencz dr. II. 371.

Schnúdl dr. és Társa II. 145.

Schmidl Sándor I. 44.

Schmidt József II. 297.

Schmiedt Ferencz II. 297.

Scholz család I. 479.

Schossberger család I. 479.

Schossberger Henrik I. 38.

Schossberger Lajos báró I. 38,

76, 82, II. 81.

Schossberger Viktor báró I. 68,

154, 160, II. 61, 114.

Schossberger Zsigmond I. 154,

II. 100.

Schöffer Bódog I. 136.

Schön Dá%-id II. 207.

Schönfeld Mór I. 128.

Schönfeld, Schwarcz és Társa

L 129.

Schreiber és Mauer I. 62.

Schreiber Henrik II. 488.

Schreyer Józ-sef II. 381.

Schulhoff Lajos I. 75.

Schultz tábornok II. 524.

Schu-ster Konstantin II. 499,

534.

Schuster Vilmos I. 51, II. 153.

Schiitz Károly 1. 115.

Schwachhoffer Lajos I. 110.

Schwarz .\lbert I. 147.

Schw-arz .\rn\iu II. 448.

Sch^varz Károly 1. 147.

Sehweitzer Lajos II. 403.

Schwertz báró II. 406.

Scultéty család I. 479.

Sebastian Frigyes I. 110.

Sebes erd I. 63.

Sebészt ha Károly II. 297.

Sebestyén-emlék I. 52.

Sebk József II. 371.

Sefcsik István II. 67.

Segesváry család I. 33,

479—480.

Segesváry Imre II. 447.

Segesváry Ödön I. 55, II. 64,

77.

Seldeneck Vilmosnó báróné I. 69.

Selyemhernyó-tenyésztési. 319.

Selyemtenyésztési felügyelség

II. 52, 75.

Selyemtermelés II. 75, 144.

Sembery család I. 480.

Semléki Ádám I. 57.

Semsei család I. 39.

Seper Kajetán II. 297.

Sepsei István II. 428.

Serénjn János gróf I.

158, n. 61. 70, 86.

Seres család I. 480.

Seres István II. 403.

Serfz Géza II. 51, 99, 297.

Serkei Dezs II. 425.

Sertéskereskedés II. 162.

Sertéstenj'észtés II. 69—70.

Setét család I. 148, 480.

Sétoruk I. 10.

Sezol (lásd Tápiósüly).

'Sigray család I. 33, 40, 480,

II. 433.

'Sigray Jakab gróf I. 380.

'Sigray Lajos I. 74.

'Sigray Péter I. 105.

'Sigray Teréz II. 445.

Sikáros pu.szt • I. 117.

Sikátor dülö I. 64.

Siketnémaintézetek II. 228,

231.

Siklósy Gyula I. 118.

Sikorszky család I. 480.

Simák Józ.sef II. 515.

Simig Gyula I. 434.

Simon Antal II. 361.

Simon család (Vadkerti) I.

128, 480.

Simonetti II. 528.

Simonfy család I. 28.

Simontanya I. 160.

Simontsits család I. 148.

Simonyi János II. 338, 364.

Simor János II. 467.

Sina család I. 73, 104, II. 87.

Sina Simoit báró I. 38, 50. 61.

Siposs család I. 480.

Siposszállás I. 61.

Sip.saszl I. 61.

Siros János II. 427.

Sívó család I. 480.

Sívó János I. 28.

Sívó Jen I. 28.

Sívó Miklós I. 28. 152.

Skaricza Máté II. 297.

Slossberg Ivrisztina I. 27.

Smaragd Comes I. 164.

Sokszorosító ipar II. 142.

Solnay Kornél I. 434.

Solt I. 127—128.

Soltmegye I. 224—229.

Soltmegye földrajzi fekvése

I. 224—225.

Soltmegye kialakulása I. 225.

Soltmegye községei a közép-

korban I. 226—228.

Soltmegye városai I. 2^5—226.

Soltvadkert I. 128.

Solymár I. 128—129.

Somlyódi család I. 109.

Somlyósziget I. 55, 123.

Somogyi Antal I. 148.

Somogyi család I. 481.

Soraogj-i János II. 297, 354.

Somssich Mihály II. 536.

Somssich Pál I. 55.

Sonnenschein E., I. 62. II. 152.

Soós család I. 85, 99, 105,

II, 118.

Soós József II. 298.

Sordó I. 61.

Soroksár I. 129.

Soroksári család I. 129.

Soroksárpéteri pu.szta I. 129.

Sóstó puszta I. 87.

Sreg puszta I. 146.

Sörgyártás II. 138.

Srich Farkas I. 148.

Sörös Imre II. 534.

Sörteipar II. 137.

Stér család I. 133, 142, 146,

151, 481.

Stér Ferencz I. 133, 362,

363, II. 406, 407.

Stér Tamás II. 362, 429.

Spárga II. 61.

Speieri János II. 530.

Spieshaymer János II. 517.

Spitzer-féle czementgyár II.

391.

Spitzer Testvérek II. 152.

Splényi József báró I. 109,

II. 507.
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Stahremberg család I. 37—75,

163. II. 456.

Stahremberg Guidó gróf I. 52.

Stahremberg Tamás gróf I. 87.

Stainetz-Mayer Henrik I. 105.

Statutmn I. 312—313.

Stefanemn aggmenedékház I.

124.

Steibl Mihály II. 403.

Steinacker Ödön II. 144.

Steinbaeh család I. 111, 481.

Steinbachköbánya I. 111.

Stein és Rosenstrausz I. 62.

Steinlein család I. 154.

Steim-iegel I. 10.

