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ELSZÓ.

A „Magyarország Vármegyéi és Városai" czímü országos monográfia

szerkesztsége azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy e kiváló munka
legújabban megjelent kötetéhez, Pozsony vármegye és Pozsony szab. kir.

város monográfiájához az elszót írnám meg.

A mily megtisztel és szép, épp oly nagy is reám nézve e feladat, mert

nem tekintve, hogy öreg ember vagyok, és hogy vállaimon az évek nehéz

súlyát érzem, szintén ki kell jelentenem, hogy a tollíbrgatás nemes és szép

mvészetében gyöngének érzem magamat.

Hogy e feladat teljesítésére mégis vállalkozni kívántam, azért történt,

mert családom si tradicziói e vármegye és város múltjával három évszázad

óta elválaszthatatlanul össze vannak forrva s így reám, mint a Pálffy-család

szeniorjára, az a kötelesség is hárul, hogy ott és akkor, a hol és a mikor

csak lehet, szeretett vármegyém és városom érdekében minden tlem telhett

elkövessek.

Eletem munkássága és tevékenysége is Pozsony vármegyéhez és Pozsony

városához fzdik s így csak természetes, ha a Gondviselés adományozta

hosszú életem alkonyán talán az utolsó határknél visszatekintek az

általam bejárt útra, a melynek két oldalán megtalálom egy emberölt ese-

ményeit és történetét.

Elmerengve a történelmi múltban, elmém felidézi dics eldömet, Pálffy

Miklóst, a gyri hst, a ki lángoló hazaszeretetével és si erényeivel a XVI.

században hazájának dicsséget, családjának elismerést és becsülést szerzett

s királyának kegyébl és hálájából zászlós-úrrá, Pozsony várának örökös

fkapitányává és Pozsony vármegye örökös fispánjává neveztetett ki, elren-

deltetvén s törvénybe iktattatván, hogy családjának legidsebbje e méltó-

ságot a jöv idkben is örökölje és viselje.

Feltnnek elttem Pálffy Miklós utódainak dics alakjai, a kik tudá-

sukat, tehetségüket mindenkor a király és a haza javára szentelték, fényes

példát nyújtván nekünk, a kés unokáknak, hogy mint kell egy egész életet

a legszigorúbb kötelességtudással hazánknak áldozni.
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Vizsgálom multamat, életem munkásságát s felmerül elttem a kérdés.

ha vájjon méltó voltam-e eldeim hagyományaihoz. Ezt megítélni nincs jogom;

de lelkiismeretem megnyugtat annyiban, hogy kötelességmulasztás vádja engem

sem terhel, inert kora ifjúságomtól, 1846-tól, mai magas koromig, minden

idben a munka és a tettek mezején állottam, úgyis, mint országgylési kép-

visel, mint megyei virilista és számos megyei bizottság tagja, de úgyis, mint

számos közérdek és emberbaráti egyesület és intézmény elnöke és vezet

tagja. Igaz, hogy az én munkásságom inkább a békés tevékenység keretei

között mozgott, de hazánk általános viszonyaiban, az utolsó ötven esztend

alatt a békés fejldés oly gyökeres változásokat teremtett, hogy erre a zajtalan,

de öntudatos munkára elkerülhetetlen szükség volt.

Közgazdasági helyzetünk és mezgazdaságunk tökéletes átformálódása -

a nemesi eljogok megszntével egész vármegyei életünk átváltozása - ipari

téren, a ezéhrendszer megszüntetésével a szabad ipar kialakulása, a társa-

dalmi tömörülés és tevékenység megindítása, a közmveldés fejlesztése, mind

oly esemény volt, a mely a békés, de öntudatos munkát nagyon is szüksé-

gessé tette s legnagyobbrészt ezek eredményének tekinthetjük, hogy Magyar-

ország ma a müveit államok sorában méltó helyet foglal el.

A dévényi vár fokán magasló Arpád-szobor hatalmas alakját nem hiába

emelték a millennium évében. Pozsony vármegye Dévénynyel s a Kis-Kár-

pátok a Fehér-Hegyekkei ezer év óta védi hazánknak nyugatról, s talán

azért oly pompázok a Duna-völgy virányai s oly örökzöldek a Kis-Kárpátok

bérczei s azért oly termékenyek a vármegye hantjai, mert oly sokszor öntözték

honfiaink vér- és verejtékcseppjei. A hol ma az erd legnemesebb vadja

büszkén hordozza aganeskoronáját, a hol a hegyi kristálypatakban a pisztráng

ezikázik, a hol a völgyek ölén ma a rézhámor kalapácsai zuhognak, vagy

a fürészmalmok zaja veri fel a csendet : hányszor csillogott a magyar vért és

fegyver, és dobogtatta a honfihév a vitéz, a hs lelkesült szívét. Ott, a hol

ma a gözkocsi dübörögve száguld, a hol a nyári verfényben az aranykalász

imbolyog, a hol a gzeke mélyen szántja a termékeny föld hantjait, a hol

az arató dala, a pacsirta éneke zengi be a határt, hányszor rohant nyerítve

a harczi men, küzdött félistenként a hs, belemennydörögve ellensége soraiba,

hogy: „iVe bántsd a magyart /"

Vármegyénk, st minden egyes városunk, történelmi emlékektl meg-

szentelt színhely.

De termékeiben is mily változatos és szép ez a mi vármegyénk, ez a

mi imádott szkebb hazánk és ez a mi si városunk!

Hegyei értékes erdkkel koszorúzvák; fája kitn és keresett. A szarvas,

az z, a vadsertés, a róka, a fáczán, a fogoly és a nyúl oly bven tenyészik

itt, hogy hírnevessé, irigyeltté teszik vadászatainkat.

Vizeink : a Duna és Kis-Duna, a Morva, a Vág, a Dudvág. a Fekete-víz

halban bvelkednek ; hegyi patakjaink s számos halastavunk pisztrángot,

pontyot s rákot tenyésztenek.



ELOSZO. IX

Mezgazdaságunk virágzó. Kitn búzát, hírneves árpát, czukorrépát

s számos kereskedelmi növényt terem ez az áldott talaj.

Hegyeink lejtit szlvel látjuk beültetve, és gazdáink szorgalma még
mindig elegend mennyiség s kitn bort teremt,

Állattenyésztésünk fejlett és sokoldalú; a már jellegzetes „Kis-Kárpát"

melléki tájfajta szarvasmarhánk" keresett árúczikk, pompás hízlalóanyag.

Lovaink tetszets formájúak, tüzesek és kitartók, jó futók és alkalmas igás-

állatok.

Kiterjedt, jövedelmez üzletág megyénkben a tejgazdaság s naponta ren-

geteg mennyiség tejet szállítunk Bécsbe, táplálván — jó pénzért -- osztrák

szomszédainkat, a kik hízóállataink húsáért is gazdagon adóznak nekünk évente.

Gyümölcstermelésünk számottev, és a kiváló minség s felséges íz
terményeket szívesen vásárolják.

Pozsonyi és zohori kertészeink, válogatott zöldségükkel, nemcsak Bécset

és Ausztriát, hanem Németországot is felkeresik s éppen ez az oka, hogy a

kerti termelésre alkalmas területek értéke és bére igen magas.

Mezgazdasági iparunk is igen kiterjedt; több nagyarányú czukorgyár

folytat virágzó üzemet vármegyénk területén. Keményít- és szeszgyáraink

sokasága a mezgazdaság intenzivitását szolgálja.

Vármegyénk északi részén a házi iparral is foglalkoznak s tót leányaink

hímzése bámulatos ügyességre vall, úgy hogy Izabella kir. herczegnönk

kezdeményezésére „Háziipari egyesület" is alakult, a mely czéljának tartja

nemcsak a himzés taníttatását és irányítását, hanem gondoskodik a munká-

latok értékesítésérl is.

Vármegyénk és városaink ipari állapota oly magas fokú, hogy még fel-

sorolni is sok volna azt a számos iparvállalatot, a mely Pozsonyban és a

vármegye területén fennáll.

Talán a mezgazdaság és iparfejlettség az oka, hogy vármegyénk és

városunk munkásai mindig elegend munkát kapnak s így megélhetési viszo-

nyaik is jobbak, mint hazánk más vidékein. Az is örvendetes tény, hogy a

munkásviszonyok kielégítk, mert nem tekintve néhány nagyobb uradalmat

és gazdaságot, a hol a belterjes kezelés túlsók munkáskezet igényel, a munkás-

kereslet és kínálat többnyire kiegyenlítik egymást.

Lakosságunk túlnyomólag magyar és tót, és csak elszórtan találhatunk

német községeket, a melyek azonban a környék nyelvét kivétel nélkül beszélik.

A tót nemzetiség békés egyetértésben él magyar testvéreivel s megnyugvással

állítható, hogy sem a pánszlávizmus, sem a szocziálizmus tévtanai mélyre-

ható gyökeret népünk lelkületében nem verhettek. Sajnosán kell azonban

megemlékeznem ama lelketlen csábítók áldatlan munkájáról, a kiknek a mkö-
dése az amerikai kivándorlás megindulását eredményezte, mely, fájdalom,

évrl-évre mind szembeötlöbb kezd lenni. Ennek a bajnak van hivatva gátat

vetni a falvak lakosainak olvasó- és gazdakörökbe, nemkülönben hitel- és

fogyasztási szövetkezetekbe való tömörítése, a melyeket a már 33 év óta

vezetésem alatt álló „Pozsonyvármegyei Gazdasági Egyesület" terjeszt és
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szaporít nagy szorgalommal; de hogy ez akczióval sikerül-e majd gátat vetni

a kivándorlás lázának, azt csak a jöv fogja megmutatni.

örvendetes körülményként említem még meg, hogy tótjaink között a

magyarosodás mind nagyobb tért hódít, a miben nagy érdeme van a „Pozsonyi

Közmveldési Egyesület" -nek, a melynek szerencsés voltam 25 éven át -alel-

nöke és elnöke lehetni. Ez az egyesület nagy áldozatok árán magyar kisded-

óvókat tart fenn. Ezenkívül a sikeres magyar tanításért évrl-évre gazdagon

jutalmazza néptanítóinkat.

Azt hiszem, hogy ezek után az én, amúgy is hosszúra nyúlt elszavamat

be is fejezhetem. Meggyzdésem az, hogy ebben a szép vármegyében és

ebben az si koronázó városban mindent elkövetnek az arra hivatottak, hogy

a lakosság megélhetése és boldogulása biztosíttassék ; nem mondom, hogy

e tekintetben már minden megtörtént ; de azt tudom, hogy a hazafias buz-

galom és kötelességtudás a jöv tennivalóit is elvégzi, a jöv feladatait is

megoldja.

Adja a magyarok Istene, hogy a békés idk békés munkáját sokáig ne

zavarják nagyobb megrázkódtatások.

Gróf Pdlffy István.
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POZSONY VARMEGYE TERMÉSZETRAJZI VISZONYAI.

1. A vármegye határai. Míg hazánk állami határainak megjelölésében he- Határok.

gyeinknek nagy szerep jut, addig vizeink csak kevés helyen szolgálnak

határokul. Ezt éppen Északnyugat-Magyarországon is szemlélhetni, hol nem
a Kis-Kárpátok, hanem a Morva-folyó mentén vonul el az ország széle. Ez
országszél egyszersmind Pozsony vármegye egyik részének határterülete, mivel a

Morva folyó torkolatától kezdve föl a Miaváig Pozsony vármegye nyugati határát

is jelöli, bél fell a Morva torkolatától kezdve már a Nagyduna szabja ki

nagyjában a vármegyének Mosony vármegyével érintkez végszélét, míg kelet

fell részben a Bláva, a Vág, a Dudvág választják el egyes szakaszaikkal

Nyitra vármegyétl. Csak délkeleten különítik el a vármegyét Gyr- és

Komárom vármegyéktl közigazgatási határok.

A vármegye határai e szerint nem esnek össze ama geológiai határokkal sem,
melyek a pozsonyi medenczét vagy Kis-Alföldet, a nagy pannóniai medencze
e melléköblét alkotják. E tágas, természetes medencze a vármegye politikai

határain át messze túlterjed a Dunán meg a Vágón, mert egyfell a Garam-
nál éri keleti irányban határát ott, hol a Garamon túl a Mátra-hegység
neogén emelkedései szakadozottan lenyúlnak az esztergom-visegrádi traehyt-

vidékig, délen pedig a Bakony kréta- és eoczén-alakulatáig s aztán nyugaton
a Fertvidék és a Stájer hegyvidékek neogén emelkedéséig. A vármegye
tehát csak része annak a nagy földtani medenczének, melyet a nógrád-, hont-

és pestmegyei Dunaszorulat melléki andezit-hegyek aljában elterül neogén
rétegek és a vas-zalamegyei pontusi (pannóniai) halmok kötnek össze a nagy
magyar medenczével. De másfell belenyúlik vármegyénk területe a bécsi

medenczébe is, melyet a hainburg-bécs-korneuburgi neogén- meg kréta-for-

máezió határolnak körül.

2. A vármegye hegysége. Jellemz e vármegyére nézve az is, hogy Hegységek.

4216 -17D kilométernyi területét egy délrl északkeletnek vonuló, a tenger szine

fölé 570 m., a Morva- és Váglapályok fölé pedig 423 m. közepes magassággal
emelked hegység két egyenltlen részre osztja. Ertjük a vármegye határain
belül önálló hegyrenclszert alkotó Kis-Kárpátoltat, melyek a Fehérhegység néven
ismeretes folytatásukkal hegyrajzi szempontból nagyon érdekes és tanulságos
földtani jelenségül tnnek föl. Két különálló hegyvilágot kötnek össze egy-
mással : az Alpesekét és a Kárpátokét. A Kis-Kárpátok gránitja és jurája a

Kárpátok hasonló kzettömbjeinek szigettartozékai, míg neogénje a Lajta-

hegységtl átnyúló lerakodás, mely a Kis-Kárpátot csak a Morva síkja men-
tén kíséri; kristályos palái a Wechsel fell a Lajta-hegységen keresztül

nyomozhatok. Régtl fogva ismeretes a geológusok eltt, hogy a Kis-Kárpátok
a keleti Alpok kristálya tengelyének folytatásai, és a hamburgi rögök a Kis-
Kárpátokhoz szorosan hozzávetik, 1 és hogy a Kis-Kárpátok a tulajdonképeni
Kárpátokhoz az átmenetet közvetítik.

3. A vármegye földtani alakulata. A vármegye térszíne a Kis-Kárpátok 5Ü5!™'
erds középhegysége, meg a Vág-Dima és a Miava-Morva folyók lapálya
között oszlik meg. A Kis-Kárpátok a Dunától északkelet felé éppen Nyitra,

vármegye határáig terjednek. Jabloncza és Nádas, illetleg Nahács között
400 méternél alacsonyabb, harmadkori neogen-kori üledékekkel borított

halomvidék, a vágvölgyi és morvavölgyi medenczék közt közleked egy-
kori csatornájaként választja el a Kis-Kárpátokat a tulajdonképpeni Kárpá-

1 Bau und Büd Österreichs. Wien, 1903. 652. lap.
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toktól (morva-magyarországi határhegység). Ez a halomvidék a hegymögi
(Zahorje) terület Nyitrában, melybl a brezovai hegység, a Nedzsó* és a
berenezeváraljai mészszirtek, mint a Kis-Kárpátok folytatásai, szigetekként
emelkednek ki.

A Dunától a hegység északkeleti végéig 55 km. a Kis-Kárpátok hosszú-
ága, szélessége 10— 12 km. között ingadozik, 14 kmétert sehol nem
halad meg.

A tulajdonképpeni Kis-Kárpátok a Dunától Konyha-Ompitál széles-
ségéig terjednek, 35 km. hosszan ismét a Fehérhegység veszi kezdetét és
20 km. mentén nyúlik el. A hegység elbbi déli részét gránit és kristály-
palák alkotják, széles, egyenletes háttal délnyugatról északkelet felé foko-
zatosan magasabbodó csúcsokkal: Zergehegy 439 ni

f, Erddy-hegy 472 '7,

Kis-Javornik 595 "?, Smelech 709 "l

/, mely egyúttal legmagasabb orma e

résznek. Északkelet felé ismét alacsonyabb a gerincz. Mély nyergek nem
réselik a tulajdonképpeni Kis-Kárpátokat, mert a pozsonyi alagút fölötti úthágó
nem annyira ilyenül, mint inkább a dévény-pozsonyi 343 '"/-rel kulmináló
szigethegy választékául szolgál. A Baba-hágó ellenben, mely Pernek és
Bazin között az egyetlen országútat áthozza a hegységen, 527 m

i magasságú.
A Fehér-hegység triász- és jura-rétegekbl áll, melyek a tulajdon-

képpeni Kis-Kárpátok nyugati peremét alkotva, Széleskút és Ompitál között
a gránit elé kanyarodnak és délnyugat-északkeleti tarajas vonulatokban
alkotják a mészkhegységet. A Viszoka 754 "V, Racksturn 748 '"/, Wetter-
ling 724 "1 és a Burián 761 W!

/ ennek kulmináló csúcsai; az utóbbi egy-
szersmind az egész hegység legnagyobb magassága. A Kis-Kárpátok föld-

tani alkotásával jeleseink közül többen foglalkoztak, így dr. Komhuber,
Pettko (1856); legújabban Beck és Vetters írták le tüzetesen egy szép nagy-
mérték geológiai térkép kíséretében.

A Kis-Kárpátokban hasonló kzetek vannak, mint a Magas-Tátrában

;

miként Prof. Dr. Uhlig a Magas-Tátrában, úgy Beck és Vetters a Kis-Kárpá-
tokban azt tapasztalták, hogy a gránit- és kristályos palákból álló tömegen
a permi, triász- és hasz, (jura) periódusok kvarczit-homokkbl és konglome-
rátból, palákból, dolomitból és mészkövekbl, agyagpalából ós márgapalából
való üledékei nyugszanak. Miként a Magas-Tátrában, itt is a sedimentumok
magastátrabeli és tátraalji alakulatokra oszthatók ; amazok a triász rétegei

nélkül a hegység belsejében találhatók, az utóbbiak a teljesebb másodkori
rétegsorral a hegység szegélyét kísérik.

A tátraalji rétegalakulásban az alsó triász rétegei között eruptív kzetek
(melafir) fordulnak el. Ezek a rétegek nyugati és északnyugati hajlásúak
és egymásra torlódott rétegboltozatok (antiklinálisok) pikkelyeivel építik fel

a hegységet. Több harántos, úgynevezett leveles hasadás szeli át az egészet,

mely két hosszanti repedés vagy törés mentén emelkedik ki a környez
lapályból. Az eoczén-rétegek nyugatról és a neogén harmadkori konglomerát
agyag- és durva mészkbl álló képzdmények és a leülepedésük korában
már kialakult hegységet szigetszeren vették körül. Diliuviális homok és lsz
fedik a hegyaljának harmadkori rétegek alkotta hullámos felszínét ós észre-

vétlenül mennek át a folyómelléki, majd mocsaras, majd homokos jelenkori

(alluviális) folyóvíz lerakta, a szigetségeken széltl össze-visszaságban felhal-

mozott halmokkal barázdált rónaságaira. A Csallóköz hullámtérszinén

legbájosabb a diluvium és az alluvium elkülönítése.
Ásványok. 4 a vármegye ásványai. Ásványokban a vármegye bvelkedik. Els helyen

említjük a fekete palakövet, mely nem spala, hanem a liászmész-képzdmény-
nek egyik tagja. Elfordul hatalmas rétegekben és fejtik részint nyílt vágás-

helyeken, részint tárnákban, a regényes fekvés Máriavölgy hegységében.
Ez ásvány jól felhasználható iskolai írótábláknak, mindennem dísztárgyak-

nak, bútorboríték-tábláknak, lépcsknek, tet- és talajburkolatnak s utak készí-

tésére. 3 Mind a bel-, mind a külföld számos helyére, kivált Szerbiába kiviszik.

2 Heinrich Beck u. Hermann Vetters : Zur Geologie der klemen Karpatken. Eme
strotograpkisch-tektonische Studie ; Beitráge zur Palaeontologie und Geologie Österreick-

Ungarns und des Orients. Bd. XVI. Wien u. Leipzig, 1904. 1:75000 mérték földtani

térképpel.
s Komhuber: Yerhandl. d. Ver. f. NE. zu Pressb. 1859. IV, 73. és 1920. XX. 3.
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'Gyakori a grafit, mely grafitpalában Bazin, Dévény, Pozsony, Pernek
vidékein jön el, az utóbbi helyen nem ritkán tiszta minségben- A calcit

fehér szálas minségben Dévényben, kristályosan Párádon található. A
Dévény és Dévénynjíálu közt konglomerat, gránit és homok közé szoruló

lajtamész a legjobb épít- és mkövet szolgáltatja. E kzet, melyet
meszet kiválasztó tengeri algák, a korallszirtekhez hasonlóan alkottak, itt

10—12 méternyi vastagságban kínálkozik bányászásra. A Kis-Kárpátok nyu-
gati részén, a stomfai uradalomban sötétszürke márvány fordul el. Cseppk
Detrekszentmiklóson képzdik a falu mellett lev barlangban. Bornit a

Klokocsáva-hegyen Losoncznál, a szétomlott melaphyr-mandolak egyik telé-

rében. Ugyanitt található prehnit, calcit és seladonit is chalcedonnal és kvarcz-

•czal. Pernek vidéke általában szapora némely ásványfajokban, milyenek az

.arzenopyrit, mely itt a chloritpalában, a galenit, mely itt behintve s vaskosan,

a szfalerit, mely itt barna és fekete kis jegeczek alakjában mutatkozik.

A senarmontit e helyt valószínleg az antimonit átváltozási terménye. A fehér

antimonércz (valentinit) e vidéken telérekben, garmadás és csillagos csopor-

tokban, meg lemezes kristályokban található. A cervantit néha meglehetsen
sr tömegeket alkot. Az antimonit a gránitkzetben Bazinban termeldik
telérekbl, de Perneken is, hol vaskosan, néha garmadás alakban jelentkezik.

E két hely még egyéb ásványfólék lelhelye is, milyenek a vasJcéneg (pyrit),

a vörös antimonércz (pyrostibit) s a scheelit. A vaskéneg Bazinban chloritban

és agyagporphyrban rétegesen s a fillitben vastagon szerepel, Perneken
ellenben behintve és vaskosan. Czajla község környékén is szapora a vas-

kéneg. A nevezett három község vidékén 1,604.185 D méternyi területen a

vaskéneget ki is aknázzák. E területbl Czajlára 721.862, Pernekre 631.629

és Bazinra 250.693 D méter esik. Az évi termék összesen valami 26.683

métermázsára tehet, 16.000 korona értékben. A vörös antimonércz Perneken
t- és hajalakú jegeczekben, sugáros és garmadás csoportokban található,

míg a scheelit Bazinban pyrittal a gnájszban, Perneken a kvarczczal, pyrittal

•és antimonittal. Bazinban található még ezeken kívül a chlorit is. A barna
vasércz (limonit) Modortól nyugatra, Almáson fordul el. Ugyancsak itt talál-

tatik psilomelan is. Stomfa, Borostyánk és Lozornó határában a meszes liasz-

palák mangánérczet tartalmaznak. Modorban feltnik az aventurin gránit- és

gnájszgörélylyel együtt. Széleskút vidéke szintén termel néhány ásványfajt,

milyen a chlorophacit, mely a melafir közelében átváltozott olivin ; a delessit,

mely itt gumók alakjában melafir-mandolakben fordul el. Nem ritka e helyt

.a közönséges földpát sem, mely egyébiránt Pozsony vidékén sem ismeretlen.

Pozsony és Récse között s a pozsonyi szlkben és gránitban szabálytalan

teléreket alkot a kálicsillám (muskovit), mely itt több érdekes sajátsággal bír

.s nemcsak sugáros, hanem nagylemez szép ezüstfehér táblájú is. Pozsonynál
az alagút és a Rozália-kápolna között a vaskéneg talkos agyagcsillám-palában
jelentkezik. A gránát nevezetes nagyságban felmerül Pozsonynál az ú. n. Hutter-
kbányában, ' továbbá a Mély-út közelében az egykori Strasser-, most Dubsky-
kertben. 5A gránát fajaiból pedig az almandin Récsén a kisszemcséj gránitban,

s kristályai néha igen jól kifejlditek. Az eucamptit ugyancsak Pozsony és

Récse között s az alagútnál is a kisszemcséj gránitban lemezes alakban,

mint a chlorit-csillám teljesen új faja jelentkezik. A kvarcz egyik változata

:

.a füsttopáz, az alagúti kbányában került el. 6 Nem ismeretlen a vármegye
határában az arany sem. Ez Bazintól északnyugatra, a durvaszemcséj gránit

ereiben, finoman beszórva mutatkozik, vagy csak fuvalatképp, de lemezek és

pikkelyek alakjában is. A jelen század közepén már csak a jobb darabokat
válogatták ki a törmelékbl s dolgozták fel az ekkor már düledez zúzómvek-
ben. 7 Más helyeken, mint Limbachon, e nemes fém a zsírk ereitl átjárt bomló
gránit kvarezteléreiben, Perneken pedig igen finoman a kovagban elosztva s

gyéren behintve jön el. A Duna fövényében is mutatkozik s nyilván alpesi

arany. Hajdan a Csallóközben virágzó aranymosások voltak, melyek szívesen

vásárolt tiszta aranyat eredményeztek. Végre mindezeken kívül említjük még a

4 Verhand. des Vereins f. Naturkunde zu Presburg 1856. I, 2.

5 Verhand. des Vereins f. NK. zu Presburg 1857. II. 2, 7.
c Verhandl. des Vereins f. XK. zu Presburg 1856. I, 24.
7 Kornhuber : Verhandl. d. Ver. f. Naturk. zu Presburg 1857. II, 62.
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barnaszenet és a tzeget. A szép és igen hasznavehet barnaszén 30—40 ölnyi

mélységben Haszprimka táján található. Palás-leveles barnaszén nyomai
mutatkoztak Pozsonyban az Esterházy-téren is, hol kútásás alkalmával
1 1 ölnyi mélységben ya

— 1 lábnyi vastagságban jelentkezett. Nagyon való-
szín azonban, hogy mivel fekvése, keleti irányban, a rétegek hajlásának meg-
felelleg keskenyedik, egészben csak jelentéktelen kiterjedés. 8 Ugyancsak
Pozsonyban lignit nyomára akadtak, szintén kútásás alkalmával, a Széplak-
utezában, 11 ölnyi mélységben. 9 Továbbá a Marczal-, a mai Stefánia-utczában
is. lö ölnyi mélységben. 10 De Nagyszombatban is akadtak kútásáskor a
vasútnál lignit-nyomokra. 11 A tzeg több helyt jön el, névszerint Bsnél,
hol mintegy 300 holdnyi területen, 5—6 lábnyi vastagságban, továbbá Szent-
györgytl délkeletre a Súrerdben, hol vagy 968 holdnyi területen átlag
4 lábnyi vastagságban s Várkonyban, hol valami 400 holdnyi területen
5—6 lábnyi vastagságban található. Mindez a hazai tzegtömegnek ugyan
nagyon csekély százalékát teszi, 12 mindazonáltal mégis e vármegye is számot
tarthat arra, hogy nem tekintve a tzegeknek tisztán gazdasági jelentségét,
része lesz majdan ama sikerekben, melyeket a hazai tudomány éppen a
tzegeknek nem csupán felületi flórája, hanem az azok aljában eltzege-
sedett egykori flóra mikroszkópi és mikrochemiai tanulmányozásával aratni

fog. Vármegyei tzegtelepeink is adatokat fognak szolgáltatni hazánk terü-

letének biológiai ismeretéhez. 13 A súri tzeg égési értéke 1580, vagyis
33 mázsa tzeg megfelel egy harmincz hüvelykes fenyfa ölének. 1 * A Súr
közelében lev Szilfamez tzegének égési értéke ellenben 2390 hegységnek
felel meg úgy, hogy belle 22 mázsa ér föl — ftési hatályra nézve — egy har-
nüncz hüvelykes fenyfa ölével. 15 Megjegyezzük, hogy itt a fekete szénnek

eddigelé semmi nyoma sem fordult el. 16

5. A vármegye folyóvizei. A vármegye hegyrajzi alakulatának alakitól ag kellett

hatnia annak sajátos vízrendszerére. A Kis-Kárpátok vízválasztót alkotnak

a pozsonyi és a bécsi medencze között. A hegység folytonos gerinczet alkotva,

egyes kisebb hegycsomóival és több rövid oldalágaival csupa harántvölgyeket
mutat, mi a vizek ellenkez irányú levezetésére volt határozó. E vármegyében
tényleg, ha a Dunába öml Károlypatakot és a Vödriczet nem számítjuk,

mindössze két külön folyóvízvidék van: a Kis-Kárpátok nyugati, vagyis a

hegyentúli, meg a Kis-Kárpátok keleti, vagyis a hegyeninneni folyóvíz-

vidéke. Amaz a Morva-folyót, emez a Vágdunát táplálja akképpen, hogy az

azoktól levezetett vizek még csak a vármegye határain kívül egyesülnek újból a

közösen levezet nagy csatornában : a Nagydunában. A lassan hömpölyg
Morva legnagyobb mellékfolyói Pozsony fell a Miáva, mely egyszersmind
megyehatárul szolgál Nyitra felé ; tle délre a detreki, széleskúti és rohr-

bachi patakokat magába egyesít Rudava; a konyhai és perneki vizekbl
keletkez Maiina, továbbá az Almási, Stomfai és Beszterczei patakok. Mindezek
nyugati és délnyugati irányban futva ömlenek a Morvába. Ellenben a Vág-
dunába szakadó folyóvizek a Kis-Kárpátok keleti lejtirl futnak le délkeleti

irányban. A Bláva, a Polána vagy Spaczinska-patak, a Párnát magába vev
Tirnava s a Gidra vagyis Czi/fen-patak, valamint a Királyfalvai meg Dubovai
patakokat magába foglaló Modrapatak és a Csádé egyesülésébl keletkez

8 Kornkuber : Die geol. Verháltnisse. i. m. 4—5. 11.

9 Verhandl. d. Ver. f. NK. zu Presburg 1859. IV, 60.
10 Correspondenzblatt des Ver. f. NK. zu Presb. 1863. II, 191.
11 Kék tályogon néhány vonalnyi vastagságban mutatkozott itt egy sötétbarna, kissé

merev, kagylóstörésben viaszszerleg fényl lignit. (Verhandl. d. Ver. f. Naturk. zu Presburg

1859. IV, 7—8.)
12 Thenius szerint Magyarországban Horvátországgal együtt 42.093 hektár tzeg van.

(TJeber die Torfmoore der oest.-ung. Monarchie u. derén Verioerthung in der Industrie, közzé-

téve az Alig. österr. Chemiker- und Techniker-Zeitung VIII. évf.)
13 Lásd Staub Móricz czikkét : A tzegtelepek kutatásának fontosságáról, a Term. tud.

közi. 1892. XXIV, 136—142. Ugyan : A hazai tzegtelepek kutatása, i. h. 1892. XXIV, 315—317.
Ugyan : A tzegtelepek értékesítése Németországban, i. h. 1892. XXIV, 584—597.

14 Mack és Bauer vizsgálatai szerint. Verhandl. d. Ver. f. NK.zu Pressb. 1858. ül. 2. 35.

i5 U. o. III. 2, 35—36.
16 Ilyenrl híreszteltek 1857-ben Cseklész vidékén, hol 17° mélységig próbafúrást is

tettek, a földtani vizsgálatok szerint azonban az eredmény minden reménve nélkül.

(Verhandl. d. Ver. f. Naturk. zu Presb. 1857. II. II, 27. Pr. Ztg. 1857. 252 sz. P,esse 185/.

254. sz.)
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Dudvág, melybe még a Sardpatal- s alább a Feketevíz is szakad, vármegyénk
határpontján jut a Kisdunába, mely már Komáromvármegyében a Vággal egye-
sülve, mint Vágduna szakad a komáromi várfok alján a Nagydunába. A Nagy-
duna Dévénytl Ásványig mintegy 60 kilométernyi vonalon szegi be várme-
gyénk területét dél fell.

6. A vármegye szigetséqe. Az által, hogy mindjárt Pozsonyon alul a Duna szigetség.

két nagy ágra : a Nagydunára és a Kisdunára, másként Érsekújvári Duna-
ágra szakad, alakul a földtani képzdések egyik legfeltünbbike, az e vármegye
déli területét alkotó s részben Komárom meg Gyr vármegyékre is kiterjed
Csallóköz. E sziget akkora, hogy kontinensünk folyóvízrendszerében, mond-
hatni, páratlan kiterjedés. Területe 188,519 hektárnyi (1885 km 2

.) s mintegy
200 helység s népes puszta fekszik rajta. Úgy tekinthetni, mint a hatalmas Duna
folytonos geológiai mködésének, hordalékjai folytonos lerakodásának követ-
kezményét. A Csallóköz éppen úgy keletkezett, mint az a száz meg száz

más sziget, mely manap is környezi észak, de kivált dél fell. A mi ma
összefügg egész, az félezer évvel ezeltt még darabokból állott. A ma egy-
séges sziget a XIII. században még szigetcsoport volt. A kavics-, homok- s

földrészek folytonos sülyedése és fölszaporodása következtében az apró görély-

zátonyok évrl-évre növekedtek, közelebb jutottak egymáshoz, míg a köztük
volt dunai ágak s erek mindinkább eliszaposodtak s végre teljesen eltntek.
E mellett mennél inkább növekedett a sziget zöme, annál kisebbre szorult a

Duna legkülsbb ága, az érsekújvári ág, melynek erosiója a balpartot, tehát

a nagy szárazulatot támadta meg; de nemcsak kisebbre szonút az, hanem
a sziget növekedésének arányában fogyott is. A régi térképek e Dunaágat
még mint Fdunát tüntetik föl. Ez volt a török világban az Érsekújvár felé

tartó segédhadak útja s még korunkbeli emberek is emlékeznek arra, hogy
rajta vontató gzösök jártak. Ma már annyira sekély és iszapos, hogy közön-
séges hajóvontatásra sem alkalmatos többé. 17 Nincs is már távol az az id,
mikor majd csak vékony vízfonalként fog az alluviumban kóvályogni, hogy
végül mint ilyen is megsznjék. A Csallóköz északi részén elbb-utóbb
egyesülni fog a nagy szárazulattal s a jöv nemzedékek bizony csak a

múltnak írott emlékeibl fogják tudni, hogy az egykor termékenysége miatt
„Aranykert"-nek nevezett földdarab szigetvilág volt.

A Csallóköz emez alakulásából kell megfejtenünk, hogy míg azt a régibb

századokban száz meg száz vízér, st nagyobb folyóágak szelték át 18
s

öntözték termékenyítleg, addig ma már, a tkési vízér kivételével, alig

van megnevezésre méltó vizerecskéje. 19 Csupán a tavaszi hóolvadás vagy a
tartós es szokta idközönként a mélyebb földteknket víz alá borítani, hogy
a szárazabb idk beálltával aztán újból kiszáradjanak. De földtani alaku-
lásából kell továbbá megfejtenünk a Csallóköznek azt a tulajdonságát is,

melynél fogva vízválasztó dombvidéke nincsen. Az itt véghezvitt kereszt-

lejtmérések kimutatták, hogy e szigetség a Nagydunától a Kisdunáig folyton

való s csaknem egyenletesen lejts terület. A lejtés északnak és keletnek
tart, minek következtében a gyorsan lefolyó árvíz a Nagydunából önti el a
területetet s nem a Kisdunából. 20

7. A vármegye állóvizei. Nagyobb állóvize sincsen a Csallóköznek. Egyedüli Állóvizek,

mocsaras vidéke a Sárréten található, mely a Vaták, Patonyok és Udvar-
nok községek határai és a Kisduna között terül el s ma a népes Csalló-

közben mintegy tisztás helyet mutat. Hajdan ez a nagy térség összefügg

17 Századunk els tizedében mint tisztításra szoruló hajózható víz van említve az
iratokban; a negyvenes években már Holt-Dunává lesz. A hatvanas években hajózta körül
a Csallóközt igen magas vízálláskor utoljára Pozsony vármegyének és a Dunagó'zhajózási
társaságnak vegyes küldöttsége. Akkor arról gyzdött meg a bizottság, ..hogy ez az ág
aránytalanul nagy költséggel sem lenne többé hajózhatóvá tehet." (Földes : Fels-Csallóköz
árvédekezésének tört. 20—21. k.).

18 Mindezekre nézve lásd Ortvay Tivadar dr. Magyarország régi vízrajza czím munkáját.
19 1854-tl fogva folytak a Csallóközben a vízmentesítési munkálatok, melyek az álló-

vizek elvezetésére s a posványok kiszárítására czéloztak. {Csallóköz vízmentesítése 1854— 64-ig.
Azonkívül v. ö. Verhandl. des Ver. f. Naturk. zu Presbitrg. 1864-65. Vili, 34—41.) Az azután
való idk árvédekezési és különösen az 1887-ben megalakult „Fels-csallóközi ármentesítési
társulat" munkálatairól 1. bven és hitelesen Földes Gyula müvét : Fels- Csallóköz árvédeke-
zésének története.

20 Földes : Fels-Csallóköz árvéd. tört. 8. 1.
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tó volt, moly a kisdunából kapta rendes táplálékát. Még a múlt század
harminczas éveiben alig volt itt más szárazföld, mint a körülsánczolt széna-
kazal-helyek. Ez a nagyrészben mocsaras, nádas láposoktól keresztül szelt

hansági rétség, a túzokok és gólyák népes tanyájaként volt ismeretes. Ma
már lassan, de következetesen szárad, kisdunamenti hátsóbb részét már eke
alá fogták s szaporodnak rajta a majorok és szállások.

Nagyobb állóvize egyébiránt a vármegye más vidékének sincsen. A mi a
vizek e fajtájából található, az mind kisebbszer és idközi. Ily kisebb álló-

vizek találhatók Búrszentmiklós és Búrszentpéter vidékein, hol malmok
számára váló víztartókid szolgálnak. Laksárújfaln környékén szintén talál-

ható néhány kisebb vízmedencze ; Malaczka mellett a Búrerdben a Mahor-
lome, Bahno és a Rakarna-tó. De említhetk ezeken kívül a rohrbachi és a
lalii tavak is. A Kis-Kárpátok nyugati oldalán, nevezetesen a Miáva és a
Stomfapatak közt lev részen, Szentjános, Lévárd, Magasfalu, valamint a

Duna és a Morva alsó lapályain gyakoriak a mocsarak, melyek némelyike
nagyobb terjedelm. A Kis-Kárpátokon innen fekv területen a Súrerd
s Súrrét mocsaras területe még mindig valami 2164 katasztrális hold,
melynek ármentesítése most van tervbe véve. A Súr kétségtelenül egy
régebben itt állott tóvíznek a maradványa. Régibb térképeken mint lacus

Peiso meg is van jelölve, a nélkül, hogy ez elnevezésnek oly történeti jogo-
sultsága volna, mint a milyenben azt a régibb írók Pozsony városával össze-

köttetésbe hozzák. Az az állítás, hogy már a rómaiak lecsapolták volna
a Galerius császár alatt eszközölt csatornázás útján, 21 azonképpen tarthatatlan,

miután a Duna balpartja nem tartozott a rómaiak birodalmához. Táplálékát

e mocsár a Kis7Kárpátok keleti lejtirl folyó patakocskákból : a czajlai

völgyben lefolyó Opatakból, a limbachi vagy grinádi patakból, a szentgyörgyi
patakból veszi. Ezekhez járulnak kisebb-nagyobb idközi gyarapodások

:

esvizek és hóolvadások, úgy hogy e mocsárnál idnként áradásokról lehetett

szó. Keleti oldalán történ lefolyása a Fekete víz. 22 A Pozsonynál a vödriczi

völgyben, éppen a Vaskút nev nyári mulatóhely mögött lev két tó mes-
terségesen készült s eredetileg a vödriczvölgyi malmok számára használt

vízgyjt volt. A malmok megsznte óta e tavak az eliszaposodásnak vannak
áthagyva, a káka s nádas, meg egyéb vízi növényzet dús termhelyei s a

kuruttyoló békasereg kedvelt tartózkodó tanyái.

Ásványvizek. 8. A vármegye ásványvizei. Ásványvizek tekintetében sem mondható, hogy
a vármegye bennök gazdag volna. A mi van, az a vas- vagy kéntartalmú
hidegvizek közé tartozik. Pozsonynál a Zergehegy aljában 600 bécsi lábnyi

tengerszin (Adria) fölötti magasságban, a nyáron elég srn látogatott kies

és hs Vödricz-völgyben van ivásra és fürdésre berendezve a Ferdinánd
királyról elnevezett, de közönségesen csak Vaskút néven ismert vasas forrás. 23

Vize tiszta, színtelen és szagtalan. íze gyengén összehúzó. Hmérséke 9'2°R.
16'5° R. légmérséknél. E víz hosszabb állás után barna csapadékot hagy
maga után. Közelebb a városhoz, a hegyi liget szélén, van egy másik
vastartalmú forrás, a Mária-fürd, mely azonban ma már csak nyaralóul

szolgál s a pozsonyi Sz. Orsolya-apáczáknak tulajdona. A Kis-Kárpátok keleti

lejtjén ismertebbek a szentgyörgyi és a bazini ásvány-források. A szentgyörgyi

István-forrás a város közelében, lápos réten fakad. Vize , tiszta, átlátszó,

kénesszagú. Hmérséke 12 -99° R., 19 -44° R., légmérséknél. Égvényes kénes
hideg víz, 24 melyet ivásra s fürdésre használnak s kivált köszvény, csúz,

görvélykór, idült br-, lép-, májbajok és verczéri pangások ellen sikeresen

alkalmaznak. Nevezetesebb a bazini vasas forrás, mely a várostól félórányi

21 Bredeczky : Beitriige zur Topographie des Kó'nigreichs Ungarn 58. 1.

-- Kornhuber : Das Moor „Schur" bei St. Georgen. Közzétéve, a Verhandl. d. Ver. fiir

Xaturk. zu Pressb. 1858. III. II, 29—36. Pr. Ztg. 1858. évf. 192. sz.

23 Bauer és Weselsky vegyelemzése szerint e víz alkotórészei szénsavas sók, közöttük

van jelentéktelen mennyiség szénsavas vasoxydul, aztán némely cklorösszeköttetések a

kénsavas sók nyomaival. {Verhandl. d. Ver. f. Naturk. zu Presb. 1858. III, 58., azonkív. 1.

Sitzungsberichte d. kaiserl. Akademie dir Wissenschaften 1858. évf. XXIX, 585.)
24 Vegyelemezte Bauer Sándor dr. : Untersuchung der Mineralquelle des Erzherzng

Stephan-Schwefelbades zu St. Georgen in Ungarn, közzétéve a Sitzungsberichte der mathem.-
naturwiss. Classe d. kais. Akademie d. Wissenschaften 1859. évf. XXXIV, M6. Azonkívül L
Verhandl. d. Vereins /'. Naturkunde zu Presburg 1859 évf. IV, 36.
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távolságban kies, szép, üde helyen, meredek sziklahegy aljában fekszik s a
közellev erdség miatt kellemes tartózkodó hely. Vize, mely ásványos, kivált

vasas tartalmát, a kovaföldes agyagpalának köszöni, tiszta, átlátszó, szagtalan,

kissé összehúzó íz, barna csapadékos. Nyáron meglehetsen látogatják.

Van 48 vendég- és 12 fürdszobája.
Említend még a vármegye hegyentúli járásában, a perneki határban,

a Kis-Kárpátok Jahodnisko nev hegyágának keleti oldalában, tengerszin

fölötti 700 lábnyi magasságban, egy elhagyott antimon- és kénkovand-
bányában fakadó ásván}rforrás. Hmérséke (szept. 1-én) 8

- 75° C. E forrásvíz

az anhalt-bernbnrgi herezegségben lev Alexisbad és a Muskauban található

kénsavas vaséiecset tartalmazó vizekhez hasonló. 25

9. A vármegye égalja, széljárása, csapadéka. Égalj tekintetében a vármegye EshaJ
|at -

jelentékenyen befolyásolva van hegyrajzi alakulása által. A Kis-Kárpátok
tényleg nem kis hatással vannak a vármegye légtüneti és égalji jelenségeire.

Általuk a széljárás nevezetes módosulást szenved. Miután ugyanis az

uralkodó szélirányok a nyugati, az északkeleti, az északnyugati, a nyugat-
északnyugati,^ a vármegyét tényleg a három utóbbinak csapásai ellen a
hegység ellenálló bástyája védi. A hegység e védelme pedig annál jelen-

tsebb, mivel ezek a sokszor valóságos orkánként dühöng északvidéki szelek

bizonyos évszaktól függetlenek. A keleti szél, bár nem oly hideg s zord, az

ess felhket az északi széllel versenyezve zi el s épp oly szárító, mint
emez s csak annyiban kevésbbé ártalmas, a mennyiben a sarki szelek

közt legritkábban mutatkozik s közönségesen 24 óránál tovább nem tart.

E vármegye ennélfogva valószínleg a legszárazabbak közé tartoznék, ha e

tekintetben egyéb ellentétes széljárások a légköri csapadékok alakulására

kedvezbben nem hatnának. Mind a déli, mind a nyugati szelek meleg, nedves
gzöket hordanak, s bár maga a déli szél nyáron szintén nagyon szárító, st
hervasztó, mégis más évszakokban elmozdítja a csapadékot. 27 Különben mind
a déli, mind a nyugati szél jótékonyan szelídíti a Kárpátoktól jelenté-

kenyen föltartóztatott északi szelek fagyos zordonságát. A déli szél a vidék
kitavaszodására is kihat, mert vele együtt jár a hó- és jégolvadás, tehát a

természetnek a téli dermedtségbl való megelevenedése. Magára Pozsony
városra a déli szél azonban kellemetlen helyi hatással is van, a mennyiben
a pozsonyi gyárvilág koromfüstjét és kellemetlen, st veszedelmes nitrogén,

vízgz, szénoxid és szénhidrogén gázait a városra irányítja.