Sternthal Miksa II. 488.

Stettner család I. 110, 481.

Stibor vajda I. 340.

Strassburger Antal I. 105, II.

67, 82.

Strassburger Emánuel I. 40.

Stróbl Alajos II. 440.

Stromer Márton I. 81.

Sturmann Zsigmond I. 67.

Stverteczky család I. 481.

Suhajda család I. 481.

Suhogó dl I. 94.

Sulyok család (Vadkerti) I.

128.

Surányi József I. 135.

Surcusar (lásd Soroksár).

Sükösd I. 129.

Süripuszta I. 142.

Süttö Mihály I. 81.

Svábhegy I. 13.

Sváb Imre I. 106.

Syke család (Péczeli) I. 160.

Sypos család II. 433, 444.

Sywl (lásd TápisiUy).

Szabadjakabszállás I. 130.

Szabadrét pu.szta I. 147.

Szabadságharcz I. 401—405.

Szabadszállás I. 129—130.

Szabó Béla II. 398.

S/.iibó család I. 79, 140, 481,

Szabó család (Farkasdi). I. 481.

Szabó család (Varjasi). I. 481.

Szabó család (V .r,). I. 111.

Szabó Ferencz I. 154. II. 436.

Szabó Francziska I. 121.

Szabó Géza I. 412, 434.

Szabó István II. 403.

Szabó János II. 403, 429, 448.

Szabó' Jen II. 448.

Szabó József II. 298, 337,

448.

Szabó Károly II. 298, 364,

440.

Szabó Lajos II. 145.

Szabó Máté II. 335.

Szabó Mihály II. 298, 448.

Szabó Péter I. 74.

Szabó S. József II. 403.

Szabó telep I. 62.

Szabolcska Mihály II. 299, 440.

Szada I. 130.

Szajor telep I. 81.

Szakács Andor II. 299.

Szakái család I. 482.

Szakmar I. 130.

Szakmar puszta I. 58.

Szalachy Béla I. 136, II. 84.

Szalachy család I. 482.

Szalády Antal II. 153.

Szalay család I. 482.

Szalay György II. 448.

Szalay Gyula II. 299, 440.

Szalay Imréné II. 73.

Szalay István I. 33.

Szalay József II. 435.

Szalay László II. 435, 436.

Szalay Pálné II. 442.

Szalay tanya I. 46.

Szalkpuszta I. 133.

Szalkszentmárton I. 133.

Szállodásipar II. 143.

Szalonnakereskedés II. 162.

Szalontai szállás I. 130.

Szamócza II. 61.

Szamota István II. 299.

Szandahegy I. 9.

Szandzsákok I. 296—297.

Szánk I. 133.

Szánthó család I. 145.

Szánthó Elek I. 28.

Szánthó Kálmán II. 299.

Szántó puszta I. 100.

Szápáry család I. 103, 154.

Szápáry Ferencz gróf I. 27,

151.

Szápáry Frigj'es gróf I. 28,

152.

Szápáry István gróf I. 32,

II. 51, 61, 67.

Szápáry Péter gróf I. 32.

Szápáry Tibor gróf I. 32.

Szapolyai János I. 343. II.

328.

Szappangyártás II. 142.

Szapjianos Elek I. 40, II. 67.

Szappanos István II. 299.

Száraz család I. 58.

Száraz György báró I. 99.

Szárazliogytelep I. 97.

Szárazmalom II. 23.

Szár család (Atyai) 1. 110.

Szár János (Atyai) I. 164.

Szár Lá-szló I. 331.

Szárító I. 74.

Szarka család T. 482.

Sza ba Milinlv 11. 437.

Szarkás I. 161.

Szarmata és avar emlékek

I. 192—297.

Szárnyas vadászat II. 122.

Szarvascsárda I. 129.

Szarvaskút I. 128.

Szarvasmarhatenyésztés II.

62—66.

Szarvas téglagyártelep I. 115.

Szarvasvadászat II. 117— 118.

Szarvasvölgy-telep I. 88.

Szász-Coburg-Góthai Fülöp

herczeg I. 94, 121, II. 67,

70, 83.

Szász Károly II. 191—201,

233, 300, 440.

Szász Polixéna II. 300, 443.

Szász -Tescheni Albertné ber-

ezegné I. 135.

Szászy Béla dr. I. 118.

Szathmáry József I. 115.

Szatmári béke I. 371— 374.

Szatmári-Király család I. 145.

Szauthner Zsigmond II. 300.

Szávits Nesztor II. 466.

Szebenyei József II. 300.

Szeberényi Andor II. 300.

Szeberényi Lajos II. 300.

Széchenyi család I. 127.

Széchenyi István gróf I. 389,

II. 175.

Széchenyi-telep I. 133.

Széchenyi-telepi idegbeteg-

szanatórium I. 133.

Széchy család I. 67, 123, 136.

Széohy Károly II. 301.

Szecsei család I. 111.

Szeesödy Gáspár II. 444.

Szecsödy Györgyné II. 73.

Szedlenics család I. 145.

Szedria I. 91.

Szeél család I. 482.

Szeél Imre I. 157.

Szeél István I. 157.

Szefer basa II. 331.

Szegedi Kis István I. 269, II.

373.

Szegedy család I. 76, 93.

Szegedy György II. 354.

Szegedy Pál I. 61.

Székely György I. 434.

Székely József I. 46.

Székely Lajos I. 92.

Székely szlt elep I. 63.

Szekeres István II. 362.

Székes I. 134.

Székesfehérvári püspökség I.

266—267.

Székház I. 313—314.