A vármegyére mindenesetre jellemz, hogy alig van tökéletesen szél nélküli

napja. Pozsony város szélnélküli napjainak száma egy-egy évben alig öt s

azok is szeptemberre esnek. Legszélesebb a márczius—júniusi, legcsöndesebb
a július—szeptemberi idszak. A folytonos széljárások miatt nincs is aztán
Pozsony vármegye egáljában állandóság. Egálja ugyan egészben mérsékelt, úgy
hogy a füge és a gesztenye a szabad telelést is eltri, de hmérsék-válto-
zásai mégis igen föltünek és rögtönösek. Az évszakok átmenetei nem
rendesek. Olykor a kés októberben is meleg napok vannak. Még az északibb
vidékeken is néha november derekán illatos ibolyák díszlenek a szlker-
ekben. 24 Olykor a Súrban deczember közepén a mocsári gólyahír (Caltha
tpalustris) kinyílik. 29 Az 1788. évi följegyzések szerint ez évben egész
januáriusban szántottak és a fák levelezni kezdettek, februárban a mezk

25 Hasenfeld Manó : A Perneken találtatott ásványforrásnak helyrajza, közétéve a M. T.

Akad. által kiadott Mathematikai és természettudományi közlemények 1865 évf. III, 71—75.
20 Az 1856. évi megfigyelések szerint az északi szelek száma 52, az északnyugatiaké 179

és a nyugatiaké 361. (Kornkuber : Die mittlere WindesricMung zu Presburg im Jáhre 186.)
Verhand. d. Ver. f. Xaturk. zu Presb. 1857 II. II, 27—31.) Az 1856—1865. évi megfigyelések
szerint az északi szelek számának átlaga 56, az északnyugatiaké 100, a nyugatiaké 318, az
északkeletieké 141, a keletieké 63, a délieké 57, a nyugatészaknyugatiaké 80. (C. Rothe

:

Beitrdge zur Meteorologie von Presburg. Verhandl. d. Ver. f. Naturk. zu Presb. 1866. IX, 30— 31.)
27 Rothe dr. 11 évi megfigyelési adatai alapján Pozsony közepes évi páranyomását

3*313 párisi vonalra, a levegnek közepes évi nedvességét 73'10° o-ra teszi. (Beitrdge zur
Meterologie v. Presburg i. h. IX, 27—29 11). a ködös napok középszámát (1856— 65. évekbl)31"5,
a jégeskét P7, a deresekét 15-2, a felhsökét 99*1, a derültekét 692, a félderültekét 1970 ra
határozza, (ü. o. IX, 22—26 11.) Újabb adatok szerint Pozsonyban a felhzet évi középje 5'5,

a csapadék összege 629, maximuma 42, mely április közepe tájára esik. A csapadékos napok
száma 131, a havas napoké 19, a jégessöké 4, a zivatarosoké 20 s a viharosoké 5.

2* 1894 nov. 18-án Modorban. (Valló S. : Term. tud. közi. 1895. XXVII, 52.)
29 Decz. 13-án. (U. o.)
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virágoztak, márczius 29-én pedig a mandula- s baraezkfák virágoztak, a
szlhajtások oly nagyok voltak, hogy a gerezdek is meglátszottak rajtok. 30

Gyakran a tetemes hideget, fleg tavaszkor, hirtelen nyári hség váltja föl.

A májusi fagyok nagyon veszedelmesek a veteményekre, fleg a szlkre.
Vannak évek, mikor a Duna kétszer is befagy, mint 1892—93-ban, s viszont
vannak oly évek, mikor a folyam éppenséggel nem kerül jégtakaró alá. 31

A vármegye hmérsékletének jellemzésére fölhozzuk itt Pozsony városáét.

Ennek évi középmérséklete 102, maximuma 33 -

0, minimuma—16
-

2. Húsz évi

középmérséklete pedig (.>'9. 32

A vármegye éghajlatának jellemzésére fölhozzuk még, hogy itt nem-
csak, mini mondottuk, a füge és gesztenye eltri a szabad telelést, hanem a
forró égaljak, a trópusok batatái, a Batatas edulis L. és a Convulvulus
tuberosus L. nálunk könnyen meghonosíthatok. 33 A fák és növények meg-
honosítására a Pötsen-szigeten, a városi díszligetben és hegyi ligetben tett

kísérletek megmutatták, hogy a Klímából s Japánból hozott bálványfa
( Ailandus glandulosa Desf.) és keleti tújafa (Thuya orientális LO, a lefügg
sofóra (Sophora japonica pendula L.), a déleuropai Judásfa (Cercis siliqua-

stram L.), a kanadai vasfa (Gymnocladus canadensis L.), a teljes virágú
chinai mandulafa (Amygdalus chinensis íiore pleno), a japáni birs (Cydonia
japonica), nemkíüönben az amerikai kris- és zürgelfák kitnen tenyésznek
a belföldi rokon fanemekkel szemben. Az amerikai tölgynemek, különösen
a Quercus rubra, coccinea és palustris azonképp jól tenyésznek. A küls
színére a mi fekete erdei fenynkhöz hasonlító Pinus taurica ugyancsak jól

érzi magát klímánkban. Ugyanezt mondhatjuk a perzsiai eredet orgonafáról
(Syringa vulgáris L.) és a kis-ázsiai eredet vadgesztenyefáról (Aesculus
hippocastanum L.). A vadgesztenye egyáltalán gyönyör fadísze e vár-

megyének. Pozsonyban a hegyi ligetben, a Bimbóházak vidékén, a városban
szerte mindenfelé gyönyör példányokkal, egész fasorokkal találkozunk. 34

A khinai eredet hortenzia gyönyören virul a díszligetek fakömyékezte
helyein. 35 Persze vannak fajok, melyek klímánkban nem boldogulnak. A carya-

fajok 3G már az els nyáron tönkre mentek. A tengerparti gyantás feny,
a Pinus maritima sem boldogult itt.

37

a föld term- 10. A vármegye földjének termképessége. A földtani, vízrajzi s égalj i viszonyok
5ge

' szerint minsül a vármegye talajának termképessége. Ez egészben véve csak
középszernek mondható. A hegyek közt, hol a talaj többnyire kövecses,

agyagos és hideg, termékenysége csekély, már csak azért is, mivel meg
mívelése nehéz. Hol azonban a hegyek közt a gránit és diorit légköri befolyások

következtében szétbomlik, ott jó szántóföldekre találhatni. Gránit- és diorit-

3° Hasznos mulatságok 1788. évf. 398. 1. és Term. tud. közi. 1891. évf. XXIII, 155—156
31 Földes Gyula hivatalos statisztikai közlemények és magán gazdasági naplók alapján

összeállított kimutatása szerint 77 év alatt 52 évben volt s 25 évben nem volt jég a pozsonyi
Dunán. 52 évben átlag 35 napig állott évenként a jég, leghosszabban 99 napig, az 1829—30-iki

évben. A jég 30-szor január hóban, 13-szor deczemberben, 8-szor februárban, 1-szer novem-
berben állott be, elindult pedig 29-szer februárban, 13-szor márcziusban, 8-szor januárban,

2-szer deczemberben. (Fels-Csallóköz árvéd. tört. 30 —31. 11.) Egy 1788. évi följeg3rzés szerint

azon tél legnagyobb hidege 5° Pozsonyban volt. (Hasznos mulatságok 1788. évf. 398. 1.)

32 Az ötvenes évekbl igen érdekes éghajlati följegyzéseket köszönhetünk dr. Korn-
hubernek : Die klimatischen Verhaltnisse zu Presburg ivahrend des Jahres 1856. Közölve :

Verhandl. d. Vereins f. Naturkunde zu Presburg. 1856. I, 74—90. E mellett kívánjuk föl-

említeni Holuby J. következ közlését : Vegetationsbeobachtungen zu Presburg wáhrend des

Jahres 1856. E közlés több egyleti tag közremködésének eredménye. Közölve i. h. I.

96—107. Rothe dr. szerint Pozsonynak 15 évi (1851—65) középmelege 8 -01° R., maximuma
26-230 R., minimuma —11-14'' R. (Beitrage i. h. IX, 10—15.)

33 A hatvanas években kísérletet tett e növények meghonosításával ifj. Nirschv

István jeles mkertész. (L. Verhand. d. Ver. f. Naturk. zu Presb. 1860—61. V, 32.) A hetvenes

években Zichy gr. czifferi kertészete. (Verh. 1873—75. új évf. III, 70.)
?A Mint nevezeteseket említjük a hajdani Grassalkovich, most Frigyes fherczeg

palotájának kertjében, továbbá a hajdan Esterházy, most Schiffbeck-Stabwasser-féle palota

kertjében, a hajdani primási nyári palota, ma katonai kórház kertjében, továbbá a hajdani

Pálfty-palota kertjében, most városi szabad téren s a vasút felé vezet úton lev sétányokat.
35 E szép dísznövényrl tudjuk, hogy az 1790-ben érkezett Kh'nából a londoni Kew-

garden híres botanikus kertbe. (Term. tud. közi. 1831, XXIII, 547.)
36 Carya álba, C. amara, C. microcarpa, C. porcina, C. sulcata.
37 Rowland W. : Versuche zur Acclimatisation von Pflanzen in Presburg,) közölve a

Verhand. d. Ver. f. Naturk. zu Presb. 1860-61. V, 135-136.
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talajon kitnen n a szl és gyümölcs, s buja mezk virulnak rajta.

A síkságon, fleg a Vág és Morva mentén, de a Csallóközben is könny-
ugyan és meleg a föld, de nagyon bomokos ; megmívelése e szerint nem jár

nehézséggel, azonban televényrétege gyönge lévén, termereje hamar
kimerül. A Csallóközben némely helyütt csak 4—6 hüvelyknyi term televény

borítja a kavicsos altalajt, bár az Alsó-Csallóköz némely részeiben egy, st
másfél lábnyira is megvastagszik a televény. Helyenként a Csallóköz földjét,

mint Nagylégnél, Olgyánál s egyebütt sajátszer földnem borítja, ugyancsak
a termékenység rovására. E földnem egy piszkosszürke, púpos és mélye-
déses tömeg szabálytalan gumóiból áll. A kvarczhomokból és ritkás csil-

lamrészecskékbl álló és szénsavas mésztl czementált tömeg az édes-

vízi meszekre emlékeztet. 38 Sokkal jobb a föld minsége a Vág lapályán, az

úgynevezett Mátyusföldön, valamint a küls és a , nagyszombati járásban,

hol a termréteg vastagsága 4—5 láb is megvan. Éppenséggel híres a vár-

megyében az a televényföld, mely a pozsonyi járás hegyentúli részén Dévény-
újfalu, Besztercze, Mászt és Borostyánk között terül el, s melyet már
régibb idkben kerti kultúrákhoz, fleg hortenziákhoz szállítottak Pozsonyba. 39

Ott, hol a terület fölszínét a lsz borítja, a föld termképessége könnyebb
módon fokozható. Mert ámbár maga a lsz soványságánál fogva kevésbbé
jó termföld, annyiban mégis elnyös, a mennyiben a kavicsos területeket

beborítja s így kulturképessé teszi. Kell trágyázás mellett rajta, bár

lassan, a kívánatos televényföld keletkezik , a mellett könnyen megdol-
gozható s elégséges kiterjedést enged a vetések gyökereinek. Mésztartalma
kiválóan lóhere és hüvelyes növények termesztésére alkalmas. 40 A Súr
televényének termképességét kivált fatenyésztése mutatja. A fatenyésztés

itt nem magelvetés eredménye. A szilfákon észrevehet új ágképzdések
fennen hirdetik az ottani vegetáczió nagy termképességét. A technikai czélból

lehántolt fák károsodását csakhamar helyrehozza az üde új ágképzdés.
A Súr szélének talajába ültetett krisfa (Fraxinus excelsior L.) rendkívül
kedvez növési viszonyokra vall. 41

11. A vármegye kulturterülete. Terjedelem tekintetében Pozsony vármegye
földjének gazdasági fölhasználhatósága igen nagy. Mondhatni, hogy túlnyomóan
kulturterületbl áll. Van összesen 444.915 k. hold, vagyis 2561 km 3

, szántó-

földje, kertje, szlje, mibl Pozsony városára egymagára 6742 k. hold,

vagyis 39 km 2
, terület esik. A föntebbi számból 8411 hold 1405 ölnyi 2

terület tisztán szl, mibl Pozsony városára 1352, Modor területére 1000,

Bazinéra 500, Szentgyörgyére szintén 500 k. hold esik. Erdterülete 885 -42

km 2
.-t, vagyis 155.168 -33 k. holdat tesz, mibl Pozsony városára 24 -51 km 2

,

esik. É mvelt területekhez képest azonban elég nagy kiterjedés a szántó-

vas alá nem fogott talaj is. A nádas ezer holdnál több s leginkább az Alsó-
Csallóközben, a Duna szigetségein, a kiszakadó erek s természetes csatornák
partjain található. Különben nem éppen értékesítés nélküliek a nádasok sem,
mivel terményeik nádfedésre, vakolataljra, náciszövetekre s tüzelésre jól alkal-

mazhatók. A Dunának Pozsony város területére es mellékágaiban termelt

nádat a múlt évben is 149 frton árverezték el. A merben terméketlen föld

46.950 k. hold, a mi mindenesetre jókora terület.

12. A vármegye növényzete. A növényzet jellege. Sajátos növényfajok. A vár-

megye növényzete nemcsak a fajok sokaságával, hanem a fajok geográfiai

elterjedése iránt tájékoztató adatainál fogva is fölötte érdekes. Növényzete
ugyanis nemcsak változatos, hanem a mellett annyiban is fölötte tanulságos,

a mennyiben azt, az állatok és emberek vándorlásával bizonyított nagy
igazságot, hogy Európában az élet : a növény- és állatvilág délkeletrl észak-
nyugati irányban haladt, kicsinyben szintén megersíti. 4

'2 Ha vannak növé-

3S Verhandl. des Ver.
f. Naturk. zu Presb. 1858. III. II, 18.

39 Róla említést tesz Ballus : Presburg und seine Umgebung 1823. 69. 1.

40 Verhand. d. Véreim für Naturkunde zu Presburg 1856. I, 4—5.
41 L. Kornhuber : Das Moor „Schur" bei St. Georgen. (Verhand. d. Ver. f. Naturk. zu

Presb. 1858. III. II, 32.)
42 Man kanu — írja Wiesbauer — aucli ím flabiete der Flóra von Presburg eme

Bewegung von Síid und Ost nach Nord und West wahrnehmen. Ausser dem leider schon
so verbreiteten und verderbliclien xanthium spinosum, das vor weniger als vierzig Jahren
in Presburg noch ganz unbekannt war, dürfte unter anderen aucli die nun schon ganz in

Kulturterület.

Növényzet.
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ayeink között oly fajok, molyok - - mint a Galisonga parviflora — nyugatról
keletre vándoroltak,*8 ezek nem szabályt, de kivételt alkotnak. Ha vannak
továbbá, melyek csakis a Morva-folyó jobb partvidékérl és a hamburgi
hegyekrl ismeretesek,* 4 nálunk pedig eddigelé még el nem kerültek, az
állításunkat meg nem ingathatja, mert éppen növénygeografiai okok biztosí-

tanak a fell, hogy e fajokra nálunk is elbb-utóbb rá fognak találni. 45

így tényleg már elkerültek nálunk a hamburgi hegyek növényei közül a
Lactura sagittata, a Viola Kerneri, Kalksburgensis és Badensis; a Morva-
jobbparti növények közül pedig az Oenanthe média, Orobanehe coeralescens
és a Bromus patulus. 46 Növényzetünk egészében egyezik ugyan Kelet-
Európa növényzetével, melynek részét teszi, de sok tekintetben közös a
szomszéd Alsó-Ausztria és Morvaország, valamint a távolabbra es Német-
ország flórájával is. E kapcsolatos összefüggés daczára is azonban nem
szkölködik vármegyénk oly sajátlagos fajokban sem, melyek a szomszéd
országokban hiányoznak. 47 A Kis-Kárpátokban a Pozsony vidékén tenyész
hamvasszeder növények közt új fajok és alfajok ismeretesek.* 8 Híres fleg
a dévényi Nagytet növényzete. E hegy meszes talajában a pozsonyi hegye-
kétl sajátszeren eltér flóra virul. Ormai s lejti nyaranta dús virág-

sznyeggel borítvák s kevés hely van hazánkban, melyen a természetbarát
üdítbb és zavartalanabb örömöket élvezhetne, mint itt, hol szemei messze
elkalandozhatnak a tágas Morva-lapályon, a Duna mosolygó vidékén, a festi
Lajta-hegységen, miközben érzékeit a bájos növényvilág zamatos, fszeres
illata gyönyörködteti. A mily dús, oly sajátos is a Nagytet virágvilága.

Rátalálunk itt a csúesszéleken, bokrok között a Smyrnium perfoliatum L.,

vagyis a hazánkban csakis még a bakonyi Somhegyen eljöv, májusban
virágzó s júliusban gyümölcsét érlel szárölel gyaporra. 49 Továbbá a hegyi

der Nahe (an der Dampfbahn ansser Blumenthal) vorkommende cephalaria transsilvanica
hiefür sprechen, sowie das Vorkommen von conringia, salvia aethiopis, papaver argemone
und anderer sich durcli jenes erklaren lasst. (Beitrage zur Flóra v. Presburg i. h. I, 1.)

43 E növény tudvalevleg' Peruban otthonos. Onnan indult az keleti irányban vándor-
útra. A múlt század végén már Spanyol- és Francziaországban találták. (Cavanilles : Icones

III, 41. Tab. 281.) E század elején Németországban. (Ascherson : Flóra Brandenb. 314. Zucca-
rini : Flóra 1821. évf. II, 612. Koch : Synopsis 356.) E század közepén, 1850-ben megjelenik
elször Bécsben, 1864-ben már gyakori Bécs környékén és a Morva-lapályon. (Neilreich

:

Naehtrag zur Flóra v. Nieder-Oesterr. 1866. 47. 1.) 1856-ban már rátalálnak Pozsonyban
(Boller : Verhandl. d. Ver. f. Naturk. zu Presb. I, 10.) s így aztán tovább terjed Buda, Pécs,
Erdély, Galiczia, Lengyelország, Bessarábia, Keletindia, Ausztrália irányában. (M. Kronfeld

:

Chronik der Pflanzenwanderung. Oest. bot. Zeitschrift. 1889. XXXIX, 116—119. és 190—194.)
44 Külön jegyzékbe foglalta Schiller: Verzeichniss der bisher nur auf den Ham-

burger Bergen, nicht aber im Gebiete der kleinen Karpathen aufgefundenen Pfanzen .És : Ver-

zeichniss der bisher nur am rechten Marchufer, nicht aber im Gebiete des Presburger Cotnitates

aufgefundenen Pfianzen. Mindkett közzétéve a Pozs. term. és orv. egyl. közi. 1881—83. Uj évf.

V, 114—115.
45 Ich vermuthe namlich mit grosser Bestimmtheit, — írja Schiller dr. — dass diese

Arten der genannten Territorien, die politisch genommen wohl nicht mehr zu unserem
Comitate, ja nicht einmal mehr zu Ungarn gehören, pflanzengeografisch aber nicht von
unserem Gebiete getrennt werden können, früher oder spáter auch in dem eigentlichen

Presburger Comitate aufgefunden verdén. (Materialien zu einer Flóra des Presb. Comitafes.

í. h. V, 88.)
46 Sabransky : Oesterr. bot. Zeitschrift 1884. évf. XXXIV, 263.
47 Ilyenek a sudarfüzér sás, a csomós palka, a nyelves péra, a gyökeredz csalán,

a homoki czikszár, a gyászoló apácza, a négylevel polcsa, a dombi és gyászoló szegf,
a dunamelléki lóhere, a szöszös rekettye, a szárölel gyapor, az ével saláta, a szártalan

bárcs, a kési klóra és varádics az iszap-aranyvirág, a buzérkép galaj és egyebek.
48 Ilyen új fajok a Rubus dryades S., a Rubus nigroviridis, az északi baltividéki

typusokkal rokon Rubus quadicus Sabr., a Rubus pubifrons Sabr., a Rubus brachytrichus

Sabr., a Rubus chloroclados Sabr., a Rubus graniticus Sabr., a Rubus Baumleri, a Rubus
adultcrinus Sabr., a Rubus brachyandrus, a Rubus ampelopsis Sabr. et Borb., a Rubus
Progelii Sabr. Új alfajok a Rubus renifrons Sabr., a Rubus populifolius Sabr., a Rubus
valiigenus Sabr., a Rubus clypeatus Sabr., a Rubus macrocladus, a Rubus semidiscolor. a

Rubus semibifrons Sabr., és a Rubus dolomiticus Hol. (Sabransky Henrik : Ueber eine neue

Brombeere (R. dryades S.) der kleinen Karpathen, közzétéve a Pozs. term. és orv. egyl. közi.

1884—86. évf. VI, 123— 126. — Ugyan: Ueber Rubus nigroviridis n. sp. nebst einer Synopsis

der Brombeeren Pressbwrgs, közzétéve a Pozs. term. és orv. egyl. közi. 1887—91. évf. VII,
1— 15. — Ugyan : Weitere Beitrage zur Brombeerenftora der kleinen Karpathen közzétéve az

Oesterr. bot. Zeitschrift 1891. évf. 5—23. 11. Mindezekhez 1. még ugyancsak tle : Floristisches

aus Pressburg, közzétéve az Oesterr. bot. Zeitschrift 1884. évf. XXXIV, 134-135.)
4: ' Lumnitzer közli Flóra Posoniensis czím mvében 121. lapon rajzát. Azonkívül 1.

Baumler: A pozs. term. és orv. egyl. közi. 1887— 91. VII, 48. 1.
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ternyére, a tollas szegfre, a bérezi perjére, az élesmosó fenyérre, a sápadt
kosborra, a kék szádorra, a hegyi tavorjára, a kopasz csipkepittyre, a selymes
sertecsékre stb. 50 De odább a Kis-Kárpátok lánezolatában a Yiszoka is sok
növénysajátosságot mutat. Talajában virul a fürtös kötör, a kövér daravirág,

a pompás estike, a kövi ternye, a széleslevel csengetyke. A Kis-Kárpátok
keleti oldalán pedig Losoncznál, Bazinnál, Szentgyörgynél stb. 81 rátalálunk

a ritkaságszámba men nyelves pérára (nyelves csodabogyóra), a Ruscus
hypoglossumra. 52 A vármegye határán álló, kúpjaival oly szép látványul

szolgáló Wetterlin fleg növényzeti sajátosságainál fogva fölötte figyelemre

méltó, mert valósággal növényválasztóul tekinthet, a mennyiben az egyes
vadon tenyész északi növényfajokat föltartóztatja a déli irányban való el-
nyomulásukban 53 s viszont a nagyszombatvidéki flórának egyes képviselit

nem engedi északra elre hatolniok. 51

Sajátosnak kell mondanunk a Csallóköz növényzetét is.
55 Fels részei

a szigetnek gyakori kiöntéseknek lévén kitéve, idegen növényfajok jelennek
itt meg, metyek aztán nemsokára újból eltnnek. 66 Valóságos növényván-
dorlás színhelye e vidék. Más vándorló növények azonban állandósulnak,

míglen a földtagosítás vagy egyéb küls alakulások tönkre nem teszik. 57 Egyes
fajok: Asaram europaeum L., Árum mac-ulatum L., a körtvélyesi hajóállo-

másnál félholdnyi területen honosultak meg s az egész szigeten másutt sehol

sem láthatók. A szerb tövist, Xantium spinosum L. az oroszok hurezolták

marhaétekül Somorjába, az Allium ursinum L., a szigetségen, az Ornithogalum
nutans L. Körtvélyesnél, a Hippopháe rhamnoides L. a szigetek görélyeiben,

a Selaginella helvetica Rab. a szigetek rétéin, a Parmelia pulchella Wallr.

Somorjánál jelennek meg. Szétszórtan, de még minden évben megjelennek
az Epipactis latifolia AH.. Erucastrum inodorum R., Carlina acaulis L., Gna-
phalium uliginosum L. nedves réteken ; a Herniaria glabra L., Bupleurum
rotundifolium L., Bupl. Gerardi Jacq. a vetés közt, Rumex maritimus L.,

Typha minima Hopp. Ez utóbbi gyékényféle növény, mely az oroszvári

Dimaágban s a Csallóközben kerül el. 58 Innen származott valószínleg Buda-
pest vidékére is.

580.

Az alsó Csallóköznek Deresika, Várkony, Bs, Szerdahely vidékén egé-

szen más növényjellege van. Itt áradásnak ki nem tett lápföld van. Számos
növény virul e helyütt, s a süpped talaj veszedelmét a buja növényzet takarja. 59

50 Dietl F. A. : Ein Ausfug auf den Thebner-Kobel bei Presburg. Közzétéve a Skofitztól

szerkesztett Oesterr. botanische Zeitschrift 1853. évf. III, 410—412. Brancsik K. : Ein Ausfug
auf den Thebner-Kobel. Közzétéve ugyancsak az Oesterr. botan. Zeitschrift 1862. évf. XII,
148—150.

51 Verhandl. d. Ver. f. Naturk. zu Presburg 1857. II, 62—63.
52 Krzisch F. : Eine botanische Excursion auf die Visoka. Közzétéve a Pr. Ztg. 1857.

évf. 158. sz,
53 Ilyenek a Ranunculus illyricus, Papaver argenione, Spergella nodosa, Malva moschata,

Spiraea salicifolia, Potentilla álba stb. stb., mind elsorolva Krzischnél : Der Wetterlin in

den kleinen Karpathen (Verhandlungen d. Vereins f. Naturkunde zu Presburg. 1856. I, 53—54.

és u. o. 1857. II, 24. Azonkív.: Presb. Ztg. 1856)
bi Ilyenek : Althaea paliida, Clematis integrifola, Ruscus hypoglossum, Xeranthemum

annuum, Sideritis montana stb. stb. ugyancsak elsorolva Krzischnél i. h. I. 52—53. II, 23
55 Megismertette Resely Mihály somorjai plébános : Zur Flóra der Insel Schütt in Ungarn'

Közzétéve az Oesterr. bot. Zeitschrift 1867. XVIl, 52—53.
50 Jurinea mollis Cassin, Salvia glutinosa L., Impatiens nole nie tangere L., She"

rardia arvensis L., Anthericum ramosum L., Nonnea lutea R., Isatis tinctoria L., Anthemis
tinctoria L., Gnaphalium luteo album L., Filago germanica L., Filago montana L., Filago

arvensis L., Micropus erectus L , Plantago arenaria W. K, Andropogon gryllus L., Hierochla

borealis R. S., Platanthera bifolia Rich., Peziza calycina Fries, Helvella fastigiata Krumb.,
Helvella monachella Fries, Clararia ancrea Pers.

57 Ilyenek egyebek közt : Diplopappus annuus R., Galeopsis versicolor Curt., Solanum
dulcamara, Inula oculus Christi Lat., Inula germanica L., Solidago Canadensis R.

58 Amott Schneller, emitt Resely találták. (Term. tud. közi. 1885. XVII, 226.)
J%H Borbás: Tipha minima (Fnk) Budapest határában. (Term. tud. közi. 1886. XVIII, 441.)
58 Lathyrus palustris L., Senecio paludosus L., a lapályok szélein Euphorbia lncida

W. K.: a nedves réteken Gratiola officinalis. Lychnis floscuculi L., Ranunculus lingva L.,

R. auricomus L., Thalictrum fiavum L., Gentiana pneumonanthe L., Chlora perfoliata L.,

•ljön itt továbbá Thysselinum palustre Hofí'm., Lactuca saligna L., Sonchus palustris L., Inula

dyssenterica L., Cirsium canum M. B. ; árkokban Succisa pratensis Mönch., Plantago mari-
tima L , Ati-iplex nitens Rebent, Chaturus marrubiastrum Rebb., Sparganium ramosum Huds.;
mocsaras tavakban Hottonia palustris L. és Hydrocharis morsus ranae Ii.
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Azonban a mocsaras lapály is nagyon érdekes mocsár- és fövénykedveld
növényfajokkal dicsekszik, milyen a csemege súlyom, a sólymos baka,
a henye boroszlán, a kési szegf. A Búr-erdben találjuk a sárga gyopárt
és a nyúlánk lellonyt. A Sárban fleg a félfüvek (cyperaceák) családjába
tartozó növények, kivált a earex- és scirpus-fajok tenyésznek, melyek társas

állapotban jelentkeznek és a tzeg képzdéséhez jelentékenyen hozzájárulnak.
Ezzel szemben a kryptogam növények, úgy faj-, mint egyedmennyiségre
nézve nagyon alárendelten mutatkoznak. 60 A. félfüvek fajaiból másfelé is,

jobbára a cvperus-, schoenus-, eriophorum-, scirpus-, cleocharis- és carex-
télék jönnek el, míg a Közép-Európában tenyész rhynhospora-. fimbristylis-,

cladium-, clyna- és kobresia-félék nálunk ismeretlenek. 01 A Feketevíz és a
Dunaág mocsarai ugyancsak számos és érdekes növényfajjal tarkítják a talaj

fölületét.

L3. A mérges- és gyógynövények. Mérges növényekben sem szegény
k
Pozsony vármegye. Ezek a vármegye hegyein, erdiben, szigetein, vetéseiben,

rétéin, szliben s szántóföldei szélem, kerítések és bokrok mellett tenyésznek.
Ilyen egyebek között a nagyon mérges maszlagos nadragulya (Atropa bella-

donna L.), mely a vármegye hegyes vidékein igen nagy mennyiségben
fordul el. Még szaporábbak a gyógynövények, melyek azonban e ezélra

alig értékesíttetnek. 62 így temérdek sok papsajt-mályva (Malva vulg., Malva
sylvestris L. et rotundifolia) fordul el Frév, Szunyogdi, Püspöki stb. köz-
ségekben. A kis ezerjófü (Herba centaurii minorist, Erythraea centaurium)
igen gyakori réteken ; a mesei székfü (flores Camomillae vulgáris) igen nagy
mennyiségben található mezkön, nem mvelt s vad földeken, útszéleken,

romhalmazokon és kavicsos helyeken ; a 'búzavirág, másképp vadpézsma (flores

Cyani), ugyancsak nagy mennyiségben gyjthet a gabona közt; a fehér

liliom (flores Lilii albi) nálunk kertekben szapora ; az orvosi lazsál, másképp
pünkösdi rózsa (flores Paeoniae officinalis) a házi kertekben igen gyakori

;

az ökörfarkkóró, másképp gyapjúfü (flores Verbasci) romhalmazokon, utak
mentén és erdtisztásokon található ; a lókörmü szattyú (fólia Farfarae) nedves,

agyagos talajon gyakori; a beléndek (fólia Hyoseyami nigri) szintén gyakori;
a zsálya (fólia Salviae officinalis) kertekben srn jelentkezik; az üröm
(herba Absinthii) egyes vidékeken, különösen szárazabb, dombos, bokros
helyeken igen nagy mennyiségben szedhet ; a mákfü vagy czitromfü (fólia

Melissae) kertekben gyakori; a ziliz (herba Althaeae) nedves erdkben és

réteken, különösen a Duna árterületein igen gyakori ; a zsurlóf (herba Egu-
iseti arvensis), mely úgy a gyógyszertárban, mint az iparban és háztartásban
hasznos, gyakori ; az orvosi pemet és fehér pemet (herba Marabu) homokos
földeken gyakori ; a keskeny útif (herba Plantaginis lanceolatae) réteken
mindenütt található; a tüdfü, másképp galnafü (herba Pulmonariae officinalis)

erdkben és nedves helyeken gyakori ; a szentháromság violája (herba Yiolae

tricoloris) réteken és szántóföldeken közönséges.
13. A zuzmók, moszatok és harasztok. A zúzmóflóra eddigelé ismeretes

nemei 73, kétszázötvenegy fajjal. Ezek közt van 51 új faj és 9 új varietas,

illetve forma. Általános jellege egyezik a dombvidékével és a hegyi erd-
ségével. Képviselve csupán a hegylejtkön és hegycsúcsokon van. A kultnr-

és szántóföldül, valamint rétül szolgáló síkvidék, melybl a Kis-Kárpátok
kiemelkednek, a zúzmóflóra tenyészésére nem alkalmas. Síkvidéki erdsé-
gekben sem jut dúsabb kifejldéshez. A szentgyörgyi Súr-erd fatörzsein

csak gyorsnövés zúzmófajok tenyésznek. Annál érdekesebbek lichenolo-

giai tekintetben a Kis-Kárpátok délkeleti lejtin viruló szlk. Az ezek-

ben lev ktorlaszokon rendkívül dús zúzmóflóra honosult meg f' 3 mele-

gebb színhangulatot adva a phanerogamoktól csak kevéssé ellepett vagy

00 A növényeket egyenként fölsorolja Kornkuber : Das Moor „Schur" bei St. Gcorgen

i. m. III. II, 33. Ázonk. 1. Resely : Oesterr. bot. Zeitschrift 1867. XVII, 25.
61 E félfüvekrl Csáder Károly értekezett a pozsonyi orv. term. tud. egyesület

1856. máj. 19-iki ülésében. (L. Verhavdl. d. Ver. f. Natúrk. zu Presburg 1856. évf. I, 45—46.1

62 L. Amon Gyula : A gyógynövények gyjtésérl, termelésérl és azokkal való keres-

kedésrl. Kiadja a pozsonyi kerületi kereskedelmi és iparkamara. Pozsony.
03 Parmelia prolixa, Physcia caesia, Lecanora saxicola, subfusca, glaucoma, subcarnea.

badia, cinerea, (ritkábban sulphurea), Caloplaca vitellina, Diploschistes seruposus, Lecidea
fuseoatra, platycarpa és crustulata, Rhizocarpon geographicum és distinctum.

Zuzmók,

moszatok,

harasztok.
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részben egészen csupasz gránit-, gnájsz- és csillámpala ktömegeknek.
A szlk fölött következ elerd-regióban lev terméketlen területen kivált

a cladoniák faja, 64 az ugyanott lev nagy ktnskókon pedig még jelleg-

zetesb zúzmófióra tenyészik. 65 Az ugyanezen magasságban lev gyümölcs-
kertek alma- és körtefáin a jellegzetes flóra azonképpen gazdag szaporaságban
látható. 66 Míg az elerdk tölgyeinek s a gyümölcskertek nemes gesztenye-
fáinak törzseit és ágait a zuzmók dúsan ellepik," addig az elerdk fenyin
a zuzmó -tény észét vajmi szegény. Kérgükön csak a Bnellia myriocarpia és

Schaereri tenyésznek. A begykúpokat borító terjedelmes lomberdkben mái-
gazdag zúzmó-világ virul. A bükk-, tölgy-, jávor-, hárs-, kris-, szil-, fejér-

nyárfákon más-más fajok honosak. Az ercltalaj azonban a lehullott vastag
lombréteg miatt a zúzmófióra tenyészésére alkalmatlan, úgy hogy itt csak
kevés fajra találhatni. 68 Városokban és helységekben a régi falak és kerí-

tések, fleg északi oldalukon, dús zúzmónövényzetet mutatnak. 69 Megjegyez-
zük még, hogy az alhavasi és havasi formák Modor közelében mutatkoznak,
érdekes változatot hozva a zúzmóvirányba. Modornál a Cetraria cueullata,

a Viszokán a Solorina erocea, Konyhánál a Thamnolia vermicularis jelentkezik. 70

A moszatok (algák), mohok (muscineae) és harasztok (filices) közül az
elsk srn képviselvék kútcsövekben, vízárkokban, vízi növényeken, hegyi
patakokban köveken, mocsarakban, állóvizekben, kiszárított mocsarak iszapján.

Az eddig ismertek az ulvina, protococcus, palmella, nostoc, sphaerozyga,
oscillaria, allogonium, draparnaldia, conferva, spirogyra, zygnema, hydro-
dictyon, botrydium, nitella és chara-fajokhoz tartoznak. 71 A mohok, ezek az
edénynyalábjaik tökéletessége miatt az scsúcsnöv növények és a zuzmók
közé helyezend, de szaporodási mszereik tekintetébl a phanerogamokhoz,
az edényes spóra-növényeknél közelebbi rokonságban álló növények ugyan-
csak állóvizekben, nedves vagy mocsaras helyeken, agyagos talajon, hegyi
erdségekben, kisebb hegyi vizekben vagy puszta, napos helyeken, tzeg-
rétegeken, köves utakon, sziklákon, nádfedeleken, ugarföldeken és útszéleken,

gyümölcsfákon és kopár, sziklás szlterületeken tenyésznek s részint

a májmohok (hepaticae), részint a kifejlettebb száruknál s leveleiknél fogva
magasabb rangú lombmohok (musci frondosi) rendjébl valók. 72 Eddig 54
máj- és 210 lombmoh ismeretes Pozsony környékérl. 73 A Súrban tenyész

64 Cladonia sylvatica, rangiferina, pungens, clorophaea, Sphyridium byssoides.
65 Parmelia prolixa, saxatilis, Physcia caesia, Lecanora saxatilis, Garovaglii, badia,

cinerea, argopholis és Diploschistes scruposus.
66 Physcia ciliaris, Parmelia caperata, saxatilis, tiliacea, olivacea, Phiscia stellaris,

aipolia, tenella, Lecanora subfusca, Lecidea parasema, Pertusaria communnis, Usnea hirta.
67 A tölgyeken elszeretettel jelentkeznek Pertusaria amara és Bacidia rubellá, a

gesztenyefákon elszeretettel a Buellia myriocarpa.
68 Peltigera horizontalis és polydactyla, Peltidea aphthosa csaknem az egyedüliek.
69 Lecania Nylanderiana és Verrucaria nigrescens.
70 A pozsonyvármegyei zuzmókat elször Lumnitzer István tanulmányozta. (Flóra

Posoniensis. Lipsiae 1791.). Késbben Endlicher István. (Flóra Posoniensis. Posonii 1830.).

Fejlesztette e tanulmányokat Bolla J. (Die Flechten, Algen u. Moore der Presburger Flóra
Közzétéve a Verhandl. d. Vereins f. Naturk. za Presb. 1860. és 1861. V, 25—31.) Hazsliuszky F.

(Adatok Magyarhon ztlzmóvirányához) közzétéve a M. T. Akad. által kiadott Math. és term.

közlemények 1869. évf. VII, 43—73,1 cím értekezésében e vármegye zúzmóviránya közül csak
a csbibircs-félékbl a Cladoniacea fhnbriata L. Somorja mellett ; az isiandi vértecs (cetraria)

a pozs. hegyvidéken ; a paizsripacs-félékbl a Psoroma lentigerum Web. Somorja vidékérl

;

a paizsárfélékbl az odroncz (Diplotomma populorurn Mass.) Pozsony mellett van említve.

(47. 48. 52. 59. 11.) Ugyan : A magyar birodalom zúzmóflórája. Budapest 1884.) Leginkább
pedig fejlesztette Zahlbruckner A. dr. (Zur Flechtenflora des Presburger Komitates, közzétéve
a pozsonyi orvosi természettud. egyesület közleményeiben 1892— 1893. VIII, 19—73. és

u. o. 1899. X, 16—30.)
71 Bolla J. : Die Flechten, Algen u. Moose der Presb. Flóra. (Verhandl. d. Ver. der

Xaturk. zu Presb. 1860—1861. V, 31—33. 84.) Ugyan : Néhány új gombafaj Pozsony kör-

nyékérl. (Közzétéve a Math. és term. közlemények XII. k. 131. 1.)

72 Bolla u. o. V, 33—39. 84.
73 A mohok részben elszámlálvák Lumnitzernek 1791-ben megjelent Flóra Posoni-

ensis czím Lipcsében megjelent mvében ; az e mben fölsorolt mohokat Hedwig János dr.

határozta meg. Az egész m kinyomatását is maga gondozta. Ezt az elszóban maga
Lximnitzer is nagy köszönettel kiemeli. így Hedwig nemcsak a tudományos bryologia
megalapítója, a mohok Linnéje, hanem egyszersmind az els hazai helyi mohílóra szer-

zje is. (Demeter Károly: Term. tud. közi. 1888. XX, 478—79. Azonkív. 1. Dictionnaire des
scienses médicales V, 121— 125. "Wurzbach : Biogr. Lexicon VIII, 191—93. Alig. deutsche

Biographie XI, 230. Kornhuber A. : Die Moose der Presburger Flóra, közzétéve a Verhandl.
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moszatok közt kiválóan említend a Hypnum scorpioides L., a harasztok
közi az Aspidium filix mas Sw. 74 A harasztok fák tövében, moesárhelye-
ken, árkokban, patakok mentében, sziklafalakon srn teremnek s díszes

Leveleikkel tnnek föl. Vannak közöttük egyes érdekes fajok, melyek flóránk-

ban ezeltt ismeretlenek voltak. Ilyenek az Aspidium heleopteris Borkh.,
mely a pozsonyi vaskút körül lev vizes árkokban terem; az Aspidium filix

mas (L.) I.) crenatum Milde és az Athyrium filix femina (L.) Roth e. multi-

dentatum Döll., melyek a pozsonyi Zerge-hegyen fordulnak el. 75

Gombák. 14. A gombák. Gombák tekintetében kevés vármegyét ismerünk oly

alaposan , mint Pozsony vármegyét. A területén eddig talált 76 gombák
44é nembl s 1478 fajból állanak. 77 Ezek között vannak olyanok, melyeket

sokáig csakis Pozsony vármegye és az oroszországi Kazán területérl a Volga-

partról ismert a tudós világ. 78 Más fajok eddig csak Olasz- és Angolország-

ból voltak ismeretesek, 79 vagy Bajorországból és Észak-Itáliából 80
, ismét

mások a Provence-bl, 81 úgy hogy az e vármegyében kertekben, réteken és

ligetekben eljöv gombák fölötte érdekes növénytörténeti adalékokul tekint-

hetk. E gombák egyike-másika éppen e vármegye területérl lett elször

ismeretes Magyarországban. 82 Mások meg szaporították a fajok számát. 83

d. Ver. f. Naturk. zu Presb. 1866. IX, 101—112. Baumler J. A.: Die Moosflora von Press-

burg in Ungarn, közzétéve az Oesterr. botanische Zeitschrift 1884. XXXIV, 46—49. és 96—99.

Ugyan: A pozs. term. és orv. cgyl. közi. 1884—86. VI, 67. Azonkív. 1. Förster J. B. : Beitráge

zur Moosflora von Niederoesterreich u. Westungam (Verh. der zool. bot. Gesell. in Wien
1880. óvf. 233. 1.)

74 Kornhuber : Verhandl. d. Ver. f. Naturk. zu Presb. 1858. III. II, 33.

75 Schiller : Oesterr. bot. Zeitschrift 1884. XXXIV, 73.

70 Bolla J. : Die Pilze der Presburger Flóra. Közzétéve a Verhandl. d. Ver. f. Naturk.

zu Presbur"' 1857. II. II, 43—71. E munkát többszörös tévedései következtében Hazslinszky

Elmunkálatok Magyarhon gombaviranyához czím mvében figyelmen kívül hagyta, mi

mindenesetre túlszigorú eljárás volt. Baumler Bolla gyjteményét és közléseit sokszor idézi. —
Baumler J. A. : Beitráge zur Cryptogamenflora des Pressburger Comitates. Közzétéve a Pozs. term.

és orv. eg'yl. közi. 1884—86. VI, 66—122. 1887—91. VII, 25—90. Ugyan : Mycologisches aus

Pressburg. közzétéve az Oesterr. bot. Zeitschrift 1884. évf. XXXIV, 221—327. Ugyan : Myco-

logische Notizen, közzétéve az Oesterr. bot. Zeitschrift 1889. évf. XXXIX, 171—173. 289—291.

1890. XL, 1. sz.

/ agaricineae — ... — ... ... ... 4b

I
polyporaceae ... ... ... ... ... ._. 12

\ bydnaceae... ... ... ... 7
hymenomyceteae I

thelephoreae ._ . 3 .. 36
^ clavariaceae ... ... ... ... ... ... 7 .. 27 „

hasas gombák gasteromyceteae 10 ,. 23 ,.

, f uretinaceae .._ ... ... ... 12 „ 129 „
hypodermae

^ ustilaginaceae- - 7 „ 29 ,

phycomyceteae ... ... ... 19 ,. 46 ,,

perisporiaceae— — — — — — 10 „ 32 ,.

sphericeae ... ._. ... — ... ... 48 „ 166 „

hypocreaceae ... — — — ... — 10 „ 22 ..

dothideaceae ... — — — — — 8 ,. 15 „

! lophiostomaceae ... — 3 .. 5 ,.

\ hysteriaceae ... ... ... ... ... ... 9 ,. 15 ..

discomyceteae ... ... 75 .. 175 „

tuberaceae.__ ... ... ... ... ... ... 3 ,. 3 ..

nyálkás gombák myxomyceteae 23 .. ^
42 ..

sphaeropsideae ... _. — 52 .. 228 „

hyphomyceteae ... — — — 70 .. 122 „

hasadó gombák schizomyceteae monadineae 2 ,. 2 „

444 nem, 1478 faj

78 Ilyenek a Súr-erd szélén tenyész sphaerotheca giganthiascus és a bollas urtica

t*íi \ i r*an s

79 A ramularia pratensis S. Ez Pozsonyban gyakori a kertekben és réteken. Baumler :

i. h. 96. 1. 207. sz.
so A cladosporium aecidiicolum Th., mely élsdi gomba a pozs. ligetben is elojon.

Baumler i. h. 98 1. 236. sz.

81 A leptosphaeria eryngii H. F. nálunk is eljön. Baumler í. h. 116. 1. 401. sz.^

g2 Ilyenek a puccinia liliacearum Duby nev Szentgyörgynél és Pozsonynál eljöv
gomba (Hazslinszky: Elmunkálatok. Baumler: Pozs. term. és orv. közi. 1887—91. VI r, 45.)

Továbbá a puccinia (micropuccinia) Baumleri, mely a pozsonyi Malomvölgyben gyakori.

(Lagerheim: Oesterr. bot. Zeitschrift 1890. évf. 5. sz.) Ezeken kívül a septoria Posoniensis

Baumler, a septoria alliicola Baumler, a diplodia Rehmii Baumler, a diplodieha faginea

Baumler. (Baumler: Mycologisches aus Prcsburg, közzétéve a Hedwigia 1885. évf. 75—76. 11.)

83 Ilyen a phyllosticta Zahlbrukneri, mely a Zergehegyen, a septoria Holubyi, mely a

pozs. evang. temetben, a cryptosporium lunulatum, mely a pozs. hegyi liget közelében, a

agaricineae .. ... ... ... 46 nem, 237 faj

i
polyporaceae ... ... ___ ___ 12 ,. 84

hartyagombak ./ hydnaceae_.. 7 .. 22

pyrenomyceteae
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Az eddig ismert fajok közt vannak jó tápszerül szolgálók is, melyek srn
kerülnek a piaczra. 84 Ilyenek a szín- és formagazdag hydnum repandum L.,

mely Szentgyörgy vidékén gyakori s jó ízénél fogva igen kedvelt konyha-
gomba ; a nagyon gyakori boletus bovinus L., mely fenyfa-erdeinkbl
vándorol a piaczra; a szép vörös húsú boletus chrysenteron Bull., melyet a

pozsonyi Kálvária-hegyen szednek a konyha számára; az erdeinkben színre

és formára változatosan jelentkez boletus edulis Bull., melyet gazdag és

szegény kiválóan szeret ; a feny-erdkben növ boletus granulatus L.,

továbbá a boletus luteus Lit, a boletus regius Kromb., a boletus scaber Bull.,

a boletus subtomentosus, mindannyi keresett gomba s piaczunkon megsze-
rezhet ; hasonlóan a boletus satanas L., a polyporus confluens A. és Sch.,

a polyporus frondosus Fr., a polyporus ovinus Sch., az armillaria mellea

Quel. A collybia esculenta Quel., mint jó levesgomba, keresett és

igen gyakori. A fatörzsökön srn tenyész pleurotus ostreatus Quel. és

a fenyerdkben szaporán növ lactarius deliciosus Fr., a hegyi erdkben
növ russula alutacea Fr., a russula aurata Fr., a russula vesca Fr.,

a russiüa virescens Fr. a pozsonyi piaczon rendesen találhatók. A can-

tharellus cibarius Fr. tömegesen kerül oda a modori, szentgyörgyi, récsei

és a zergehegyi erdségekbl. Az erdeinkben igen gyakori marasmius
scorodonius mint jó levesgomba ismeretes ; a elitopilus prunulus Quel., a

pholiota mutabilis Quel., szintén nem ritkák piaczunkon. A champignon név
alatt réteken, legelkön s kertekben eljöv agaricus arvensis Scháff. és

az agaricus campester L. igen gyakori jelenségek az itteni piaczokon. Az utóbbi,

agaricus campestris L., csiperkegomba, a legjobban tenyészthet gombák
közé tartozik. 85 Nem kevésbbé jó evésre és tenyésztésre a kucsmagombák
közül a morchella esculenta (L.) Pers. és a cseh kucsmagomba, a morchella
bohemica Krumhholz. 86 Mindkett srn jelentkezik dunai ligeteinkben

homokos talajban . Az ehet gombák egyik legfinomabb faja a szarvas-

gombák között a nyári szarvasgomba (tuber aestivum), mely gyakori a Csalló-

közben. 87 E feketebarna felület, nagy bibircsekkel behintett, elbb fehér,

utóbb éréskor agyagsárga, st világosbarna húsú gomba szaga és íze ugyan
kevésbbé zamatos a fekete (tuber melanosporum), avagy a téli (tuber bru-

mala), meg a vörös (tuber griseum v. rufum) szarvasgombánál, mindazonáltal
kell elkészítés mellett mégis jól élvezhet. Vannak aztán a gombák között

jó taplógombák is, milyen a fagus-törzsökön növ fomes fomentarius Fr.,

míg a lombfákon, különösen fzeken növ fomes igniarius Fr. szép

példányokban szobadíszekül s consolokul használtatik.

Tudvalev, hogy a növényi rovarpusztítók a gombák nagy csoportjából

kerülnek ki, a mennyiben e kártékony rovarok s ezek álczái közt valóságos
epidémiákat okoznak. E parányi organizmusok tehát mintegy az élet és halál

kapui, melyek gátat vetnek annak, hogy oly veszedelmes rovarok, melyekhez

melanconium pallescens, mely a pozs. Kramererdben, a verticillium apkidis, niely a pozs.

környéki thujákon élsköd lapos tetvek hulláin jön el. Továbbá a puccinia Báumleri
Lagerheim, melyet Báumler a pozsonyi Malomvölgyben, a gyönyör rhodobryum roseum s

gazdag pkanerogama-virány társaságában fedezett föl s Lagerheim tanár meghatározott. —
A puccinia smyrnii Biv. ezt Sabransky H. fedezte fel a dévényi Nagytetn. (Oesterr. bot. Zeit-

schrift 1884. évf. 328. 1) A diplodia Beckii, melyet Baumler a pozsonyi ligetben és a gloeo-
sporium pruinosum, melyet ugyan a pozsonyi szalma-kunyhónál talált. (Oesterr bot. Zeit-

schrift 1889. XXXIX, 17ü.) Továbbá a phyllosticta stomacola, melyet ugyancsak Biiumler
a pozsonyi Kramererdei úton talált. (Oesterr. bot. Zeitschrift 1889. XXXIX, 289.) — A Lum-
nitzer által fölfedezett marasmus carpathicus K. méltán viselhette volna fölfedezje nevét.

84 A gombák tápértékét illetleg 1. Schilberszky Károly az ehet gombák tenyésztésérl
szóló czikkét a Term. tud. hözl. 1886. XVIII, 393—396 ; a Bikfalvy Károly által a Zeitschrift

für physiologische Chemie X. kötetébl közölt czikket a Term tud. köd. 1887. XIX, 221—222

;

továbbá Kemény Mór: Az ennivaló gombákról czím czikkét a Term. tud. közi. 1880.
XX, 138—143. és azonkív. : Az ehet gombák tápláló értékérl czím czikket a Term. tud.

közi. 1895. XXVII, 256—259. A különböz gombák nitrogén-tartalma, száraz anyagra
számítva ki, nagyon változó lévén, tápértékük egységes számmal ki nem fejezhet. Mörner
vizsgálatai szerint a vármegyénkben is képviselt Lycoperdon bovista Fr. nitrogén-tartalma
819°, o, a csiperke-gombáé (agarius campestris L ) 7

-38u
, o, a polyporus ovinus Fr -é csak 1'80 %.

85 Schilberszky : Az ehet gombák tenyésztésérl, közzétéve a Term. tud. közi. 1886.
XVIII, 393.

8« Schilberszky u. o. i. h. XVIII, 396.
87 Lumnitzer : Flóra Pos. Nr. 1280. Endlicher : Flóra Pos. Nr. 164 s ezek nyomán

Baumler : Beitrage Nr. 1375.
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rejteti helyeken való lappangásuk miatt sem ember, sem pusztító állat nem
férhet, túlnagy számmal el ne szaporodjanak. 88 Ilyen gombák többszörösen
képyiselvék e vármegye gombái között is. A rovarölk (entomoplithoraceae)
családjából ilyen az empusa muscae (Fr.) Cohn. 09 nev penész, mely a
házi legyeket s a szúnyogokat/ az entomophthora Tipulae Fresen 91 a
hernyókat pusztítja. Továbbá tudjuk, hogy az entomophthora-gombák és

a eordyceps nlitaris L. P2 a fenyerdket rontó noctua piniperda és a
gastropacha pini hernyóit, valamint más bogárféléket is pusztítják. A botrytis

Bassiana a szöv-lepkék ellensége, azok muscardine nev betegségét okozva.
Tömérdek áldozatot szed e gombafaj a bogarak seregébl is. Persze a
selyemhernyók (bombyx móri) is szenvednek tle. 93 Gombák, különösen
[saria-félék hathatósan pusztítják a cserebogarak pajorjait. 9 *

Ezen hasznos gombák mellett vannak azonban veszedelmes és kárté-

kony fajok is. A veszedelmesek közé számítjuk a mérges fajokat, milyenek
a pozsonyi Kálvária-hegyen növ fölötte mérges amanita mappa Fr., vagy
a pozsonyi ó-ligeti útszéleken növ ugyancsak fölötte mérges inocybe rimosa
Karst. A kártékonyak közé sorozzuk azokat, melyek a kerti, erdei vagy
gazdasági növényzetnek, avagy gyümölcsfáinknak ártanak. A peronospora
i-alotheca tönkre teszi az asperula odorata leveleit, 95 a peronospera parasitica

tönkre teszi kérteinkben a kereskedelmi növényeket; 90 a phytophthora
infestans (Mont.) De Bary 97 a burgonyát 98

, a paradicsomot, 99 a plasmopara
viticola (Berk. et Curt.) a szlket, 100 az ustilago hypodytes a triticum

repens-t, 101 az ustilago Ischaemi az andropogon Ischaemum virágait; 102

az ustilago maydis a kukoriczát

;

103 az ustilago segetum az árpa- és a zab-
féléket; 104 a tilletia tritici, 106 a tilletia laevis (Kühn) 10 ° és a puccinia

graminis (Pers.) 107 a búzát. Ez utóbbi teszi gabonaféléink rozsdabetegségét.

Az aecidium spóráiból ugyanis a gabonanövényeken az uredo és a puccinia

graminis fejldik, melyek a rozsdabetegséget idézik el. 108 Figyelemre méltó
azonban, hogy éppen Pozsony vármegyében is a rozsda érintetlenül hagy
bizonyos búzafajtákat, mint a Viktória-búzát és a tariska vagyis bajusztalan

búzát. 109 Maga a rozsda azonban történelmileg is konstatált. 1576-ban aug.

88 Term. tud. közi. 1871. III, 461.
89 Báumler i. h. 495. sz.
90 Szontágh Miklós : Az erjedés és az új gomba-elmélet. Term. tud. közi. 1870. II,

209. Dapsy László : Ragálygombák a rovarokban, közzétéve a Term. tud. közi. 1871. III, 461
91 Báumler i. h. 497. sz.

92 U o. 1176 sz.
93 Szontágh Miklós : Az erjedés és az új gombaelmélet. Term. tud. közi. 1870. II, 207,

Dapsy László : Ragálygombák a rovarokban, i. h. Term. tud. közi. 1871. III, 461.
94 Istvánffy Gyula : A rovaröl gombák és az apáczahernyó, közzétéve a Term. tud.

közi. 1891. XXIII, 514—524. Horváth Géza dr. : A kártékony rovarok irtásáról élsdi gombákkal,
közzétéve a Term. tud. közi. 1893. XXV, 49.

95 Baumler : Beitráge 509. sz.

96 U. o. 517. sz.
97 Baumler : Beitráge 502. sz.
98 Szontágh Miklós : Az erjedés és az új gombaelmélet, közzétéve a Term. tud. közi.

1870. II, 207.
99 Páter Béla : A paradicsomfa-alma egy újabb betegségérl, megjel. a Term. tud. közi.

1885. XVII, 341.
100 A szlnek a peronospora vastatrix mellett legnagyobb, legveszedelmesebb ellen-

sége. Nálunk már 1882-ben észlelték a Steuergrund nev dlben. 1890-ben Szentgyörgyön
észlelték, 1891-ben a pozsonyi szlhatárt már annyira ellepte ez élsdi, hogy a tkék már
minden levelüket elvesztették. (Baumler: Beitráge 1402. sz. Azonk. 1. Ortvay : Pozsony

-

vármegye állatvilága I, 548—549.)
ioi Bamler i. h. 529. sz.

102 u. o. 530. sz.
i°3 U. o. 532. sz.

io* U. o. 536. sz.

i°5 U. o. 543. sz.

i°6 Báumler: Beitráge 541. sz.

i°7 Báumler : Beitráge 612. sz.
i°8 Szontágh Miklós: Az erjedés és az új gombaelmélet, közzétéve a Term. tud. közi

1870. II, 206. Fleg pedig Klein Gyula: A sóskafa- és a gabonarozsda, közzétéve a Term.

tud. közi. 1871. 111,299—301. És ugyan: A gabonarozsda, közzétéve a Term. tud. közi. 1873.

V, 272—277.
i°9 L. T. Ö. czikkét: A rozsda eltérjedése hazánkban, közzétéve a Term. tud. közi. 1883.

XV. 320. Azonkív. v. ö. Búza János: Kultivált növényeink betegségei. 1879. 73. 1.
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12-ikén Ferdinando San Maria de Specia Casa komáromi olasz alkapitány
jelenti, 110 hogy a Csallóközben ebben az évben a termést a rozsda teljesen

tönkretette s e miatt a gabona kalásza mind üresen maradt. Továbbá
a pueeinia pruni és az exoascns pruni Fuckel a szilvafákat; 111 a puccinia

malvacearum Mont. az orvosi és ipari czélokra szolgáló, sötétvörös fest-
anyagot adó 112 mályvaféle növényeket, a mályvarózsát és ennek kérteink-

ben elforduló valamennyi rokonát; u3 a polyporus squamosus Fr. és a
pleurotus puimonarius Fr. a diófákat, 114 a gloeosporium ampelophagum
(Pass) ll5 a szlket 11B

, a gloeosporium ribes Mont. et Desm. a ribiszke-

bokrokat, 117 az exoascus deformans Fuckel az szibaraczk-fákat. 118 Óriási

károkat okoz házainkban a hártyagombák egyik tagja: a házi gomba (meru-
lius lacrymans Fries). 119 Ellepi a házak farészeit és tönkre teszi, fölemésztve

a, fa nitrogén-tartalmú anyagait, vagyis fehérje-vegyületeit. 120 A köznépünk-
tl napsütéskor hulló esnek tulajdonított s ragya-esnek nevezett gyü-
mölcsfa-betegséget 121 a fusicladium dendricum Wallr. 122 és a fusicladium

pirinum Lib. 123 okozzák. Amaz az alma-ragyát, emez pedig a körte-ragyát

másképp körte-koszt, vagyis alma- és körtefáink azon betegségeit okozza,

melyek rozsda alakjában nevezett gyümölcsfáinkat ellepve, gyümölcsüket
is károsítják, a hajtások hegyeinek elhalását és a rügyek leszáradását okozzák,
.s a gyümölcsnek nemcsak küls szépségét, hanem bels jóságát, ízét is jelen-

tékenyen csökkentik. A megragyásodott oldalon a gyümölcs keményebb és

kásásabb marad. Fleg a körte-ragya káros, mert a nagy ragyafoltok alatt

a gj'ümölcs húsa megkövesedik és gyakran élvezhetetlenné válik. 124

15. Az erdség. Az erdség 125 fafajai a hegyek közt többnyire lom- Erdség

bosak. Köztük leginkább a vörös vagy erdei bükkfa válik ki, úgy hogy
mellette a fehér gyertyán, nyir, rezgnyárfa, kris- és jávorfa, vadalma,
körte, hárs, galagonya, tölgy és feny csak elszórva mutatkozik. Gyönyör,
csaknem páratlanul álló bükk-erdség díszlik Borostyánk vidékén. A Vág
lapályán nagyobbára a tölgyfa uralkodik. A tölgyerdség a vármegyei terü-

letbl 22. 941*52 katasztrális holdat, míg a bükk s egyéb lomberd 80,949'01

katasztrális holdat borít el. A tölgyerd fleg Cseklész, Prácsa, Dubova,
Sárf és Schweinsbach vidékén díszlik, de hogy régen a tölgynek nagyobb
uralma volt, azt azon utóhajtások és törzsek bizonyítják, melyek úgy a

Morva-lapály fenyerdségeiben, 126 mint a pozsonyi Duna-szigeteken is szem-
lélhetk. A Csallóköz is hajdan nagy tölgyek hordozója volt, melyeknek marad-
ványai még a hatvanas években láthatók voltak. 127 Rengeteg fenyvesekre a

Morva-lapályon találunk; Lozornótól Miaváig nem kevesebb, mint 51.277-80

katasztrális holdat foglalnak el. Ellenben a Súr terjedelmes, 967 holdnyi
sr, sötét, mézgás égerfa- (Alnus glutinosa) erdségbl áll, melyben a
hosszúnyel szilfa (Ulmus effüsa), a nyár-, kris- és tölgyfa csak kivételesen

110 Bécsi udv. kam. ltár Hungarica 14.364. És Magyar gazdaságtörténelmi szemle 1899.

VI, 243.
111 Baumler: Beitrage 627. és 290. sz.
112 U. o. 617. sz. Eljön nálunk a fehér mályván (althaea officinalis) és a mályva-

rózsán (althaea rosea) kérteinkben, azonkívül utak mentén a kis papsajton (malva rotundafolia).
113 Staub Móricz: Négy vándorló növény, közzét. a Term. tud. közi. 1881. XIII, 210—211.
114 Baumler: Beitrage 810. és 940. sz.

"5 U. o. 153. sz.
116 Horváth Géza: Új szlbetegség hazánkban, közzétéve & Term. tud. közi. 1882. XIV,420.
117 Baumler: Oesterr. bot. Zeitschrift J884. XXXIV, 327. V. ö. Term. tud. közi. 1895.

XXVIF, 221.
"8 Baumler: Beitrage 288'2. sz. Azonkív. v. ö. Term. tud közi. 1895. XXVII, 390.
lí9 Baumler: Beitrage i. h. 851. sz.
i20 Demeter Károly: Term. tud. közi. 1885. XVII, 517. Páter Béla: A házi gomba,

közzétéve a Term. tud. közi. 1886. XVIII, 441—43. És: R. Harlig: Der áchte Hausschtcamm
Merulius lacrymans Fr. Berlin 1885. Azonkív. Botan. Centralblatt 1885. XXIII. köt.

121 Term. tud. közi 1875. VII, 324—25.
122 Baumler: Beitrage 232. sz.
123 Baumler: Beitrage 233. sz.
124 Der Xaturforscher VIII, 16. sz.
125 Bed Albert : Magyarország erdségei. Ért. a term. tud. körébl XV. köt. 17. sz.

1885. Azonkív. 1. Term. tud. közi. 1886. XVIII, 214. s. kk. 11.

126 a Pálffy berezeg malaczkai uradalmának fenyveseiben gyönyör tölgyek, százados
példányok szemlélhetk.

127 Földes: Fels-Csallóköz árvédekezésének tört. 8. 1.
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mutatkozik. A krisfa (Fraxinus excelsior L.) csak utóbbi idkben került a
mocsárság szólén mívelés alá s itt rendkívül kedvez talajviszonyoknak
örvend."8 A hegyes vidéken helyenként jól tenyészik a vad- és nemes gesz-
tenyefa. Pozsony hegyi ligeteiben gyönyör vadgesztenyefák vonják magukra
az arra haladók figyelmét.

A Duna-szigeteken, melyek a kanyargós folyam ölel karjai között
bájos tájképeket alkotnak, az erdségekben jobbára nyárfa-, hamvas égerfa-,

sima szilfa-, kris- és fzfa-állományok virulnak szapora mennyiségben. Itt

a sarjerdk nagyon különböz cserjékbl állanak : mogyoró, ükörke, fekete
bodza, kánya- és ostormén-bangita, kecskerágó, varjútövis, kökényszilva, szeder,

kecskefz, loncz, sóska-borbolya, som, vörösgyr, meg egyébfélékbl. Némely
helyen a dunamenti ligetek valódi miniatré serdknek mondhatók. Szá-
zados jegenyék, rezgnyárfák, fzfák, égerfák, ákáczok iszalagokkal beindá-
zott áttörhetetlen srséget alkotnak. E helyütt nádasok, erek és dús füzes
vágások egészítik ki az áltropikus buja növényzetet. 129

Gazdasági 16. Gazdasági növények. A gyümölcsöket term fák és növények. Gyü-
novenyek. mölcsöt term fák és növények tekintetében Pozsony vármegye egyes vidé-

kein a múlthoz képest örvendetes haladást szemlélhetni. A gyümölcsfélék
egész sorozata jól tenyészik és érik e vármegyében, névszerint az alma,
körte, cseresznye, szilva, baraczk, mandula, berkenye, naszpolya, málna,
ribiszke, egres, st még a füge is. A hegyes vidéken srn tenyészik a dió,

melynek szaporaságától kapták a vármegye egyes helységei, mint Alsó- és

Fels-Diós nevüket. De gyakori a dió a lapályon is, mint a pozsonyi dísz-

ligetben és a dunai szigeteken. Ez utóbbiak híres téli gyümölcsök termhelyei,
névszerint a Pötsen, meg az Óliget, melyek gyümölcstermségének híre

messze visszaszáll a középkorba. 130 Egyes gyümölcsfajok, nevezetesen a
szilva, kajszinbaraczk és körte jól jövedelmez kiviteli czikkek. Ezekbl jókora
mennyiséget Német- és Francziaországba visznek ki. Az Alsó-Csallóközben
Vasárut és Bs két f gyümölcstenyésztési telep. A vásárúti telepet a
pozsonyi társas káptalan birtokán néhai Urbanek Ferencz kanonok létesítette.

A hírneves pomologus 131 elhunyta után ez a telep visszafelé fejldött ugyan,
de vidékén mégis rendkívül gyarapodott a gyümölcstermesztés. Vasárut,

Kürt, Vámosfalu, Tkés, Kisudvarnok, Nagyudvarnok, Eperjes kivitelre

is termesztenek almát s körtét a legnemesebb fajokból, s a tkési sziget

útjait nemes gyümölcsfák szegélyezik. A bsi telep Üchtritz-Amadé Emil
gróf gyümölcsöse és faiskolája az Öregduna mellett.

A Fels-Csallóközben Apponyi György gr. kertészete Éberhardon,
az özv. Reiszig Alajosné, szül. Takács Kornélia gyümölcstelepe Jókán,
ugyanott Vitái Alajosnak nagy szakértelemmel és költséggel vezetett, ma
már, fájdalom, pusztuló gyümölcsöse a Kis-Duna mentén, Galgóczy Antal
gyümölcsöskertje Püspökiben, a Czilchert Róberttl telepített gyümölcsös
Gútoron és a Szmrtnik, Nagy, Zsitvay, Bittera családoknak a föloszlott

Urbanek-féle faiskolából fölújított gyümölcsösei a legnemesebb alma-, körte-,

diófajokat szolgáltatják. Vajka, Keszölcsés, Doborgaz községek szigeteinek

határain is igen elterjedt a gyümölcstermesztés. Itt Molnár Zsigmond, Molnár
László, Bittó Lajos voltak a nemesebb alma- és körtefajták meghonosítói.

Sárga és görög dinnyéirl meg éppen híres a Csallóköz.

A küls járásban még a negyvenes években alapította Kossúton
Fekete Ferencz híres gyümölcsösét, melyet nemcsak a községi közbirtokos

társak, hanem az egész környék példaként követett. Esterházy Mihálj' gróf

gyümölcsöse Tallóson szintén e kor alapítása. Napjainkban Kuffner Károly
czukorgyáros ültette ki gyümölcsfákkal haszonbérelt birtokának út- és határ-

széleit.

A nagyszombati járásban Nagy-Szombatban az ötvenes években Sieben-

freund János nagyszer gyümölcs- és szederfa-ültetvényekkel adott jó példát

a gyümölcsfa-tenyésztknek. A szempczi járásban pedig Esterházy Mihály

128 Kornhuber: Das Moor „Schur" bei St. Georgen. (Verhandl. d. Vereines f. Naüir-

kunde zu Presb. 1858. III. II, 32.)
'- lf Chernél: Pozs. term. és orv. egyl. közi. 1884—86. VI, 42.

130 L. Ortvay: Pozsony város története II. 4, 69.

131 Verhandl. d. Ver. f. Naturk. zu Presb. 1857. II. II, 31.



Pozsony vármegye természetrajzi viszonyai. !9

gr. szempczi gyümölcsös-kertje és faiskolája s ennek egy emberöltn á1

hséges szakért kezelje, Ritter Mátyás terjesztette nagy eredménynyel a
gyümölcsfa-termesztést s a kitn gyümölcsfajokat. E járás községi faiskolái

a Baeh-uralom és provizórium alatt Ritter fölügyelete alatt állottak s a leg-

jobban voltak mívelve. Sajnos, napjainkban visszaesés mutatkozik. A Kis-
Karpátok keleti oldalán és nyúlványain a szlmíveléssel összekötve a gyü-
mölcsnek, mint piaczi terméknek termelése dívik. Ezek látják el leginkább
a városok piaczait, és a magyar vidékeken, a Csallóköz közepén, a küls
járásban, st Komárom vármegyében is, gabonáéit cserélik be szilvájukat,

almájukat. E járásban az alma és körte mellett a beszterczei szilva, szi-
baraczk, cseresznye nagyobb tért foglal el. Rétén még Dóka Lászlónak is

volt régebben, nagy szakértelemmel kezelt gyümölcsöse.
A nagyszombati járás igen elhaladott a gyümölcstermesztésben. Nem

csoda, miután a Zichy Ferencz gr. vedrdi és pusztafödémesi, szakszer
kezelés alatt állott faiskolái bven adták a kiültetend csemetéket. Zichy
Pál Ferencz gróf czifferi, Majláth György zavari, Dezasse Emil gr. bohuniczi,

d'Hennin herczeg szeredi és Pálffy István gr. esesztei gyümölcsös telepei az

egész járásban szétosztva, terjesztették a gyümölcsfákat s gyarapították a

nemes gyümölcs termesztését.

A pozsonyi járás legkitnbb góczpontja az Esterházy Mihály gr.

gyümölcs- és díszkertje Cseklészen s e mellett az urasági szakért kertész

közvetetlen vezetése alatt állott községi faiskola és az anyatörzsekkel kiültetett

gyümölcsös. Az egész váimegyében ez a legjobban kezelt községi faiskola.

Szomszédságában, Magyarbélen, Gyiokó Szilárd telepített kitn gyümölcsöst
és kivitelre term csemege szl kertet. A hegyoldalon Bazin, Szentgyörgy
városok területén a szlk között és alján szintén terjedt a nemes gyümölcs
termesztése. Szentgyörgy város kajszinbaraczkot, köszmétét, ribiszkét és szlt
szállít Németországba. Frév község rétjei ugyancsak gyümölcsözk. A Po-
zsonyból Récsére vezet út szélén a Pozsony város birtokához tartozó szilvafák

évi termését 6—700 frton árusítja el a város a legtöbbet Ígérknek. A pozsonyi
járás hegyen túl lev részében, Stomfán Károlyi Alajos gr., Malaczkán
Pálffy hg. gyümölcsfaiskolái és több plébános törekvései terjesztették a
Bécs közelében nyereségesnek bizonyuló gyümölcstermesztést. Sajnos, hogy
a községek földmíves lakói nem annyira a nemes fajokat, mint inkább a

biztosabban termket gondozzák. Masanszki alma és beszterczei szilva a fter-
ményük. Dévény vidékén a virág mellett a gyümölcs is jobb gondozásban
részesül.

A malaczkai járásban kevés számottev gyümölcstenyésztési kísérletrl

szólhatunk. Mindössze is csak azt említhetjük, hogy Nagyiévárdon és Szent-
jánoson vannak urasági gyümölcsösök.

Némely gyümölcsfajok azonban határozottan elhanyagoltainak. így a

mandula is, mely elbb Pozsony vármegyében gyakoribb volt, mint ma.
A Csallóközben s Pozsony környékén szaporák voltak a mandulafák, melyeknek
zöld gyümölcse teljesen, kielégítette a pozsonyi czukrászok évi szükségletét.

Ma is említik a mai Újtelepen feküdt régi Falb-féle telepen, valamint a

Stefánia-úton fekv régi Grassalkovics-féle lovarda (ma vendégl) telepén

virult mandulafákat. De az itt virult kertek nagyrészt már beépítvék, a

fák kiírtvák vagy korhatagon kidltek annélkül, hogy újakat ültettek volna,

úgy hogy czukrászaink ma messzebb es tájakról kénytelenek szükségletüket

beszerezni. A Csallóközben, Olgyán s másutt virult mandulafák is nagyrészt
kivesztek. 132

11. A vármegye állatvilága. Az sállatoJc kövületei. Ha a föntebb vázolt Állatvilág.

földtani felemek egyebekül sem volnának tekinthetk, mint földünk kiépí-

tésének anyagai, máris fölötte nagyérdekeknek kellene azokat mondammk,
de érdekességük jóval fokozódik azáltal, hogy a geológiai korszakok szerves

világának megismerésére becse sbnél-becsesbb adatokat szolgáltatnak. A
vármegye határában nagy mennyiségben kerülnek el kövületek. Szinte

meglepik az embert sokféleségükkel, meg ritka szépségükkel. Látásukra meg-

magyai

132 L. Ortvay : A mandulafa. Néhány szó tenyésztése érdekében. Megjelent a Nyugal-
rországi Hiradó 1903. XVI. évf. 141. sz.
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elevenedik elttünk egy si fauna, egy nyüzsg s óriási egyedekben nem
szkölköd állatvilág képe. A máriavölgyi palatáblák jól föntartott példá-
nyokban ammoniteséket és belemniteseket szolgáltatnak. Ezek a fejlábúaknak
osztályából való, az svilági tengerekben élt, de most már egészen kihalt

igen nevezetes állatformák. A borostyánki márványkbányák egy isme-
retlen terébratált és egy korallszerü ásatagot szolgáltattak. A Borostyánktl
az Almáshoz húzódó mészkzóna számos erinoidákat, szép belemniteket és
harlábúákat tartalmaz. A Besztercze és Máriavölgy között lev harmadkori
homok ugyancsak hagylókövületékhél örvendeztet meg. Bazinnál, a síkság szélén,

a homokban és tályogban melanopsis- és congeriakövületek találhatók. Ter-
lingnél a temetben, Csukárdnál a Rákpatakból harmadkorszaki csigafajok

kövületei kerülnek el. A esukárdi Rákpataknál, valamint Nagyszombatnál is

óriási osztriga-kagylók vetdnek föl nagy mennyiségben. Malaczka, Haus-
brunn, Szomolány vidékei azonképpen sokféle kövületek gazdag lelhelyei.
Dévényújfalunál a vasút mentén elterül tályog a középharmadkori kép-
zdések legérdekesebbjei közé tartozik. Benne számtalan úszóhártyás állat

kövülete, halpikkelyek, halvázák, kagylódarabok találhatók. A mellett új fora-

miniferák egész sora s csigák kerülnek itt el. Összesen mintegy 114 faj lett

i'ddig innen ismeretes. De a geológiai múlt fölismerésére vármegyénk egyik
helye sem annyira tanulságos, mint a dévényi Nagytet. Itt a kövületek, a mily
változatosan, épp oly szaporán mutatkoznak. A véglények, a tömlsök, a tüske-

börüek, az Ízeltlábúak, a puhányok, a kagyló/f, a gerinczesek, a csúszómászók

kövületeinek egész sorozatai kerülnek itt el. Részint a Nagytetn vagy
közvetetlen közelében, részint pedig a vármegyének távolabbra es vidé-

kein is rendkívül fontos sállatvilági leletek fordulnak el, kivált az emlsök
osztályából, ú. m. a tengeri tehenek, az sszarvasok, de a nagy vastag-
brek, a patások a kérdzk és orrmányosok kövületei is. Az ily kövületek
híres lelhelyei Dévényujfalu, Malaczka, Magyarfalu, Nahács, Pozsony,
Nagyszombat, Szered vidékei, hol részint a Lajtamészben, részint a Mor-
vában és Vágban, a löszben és a diluviumban sszarvasok, selefántok,
sorrszarvúak csontrészei kerültek el. Ásatag-csontok, nevezetesen a barlangi

medvééi és egyéb húsev ragadozók koponya- s bordacsontjai, fogai, gerincz-

csigolyái, középlábszárrészei bven kerülnek el a vármegye barlangjaiban
is, kivált a Tmava-Skala nev barlangban Detrekszentmiklósnál." 3

Mindezek a leletek fennen bizonyítják azt, hogy volt id, mikor ott,

hol ma Pozsony vármegye terül el, a maitól egészen idegen, mert egé-

szen más életföltételektl függ fauna élsködött. Területének legnagyobb
részét tenger vize borította, mely eleinte sós, aztán féligsós, majd édes viz
volt. Mikor pedig a tenger vize teljesen elapadt s a mai folyóvíz-rendszer

alakult, a tengeri állatok helyébe a szárazföldi állatok léptek.
Emlsök. 18. A mai állatfajok. Ezek szaporasága és sokfélesége igen nagy.

Az emlsök közül a denevérekbl úgy a simaorrúak, mint a patkósorrúak
több nemmel képviselvék. A rovarevket a vakondok, a cziczkányok és a sün
képviselik. A ragadozókból szintén számos faj található, bár egyik-másik faj,

mint a vadmacska s a vidra már a ritkábbak közé tartoznak. A vadászat

nagy mértékben divatozván vármegyénkben, a vadászebek sok fajtájával

:

vér-, foglyász-, vizsla-, borz-, rókaebek, foxterrierek, parforce-vadászebek,

tacskók sokaságával találkozunk. A házi és luxus-kutyák száma is nagyon
jelentékeny. A róka leginkább a Kis-Kárpátokban kerül el, honnan a

lapályba, st a Csallóközbe is el-ellátogat. A menyétfélékböl a köz. menyét,
a nagy menyét vagy hermelin, a nyest szapora, ritkábbak a nyuszt s a

borz. A görények száma nem éppen csekély. A rágcsálókból a mókusok,
a pelék, az ürgék, az egerek, a poczkok, a nyulak szaporák, de a hód már
egészen kiveszett. A kérdzkbl a tülkösszarvúak s a szarvasok mindenfelé

találhatók. Ez utóbbiak közül a nemes szarvas, a dámvad az uradalmi

pagonyokban, az z a Kis-Kárpátokban, a Duna és a Morva mellett lev
ligetekben, valamint a vármegye területén minden kisebb és nagyobb
erdben szép számmal jelentkezik. A nemkérödzökböl a sertésfélék több

l;i Mindezekre nézve tüzetes leírást 1. Pozsonyvírmigye állatvilája czímíí 1902. évben
megjelent m 1 köt. els fejezetét 35—54 11., hol egyúttal a források is pontosan idézvék.
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fajtája található. A vaddisznóra a Kis-K á ipátokban mindenütt akadhatni.

A páratlan újjúak közül a lófélékhl a ló szapora és jóminségü, a szamár
s az öszvér csak gyéren kerülnek el. Az erszényesek közül a kengnruh az

ú. n. Benett-kenguruh a cseklészi uradalmi vadaskertben látható.

A gerinczesek körébl a madarak számos faja honos vármegyénkben úgy Madarak -

a ragadozók, mint a sólyom-, karvaly-, héja-, bussárd-, kánya-, bagolyfélék. De a
kúszók s az énekl madarak is bségesen találhatók: amazok közül a köz.

fakúszó, a nyaktekercs, a hangos kakuk, a vörösbarna kakuk s többrendbeli

harkály, emezek közül a gébicsek, a rigók, a poszáták, a lombzenélk, a

királykák, a gezék, a fülemülék, a bujkálok, a billegetk, a selyemfarkok,

a pintyek, a sármányok, a pirókak, a pacsirták. Gyakoriak a seregély-, a
holló-, a lappantyú-, fecske-, karics-félék. A méhevök közül a gyurgyalag
kés tavaszszal érkezik s szkor elvonul. A jégmadarak közül a rabló király-

halász különösen a haltenyészt helyeken található. A galambok közül a házi

galamb mindenféle fajtája honos nálunk. Az örvös galamb a Kis-Kárpátok-
ban, mint igazi famadár, ugyancsak gyakori. A kék- vagy parlagi galamb
erdeinkben és ligeteinkben odvas fákban fészkel s Modor vidékén nagy
számmal költ. A vad gerlicze, galambfajaink e legszelidebbike, kisebb erdeink
fáin s mezkkel határolt kisebb farészletekben, kevert fajú erdkben s víz-

mellékeken gyakori. A nevet gerlicze egyes madárkedvelink kalitkáiban
található. A tyúkok közül említjük kivált a vármegyénkben eljöv fáczán-

fajok sokaságát. A vadpulyka aszeredi fáczánosban tenyésztetik. Úgy a szürke,

mint a fehér válfajú gyöngytyúk s a páva csak egyes urasági vagy gazda-
sági udvarokban található. A mezei tyúkok képviselvék a foglyok s fürjek nagy
sokasága által. A röpül tyúkok közül a pusztai talpastyúk több izben jelent-

kezik kivált a Csallóközben. Az erdei tyúkok közül a császárfajd olykor vár-

megyénkben is lövésre kerül. A gázlók rendjébl a túzokok úgy a nagy- vagy
lusta-, mint a reznek vagy kis-túzok által képviselvék, s vármegyénkben általán,

de a Csallóközben különösen találhatók. A qémek, gólyák, lilék, szalonkák,

guvatak és vízi tyúkok sok neme elfordul még, bár a mocsarak s állóvizek

lecsapolásával s a folyóvizek szabályozásával egyre gyérül. Az úszók közül
a libák, vadkacsák, jeges kacsák említhetk. A csörg-kacsa a Súrban nyáron
is található. A kanalas récze Pozsony vármegyében Apaj körül költ is.

A jegesrécze ritkábban mutatkozik a Dunán. A búvár-kacsa csak kés szön
jelenik meg a Dunán. Az örvös bukó vagy búbos búvár, valamint a törpe

búvár szintén a téli hónapokban látható a Dunán. A danka-sirály egész
csapatokban érkezik tavasz elején s egész nyáron át nálunk marad. A vihar-

sirály tavaszi és szi költözködéskor mutatkozik, de néha itt is telel.

A búvárok közül képviselvék nálunk egyes vöcsökfélék, evezlábú úszók által.

Amazok közül a sarki búvár, az északi búvár, a gyöngybúvár, a búbos
vöcsök, a kis- és a füles vöcsök, emezek közül pedig a nagy kárókatona
említhetk.

A gerinczesek körébl a csúszómászók osztályát egyes gyík- és kigyófajok Csúszómászók,

képviselik. A gyíkok közül említhetjük a sövénygyíkot, az ékes kfali gyíkot

s a smaragdgyíkot, A törékeny kuszma vagy lábatlan gyík Pozsony kör-

nyékén, a hegyentúli vidéken s a Búrerdben gyakori. A nem mérges kígyók
közül ismeretesek vármegyénkben a közönséges vízi sikló, a koczkás vízi

sikló, a réz- vagy sima sikló, a sárgás sikló (aesculap-kígyó). Mindezek nem
ritkák. A mérges kurta vagy keresztes kígyó is eljön némelyek állítása

szerint, de ritkán.

A kétéltüeket a vízi, a földi, a varas, a leveli békák, továbbá a gték Kétéltek.

és a salamandrák egyes fajai képviselik. A vízi vagy ehet béka állóvizek,

tavak és pocsolyák közelében mindenütt közönséges. A barna vagy gyepi
béka a Kis-Kárpátok magasabb hegyvidékein nem ismeretlen. A mocsári
béka a vármegye alföldi tájain, a Csallóközben, a ligetekben s a Duna,
Morva, Vág területein nem ritka. A fürge vagy erdei béka dombos vidéken,
erdkben, kertekben tartózkodik. A földi béka és a vöröshasú unka, a mezei
és a zöld varangy közönségesek. A zöld leveli béka erdkben, kertekben,
ligetekben, fákon, cserjéken, nádasokban nem ritka. A tarajos és a pettyes

gte állóvizekben, mocsarakban s turjánokban gyakori. A foltos salamander
fleg erdeink árnyékos, nyirkos helyein, lehullott haraszt és patakok mentén,
moha alatt található.
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A gerinczesek köréhez tartozó halak észrevehetleg gyérülnek folyó-

vizeinkben, bár a Duna, Morva, Vág még mindig több ízletes halfajt

szolgáltai A sügérfiékböl eljön a csapó sügér, a magyar buczó, a selymes
durbincs, a köz. serincz, a köz. érdesz, a fogas süll és a ksüll; a meny-
it alakból a tarka monyhal; a harcsafélékböl a les harcsa; a lazaczfélékböl a
bukó szondáig s a pénzes pisztráng; a heringfélékbl a vándor alócza ; a pán-
czélosokból a botos kölön ; a pontyfélékbl a potykaponty, a kárászponty, a

pozsár, a szls kárász, a kövi kárász, a rózsás márna, a fenékjáró küll,
a fölpillantó küll, a vésettajkú paducz, az ezüstös balind, a sugárkardos, a

fehér hal, a sujtásos küsz, az állas küsz, a ragadozó ön, a pirosszem kelé, a
feketeszem szálhal, a leánykonczér, a veresszárnyú konczér, a fejes domolyka,
a nyúl domolyka, az orrmányos dobáncs, a dévér dobáncs, a szivárványos
ökle. A csukaféléki a közönséges csuka ; a tokfélékbl a színtok, a gmelintok,

a söregtok, a fajtok, a kecsegetok. Az egykor Dunánkban szapora viza

jóformán már teljesen eltntnek látszik.

A Bisztriezában, Vödriezben s egyéb kisebb vizekben elj a cottus

gobio, az orsófark és az ökle. A sebesebb folyású kisebb vizekben, neveze-
tesen a borostyánki patakban, a Czajla-patakban, a Stampachban, a Gidra-
patakban a pisztráng.

Az állatvilág egyéb köreibl a puhatestek, az Ízeltlábúak, a férgek és

tömlsök egyes osztályai szintén gazdagon vannak vármegyénk területén

képviselve, mert úgy a csigák és kagylók, a rágó- és szívószájú, a két-

es félszárnyúak, a százlábúak, a rákok és pókok számos fajai, köztük nem
egy ritka is, találhatók. Mindezekrl terjedelmesen emlékezik meg Ortvay

:

Pozsony vármegye állatvilága. Allatrajzi és állatgazdaságtörténeti monográfia.

Pozsony 1902.



POZSONY VARMEGYE KÖZSÉGEI

Pozsony vármegye 4216' 17 négyszögkilométer, vagyis 746,337 katasztrá-

lis hold területet tesz és népessége, az utolsó népszámlálás szerint,

301,635 lélek. Négy rendezett tanácsú városa van, azonkívül Pozsony
törvényhatósági joggal fölruházott város. Rendezett tanácsú városok : Bazin,
Modor, Nagyszombat és Szentgyörgy. Ezeken kívül van a vármegyében
293 község és ezek között 39 nagyközség. A községek hét járásra vannak
osztva. E járások a következk

:

1. Alsócsallóközi járás, 63 községgel, közöttük Bs és Dunaszerdahely
nagyközségekkel.

2. Felscsallóközi járás, 54 községgel, közöttük 2 nagyközség, u. m.
Jóka és Somorja.

3. Galántai járás, 30 községgel, közöttük 13 nagyközség, u. m. Alsó-
szeli, Felsszeli, Deáki, Nádszeg, Nagyfödémes, Pered, Pusztafödémes, Tak-
sony, Tallós, Vága, Vágszerdahely, Vezekény és Zsigárd.

4. Malaczkai járás, 29 községgel, közöttük 11 nagyközség, u. m.
Burszentgyörgy, Burszentmiklós, Burszentpéter, Gajár, Kukló, Laksárújfalu,

Malaczka, Rohrbach, Székelyfalu, Szentjános és Závod.
5. Nagyszombati járás, 62 községgel, közöttük két nagyközség, u. m.

Gerencsér és Szered.

6. Pozsonyi járás, 32 községgel, közöttük öt nagyközség, u. m. Dévény,
Magasfalu, Récse, Stomfa és Zohor.

7. Szempczi járás, 23 községgel, közöttük Szempcz nagyközséggel.
A vármegye 301,635 lakosa közül az alsócsh'lóközi járásra 33,317 lakos

esik, a felscsallóközire 29,321, a galántaira 47,427, a malaczkaira 50,448,

a nagyszombatira 53,921, a pozsonyira 37,709 és a szempczire 22,677. Bazin
r. t. város lakosainak száma 4899, Modoré 5279, Nagyszombaté 13,181 és

Szentgyörgyó 3456. Pozsony thjf. város lakosainak száma 65,867, a mely
szám természetesen a fenti összegben nem foglaltatik.

A vármegye lakossága az 1869-ik évi népszámlálás óta 53,926 lélek-

kel szaporodott, 1880 óta 38,825-el, 1890 óta pedig 24,679-el. A lakosok
közül férfi 151,205, n 150,430. Életkor szerint 6 évnél fiatalabb 50,655,
6—11 között 39,929, 12—14 között 19,160, 15—19 között 28,425, 20—39
között 78,178, 40—59 között 58,247, 60 évnél idsebb 27,024 és ismeretlen

korú 17.

Családi állapot szerint : ntlen és hajadon 165,900, házas 118,008, özvegy
17,620, törvényesen elvált 107.

Anyanyelv szerint : magyar 119,733, német 23,156, tót 153,870, oláh 39,

ruthén 69, horvát 2181, szerb 9 és egyéb 2578, de a 119,733 magyaron kívül

még magyarul beszélni tudó 20,718.