Szek.szárdi apátság I. 38, 63,

100.
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Szeksjuiriii ai>á*sóg szt^^ke I. 232.

Szeloozk)- család I. 32.

Szolényi János I. 123.

Szelényi tanya I. 145.

Szeles JániSs II. 301.

Szeles József H. 301.

Szeless I-ajos I. 34.

Szélit! dl T. 58.

Széli Kálmán I. 410.

Szélmalom TI. 24—25.

Szélmalom-telep I. 61.

Szenu-re Bertalan II. 413.

Szemere család I. 109. 140. 482.

Szemére Huba II. 51, 78.

Szemére Hubáné I. 69.

Szemere Miklós I. 112.

Szemere Pál I. 55, 110. II. 301.

Szénaliegy I. 10.

Szénásy Sándor II. 301.

Szende Géza I. 57, II. 151.

Szende József I. 28.

Szendy István 1. 79, 127.

Szénkéneg-raktárak II. 101.

Szent-Ágoston-rendü apáczák

I. 116.

Szentandrásparí I. 68.

Szentbcnedek (lásd Dunaszent-

benedek).

Szent-Benedek-rend I. 44.

Szentendre II. 453—468.
— a lionfoglalás után II. 453.

— a kurucz szabailságliarczban

II. 456.

— a török korban II. 454.

— a Zichyek birtokában II. 456

— birtokperei II. 454.

— környéke II. 465.

— közigazgatása II. 462.

— közigazgatási fejldése II.

400.

—
^ közvagyona 11. 462.

— ineg\-áltása II. 460.

— mint r. t. város II. 462.

— skora II. 453.

— pöre a koronával II. 460.

— szerb telepítése 11.454—456.

— szerzdése a kincstárral II.

459.

— város leirá.sa II. 465—468.

Szentendre-visegrádi hegység

I. 3.

Szentes}' Gjiila II. 521.

Szent-Gály Gyula II. 302.

Szentgyörgy puszta I. 164.

Szent György-telep I. 127.

Szentbe család I. 483, II. 445,

Szentbe Kálmán II. 448.

Szenthe-Magócs nemzetség I.

285.

Szent Hubertus nyaralótelep I.

49.

Szent Ilona szölötelep I. 105.

Szent István I. 206, 330.

Szeníiváni család (Tstvúiilin-

zai) T. 4.5, 93.

Szentiván puszta I. 111.

Szentivány család I. 109.

Szentjakab (hwd Pusztaszent-

jakab).

Szent Jakab-a])átsng I. 268.

Szentjános I. 157.

Szent Kereszt-apáczák I. 164.

Szentkirályi család I. 140, 4S2.

Szentkirályi Kálmán I. 146,

II. 85.

Szentkirályi Mór I. 133, 394.

Szent király-puszta I. 58.

Szentkirályi tanya I. 146.

Szentkút I. 117.

Szent kút-kápolna I. 49.

Szent lörincz (lásd Koháryszent-

lorincz).

Szentlrinozi parkétagyár II.

153.

Szenllörinczkáta I. 133—134.

Szentmarja.' Ferencz I. 380.

Szentmárt onkáta I. 134.

Szentmiklósy Benedek I. 76.

Szentorbánliegy I. 154.

Szent Pantaleon-apátság I. 268.

Szentpétery család I. 483.

Szentpéter.v Géza II. 448.

Szentpétery Gyula II. 435, 436

•Szentpétery Sándor II. 435.

Szépe Lajos II. 434.

Szepessy család I. 34, 39.

Szepessy József I. 69.

Szerbek II. 3.5—37.

Szerbi h István I. 147.

Szerdahelyi György II. 407.

Szerdahelyi Imre II. 405.

Szerecsen család II. 360.

Szerelemhegyi Dezs II. 403.

Szeremle I. 134.

Szerviták I. 264.

Szerzetesnök I. 264—266.

Szerzetesrendek I. 255—256.

Szeszgyártás II. 138.

Szigetbecse I. 134—135.

Szigetcsép I. 135.

Szigetcsépi pinczegazdaság II.

104.

Szigetek I. 20.

Szigeti Gyula II. 302.

Szigethy László dr. II. 448.

Szigethy Lehel II. 302.

Szigetmono.stor I. 135.

Szigetszentmárton I. 135.

Szigetszentiniklós I. 135—136.

Szigetújfalu I. 136.

Szigetvári Iván II. 302.

Szik I. 5.

Szíksó I. 6.

SzíkVízgyár . á -i 11. I .'!8

.

Szilády .4.ron II. 302

Szilndy Károly II. 354.

Szilágyi Emil I. 110.

Szilágyi Gyula II. 302.

Szilágyihegy I. 8—9.

Szilágyi Sándor TI. 440.

Szilágyi S. és Társa I. 62.

Szilágyi tatxya I. 110.

Szilágyi Virgil II. 51.

Szilágyi-tolop I. 58, 152.

Szilassy család T. 69, 75, 103,

100, 115, 483.

Szilassy Francziska I. 34.

Szilassy György II. 435. •

Szilassy Kálmán I. 106.

Szilassy László I. 34.

Szilosalja I. 76.

Szilva TI. 57.

Szily Ádám I. 81.

Szily család I. 28, 40, 151.

Szily István I. 151.

Szily Kálmán II. 305.

Szinthay Márton II. 426, 427.

Sziráki major I. 142.

Szirmay család I. 109, 141.

Szirmay Sándor gróf I. 141, II.

85.

Szitányi Ödön I. 118.

Szivák család I. 483.

Szivák Imre dr. TI. 51, lí. 392.

Szívós család I. 483, II. 433.