Vallás szerint : róm. kath. 260,754, gör. kath. 145, gör. keleti 43, ágostai

h. evangélikus 17,820, ev. református 7715, unitárius 6, izraelita 15,136 és

egyéb vallású 16. A 301,635 lakosból ír és olvas 188,785.

Járások és anyanyelv szerint a lakosok a következleg oszlanak meg.
A legtöbb magyar a galántai járásban van, vagyis 41,675 ; utána következik
az alsócsallóközi járás 32,665 magyarral, azután a felscsallóközi 25,348-al
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a pozsonyi 6783-al, a szempczi 5923-al, a nagyszombati 2133-al és a
malaczkai 914-el. A legtöbb német a pozsonyi járásban van, vagyis 5421,.

aztán a felscsallóközi járásban 2954, a malaczkaiban 2780, a nagyszombati-
ban 2460, a szempcziben 2128, a galántaiban 995 és az alsóesallóköziben 42.

A tótok a nagyszombati járásban vannak a legtöbben, szám szerint 49,107-en.
l'tána következik a malaczkai járás 45,889-el, a pozsonyi 22,902-el, a
szempczi 14,438-al, a galántai 4629-el, a felscsallóközi 581-el és az alsó-

csallóközi 146-al, Horvátok csak a pozsonyi járásban laknak tömegesen és
számuk 2115.

Vallás szerint legtöbb róm. katbolikus a nagyszombati járásban van

:

51,152, azután a malaczkaiban 48,336, a galántaiban 38,962, a pozsonyiban
34,799, a felscsallóköziben 26,128, az alsócsallóköziben 26,061 és a szemp-
cziben 17,444. Ág. h. evangélikus legtöbb a galántai járásban van, vagyis
3790. Utána következik a szempczi járás 3731-el, a pozsonyi 1851-el,

az alsócsallóközi 1087-el, a malaczkai 496-al, a felscsallóközi 321-el és
a nagyszombati 263-al. Az ev. reformátusok az alsócsallóközi járásban van-
nak a legtöbben, számszerint 3814-en, a galántaiban 2063-an, a felscsalló-
köziben 794-en, a szempcziben 573-an, a pozsonyiban 239-en, a többiekben
számuk messze a százon alul marad. Az izraeliták közül a legtöbb az alsó-

csallóközi járásban lakik, u. m. 3120. Utána következik a galántai járás

2602-el, ez után a nagyszombati 2380-al, a malaczkai 1578-al a felscsallóközi
1301 el és a szempczi 927-el.

A vármegye községei betsoros rendben a következk:
Ábrahám. Ábrahám, kisközség 145 házzal és 1240 tótajkú, róm. kath. vallású lakossal.

Legrégibb birtokosául Sebes fia Ábrahámot ismerjük, a kit a nyitrai kápta-
lannak egyik 1266-iki oklevele említ. Ugyancsak a nyitrai káptalannak
1282-bl való határjáró levelében Zentabram néven van említve, a pozsonyi
káptalannak egyik 1339-iki oklevelében pedig Scenthabraam régies írású alak-

ban. 1439-ben a Rozgonyiak kapták Albert királytól. Az 1553-ból való adóössze-
írásban itt Báthori Andrásnak 10 és a borostyánki uraknak szintén 10 portája

adózik. Késbb a cseklészi uradalomhoz csatoltatott és az Esterházyak lettek

az urai. Örökség révén került mostani tulajdonosa : Esterházy Károly gróf
birtokába. A múlt század els felében a Szegedy-család is birtokos volt a
községben. A,Rákóczy-féle felkelés idejében a császáriak sokat sanyargatták

a lakosokat. Állítólag itt volt a vármegye legrégibb templomainak egyike,

mely azonban már rég elpusztult. 1760—80 között Esterházy Ferencz
kanczellár új templomot építtetett a községben. Esterházy Károly gróf e

községben a vármegye legszebb és legérdekesebb kastélyainak egyikét

bírja. 1883-ban a gróf 140 holdas park közepén csinos emeletes vadászkas-

télyt építtetett, mely azonban rövid id után szknek bizonyulván, ennek
közelében és a régivel folyosóval összekötve, 1899-ben új, díszes, századvégi

modorban épült kastélyt emeltetett, melyben sok mkincs és különösen
Egyiptomból származó számos tárgy van elhelyezve, st a gróf mterme,
minthogy maga kitn fest, majdnem teljesen arabs módon van díszítve

és berendezve. A kastélyhoz tartozó és a vele összekötött téli kert, kairói

frangú egyén udvarát ábrázolja. A község határában lev u. n. Várdl
történeti jelentséggel látszik bírni. A község a múlt század 60-as éveiben

teljesen leégett. A lakosok a téli hónapokban a gyékényfonást házi-iparilag

zik. A községben van posta, de távírója és vasúti állomása Diószeg.
AJbár. Albár kisközségnek, a komarom—dunaszerdahelyi vasút mentén, 93

háza és 514, nagyobbára róm. kath. vallású magyar lakosa van. E község-

legrégibb birtokosául János deák szerepel, a ki itt 1300-ban a pozsonyi

káptalannak egy kúriát ajándékozott. 1334-ben Nicolaus de Baár királyi ember
nevében fordul el, a mikor már három Bár községet különböztetnek meg az

egykorú okiratok, u. m. A1-, Fel- és Kisbárt. 1737-ben özv. Maholányi Ta-
másné a birtokosa, ki Unger Sámuelnek engedi át. A község különben a

vajkai érseki székhez tartozott, melyrl más helyen bvebben írunk. A múlt

század els felében a Pöthe családon kívül a Bertalanffy család is birkokos volt

itt és ezeknek külön-külön kúriájuk volt, a melyek ma is megvannak.
A róm. kath. templom 1802-ben épült. A község körjegyzségi székhely.

Van postája és távíróhivatala.
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AM ' Alistál, magyar község 192 házzal és 1098 ev. ref. és róm. kath. vallású
lakossal a kik közölt az ev. reformátusok vannak túlsúlyban. Nevét többen
onnan származtatják, hogy hajdan itt lettek volna a királyi istállók. Annyi
tény, hogy egy 1268-iki oklevél az innen egy órajárásnyira fekv Sza-
kálosról akként emlékszik meg, hogy ott voltak a királyi ménesek és ott

laktak az istállómesterek. Alistálnak csak 1391-ben találjuk els írott nyomát.
A néphagyomány azt tartja, hogy a község els telepesei a Lubinszky, Mady,
Bozsaki, h'amocsay és Radványi családok voltak. A községhez tartozó dlk
közül a Péterháza és a Bödeháza nevek régi birtokosok neveit látszanak
megörökíteni. A múlt század els felében a László család volt a földesura.
A községben két templom van. A református templom kési gót stil és a
XV. században épült, a katholikus templom pedig 1786-ban. A múlt század
elején a községhez tartoztak: Belle, Hidvég, Karáb és Petény puszták. Ezek
közül Belle puszta Billye néven már 1296-ban van említve, István fia László
birtokaként. Most csak Hidvég puszta és Jázó major tartozik ide. A község
körjegyzségi székhely. Postája van, távírója és vasúti állomása pedig
Felistál-Nyárasd.

Almás Almás, tót kisközség, melynek 199 háza és 1126 róm. kath. vallású
lakosa van. A XIII. században Jablam néven pozsonyi várbirtok volt.

1553-ban az akkori portális összeírásban Serédy Gáspár 12 portával szerepel.

Német neve Apfelsbach, tót neve pedig Jablonove volt. 1708-ban a császári

zsoldosok két ízben felégették. A múlt század elején a Pálffy berezegi család
volt az ura, azután a Pálffy-Daun grófoké lett s ma is Pálffy-Daun Vilmos
grófnak van itt nagyobb birtoka. A község postája Lozornón van, távírója

és vasúti állomása pedig Zohoron. E községhez tartoznak Fenyves erdészlak,

Gasparovich malom, Mareinkovich malom és Prahovna erdészlak. A község
róm. kath. temploma 1693-ban épült.

Aisócsöiie. Ahóesölle, felscsallóközi kisközség, 38 házzal és 252 magyar és német,
de túlnyomó számban németajkú, ersen magyarosodó lakossal, a kik vallásra

nézve nagyobb részben római katholikusok. Postája Misérd, távírója és vasúti

állomása Püspöki. Az idk folyamán e község nevét Csörle, Chellje és Csellye

alakban találjuk említve. Német neve Unter-Waltersdorf volt. Els okleveles

nyomára 1287-ben bukkanunk, a mikor Benedek fia Pál, pozsonyi kanonok,
itteni részét a pozsonyi Szent Üdvezítrl nevezett egyháznak adományozza.
1295-ben egy perben szerepel, melynek következtében a pozsonyi alispán e

birtokot Akaii Benedek fiainak ítéli oda. 1338-ban Uzuri Döme ispán birtoka-

ként szerepel, melyet tle Lukács nev nemes zálogban bírt. 1375-ben az

esztergomi érsek birtoka volt. A XV. században Korner János kapott kir.

adományt e községre. Utódai ni, ágon a Csarada és a Tomka családok voltak,

mely két rész most Tomka Nándorné birtokában van. Az 1553-iki összeírás

alkalmával az érsekségnek 7 és Farkas Ignácznak 4 portája adózott. 1647-ben
a Karner, 1787-ben a Klobusiczky és Udvarnoky család, a múlt század elején

Pálffy gróf és a Brogyányi örökösök voltak a birtokosai. A községben egy
régi és egy újabb úrilak van. Az újabbikat Czilchert Róbert építtette át egy
régibbl ; ez Novotha Józsefnéé lett, de most Sprinczer János és neje Nyitray

Mária tulajdona, a régebbi pedig most özv. Tomka Nándornéé, a ki azt anyai

részrl örökölte. A községet 1830-ban árvíz pusztította, 1831-ben és 1872-ben

a kolera tizedelte, 1886-ban pedig nagy része leégett. A községhez tartozik

Szent-Péter puszta, mely azeltt a cziszterczita rendé volt, most pedig az államé.
Aisócsöpöny. Alsócsöpöny, a kis magyar Alföldön, a szered—nagyszombati vasútvonal

mentén fekv tót kisközség, mindössze 46 házzal, melyben 398-an laknak.

Vallásuk róm. kath. E község régi történetét nem ismerjük. Legrégibb nyoma
az 1553-ból való portális összeírásra vezethet vissza, a mikor itt Tárnok
Jánosnak csupán két portája adózott. 1672-ben praedium volt 5 lakossal.

A múlt század elején német nevével is találkozunk Unter-Csepen alakban és

ugyan e század második felében a Vrana, Szászy és a Tomanóczy családok

voltak a nemesi birtokosai. Ez idben itt serfz-ház is volt. Templom nincs

a községben. Postája, távírója és vasúti állomása Szered.
AUódiós. Alsódiós a Kis-Kárpátok alatt fekszik. Tót kisközség, 221 házzal és

1199 róm. kath. vallású lakossal. srégi község, melyet hajdan, a mikor
lakosai tótok voltak, Tótdiósnak, a mikor pedig újabb telepítés által német
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község lett, Unter-Nuss-

dorfnak és Windisch-

Nussdorfnak neveztek. A
vöröski vár tartozéka

volt és a várbirtokok sor-

sában osztozott. Egy
1536-ból való oklevél

^mezvárosnak nevezi.

Érdekes egy XVI. szá-

zadbeli oklevélben fog-

lalt az a kijelentés, mely
szerint, a mikor a község
lakosai németek voltak,

kimondották, bogy „dtil-

den unter sich keinen

Pemen" , vagyis, hogy az

itteni németek nem tr-
nek maguk között cse-

heket, a kik alatt nyilván
tótok értendk. Ez a ha-
tározat azonban nem gá-
tolta meg azt, hogy la-

kosai már 1736-ban tisz-

tán tótok legyenek. A
Rákóczy-féle szabadság-
harez alatt a császáriak

kétszer felgyújtották a

községet. Kath. temp-
loma 1518-ban épült és

nagyon érdekes gótikus
részletei vannak. Az egy-
ház értékes régi szent-

ségtartót riz, melyet az

1694-bl való canonica
visitatio is már réginek
említ. E szentségtartónak egy része azonban már át van alakítva. Van még
ezenkívül egy ezüst-kelyhe is, melyet Simon Katalin 1615-ben ajándékozott
az egyháznak. A község fels végén áll a Szent Háromság-kápolna, melyet
1715-ben, az akkor dúlt pestis emlékére építettek. Mindvégig a vöröski vár
tartozéka volt és ma is id. Pálffy János gróf a birtokosa. Hozzá tartoznak
Javornik, Koza, Sisoretni vadászlakok és Szolirov major. Postája Felsdiós,
távírója Szomolány.

Álsódombó, a Kis-Kárpátok alatt fekv kisközség, 113 házzal és 603
tótajkú, róm. kath. vallású lakossal. si község, melyet IV. Béla 1262-ben
Serefel comesnek adományozott, a mit 1270-ben V. István is megersített.
A község már a pápai tizedszedk jegyzékében is szerepel; de plébániája

már a XIII. században fennállott. Elbb a vöröski vár tartozéka volt, de
az 1553. évi összeírásban Nagyszombat város a birtokosa és 20 portája

adózik, 1647-ben és 1787-ben a nagyszombati plébánia. A múlt század elején

Unterduoován néven, a nagyszombati káptalan birtoka volt. Mostani kath.

temploma a XVIII. század végén épült. A községnek van saját postája, de
távírója és vasúti állomása Nagyszombat.

Alsójányok, felscsallóközi magyar kisközség, 34 házzal és 246 róm.
kath. vallású lakossal. E községnek els okleveles nyoma 1287-ben jelent-

kezik, a mikor is Januk néven említik. 1310-ben Jánoki Jakab a birtokosa,
a ki itt szolgájának tekintélyes földbirtokot és kúriát adományoz. 1346-ban
a pozsonyi káptalan Streiz Marchard pozsonyi polgárt iktatja e birtokba.
1368 ban Samothi György fia János felesége panaszt emel Saápi János fia

Péter ellen, hogy e birtokát elfoglalta. 1394-ben Georgius de lányuk kir.

ember nevében szerepel. 1402-ben Jamnik tót nevével is találkozunk, a mikor
Monostori Berzéle Miklós van birtokosául említve. Az 1553-ból való portális

CSARNOKRÉSZLET ESTERHÁZY KÁROLY GRÓF ÁBRAHÁMI
KASTÉLYÁBAN.

Alsódombó.

Alsójányok.
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összeírásban Alsó-lányok néven, az ó-buclai apáczák birtokául van felvéve
13 portával. Kii /-ben a pozsonyi apáczáké és 1787-ben a vallásalapé. Késbb
az Esterházy grófi, majd a Zichy grófi család birtoka lett. A község határában
pogánykori rhalínok láthatók. A falu postája és távírója Nagymagyar.

Aisókorcmpa. Alsókorompa, tót kisközség
;
,194 háza és 1481 róm. kath. vallású lakosa

van. Körjegyzségi székhely. Az Árpád-házi királyok korában három Korompa
volt a vármegyében és pedig Alsó-, Fels- és Közép-Korompa, mely utóbbi
a XV 111. században Alsókorompába olvadt. Egyébiránt ez a helynév a közép-
korban többféle változatokban szerepel. így egy 1256-ból való oklevél Tej-
nek nevezi, egy 1330-ból való pedig Kremphföídnek. Késbb azután Kromph,
tótul Krupa, vagy Dolna-Krupa néven is szerepel, st a múlt század elején

Unter-Krupa német néven is. Egy 1256. évi határjáró levélben Kurumpa
és Kysep-Kurumpa, vagyis Közép-Korompa van említve, a mikor Petk volt

az ura. A XIII. század vége felé már a Korompai család van említve birto-

kosául. Hajdan Stibor vajdának vára is volt itt, melyet a morvák elfoglaltak,

de Stibor vajda ismét visszahódította. 1462-ben Sárosfalvi Nehéz Mihályt és

testvéreit iktatták e birtokba, de 1489 körül Spáczay János és Boldizsár
kaptak itt Mátyás királytól adományt. 1534-ben Csellyei Mártont és Balázst
találjuk itt, késbb pedig Nagyváthi Antalt is. Az 1553-iki összeírásban
Kéméndi Péter 16, Spáczay Márton 8 és Dobsa János 5 portával szerepel.

1572-ben az Olgyay, a bessei Farkas, a Gyulai, a Rádai, a Ramocsaházi csalá-

dokat találjuk a birtokosok között, 1585-ben a Halácsy és a Latkóczy csalá-

dokat is. A Halácsy-féle részbirtok 1596-ban Ramocsaházy Györgyé lett.

A Spáczayak tovább is szerepelnek a birtokosok között, de 1682-ben még
a Dersffy, Gyulay, Lévay, 1726-ban a Ghülányi és 1749-ben már a Brunswik
családok is. 1762-ben a Spáczay-féle birtok már a Sándor család kezén van,

mely azt Brunswik Antalnak és nejének, Adelffy Máriának eladja. Ekkor a
Brunswik családon kívül még a Kürtessy, Nedeczky, Ghülányi, Szászy és a Balogh
családok szerepelnek birtokosokként, több kisebb nemesi birtokossal együtt.

1813-ban Révay Pál báró itteni birtokrészét, mely azeltt a Baloghoké volt,

Brunswik József grófnak adja el. 1816-ban Alsókorompán 74 kúria volt,

melyek közül a Brunswik grófi család 35-öt bírt, míg a többi, 39 kisebb bir-

tokos között oszlott meg. Mostani nagyobb birtokosa Cholek Rezs gróf, kinek
itt nagyobbszer kastélya és ritka terjedelm, szép parkja van. A kastélyt,

mely kiváló memlékeket és híres mesterektl származó számos régi fest-

ményt tartalmaz, még a Brunswik család építtette. Többek között képviselve

vannak Bassano, Holbein, Kupeczky, Brenghel, Pellegrini, Diebaldi, Pálma,
Salvator Rosa, Sneider, Tizian, Rubens, Claude Lorain, Tenniers és más
mesterek. Az els emeleti nagy terem érdekes freskókkal van díszítve.

A kastélyban Beethowen is több izben megfordult és néha hosszabb idt
töltött itt. Közelében külön színházépület is van. Az ide tartozó parkban áll

Ferenczy szobrász emlékmve, melyet Brunswik József grófné, férje iránti

kegyeletbl emeltetett. A díszes családi sírbolt a r.^kath. templom mögött
áll. A község plébániája már 1390-ben említve van. si templomát 1807-ben
rombolták le. Az 1782. évi Batthyány-féle canonica visitatio is megemlékezik
róla, azt állítván, hogy 1465-ben épült. A mostani templom alapkövét 1807-ben
tették le és 1811-ben fejezték be az építést. Érdekes a templomban álló sír-

emlék, melyet gr. Brunswik Józsefné szül. Majthényi Marianna 1837-ben
férje és fia számára emeltetett. Ez az emlék szintén Ferenczy szobrász mve.
1891-ben a község egy részét tz hamvasztotta el. A községben van posta

és távíró is. Ide tartoznak Henrika, József, Magyarát és Újmajor majorok.
aisóiócz. Alsólócz, a becs—zsolnai vasútvonal mentén fekv tót kisközség, 77 házzal

és 645 róm. kath. vallású lakossal. Körjegyzségi székhely. Postája Nagy-
bresztoványon van, távírója és vasúti állomása meg Lóczbresztoványon.

E községet Loch alakban a pozsonyi káptalannak egyik 1290-iki oklevele

említi, a mikor Bacha comes fia, Mihály ezt az öröklött birtokát a nyitrai

káptalannak hagyományozza. 1309 és 1313 között Doncha asszony szerepel

birtokosaként a ki Nagy Abának adja el. 1339-ben Lóczi Tamás fia Mihály
van birtokosaként említve, 1430-ban pedig a beregszegi Német család az

ura, melyet a Vatai család vált fel. 1495-ben II. Ulászló Pogány Péternek és

Vizközy Andrásnak adományozza. 1506-ban Verböczi István is birtokosa.
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Mindeddig csak egy Lóczról van szó ; 1529-ben találkozunk a másik Lócz
faluval és ekkor Alsólócz Kis-Lócz néven szerepel. 1651-ben a Kelecsényi

és a Ravasz családokat találjuk itt, a kik birtokukra III. Ferdinándtól új

adománylevelet nyernek. 1715-ben Magdolna Katalint, Rattkay István özvegyét
is itt találjuk, a ki sörházát és majorját a nagyszombati székesegyház íázent

Háromság oltárának ajándékozza. A XVIII. század folyamán az Illé^házy.

Ambró. Kádas, Hrabovszky, Bencsik és a Zabafy családok voltak a birtokosai,

a múlt század elején Sipeky Sándor, Molnár Pál, Nyáry János gróf és Jánoska
Ignácz és János. A Jánoska család birtokai 1844 körül vétel útján a Prileszky

család tulajdonába mentek át, míg az Illésházyak birtoka 1838-ban, a család

kihaltával, a Sina báró család tulajdonába került. Most Fekete Aladárné báró-

nénak van itt nagyobb birtoka és csinos, újabb úrilaka, mely elbb Esterházy

Katalin grófné, azután a Bencsik, majd a Sipeky családé volt és örökség

ALSÓKOROMPA. — A BRUNSWIK-FÉLE KASTÉLY (MOST CHOTEK REZS GRÓFÉ).

útján került a mostani tulajdonos birtokába. Kívüle még Molnár Pálnak,
Szecsey Györgynek és Szabinovszky Ignácznak van itt nagyobb birtoka.

Alsónyárasd. Az Alsó-Csallóközön fekv magyar kisközség, melynek Aisónyárasd.

188 háza és 1616 lakosa van; de az utolsó népszámlálás csak 1498 lakost
talált itt. Vallásuk róm. kath. Hajdan csak egy Nyarasd állott fenn és a mai
Alsó- és Felsnyárasd egy község volt, melyet csak a tagosításkor osztottak

ketté, a mikor az egyik fele Nyárasd néven, a másik, ezzel teljesen össze-

épített fele pedig Papnyarasd, vagy Papszer néven szerepelt. A község hajdan
a Kis-Duna mellett feküdt és régi helyét ma is Faluhelynek nevezik. Egyik
részét IV. Béla a pozsonyi káptalannak adományozta 1237-ben; a másik
része az Agh családé volt. Az okleveles nyomok azonban még régibb idkre
vezetnek, mert Tamás esztergomi érsek 1193-ban már kápolna építésére
adott engedélyt, 1434-ben a Fraknói grófokat találjuk itt, a kik birtokukat
Molnári Kelemen gyri püspöknek adják át. 1553-ban, a portális összeírásban,
a pozsonyi káptalannak 7, Serédy Gáspárnak és Mérey Mihálynak 8—8 portája
fizet adót. 1647-ben a pozsonyi káptalan és özv. Amadé Lénárdné a bir-

tokosa. 1787-ben már a Pálffyak az urai s id. Pálff'y János grófnak ma is
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van itt nagyobb birtoka és régi nemesi kúriája, hol számos érdekes mkin-
osef riznek. A nmlt század második felében serfz-ház is volt a községben
s marhavásárai messze vidéken híresek voltak. 1849-ben határában két
kisebb ütközet volt. Az itteni honvédemléket, a millennium alkalmából,
ezeknek az emlékére állították föl; egy másik emléket pedig az osztrák
az 1849 január 13-án elesett Geramb osztrák alezredes emlékére emelt.
E község azeltt a pest—pozsonyi országútnak egyik legfontosabb pontja volt,

a mennyiben az országgylésre Pozsonyba utazók mindenkor az itteni ura-
dalmi nagyvendéglben szálltak meg; Kossuth Lajos és Deák Ferencz is akár-
hányszor itt háltak meg. Itt volt különben a lóváltás is. Az itteni néphagyomány
a község keletkezésére vonatkozólag azt tartja, hogy hét család alapította és
pedig a Mikóezy, Csölle, Nagy, Szálay, Várady, Tóth és Szabó családok, a kik
állítólag mint molnárok és halászok e községek els telepesei lettek volna.
A katholikus templom egyik része még 1307-bl való, a mikor Miklós és
Fasca grófok itt kápolna-építésre engedélyt kaptak. Az idk folyamán a
kápolnából templom lett, melyet legújabban 1853-ban alakítottak át. A lakosok
iparegyesületet és fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. Ide tartoznak
Arkosár és Szigeti vadászlakok, Béllye puszta, Disznóskút erdészlak, János-
telek és Lapogosi major, Kisrévház és Oregrév. A község körjegyzségi
székhely. Van saját postája és távírója, vasúti állomása pedig Felistál-

Nyárasd.
Aisószeii. Alsószeli, a budapest—bécsi vasútvonal mentén fekv magyar nagyköz-

ség, 357 házzal és 2226, túlnyomó részben ág. ev. vallású lakossal, azonban
a róm. katholikusok is elég számosan vannak. Némely írók állítása szerint a két
Szeli hajdan a szomszédos Taksonyhoz tartozott és annak határain, vagyis
két szélén, az alsón és a felsn feküdt. Ezekbl kihasíttatván, kapták az
Alsó- és Fels-Szeli neveket. Ebbl megmagyarázható az is, hogy a község
oklevélileg csak 1490-ben van elször mostani nevén említve. Ez idtl fogva
1505-ig Miksa császár seregei több izben feldúlták. Az 1553. évi portális

összeírásban már szintén Alsó-Szely néven szerepel és Serédy Gáspárnak
itt 20 portája adózik. 1647-ben a Pálffyak lettek az urai és ma is id.

Pálffy János gróf a birtokosa. A község némely dlneve jelentséggel
látszik bírni. Ezek : a Deáki, másként Teleki dl, a Királyrévi osztály,

a Versend dl, és az Iváncza dl. A községben két templom van : ág. h.

ev. és róm. kath., de mindkett újabb kelet. Az ev. templom 1878-ban, a
kath. pedig 1875-ben épült. Az 1849 június 21. és 22-én Zsigárdon lefolyt

ütközet Alsó-Szeli határára is kiterjedt. 1863-ban csaknem az egész község
tz martaléka lett., A múlt század elején a község lakosai nevezetes marha-
és juhtenyésztést ztek. A községben van posta; távírója és vasúti állo-

mása pedig Galántán van. Ide tartozik Újmajor, Versend tanya és a ver-

sendi vámház.
A Pa J Apaj, a szered—nagyszombati vasútvonal mentén fekszik. Kisközség,

78 házzal és 504, tótajkú, róm. kath. vallású lakossal. A XIII. század elején

a szomszédos Majténynyal egy község volt, azonban 1278 eltt már mint
különvált község veszi fel si birtokosainak : az apaji Apaj családnak a nevét,

a mint azt László királynak a pozsonyi káptalan levéltárában rzött,

1278-ból való oklevele bizonyítja, mely a községet ekkor már Terra Opoy-nak
nevezi. 1278-ban a pozsonyi vár tartozékaként van említve. 1310-ben újabb

birtokosával találkozunk Jenslin nagyszombati bíró személyében, a ki itteni

birtokát Elefánti Mátyással elcseréli. A pápai tizedszedk jegyzékében Opan
elferdített alakban szerepel. 1553-ban találkozunk ismét egyik újabb birto-

kosával, a község si családjának két utódában, mert az ekkori portális

összeírásban Apay István és Albert szerepelnek, azonban csupán egy portát

találtak az egész községben. Lakosai különben régtl fogva nemesi eljogokat

élveztek és a múlt század elején a Szászy, az Ernyey, a Takács és a Túróczy

családok voltak a nagyobb nemesi birtokosai. Halastó nev dlje - - úgy
látszik - - valamely régi halászóhely emlékét tartja fenn. A község postája,,

távírója és vasúti állomása Keresztúr-Apaj néven Keresztúrral közös.

Bácsfa. Bácsfa, felscsallóközi magyar kisközség, a hol 48 ház és 300 lakos

van, a kik róm. kath. vallásúak. É község els okleveles nyomát már 1205-ben

laláljuk. A vajkai érseki székhez tartozott és az érseki nemesek birtoka volt.
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BÍCSFA. — A SZENT-ANTALI TEMPLOM ÉS KOLOSTOR.

1725-ben itt, az akkor dúlt pestis emlékére, fogadalmi kápolnát emeltek,

mely azonban már használaton kívül áll. 1764 óta a kápolna körül temet
van. 1857-ben és 1866-ban a község nagy részét tz pusztította el, 1862-ben
pedig árvíz. A községhez tartozik Szent-György-Úr és Szent-Antal. Ez utóbbi

híres búcsújáró hely. Lippay György esztergomi érsek Szent-György-r
közelében templomot és zárdát építtetett. 1660-ban tették le az alapkövet és

1666 január 3-ig folyt az építkezés, a mikor Lippay meghalt és az építkezés

megszakadt. Utóda Szelepcsényi György érsek folytatta a munkát, melyet
1674-ben be is fejeztek, mire az új hajlékba a primás ferenczrendieket tele-

pített. A templom foltárát Apponyi György gróf emeltette 1782-ben ;
— az

oltáron a Szz Anya kegyképe van elhelyezve. A templom alatti egyik sír-

bolt az Apponyi család temetkez helye. A templomot 1724 október 1-én

szentelte föl Ghyllányi György tinini püspök — mivel ez ideig csak meg
volt áldva — páduai Szent Antal tiszteletére és innen kapta Szent Antal
nevét is. 1718-ban itt óriási vihar pusztított, mely a kolostor tetzetét elvitte.

Egy-két héttel késbb a vihar ismétldött és ledöntötte a templom homlok-
zatát. A kárt sok fáradsággal ismét helyrepótolták. 1684-ben a báró Maholányi

család a templom és a zárda eltt páduai Szent Antal szobrát állíttatta

föl. A szentgyörgyúri si kis templomot, roskadozó állapota miatt, 1852-ben

lerombolták. 1789-ben, a rend eltörlése után a zárdát magtárnak, a templomot
pedig széna-raktárnak használták, míg végre 1811-ben a helytartótanács a

ferenczrendieknek a visszatelepedést megengedte. Szent-György-Úr már 1205-

ben említve van, 1238-ban pedig a már említett templom is szerepel.

E község is a vajkai székhez tartozott. Van itt egy kastélyszer, nagyobb
épület is, mely az Apponyi grófoké volt, most pedig Welteni Wiener Rezs
lovagé. A községben van posta, távírója Somorján van, vasúti állomása

pedig Nagypakán.
Báhony, a vágvölgyi vasútvonal mentén fekv kisközség, 112 házzal és

742, tótajkú, róm. katholikus vallású lakossal. Szintén srégi község, mely
már 1244-ben villa Bahun néven szerepel. Királyi várföld volt, melyet
Róbert Károly 1306-ban Bogár fia Márton mesternek újból adományoz.
1335-ben Báhonyi Pap János szerepel birtokosául, a ki a birtokot Elefánti

Dezstl vette meg. 1306-ban egy másik Márton szerepel, a ki birtokát

I. Károly királytól kapta adományban. 1513-ban Hideghéthi Gergelynek is

volt itt részbirtoka. A XVI. század elején különben a czifferi uradalomhoz
tartozott és a Nyáryaké volt. Az 1553. évi portális összeírásban Nyáry Fe-
rencznek 5 és Samaryay Tamásnak 2 portája adózott. 1787-ben az Esterházyaké.

Késbb a Jezerniczky család lett az ura, a mely innen írja elnevét is.

Báhony.
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A község katholikus temploma 1721-ben épült. Van itt egy régi úrilak is, a
Jezerniczkyek korából, mely ma Schwarcz Károly tulajdona. A községben van
posta és vasúti állomás is, de a távírója Czifferen van.

Baka. Baka, alsócsallóközi magyar kisközség. Van 142 háza és 822 róm. kath.
vallású lakosa, si község, mely 1274-ben a királyi udvarnokok telepeként
szerepel, míg egy XIII. századbeli okirat a Buken (Bökény) család birto-

kának mondja. A Pázmány-féle jegyzékben Boka néven van említve. 1423-ban
ismét királyi birtokként szerepel, 1445-ben pedig, a mikor már két Baka
van említve, Temesközig Bálint pozsonyi kapitány az ura. Késbb a bakai
Bessenyei családot is itt találjuk, mely a birtokot elzálogosította, de 1515-ben
Bessenyei László visszaváltja azt Csorba Andrástól és annak fiától, Ferencztl.
Az 1553-iki portális összeírás már több birtokosát említi, így Báhonyi
Mihályt 3, Angyal Mátyást 3, Földes Mártont 2 és Vas Istvánt ly2 portával.
1569-ben a Földes és a Temesközy család újabb adományt nyer a két Baka
községre. 1737-ben özv. Maholányi Tamásné albakai birtokát átengedi Unger
Sámuelnek. A múlt század elején a Bartal, Kulcsár és a Jankó család birják,

most pedig Bartal Kálmán a birtokosa. A község si temploma már 1274-berí
említve van. Ez azonban elpusztult és helyére épült 1770-ben az újabb
templom. A községhez tartoznak Halomszél és Kajtova major. Baka község
postája és vasúti állomása Bs, távírója pedig Patony.

Baiásfa. Balásfa, alsócsallóközi magyar kisközség, 23 házzal és 218, róm. kath.
vallású lakossal. 1380-ban Barlabás néven szerepel, a mikor I. Lajos király
Pókateleky Miklós fia Jakabot és testvéreit, új adomány czímén, e birtokba
iktattatta. Ilyképen valószín, hogy az 1336-ban Poukafelde, vagyis Pókafölde
néven említett község, melyet I. Károly a pozsonyi várbirtokok közül Tamás
mester csókaki és gesztesi várnagynak adományoz, a mai Balásfa határában
feküdt, és hogy ez a Tamás mester a Pókatelekiek se volt. Ez a Póka-
telek különben a pókateleki Kondé család fészke volt és úgy látszik, hogy e

két család is azonos. Balásfának újabbkori birtokosai az Orosz, a Gzúczy és
a Németh család. A községhez tartozik Enyed puszta, Szellz major és Szl-
telep. Enyed pusztán Fuchs Gyula birtokosnak szeszgyára és szeszfinomítója

van és újabban épült, csinos úrilaka. A község postája, távírója és vasúti
állomása Dunaszerdahelyen van.

Barakony. Barakony, a galánta—zsolnai vasútvonal mentén fekv tót kisközség,

mindössze 20 házzal és 167 róm. kath. vallású lakossal. E községrl alig

van valami feljegyzésre méltó. Régi birtokosai ismeretlenek; a múlt század
elején az Ambró örökösök birták. Templom sincs a községben. A postája

Nagymácsédon van, a távíróhivatala Galántán és a vasúti állomása Gányon.
Béke. Béke, a Fels-Csallóközben fekv magyar kisközség, 36 házzal és 362,

róm. kath. vallású lakossal. Legels okleveles nyomával már 1252-ben
találkozunk. 1390-ben Weke néven a pozsonyi fesperességhez tartozott.

1347-ben Cseklészi Ábrahám Móricz az ura; 1377-ben, Szepesi Jakab ország-
bírónak az oklevelében már Beké néven van említve. 1559-ben Török Balázst
is birtokosaként említik az okiratok. Az 1553-iki portális összeírásban Serédy

Gáspár 3 és Mérey Mihály 2 portával szerepelnek. Az éberhardi uradalomhoz
tartozott és birtokosai 1787-ben a Jeszenák bárók, késbb az Apponyi grófok
lettek, kiktl Welteni Wiener Rezs lovag vette meg, a hozzá tartozó nagyobb,
kastélyszer épülettel. 1848-ban itt kisebb ütközet is volt. Római katholikus
temploma igen régi. A községhez tartozik Kisbéke és Józsefmajor. Postája
Csötörtök, távírója és vasúti állomása Somorja.

Beketfa. Beketfa, magyar kisközség az Alsó-Csallóközben, mindössze 11 házzal

és 123 lakossal, a kik mindannyian róm. katholikusok. Els okleveles nyomát
csak 1423-ban találjuk, a mikor a királyi birtokok között van felsorolva.

A beketfalvi Mórocz család si fészke, melynek itt megersített várkastélya

is volt. Ezt Bél Mátyás is említi ; de ma már csak maradványa van meg
és ez is teljesen átalakítva. Az 1553-iki összeírásban, mint királyi birtok,

csupán 4 portával van felvéve a jegyzékbe. Késbb a Pálffyak lettek az urai

és ma a Pálffy szeniorátusnak van itt birtoka. A községhez tartozik a Regencze

nev dl. Ezt már II. Lajos király, a gellei érseki székhez 1524-ben inté-

zett rendeletében említi. 1553-ban királyi birtok. A községben nincs templom.
Postahivatala Egyházgellén van, távírója és vasúti állomása pedig Patonyban.
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Bélaház, a nagyszombati járásban, a Kis-Kárpátok közelében fekv tót Béiaház.

kisközség, körjegyzségi székhely ; 141 házát 1096 lélek lakja, de már az

utolsó népszámláláskor a lakosok száma csak 1015 volt. Némely történetíró

szerint e község már II. Béla királytól nyerte volna szabadalmait, a miért

a község pecsétje is Béla király nevét viseli. Ezt az állítást azonban Ortvay
Tivadar dr. ismert nev tudósunk megezáfolja és kimutatja, hogy a község
hajdani kiváltságait IV. Béla királytól nyerte, a ki a községet, melynek
akkoriban Balarad volt a neve, 1240-ben a nagyszombati apáczáknak ado-
mányozta. 1270-ben Villa Balarach néven találjuk említve, 1330-ban pedig
Bagyarad alakban. Az apáczákat két izben ersítették meg itteni birtokukban,
utoljára 1450-ben. 1618-ig birtokolták, a mikor Bethlen Gábor Nagyszom-
batot megszállotta, s az apáczákat is Bélaházából kizte. Birtokaik idegen
kézre kerültek és csak 1624-ben kapták ismét vissza. II. József alatt bir-

tokaik a fiskns kezére kerültek. 1803-ban Ferencz király Collorédo Ferencz
miniszter nejének, Creneville Viktória grófnnek adományozta. Örökösödés
útján azután a Pálffyak birtokába került és ma is id. Pálffy János grófnak
van itt nagyobb birtoka. A község 1580-ban már mezváros volt, melynek
Rudolf király vásártartási jogot adott. II. Mátyás 1617-ben vámszeclési joggal

ruházza fel és 1634-ben II. Ferdinánd újabb vásártartási engedélylyel gyara-
pítja kiváltságait. si temploma, egyik múlt századi canonica visitatio sze-

rint, egyike a legrégiebbeknek, mert a homlokzatán látható számok szerint

(állítólag) 1080-ban épült, 1168-ban már renoválták, azután 1773-ban is;

de 1786-ban — roskadozó állapota miatt — lerombolták. Mai temploma
1787-ben épült. Halastó és Vármöqötti nev dlinek is történeti jelentségük
lehet. Bélaház határában feküdt hajdan Moesolán község, melyet némelyek
a mai Mácséddal vagy Klucsovánnal tévesztenek össze. Ortvay azonban
határjáró levelek alapján kimutatja, hogy ez tévedés. Moesolán a pozsonyi
vár tartozéka volt, melyet II. Endre a Mocsoláni családnak adományozott.
E család még az 1301. év eltt az Itumérfiaknak adta el a birtokot, kik
annak kétharmadát a nagyszombati Klarisszáknak adományozták. Az Ilmériek,

vagyis Ürményiek szintén kaptak itt birtokot III. Endrétl, de k azután
Abafi Miklósnak adták cserébe más birtokért. 1329-ben Rohmann Márk fia

Tamás is birtokos itt, a ki az részét Kis Finta comesnek adja el. Bélaház
határában feküdt hajdan Villa Solmus és Villa Sum~kerek, melyek már 1256-ban
szerepelnek. A községhez tartoznak Policsko és Sárkány puszták és a hitel-

intézeti major. A községben van posta, távíró és vasúti állomás.

Bélvatta, felscsallóközi magyar kisközség, 48 házzal és 308, túlnyomó Béivatta.

részben róm. kath. vallású lakossal. Ma a vármegyében csupán két Vatta
nev község van, ú. m. Bélvatta és Vajasvatta; hajdan ezeken kívül

még Vatta és Bánkvatta is szerepelt. 1239-ben Votha néven, mint Pozsony
várának tartozéka van említve. 1281-ben Salamon János és István az urai,

a kik birtokukat Ongai Péternek és Farkasnak adják el, melyre 1295-ben az
Olgyayak III. Endrétl adományt nyernek. 1308-ban találkozunk elször a
Bánkvatta elnevezéssel, a mikor Olgyay Péter és Farkas itteni birtokukat
Tiborcz fia Péternek adják el. 1362-ben János fiai János és Miklós, László
fiai Balázs és László, és Péter fiai János és Miklós, végül Pál fia László, Vatha
nev helységüket egymás között négy részre fölosztják. 1394-ben Petrus de
Watha királyi ember nevében találkozunk a község nevével. 1406-ban
Marthamagyari Balázs fia Pál itteni birtokát Antal fia Domokosnak és fiainak

eladja. A község a pápai tizedszedk jegyzékébe is fel van véve és 1435-ben
Belvatay András nemes nevében is említve találjuk. 1495-ben II. Ulászló csebi

Pogány Péternek és alsóborsai Vizközy Andrásnak adományozza részeit; 1498-

ban pedig a htlenségbe esett zerházi Zerhas Márton és László itteni részét

Illyés György és Mátyás váradi püspök birtokába bocsátja. 1506-ban Verbczi
Istvánnak is van itt birtoka. 1533-ban Csorba Gergely és Pál fiai osztozkod-
nak itteni birtokukon. 1591-ben Csorba János a maga birtokrészét Myésházi
Istvánnak zálogosítja el, 1593-ban pedig a magvaszakadt Csorba János bir-

tokát Illyésházi Illyés Tamás pozsonyi alispán, ennek testvére, Saághi Deák
Imre és fia Zsigmond kapják. A múlt század elején még mindig az Illésházy
grófi családot találjuk itt, mint legnagyobb birtokost. Jelenleg Pálffy Béla
gróf birja. Ide tartozott hajdan az Általutalja vagy másként Salamonfölde is,
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Salamon nemzetség és András, Uros, Csekend s társaimely ív 1239-ben a

tartottak igényt. A birtokjog megállapítása czéljábóí, IV. Béla király 1239.

márczius 6-án, Budán kelt rendelete következtében a birtokot igénylk per-
dönt párviadalra utasíttattak, mely alkalommal a Salamon nemzetség maradt
a gyztes, minek következtében IV. Béla 1240-ben a Salamon-nembelieknek
adományozta. Mini említettük, 1495-ben II. Ulászló Pogány Péternek és
Vieköey Andrásnak adományozta a falu egy részét, 1591-ben azonban már
Csorba Gergely és Pál fiai osztozkodnak rajta, de e rész is 1593-ban az
Dlyésházyaké és a Saághiaké lesz. Bélvatta községhez tartozik Rónya major is.

Postája és távírója Nagymagyar, vasúti állomása pedig Szempcz.
Benkepatony. Benkepatony szintén az Alsó-Csallóközön fekszik. Magyar kisközség,

38 házzal és 285, nagyobbrészt ev. ref. vallású lakossal. Pozsony vár-
megyében hat Patony nev község van. Ezek: Benke-, Bögöly-, Csécsény-,
Diósförge-, El- és Lgérpatony. Hajdan azonban ezeken kívül még Homokos-
Patony, Föszer-Patony és Sólymos-Patony is szerepelt, míg Diósförge-Patony
ezeltt Diós-Patony és Förge-Patony néven két község volt. Itt csak a Patony
és Benkepatony néven szerepl és a már megsznt, vagy a többiekbe olvadt
Fszer-, Sólymos- és Homokos-Patonyról emlékezünk meg. Patonyt Roland
nádornak 1250-ik évi oklevelében találjuk elször említve, Villa Pothun
alakban. 1323-ban Boleszló esztergomi érsek az itt lakó jobbágyoknak szabad-
ságlevelet ad. Ekkor már Benkháza néven szerepel. 1345-ben Michael de
Pathon nemest említenek. 1466-ban a gellei érseki székhez tartozó pozsonyi
várbirtok volt. Az 1553-ból való portális összeírásban szintén a pozsonyi várhoz
tartozó királyi birtokként van felvéve, nyolcz portával Késbb a Pálffy család

birtokába került és most is a Pálffy-szeniorátusnak van itt nagyobb birtoka.

Fszer-Patony U. Lajos királynak 1524-ben a gellei székhez intézett rende-

letében szerepel és az 1553-iki adóösszeírás szerint öt portája van. Ugyan-
ekkor van említve Homokos-Patony is, mint királyi birtok. Sólymos-Patonyról
1313-ban találunk feljegyzést, a mikor Karcsai Iván volt az ura. Benkepatony
egyháza már 1390-ben említve van, azonban a mai református templom csak
1815-ben épült. 1883 aug. 7-én a gazdák egész évi termése elégett. Ide tartozik

a Makay malom is. A község postája Szentmihályfa, távírója és vasúti

állomása Patony.
Besztercze. Besztercze, a Kis-Kárpátok tövében fekv tót nagyközség; 331 háza

és 2195 róm. kath. vallású lakosa van. Körjegyzségi székhely. E község
hajdan királyi birtok volt, s mint ilyet adományozta I. Lajos király 1377-ben

a máriavölgyi Pálosoknak, kiktl késbb a Fugger család vette meg és a

vöröski uradalomhoz csatolta, melylyel együtt a Pálff'yak birtokába került.

Ma Károlyi Lajos gróf a birtokosa. Hajdan csak kápolnája volt, melyet
1534-ben alakítottak át templommá és 1803-ban megújítottak. Az 1553-ik évi

adó-összeírásba Serédy Gáspárnak 50 portája van fölvéve. si német telepes

község, melybe a törökkori pestis-járványok alkalmával nagy részben kipusz-

tult lakosok helyébe morvákat, st székely határröket is telepítettek. Késbb,
1683-ban meg a törökök ell menekül szerbek is telepedtek ide. A köz-

ségben ma is sok német, magyar, morva és szerb névvel találkozunk. A köz-

ség neve az idk folyamán többféle változatban szerepel. így a pápai tized-

szedk jegyzéke Bisterse, az 1553-iki összeírás Bisztricza néven említi. A múlt

század elején pedig, a mikor Pálffy Lipót gróf volt a földesura, Visternicz

néven szerepel. Közelében volt hajdan Lipótfalva község is, melynek ma már
csak egy major tartja fenn az emlékét. 1553-ban Lipótfalván Bakith Péternek

1 és a Héderváry családnak 4 portája volt. A múlt század elején már puszta,

ma meg már csak major. Ide tartoznak még ezenkívül Ferenczszállás puszta,

Felsmalom és Vadászlak. A Rákóczy-féle felkeléskor a császáriak két ízben

fölperzselték. 1805-ben, a franczia hadjárat alatt, Napóleon szász szegédcsa-

patai e községen vonultak át. Az 1866-iki hadjáratban július 22-én e község

határában volt az osztrákok és németek között az utolsó ütközet. Van saját

postája és távírója, vasúti állomása pedig Stomfa.
Bikszárd. Bikszárd, tót kisközség, 1H0 házzal és 1008, róm. kath. vallású lakossal.

Régi okiratok Bykzad, késbb Bikszád alakban említik. Hajdan az éleski

vár tartozéka volt, de a tizedfizetés alól fel volt mentve, mert a lakosok

kötelezve voltak az utakat rizni, az utasok biztonságáról gondoskodni és a
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környéken garázdálkodó rablókat üldözni. Hajdan vámja is volt, Jelenleg
Zichy Ferencz Pál grófnak van itt nagyobb birtoka és nagyon érdekes és

kényelmes vadászkastélya, mely 1900-ban épült. si temploma helyén áll a

mostani, melyet 1788-ban építettek. A község fölött emelkednek az éleski
vár romjai, melyet németül Scharfensteinnak is neveztek. Bikszádi vár néven is

ismeretes volt. Élesk vára nevét onnan vette, mert a hegy éles szikla-

gerinczére van építve. Az Árpád-házi királyok korában már fennállott. A XIV.
században királyi birtok volt, 1366-ban I. Lajos király Szécsi Miklósnak cserébe

íidta Lindva váráért. 1394-ben Zsigmond király Stibor vajdának adományozta.
Késbb Szentgyörgyi Pongrácz foglalta el és eladta Strázsai Scola Mátyásnak
és Tamásnak, a kiket 1449-ben iktattak e vár birtokába, Seola Mátyás 1453-

ban testvére özvegyének: Veronikának, Nankenreyter Nabukodonozor nejének

BIKSZÁRD. ZICHY PÁL FKRENCZ GRÓF VADÁSZKASTÉLYA.

adta el, ki viszont 1468-ban eladta Sárosfalvi Nehéz Péternek és Györgynek.
Késbb, vétel útján, a Gsernevszky családé lett. E család kihaltával II. Ulászló
Czobor Imrének és Mártonnak adományozta. A XVI. században az éleski
várhoz a következ falvak tartoztak : Szent-Péter, Szent-György, Szent-János,

Szent-Miklós, Bykzad, Bynoez, Zylagy, Kuklyo, Bogdanócz egy része és

Podhajcsán puszta. 1535-ben Czobor Anna révén a vár és uradalma Bakyth
Péterre és Pálra szállott, a kik azt késbb is a Czobor utódokkal és a két

családdal összeházasodott családokkal együtt birtokolták. E családok voltak

a Méreg, Keglevich, Bay, Révay, Thurzó, Forgách, Pethe, Kendy, Tarnovszky,

Csáky, Erdödy, Thököly és Nádasdy családok. 1707 április havában Stahrenherg

Guidó császári vezér foglalta el a várat. 1749-ben a váruradalom egy része

vétel útján a királyi családra szállott, más része pedig a kincstárra. 1765-ben
Czobor József gróf a maga részét id. Batthyány Ádám gróf ftárnokmesternek
adta el és ugyanezt tették a Tarnovszkyak is. A Batthyányaktól a Ziehyek
örökölték leányágon. A másik rész Zichy József gróftól, vétel útján, báró
Hirsché lett. 1886-ban a községnek több mint kétharmada tz által pusztult
el. Ide tartoznak Batala, Chachajda, Holbichka, Tratora, Wittek, Alsó- és

Fels-Malom, Brezni és Bilahora majorok, Buda csárda és Zahorszki puszta.
A községnek van saját postája ; távírója Szomolány, vasúti állomása Nádas-
Szomolánv.
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Binóc:, a Kis-Kárpátok közelében, a Fehérhegység alatt fekv tót kis-
község, melynek 115 házában 624 róm. kath. vallású lakos lakik. Hajdan
Éleskvár tartozéka volt. 1300-ban Byn néven van említve, 1330-ban pedig:

terra Byn ós Ben nevek alatt. Az éleski vár birtokainak sorsában osztozott.

Az utolsó két században a Balásovich, Visnyovszky és a Palásthy családok
voltak az urai. Szerepel Ainyocz-Byn néven is. Az 1553. évi portális össze-
írásban Bahith Péternek és Özobor Jánosnak 3—3 portája adózott. A Rákóczy-
féle szabadságharcz alatt a császáriak tzzel-vassal pusztítottak itt. Még a
mull század elején is, a mikor gróf Batthyány Jánosné volt az ura, Bynovcze
néven találjuk említve. Ma Zichy Károly gróf a birtokosa. Hajdan csak
kápolnája volt, melyet 1733-ban megnagyobbítva, templommá alakítottak át.

A község postája és távíróhivatala Nádas.
Bogdány. Bogdány, a nagy-szombat—kutti helyi érdek vasút mentén fekv tót

kisközség, 93 házzal ós 748 róm. kath. vallású lakossal. E község nevét
a történeti kútfk : Budancz, Bogdanovicz, Bogdcmovecz, Bochdanz és Bogdancz
alakban emlegetik. Egyik felerésze a vöröski, másik felerésze pedig az
éleski vár tartozéka volt. A XV. század közepe táján Albert király az
ülmayaknak adott itt birtokrészeket. 1528-ban a Czobor család is birtokosa,

1554-ben meg Bahyth Péter, kinek részét 1556-ban Révay Mihály örökölte.

Révay a Fuggerék birtokait is el akarta foglalni, s e miatt a két birtokos
katonái között valóságos harcz fejldött ki, mely alkalommal Révay katonái
Bogdanóczot felégették. A vöröski rész vétel útján Pálffy Miklósra, a
gyri hsre és utódaira szállott, az éleski rósz pedig 1552-tl a Bahyth.
Czobor, Jakusith, Osztrosith, Keglevich és Bay családokra. 1733-ban sörház is

volt a községben. A XV. századtól kezdve még a következ kuriális nemes
családok voltak Bogdanóczon, u. m. a Nagyváthy, Bucsány, Ordódy, Palásthy

Szentkereszty , Oroszi és Palugyay családok. A Bethlen-féle fölkelés alatt

Tieffenbach császári vezér megszállotta és templomát erddé alakította át ; de
Bethlen seregei a községet visszafoglalták és belle a császáriakat kizték.
Római katholikus temploma részben a XIV. században épült; szentélye

gótikus. Az egyháznak 1601-bl való érdekes gótikus ezüst-kelyhe van, IHS.
Valentinus Dovoráni fölirattal. Jelenleg id. Pálffy János grófnak van itt

nagyobb birtoka. Bogdanócz közelében feküdt hajdan Nemecse, melyet 1436-ban
Zsigmond király Kisfaludy Mihálynak és jegyesének zálogba adott, de úgy
látszik, rövid ideig volt Kisfaludyék kezén, mert 1437-ben Országh Mihálynak
a zálogos birtoka. Késbb az Ilosvay családé lett és azután ismét királyi

birtokként szerepel. 1540-ben már puszta, lakatlan hely. A községben van
posta, távíró és vasúti állomás.

Bohunicz. Bohunicz, tót kisközség, a Blava patak mellett. Körjegyzségi székhely,

80 háza és 468 róm. kath. vallású lakosa van. E község az oklevelekben

már 1300 eltt elfordul, de középkori birtokosai ismeretlenek. Csupán az

1553-ból való portális összeírás mondja, hogy benne Kéméndy Péternek 17 és

Farkas Jónásnak 6 portája adózott. 1560 körül Méray Gáspár és neje a község
földbirtokosa. 1787-ben Dezasse Ferencz gróf volt a földesura, most pedig'

gróf Platen Miksánénak van itt nagyobb birtoka és csinos úrilaka, melyet
még Dezasse Ferencz gróf építtetett. A község a Rákóczy-féle mozgalmak
idejében sokat szenvedett a császáriaktól. Róm. kath. temploma 1817-ben

épült. Van saját postája, de távírója és vasúti állomása Nagyszombat.
Boldogra. Boldogfa, magyar kisközség, 74 házzal és 398, nagyobb részben róm. kath.

vallású lakossal. A község helyén, a hagyomány szerint, hajdan erd volt,

a hol II. Endre leánya, Erzsébet kápolnát építtetett, mely késbb híres

búcsújáró hely lett. A mai templom szentélye tényleg kápolnaszer és srégi,

ellenben elrésze XIV. századbeli. A község neve azeltt Boldogasszonyfalva

volt, késbb pedig német és tót neveivel is találkozunk Frauendorf és Mátka
Bözsi alakban. Az 1553-iki portális összeírásban az óbudai apáczák szerepelnek

birtokosaiként és 14 portájuk adózott. Késbb az Esterházyak lettek az urai,

1787-ben a kir. kamara, a múlt század elején pedig a vedrdi Zichy grófok.

Postája Rété, távírója és vasúti állomása pedig Szempcz.
Borsa. Borsa, magyar kisközség. Van 42 háza és 426 róm. kath. vallású lakosa.

E község már 1256-ban Martinus de Borsa nemes nevében szerepel. 1334-ben is

a Borsaiak az urai, 1343-ban László fia Egyed, Bertalan fia Pál, Márk fia Anda.
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és Mátha fia Péter borsai nemesek osztozkodnak rajta. A község a pápai
tizedszedk jegyzékébe is fel van véve. 1470-ben, a mikor a Borsaiak birto-

kaik fölött egyezkednek, már Alszeg-Borsa is szerepel. 1471-ben Közép-Botsa

is említve van, a mikor Mátyás király, mivel Borsai Péter, Doborgazi Wolth
Imrét rabló módjára megölte, ennek közép-borsai birtokát alsóborsai Wyzkezi
Tamásnak és Pálnak és Hegy Istvánnak adományozza. 1512-ben alsóborsai

Berthalyn Bertalan a maga részét eladja alsóborsai Szüll Györgynek és

családjának. 1533-ban Csorba Gergely és Pál fiai osztozkodnak itteni birto-

kukon. 1540-ben Thurzó Elek országbíró alsóborsai Szüll Gergely udvar-
házát és birtokát, mivel gyilkosság miatt htlenség bnébe esett, Kolyni
Tamásnak és feleségének adományozza. 1547-ben már Fels-Borsa is szerepel,

s ez Lukács Bertalan és Györgyfi Jánosé, majd pedig Ollétejedi Illyés Ferenczé.

1548-ban Szüll Ferenczet és Jánost iktatják a Lukács Bertalan és Györgyfi
János birtokának felerészébe. A mull század elején a Szüll, Farlcas és Pethö

családok a birtokosai, ma pedig Gülcher Jakabnak van itt nagyobb birtoka.

1451-ben Al-Borsához tartozott Mertháza, Sikó és Nagyhold, most pedig
Borsához Kis-Borsa tartozik. A községben van posta, távírója és vasúti állo-

mása pedig Szempcz.
Bögell, alsócsallóközi magyar kisközség, 60 házzal és 346, nagyobbára

ev. ref. vallású lakossal. E községre vonatkozólag régibb adatok hiányzanak.
A múlt század elején a Hegeds és Bittó családok voltak az urai, most pedig
Rosenberg Jakabnak és Józsefnek van itt nagyobb birtokuk. A községnek
nincs temploma. Postája Alistálon van, távírója és vasúti állomása pedig
Felistál-Nyárasd. Ide tartozik Karáb puszta.

Bögöíypatony, magyar kisközség az Alsó-Csallóközben, 47 házzal és 329,
fele részben róm. kath. és fele részben ev. ref. vallású lakossal. Az utolsó

népszámláláskor e községnek 282 lakosa volt és így az emelkedés azóta elég
tekintélyes. E községet Beogol-Paton alakban csak II. Lajos királynak abban
a rendeletében találjuk említve, a melyet 1524-ben a gellei érseki székhez
intézett. Az 1553-ik évi portális összeírásban Békél Paton néven királyi bir-

tokként 5 portával van felvéve. Újabbkori birtokosa a gróf Pálffy család.
A községhez tartozó Ördöngösi, Ördöglukai, Láng, Bogdány és Szent-Ágai

Bögell.

Bögöíypatony.

BS. AZ AMADE-FÉLE KASTÉLY (MOST ÜCHTRITZ-AMADE EMIL GRÓFÉ).
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dlök némi történeti jelentséggel látszanak bírni. BögölypatOny községnek
nincs temploma. Ide tartoznak a Pálffy és Bárányos majorok és a Légrádi
malom. A község postája Szentmihályfa, távírója és vasúti állomása pedig
Patony.

Bs, alsócsallóközi magvai' nagyközség, 386 házzal és 2710, nagyobb
részben róm. kath. vallású lakossal. Egyike legsibb községeinknek, melyet
Jerney (M. Nyelvkincsek 23. és Cod. Dipl. I. 448.) az 1102-ben említett
Bet/s községnek tart. 1262 és 1274 között többször találjuk említve. Hajdan
besseny-telep volt, s az Amadé család IV. Béla királytól kapta adományul.
A XIII. században Amadé fia Lothárd, majd meg ennek utódai : az Amadé
grófok bírták. 1345-ben Bösi Máté nevében is szerepel. A pápai tizedszedk
jegyzékében Bess néven van említve ; 1380-ban Lothardus de Bös királyi

embor nevében, 1398-ban pedig Beus alakban. 1402-ben Beusi István fia

Bodngli János átíratja Nagy Lajos király 1359-ik évi levelét, melylyel a
néhai Miklós bán fiának Jánosnak birtokait magszakadása következtében
atyafiainak Omode-, Lothard-, István- és Miklósnak adományozza. 1468 szept.

27-én Mátyás király hetivásár tartására ad jogot a községnek. Az 1553-ik
évi portális összeírás szerint Amadé László 23 portája adózott. A múlt század
elején, Amadé Tádé volt az ura, a kiben a család kihalt. Mostani birtokosa
gróf Uchtritz-Amadé Emil, kinek itt nagyobb kastélya van, mely hajdan
tornyokkal és vízárkokkal megersített várkastély volt. Itt élt Amadé László,

a költ is. A községben lev római katholikus templom nagyon régi és

gótikus részletei ma is érdekesek. A plébánia a Pázmány-féle jegyzékben
régi plébániaként van említve. A lakosok olvasókört és keresztény fogyasztási

szövetkezetet tartanak fenn, a birtokos grófnak pedig mezgazdasági szesz-

gyára van. Az 1848-iki szabadságharezban a község határában ütközet volt.

1861-ben és 1867-ben a község nagy része leégett, a múlt század végén pedig
több izben sújtotta az árvíz. A XIII. századbeli oklevelek több, oly helységet
ernlítenek, melyek Bs határában állottak. így Arpár, vagyis Árpád, továbbá
Arpádsoka, villa Vitéz, villa Pogány, Bálványvíz és Pogánysziget. A község hatá-
rában fekv és ma Arpásnak , nevezett földterület, úgy látszik, a XIII. szá-

zadban emiitett Árpád vagy Arpádsoka emlékét tartja fenn. A múlt század

elején répaezukorgyár is volt a községben, és messze földön híres ménes és

tehenészet. Ekkor ide tartoztak Varjas, Tejke és Feketeerd puszták, ma
pedig ezeken kívül még Kotliba major és Malomfölde lakóhely is ide tar-

tozik; újabban Tejke pusztából Telke puszta lett. A községben van posta,

távíró és gzhajó-állomás ; vasúti állomása Duna szerdahely.

Búcsuháza, dunamenti, felscsallóközi magyar kisközség, mindössze
24 házzal és 138 lakossal, kik túlnyomó számban róm. katholikusok. 1238-ban
a pozsonyi vár tartozéka volt, melyet IV. Béla a pozsonyi káptalannak ado-

mányozott. Régi okiratokban Bulchu néven van említve, st az annak idején

határában feküdt Sámottal együtt Bulchu-Samuthnak is. 1287-ben a Bulchu
család nevében is szerepel. 1468-ban Mátyás király Nagylucsei Orbán deáknak
és Mayncll Jánosnak adományozza a birtok egy részét. 1550-ben I. Ferdinánd
Illésházy Tamásnak adományozza részeit, s 1559-ben Samarjay Nagy György
is birtokosaként van említve. Ma a pozsonyi prépostságnak van itt birtoka.

A községhez tartozó Bácsközi, Hévízi, Kusztusi és Sámothi dlk közül az

els három jelentséggel látszik bírni. Az utóbbi, mint éppen az imént
mondottuk, Sámoth község emlékét tartja fenn, melyrl már IV. Bélának fent

említett adománylevelében van szó. 1372 ben Elderbach Burghard pozsonyi

prépost egy sámothi birtokrész miatt pörben állott a botfalvi érseki nemes
jobbágyokkal. Az 1553-ik évi portális összeírásban az érsekség 12 portája

adózott. A községben nincs templom. Postája, távírója és vasúti állomása

Somorja.
Búrszentgyörgy, a morvavölgyi vasút mentén fekszik. Nagyközség, 574 házzal

és 2146, túlnyomóan tótajkú és nagyobb számban róm. kath. vallású lakossal.

Hajdan az éleski vár tartozéka volt. 1553-ban Bakics Péternek 14, Czobor

Jánosnak 12 portája adózott. A XVII. század második felében az Erdöy
grófok, Szelepcsényi György érsek, a Körmendy, Toldy és Deli családok is

birtokosok voltak itt. Késbbi birtokosai a Batthyány grófi és a Jeszenák

bárói családok voltak, a múlt század elején pedig gróf Batthyány Jánosné
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és báró Jeszenák Pál. Most Hohenlohe Keresztély berezegnek van itt nagyobb
birtoka. A községbeli róm. kath. templom 1676-ban épült. Ezenkívül még 6

kápolna van a községben és területén, u. m. a szentjánosi kápolna, mely
1755-ben, a Szent Orbán kápolna, mely 1719-ben, a Szent Vendel kápolna,

mely 1870-ben, a Holly-féle kápolna, mely 1894-ben, a temeti kápolna, mely
1893-ban és az u. n. Toonki kápolna, mely 1897-ben épült. A községben
nagyobb úrilak is van, melyet néhai Czerny György birtokos 1848-ban épít-

tetett ; ez ma Féja Dénes malaezkai ügyvédé. 1795-ben, 1797-ben és 1853-ben
nagy tzvész pusztított a községben, mely utóbbi alkalommal több mint
700 pajta égett el a terméssel együtt. A község lakosai rózsafzér-egyesületet

és fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. Azeltt a lakosok vászonnal
házalva járták be az országot, ma pedig zöldség- és gyümölcs-termeléssel s

darusítással foglalkoznak. A községhez tartoznak Cserny és Tomek vadász-

lakok, továbbá Hladik, Hsek, Tomek és Walla puszták. Van saját posta-

és távíró-állomása.

BúrszentmiMós, a Miava völgyében fekv nagyközség, 648 házzal és Búrszentmiklós.

2N74, nagyobbára tótajkú, róm. kath. vallású lakossal. Hajdan ez is az

éleski vár tartozéka volt és annak birtokai sorsában osztozott, míg végre
a Czoborok révén, vétel útján, a cs. és kir. család birtokába került, egy része

azonban a Zichy grófi családé maradt; ma Hohenlohe herczegnek van itt

nagyobb birtoka. A Rákóczy-féle szabadságharcz alatt a község két ízben
leégett, A múlt század elején Srati Miklas tót neve is használatos volt. si
templomát már a XII. században említik, ez azonban rég elpusztult, Mai
temploma 1753-ban épült. A községen kívül, magas dombtetn van a Mária
Magdolna kápolna, melyet Czobor Imre gróf 1668-ban építtetett. A községhez
tartozik Billka-Humenecz puszta, Habanus tanya és Szokold major. A múlt
század elején említve van Hrusó és Rákos puszta is. A községnek van
saját postája, távírója és vasúti állomása.

Búrszentpéter a miavai völgyben fekszik. Tót nagyközség, 423 házzal Búrszentpéter.

és 1824, róm. kath. vallású lakossal. Hajdan ez is az éleski vár tartozéka

volt és annak sorsában osztozott, mígnem a Batthyányiak, Zichyek, Jeszenákok

és részben a cs. és kir. család birtokába jutott. Ma a cs. és kir. családnak
és Hohenlohe herczegnek van itt nagyobb birtoka, XVII. századbeli adatok
említik, hogy itt akkoriban 5 nagyterjedelm halastó volt. A Rákóczy-féle
felkelés alatt a császáriak a lakosokat kirabolták és a falut felgyújtották.

A múlt század elején 9 frész- és lisztmalom volt a községben. Róm kath.

temploma régi, és egyes részletei után ítélve, a XIV. században épült. 1858-ban
az egész község leégett. Ide tartoznak Sajdikhumenecz puszta, Hrusó és

Rákos major, melyek a múlt század elején Szent-Miklóshoz tartoztak, továbbá
Malom- és Téglavet telep. A község postája, távírója és vasúti állomása
Búrszentmiklós.

Bústelek, felscsallóközi magyar kisközség, a vármegye egyik legkisebb Bústeiek.

községe, 12 házzal és 62, róm. kath. vallású lakossal. Hajdan Kisjánok volt a
neve. 1380-ban Heem fia Heyen Benedek itteni birtokának harmadát Kisjánoki
Miklós fia Jakab deáknak adja el. Ugyanez veszi meg Bélkarcsai Miklós fia

János és Pomsasapyai Pál fia Péter birtokrészeit is. 1495-ben II. Ulászló a
birtok egy részére csebi Poyány Péternek és alsóborsai Vizközy Andrásnak
ad adományt. Az 1553. évi portális összeírásban Beély Simonnak 6 portája

adózott. A múlt század elején a Dóka, Szabó és a Jankó családok voltak itt

birtokosok. Temploma nincs a községnek. Postája és távírója Nagymagyar.
Csákány, a Fels-Csallóközben, a pozsony—dunaszerdahelyi vasútvonal Csákány,

mentén fekv magyar kisközség, 48 házzal és 347, róm. kath. vallású lakossal.

E község 1254-ben a czisztercziek pilisi apátságának birtoka, s állítólag volt

itt a rendnek klastroma is. Valószín, hogy csak a csötörtöki káptalannak
volt itt háza, mert klastromról semmiféle történeti adat nem szól. A pápai
tizedszedk jegyzékében Chaqana elferdített alakban szerepel. Az 1553-ik
évi portális összeírásba a gyri püspöknek 13 portája van felvéve. A XVI.
században a zirczi apátság morvákat telepített ide. A község még a múlt
század elején tót volt, de lakosai azóta megmagyarosodtak. Ma a m. kir. állam-
kincstáré, melynek birtokában itt nagyobb kastély is van. E manzard-tets
és négy sarkán tornyokkal ellátott emeletes kastélyt Szelepcsényi György érsek
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építtette ós a zirezi apátságnak adományozta, melytl az államkincstár 1902-
ben, a birtokkal együtt, telepítési czélokra megvásárolta. A községnek si
temploma volt, mely azonban már rég elpusztult. Mai templomát Szelep-
csényi érsek építtette, a mint azt a szentélyben elhelyezett márványlap latin

fölirata magyarázza. L824-berj átalakították. A határában lev Apáezaföld
nev terület a zirezi apáczáké volt. A község postája és vasúti állomása
Csötörtök, távírója pedig Fél.

Csáttköz-Nyék, alsócsallóközi magvar kisközség, 85 házzal és 508 róm.
kaib. vallású lakossal. Körjegyzségi székhely. Egyike a vármegye legrégibb
községeinek. A pozsonyi várhoz tartozó királyi birtok volt, melyrl már
L165-ben emlékeznek az okiratok, Neek néven. 1245-ben IV. Béla Moeh fia

Neku-nek és testvéreinek Chuegh fia Péternek adományozza és ekkor az

adománylevélben Neeku néven említik. A nyékiek III. István királytól nemesi
levelet kaptak, melyet a pozsonyi káptalan 1327-ben átírt. 1334-ben a

Nyékiek ellentmondottak Omode és fivérei beiktatásának, a mi három évvel

késbb mégis megtörtént. 1667-ben a Méhes és Balogh családok osztozkodnak
illeni birtokaikon. 1719-ben a Dobóczky, Leszkovszky és a Balogh, 1787-ben
az Amadé családok a község nagyobb birtokosai. 1736-ban Dobóczky Ádám
kápolnát építtet a községben. Ide tartozik Körtvélyes és Péterfa puszta.

Ez utóbbi 1787-ben Zichy Károly grófé volt. Ettl 1808-ban megvette az a
Nyéki Németh János kir. helytartótanácsos, a ki a Martinovich- féle politikai

perben közvádlóként mködött és szereplésével nemcsak az ország közvéle-
ményéi, de még az aulikus köröket is maga ellen zúdította. Itt élt néhány
évig teljes visszavonultságban, míg azután egyszerre gyanús körülmények
között nyomtalanul eltnt. Egyik verzió szerint természetes halállal múlt ki,

de temetésekor a menetet hat álczázott lovas támadta meg s a koporsót a

tetemmel együtt magukkal vitték; a másik verzió szerint egy éjjel két úr
érkezett hintón Péterfára, a kik kb. tiz percznyi idzés után Németh Jánossal

együtt a hintóra szállottak, elvágtattak és nem is kerültek többé vissza.

Az eltnés okai és körülményei máig is ismeretlenek. Valószín, hogy Németh
János, az annak idején általa üldözött magyar Jakobinusok bosszújának lett

áldozatává. A községben van posta, távírója Bs, vasúti állomása pedig Duna-
szerdahely.

Csataj. Csataj, a hasonnev patak mellett fekv kisközség, legnagyobb részben

tót és ág. h. ev. vallású lakosokkal. A házak száma 196, a lakosoké 978.

E község els nyomát IV. Béla királynak egyik 1244. évi oklevelében

találjuk, a hol Villa Chatey néven van említve. 1296-ban II. Endre király

Bogárfi Márton mesternek adományozza, s ez adományt I. Károly király

1306-ban megújítja, a mikor a község Chotey alakban szerepel. 1337-ben Pál

országbíró az ura, 1346-ban pedig ennek utódai a Nagymartom családbeliek

és ekkor Csathay alakban van említve. 1435-ben már a Fraknói grófokat

találjuk itt, kiket Zsigmond király e birtokban megersít, elzleg azonban
Nagy-likai Mihály fia Jánosnak is van benne része, a ki is azt Borsai János-

nak eladja. 1547 eltt Lukács Bertalan és Györgyfi János is birtokosai között

van, majd Ollétejedi Illyés Ferencz, továbbá Sayllds Mihály, ki itteni birtokát

Peth Györgynek és Jánosnak engedi át; 1526-ban Szüll Mártonné is a bir-

tokosok között szerepel, 1548-ban pedig Szüll Ferenczet és Jánost iktatják

a Lukács Bertalan és Györgyfi János birtokának felerészébe. Az 1553. évi por-

tális összeírásban már Serédy Gáspár szerepel legnagyobb birtokosaként, kinek

30 portája adózott. 1636-ban Szüll Ferencz a maga birtokrészét Lenkersdorfer

Mátyásnak zálogosítja el. 1647-ben özv. Amadé Lénárdné, 1787-ben Pálffy

János gr. a tulajdonosa. A község plébániája srégi és már a Pázmány-
féle jegyzékben is a régiek között szerepel. Mai katholikus temploma a XIV.
században épült. 1892-ben nagy tzvész pusztított a községben, mely nagy-

részét elhamvasztotta. A múlt század elején a Pálffyak voltak a község

földesurai. Ide tartozik Gsandal puszta, mely 1302-ben Szunyogos-Csondal néven
Irizlaus pozsonyi alispáné volt, a kitl Jánoki Jakab vette meg és István fia

Bodónak engedte át. Késbb Miklós préposté lett, kit I. Károly király

1326-ban e birtokban megersített. 1402-ben Monostori Berzethe Miklósé. Azután

csak a XVIII. században találkozunk egyik birokosával, Szüll Zsigmonddal,

a ki 1734-ben itteni részbirtokát ismét magához váltja. Csataj közelében
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Hh

feküdt hajdan Tárnok puszta is, mely Tovarnik vagy Tavarnok néven a Dudvági
család birtoka volt. A község postája és vasúti állomása Báhony, távírója

pedig Cziffer.

Csécsénypatony, magyar kisközség az Alsó-Csallóközben, 43 házzal és 341, Csécsénypatony.

túlnyomó számban róm. kath. vallású lakossal. A Patony nev községekrl
már Bögölypatony alatt megemlékeztünk. Csécsénypatony Chechenpatony alak-

ban II. Lajos királynak a gellei érseki székhez 1524-ben intézett rendeletében

van elször említve. Az 1553. évi portális összeírásban 6 portával királyi bir-

tokként szerepel. A múlt század elején a gróf Pálffy-féle szeniorátusé. A község

postája és vasúti állomása Szentmihályfa, távírója pedig Patony.

Cséfa, alsócsallóközi magyar kisközség, mindössze 24 házzal és 122 róm. Cséfa.

kath. vallású lakossal. A Cséfalvy család fészke, melynek azonban közép-

kori birtokviszonj^ait nem ismerjük. Lehet, hogy Cséfa, vagy a mint szintén

nevezték, Cséfalva név alatt más, régibb község neve lappang. A múlt század

elején a Cséfalvy család volt az ura. A községhez tartozó Barsszegi, Német-
vízi, Felsvájlaki és Kálmánházi dlk történelmi jelentség helyeknek
látszanak. A községnek nincs temploma. Postája Egyházgelle, távírója és

vasúti állomása pedig Patony.

Cseklész, a budapest—bécsi vasútvonal mentén fekv kisközség, 242 házzal csekiész.

és 1804, túlnyomóan magyar ajkú, róm. kath. vallású lakossal. E község
1290-ben Cseklészi Kozma nevében szerepel elször. 1324-ben I. Károly király

Vörös Ábrahám comesnek adományozza. 1324-ben már vára is említve van
Castrum Chekles néven. 1390-ben az Apponyiak az urai. 1458-ban Dengelegi

Borbáláé, Rozgonyi Sebestyén nejéé a vár és a község. Az 1553-ik évi por-

tális összeírásban Báthori Andrásnak 13 1
/2 és a borostyánki uraknak 15

portája adózott. A XVII. században mezváros volt. Késbb az Esterházyak
lettek az urai ós gróf Esterházy József 1722-ben nagyszer kastélyt építtetett

ide, mely jelenleg Esterházy Mihály grófé s egyike az ország legszebb és

legkiesebben fekv kastélyainak, mely tömérdek mkincset, értékes festményt
és gazdag könyvtárt rejt magában. A község a német Landsitz és Landsütz
néven is ismeretes volt. A vár a Thököly-féle zavarok alatt a felkelk kezére
jutott. Ma már csak csekély romja látható. Maga Cseklész a Rákóczy-felkelés
alatt teljesen leégett. Katholikus temploma XIV. századbeli építmény, melyet
azonban az idk folyamán átalakítottak. Az egyház birtokában 1666-ból való
érdekes aranykehely van. A lakosok fogyasztási hitelszövetkezetet tartanak
fenn. A község határában állott hajdan Monar község, mely 1324-ben szere-

pelt; ma már nyoma sincs. A dlnevek között is, vannak olyanok, a melyek
jelentséggel látszanak bírni. Ezek: Rézhegy, Úrgyöp, Papkert, Kuczeríold
és Sajtosföld. A község körjegyzségi székhely. Van saját postája, távírója

és vasúti állomása,

Csenke, felscsallóközi magyar kisközség, 38 házzal és 314 róm. kath. Csenke.

vallású lakossal. A Csenkey család si fészke, mely IV. Bélának 1240. évi
adománylevelében Chekenel néven szerepel, de azután birtokviszonj^ai isme-
retlenek egész a XVIII. századig, a mikor még mindig ez a család bírja.

Még a múlt század elején is ez a család volt

itt birtokos, de azonkívül a gróf Esterházy

és a gróf Zichy család is bírt itten részeket ^i

Ma gróf Pálffy Bólánénak van itt nagyobb J ,.

birtoka Dlnevei között említést érdemelnek- /•->•

az Olgyai és a Maglonczai dlk. A község-

ben nincs templom. Ide tartozik Csörge puszta
is. A község postája és távírója Nagymagyar,
vasúti állomása pedig Somorja-Uszor.

Csenkeszfa, alsócsallóközi magyar kisköz-
ség, mindössze 20 házzal és 83 róm. kath.

lakossal. E község 1300-ban szerepel elször,
mint Jáncki Jakab comes és testvére Péter
birtoka, a kik a maguk itteni felerészét roko- -, '-'

nuknak, Ivánnak engedik át. 1386-ban egy *--

határjáró levélben szerepel. 1778-bah a Pócs cseszte. — kégi, városi pecsét.



4l> Pozsony vármegye községei.

Csentfifa

Cseszte.

családé. A községben
nincs templom. Postája,
távirója és vasúti állo-

mása Dunaszerdahely.
Csentöfa, alsócsalló-

közi magyar kisközség;
a vármegye legkisebb
községe; csupán 9 háza
és 62 róm. kath. vallású
lakosa van. A község
nevét 1466-ban találjuk

elször említve villa

Chentefalwa néven, a mi-
kor Mátyás királynak a
gellei érseki szék részére
adott szabadalomlevelé-
ben a pozsonyi várhoz
tartozó községként van
említve. Az 1553-iki por-
tális összeírásban Csentö-

falva néven, királyi bir-

tokként 3 portával szere-

pel. A múlt század elején

a Pálffy-fé\e szeniorátus-

hoz tartozott. Temploma
nincs. Postája Egyház-
gelle, távírója és vasúti

állomása Patony.
Cseszte, aKis Kárpátok

alatt fekv kisközség, 270
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de német neve is srégi és Schadmania, Schadmesdorf, azután Schadmans-
dorf, Sadundorf és végre Schatzmansdorf változatokban írják. Egy 1536-iki

leírásban VörösMfalva néven találjuk, mert a vöröski vár tartozéka volt és

közvetetlen alatta fekszik. Német neve elször 1360-ban csendül meg, a
mikor Nagymartom Lrincz fia Miklós itteni birtokát Nádasdi Corrandnak
zálogosítja el, azután Erzsébet királynénak egy 1440-iki oklevelében. Lakosai
tehát ez idben németek voltak. A község több régi oklevelet riz. Ezek
között van I. Ferdinánd királyé, melylyel 1560-ban Chaztev alias Schadmania
mezvárosnak czímert és hetivásár-jogot adományoz, továbbá II. Miksának
1567-ben kelt és a Fuggerek adományait megersít oklevele és végre II. Rudolf
királynak 1578. évi levele, melylyel a városnak 3 országos vásárt engedélyez.
I-] község a pápai tizedszedk jegyzékében Chastne elferdített alakban sze-

repel. Az 1553. évi portális összeírásba Csezteö néven van bejegyezve, s a
Fuggereknek itt 45 portája adózott. A vöröski urakon kívül számos kúriális

nemes is volt a községben. Ezek között a legrégibbek a Mulyad és a Mende
családok, 1547-ben a Blesxtzky és a Jazegh családok, 1559-ben a Zermegh,
Háger és a Wettle családok, 1565-ben a Wenchey, 1576-ban a zinai Nagy és

a Kélió családok. 1644-ben a villám felgyújtotta és hat ház kivételével,

templomával együtt, az egész község leégett. 1738-ban a pestis tizedelte meg
lakosait. Pálffy Miklós itt 1593-ban szegényházat alapított, mely mai napig
is fennáll. Cseszte határában hajdan ezüst- és aranybánya volt, mely 1674-

ben már említve van, de 1767-ben megsznt. 1882-ben újra megkezdték a

kénk- és vörösréz-bányászatot, de azt is abbahagyták. Csesztének hajdan
jelentékeny ipara volt. Az itteni pintér-czéh 1550-ben, a vargák czéhe 1608-

ban, a szabóké 1699 eltt, a csizmadiáké 1667-ben és a posztósoké 1741-ben
kapott czéhlevelet. Azeltt posztógyár is volt a községben. Sörházát már

A .VÖRÖSKI VÁRKAPU.
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egy 1543-ból való rendelet említi. Érdekes adatul felemlítjük, hogy — a mint
az a vöröski uradalom számadásaiból kitnik — a vöröski várban 1555-ben
1250 akó sört ittak meg. A sörfz ház még a múlt század elején fennállott.

A község 1866-ban újra teljesen leégett. Van itt hitelszövetkezet és dalegylet

is. A község gótikus temploma a XV. században épült. A három oltár közül
a két mellékoltárt IV. Pálffy Miklós neje, Harrach Eleonóra alapította.

Az egyház kiváló mbeescsel biró ezüst-monstranczíát riz 1612-bl, vala-

mint egy régi gótikus kelyhet.

A községhez tartoznak Bolla villa, Bosmansky malom, Favágótelep és

Vöröslcö. E utóbbi Cserveni Kámen, németül Biebersburg, s ezt a német nevét
már egy XIII. századbeli krónika említi. Várát, a legtöbb történetíró állítása

szerint, 1230 körül Ottokár cseh király neje Konstanezia, IV. Béla király

leánya építtette, kinek halála után királyi birtok lett. 1271-ben Ottokár cseh
király seregei, Kun László idejében pedig Apor csapatai ostromolták, 1296-ban
Tiburch comes fia Tamás volt az ura, de a fele Eimerh Márton alországbíróé

volt, ki azt 2Iáthé pozsonyi fispánnak és a király lovászmesterének 200

márkáért és egy pánczélért eladta. Ebben az idben a következ községek
tartoztak a várhoz: Cheztey, Újfalu, Dumbó, Vista, Kisfalud, Cospolva,

Torcha, Kerechus, Latkfolva, Hosiufolu, Zubuh, Sivos, Kethena és Kewrt-
veles. Csák Máté még birtoklása eltt szintén ostromolta a várat, a mikor a
lázadó Güszingi Miklóst a várból kiverte. Halála után ismét a királyra szállott

a vár, melyet 1350-ben Nagy Lajos király Wolfarth Ulriknak, német sereg-

vezérének adományozott. Ennek özvegye: Judith troppaui herczegn révén,
a vár és tartozékai a XV. század els felében Bazini és Szentgyörgyi György
birtokába jutottak ; 1441-ben Erzsébet királyné megersíti azt a szerzdést,
melylyel György bazini gróf a birtokot nejének Gitka asszonynak lekötötte.

Úgy látszik azonban, hogy a mikor György gróf Mátyás királytól Frigyes
német császárhoz pártolt, Mátyás király elfoglalta Vöröskt, mert a várat és

tartozékait csak 1501—1516 között találjuk ismét a Bazini és Szentgyörgyi
grófok birtokában; ekkor Péter gróf birja. A XVI. század elején több zálogos
birtokosa volt.

Vöröskö.
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Bazini és Szentgyörgyi Péter gróf 1515-ben Szápolyai István özvegyének,
továbbá Szapolyai Jánosnak zálogosítja el. Péter gróf 1516-ban balt meg,
a Szapolyaiak pedig Tornallyai Jakabnak adják zálogba, de már csak
a második zálogbirtokos volt, mert az ekkor kötött szerzdésben fel van
említve, hogy a várat ugyanazon föltételek alatt adják át Tornallyainak, a

mini azi az Árthándyak és Thrincka György bírták. 1522-ben II. Lajos király

a várai Bazini és Szentgyörgyi Péternek adományozza, megjegyezvén, hogy
ha Péter utódok nélkül halna el, a vár II. Lajos nejére, Mária királynéra száll.

Ez be is következett és Mária királyné 1523-ban a várat tartozékaival együtt

Thurzó Kleknek és Jánosnak adományozta. ThurzóElek a maga részét 1528-ban
Móré Lászlónak és nejének, Rákonczai Magdolnának bocsátja zálogba, de

L535-ben már eladja a Fugger családnak, mely 1541-ben Vöröskre pallos-

jogot is nyer. a mit Miksa király 1566-ban és Rudolf 1579-ben megersítenek.
1578-ban a Fuggerek eladják a várat Thököly Sebestyénnek. 1542-ig a vár-

birtokok tekintetében is némi változás történt és ekkor a következ községek
tartoztak Vöröskhöz: Cseszte, Ompital, Alsódiós, Sellpicz, Nemecse, Kosolna,
Zuha, Zwoncsin, Hosszúfalu, Pndmericz, Vistuk, Halmess, Kápolna, Dubova
és Bogdanócz fele. 1580 körül erddi Pálffy Miklós báró megvette a vár és

az uradalom 7/10-ét ipjától, Fugger Márktól 75,000 rénes forintért, Fugger
Viktor Ágost birtokrészét 10,000 rénes forintért, 1585-ben Fugger Raj-
mondét 2173 forintért, 1586-ban és 1588-ban pedig a többit vásárolta meg.
1592-ben II. Rudolf Pálffy Miklós javára adománylevelet állít ki. 1600 ápr.

23-án történt halála után az uradalmat Pálffy Miklós neje örökölte, a ki azt

1619-ben fiai között osztotta föl. A vár II. Istvánnak és II. Jánosnak jutott,

de ezeknek a birtoklása alatt leégett és csak 1650 körül építette fel újra

IV. Pálffy Miklós gróf, kinek neje szül. Harrach grófn volt. A várban ebbl
az idbl több helyen találhatók az egyesített Pálffy-Harrach czímerek,

melyek az újjáépítés emlékét tartják fenn. A XVII. század elején, a Bocskay- és

a Bethlen-féle felkelések idején megostromolták és bevették a várat. 1683-ban
Thököly István vette be, de Kollonich Zsigmond gróf csellel ismét vissza-

szerezte. 1710-ben II. Rákóczy Ferencz seregei ostromolták, de bevenni nem
tudták. Ez alkalommal a vár másodszor is leégett. I. Pálffy Rudolf 1758 körül

szintén sokat építtetett és javíttatott a váron. 1774-ben a vöröski ifjabb ág

i ZIFFER. - - A SCHLOSSBERG-FÉLE KASTÉLY (MOST ZICHY PÁL FERENCZ GRÓFÉ).
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birtokrészeit VII. János gróf örökölte, utána pedig fiai V. Ferencz, Alajos
és X. János. Halála után XI. János lett az örökös. Az idsebbik ág részét

II. Rudolf öt fia örökölte, a kik akképpen egyezkedtek maguk között, hogy
az egyik felét Pálffy Vincze gróf, a másikát Pálffy József és Mór grófok (VI.

Ferencz fiai) osztatlan állapotban nyerjék. 1854-ben, Vincze halála után, a
birtokot ketté-osztották és az egyik részt osztatlan állapotban József és Mór i

testvérek, a másikat pedig Vineze utóda örökölte. Pálffy József gróf részét

1873-ban XII. János, Pálffy Mór altábornagy fia örökölte, Vincze birtokát pedig
1854-ben Vincze gróf özvegye Csáky Apollónia grófn. Utána ez a rész

1868-ban szerzdésileg István gróf és neje birtokába került.

A vár alakja hosszúkás négyszög és mind a négy sarkán hatalmas
kerek bástyákkal van ellátva. A várkapu alatt a boltozatról régi, kezdetleges

csónak függ alá, melylyel, családi hagyomány szerint, és mint azt Bél Mátyás
írja, Pálffy Miklós gróf a török fogságból megmenekült. A jobboldali nyugati
bejárat ajtaja fölött a Pálffy- és Fugger-czímer látható, a következ felirattal:

..Nicolaus Pálffy de Erdeod, Liber Baro et Dominus in Vereskev, Comes Poso-
niensis, Sac. Caes. Regiaeque Mttis Consiliarius, Cubicularius et Hung.
Cubieulariorum Regalium Magister, necnon Partium Regni eiusdem Cis-

danubianarum, Praesidiicme Ungvariensis Supremus Capitaneus." Alul pedig:
..Maria Fuggera Baronissa in Kirchpergh et Weisnhorn. MDLXXXX. U

-

Ez az ajtó a körülbelül 15 m. hosszú elcsarnokba nyílik, a hol a flépcs
van. A lépcsoszlopot a Pálffy-czímer díszíti. Odább van az ú. n. htz-
terem, mely a vár urainak a nyári hségben üdülhelyül szolgál. A boltozat

rendkívül gazdag stiikko-mvekkel és freskókkal van díszítve és az egész
terem mesterséges vízvezetékkel, vízcsövekkel és vízeséssel ellátva, míg a
falak grottaszerleg cseppkövekkel és ktufával vannak kirakva. A padozat
színes kavicsokból összeállított mozaikból áll. A múlt század els felében e

tágas és szép helyiségben színi eladásokat is tartottak. Egy másik, a lépcs-
házba nyíló helyiségben kisebb múzeum van elhelyezve, mely számos nagy-
becs tárgyat és gazdag éremgyjteményt tartalmaz ; ennek szomszédságában
van a kb. 4000 kötetbl álló könyvtár. A vár kápolnája is érdekes. Alapja
nyolczszög renaissance-stilben van lerakva és belsejében három oltár áll.