Szívós János I. 105.

Szívós Mihály I. 104.

Szívós Zsuzsanna II. 433.

Szkaliczky Dezs II. 462.

Szlatini Gábor II. 460.

Szlavitsek Béla II. 371.

Szlávy család I. 133.

Szlovenics Mihály I. 80.

Szobonya István II. 438.

Szodoray család I. 145.

Szodoray tanya I. 145.

Szokolay család I. 483.

Szokolay István II. 521.

Szolnoki csata I. 403.

Szombathy István II. 305.

Szomory család (Felkeszi) I. 45.

Szontagh család I. 61.

Szontagh Samu I. 161.

Szopókás puszta I. 106.

Szos János II. 407.

Szd L 136—139.

Szdi csata I. 405.

Szödrákos I. 139.

Szke Lajos I. 33.

Szlökalja I. 98.

Szlöfelújí'ás II. 98.

Szölömívelés I. 317, II.

95—108.



Xév- és tárgymut'itó. 573

Szls I. 136.

Szölösgj'ál I. 33.

Szlterület II. 100.

Szörlialomtelep I. 55.

Szröspuszta I. 141, 157.

Szövipar II. 137.

Sztáray gróf család II. 433.

Szterényi József II. 536.

Sztojanovits János II. 461.

Sz*ratiiiiirovits István II. 465.

Sztrokay Antalné özv. I. 93.

Sztulics Károly II. 528.

Szucsics Sándor II. 534.

Szulejmán I. 352. II. 426.

Szumrák tanya I. 145.

Szunyogli család I. 109. 111.

Szunyogh köbánj-a I. 111.

Szúnyoghi Albert I. 91.

Simyogos puszta I. 134.

Szúnyog puszta I. 55.

Szuper Géza I. 434.

Szcs család I. 112.

Szcs Ferencz I. 46.

Szcs Ferencz dr. ifj. I. 46.

Szcs István U. 336, 362.

Szcs János LE. 334.

Szcs József n. 449.

Szcs Judit II. 445.

Szcsi erd I. 86.

Szcsi puszta I. 105.

Szüdy Benedek I. 37.

Szülleölle puszta I. 76.

Szürj' család I. 483.

Szvatopluk II. 404.

Szvetenay Miklós dr. II. 144.

Tabdi pusz'a I. 105.

Tabdi szlk I. 105.

Tábordl I. 158.

Táby József dr. II. 403.

Tahitótfalu I. 139.

Tahi-Várad I. 139.

Tahy- család I. 34. 56. 58, 99,

111, 139, 153. 157, 483.

Tahy Ferencz I. 37, 67.

Tahy István I. 67, 41,5, II. 48.

64, 73.

Tahy Iván I. 69.

Tahy Jakab II. 177.

Tahy Lajos II. 48.

Tahy major I. 157.

Takách család I. 483—484.

Takácshegy I. 9.

Takács József II. 373.

Takarékpénztárak II. 164—172.

Takarniánj-félék II. 54.

Taksony I. 139—140.

Taksony vezér I. 140.

Talajmivelés I. 22.

Talaj vi.szonyok LI. 41—43.

Tallas János II. 427.

Tallián Ádám I. 151.

Tallián osaláti I. 27.

Tamási Henrik I. 70, II. 87.

Tamáskáta puszta I. 134.

Tamáskor c-velep I. 64.

Tamássy-féle parkszanatórium

I. 57.

Tamásvár I. 147.

Tanács Márton II. 521.

Tanárky Gedeon II. 305, 434,

436, 444.

Tanárky Gedeonná II. 443.

Tanfelügyeli kirendeltség II.

207.

Tanfelügyelk II. 233.

Tani ói egj-esületek II. 232.

Tanítói értekezletek II. 211.

Tanítóképzk II. 224, 225.

Tanügj- U. 185—233.

Tanjai élet II. 4.

Tápióbicske I. 140.

Tápióbrimni major I. 157.

Tápiógj-örgj-e I. 140— 141.

Tápiói Ivismajor I. 145.

Tápiómajor I. 157.

Tápiópatak I. 21.

Tápióság I. 141.

Tápiósáp I. 141—142.

Tápiósüly I. 142.

Tápiószecs I. 142— 145.

Tápiószele I. 145—146.

Tápiószentgjörgy puszta I. 80.

Tápiószentmárton I. 146.

Táplálkozás II. 6— 7.

Taplós t. I. 40.

Tapody János I. 81.

Tárcsándy család I. 145.

Tárczy Miklós II. 328.

Tarjány Kálmán II. 398.

Tarkás 1. 139.

Tarkó János I. 38, 91, 133, 145,

Tarnay Alajos II. 521.

Tarnay család I. 92.

Tárnok család (Szandai) I. 68.

Tárnokházy István II. 523.

Társas élet U. 7—8.

Társmajor I. 160.

Tary család I. 159.

Ta.ss I. 146—147.

Tassi tanya I. 147.

Tassy család I. 79.

Tassy Pál II. 305.

Tatárhányás I. 31.

Tatárjárás I. 333—334.
Tatárszentgyörgy I. 147.

Tatárszetnmiklós (lásd Kun-
szentmiklós).

Tauber Ottó I. 75.

Tauffer Vilmos I. 142.

Távbeszél II. 184.

Távíró II. 183, 184.

Tázlár (lásd PrónayfaUa).

Tázlár piLszta I. 121.

Teczemajor I. 139.

Teczevíz patak I. 21.

Tegze GjTila II. 306.

Tegzes család I. 128, 484.

Tegzes János II. 408.

Téglagj-ártás II. 135.

Tehervisel képesség I. 293

—

294.