A vár délkeleti része kétemeletes. Az els emelet a grófi család kényelmes
és tágas lakosztálya, a hol híres mesterektl származó számos régi festmény
és eredeti rézmetszet van, továbbá értékes, ódon bútorok és az étteremben
régi érdekes vadászképek, melyek a vár környékén a XVIII. század közepén
rendezett parforce-vadászatokat ábrázolják ; továbbá a grófi családtagok kereszt-

szülinek képei, a kiket — az akkori szokás szerint - - az itteni uradalmi
szegényház tagjai közül választottak. A második emeleten vendégszobák
vannak és a folyosón a Pálffy-ezred (a mostani 6. huszárezred) tiszti-karának

1762-bl való 30 arezképfestménye ; ez ezredet tudvalevleg Pálffy János, a
késbbi nádor állította fel saját költségén. A várudvaron, mint egy szökkút
dísze, nyolczszög talapzaton áll a Pálffyak törött keréken álló, ismert czímer-
beli szarvasa. A közelében lev, szintén érdekes régi kutat a Pálffy-Harrach-
czímer díszíti. A várnak ma is lakott része Pálffy István grófé, a másik
része pedig id. Pálffy János grófé volt, ki a maga részét tudvalevleg a nevét
visel ösztöndíj-alapítvány javára adományozta.

Cseszte községnek van postája; távírója és vasúti állomása: Modor-
Senkvicz.

Csölös2t, felscsallóközi magyar kisközség, 40 házzal és 226 róm. kath. csöiosztö.

vallású lakossal. E község 1238-ban a Csiliz patak mellett fekv pozsonyi
várbirtokként van említve. 1287-ben Csöllesztö néven szerepel, de késbb
Kledern német nevével is találkozunk. 1354-ben a pozsonyi káptalan Gutori
Beké leányait, Erzsébetet és Katalint iktatja be az ket megillet itteni

leánynegyedbe. 1397-ben Csölöszti Márton nevében is szerepel. 1480 és
1513 között a nagyluesei Dóczyak az urai, de az 1553-iki portális összeírás-
ban, már Lipesey Gáspár nevén van négy és Pálffy Péter nevén öt portája.

A múlt század elején Illésházy István gróf volt a földesura, most pedig Pálffy
Sándorné és Pongrácz Frigyesné grófnknek van itt nagyobb birtokuk. si
egyházát, mely még a régi falu helyén állott, a Pázmány-féle jegyzék is

réginek mondja ; ma a községben nincs templom. Ide tartozik Körtvélyes
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puszta, moly 1553-ban négy portával szerepel. Ezenkívül ide tartozik még
Csölöszt sziget-puszta. A község' postája, távírója és vasúti állomása Somorja.

Csütörtök, felscsallóközi magyar kisközség, körjegyzségi székhely, 118
házzal és 1118 rom. kath. vallású lakossal. Állítólag már a rómaiak idejében
is lakott hely volt. Okleveles említése 1206-ban történik Stwrtok alakban.
1216-ban CsötSrtökhdy név alatt szerepel, 1390-ben pedig Villa Liupoldi néven,
l

í.'50-ban meg Leupoldsdorf. A pápai tizedszedk jegyzékükbe Chuchturtukchel
néven irták be. Német Loipersdorf neve is már rég ismeretes. II. Endre
király e községet 1206-ban a Bazini és Szentgyörgyi grófoknak adományozta.
L333-ban a Bazini és Szentgyörgyi grófok a falut fölosztják maguk között,

1440-ban pedig Szentgyörgyi György, bátyja Péter özvegyével, Marezali
Hedviggel osztozkodik rajta. A XIV. században városként említtetik, mint a
melynek már e század elején vásártartási joga is volt. 1441-ben Erzsébet
királyné megersíti azt a szerzdést, melylyel György bazini gróf itteni bir-

tokát nejének lekötötte. Az 1553-ik évi portális összeírásban Csetertek néven
szerepel és benne Serédy Gáspárnak 11 s Amadé Lászlónak hót portája adózott.

Ez idben mezváros volt. 1647-ben egyrészét a Bertók család bírta, de másik
része az éberhardi uradalomhoz tartozott. 1787-ben a Balassa grófok, késbb
pedig az Apponyiak voltak az urai, míg most Pálff'y János gróf és Wiener
Welteni Rezs lovag a két nagyobb birtokosa. Katholikus templomának egyes
részei még román stil idomokat mutatnak. A tempiomot mai alakjában a XV.
században alakították át. A kéttornyú gótikus egyháznak két hajója van.
Az itteni sírboltban vannak eltemetve Mérei Mihály alnádor és családja tagjai.

A síremlék 1572-bl való, vörös márványból, renaissance-modorban van
készítve, melyen basreliefben a család tagjai láthatók. A síremlék fels részén
latin versek olvashatók. Alantabb még a következ felirat látható : „Magnifico
D. Michaeli de Mere ex provincia Simegiensi oriundo, qui Ferdinando et

Maximiliano Romanis imperatoribns, Ungariae regibus, dum vixit, fidelem
constantemque operám navavit, et ab iis pro palatinatus honore donatus fit,

et in iure dicendo pátriám ornavit. Viro integerrimo, et seni probitatis eximiae,

Emericus, Michael, Anna, Sophia, et Catharina liberi superstites, hoc monumen-
tum coniugi et parenti pientissimo posuerunt. Vixit annis 72. Fato functus

est 26. Febr. Anno Chri. MDLXXII. Non longo post tempore simili fato emu
secuti sünt Julianna coniux et Stephanus filius, qui vixerat annos 32. itaque

simul hic sünt humati. Vivite superstites mortalitatis memores." A XVIII.
századi Canonica Visitatio szerint itt hajdan hat kanonokot számláló ú. n.

fertálykáptalan székelt. A templom közelében, a jelenlegi plébánia kertjében,

az újabb idkig egy régi toronynak vagy kápolnának a rom-maradványa volt

látható, melynek azonban ma már nyoma sincs. E romokat a hagyomány
pogány templom maradványának tartotta és Fanum Joris néven ismerte,

mint a rómaiaktól Jupiter tiszteletére emelt templomot. Bél Mátyás e toronyról

nem tesz említést; de Vályi (Magyarország leírása I. 446) azt állítja, hogy
1780-ban bontották le. Legvalószínbb az, a mit a tudós Ipolyi Arnold
állít a csallóközi memlékek leírásánál, hogy ez valamely román stil

halotti kápolna volt, mert sírbolt is volt alatta, melybl - - szemtanúk állí-

tása szerint - - csontvázakat ástak ki. A községhez tartoznak Német-Sók
és Szent-Erzsébet puszták. Mindkett az éberhardi uradalomhoz tartozott és

az újabb korban az Apponyiakat uralta. A községben van posta és vasúti

állomás, távírója Fél.

Csukárd Csukárd, a Kiskárpátok alatt fekszik. Tót kisközség, 62 házzal és 400

róm. kath. vallású lakossal. Postája, távírója és vasúti állomása Bazin.

E község hajdan Terlinggel egy községet alkotott és Túrna, Tume és Ternye

néven szerepelt, mely néven már IV. László királynak 1287-ik évi oklevele

említi. 1294-ben Miklós fia Chune Miklós fiainak: Ábrahámnak és Izsáknak
adományozza. IV. Béla királynak 1256. évi oklevele villa Chukaria néven
említi, mint Pozsony vár tartozékát, de ez idtl egész 1347-ig csak a fenti

neveken szerepel, míg a budai káptalannak egy 1347-bl való okirata már
Chukarfolua néven külön községként említi, melyet a Csukárd család se
kapott adományban. 1294-ben még egy birtokosát ismerjük : a Szent Üdvözí-
lnek szentelt pozsonyi egyházat. 1328 január 25-én Tamás gróf országbíró

e birtokot az említett pozsonyi egyháznak ítéli oda, a mibl az látszik, hogy
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a nevezett egyházat a birtok-

lásban háborgatták, lói l-ben

Miklós pozsonyi prépost és

a káptalan Perényi Imre
királyi helytartó eltt panaszt

emelnek a Szentgyörgyi gró-

fok ellen, az itt véghezvitt

hatalmaskodások miatt Az
1553, évi adóösszeírásban, a

pozsonyi káptalannak 22 por-

tája van itt. Ez idn túl már
Zuckersdorf , st Kucisdorf

német néven is ismeretes.

A Rákóczy-féle mozgalmak
idején a lakosok összes vagyo-
nát elkobozták. Régi temp-
loma 1801-ben romba dlt.

Ennek a helyén építették fel

az új templomot.
Csukárpaka. magyar kis-

község, a Fels-Csallóköz-
ben, 35 házzal és 188 róm.

kath. vallású lakossal. Ez is

a Csukára család si birtoka,

melytl nevét is vette. Az
1553-ik évi portálig össze-

írásban azonban mér a Csu-
kárdokat nem találjuk a bir-

tokosok között, mert ekkor
Pethö Antalnak IV2, Sághi

Imrének 1

V

2 , Sárkány János-
nak 1 és Tóth Tamásnak 1

portája adózott. Késbb a Földes család lett az ura és a múlt század els
felében még Földes Boldizsár volt itt a birtokos. A község postája Bácsfán
van, távíróhivatala Somorján, vasúti állomása meg Nagypakán.

Czajla, a Kis-Kárpátok alatt fekv tót és német kisközség, 206 házzal

és 1322, róm. kath. és ág. h. ev. vallású lakossal, a kik között azonban a

katholikusok túlsúlyban vannak. A község postája, távírója és vasúti állo-

mása Bazin. Czajla községet csak az 1553-ik évi portális összeírásban

találjuk elször említve, a mikor itt Serédy Gáspárnak 9 portája adózott.

1647-ben Pálffy Miklós grófé; 1737-ben özv. Maholányi Tamásné a birtokosa,

késbb az lllésházyak és ezek révén a Pálffyak ; ma is id. Pálffy János grófnak
van itt nagyobb birtoka. A község neve azeltt német hangzással Zeil volt,

valószínleg azért, mert összes házait egy sorba építették. Ma is az egyik
oldalon körülbelül 150, a másikon ellenben csak mintegy 50 ház van. A múlt
század második felében papirmaima volt a községnek. Czajlához tartozik

Zumberg puszta, mely hajdan önálló község volt, s melyet IV. László 1274-ben
az Okolyi nemeseknek visszaadott. Ez idben Simpery néven szerepel. 1287-ben
a pozsonyi káptalan Szent Szalvátor-egyháza szintén kap itt birtokrészeket

Benedek fia Pál pozsonyi kanonoktól. 1300-ban a Récsei család is birtokosa
volt. A XIV. században a Bazini és Szentgyörgyi grófoké és ekkor Somherg
de Sombereg nev birtokosa is szerepel. Hajdani templomát csak a múlt
század közepe felé bontották le. A hagyomány azt tartja, hogy a lakosok a
XVI. században és a XVII. század elején húzódtak a mai község helyére,
régi falujokból, melynek talaja mocsaras s egészségtelen volt. Ez azután
azt is megmagyarázná, hogy miért találjuk Czajlát csak a XVI. században
elször említve. A községnek csak kápolnája van. Ide tartoznak Baumwald
major, Favágó-telep, Malmok, Mfrész- és Kénsavgyár-telep, mely utóbbi
helyen 1895-ig egy bécsi czégnek kénsav- és mtrágya-gyára volt.

Cziffer, a vágvölgyi vasút mentén fekv nagyközség, körjegyzségi szék-
hely, 177 házzal és 1721, nagyobbára tótajkú és róm. kath. vallású lakossal.

RÉSZLET A CZIFFERI PARKBÓL.

Csukárpaka.

Czajla.

Cziffer.
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Deáki.

Els nyomát 1322-ben találjuk, a mikor a nyitrai káptalan egyik oklevele
Chifer néven, az Elefántiak örökölt birtokaként említi. 1342-ben a Tökö'lycsényi

család is birtokos itt. Az 1553. évi portális összeírásban Nyáry Ferencz van
említve birtokosául, kinek 22 portája adózott. A XVII. század végén mez-
város volt. A Xydry család után következtek a Semsey, a Batthyányi gróf, a
Schlossberg báró, a ÍToreck, a Makripodári, a Kerekes, majd a Zichy grófi család,

melynek czifferi ága innen nevezi magát. Ámult század elején Zichy Ferencz
o-róC, Reviczky Károly, Makripodári Miklós, Farkas János, Schlossberg János báró,

Semsey János, Misircz József, Hrabovszky János és Somogyi Gáspár voltak
az urai, ma pedig Zichy Pál Ferencz grófnak van itt nagyobb birtoka.

A múlt század második felében sörfzház is volt itt. Nevezetesebb intéz-

ményei: a ferenczrendiek apáczazárdája, kath. olvasókör, községi takarék-
magtár, népnevelési egyesület, egy szeszgyár és a híres czifferi hímz-intézet,
moly az Izabella fherczegn védnökségére támaszkodó egyesület felügyelete

alatt áll és vezetje Hollósy Mária. Ez az intézet az egész vidékre rendkívül
jótékony hatású, mert a környékbeli parasztleányok itt a népies és a mhím-
zésben magasabb fokú mvészi kiképzést nyernek. Bél Mátyás szerint a
község régi neve, az itteni rendkívül gazdag és díszes népviselet miatt, ere-

detileg Czifra lett volna ; ez azonban csak feltevés. A községben áll Zichy
Pál Ferencz gróf nagyszabású kastélya, melyet a báró Schlossberg család

építtetett, melytl azt Zichy Károly gróf a múlt század elején megvette,
1890-ben alakították át. A köz-
közepén épült. Ide tartoznak

átalakíttatta és megnagyobbíttatta. Legutóbb
ség róm. kath. temploma a XVIII. század
Balázsháza puszta, Fels- és Alsómajor. A

A DEÁKI TEMPLOM.

községnek van saját postája,

távírója és vasúti állo-

mása.
Deáki, a budapest

—

bécsi vasútvonal közelé-

ben fekv magyar nagy-
község, 478 házzal és

2825, nagyobbára róm.
kath. vallású lakossal. A
községben vanposta, táv-

írója „pedig Vágsellyén
van. si neve Wag, majd
Vágfölde volt. Az elbbi
néven már Szent István

királynak a pannonhalmi
apátságot alapító okle-

velébenvan emhtve 1001-

ben. 1261-ben Sala, majd
Salafölde néven szerepel.

Mai nevén csak 1296-

ban találjuk Diaky alak-

ban. Deákit a XIII. szá-

zad vége felé német
hadak szállották meg,
de HL Endre 1291-ben
visszafoglalta. A XTT.
század elején trencséni

Csák Máté birtoka volt,

de a vármegyei törvény-

szék 1323-ban ismét oda-

ítélte a pozsonyi egy-

háznak, melyben Miklós
prépost kérésére I. Ká-
roly király az egyházat
1326-ban megersítette.

II. Béla király is már
mint a Szent Istvántól

adományozott és Szent
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DETREKOCSOTORTOK. A ROM. KATH. TEMPLOM.

Lászlótól megersített bir-

tokról emlékezik meg 1138.

évi oklevelében. Az 1553.

évi portális összeírásban

Nyáry Ferencznek, a pré-

postság kormányzójának 40

portáját adóztatják. 1787-

ben a kir. kincstáré, de a

múlt század elején ismét a
szentmártoni apátságot ta-

láljuk említve birtokosául,

melynek itt híres tehené-
szete volt. Ma is ez az apát-

ság a legnagyobb birtokosa.

Szz Mária tiszteletére szen-

telt egyházát már II. Paskál
pápa említi 1103-ban, de

mai, híres románstil temp-
loma az si, kisebb templom
helyén, a XIII. század els
negyedében épült a monos-
torral együtt, mely utóbbi-

nak azonban ma már nyoma
sincsen. E románstil temp-
lomnak u. n. fels temp-
loma, vagyis fels hajója is

van, melyben a legrégibb

freskófestészet nyomai látszanak. Az a misekönyv, melyben a legrégibb magyar
nyelvemléket a ..Halotti beszéd"-et megtalálták, a deáki plébániáé volt.

Misekönyvön kívül mindenféle egyházi szabályokat és halotti szertartásokat

tartalmaz, többek között az ismeretes halotti beszédet és könyörgést, melytl
nevét is nyerte. Máskülönben Pray-kodex-nek nevezik, mert Pray György
történettudós fedezte fel a XVIII. században. Szakértk határozott állítása

szerint, e nevezetes kódex a XIII. század harmadik tizedébl való lehet és

így egyetlen magyar nyelvemlékünk, mely az Árpád-házi királyok korából
reánk maradt Ezt a nagybecs ereklyét most a Magyar Nemzeti Múzeumban
rzik. A református templom 1794-ben épült és 1889-ben megújítatott. A lako-

sok róm. kath. és ev. ref. olvasókört és izr. negyesületet tartanak fenn. Van
itt gzmalom is. E község közelében feküdtek a XIII. században Villa Rus-
sorum, vagyis Oroszfalu és Palota községek, melyeket az azonkori oklevelek
említenek. Ma ide tartozik Gelencze puszta.

Dejte a Kis-Kárpátok alatt fekszik. Tót kisközség s 219 házában
1251 róm. kath. vallású lakos él. Hajdan a jóki vár tartozéka volt. Nyitra
vármegye határán fekszik és a Blava patak szeli át. Hajdan a, Blava patak
túlsó része Nyitrához, innens része pedig Pozsonyhoz tartozott. Az 1553-iki

portális összeírásban Losonczy Istvánnak 20 portája fizet adót. Ez idben
Dyechticz volt a neve, késbb pedig Dechticze. 1590-ben Rákóczy Zsigmond
zálogos-birtoka volt, azután Forgách Zsigmond lett az ura, majd CsáJcy

Ferencz gróf, Maholányi János és neje, Horváth-Simonich János és neje és az
Erdödyék bírták. Most Pálffy József grófnak van itt nagyobb birtoka -és

messze földön híres haltenyésztése. 1626 szeptember 12-én császári lovasok
támadták meg a községet. 1644-ben Puchaim császári vezér három napig
idzött itt seregével. 1663. szeptember 3-án a törökök támadtak a községre,
és 35 lakosát rabszíjra fzve elhurczolták. 1683-ban Károly lotharingiai ber-
ezeg salva guarcliát adott a község lakosainak. A község a XVI. század elején

szabadalmakat nyert és 1623-ban már mezvárosként van említve. A Rákóczy-
féle szabadságharca idején lakosait a császáriak súlyosan sanyargatták. 1869-
ben tz pusztította el és a tznek a templom is áldozatul esett ; de ezt a hívek,

Pálffy József gróf bkez segítségével, ismét felépítették. 1771-ben papírgyár
is keletkezett itt, mely 1885-ben leégett. Két katholikus temploma közül az
egyik, mely e község északi részén, dombtetn fekszik

;
a Batthyány-féle can.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 4

Dejte.
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visitatio szerint már srégi és állítólag 1172-ben épült, habár e régisége ma
már alig hitszik rajta. A mai plébánia-templom, a torony alatti ajtó kkere-
tóben olvasható felirat szerint, 1612-ben épült. Ez a templom égett le és
épült tol újra. A templomot az Erdödy grófi család építtette, a hagyomány
szerint egy régibbnek a helyén. Az egyháznak nagyon szép és becses
ívnaissance-siih'í úrfelmutatója van 1663-ból és egy aranyozott ezüst-kelyhe
1642-bl. Hejíéhez tartoznak Felsszkalova, Alsószkalova, Szentkatalin puszta,
Szegedin major, Nemvirth és Oravetz malom, Krajcsik lakház és Erdház
vadászkastély. Ez utóbbi körben épített épületcsoport, benne az emletes
kastélylyal. Erdödy József gróf kanczellár építtette 1774—75-ben, a mikor
itt 700 holdas vadaskertet alkotott. 1808. október 11-én és 12-én Ferencz
király és neje is itt idztek. A községnek van postája és távírója, vasúti
állomása pedig Nádason van.

Dénesd. Dénesd, felscsaUóközi kisközség. Van 75 háza és 512, nagyobbára
róm. kath. vallású, németajkú lakosa. Postája Misérd, távírója Püspöki. E köz-
ség már 1206-ban szerepel, a mikor Miklós fia Elek, Favus pannonhalmi
fapátnak adta. IV. Béla királynak 1240-iki adomány-levelében Dionisios

néven van említve, 1288-ban pedig Dyenis és Dienesz alakban fordul el.
1269-ben IV. Béla a lakosokat kivette a pozsonyi vár kötelékébl. Az 1553-lk

évi portális összeírás Nyáry Ferencz grófnak, mint a fapátság kormányzójának
15 portáját adóztatja meg. II. József alatt a kir. kamara birtoka volt. 1682-ben
nagy árvíz sújtotta a lakosokat. Most a fapátságon kívül még Söllinger

Rezsnek és Miklósnak van itt nagyobb birtoka. A község 1757-ben még
magyar volt, de Bél Mátyás már németeket is említ ismeri munkájában.
A múlt század elején Schüdern német neve alatt is ismeretes. A katholikus

templom 1797-ben épült. Koó, Barátom, Czenzálosföld és Törvényföld nev
dli vannak; az utóbbi onnan veszi nevét, mert itt hajdan akasztófa

állott, mely még a múlt század els felében is látható volt. Valószín, hogy
a többi dlneveknek is van bizonyos jelentségük. A község határában feküdt

hajdan Veczke község, melyet még egy 1356-ból való oklevél említ, de késbb
nyoma vész. Ma Szigetmajor tartozik ide.

A DETREKVÁRALJAI CSEPPKBARLANG BEJÁRATA.
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detrekvAr.

Dercsilca, alsócsallóközi magyar kisközség, 93 házzal és 522 róm. kath.

vallású lakossal. E községrl 1253-ból van már említés Gurgsuka és Gyurgsuka,
vagyis Györgysolca néven, mint a pozsonyi vár tartozékáról. 1307-ben György-

földe néven Eguruhkarcsai Miklós zálogos birtoka. 1377-ben már a dercsikai

nemesek kezén találjuk és a pozsonyi káptalan 1386-ban bizonyítja, hogy
az itteni nemesek nem tartoznak a pozsonyi vár nemes várjobbágyai közé,

hanem valóságos nemesek. Ez idben Gyurchka alakban van említve. 1667-ben
a Méhes és a Balogh családok osztozkodnak itteni birtokukon. Érdekes és

jellemz az a hagyomány, mely itt a nép ajkán a község nevének eredetére

nézve közszájon forog. A nép ugyanis azt tartja, hogy Mátyás király nagyon
szeretett a Csallóközben vadászni. Egy izben, mikor itt vadászat közben a

mocsaras és ingoványos vidéken nagyon elfáradt, Eröss György nev lovásza

eltt boszankodását fejezte ki a fölött, hogy ezen az ingoványos területen

lóháton oly nehéz a vadászat. Lovásza erre megkérte, hogy hát adjon neki

ebbl a földterületbl annyit, a mennyit az alatt az id alatt lóháton
megkerül, a míg a király rövid vadászebédjét elkölti. A király beleegyezett

kedvelt lovásza kívánságába, és hogy nyargalását ellenrizhesse, a környe-
zetében levkkel gyorsan halmot emeltetett a síkságon, a hol mézbl és

kenyérbl álló rövid ebédjét elköltötte. Azóta e halmot is, Mézeshalomnak
nevezik. Erss György pedig lóra pattant és elszáguldott. Útközben elszab-

dalta vörös szín palástját és darabjait eldobálva, ezzel jelezte útját. Ebéd
végeztével már a királynál volt és bejárta vele a belovagolt területet, mire
a király csudálkozva a terület nagyságán, e szókra fakadt : ,, György, sok'a!"

De azért ígérete szerint a területet átengedte néki. György itt letelepedett és
hét családdal alapította a községet, melyet Györgysokának nevezett el.

Az alapító hét család volt : az Erss, Zemes, Bartal, Fekete, Katona, Yvia és
Zakal család. Eddig a hagyomány. - - Egyházát Epiphanius püspök 1519-ben
szentelte föl, de a mai templom 1778-ban épült. 1855-ben a kolera tizedelte

meg lakosait, 1866-ban és 1867-ben pedig éhínség volt itt. Postája Bakán
van, távírója Bs, vasúti állomása pedig Dióspatony.

Dercsika.
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Detrekö-
szentmiklós.

Detrekcsötörtök a pozsony—malaezkai vasútvonal mentén fekszik. Tót
kisközség, "244 házzal és 1286 lakossal, a kik róm. kath. vallásúak. Vasúti
állomása van, de postája Láb, távírója pedig Zohor. E község a detreki
várbirtokok közé tartozott és azok sorsában osztozott. Hajdan sok nyomorú-
ságot szenvedett a törököktl, a kik a községet több izben fölperzselték és

földúlták. 1647-ben a Somodi és a Vizkeleti család volt az ura. Szívértek néven
is szerepelt, s késbb Zankendorf német néven is. A múlt század elején hat
vízimalma volt és egy téglagyára. Ez idben a Pálffy család volt az ura.

Ma Pálffy Miklós herczegnek van itt nagyobb birtoka. Ide tartoznak Chrib
és Plank telepek, Kopcsa, Kozánek, Olsa, Tancsibok, Theberi, Uhliszka és

Yalehovna puszták. A községben nincs templom.
Detreköszentmiklós, tót kisközség a Kis-Kárpátok alatt, körjegyzségi

székhely, 203 házzal és 1108 róm. kath. vallású lakossal. Postája van a
községnek, távírója és vasúti állomása pedig Malaczka. Ugyancsak Detre-

DEVENY.

Detrek-
szentpéter.

Detrekváralja.

kvár tartozéka volt és az 1553-iki portális összeírásban Serédy Gáspárnak 18,

Bakith Péternek 8 és Czobor Jánosnak 7 portája adózott. Késbb a Pálffy
család tulajdonába került és ma Pálffy Miklós herczegnek van itt nagyobb
birtoka. A község két katholikus temploma közül az egyiket 1718-ban már
újjáépítették, a másik pedig 1745-ben épült. Ide tartoznak Újmajor és Pálffy

vadászlakok. A község határában van a Dieravá-skala és a Tmavá-skala
nev barlang.

Detreköszentpéter, a Kis-Kárpátok alján fekv tót kisközség, 95 házzal

és 632 róm. kath. vallású lakossal. Postája Detreköszentmiklós, távírója és

vasúti állomása pedig Malaczka. Szintén a detreki uradalomhoz tartozott

és annak sorsában osztozott. Az 1553-iki portális összeírásban ugyanazok
a birtokosok szerepelnek, a kik az elbbi községnél. 1709-ben és 1776-ban az

egész község leégett. Ez a Pálffyak birtokába került és ma Pálffy Miklós
herczeg malaezkai uradalmához tartozik. Plébániája már 1397-ben említve

van, de késbb megsznt és csak 1737-ben szerepel ismét. Temploma
1600-ban épült és 1712-ben megújíttatott. Ide tartozik Horné-Luky major és

Olsaki malom.
Detrekváralja szintén a Kis-Kárpátok alatt fekszik. Tót kisközség, 120

házzal és 691 róm. kath. vallású lakossal. E község a határában fekv
Detrek vár tartozéka volt, mely 1296-ban Detreh néven királyi várként

szerepel. 1398-ban Zsigmond király Stibor vajdának adományozta. Késbb a

Bazini és Szentgyörgyi grófok lettek az urai és 1441-ben Erzsébet királyné

megersíti azt a szerzdést, a melylyel György gróf a várat és a várbirto-

kokat nejének lekötötte. 1550-ben Salm Kristófot találjuk birtokában, késbb
azután a Fuggereket, kiktl I. Ferdinánd megvette és Balassa Menyhértnek
adományozta, ki után ni ágon Bakits Péterre szállott. Ez a Bakits Péter
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volt az, a ki a holicsi börtönben erszakosan fogva tartott Réuay Zsuzsannát
onnan kiszabadította és itteni várában riztette. Késbb a vár és a várbir-

tokok II. Ferdinándra szállottak, kitl Pálffy Pál gróf nádor vette meg.
A múlt század elején Pálffy Antal gróf volt az ura, ma pedig Pálffy Miklós
berezegnek van itt nagyobb birtoka. Vára a XVII. században még fennállott,

de ma már romokban hever. A községnek német és tót neve is ismeretes
volt és pedig Blasenstein és Podhrad néven. A község határában régi, ma
már erre a czélra nem használt vadászkastély áll. A vár alatt a hegy belse-

jében említésre méltó cseppk-barlang van, melyet 1790 körül egy juhász
fedezett föl. Van itt szeszgyár is, mely Spitzer Károly tulajdona. A község
róm. kath. temploma 1845-ben épült. 1863-ban az egész falu leégett és

ugyanakkor a kolera pusztította. A község postája Pozsonyszéleskút, távírója

és vasúti állomása Malaczka. Ide tartoznak Favágó telep, Meszácsna vadászlak,
Óbora és Podplasti majorok.

Dévény, a Dunától és a Morva folyótól alkotott félszigeten fekv német
nagyközség, 382 házzal és 2000 nagyobbrészt róm. kath. vallású lakossal.

A vármegye egyik legrégibb községe és

hajdan a dévényi vár tartozéka. Dévény
a történetírók szerint már 864-ben morva
határvár volt. 1233-ban Frigyes osztrák

berezeg bevette és a várost fölégette.

1272-ben a cseh Ottokár foglalta el, de
azután ismét Magyarországra szállott

vissza. Zsigmond király korában az

osztrák Hering László birta, kitl Oarai
Miklós nádor 8000 arany forintért vál-

totta vissza. A várat ós a várost, tar-

tozékaival együtt, 1414-ben Zsigmond
király Garai Miklós nádornak adta el

12,000 arany frtért; egy évvel késbb
még 12,000 arany forintot fizettetett vele.

A XVI. század elején, a Bazini és Szent-

györgyi grófok lettek az urai ; e család

kihaltával ismét királyi vár lett, melyet
I. Ferdinánd Báthory István nádornak
adományozott. II. Mátyás 1609-ben
400,000 r. forintért Keglevich Jánosnak
adta el. Bethlen seregeinek a vár megadta magát, de 1621-ben Bouquoi
osztrák vezér ismét elfoglalta. Késbb a Palocsaiak zálogbirtoka lett, kiktl
1635-ben Pálffy Pál nádor kiváltotta és a birtokra II. Ferdinándtól ado-
mányt nyert. Nagyváthi Szapora Antalnak is nagyobb birtoka volt itt, mely
1629-ben, ennek jogutóda, Patachich István végrendelete alapján, a pozsonyi
jezsuita kollégiumra szállott. 1683-ban a törökök ostromolták; eredmény-
telenül. 1703—11 között a község háromszor leégett és a lakosok sok sanyarú-
ságot szenvedtek hol a kuruczoktól, hol pedig a labanczoktól. 1809-ben az

üresen álló várat a franczia csapatok légberöpítették. A várhegy hatalmas
sziklaszirtjén, mely meredeken ereszkedik le a Morvába, áll a millenáris

év alkalmából emelt Árpád-oszlop. Volt hajdan vámháza és harminczad-
hivatala is. Ez az épület még ma is fennáll. Azonkívül itt van még a

jezsuiták emeletes épülete, hol késbb ennek a rendnek sörháza volt. A község
több szabadalomlevelet riz. Az egyik II. Miksa király 1563-ból való kivált-

ságlevele, melylyel Mátyás király vásárszabadalmait kibvíti, II. Ferdinánd-
nak 1617-ben és I. Lipótnak 1688-ban kelt levele, melyei a város korábbi
szabadalmait megersítik. A község és a vár neve az idk folyamán, az

oklevelekben többféle változatban szerepel. Legrégibb alakja Dyuen, azután
Dévén, majd Dyven; német Theben nevét Mátyás királynak 1474-ben Pozsony
városához intézett oklevelében Wolffgang von Theben nevében találjuk el-
ször említve. A község birtokában régi nagyságát hirdet több érdekes jelvény
van. így egy renaissance stil díszes bíróbot 1621-bl, melynek nyelén az
akkori elöljárók neve olvasható. E nevek világosan bizonyítják, hogy a község
akkor is német volt. Érdekes a pellengér-jelvény és a czéh-jelvény is ; amaz

DÉVÉNY RÉGI VÁROSI PECSÉTJE.

Dévény.
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Dévényujfalu.

Dimburg.

kis fekete táblán nyitott száj-

ból kilógó nyelvet ábrázol,

melyet az átkozódók és rágal-
mazók nyakába akasztottak,
lent „Ali hier ist die Lose
Zunge" felirattal ; emez a sz-
lmívesek 1749-ben készült jel-

vénye. A községben lev katho-
likus templom árpádkori épít-

mény. Régi írók szerint 974
körül Urolf passaui püspök itt

püspökséget alapított. Tény,
hogy 1397-ben itt már plé-
bánia volt. A mai templom
majdnem minden kornak a stí-

lusát magán viseli. A templo-
mon kívül megemlítend a
Zsigray-kápolna, melyet hajdan
az itt lakott Zsigray nemesi
család építtetett. A lakosok
szépít egyesületet, szlmíves-
ezéhet és hajós-egyesületet tar-

tanak fönn. 1841-ben az egész
község leégett. Galgenberg nev
dlje a rajta állott akasztófá-

tól vette nevét. Az akasztófa,

melyet a múlt század közepe
táján rontottak le, mintegy négy
méter magasságú, két gömböly
téglaoszlopból állott, melyeket
fent tölgyfagerenda kötött össze

s ebbe horgok voltak ersítve.

A községhez tartozó Károlyfalu
telepen álló kápolnát 1860-ban
Lucsenics Mátyás építtette. Ide
tartoznak Bencsiklak, Schafier-

hof és Kbánya telep, mely utóbbi Lanfranconi Alajos vállalata. A községben
van posta, távíró és gzhajó-állomás, vasúti állomása pedig Dévényujfalu.

Dévényujfalu, a Morvavölgyben fekv kisközség, a hol körjegyzségi
székhely is van. Házainak 343, lakosainak 2900 a száma, a kik nagyobb
részben borvátajkúak és róm. kath. vallásúak. Dévény várának volt a tar-

tozéka és a XVI. század végén, a Zsigray-givíok kihaltával a pozsonyi jezsuiták

birtokába került, a kik itt nyaralót is építtettek, mely még fennáll. 1867-ig
itt a Morván át híd vezetett a túlsó partra, osztrák területre, a schlosshofi

császári kastélyhoz. Harminczad-hivatala még a múlt század elején fennállott.

A pálosoknak is volt itt zárdájuk. A horvátok a török háborúk alatt teleped-

tek ide. Földesurai már a XVIII. század közepén a Pálffyak voltak és ma
is Pálffy Miklós herczegnek van itt nagyobb birtoka. A Rákóczy-féle felkelés

idejében a lakosokat a császáriak kifosztották és a falut felperzselték. A katho-
likus templom Árpád-korabeli emlék. Szentélye a XVI. század els felében

épült. A község sokat szenvedett a gyakori árvizektl. Említést érdeml gyárai

:

a Wienerbergi társaság téglagyára, a Stockeraui társaság mészgyára, Mittel-

man és társa mészgyára és a szeszgyár. Ide tartoznak Alsó- és Felsmajor
és Kbánya telep is. A községnek van postáia, távírója és vasúti állomása.

Dimburg, a Morvavölgyben fekv tót kisközség, 161 házzal és 1805

róm. kath. vallású lakossal. Saját postája van; távírója Malaczka. Hajdan
állítólag osztrák területen Stilfried község határában állott és a közelében
fennállott vár és vadaskert után Thirenburg volt a neve. A Morva azonban
idvel folyását megváltoztatva, Stilfried és a Dimburg közé került, úgy
hogy ez által a község magyar területre jutott. Ez idben Diernburg, majd
Dürnburg volt a neve. A múlt század elején a Pálffyak voltak az urai és-

DEVENY. — A KÁROMKODÓK ÉS RÁGALMAZÓK
PELLENGÉR-JELVÉNYE.
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most is Pálff'y Miklós berezegnek van itt nagyobb birtoka. Kath. temploma
a XVI. század végén, vagy a XVII. század elején épült és azeltt a Pálff'y

család kápolnája volt, de minthogy düledezni kezdett, kijavították és meg-
nagyobbították.

Diósförgepatony, alsóesallóközi magyar kisközség. Házainak száma 103, Diósförgepatony.

lakosaié 732, a kik nagyobb részben ev. református vallásúak. Hajdan két
község volt egymás mellett : Bióspatony és Förgepatony néven. Dióspatonyt,

II. Lajos királynak 1524-ben a gellei székhez intézett rendelete említi elször.

Az 1553-iki portális összeírásban királyi birtokként szerepel és 10 portája van
felvéve. 1764-ben Csiba Mihályt találjuk itt birtokosul. Förgepatonyról csak
1750-ben szólanak a kútfk, a mikor Szüllö Zsigmond itteni birtokrészét

átengedi Csiba Imrének és Jánosnak. 1802-ben egy másik Szüll Zsigmond,
itteni birtokát elzálogosítja Gálffy Péternek. A múlt század els felében a
nagylégi urak és a Pálffy grófi család a földesura, most pedig a gróf Pálffy-

féle hitbizománynak van itt nagyobb birtoka. Református temploma 1870-ben
épült. Ide tartoznak Aggerd puszta, Füzérfa és Vilmos majorok. A község
postája Szentmihályfa, távírója és vasúti állomása pedig Patony.

Doborgaz a Duna mentén fekv magyar kisközség, 134 házzal és 738 Doborgaz.

róm. kath. vallású lakossal. A határában látható pogánykori sírhalmok bizo-

nyítják, hogy sidk óta ült hely. 1238-ban Dobrogoz néven a pozsonyi vár
tartozékaként szerepel. 1292-ben Dobrorgaz alakban van említve, a mikor
Lodomér esztergomi érsek néhány itteni jobbágyot érseki nemes jobbágygyá
emel. Két évvel késbb Szentgyörgyi Jakabot találjuk itt birtokosul. 1323-ban
Boleszló esztergomi érsek az itteni nemes jobbágyoknak szabadságievelet ad.

1352-ben egyszeren Dobor néven találjuk említve Miklós nádor egyik oklevelé-

ben, 1420-ban pedig a Doborgazi Csontos család nevében szerepel. A múlt
század elején, a mikor a lakosok aranymosással is foglalkoztak, még a vajkai

érseki székhez tartozott. XIII. századbeli oklevelek még említik ma már nem
létez templomát. Valószín, hogy ez a község melletti Szentgyörgyúr nev
praedium temploma volt. A községet a Duna több izben elöntötte, 1899-ben
pedig tzvész pusztította. Ide tartozik Doborgaz sziget is. A község postája

Vajka, távírója Nagylég, vasúti állomása Nagypaka.
Dubova, a Kis-Kárpátok közelében fekv tót kisközség, 118 házzal és Dabova.

772 róm. kath. vallású lakossal. E községet a hagyomány szerint szent-

képekkel és hasonló tárgyakkal keresked házalók alapították, a kik egy itt

állott kunyhóban vonták meg magukat tél idején és rossz idjárás esetén.

1287-ben Dumbó néven találjuk említve. 1296-ban már Vöröskvár tartozéka-

ként szerepel. A pápai tizedszedk jegyzékébe is föl van véve, de már magyaros
Dombó néven. Neve az idk folyamán sokféle változatban fordiú el. Az eddig
említetteken kívül még Dobó, továbbá a német Wernersdorf, Wernhartsdorf,

Wernsdorf, Werisdorf, st egy ideig Johannisdorf néven is említik az egykorú
okiratok. Az 1553-iki portális összeírás a Fuggerek 10 portáját adóztatja meg.
1540-ben mindössze 5—6 háza volt. 1787-ben már a Pálff'yah voltak az urai

és ma is id. Pálffy János grófnak van itt nagyobb birtoka. Lakosai a község
erdejében sok meszet és szenet égettek. LTjabban van hitelszövetkezetük is.

A katholikus templom, melynek boltozata gótikus, 1594-ben épült. Ide tar-

tozik Erdtelep is. A község postája Cseszte, távírója Modor, vasúti állomása
Modor-Senkvicz.

Ditnaszerdahely, az alsócsallóközi járásban, a pozsony—komáromi helyi Dunaszerdaheiy.

érdek vasút mentén fekszik. Magyar nagyközség, 515 házzal és 4851,
nagyobbára róm. kath. vallású lakossal. srégi telep, mely már a rómaiak
korában is fennállott. Hajdan erssége is volt és a pozsonyi várbirtokok
közé tartozott. Régente mint város négy részbl állott, ú. m. Szerdahely,

Nemesszeg, Újfalu és Elötejed negyedekbl. Ezek közül az ujfalusi határ alsó

részét Barabásföldnek, késbb pedig Pólcatelehneh nevezték, melyrl már Balázs-
falvánál szó volt. 1 283-ban Zeredahely néven van említve. 1346-ban az
itteni nemes várjobbágyok és Zomori Miklós között határvillongások támadtak,
melyeknek az lett a következménye, hogy a birtokot két részre osztották.
Az 1553-iki portális összeírásban királyi birtokként szerepel és mindössze
15 Va portával van feljegyezve. Ugyanekkor Újfalut Zomás János és Kondé
László, 1647-ben pedig a pozsonyi apáczák bírták. Késbb a Pálffyah lettek
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DUNASZERDAHELY. — A KONDÉ-FÉLE KASTÉLY (MOST HABERMANN NÁNDORNÉÉ).

Uunaujfalu.

Éberhard.

az urai, de e családon kívül még a Bacsák-, a Kondé- és a Petényi-család is

birtokos volt itt. A Kondé és a Bacsák család emlékét egy-egy kastélyszer
épület tartja fenn. Az ú. n. „sárga kastélyt" Kondé Miklós püspök építtette

;

a Kondé családtól Wahlberg Miklós bécsi egyetemi rektor vette meg, kitl
leánya, férjezett Habermann Nándorné örökölte. Az ú. n. fehér kastélyt Bacsák
Móricz huszárezredes építtette, de ez is ma már Habermann Nándornéé. A köz-
ség vásárai hajdan messze földön híresek voltak. Forgalma még ma is nagy
és e község egyike a vármegye legélénkebb városainak. Van itt katholikus
legényegyesület, kaszinó, gazdakör, önkéntes tzoltó egyesület, temetkezési
egyesület, a megyei közmveldési egyesület fiókja, a vöröskereszt-egyesület

fiókja, szolgabírói hivatal, járásbíróság, adóhivatal, kir. közjegyz, csendrség,
pénzügyrség, három takarékpénztár, népbank, keresztény kórház és menedék-
ház, izr. szent-egylet és menedékház. A községben két templom van. Katholikus
egyháza már 1341-ben említve van, de mai gótikus temploma valószínleg
csak a XV. század végén vagy a XVI. század elején épült. Az egyik mellék-
hajó nyugati falcsúcsa az 1518. évszámot tünteti föl. Az ág. h. ev. templom
1882-ben épült. A községet 1842-ben és 1887-ben tz pusztította, mely sok
kárt okozott. A községhez tartoznak Kapuhegy, Hanszéli, Ador, Somogyi-
sziget, Ádám erd, Lánd, Szentjános dl. Pókatelek nev dlje a Pókate-

lekiek hajdani birtokának emlékét rzi, míg Patás nev dlje már 1384-ben
a Kondé család birtokaként van említve. Ide tartoznak még Grombotás és

Somogyi-szögle majorok és a Lángi malom. Van saját postája, távírója és

vasúti állomása.

Dunaujfalu, magyar kisközség, 345 házzal és 1293, róm. kath. vallású

lakossal. E község legrégibb írott nyomát 1445-ben találjuk, a mikor Themes-
közi Bálint pozsonyi várkapitány volt az ura. 1479-ben Themesközi Miklós
zálogba adja Dinnyéi Vas Andrásnak. 1647-ben már a Pálffyak az urai és

ma is id. Pálffy János grófnak van itt nagyobb birtoka. A községben nincsen
templom. Postája, távírója és vasúti állomása Szempcz.

Éberhard, magyar kisközség a Fels-Csallóközben. Házainak száma 180,

lakosaié 1726, a kik mind róm. kath. vallásúak. E község 1209. óta ismeretes.

Hajdan vára is volt és a Szentgyörgyi és Bazini grófok voltak a vár és a
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község urai. Az 1409-ben szerepl Bazini és Szentgyörgyi Templinus gróf neve
adhatott alapot arra a tévedésre, hogy a várat a templomosok építtették.

Bél Mátyás e várat csak erdnek nevezi, mely tornyokkal és vízárkokkal
volt védve ; ezeknek nyomai a mai Apponyi-féle grófi kastélyon és környékén
látszanak. Egy 1209-ik évi oklevél Castellum Ybrehaarthnak nevezi, melyet
András király Myke fia Istvántól megszerez s Bazini és Szentgyörgyi Sebus
grófnak adományoz. 1369-ben e család I. Lajostól engedélyt kap arra, hogy
az itteni Dunaágon hidat építhessen. 1386-ban Jodok morva rgrófot, de
1409-ben ismét a Bazini és Szentgyörgyi grófokat uralja. Azután az Illyés-

házyák és Szelepcsényi érsek, majd az Ebergényiek és Zitkovszkyak lettek az

urai, de a Viczayak, MéreyeJc, a Maholányi, Slossberg és az Amadé család is

bírtak itt részeket, melyek a Zitkovszky család révén az Apponyiak birtokába

kerültek. A múlt század elején Apponyi György gróf, Serényi gróf, Jeszenák

báró és Balassa báró birták. Jelenleg Apponyi Albert grófnak van itt nagyobb
birtoka és régi kastélya, melyet valószínleg Szelepcsényi érsek a fent emlí-
tett várból alakíttatott át kastélylyá, mert a várbeli kápolnát is építtette.

A kastély különben mostani alakját a XIX. század els felében nyerte.