Tejkereskedés II. 162.

Tejtermelés II. 64—65.

Telegni (lásd Telki).

Teleki család I. 75, 85, 93. 99,

103. 109, 147, 484.

Teleki Gyula gróf I. 128, II. 67.

83—84.
Teleki József gróf I. 76, II.

511, 67, 70.

Teleki József grófné II. öl, 72,

73.

Teleki László gróf I. 395.

Teleki Tibor gróf I. 49, 75, 93.

118, II. 61, 70, 78, 83.

Telekniajor I. 46, 52.

Telkesítések II. 43—44.

Telki I. 147.

Telki apátság I. 44, 45. 106.

147.

Temetés II. 12.

Templom dl I. 92.

Templom-halma I. 86.

Templomliegy I. 39.

Tengeri II. 54.

Tepkehegy I. 9.

Terbegeczi Dobák I. 106.

Terézia I. 85.

Teréztelep I. 68.

Terliel I. 69.

Természeti viszonyok I. 1—24.

Terra Toscun (lásd Taksony).

Tersztyánszky család I. 76, 111.

Tersztyánszky József I. 117.

Teriiletmegoszlás II. 40—41.

Tessényi család I. 484.

Testi bimtetés II. 323.

Teszárj' család I. 145, 484.

Teszáry János I. 145.

Teszáry László I. 145.

Teszáry tanya I. 145.

Tétóny (lásd Nagytétény).

Tétényi család I. 88, 148.

Tétény nemzetség I. 285.

Tetepusztal. 69.

Tetétleni család I. 58.

Tetétleni lelet I. 198.

Thas.sy Kálmán I. 151.

Thék Endre II. 144.

Thold Dánielué. I. 57.

Thököly Imre I. 350, II. 333.

427."

Thúry család I. 33.

Thún,- István II. 411.

Thúry József II. 306.
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Thury Soma II. 521.

Thurzó Eltk II. 3-28.

Tluiraó Klokné I. 136.

Thurzó György II. 454.

Tihanyi család I. 87. 103.

Tímárok II. 137.

Tinójárási szölötolep I. 105.

Timiye I. 147—148.

Tirapuszta I. 38.

Tisza I. 18.

Tisza István gróf I. 99, 410.

II. 81—82 110.

Tisza Káhuán 1. 165.

Tisza Lajos gróf II. öl.

Tiszaújfalu 1. 148.

Tisztviselk fizetése 1. 311.

Tóalmás I. 148—151.

Tófalu I. 76.

Tojáskercskedés II. 162.

Tokody család I. 484.

Toldy Jen II. 392.

Tollke'eskedós II. 162.

Tomory Anasztázné I. 147.

Tomjia Miliály II. 437.

Toóth János II. 413.

Tópart I. 106.

Torbágy I. 151.

Torma II. 58.

Tormásy család I. 484.

Torinássy Sándor II. 306.

Tor 1 ay Károly II. 306. 521.

Tormay Mihály II. 406.

Tost család I. 484—485.

Tószeg I. 151—152.

Tószegi ásatások I. 169— 170

171.

Tótalmás (lásd Tóalmás).

Tótgyörk (lásd Galgagyörk).

Tótli család I. 37. 40, 485.

Tóth Ferencz I. 104, II. 100,

427.

Tóth Gj-örgy II. 427.

Tóth Imrei. 118.

Tóth István I. 105, II. 306, 438.

Tóth János II. 306.

Tóth József II. 204, 233, 306.

Tóth Kálmán I. 433.

Tóth Lajos II. 306.

Tóth László II. 405.

Tóth Lörincz II. 521.

Tóth Mihály II. 328.

Tóth Miké II. 540.

Tóth Mik-sa II. 306.

Tótok II. 33—35.

Tót új falu (lásd Váczklsúj-

falu).

Tök I. 152.

Tkés Gyula I. 434.

Tököl I. 152.

Törley József és Társa I. 43,

II. 145.

TörmeléKkúp I. 4.

Török András I. 27. II. 4it7.

Törökbálint I. 132—153.

Török Bálint (Enyingi) I. 152.

II. 361.

Török család (Szajoli) I. 80.

Törökfalva I. 87.

Török Ferencz I. 87.

Török Gábor I. 142.

Török István II. 307.

Török József II. 373.

Törökképi kertek I. 64.

Törökkút I. 129. 139.

Törökösség I. 302—303.

Törökúti tanya I. 160.

Török világ I. 294—303.

Török Zsigmond I. 63.

Törtei I. 153.

Törte'szállása (lásd Törtei).

Történelem I. 200—436.

Törvényhatósági állatorvos II.

32.

Törvénj-hatósági jogszabályok

I. 312—313.

Törvényhatósági mködés I.

307—314.

Törvénykezés II. 309—325.

Tsemöge I. 157.

Tzeg I. 6.

Tragor Ignácz II. 307.

Traguri Jakab II. 510.

Trágyatermelés II. 53.

Trattner család I. 485.

Trattner János I. 518.

Traub József dr. II. 371.

Trautmami család I. 146.

Trefort Ágost II. 204.

Tregele Jakab I. 118.

Tregele-telep I. 44.

Truczy Bernát I. 148.

Trummer Taniás II. 448.

Tuhárszky Ferencz II. 462.

Túra I. 153—154
Turai csata I. 403.

Túrmöge I. 157.

Turóczy család I. 483.

Túzberek pu-szta I. 93.

Tüskös telep I. 85.

Tyukodi Márton II. 427.

Uborka II. 61.

Ugri szlk I. 67.

Ugró Gyula dr. II. 307. 480.

Ugrón érsek I. 333.

Ujbg puszta I. 154.

Ujfaltisi dülö I. 97.

Ujfalussy család T. 64, 124,

148, 485.

Ujfok t. I. 40.

Ujhartyán I. 154.

Ujház I. 52.

Uj házmajor I. 121.

Újhegy telop I. 30.

Uj kecske I. 154.

Újlak (lásd Géderlak)

Uj'aki család I. 123, 136.

Újlaki Miklós I. 128.

Újmajor I. 39, 52, 68, 82, 91,

141, 157.

Ujmegyer II. 471.

Ujonczmegajánlás I. 401.

Ujosztálási dl I. 73.

Újpest II. 471—496.
— ág. ev. egyháza 11. 493.

— a kiegyezés után II. 478.

— alapító oklevele II. 472

—

474.

— a szabadságharczban II.

478.

— baptista egyháza II. 494.

— csatornázása II. 483.

— építkezé.se II. 481.

— fejldése II. 474.

— fekvése II. 480.

— hivatalai II. 494, 496.

— ipara II. 484—488.
— izr. egj'háza II. 493.

—
• kereskedése II. 489.

— kövezése II. 482.

— közegészsége II. 490.

— közigazgatása II. 491.

— közlekedése II. 484.

— közvagyona II. 494.

— közvilágítása II. 483.

— megalakulása II. 471..

— ref. egyháza II. 493.

— rendrsége II. 490.

— róm. kath. egyháza II.

492, 493.

— tanügye II. 491.

— társadalmi élete II. 492.

— tzoltósága II. 490.

— várossá alakulása II. 479.

— vízvezetéke II. 484.

Ujszász I. 154— 157.

Ujszászy és Mayláth II. 392.

Ujszölk I. 98.

Újtelep I. 111.

Uj telepítések I. 306—307.

Ujváry Imre II. 530.

Ulászló II., I. 342.

Ulászló III., I. 340.

Ulbrich Gyula I. 43.

Ulrich Károly II. 307.

Unghváry család II. 38.

Unghváry József II. 376.

Unghváry László I. 74, II. 376.

377.

Ungnad Kristóf II. 361.

Unió-gjnifagyár r.-t. I. 44, II.

143.

Úrasztal I. 10.
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l'il)áriuin I. 141. 304.

Úrbéri szabályzat 1. 374.

Urbö puszta I. 40.

Uri I. 157.

Urlovasok versenj'tere I. 57.

Úszód I. 157.

Úsztató major I. 139.

Uzo^^cs család I. 80—81.

Uzovics telep I. 81.

ÜUÖ I. 157.

Ültetések II. 115.

Ünnepi szokások II. 13— 14,

32—33.

Üres tarisznya (lásd Csoiika-

tebe)

Ürgemajor I. 80.

Ürményi család I. 154.

Ürményi Ferencz I. 27, 151.

Ürményi József II. 530.

Üröm I. 157— 158.

Üvejsz basa I. 45, 117.

Vácz II. 497—521.
— a lionfoglalás után II. 509

— állattenyésztése II. 517.

— a XIX. század elején II.

512.

— a török korban II. 510.

— bels beo.szta.sa II. 498.

— borászata II. 516.

— egyesületei II. 516.

— elpusztítása II. 511.

— 1848—49-ben II. 512.

— fekvése II. 497.

— fénykora II. 509, 510.

— földmívelése II. 516.

— fölépítése II. 511.

— gyümölcstermelése II. 517.

— hatóságai II. 516.

— ipara II. 517, 518.

— kereskedése II. 517.

— kialaktilása II. 498.

— közlekedése II. 516.

— közoktatása II. 518.

— közvagj'ona II. 515.

— legújabb kora II. 515.

— népessége II. 516.

— neves szülöttei 11. 521.

— skora II. 508.

— pénzintézetei II. 516.

— sajtója II. 521.

— természeti viszonjai II. 498.

— tisztikara II. 515.

— város leírása II. 499—508.

Váczbottyán I. 158.

Váczduka 1. 158.

Váczharaszt I. 159.

Váczhartyán I. 158— 159.

Váczliosszúvölgj' I. 159.

Váczi csata 1. 404.

Váczi Hongernialoin r.-t. II.

156.

Váczi káptalan 1. 157, 164,

250.—252, II. 86.

Váczi nahije I. 50.

Váczi püspökök I. 248—250.

Váczi püspökség I. 33, 50, 87,

88, 97, 115, 121, 130, 157,

161, 164, 246—256, II. 61,

110.

\'áczi püspökség prépostságai

ós apátságai I. 254.

Váezkisújfalu I. 159.

Váczrétót I. 159.

Váczszentlászló I. 159, 160.

Váczy család I. 485.

Váczy János II. 307.

Váczy János (idsebb) I. 32.

Váczy Pál II. 521.

Vadas József dr. II. 516.

Vadá.szat I. 318, II. 116—124.

Vadászy Pál I. 88, 104.

Vadkerty család I. 128.

Vágó András II. 429.

Vágó István II. 362.

Vajastorok I. 61, 129.

Vajda Károly I. 139.

Vajda László II. 434.

Vajkere-skedés II. 162.

Vajkó család II. 433, 445.

Vajkovics Imre II. 530.

Vakok intézete I. 330.

Valkó I. 160.

Valkó Antalné özv. I. 153.

Valkószentlászló (lásd Vácz-

szentlászló)

Valero J. Antal II. 144.

Vallá-salap I. 50, 63, 109, 115,

117, 140, 158.

Vallásalapítványi uradalom I.

158, II. 86.

Vallási sérelmek I. 371—372.