Egyik levelének kelte szerint itt tartózkodott 1550 június 22-én I. Ferdinánd.
A község hajdan német volt, de ma már teljesen magyar. Egyháza már
1390-ben fölmerül ; de ma a községben nincs templom, csak az említett vár-
kápolna, mely nyilvános templom jellegével bír és a gót stíl, Apponyi György
gróftól 1872-ben épített temeti kápolna, mely egyúttal a tulajdonos gróf
Apponyi család temetkezési helyéül is szolgál. A községet 1830-ban és

1880-ban árvíz pusztította. Ide tartoznak a Györgymajor, Alsó- és Közép-
tkési, és Baumholczi vadászlakok. A községben van posta és távíró, vasúti

állomása pedig Püspöki.
Egyházgelle, alsócsallóközi magyar kisközség, 38 házzal és 295 róm. kath.

vallású lakossal. E község 1253-ban Galla néven a pozsonyi vár tartozéka.

1328-ban Miklós pozsonyi gróf és fispán a gellei udvarnokok kérésére ezek
jobbágyait mindennem adózás és szolgálat alól fölmenti. Több csallóközi

faluval együtt Sedes Gelle néven külön érseki széket alkotott, melynek Mátyás
király 1466-ban szabadalmakat adott ; 1524-ben II. Lajos is a gellei érseki

szék adóját leszállította. Az 1553-iki portális összeírásban királyi birtokként
szerepel, melynek négy portája van; plébánosa öt porta után fizetett adót.

Egyházgelle.
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ÉBERHARD. — A SZELEPCSÉNYI-FÉLE KASTÉLY (MOST APPONYI ALBERT GRÓFÉ).
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A mull század elején a Pálffy-íéle szeniorátus bírta. Temploma már 1320-ban
szerepel és Csallóköz egyik legrégibb és legérdekesebb memléke, mert rajta

a román és gót építészeti formák majdnem teljes épségükben láthatók.

A templomban van Trös János és neje Beketfalvi Morócz Zsuzsanna sírboltja.

[de tartozik Nádaslak és Enyed puszta. Ez utóbbi már 1717-ben szerepel, a
mikor Enyedi Boldizsár itteni birtokát Mahólányi Antalnak adja el. A köz-
ségben van posta, távírója és vasúti állomása pedig Patony.

Egyházfa. Egyházfa, magyar kisközség, 41 házzal és 349, róm. kath. vallású lakossal.

Legrégibb neve Szentandrásúr, és e néven van említve 1481-ben, mint borsai
Vizkösi Tamás és András birtoka. 1490-ben Poss. Eghazfalva alio nomine
Zenthandras alakban szerepel. A Vizköziek eltt Szentandrásúri Illyés bírta;

ugyanis ennek a birtokát kapták a Vizköziek Mátyás királytól. Néhány évvel
késbb Zyllew (Szi'dlö) Mihály is birtokos volt itt. 1507-ben Egyházy Fábián
özvegye, Erzsébet , itteni nemes kúriáját és tartozékait Bánkfalvi Miklós
pozsonyi prépostnak adományozza, s ez a rész 1591-ben vétel útján Olgyay
Péter birtokába került. 1533-ban Csorba Gergely és Pál fiai osztozkodnak itteni

birtokukon. 1540-ben a magvaszakadt Csorba János birtokát lllyésházi Illyés

Tamás pozsonyi alispánnak és testvérének és Saághy Deák Imrének és fiának,

Zsigmondnak adományozza. 1647-ben a Martonfalvyakat is itt találjuk. 1764-ben
Szüll Zsigmond az itteni egyház javára alapítványt tesz és két évvel késbb
sírboltot emeltet. A múlt század elején a Pálffy család az ura ; ez idben itt

sörház is volt. Jelenleg id. Pálffy János grófnak van itt nagyobb birtoka.

Temploma volt már a XIV. század végén, mai temploma azonban újabbkori.

Ide tartozik Maholány puszta. A község postája Királyfa, távírója és vasúti

állomása pedig Szempcz.

Egyháztarcsa. Egyházkarcsa, a pozsony—szerdahelyi vasútvonal mentén, az Alsó-Csalló-

közben fekv magyar kisközség, mindössze 11 házzal és 67 róm. kath. vallású

lakossal. Pozsony vármegyének 10 Karesa nev helysége van : Egyház-, Erd-
hátdamazér-, Étre-, Gönczöl-, Királyfia-, Kulcsár-, Mórocz-, Pinke-, Siposamade-
és Sólyomkarcsa. Ezeken kívül a régi idben még Népe-, Bél- és Érsekkarcsa
is szerepel. Népekarcsa 1328-ban Szentgyörgyi Sebusé és Péteré. Bélkarcsa
1381 ben Bélykare>ai Miklós nevében van említve. Érsekkarcsát 1355-ben
említik az okiratok, a mikor az itteni birtokon, a pozsonyi káptalan eltt,

több karosai nemes osztozott. E Karcsák földesurai, vagyis nemesi birtokosai

voltak még a múlt század elején is a Bartal, Kulcsár, Baesák, gróf Amadé,
Somogyi és Kondé családok. Egyházkarcsa templomáról Tamás esztergomi

érseknek a községi plébánia levéltárában rzött oklevele emlékszik meg,
mely szerint a templom 1308-ban épült. A község postája Királyfiakarcsán

van, távírója és vasúti állomása pedig Dunaszerdahelyen.
Eiöpatony. Elpatony, magyar kisközség a Fels-Csallóközben, 38 házzal és 285,

róm. kath. vallású lakossal. Postája, távírója és vasúti állomása Nagylég.
E község mai nevén csak 1498 és 1510 között van elször említve, mint
a Bazini és Szentgyörgyi Péter birtoka és Éberhard várának tartozéka. Az
1553-iki portális összeírásban hét birtokosa szerepel, a kik közül Bakith Péternek

1, Mérey Mihálynak 2, Leeghy Istvánnak 7, Literáti Ferencznek 1, Tóth Tamás-
nak és a Sárkány családnak 2 portája fizet adót. 1608-ban Léghi István fia Simon,
itteni birtokrészét nejének, Zsófiának adományozta. 1802-ben Szüll Zsigmond
itteni birtokát elzálogosítja Oálfi Péternek. A múlt század elején a Petöcz,

Várady, a Benyovszky és a Baesák család voltak a birtokosai és ma is

Benyovszky Lajosnak, Baesák Pálnak, Zsigmondnak s Istvánnak és Petcz
Kálmánnak van itt nagyobb birtoka. Ide tartozik Sárrét puszta. A községnek
nincsen temploma.

Eperjes. Eperjes, az alsó-csallóközi járásban fekv magyar kisközség, 150 házzal

és 1053 róm. kath. vallású lakossal. E község legrégibb írott nyomát 1553-ban

találjuk, a mikor a portális összeírásban Báthori András 5 és a borostyánki
urak 5 porta után adóznak. 1647-ben özv. Thurzó Mihályné birtoka. Késbb
az Esterházyak lettek az urai és ma is Esterházy Mihály grófnak van itt

nagyobb birtoka. 1877-ben a község leégett. A katholikus templomot Ester-

házy Ferencz gróf kanczellár 1748—50 között építtette. A község határában

1849-ben ütközet volt. A lakosok gazdakört tartanak fenn. Ide tartozik.
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Újmajor puszta. Szigeti major és Zsival erd. A község postája Tallós,
távírója és vasúti állomása Diószeg.

Erdhátdamazérharcsa, a csallóközi síkságon fekv magyar kisközség,
23 házzal és 138 róm. kath. vallású lakossal. E község már 1275-ben szerepel
oklevélileg, a mikor Zolougozfia Damasa a birtokosa, kitl, úgy látszik, nevét
is veszi. Története azonban még régibb idre vezet vissza, mert 1255 eltt
Kiskiráh/fial-arcsa volt a neve és a pozsonyi vár birtokai közé tartozott. 1299-ben
Dáma fia János, Luka comesnek visszabocsátja itteni birtokát. Késbb Erd-
hátkarcsa Damazérkaresával egyesíttetett és az elbbit 1359-ben Erdhát-
l-arcsai Pethen István nevében találjuk említve, míg az utóbbi a pápai tized-

szedk jegyzékében Damas néven van említve. Mostani fbb birtokosa
Bartal Aurél fispán, kinek itt nagyobb kastélya is van, melyet id. Bartal

György 1830-ban építtetett. Van itt mezgazdasági szeszgyár is, mely szintén

Erdöhát-
damazérkarcsa.

ERDOHATDAMAZERKARCSA. BARTAL AURÉL KASTÉLYA.

Bartal Aurél tulajdona. Temploma nincs. Postája és távírója Dunaszerdahely,
vasúti állomása Nagyabony.

Etrekarcsa, csallóközi kisközség, körjegyzségi székhely, 45 házzal és Etrekarcsa.

337 róm. kath. vallású magyar lakossal. E község legels nyomát IV. Béla
királynak 1240-iki adománylevelében Ethuru (Étre) alakban találjuk említve,

míg Roland nádor 1250-iki végzésében Ethre alakban említi. Ez id eltt
pozsonyi várföld volt, melyet 1248-ban Dénes nádor, pozsonyi fispán Ethuruh
pozsonyi várjobbágynak juttatott. Ethuruh azonban nemcsak egyedül bírta,

mert IV. Béla adománylevele Ethuruh Simont, Szerafint és Pétert is említi.

1323-ban Boleszló esztergomi érsek az itteni nemes jobbágyoknak különféle

szabadalmakat adott. A miüt század elején Bartal György volt egyik nagyobb
birtokosa, most pedig Bartal Ferencz. Máglyadomb nev dljérl az itteni

hagyomány azt tartja, hogy itt volt a pogánykorban az áldozóhely. Temploma
nincsen a községnek. Postája Királyfiakarcsa, távírója Dunaszerdahely, vasúti
állomása Patony.

Farlcashida, a szered—nagyszombati vasútvonal mentén fekszik. Tót Farkashida.

kisközség, körjegyzségi székhelylyel, 100 házzal és 872 róm. kath. vallású
lakossal. Legels történeti nyomára 1490-ben találunk, holott a község,
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Báthori

lakták,

régente
urai és

melynek temploma a XIV. században már fönnállóit, sokkal régibb. 1490-ben,
Mátyás király halála után, a királyivá választott II. Ulászló az e község
alatt ütött táborban fogadta a magyar rendek hódolatát, 1553-ban
András ós özv. Bemstein Jánosné birtoka. Hajdan habánusok is

kiknek emlékét a ..Habán telepek
1
" nev dlje tartja fenn. A község

magyar volt, de oltótosodott. 1787-ben már az Esterházyak voltak az
ma is Esterházy Károly grófnak van itt nagyobb birtoka. A tótok Farkaszin-va,
ferdítették a nevét. Többízben teljesen leégett, Hozzá tartozik Erdmajor.
Farkashida postája Keresztúr, távírója és vasúti állomása pedig Keresztúr-Apaj.

Fehéregyhnza. Fehéregyháza, tót kisközség, 62 házzal és 469 róm. kath. vallású lakossal.

E község eredetileg egyházától vette a nevét, melyet az 1332—37 években
a pápai tizodszodk jegyzéke Álba Ecclesia néven említ. 1479-ben Elefánti
Benedek volt az ura, ki birtoka felét Cseh Györgynek és Buebenthurst János-
nak, önnek az örökösei pedig a nagyszombati Klarisszáknak hagyományozták,
míg a birtok másik felét Elefánti Benedek 1484-ben a Szentgyörgyi és Bazini
grófoknak zálogosította el. Késbb az Esterházyak is részeket szereznek itt,

és 1630-ban Esterházy Dániel itteni nemestelkét a nagyszombati jezsuitáknak
ajándékozza, a kik a községben 1719-ben házat építtettek és azt nyaralóul
használták. Idvel a gróf Brunsivik és gróf Chotek család lett az ura; ma
Schlesinger Gyulának van itt nagyobb birtoka és az övé az imént említett

jezsuita kastély is. A községben csak kápolna van, mely az 1782-iki Batthyány-
féle canonica visitatio szerint 1740-ben már fennállott. 1831-ben kolera tize-

delte meg a község lakosait. A falu postája Rózsavölgy, távírója és vasúti

állomása pedig Nagyszombat.

Felbár, a csallóközi síkságon fekszik. Magyar kisközség, melynek 89 háza
és 669 róm. kath. vallású lakosa van. Hajdan királyi birtok volt, melyet IV. Béla
1269-ben Bodo comesnek adományoz. Az oklevélben egyszeren Baar néven
van említve. E községben állott hajdan az Amadé grófok várkastélya, mely még
Bél Mátyás idejében 4 toronynyal volt ellátva. Ezeken kívül birtokosai vol-

tak még az Illésházyak, az Istvánffyak és a Bobokyak ; e családok mindegyikének
volt itt kastélya. Itt lakott a XVII. században Amadé László báró, a híres

költ. A kastély közelében álló Szent Nepomuk szobor talapzatának a föl-

iratát is készítette 1754-ben. Istvánffy Miklós, neje Both Erzsébet után jutott

itteni kastélyának a birtokába és Bél Mátyás szerint itt írta híres törté-

neti mvét is. Késbb a Zichy grófok voltak a község urai. Ezektl Ullmann,
késbbi nevén Szitányi Adolf, ettl pedig Batthyány József gróf vette meg a bir-

tokot, s a gróf özvegye ma is a legnagyobb birtokos itt. Kastélyát, melyben
lakik, Szitányi Adolf építtette. Plébániája a Pázmány-féle jegyzékben a régiek

között szerepel. Ódon templomát 1778-ban egészen újjáalakították, mely
alkalommal az ott talált régi síremlékeket is fölhasználták. Ezek közül ma
már csak kett olvasható. Az egyik Istvánffy Miklós alnádor és történetíró

fiának a sírfelirata 1581-bl, a másik pedig nagylucsei Lipcsey Jánosé 1606-ból.

Az egyház birtokában három érdekes kehely van, melyek közül az egyik

XIV., a másik XV., a harmadik XVI. századbelinek látszik. Az oltár eltt

függ ezüstlámpa 1783-ból való. A községben van posta. Távírója és vasúti

állomása Szent-Mihályfa. Ide tartoznak az Antónia és József majorok.

Feiistái Felistál, a komarom—dunaszerdahelyi vasút mentén fekv magyar kis-

község, 42 házzal és 282, egyenl részben róm. kath. és ev. ref. vallású

lakossal. E község 1291-ben Faliztar néven Bazini Kozma comes birtoka.

Egy évvel késbb Faristar néven szerepel, a mikor Bazini Pál comes,

István fia Lászlónak adományozza. 1303-ban a birtok Faristári Károly és

László comeseké. Késbb az éberhardi uradalomhoz tartozott és úgy ekkor,

mint az 1553-iki portális összeírásban Filistál néven szerepel, a hol Serédy Gás-
pár 4, Mérey Mihály meg 3 portával rendelkezik. Templom nincs a községben,

melynek postája Alistál, távírója és vasúti állomása pedig Felistál-Nyárasd.

Feisöcsöiie. Felsöcsölle, felscsallóközi kisközség, 49 házzal és 272, nagyobbára
németajkú, de ersen magyarosodó római katholikus vallású lakossal. Régi
órsekségi birtok, melynek lakosai még 1757-ben magyarok voltak, de azóta

elnémetesedtek, úgy hogy a múlt század elején már Oberwaltersdorf német
neve is volt a községnek. 1682-ben lakosai vámmentességet nvertek. 1878-ban
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Felsöcsüpöny.

Felsdiós

tz pusztította el, 1831-ben pedig a kolera dúlt benne. Katholikus temploma
1798-ban épült. Postája Misérd, távírója és vasúti állomása Püspöki.

Felscsöpöny, kisközség a Vág völgyében, 43 házzal és 317 lakossal,

a kik legnagyobb részben tótajkúak és rom. kath. vallásúak. Postája Nagy-
súr, távírója és vasúti állomása pedig Szered. E községnek legrégibb írott

nyomát 1553-ban találjuk, a mikor Fels-Csöpen néven szerepel az akkori
portális összeírásban, a hol Bib Istvánt 4 és Szilva Ozsvátot 2 porta szolgálja.

Hajdan magyar község volt, de a múlt század elején német lakosai már
Obercsepen nevet adtak neki.

Felsdiós, a Kis-Kárpátok közelében fekv tót nagyközség, körjegyzségi
székhely, 187 házzal és 1696, róm. kath. vallású lakossal. Hajdan Korlátk vár

tartozéka volt. 1388-ban Zsigmond király Stibor vajdának és fivéreinek

adományozza. Az adománylevélben egyszeren Dyos néven van említve.

1398-ban Zsigmond király megersíti korábbi adományát és ekkor a község
már Németdiós néven szerepel. Mikor Stibor fia 1417-ben a birtokot vöröski
Wolfarth Ulrik özvegyének zálogba adja, szintén ..unser dorf Teutschen Nnss-

dorf"-nak nevezi. 1567-ben Országh Kristófot uralja és 1569-ben Szilágyi Simon
is részbirtokosa. 1583-ban a szomolányi uradalomhoz tartozik ; ugyanis Rudolf
király ez uradalommal Ungnád Kristófnak adományozza. A XVI. században
mezváros és Rudolftól 1582-ben vásárjogot nyert. 1647-ben Erdödy Gábor
gróf az ura. 1662-ben több birtokosát ismerjük; így Mruskó Benedeket,
Warlusobitczer Pétert, a Vizkelethy családot és Muraközi Mátyást. A XVIII.
században a Gyrffy, Paksi/, Gubasóczy, Tamóczy, Szilágyi, Aggbán, Raffy és

a Horányi családok a birtokosai. Ungnád birtokrésze ni ágon az Erdödy
grófoké lett, ezek révén a PálffyaM, és most id. Pálffy József grófnak van
itt nagyobb birtoka és vegyészeti gyára. A községben már a XIV. század
végén plébánia volt, de régi temploma elpusztult. 1731-ben még említtetik,

de az új templomot már 1758-ban kezdték építeni és 1764-ben fejezték be.

A szép oltárkép Erdödy Kristóf gróf adománya 1761-bl. A templom tornya
1859-ben épült. Hajdan híres molnárok lakták a községet és itt volt a
molnár-czéh középpontja. A község határában még a múlt század hatvanas
éveiben is hét malom volt. A XVII. század közepén az itteni vargák is

czéhet alkottak. Szli is már régóta híresek és a XVIII. század elején a

sasvári pálos-szerzeteseknek is volt itt szlejük. Hajdan három halastó volt

a község mellett, melyeknek nyomai ma is látszanak. A múlt század hat-

vanas éveiben Pálffy Mór gróf, az akkori birtokos, nagyobb szabású pisztráng-

tenyésztést létesített itt. 1872-ben az egész község leégett, 1877 és 1880 között

pedig lakosai éhínségre jutottak. Ide tartoznak Frészmalom, Halásztelep,

Smutna vadászlak, Waldhof major és a már említett vegyészeti gyár. A
lakosok katholikus olvasókört tartanak fenn. A községnek van saját postája,

távírója Szomolány, legközelebbi vasúti állomása pedig Nádas.
Felsdombó, a Kis-Kárpátok alatt fekszik. Tót kisközség, melynek 65 Feisdombó.

háza és 398, róm. kath. vallású lakosa van. E községet 1277-ben IV. László
király Kunta fia Serefel comesnek adományozta. A XVI. század elején

fele a szomolányi uradalomhoz tartozik, másik fele pedig a Réthelyi családé.

Ez idben Fels- és Kis-Dombó néven szerepel. A Kéthelyi család a maga részét

1516-ban guti Országh Ferencznek és Imrének zálogosítja el, késbb azonban
a Kéthelyiek visszaváltják. 1590-ben a község fele Sándorffy Miklós kezén
volt, de azután ezt a részt is a Kéthelyiek kapják, a kik ekkor már Ormándy
néven is szerepelnek. Az 1553-iki portális összeírásban Losonczy Istvánnak
15 portája adózik. 1600-ban már Nyáry Sárát és fiát Pálffy Tamást találjuk

a félbirtok uraiként említve. 1647-ben Ormándy Miklósé. 1682-ben az Erd-
dyek is birtokosok lesznek itt, a kik lassanként az egész falut magukhoz
váltják. Ez azután örökösödés útján a Pálffy családra száll, és ma is Pálffy
József grófnak van itt nagyobb birtoka. A községnek német és tót neve is

ismeretes volt Oberdubován és Horné Dubove alakban. A községet 1886-ban
nagy tzvész pusztította el. Temploma 1723-ban épült, az si templom helyén.
A községhez tartozik Szárazpatak major. A falu postája Dejte, távírója és
vasúti állomása pedig Nádas.

FelsöjányoJc, ^csallóközi magyar kisközség, 33 házzal és 235, róm. kath. Feisjányok.

vallású lakossal. si idk óta megtelepült hely, mely mellett pogánykori sánczok
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és sírhalmok láthatók. E sírdombok közül e sorok írója kettt felásatván,

abban keltakori urnákat és egyéb cserepeket talált. Hajdani birtokviszonyairól

csak annyit tudunk, hogy 1346-ban a pozsonyi káptalan Streiz Márchárd
pozsonyi polgárt iktatta birtokába. Az 1553-iki portális összeírásban a budai
apáczák szerepelnek birtokosokként, a kik 6 porta után adóznak. 1778-ban
a vallásalapé. E község lakosai hajdan németek voltak, de az idk folyamán
megmagyarosodtak, [de tartozik Szigeti puszta is. Postája és távírója Nagy-
magyar, vasúti állomása pedig Csallóköz-Csötörtök.

FéU, a Fels-Csallóközben fekv magyar kisközség. Körjegyzségi
székhely. Házainak száma 152, róm. kath. vallású lakosaié 1906. E község
elfordul már Roland nádornak 1240-bl való végzésében, és egy 1381-ik évi

oklevélben is aFeeli család nevében szerepel. Egy 1390-bl való oklevél Fele

néven említi. 1553-ban Serédy Gáspár 4 l

j^ Mérey Mihály, 18 portájára rónak
adót. 1647-ben részben a Kerekes családé, részben Éberhard várának a
tartozéka volt és e vár birtokainak sorsában osztozott, míg végre a Bálassák
része a XVIII. század közepén a gróf Apponyi család birtokába kerül ; de e

családon kívül még a Csenkey és késbb a Jeszenák, majd a Draskóczy család
is birtokos volt itt. A Csenkey család háza, melyet Csenkey Albert a múlt
század közepe táján építtetett, ma Rovara Frigyesé, a másik kastélyszer
épület, mely valamikor a Jeszenák családé volt, ma özv. Vay Dénesné báróné
szül. Draskóczy Klementina tulajdona. A múlt század elején, a mikor Feilen-

dorf német nevén is ismeretes, az említett családokon kívül még a Németh
és a Csülinyi család is birtokos itt. Plébániája már a XIV. század végén
van említve, de mostani templomát, a réginek a helyén, a XVII. század má-
sodik felében Szelepcsényi érsek építtette. E községhez tartozik Tamásháza
puszta, mely már 1443-ban Tamásházy Gergely nevében merül fel. Ez is az

éberhardi uradalomnak volt a része. A községhez tartozik még Majorháza
puszta, a hol a báró Vay családnak szép kastélya van. Van saját postája és

távíróhivatala, legközelebbi vasúti állomása pedig Misérd.

Feiskorompa. Felsokorompa, vágvölgyi kisközség, 111 házzal és 682 lakossal, a kik tót-

ajkúak és vallásukra nézve róm. katholikusok. Birtokviszonyai a XVI. századig

nagyjában összefüggenek Alsókorompa birtokviszonyaival. 1584-ben Spáczay
Ferencz egy birtokrészt Kéméndy Kristófnak és Gáspárnak, 1585-ben pedig egy
nemesi telket Ocskay Ferencznek, végül 1596-ban két jobbágytelket Bodics

Andrásnak enged át. 1697-ben Gólya András és Ujfalussy Mihály is kapnak
itt részeket ; a XVI. században az Olyyay, a Dobsa, a Oyulay és a Szakmáry
család, a XVII. században a Simonics, Rédey és a Farkas család, a XVIII.
században a Pexa és a Paxi család voltak birtokosai. Egyháza már 1390-ben
említve van, de mostani temploma 1741-ben épült. Ide tartozik Újmajor puszta.

A község postája, távírója és vasúti állomása Nádas.
Feisiócz. Felslócz, vágvölgyi tót kisközség 54 házzal és 397 róm. kath. vallású

lakossal. A legrégibb idben csak egy Lóeznak van nyoma. Késbb azután,

a XVI. században Kis- és Nayylócz szerepel. Lócz néven 1498-ban találjuk

elször említve, a mikor II. Ulászló mint a htlenségbe esett Zerhazi Zerhas

Márton és László birtokát Illyés Györgynek és Mátyás váradi püspöknek
adományozza. 1529-ben találjuk elször Nagylócz néven említve, a mikor
Csorba János deák, gyermekek nem létében, itteni pusztarészét Illyésházi Illyés

Tamásnak és Moltejedi Illyés Ferencznek hagyományozza. 1533-ban Csorba
Gergely és Pál fiai osztozkodnak itteni birtokukon. 1542-ben a máriavölgyi

pálosokat iktatták be némely itteni birtokokba. Az 1553-iki portális összeírás

szerint Illésházy Tamás 13 és Csorba Farkas hat portája adózó. 1609-ben

még mindig az Illésházyak szerepelnek, a XVII. század vége felé pedig a

Beniczky család és a nemes ifjak nagyszombati konviktusa, a XVIII. század-

ban az Ambró, Benczik, Zabafy, Kádas, Hrabovszky, Prileszky és a Frankner

családok bírják. A török világban a törökök a lakosok egy részét felkon-

czolták, más részét rabságba hurczolták és a falut felperzselték. 17u3— 11

között háromszor leégett. Most Fekete Aladár bárónak és Springer Gusztáv

bárónak van itt nagyobb birtoka és kastélya, mely utóbbit még 1820-ban

Prileszky Ferencz építtetett. A községben nincs templom. Postája Nagy-
bresztovány, távírója és vasúti állomása pedig Lócz-Bresztován.
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Feisfinyárasd. Felsnyárasd, a komarom—dunaszerdahelyi vasút mentén fekv magyar
kisközség. 94 háza van ós 610 róm. kath. vallású lakosa. E község régebbi
története teljesen azonos Alsónyárasdéval, melyrl fentebb emlékeztünk. Itt is

a pozsonyi káptalannak van nagyobb birtoka. Faluhely nev dlje a régi
falu helyének az emlékét tartja fenn; Forgóvár nev dljének is bizonyára
van valamelyes jelentsége. 1903-ban árvíz pusztította el a község egy részét.

Temploma nincs. Postája Alsónyárasd, távírója és vasúti állomása Felistál-

N várasd. Ide tartozik Hídház és Révészház.
i'eisoszeii. Felsszeli, a mátyusföldi síkságon fekv magyar nagyközség, 530 házzal

és 3215 lakossal, a kik közül 1649 ág. h. ev., 1371 róm. kath., 19 ev. ref.,

a lobbi izraelita. E község sidk óta megült hely, mert határában pogány-
kori leletekre bukkannak. Els okleveles nyomát 1158-ban találjuk, a mikor
II. Géza király egy harmadát a nyitrai Szent Emmerám egyháznak ado-
mányozza, piaczi vámjával, halászaival ós halászatával együtt. 1217-ben
II. Endre egyik oklevelében Zele néven említi. V. István 1271-ben megersíti
II. Béla adományát és az egész helységet a nevezett egyháznak adományozza.
Ez okiratában Seele néven szerepel, templomával együtt. A pápai tizedszedk
jegyzékében Sili néven fordul el. Ez idben a Szeli család volt a földesura

;

1324-ben Conrardus de Zyli nobilis van említve birtokosául. 1540-ben már
a Csorba családot találjuk itt birtokosul, a mikor a fiutódok hátra hagyása
nélkül elhalt Csorba János itteni birtokát lllyésházi Illyés Tamás pozsonyi alis-

pánnak és testvérének, továbbá Saághi Deák Imrének és fiának Zsigmondnak
hagyományozza. Az 1553-iki portális összeírásban már Báthori András és a
borostyánki urak szerepelnek birtokosahú ; az elbbi kilencz, az utóbbi

pedig nyolcz porta után adózik. Késbb az Esterházyak birtoka, kiktl a
Benyovszkyak inscriptiót kapnak, és most is Esterházy Ern grófnak és

Benyovszky Lajosnak van itt nagyobb birtokuk. Róm. kath. temploma a
község fennállása óta már a harmadik. Hogy mikor pusztult el az si
templom, melyrl már fent megemlékeztünk, nem tudható. Második temploma
1524-ben épült; ugyanis lebontása alkalmával, ajtaja fölött az 1524. évszám
volt látható, harangján meg az 1401. évszám volt olvasható. Ez a harang nyil-

ván még az si templomból való volt. A mai templomot, mely akkor magas,
sugár toronynyal volt ellátva, Esterházy Ferencz gróf kanczellár 1775-ben

építtette, de az 1823. évi május 4-én a községben dúlt nagy tzvész, 145 házzal

együtt, a templomot is elhamvasztotta. Ismét fölépült ugyan, de tornya csonkán
maradt. A felsszeli ág. h. ev. egyház egyike volt a reformáczió els egy-
házainak, s a Thurzók pátrtfogása alatt alakult. Ok építették át a régi kath.

templomot is az evangélikusok használatára. Az Esterházyak azonban a

lakosokat visszatérítették és a templomot az evangélikusoktól ismét elvették.

Ekkor az itteni ev. egyház megsznt és csak a Rákóczy-mozgalmak alatt

éledt fel újból, de csak rövid idre, mert nem sokkal azután az evangéhkus
hívek a pusztafödémesi artikuláris ekklézsiához tartoztak. De a hívek a

nagy távolság következtében nem járhattak oda, hanem a helybeli plébá-

nostól vették igénybe a papi szolgálatokat és ennek fizették a stólát is

egész 1786-ig, a mikor az ev. egyház 9U0 hívvel ismét megalakult és ez

idben építették a mai templomot is, de torony nélkül. 1856-ban újjáépítették

és toronynyal is ellátták. A Rákóczy-forradalomban itt kisebb ütközet is volt,

és a dunamelléki dlben látható földsánczokat a nép Rákóczy-sánczoknak

nevezi. Ide tartoznak Dögös, Körtvélyes és Szigeti majorok, Ekeesakla

erdészlak, Lénárt és Razghamalom. A községnek van saját postája, távírója

és vasúti állomása pedig Galánta.
Fenyves. Fenyves, tót kisközség, 64 házzal és 398 róm. kath. vallású lakossal.

Irtványos község, mely csak a XVI. századtól szerepel, mely id óta a

Pálffyalc az urai. Hajdani neve Joachimusdorf volt. Templomát 1670 körül

Pálff'y Ferdinánd gróf csanádi püspök építtette. Az 1703—11 közötti harczok

alatt a lakosok sok sanyargattatást szenvedtek. 1811-ben a pestis dühöngött

a községben ós a lakosok legnagyobb része kipusztult. Postája Rózsavölgy,

távírója és vasúti állomása pedig Nagyszombat.
Förév. Frév, Pozsony közelében fekv német kisközség, 114 házzal és 965,

nagyobb részben ág. ev. h. vallású lakossal. E község régi történetét nem
ismerjük. A de Pauli grófi család volt a birtokosa, most pedig a gróf Pálffy-



Pozsony vármegye községei. 65

féle szeniorátusnak van itt nagyobb birtoka. Már a múlt század elején is

volt itt kastély ; legújabban Csáky Jen gróf építtetett ide nagyobb szabású,

minden kényelemmel és kiváló ízléssel berendezett fúri kastélyt. A múlt
század utolsó tizedében több izben árvíz pusztította, 1877-ben pedig csaknem
az egész község leégett. A községnek nincsen temploma. Ide tartoznak Farkas-
torok telep és Zabos puszta. Van saját postája, távíró- és a vasúti állomása
Pozsony.

Gajar, a Morva völgyében fekszik. Tót nagyközség 550 házzal és 4252 róm.
kath. vallású lakossal. Régi szabadalmas község, mely 1667-ben Lipót király-

tól vásártartási jogot nyert. 1278-ban Habsburgi Rudolf és Ottokár cseh
király között itt ütközet volt. Régebbi birtokviszonyait nem ismerjük; az 1553.

évi portális összeírás szerint Serédy Gáspár a földesura, a kinek itt 30 portája

Gajar.

GALÍNTA. ESTERHÁZY BÉLA GRÓF KASTK^YA.

adózik. Késbbi birtokosai a Pálffyak lettek és ma is Pálffy Miklós herczeg-
nek van itt nagyobb birtoka és Piszh Samu nagybérlnek gazdasági szesz-

gyára. Hajdan harminczad-hivatala is volt és a Morván át réven közlekedett.

A község Gaier és Gajring néven is szerepel. A Rákóczy-féle felkelés idején

a császári zsoldosok kilenczszer megtámadták, kirabolták és felégették, st a

temet sírjait is feldúlták. 1873-ban nagy tz volt a községben, mely alka-

lommal 153 ház elégett. A múlt század folyamán több izben árvíz sújtotta.

Katholikus temploma 1658-ban épült. Van saját postája; távírója és vasúti

állomása pedig Malaczka.
Galánta, a zsolnai vasútvonal mentén, a Mátyusföldön fekv kisközség,

a hasonnev járás székhelye, 268 házzal és 2982, nagyobbára róm. kath.

vallású, magyar lakossal. E község IV. Béla királynak 1234. és 1270. évi

oklevele szerint, hajdan a pannonhalmi apátság birtoka volt. Egy 1291. évi

határleiró oklevél a Galántai Uj fiai birtokának mondja. 1297-ben két
Galántáról van említés, melyek közül az egyik -Galánta nevet viselt; de

úgy látszik, ez Galántának csak egy része volt. 1303-ban egyrészrl Lég fia

Ivánka comes és fia Miklós, másrészrl pedig berencsi Vörös Ábrahám comes
között hitbér- és leánynegyedre nézve egyezség tárgya volt. A pápai tizedsze-

Magyarország Vármegyéi és Városai : Po'.sony vármegye. °

Galánta.
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dk jegyzkében Gualanta néven szerepel. 1340-ben Oaláníai WosJc van
említve birtokosául. 1425-ben galántai Bessenyey András kapott rá donáeziót.
1511-ben galántai Borsi Györgyöt is birtokosul találjuk itt, és az 1553-iki
portális összeírásban a Borsi/ család 22 portája adózik; 1570-ben a galántai
Fap család is kapott itt adományt. Galántai Bessenyey Ilona után fia,

Esterházy Ferencz örökölte, ki 1579-ben pozsonyi alispán volt. Ez id óta

e család innen írja elnevét. A Bessenyeyek kihaltával ni ágon Fekete

Márton is jutott itt nemesi birtokhoz, melyre 1590-ben új adományt nyer.
1509-ben a Bessenyey család leányági utódai : az Esterházy-ak, a Fekete, a
Balogh és & Nagy családok a galántai birtokra új adományt nyernek, 1695-ben
pedig Kostyán Mihály kap itt részbirtokot. Késbb a Farkas, Galgóczy, Zádory,
Batka és a Bezury családok is nagyobb nemesi birtokosai közé tartoztak. Most
Esterházy Béla grófnak, a diószegi czukorgyárnak, Ábrahámff'y Gyulának és

Giilcher Árminnak van itt nagyobb birtoka. A községben két kastély van,

melyeket az Esterházyak építtettek. Az egyik, a kisebbik és régibb kastély

a diószegi czukorgyáré és ma már gazdasági czélokra szolgál, a másik pedig,

mely nagyobb szabású és szép parkban áll, Esterházy Béla grófé. 1705.

október 17-én Bercsényi Miklós Galántán tartózkodott. 1707-ben Stahremberg
Guidó gróf császári vezér megszállotta és megersítette. E községben szüle-

tett 1653-ban Esterházy Imre gróf herczegprimás és 1702-ben Ambrosovszky
Mihály egri kanonok, történettudós. A hajdan O-Galánta nev részen még
az újabb korban ugyanily nev tó terült el, melyet 1823-ban csapoltak le.

Kéttornyú katholikus templomát, az Alagovics Sándor plébános gyjtésébl
összegylt pénzen, 1794-tl 1798-ig építették; de 1829-ben már átalakították.

Hajdan e községet a vidék kincses-bányájának nevezték. Van itt a szolgabírói

hivatalon kívül járásbíróság, kir. közjegyzség, két takarékpénztár, társaskör,

függetlenségi és negyvennyolczas kör, iparosok olvasóköre, a közmveldési
egyesület fiókja, haladó kör és egy „halotti társulat" czím temetkezési
egyesület, mely egyike a legrégibbeknek, mert már 1859-ben alakult. Az
Akasztófadomb dln állott hajdan a bitófa. Ide tartoznak Garsd, Küls- és

Teréz major, Szeszgyár telep és Kórószeg, mely utóbbi az 1553-iki portális

összeírásban Török Balázs birtokaként szerepelt és most Ábrahámffy Gyula
birtoka. A községben van posta, távíró és vasúti állomás.

Gány. Gúny, vágvölgyi tót kisközség, 36 házzal és 330 róm. kath. vallású

lakossal. Egyike a vármegye legrégibb községeinek, melynek els okleveles

nyoma a XI. századig vezet vissza. 1025-ben Szent Istvánnak a zobori

apátságot alapító oklevelében Gann néven, a nyitrai püspökséghez tartozó

faluként említtetik, de 1112-ben Kálmán király is említi. IV. Béla királynak

a zobori apátság birtokait felsoroló oklevelében szintén említve van, de

ekkor fele része már a galgóczi várhoz tartozott. 1268-ban Mária királyné

Veaei Bertalannak adományozza, és ekkor Gany néven szerepel. 1279-ben már
Aha comes kezén találjuk, ki azt Menoldfi Vörös Ábrahám mesterrel elcseréli.

Egy 1291. évi oklevélben Gune néven, Chete fiai birtokaként van említve.

A pápai tizedszedk jegyzékében Guan néven szerepel. Az 1553-iki portális

összeírásban Gaan néven van feljegyezve és ekkor benne Batsányi Zsigmond 2,

Borsy Flórián 3, és Borsy Tamás 3 porta után adózott. A miút század elején

kastélyát is említik, de ez azóta elpusztult. Hajdan magyar község volt, mel}'

idvel eltótosodott. Katholikus temploma hihetleg a XIV. században épült.

A község határában volt hajdan Own nev község, mely 1252-ben már szere-

pelt. 1553-ban Losonczy István 14 portája adózik. 1647-ben Esterházy Farkas

grófé volt, de 1672-ben már lakatlan hely. Ma már nyoma sincsen. A község

postája Nagymácséd, távírója Galánta. Saját vasúti állomása van.
Gerencsér. Gerencsér , a pozsony—nagyszombati vasútvonal mentén fekszik. Tót

nagyközség, 244 házzal és 1510 róm. kath. vallású lakossal. E község tót neve

Hrnciarovce, mely a fazekast jelent hrnciár szóból látszik származni. Tényleg,

még a múlt század els felében is, számos fazekas lakott itt. Hogy e község

már a XI. században fennállott és a XII. században népes község volt, több

adat bizonyítja. Els nyomát I. János esztergomi érseknek 1208. évi oklevelé-

ben találjuk, azután IV. Béla 1267-iki oklevelében, a mikor a községet Nagy-
szombat városának adományozza. A XIII. században jelentékeny község lehe-

tett, mert megyei gylést is tartottak itt. 1241-ben Petha tatár vezér elpusz-
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tította, 1250-ben és 1270-ben pedig Ottokár seregei, 1307-ben meg trencséni

Csák Máté emberei sarczolták. A pápai tizedszedk jegyzékében Guerencher

néven találjuk följegyezve. 1267-ben IV. Béla király akként intézkedik, hogy
minden üres ház, melynek lakói a tatárjárás alkalmával elpusztultak, vagy
elbujdostak, a bevándorló újabb jövevényektl szabadon elfoglalható; mint-

hogy pedig Nagyszombat városát leginkább e község lakosai látják el élelmi-

szerekkel, felmenti ket a vámfizetés és minden földesúri munka alól. 1432-ben

ál husziták fosztották ki a községet. Az 1553-iki portális összeírásban még
mindig tekintélyes község, mert földesurának, Nagyszombat városának 42

portája adózik/ 1601-ben a Bocskay-féle ós 1619-ben a Bethlen-féle felke-

lések alatt sokat szenvedett. Elbb a lakosokat megsarezolták, azután a

községet felgyújtották és sokakat elfogtak. 1704 deczember 26-án II. Rákóczy

GOMBA. AZ UDVARNOKY-FÉLE KASTÉLY (MOST WELTENI WIENER REZS LOVAGÉ).

Ferencz fejedelem és Heiszter Siegbert császári vezér seregei között itt

nagyobb ütközet volt, melyben 400 kurucz és 2083 labancz esett el. Ekkor is

viszontagságban volt része a községnek. Az ez alkalommal vívott véres és

elkeseredett harczban elesett kuruczok sírját egy kkereszt jelzi, melyet Lesz-

kovszky Márton és Judit emeltettek. A község nevét, a már említetteken kívül,

még három változatban írták, nevezetesen : Girinch, Gerencher és Gyuruncher
alakban. A község plébániája már 1215-ben fennállott és temploma gótikus

idomokat mutat, de legnagyobb része már át van alakítva. 1623-ban a törökök
puskapor-raktárnak használták és elvonulásuk alkalmával felgyújtották.

1634-ben és 1739-ben pestis dühöngött a községben, 1703—11 között továbbá
1791-ben majdnem egészen leégett és sok szarvasmarhával együtt 18 ember
is elpusztult. 1831-ben a kolera tizedelte meg lakosait. A katholikus egyház
tulajdonában 1693. évbl való szentségtartó van, mely Nagy Ferencz adománya.
A község postája, távírója és vasúti állomása Nagyszombat.

Geszt, tót kisközség a Vágvölgyben, 76 házzal és 453 róm. kath. val-

lású lakossal. Hajdan a pozsonyi vár tartozéka volt. 1231-ben Sebs comes
az ura. 1282-ben egy Majtényra vonatkozó határjáró levélben Terra Hezt
néven van említve. 1304-ben Péter fia Keresztély és testvére, János eladják
Kenéz comesnek, ki a kihalt Geszti család egyik se volt. 1352-ben a bir-

tok a kir. fiskus kezére került, s a király Bessenyö Jánosnak és testvérének
^adományozta. Az 1553-iki portális összeírásban már a nagyszombati Klarissza-

Geszt.
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Gocznód.

Gomba.

Gönczölkarcsa.

Grinád.

apáczák a birtokosai, kiknek itt 4 portájuk volt. Midn II. József császár
alatt e remi megsznt, a falu a vallásalapé lett, melytl az Esterházy grófi

család vette meg ós ma is Esterházy Károly gróf birtokos itt. A község
hajdan magyar volt, de idvel eltótosodott. A Rákóczy-féle mozgalmak alatt

teljesen elhamvadt, A katholikus templom 1760-ban épült; toronynyal csak
L877-ben látták el. Az egyház birtokában még a Klarissza-apáczáktól szár-
mazó érdekes ezüst-kehely van. A község postája Ábrahám, távírója és
vasúti állomása pedig Diószeg.

Gocznód, a vágvölgyi vasútvonal mellett fekv tót kisközség, 32 házzal
és 196 róm. kath. vallású lakossal. Némely földrajzi munka azt állítja, hogy
azeltt Gottesgnad volt a neve; ezt azonban Ortvay megczáfolja, mert Gócznód
szerinte nem más, mint a hajdan magyar Disznód németes elferdítése.

Eredeti neve tulajdonképpen Kapusd ; de mert hajdan a pozsonyi várhoz
tartozó kondások lakóhelye volt, késbb Disznód lett, st német Schweinsbach
neve is szerepel. Tamás esztergomi érseknek 1313-iki levelében még Kapusd
néven van említve. Az 1553-iki portális összeírás szerint Serédy Gáspárnak
itt 9 portája adózik. 1647-ben Nagymihályi Ferencz is, birtokosa. Idvel a
Pálffyak birtokába került. Katholikus temploma az Árpád-korban épült.

A község postája, távírója és vasúti állomása Cziffer.

Gomba, felscsallóközi magyar kisközség, 25 házzal és 190 róm. kath.
vallású lakossal. E község els írott nyomát 1301-ben Magyar község határ-
járó levelében találjuk ; de hogy a község sokkal régibb kelet, bizonyítja

Szepesi Jakab országbírónak 1377 november havában kelt oklevele, melylyel
igazolja, hogy Lajos király már a megelz évtizedben CseMészi Buffi Ábrahám
fiainak birtokrészét, egy várhelylyel együtt, Jakab deáknak és testvérének
adományozta. 1383-ban Erzsébet királyné Kumperth fiainak itteni birtokait

Miklós fia Jakabnak adományozza. 1388-ban e község Gombai Jakab nevében
is említve van és 1389-ben Kumperth fia Péter fiai elhalálozása után, ez a
Gombai Jakab kapta itteni birtokrészüket. 1492-ben II. Ulászló a birtokot

részben csebi Pogány Péternek és alsóborsai Vizlcözi Andrásnak adományozza.
Az 1553-iki portális összeírás szerint itt Aranyosy Kristófnak 2, Csorba János-
nak 2, Zomor Jánosnak 1, Molnár Lukácsnak 1 és Beely Simonnak 1 portája

adózik. Késbbi birtokosa Szélepcsényi érsek, majd a Forgách család, továbbá
a báró Jeszenák, a Gál, a Molnár, a Hideghéti, az Udvarnoky és a Bertalanffy

család. Most Welteni Wiener Rezs lovagnak van itt nagyobb birtoka és szép

kastélya, melyet a múlt század közepe táján az Udvarnoky család építtetett.