Vámosgyörk (lásd Hévízgyörk),

Vámossy István I. 31, 70, II.

87, 426,

Vanyek Béla II. 480.

Váradpuszta I. 56.

Várady család I. 485.

\'árady család (Nagyszelezsényi

és Dicskei) I. 109, 185.

Várady Gáborné özv. I. 104.

Várady János II. 334, 407.

Várady László II. 82.

Várady Péter II. 529.

Várady Sándor (Ditskei) I. 109.

Vargha Ferencz Béla II. 73.

Vargha Ferencz II. 331.

Vargha Gyula I. 157, II. 307.

Várhegy I. 8—9, 13, 69.

Varjasy család I. 145.

Varjeks.sy .lakab 1. 145.

Vármegyei czín\er és pecsét

I. 314.

Várokpuszta I. 91.

V'árosi Iskolák 1. 325—326.

Városy Gyula dr. II. 177. 30?,

528, 534.

\'arsány puszta l. Kii.

Várszeg telep I. 63.

Vasad L 160.

Vásárhelyi család I. 485—486.

Vásárhelyi Géza I. 148, II. 85.

Vásárszabadalmak 11. 158.

Vasliegy I. 8.

Vasipar II. 134,

V'ass András II. 427.

Vass család I. 486.

Vasutak II. 178—183.

Vasúttervek II. 182—183.

Vaszari szobrász II. 499.

Vaszary Kolos II. 467.

Vatyapuszta I. 154.

Vavrinecz Mór II. 308.

Vay Ádám I. 365, II. 429.

Vay család I. 46.

Vay László gróf I. 74.

Vay Péter gróf I. 74.

Vay J. Ádámné I. 31.

Vay Sándor II. 308.

Vecsés I. 160—161.

Vécsey család I. 128, 486.

Vécsey István báró I. 130.

Vécsey Sándor gróf I. 109.

Védegylet I. 395, II. 131.

Végh Béla I. 147.

Végli család I. 140. 480.

Végh Mihály II. 328.

Végh Péter I. 27.

Végh Sándor II. 377.

Vegyesházbeli királyok kora I.

336—343.

Vegyi ipar II. 142.

Vejte puszta I. 58.

Venczel I. 336.

Vendéglösipar II. 143.

Verancsics Antal II. 361.

Veránka I. 62.

Vér család (Göröginezci) I. 110.

Verebólyi Péter II. 302.

Veres család I. 67, 145, 486.

Veresegyház I. 161.

VeresliagjTna II. 58.

Vereshegy I. 10.

Veres István I. 61.

Vérhatalmu úriszókek II. 318.

Verhovay Gyula II. 304.

Verlain János I. 61, 80,

W-rseg I. 161.

Vértes hegység I. 7.

Vértesi család I. 80.

Veszprémi püspökség I. 44, 110.

115.



r»76 Xív- ós tár.vmiitató

Vfsszös o«»lád I. 110. 134.

Vett<>r Antrtl tábornok 1. 403,

II. 43ö.

Vozseuyi Ljiszló I. '21.

Viozay Károly gróf (Hédorvári)

I. 73. 11. 87.

Viczián Albert-tanya I. 145.

Viczián .-Vlbertné özv. I. 145.

Viczián Antal ifj. 1. 145. II. 86.

Viczián család I. 14.5. 486.

Viczián Elok-tanyá. I. 145.

Viczián István 1. 145.

Viczián Jolán 1. 14,">.

Viczián Kálmán 1. 145.

Viczián-tanya I. 161.

Viczián-telep I. 81.

Vida család I. 145, 486.

Vida János I. 28.

Vida-tclop I. 1-27.

Vidi puszta I. 14(».

Vid vezér I. 331.

Vidfi László (Farnosi) I. 39.

Vigyázó Antal I. "28.

Vigyázó család I. 38, 70, II. 61.

Vigyázó Fcrencz gróf 1. 28, 152,

154. 424.

Vigj'ázó S ;t dor ! róf I. 38,

76, 121, 133, 159. II. 110.

Vigj-ázó Sándor grófné I. 123,

160.

Vigj-ázó szem II. 314.

Viktóriamajor I. 121.

Viktormajor I. 160.

Világosi fegyverletétel I. 405.

Villamossági r.-t. I. 44.

Villamos telepek II. 137.

Villamos vasutak II. 182.

Vincze család I. 145.

Vinczellér Iskolák II. 52, 100.

Vincze-tér I. 127.

Vinczló család (Gyömrei) 1.75.

Viniczni ^Tch I. 9.

Virágh család I. 486.

Virágh István II. 540.

\'irágosberek (lásd Pereg).

Virányi Gyula II. 308.

Virányi Ignácz II. 308.

Virmond II. 408.

Visegrád I. 161—164.

Visegrádi egyezmény I. 344.

\'ispgrádi hegy\'idék I. 7.

\'isegrádi várnagyok I. 215.

Vízi malom II. 23—24.

Vízi vadászat 11. 122—124.

Vízjárási tanya I. 153.

Vizsgálat II. 310.

Vízszabályozás I. 323—325, II.

175—178.

Víztársulatok II. 177, 178.

Vízügyi hivatalok II. 178.

^izJ- család I. 63.

Vladár Károly II. 438.

Madiszavljevics Miliály II. 4(Ui.

Vlahovicli Anasztáz 11. 534.

Vojtok József I. 111.

Volarich család 1. 34.

Vosits tanya 1. 14.").

Vörö-A Antal II. 338. 363, 530.

Vörösbarátok kápolnája I. 82.

Vörös család I. 27, 50, 486—
487.

Vörös Tamás II. 430.

Vörösköszikla I. lo.

Vörösraajor I. 50. HU.

Vörösmarty család 1. 487.

Vörösmarty-féle szl I. 64.

Vörösvár (lásd Pilisvörösvár).

Vrányi Teofil II. 480.

Waggontclep I. 43.

Wagner Géza II. 178.

Walirmann család I. 151.

Wahrmann Mór II. 144.

Waldcek Frig)-es gróf I. 105.

Wallintiny Antal II. 371.

Warga János II. 440, 444.

Wartensleben család I. 69, 75,

160.

Wattay család I. 40, 44, 49, 50,

57, 85, 99, 105. 111, 118, 129,

487.

Wattay Pál I. 34.

Weigelsperg Ede báró I. 31.

Weindorf (lásd PilLsborosjenö).

W^eisz Ál-min dr. II. 462.

Weisz Ármin és Fia II. 155.

Weiszkopf Mihály II. 393.

Wcisz Manfréd I. 49.

Weisz Mór II. 488.

Wekerle Sándor dr. I. 100.

Wenckhei:n család I. 124.

Werbczy István I. 27, 67, 94,

123, 141, 145, 146, 151, 152,

153, 165, II. 328.

Werkner Artúr II. 155, 488.

Wernor Károly II. 540.

W^erner Venozel II. 534.

Wesselényi család I. 487, II.

331, 338.

Wesselényi Ferencz II. 427.

Wesselényi Miklós I. 392.

Wes.selényi Pál II. 333.

Wettenstein József dr. 1. 118.

Wettstein család I. 487.

Wiedenmann Bemard II. 454.

Wiener család I. 146.

Wigner Fülöpné özv. I. 157.

Wild Károly I. 160.

Wímmersperg Manó báró 11. 73.

Windisch család I. 85.

Windisch János II. 70.

Windisch József II. 70, 80.

Windischgrátz berezeg I. 402,

11. 363, 43.5, 512.

Winkler Pál II. 308, 534.

Winlcrnitz Gyula II. 488.

Wiiker György TI. 462.

WiiMil .József 11. 178.

Wodiáner Béla I. 93.

Wodiáner család I. 487.

AVodiáner János 1. 93, 11. 70. 81.

Wodiáner Sámuel 17. 413.

Wolf Sándor I. ()2.

Wolfinger Alajos II. 64.

Wiilfner Gj'ula és Társa II. 488.

Wratiszláv Lajos gróf I. 28.

Wrdas (lásd Ordas.)

Wydan (lásd Dány).

Zab II. 54.

Záborszky család I. 487.

Zádor I. 115.

Zádor János II. 515.

Zádor puszta I. 104.

Zag.yva I. 19.

Zagyvarékás I. 164.

Záh Feliczián I. 339.

Záh nemzetség I. 158, 286.

Zakar Károly II. 377.

Zala Sándor I. 43.

Zarabok (lásd Zsámbok).

Zámolyi József II. 373.

Zánthó (lásd Iviskuiilaczháza).

Zaorál János II. 155.

Zassz György II. 512.

Zlechew (lásd Tápiószecs).

Zpchewd (lásd Tápiószecs).

Zechw (lásd Tápiószecs).

Zedlitz Emiiné bárón I. 74.

Zeleméry család I. 112.

Zeleméry Miklósné II. 361.

Zelenka család I. 487—488.

Zelenka Pál II. 373.

Zenneg György II. 454, 456.

Zentmarthonkatha (lásd Szent-

mártonkáta).

Zenthmarthonkatliaya (lásd

Szentmártonkáta )

.

Zerdahelyi Gábor II. 433.

Zeremlyén (lásd Szeremle).

Zeyk József I. 147.

Zichy család I. 39, 4.5, 56, 110,

116, 152, 164.

Zichy Edmund gróf I. 92.

Zichy Ferencz gróf II. 413.

Zichy Géza gróf II. 342, 491.

Zichy Hippolyt gróf II. 512.

Zichy Lstván gróf II. 454, 456.

Zichy Miklós gróf II. 456.

Zichy Péter gróf II. 454, 456.

Ziska család I. 133.

Zittl Róbert II. 533.

Zlinszky Aladár II. 308.
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Zlinszky család I. 33. 74. 48S.

Zlinszky Elek II. 178.

Zlinszky György I. 81.

Zlinszky Lstván I. 34.

Zlinszky János I. 434.

Zlinszkj- József II. 460.

Zohár Ferencz I. 28.

Zolnay család I. 488.

Zoltán Béladr. (Csepeli) I. Kii.

Zoltánniajor I. 161.

Zoinborv család I. 488.

Zoinbory család (Kis- v. Szu-

pataki) I. 488.

Zombory János II. 534.

Zöldhalom puszta I. 40.

Zöldségtermesztés II. 58.

Zubor család (Pataji) I. ;

Zuczay Dömötör II. 4.59.

ZSámbék I. 164—165.

Zsámbok I. 165.

Zsarnóczay János I. 381.

ZseUérpáskom I. 141.

Zsellérpuszta I. 61.

Zseny István II. 81.

Zseny József II. 81.

Zsidó I. 165.

Zsidó nemzetség I. 68, 165, 285.

Zsifkovics Aladár dr. II. 371.

Zsiger puszta I. 141.

Zsigmond I. 339.

Zsigmondmajor I. 160.

Zsírkereskedés II. 162.

ZsLska család I. 151.

Zsiványbarlang I. 117.

Zsobiay család I. 81, 488.

Zsolnay Jen I. 434.

Zsolnay Jen ifj. I. 434.
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