E családról Jankovichra, majd Vass báróra és végre Freund pesti kereskedre
szállott, kitl a jelenlegi tulajdonos 1882-ben vásárolta meg. A Gombay
családnak itt hajdan várkastélya is volt. Szélepcsényi érsek idejében e négy
toronynyal megersített várkastély még említve van. Némelyek állítása sze-

rint a mai kastély a réginek egyszeren csak az átalakítása. Szélepcsényi

érsek itt 1666-ban u. n. hollandi posztógyárat állított föl. Egyháza már
1390-ben említve van. Templomának gótikus részletei vannak, de a gyakori

átalakítás már sokat rontott eredetiségén. A község postája és távírója Nagy-
magyar, vasúti állomása Somorja-Uszor.

Gönczölkarcsa, alsócsallóközi magyar kisközség, 22 házzal és 104 róm.
kath. vallású lakossal. E község már 1394-ben Georgius de Kencelkarcha

birtokos nevében szerepel, 1399-ben pedig Kunchul Karcha alakban. Régi
története nagyjában megegyezik a többi Karosáéval. Temploma a községnek
nincsen. Postája Királyfiakarcsa, távírója és vasúti állomása Dunaszerdahely.

Grinád, a Kiskárpátok alatt fekv tót és német kisközség, 217 házzal

és 1190 róm. kath. és ág. ev. vallású lakossal. Neve az idk folyamán több

változatban szerepel. Legrégibb neve, mely 1373-ban említtetik, Villa Kikideu,

vagyis Kékül. Késbb, mikor németeket telepítettek ide, Grünau lett a neve,

majd meg a tótok ajkán Grinava, végül Grinád. A szentgyörgyi várhoz

és uradalomhoz tartozott és ennek sorsában osztozott. 1553-ban a Serédy,

1647-ben az Ujfalussy, a XVII. század vége felé a Bornemisza családé volt,

míg végre a Pálffyak birtokába került és most is id. Pálffy János grófnak

van itt terjedelmesebb birtoka. A XVIII. század második felében még két

birtokosával találkozunk. 1749-ben ugyanis Partinger Mihály örökösei perrel

támadják meg Maholányi Tamásné bárónét itteni malma és birtokrésze miatt.
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A község birtokában 1662-bl való oltalomlevél van, mely a lakosokat a
hadisarez alól felmenti. A Rákóczy-féle felkelés alatt sokat sanyargatták
ket. 1715-ben már mezvárosként szerepel. 1828-ban az egész község leégett.

A rom. kath. templom XV. századbeli építmény, az ág. b. ev. templom
pedig újabb, jelentéktelen épület és magánházból alakították át templommá.
Ide tartoznak Grünfeld major, Sztrapak malom, Erdri lak és Temetsor.
A község postája, távírója és vasúti állomása Bazin.

Gutor, a Fels-Csallóközben fekszik. Magyar kisközség, 128 házzal és Gutor -

649, róni. kath. vallású lakossal. E község legrégibb nyoma 1249-ig vezet-

het vissza, a mikor a Outturi Péter fiai között végbement osztályos egyes-
ségben szerepel. A Guthori család ettlfogva srn fordul el a község törté-

netében. A XIII. és XIV. században már három Guthort említenek, u. m.
Nagy-, másként Egyházas-Guthort, továbbá Kis-Guthort és Gutorszeget, mely
utóbbi helyen rév is volt ; de e községet a Duna elsodorta. Kis-Guthor nevét
ma csak a község határának egy része tartja fenn. 1450-ben táplánszent-

miklósi. másként gutori Nagy László pozsonyi fispán, utóbb alnádor volt

a földesura. A XVI. században több birtokosát ismerjük, mert a Kisgutori

családon kívül, mely Zsigmond királytól kapott itt adományt, még Nagy-
Gutoron Haraszti Ferencz, Bajcsi Sebestyén és Lévay János is birtokosok, Kis-
Gutor egy része meg Somorja városáé. Az 1553-iki portális összeírásban

Lévay János 15 portája adózik Nagy-Gutoron. A XVII. század második felében

az Armpruster, az Eperjessi, a Kerekes, a múlt század elején a Földes, Korláth,

Szapáry, Késmárky, Sidó, Naszady, Zichy és Szmrtnik családok voltak a
birtokosai, ma pedig Leonhardy Györgynek van itt kiterjedtebb birtoka és

csinos kastélya, melyet Czilchert dr., a gróf Zichy család házi orvosa, a múlt
század hatvanas éveiben építtetett. Ez a Czilchert itt híres juhászatot léte-

sített. Ettl vette meg Bukowky Jaromir gróf és ugyancsak vétel útján került

a mai tulajdonos birtokába. A község azeltt német volt, de lakosai idvel
megmagyarosodtak. Régi kis temploma XIV. századbeli építmény, de már
át van alakítva. Az egyház birtokában mintegy háromszázéves kehely van,

mely érdekes szepesi ötvösm. A községhez tartoznak Kis-Gutor és Sziget
tanya. Saját postája van. Távírója és vasúti állomása Somorja.

Halmos, tót kisközség, 85 házzal és 520 róm. kath. vallású lakossal. Halmos.

Postája Pudmericz, távírója és vasúti állomása pedig Cziffer. Legrégibb
nyomára 1343-ban találunk, a mikor Nagymartom Pál országbíró egyik okle-

velében Helmus néven említi. Ekkor Helmus Mikó Zamul és Papp János
voltak az urai. 1536-ban Nikushof és Nikelhof német, de Helmes magyaros
néven is szerepel. A vöröski uradalomhoz tartozott ós az 1597. évet megel-
zleg Bogasóczy Mária volt zálogjogon a birtokosa, kitl Pálffy Miklós kivál-

totta ugyan, de 1611-ben ismét Baranyai Tamás bírja zálogban. 1787-ben
már Pálffy Lipót örökösei voltak az urai. A hagyomány szerint II. Rákóczy
Ferencz a falu melletti dombtetrl vezette a pudmericzi ütközetet. Kath.
temploma, a réginek helyén, 1860-ban épült. Az egyháznak Rédern Kristóf
adományából, az 1618. évbl, gótikus kelyhe van. Ide tartozik a Halmosi
major.

Harangfalva, tót kisközség, 76 házzal és 483, róm. kath. vallású lakossal. Harangfalva.

Hajdan Zvoncsin volt a neve (magyar neve ennek egyszer fordítása) és a

vöröski vár tartozéka volt. Az 1553-iki portális összeírásban a Fuggereknek
itt 8 portája adózik. 1787-ben Pálffy Jnnos és Rezs grófoké és ma id.

Pálffy János grófnak van itt kiterjedtebb birtoka. Templom nincs a köz-
ségben, hanem csak kápolna, mely 1790-ben épült. A községhez tartozik

Koczurkove major. Postája Szárazpatak, távírója és vasúti állomása Nagy-
szombat

Hegy, mátyusföldi magyar kisközség, 32 házzal és 241 róm. kath. Hegy.

vallású lakossal. E község már 1239-ben Hegvi néven a pozsonyi vár tarto-

zékaként van említve ; a pápai tizedszedk jegyzékében latinosan Mons néven
szerepel. 1471-ben Hegyi István a bii tokosa, ki még tíz évvel késbb is királyi

emberként szerepel. Az 1553-iki portális összeírásban még mindig a Hegyi
család a földesura, de 4 évvel késbb már Török Balázs tnik fel itt. Kath.
temploma srégi. A község postája Vízkelet, távírója és vasúti állomása
Diószea".
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Regybenéte, magyar kisközség, az Alsó-Csallóközben. Van 41 háza és
210 róni. kath. vallású lakosa. E község régibb történetét teljes homály
födi. Hajdani földesurai ismeretlenek és ma sincs nagyobb birtokosa. A 90-es
c\ ékben majdnem az egész község leégett. Templom sincs a községben, mely-
nek egyébként postája, távírója és vasúti állomása Dunaszerdahely.

HegjBúr. Hegysiír, a Kis-Duna közelében fekszik. Magyar kisközség, 64 házzal
és 414, túlnyomó részben róm. kath. vallású lakossal. A vármegyében
jelenleg hat Súr nev község van, u. m. Hegy-, Nagy-, Nemes-, Péntek-, Valta-
és Varra-Súr. Az oklevelek szintén hat Súrról emlékeznek meg s ezek
Alsó-, Közép-, Fels-, Egyházas-, Nádas- és Nána-Súr. 1256-ban Súr falu els
nyomát Bolch de Sur birtokos nevében találjuk. Hajdan a pozsonyi vár tar-

tozéka volt, de 1299-ben Lrincz Lipót fia és rokonaik az egyik Súrt eladják
Endre comesnek és Csornának. A pápai tizedszedk jegyzékében is csak
Súr szerepel, n. Lajos király 1524-ben - - de ekkor már Hegysúr néven -

a gellei érseki székhez csatolta. 1490 és 1505 között I. Maximilián seregei

pusztították. A múlt század elején a Pálffy-féle szeniorátus volt az ura. Alsósúr

az 1553-iki portális összeírásban szerepel e néven elször, a mikor itt Báthori

Andrásnak és a borostyánki uraknak 4—4 portáját adóztatják meg. Középsúr,

e néven 1540-ben szerepel, a mikor a fiutódok nélkül szkölköd Csorba
János ezt a birtokát is Illyésházi Illyés Tamásnak és testvérének, valamint
Saághi Deák Imrének és fiának, Zsigmondnak adományozza. Felsösúr az
1553-iki portális összeírásban szerepel e néven elször ; ez is a borostyánki
urak és Báthori András birtoka. Nádassúr birtokán 1533-ban Csorba Gergely
és Pál fiai osztoznak, de 1540-ben ez a birtok szintén az lllésházyaké és a
Saághyaké lesz. Nánasúr nevével 1400-ban találkozunk elször, a mikor
Nánasilri Tamás itteni részbirtokát fivérének és anyjának adja zálogba.

1463-ban már az likai családot is itt találjuk; ekkor likai Gáspár özvegye
és fiai, birtokukat Feeli György fiának, Jánosnak és feleségének zálogosítják el.

1496 április 8-án II. Ulászló alsóborsai Szüllö Mihályt, feleségét Dorottyát
ós fiát Györgyöt a helység fele részébe iktattatja. Hegysúr községben csak
kápolna van, mely 1848-ban épült. 1859-ben az egész község leégett. Postája
Királyfa, távírója és vasúti állomása pedig Szempcz.

Hidas. Hidas, ersen magyarosodó, felscsallóközi német kisközség 169 házzal

és 1025, róm. kath. vallású lakossal. srégi szabadalmas község, mely 1238 óta

szerepel. Régi kiváltságait már a XIII. században kapta. Hajdani neve, melyet
a XIII. századtól egész a miüt század végéig viselt, egész a legújabb idkig
Pruck volt. I. Károly király 1335-ben Jakab pozsonyi bírónak és a bíró ko-

májának birtokrészt adományoz itt, melybe két évvel késbb iktatták be ket.
Az 1553-iki adókivetés szerint Serédy Gáspár nevén 4, Mérey Mihályén 5

és Farkas Ignáczén 1 porta adózik. 1647-ben részben a Kerekes család, részben

az éberhardi uradalom bírja és e réven a Balassa, a báró Jeszenák és a gróf

Apponyi család lett az ura, ma pedig a báró Vay családnak van itt birtoka.

si temploma 1315-ben már mint régi templom van említve, a mikor Károly
comes helybenhagyja Belye comes régibb adományát az itteni templom javítá-

sára. Mai temploma az sinek a helyén a XV. századnak a vége felé épülhetett,

kési gót stílben. A községet az idk folyamán sok csapás érte; u. m. 1764-

ben földrengés, 1769-ben tzvész, a mikor is majdnem az egész község leégett.

1831-ben és 1873-ban kolera, 1857-ben, a mikor a templom is leégett és

1863-ban tzvész martaléka lett a község. Hozzá tartoznak Valentinlak,

Vay és Winkler béreslakok. Postája és távírója Éberhard, vasúti állomása

Püspöki.
Hidaskürt. Hidaskürt, a budapest— bécsi vasútvonal mentén fekv magyar kisközség.

Körjegyzségi székhely, 242 házzal és 1671, róm. kath. vallású lakossal.

E község neve 1271-ben Kwrt, a mikor V. István király, Miklós pozsonyi

várjobbágyot a jobbágyi kötelék alól felmenti és a falut neki adományozza.

Késbbi ura trencséni Csák Máté volt. Idvel Nagykürt és Kiskürt falvakra

szakadt, de volt külön Kri és Németkürt falu is, mind a három a Mátyás-
földön. Nagykürt és Kiskürt az 1553-iki portális összeírásban Mérey Mihály.

Serédy Gáspár és Keresztes Lukács birtokaként szerepel, Kürt pedig Báthori

Andrásé és a borostyánki uraké. Majd a Levánszky és a Dobrovszky családot

is itt találjuk, késbb meg az Esterházyakat és most Esterházy Mihály gróf-
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nak van itt nagyobb birtoka. Katholikus templomát 1759-ben Esterházy
Károly gróf, egri püspök újjáépíttette. 1763-ban földrengés volt a községben,
mely a templomot is megrongálta, de a püspök ismét helyreállíttatta. Az egy-
ház birtokában 1729-bl való, aranyozott ezüstbl készült, érdekes szentség-
mutató van, melyet Budai Mihály és neje Kása Judit ajándékozott az egy-
háznak. A község postája és távírója Diószeg, vasúti állomása pedig Galánta.
Hidaskürthöz tartozik Alsórét és Sorjákos puszta is.

Hideghét, szintén egyike a Fels-Csallóköz magyar kisközségeinek. Hldeshet -

Házainak száma 15, róm. kath. vallású lakosaié 153. 1294-ben egyszeren
Heet néven van említve, a mikor Ehun fia Tamás és Czik fia Thama ezt

az örökölt birtokukat László comesnek zálogosítják le. 1305-ben Jakab
pozsonyi bíró testvérének adja itteni birtokát. Egy 1308-iki oklevélben már
Hideghét néven szerepel és ez okiratban az itt lakó pozsonyi nemes várjob-

bágyok vannak említve. 1394-ben már Némethét a neve és ekkor Zsigmond
király Kanizsai János esztergomi érseknek adományozza. Késbb már Qnaden-
dorf német neve is felmerül. Az 1553-iki portális összeírásban Török Balázs
van említve birtokosául. A XVII. század vége felé a Maholányi, 1787-ben
a Bertalanffy, késbb a Jeszenák bárói, a Balassa és a Bittera család bírta.

Ma Hörandner Károlynak van tit kastélya, melyet a XVII. században vala-

melyik Hideghéti építtetett. Más forrás szerint ez a kastély elbb kolostor volt

és Balassa János alakíttatta át kastélylyá. Az idk folyamán sok kézen for-

dult meg, míg végre vétel útján a mai tulajdonos birtokába került. A köz-
ségben szeszgyár is van, mely szintén Hörandner Károlyé. Temploma nin-

csen. Postája és távírója Féli, vasúti állomása Misérd.

Hidegkút, a budapest—bécsi vasútvonal közelében fekv kisközség, tót
Hldeskut -

és horvátajkú, róm. kath. vallású lakosokkal. A házak száma 154, a lakosoké
831. Ez is a Pálffy-féle uradalomhoz tartozott és ma is Pálfl'y Miklós herczeg
a legnagyobb birtokosa. Hajdan magyar falu volt, de késbb horvátokat
telepítettek bele, a kik azután lassanként a körülfekv tót tengerbe olvadtak.

Magyar nevén kívül még német Kaltenhrunn és ótt Dubrawka neve is hasz-
nálatos volt ; ez utóbbi tölgyfaerdt jelent. A Rákóczy-féle felkelés idején a

császáriak kétízben kirabolták a lakosokat. 1866-ban a porosz-osztrák háború
egyik végs epizódja itt játszódott le és ekkor az egész község leégett.

A községben két róm. kath. templom van. Ezek közül az u. n. nagytemplom
a XIV. században épült, de azóta többször átalakították ; a kistemplomot
a XVII. század végén építették. Az egyház birtokában a XVII. századból
származó érdekes szentségtartó van. Van saját postája. Távírója és vasúti

állomása Pozsony.
Hódi, mátyusföldi tót kisközség, 29 házzal és 399, róm. kath. vallású Hódi

lakossal. E község 1291-ben szerepel elször, a mikor Hady Buken (Bökény)
comes e birtokát leányának és vejének, Péternek adományozza. 1333-ban
Hódi Ják és Ferencz neveiben is megcsendül. 1488-ban Kajali Péter és György
a birtokosai, kiktl borsai Vizközi Tamás veszi zálogba. 1553-ban Csorba

Gergely és Pál fiai osztozkodnak az itteni birtokaikon, melyek késbb, e

család magvaszakadtával, az Illésháziak és a Saághiak birtokába kerülnek.

1672-ben lakatlan hely. Majd a Preira bárói családot is itt találjuk, s az

Illésháziak révén 1787-ben már az Esterházyakat is, és ma Esterházy Mihály
grófnak van itt birtoka és kastélya. Ezt a báró Preira család valószínleg
1790-ben építtette; legalább a kastély pinczéjének ajtaja fölött látható évszám
erre enged következtetni. A községnek nincs temploma. Postája

;
távírója

és vasúti állomása Galánta.

Hódos, szintén az Alsó-Csallóközben fekszik. Magyar kisközség, 183 Hodos -

házzal és 1003, túlnyomó számban ev. ref. vallású lakossal. E községet már
1245-ben említik. 1279-ben Hadus néven a pozsonyi vár tartozékaként sze-

repel. Egy 1473-iki oklevélben a hudusi nemesek vannak említve. Részlete-

sebb viszonyait nem ismerjük. Mostani nagyobb birtokosa Vermes Péter.

A község egyik-másik dlneve történelmi jelentséggel látszik bírni. Ilyen
az Akasztófai, a Ravaszlik, a Pontyostó és a Csíktó dl. Tekintve, hogy
a község nem fekszik víz mellett, e két utóbbi elnevezés bizonyára régi,

mesterséges halastavaira vonatkozik. A község református temploma 1790-ben
épült. Ide tartoznak a Bödöri, Csiba, Czucz, Hodosi, Szigeti, Vermes és Völgy-
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Hosszúfalu.

háti majorok, melyeknek egyike-másika szintén egy-egy régebbi és újabb
birtokosának a nevét látszik viselni. 1884-ben az egész község leégett. Hódos
postája Nagyabony. távírója Dunaszerdahely, vasúti állomása Csallóköz-Abony.

norvátgurab Horváttiurab, a Kis-Kárpátok alatti síkságon fekszik. Kisközség, 185 házzal
és 117Í lakossal, a kik róm. katb. vallásúak és túlnyomó számban horvát-
ajkúak. Egy 1399-ben kelt határjáró levél Kruczai néven említi. Horvát
telepítvény, mely az 1553. évi portális összeírásban Aegurab néven szerepel,

Seré<ly Gáspár birtokaként, azzal a megjegyzéssel, hogy „Totaliterper Hispanos
combusta , non restawrata"'. A horvátokat Illésházy nádor telepítette e kipusz-
tult községbe és 1596-ban már Horvaik-Ayszgrub a neve. 1647-ben Serényi Pál
birtoka. 1750-ben Horváth alias Alsó-Gurab néven szerepel, késbb pedig elné-

metesített Weisgrob, majd lakosai után Kroboth néven. Az Illésházyakról a
Pálffyahra szállott, és ma id. Pálffy János grófnak van itt nagyobb birtoka.

Katholikus temploma 1589-ben épült. Az egyház 1659-bl való kelyhet riz,

mely Turinich Márton ajándéka, és egy szentségtartót a XVI. századból.

A Rákóczy-féle felkelés alatt a község határában kisebb ütközetek voltak.

1847-ben és 1896-ban nagy tz volt a községben. Idetartoznak Alsó- és

Triblavina majorok, Feketevíz puszta és Walter malom. A község postája,

távírója és vasúti állomása Cseklész.

Hosszúfalu, a Kis-Kárpátok alatt fekv tót kisközség. Házainak száma 96,

róm. kath. vallású lakosaié 598. E község, mint azt egy 1540-iki levél

magyarázza, hosszan elnyúló alakjától vette a nevét. 1296-ban Poss. Husyuf-
falu a vöröski vár tartozéka. Nevét írták Longavilla, Langendorf, Dlha és

Dinka alakban is A többi vöröski birtokok sorsában osztozott, míg végre a

Pálffyak kezébe került. 1704 deczember 23-án Bercsényi Miklós itt tartózkodott

és innen írt levelet Rákóczy Ferencznek. Hajdan kiterjedt halastavai voltak.

Egyházát már az 1390-iki összeírás említi. Temploma a községen kívül, dombon
fekszik és 1543-ban már fennállott. Ezenkívül még egy kápolna is van a köz-

ségben. Az egyház aranyozott ezüstbl készült, érdekes gót stíl úrmutatót
riz és egy ugyancsak gót stil ezüst-kelyhet. 1711-ben a pestis pusztított a

községben. Ide tartoznak Dolina és Matildudvar majorok. Utolsó postája

Cseszte, távírója és vasúti állomása pedig Nagyszombat.
Igrám, a vágvölgyi vasút mentén fekv tót kisközség, körjegyzségi

székhely, 107 házzal és 628, róm. kath. vallású lakossal. 1244-ben említtetik

elször e vármegyében Ikrám, mely valószínleg e községgel azonos. Hajdan
a királyi igriczek (zenészek) lakóhelye volt. Tamás érseknek 1313. évi oklevele

is említi. 1323-ban Ikrán birtokra Miklós comes fispán oklevelet állít ki,

mely szerint Udvaros fiai Kozma, Simon, Péter, Ourk fiai Domokos és János,

Pál fia Mihály, Farkas fia László, Bertalan fia Pál, Márk fiai András és

Miklós, Kozma fia Péter, Tivadar fia Pet, Olivér fia János, és Balázs fia

Domokos borsai nemesek maguk között fölosztották. 1547 eltt Lukács Ber-

talané és O-yörgyfy Jánosé, majd meg Ollétejedi Illyés Ferenczé volt. Az 1553-iki

portális összeírásban csak Nyáry Ferencznek adózik itt 15 portája. 1583-ban

Rudolf király Ungnád Kristófnak adományozza és ez idtl Vöröskvár tar-

tozéka. 1636-ban Erdödy György és Gábor Esterházy Dánielnek zálogosítják

el, de egy évvel késbb már Lósy esztergomi érsek zálogbirtokaként szerepel,

néhány évvel ezután pedig Amadé Lénárd alnádorra és Mórocz Farkas
kamarai tanácsosra jut zálogjogon, de 1647-ben ismét az Erddyeké. Késbb
a Pálffy család szerezte meg. A községnek nincs temploma, de kápolnája

nagyon régi. Két izben, 1772-ben és 1861-ben bvítették és ekkor építették

hozzá a tornyot is. Postája és vasúti állomása Báhony, távíróhivatala pedig

Cziffer.
niésháza. Illésháza, csallóközi magyar kisközség, mely 73 házat és 593 róm. kath.

vallású lakost számlál. E község 1238- és 1239-ben Általútaljaföld néven, a

Salamon nembeli Illésházy és a Szerhásházy (késbb Esterházy) családok

torzsfészkeként van említve. Itt állott az Ilíésházyak si kastéhya, melyet

Illésházy István a XVI. század végén újonnan felépíttetett, de Rudolf király

a XVII. század elején lerontatott. Az 1553-iki portális összeírásban az Ilíés-

házyak mellett még Csorba Farkas is birtokosa. 1709-ben özvegy Maho-
lányiné szül. Péterffy Judit birta. Késbb csak az Ilíésházyak az urai és ezek

kihaltával a Batthyányiak öröklik, míg azután házasság útján Pálffy Béla

I»rám.
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gróf tulajdonába került, kinek itt most is nagyobb birtoka van. si templo-
mát Illésházy János gróf 178u-ban kibvíttette és átalakíttatta, mint arról az

egyik boltíven olvasható fölirat tanúskodik. A szentély falába van illesztve

Illésházy Mátyás gyulafehérvári prépost vörösmárvány sírköve 1510-bl és az

utolsó Illésházy (István gróf) díszes síremléke 1838 ból. A török világban

Mansfeld Károly tábornok négy napig táborozott itt és innen Komárom felé

vonult. A Rákóczy-féle felkelés alkalmával elpusztult a község. Három dl
tartozik hozzá, u. m. a Szerhásházi, Salamoni és Szent-Péterföldi. Mind a
háromnak történeti jelentsége van, a mennyiben az els a Szerhásházyak,
illetleg az Esterházyak si fészke volt, a második pedig a Salamon nembeli
Illésházyaké ; Szentpéterföldje pedig 1469-ben van említve, a mikor az itteni

plébános, Zerhas Lászlónak a pörbe idéz levelet kézbesíti. Az Aranyász
nev dln, a Kis-Duna mellett, melyen hajdan révje is volt, azeltt aranyat
mostak. Ide tartoznak Fehérág, Kissziget és Sorják majorok, továbbá Szent-
Péter telepítvény. A községben fogyasztási szövetkezet és gazdakör van.

Postája és távírója Nagymagyar, vasúti állomása pedig Szempcz.
Istvánfalu, a Kis-Kárpátok alatt fekv tót kisközség, 58 házzal és 407 Istvánfaiu

róni. kath. vallású lakossal. E község els írott nyomára jó késn, 1596-ban
találunk elször, a mikor Stefelsdorf, Stefansdorf a neve ; késbb Stefanova

néven is említve van. JedlicsJca munkája szerint hajdan Schönau volt a neve.

Tény, hogy ily nev község már a XVI. században fennállott, hogy továbbá
a község közelében lev tavat ma is Sajnavi tónak nevezik és végre, hogy
egy 1540-ik évi jegyzék szerint ez a Schönau ez idben egészen puszta

és lakatlan volt. Pálffy János grófnak 1725-iki levele Istvánfalvát pusztult

községnek mondja. Bél Mátyás azt állítja, hogy elpusztulása eltt 200 ház
volt benne. Pálffy Miklós báró a XVI. század végén újra telepítette s akkor
patrónusa után Szent-Istvánfalvának nevezték el. Mindenkor Vöröskvár tar-

tozéka volt és az újabb korban jutott a Pálffyak kezére. A község birtokában
régi gótikus mív ezüst pecsétnyomó van. Csúcsíves templomát, mely már
a XV. században fennállott, a telepítéskor átépítették. Az egyháznak kb.

500 kötetbl álló könyvtára van. A község határában a Rákóczy-féle felkelés

alatt, 1705-ben ütközet volt. 1596-ban említve van a községhez tartozó Roszna
major is, mely ma Bosna major nevet visel. A községet 1849-ben tz pusztí-

totta el. Postája Pudmericz, távírója és vasúti állomása Cziffer.

Istvánlak a Kis-Kárpátok közelében fekszik. Tót kisközség, 59 házzal és istvániak

452 róm. kath. vallású lakossal. Régebben Klucsován. vagy Jedlicska szerint

Mocholan, Moholany volt a neve. Henszlmann a nagyszombati klarissza-

templom tornyának a javításakor a gombban talált oklevélben megneve-
zett Kletvan községet tartja Klucsovánnak. Ortvay megczáfolja Jedlicska
állítását és IV. Béla királynak 1256-ból való bolerázi határjáró levelével

igazolja, hogy Kulchvan volt a neve és akkori földesura a Rátold nembeli
Olivér mester volt. 1371 tájban Kolcsoan a szintén e nemzetségbl való
Kazai Kakasok-ra száll és ezeké marad egész a XV. század végéig. Mindaz-
által 1415-ben a Rozyonyiak is szereznek itt részeket; ekkor Kolchan-nak
írják a falut. 1438-ban a nemecsei Ulma család is birtokosa. A XVI. század
elején a vöröski uradalomhoz tartozott. 1702-ben a Révayak zálogos birtoka

volt. 1740-ben Semsey Ferencz, majd Ntmsovay György és neje, Apponyi Júlia

bírták, mígnem késbb a Pálffyak kezére jutott. Temploma, melyet az 1782-iki

canonica visitatió már említ, azeltt kápolna volt; 1856-ban újjáépítették.

A község postája, távírója és vasúti állomása Bélaház. Ide tartozik Paulin
tanya.

Ivánka kisközség, a becs—budapesti vasútvonal közelében fekszik. Kör- Ivánka,

jegyzségi székhely. Házainak száma 109, lakosaié, a kik róm. kath. vallá-

súak, 992. E községgel elször 1324-ben találkozunk, a mikor Terra Iwan
néven említik az iratok. Azután Aychen név alatt szerepelt s lakosai németek
voltak. Késbb

;
a mikor már ismét magyarok lakták, Aycha alakban találjuk

említve. Az 1553-iki portáhs összeírásban már ismét Ivány néven van föl-

jegyezve és benne Serédy Gáspár 3 portája adózik. 1647-ben özv. Amadé
Lénárdnéé. 1736-ban özv. Maholányi Tamásné szerepel birtokosául és ekkor
Iványi alakban találjuk említve. 1753-ban a Maholányi örökösök átadják itteni

birtokukat Jeszenák Jánosnak ; ekkor már a Károlyiak is birtokosok voltak itt,
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IVÁNKA. — A GRASSALKOVICH-FÉLE KASTÉLY (lIOST HUNYADY KÁROLY GRÓF ÖRÖKÖSEIÉ).

Jakabfalva.

Jánosháza.

Jánostelek.

de hogy örökösödés, vagy vétel útján jutottak-e birtokukhoz, azt kikutatnunk
nem sikerült. A XVIII. század második felében már Grassalkovich Antal
herczeg volt az uradalom ura, majd Obrenovich Mihály szerb fejedelem vette

meg, kinek neje, szül. Hunyady Júlia grófn révén a Hunyadyah kezére jutott

és Hunyady Károly gróf örököseinek ma is nagyobb birtokuk és hatalmas
kastélyuk van itt, melyet Grassalkovich építtetett, de a Hunyady Juha
második férje : Arenberg Károly herczeg átalakíttattati Ugyank építtették

az itteni mintaszer óvodát is. A község kath. templomát Grassalkovich
Antal herczeg 1772-ben építtette és itt van a gróf Hunyady család sír-

boltja. A község lakosai hitelszövetkezetet tartanak fenn. Ide tartoznak
Bagóház, Fáczános és Sziget vadászlakok. Van saját postája és távírója,

vasúti állomása pedig Cseklész.

Jakabfalva, morvavölgyi tót kisközség, 191 házzal és 1150 róm. kath.

vallású lakossal. A községnek van saját postája. Távírója és vasúti állomása
Malaczka. 1553-ban Serédy Gáspárnak itt 16 portája.adózik. Mint Páljfy-\>ix\ok.

a malaczkai uradalomhoz tartozott. Most is a Pálffy herczegi hitbizománynak
van itt nagyobb birtoka. Azeltt Jakubov tót neve is közkelet volt. 1703—11

között és 18^6-ban teljesen leégett. A lakosok róm. kath. olvasókört s

gazdasági és fogyasztási szövetkezetet tartanak fönn. A katholikus templom
1644-ben épült, de toronynyal csak 1903-ban látták el s ez alkalommal kib-
vítették. Ide tartozik Homokház major és Major puszta.

Jánosháza, mátyusföldi magyar kisközség, 20 házzal és 189 róm. kath.

vallású lakossal. Egészen új telepítés, melyet Pálffy János gróf 1792-ben

létesített. Temploma nincs. Postája Királyfa, távírója és vasúti állomása

Szempcz.
.Jánostelek, tót kisközség a Kis-Kárpátok alatt, 85 házzal és 511 róm.

kath. vallású lakossal. Hajdan a nagyszombati Klarisszák birtoka, a kiktl
Bethlen Gábor vette el s Erdödy Gábornak és Györgynek adományozta.
Rólok a Pálffyakra szállott és ma is id. Pálffy János grófnak van itt nagyobb
birtoka. Bethlen, Bocskay és Rákóczy idejében több izben volt kisebb harezok

színhelye. Temploma igen régi; 1695-ben újították meg. A község postája,

távírója és vasúti állomása Szomolány.
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Jaszlócz, a Kis-Kárpátok ós a Vág völgye között fekv tót kisközség-, Jasziócz.

86 házzal és 537 róni. kath. vallású lakossal. Els nyomára csak az 1553-iki

portális összeírásban találunk, a hol lasz-Lócz néven a szomolányi uradalom-
hoz tartozik és Losonczi Istvánnak itt 12 portája adózik. Késbb az Erdödyek
lettek az urai és 1636-ban Erddy György és Gábor Esterházy Dánielnek
zálogosítják el. Az Erddyektl a Fálffyak örökölték. Manivér nev dljének
nevét a lakosok úgy magyarázzák, hogy az „Mennyi vór"-bl származik, de
okát adni nem tudják. A községnek nincsen temploma. Postája Bohunicz,
távírója és vasúti állomása Nagyszombat.

Jóba, mátyusföldi magyar nagyközség, 413 házzal és 2478 lakossal, a Joka *

kik között a római katholikusok vannak a legnagyobb számban, de a refor-

mátusok száma is elég tekintélyes. E község legrégibb nyoma 1239-ig vezet

vissza, a mikor Pozsony várának volt a tartozéka. IV. Béla királynak 1239

márezius 6-án Budán kelt oklevele három Ilka nev községet említ. 1256-ban
Bereinus de Ilka nevében is szerepel, 1291-ben Tálka, de ugyanekkor Jelka néven
is említve van. 1305-ben Szentkereszti Hunt fia János, a község határában lev
birtokrészét Jánoki Jakab comesnek elörökíti. Ez idben Harmathely neve is

volt, a melyet egyik dlje még ma is fenntart. 1324-ben a Salamoni
nemeseknek is volt itt birtokuk, melynek egy részét Olgyai Péter fiainak

engedik át. Ugyancsak az Olgyaiaknak 1355. évi egyezség - levelében
Hannathely-Jóka néven van említve. A pápai tizedszedk jegyzékébe Jocza

néven van bejegyezve. Ez idn túl már Kis- és Nagy-Jókát különböztetnek
meg az okiratok. Nagy-Jókát 1541-ben a törökök pusztították el és ez meg-
látszik még az 1553-iki adóösszeírásban is, a mikor Farkas János akkori bir-

tokosa nevén csupán két porta van beírva. De valószín, hogy Kis-Jóka is

hasonló sorsban osztozott, mert itt meg szintén csak két porta után adózott
Hegyi Tamás. Bercsényi Miklós 1705. október 24-én a községben tartózkodott.

Késbbi nevezetesebb birtokosai a Farkas és Udvarwoky családok voltak. A
XVIII. század elején két kastélya is említve van, ma azonban a községben
kastélyszer épület nincsen. A község lakosait 1833-ban és 1866-ban a kolera

tizedelte. A két templom közül a róm. katholikus nagyon régi, mert 1530-ban
már újjáalakították. A plébánia birtokában van egy kézirat 1530-ból, mely
a községnek akkortájt törrtént elpusztításáról emlékszik meg. A református
templom 1784-ben épült. 1298-ban Jók a határában Kisa nev község van
említve Foss. Kizey alakban, mely a múlt század elején még Nagy-Jókához
tartozó pusztaként szerepel. Szintén Pozsony várának volt a tartozéka, melyet
a pozsonyi káptalan kapott adományban, de úgy látszik, nem birtokolhatta

nyugodtan
;
mert 1323-ban a megyei hatóság már visszaadja a pozsonyi egy-

háznak. 1434-ben a Fraknói grófoké, a kik átadják Molnári Kelemen gyri
püspöknek. 1304-ben említve van Jóka határában Lakköz nev birtok is,

melyet Doláni Kozma fia Péter, Konrand fia Kozmának elörökít. 1328-ban
Lak-Paka néven Karosai Lorándé és testvéréé és e néven szerepel még az

1553-iki portális összeírásban is, mint Mérey Mihály birtoka, öt portával.

Nagy-Jókához tartozott ezeltt Ujhely-Jóka és Öt alja puszta is. Az elbbi
ma már külön község. Ide tartoznak Alsó- és Felsbács, Asásmajor, a Bels-
zátonyi, Bodzáserdei és Erdaljai malom. Van postája és távírója, vasúti

állomása pedig Szempcz.
Kajál, a budapest-bécsi vasútvonal közelében fekszik. Magyar kisközség, Ka

i
al -

296 házzal és 1465, nagyobb részben róm. kath. vallású lakossal, kik mellett

azonban az evangélikusok is elég szép számmal vannak. E község els
nyomára 1628-ban találunk Fetrus et Georgius de Kyal nemesek nevében. Régi
birtokviszonyait, illetleg régi nemesi birtokosait nem ismerjük ; csak 1754-ben
merülnek fel a Kamocsay és Soós családok, kik között egy itteni birtok miatt
pör folyik. Lakosai még IV. Béla alatt nyertek nemességet, és a község bíráját

ma is hadnagynak nevezik. Harczosgyepi nev dljének, úgy látszik, törté-

neti jelentsége van. A XVIII. század elején messze vidéken híres juhtenyész-
tése volt. 1813-ban a Vág áradása romba döntötte. Az árvíz 1840-ben és

1894-ben ismétldött, de kevesebb veszélylyel ; több izben tz is pusztította.

A katholikus templom a XVI. században épült, az evangélikus pedig napjaink-
ban, 1898-ban. Kajáihoz tartozik Óny puszta, melyrl már Gány községnél is

szó volt. 1283-ban IV. László király Lodomér esztergomi érseknek adományozza,
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de már korábban, 1252-ben is említve van. 1296-ban, a mikor Anja néven
szerepel, Mihály gróf visszaváltja az esztergomi érsekségtl. A XIV. században
Oitn, Obi és A)iya névváltozatait említik. 1326-ban Orros Péteré, ki htlenség
bnébe esik s 1. Lajos Morochuk honti fispánnak adományozza, de néhány
évvel késbb Orros Péter ismét visszaszerzi száz ezüst márkáért. Az 1553-iki

portális összeírásba 4- portája van felvéve. Van saját postája. Távírója és
vasúti állomása Galánta.

K.ipoina. Kápolna, a vágvölgyi vasútvonal mentén fekv tót kisközség, 69 házzal
és í ki róni. kath. vallású lakossal. E község legrégibb nyomát abban az
oklevélben találjuk, melylyel IV. Béla 1244-ben Farkas és Dávid nev neme-
seknek megengedi, hogy Capulna nev birtokukon Szent Erzsébet tiszteletére

kápolnát emelhessenek. 1329-ben Wodosfi Sándor leánya Liliom, a birtok

felét férjére, Gursas Tamásra ruházza át. 1398-ban Csenkeszfalvi Laczk István
fiainak a birtoka. 1542-ben Vöröskvár tartozéka és az 1553. évi összeírásban
a Fugger család itt négy porta után adózik. Késbb a Pálffyak tulajdonába
került és ez idben Capelle német neve is forgalomban volt. Most id. Pálffy

János grófnak van itt nagyobb birtoka. 1709-ben a község teljesen leégett.

Plébániája a XIII. század közepén keletkezett; templomát az idk folyamán
többször átalakították. A község postája és vasúti állomása Báhony, távírója

pedig Cziffer.

Kátiócz. Kátlócz, a Blava patak mellett fekv kisközség. Van 143 háza és 937
róm. kath. vallású tót lakosa. Hajdan a vittenczi vár birtokaihoz tartozott.

Az 1553-iki összeírás szerint itt Losonezi István 21 portája adózik. Késbb
az Erdödij grófok, majd a Pálffyak kezére jutott s most Pálffy József grófnak
van itt nagyobb birtoka és szeszgyára. Van itt még egy gzmalom és egy
mmalom is. 1703—11 között és 1878-ban az egész község leégett. A katho-
likus templom 1818-ban készült el, de tornyát csak 12 évvel késbb építették.

A községnek van saját postája. Távírója és vasúti állomása Nagyszombat.
Keresztúr. Keresztúr, a szered—nagyszombati vasútvonal közelében fekszik. Tót kis-

község, 146 házzal és 1079 róm. kath. vallású lakossal. sidk óta lakott

hely, a mit a határában elforduló leletek igazolnak. 1397-ben Kereszt-Úr
néven szerepel és már plébániája is van. 1439-ben Albert király a Rozgo-
nyiaknak adományozza. Az 1553. évi összeírásban Báthori András és a

borostyánki urak vanak birtokosaiként említve, 1647-ben pedig az Ester-

házyaké lett. Történeti feljegyzések szerint 1490-ben a magyar rendek itt

fogadták II. Ulászlót. 1694-ben Thököly katonái táboroztak itt. A község
hajdan magyar volt, de idvel eltótosodott. Egyháza, mint már említettük,

srégi, de templomát Esterházy Ferencz gróf kanczellár 1760 és 1780 között

újjáépítette. A községnek van saját postája, a távírója és a vasúti állomása
pedig Keresztúr-Apaj.

Keszöiczés. Keszölczés, dunamenti magyar kisközség, 101 házzal és 619, róm. kath.

vallású lakossal. Szintén nagyon régi község, melyet egykorú iratok már
1205-ben említenek. 1323-ban Boleszló esztergomi érsek az itteni nemes
jobbágyoknak szabadságlevelet ad. A vajkai érseki székhez tartozott és érseki

nemes jobbágyok lakták. Miklós esztergomi érseknek 1345. évi oklevele

Keseulces alakban említi. 1394-ben Paulus de Kyzelches királyi iktató ember
nevében is szerepel. Róm. katholikus temploma 1898-ban épült. A község
postája Vajka, távírója Nagylég, vasúti állomása Páka. Ide tartozik Sárfeny-
sziget és Vágott erd.

Kiráiyfa. Királyfa, tót kisközség, körjegyzségi székhely, 137 házzal és régebben

1012, a legutóbbi népszámlálás szerint csak 948, róm. kath. vallású lakossal.

Hajdan királyi birtok volt és Villa Regia néven szerepelt, s benne Zsigmond
király nejének, Máriának szép nyári kastélyát is említik az egykorú iratok.

1397-ben már Királyfalu alakban találjuk, a mi azt bizonyítja, hogy hajdan

magyar község volt. Ez idben Mátyás és András nev nemesek voltak az

urai, a kiktl Zsigmond király elvette, más birtokokat adományozván nekik.

Az 1553-iki összeírásban Serédy Gáspár hét portája adózik itt. 1647-ben

már a falu a Pálffyak birtoka és ez idben Königseiden és Königsdorf neveken

szerepel. A múlt század elején Pálffy Ferencz grófnak nevezetes majorsága,

tehenészete, sajtgyára és fáczános-kertje volt itt. Ma is id. Pálffy János gróf-

nak van itt nagyobb birtoka és fejedelmi kastélya, melyet Pálffy János nádor
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1712-ben építtetett. E kastély tele van rendkívüli müizléssel és szakértelemmel
összeválogatott mkincsekkel. Már a flépcsházban nagybecs mtárgyak
és festmények vannak elhelyezve. Carrarai márványváza, régi japáni edények
és berakott mív márványasztalok, remek gobelinek, török zászló, török
lófark és Lesezinszky Szaniszló lengyel király s YI. Károly olajfestés
arezképei. A folyosón a Pálffy család 28 tagjának olajfestés arczképei
függenek és számos egyéb olajfestmények között Kupeczky eredeti arczképe.
Vannak még itt remek szekrények, japán és egyéb értékes edényekkel,
továbbá régi nagybecs órák. Az ú. n. pompeji terem falsznyegei ódonszeren,
kézzel vannak festve és a terem stílszer régi bútorokkal berendezve. Benne két
mvészi kivitel, életnagyságú, fekv ni szobor van elhelyezve, melyeket
carrarai márványból Tantardini olasz szobrász faragott. Itt van József császár
márványszobra és két vert ezüstbl készült , embernagyságú görög váza.
A gróf háló- és toilette-szobájában 84 régi, eredeti festmény és számos régi
bronzszobor foglal helyet. A nagy hálószobában remek roccoco-stil, I.

KIRÁLYFA. — ID. PÁLFFY JÁNOS GRÓF KASTÉLYA.

Napóleon korabeli óriási ágy áll, továbbá remekmív ékszerszekrény, tekns-
csonttal és gyöngyházzal kirakva. E szoba márvány-kandallója ezüsttel

van lemezelve és felszerelve. Van itt egy remek szép, régi olvasó-állvány is

és két karszék, melyeket Mária Terézia ajándékozott Pálffy Miklós nádornak.
Végre nyolcz régi, eredeti nagybecs festmény. Az u. n. zeneteremben álló

zongorát régi, remekbe készült japán selyemterít födi. E terem falai tele

vannak eredeti régi festményekkel és itt van elhelyezve az I. Napóleon
ajándékozta empire-stil falióra is. Az u. n. kék-szalonban rendkívül becses
asztalka áll, melyen 11 antik kamea 219 darab brilliánsk közé van foglalva.

E teremben gyönyör bútorok állanak és a falakon régi mesterektl való

festmények függnek. Az u. n._ tükörszobában ritka becs vázák, bútorok, órák
és festmények vannak elhelyezve. A nyári ebédl velenczei tükör-csillá-

rokkal van díszítve és vörös bársony-bútorokkal bútorozva. Az u. n. sárga-
szalonban nagybecs japán-szekrények és az ott elhelyezett velenczei csillárok

vonják magukra a szakértk figyelmét; az u. n. Mária Terézia-teremben
pedig japán-szekrények és állványok és két nagyérték álló óra. Az u. n.

zöldszalonban gyönyör régi roccoco-butorok láthatók, és a falakon régi

nagybecs festmények függenek. A 10. számú vendégszoba vörös brokáttal

és ugyanilyen bútorral van berendezve. A 11. számú vendégszoba kék
falsznyeg és itt 83 régi eredeti aczélmetszet van a falakon elhelyezve, a
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szekrények pedig nagyérték meisseni edényeket rejtenek. Az e szobához
tartozó hálószobában 41 régi metszet függ. A 12. számú vendégszoba falai

régi, préseli brsznyegekkel vannak bevonva. A 13. számú vendégszoba ablakait
valódi brüsszeli csipkefüggönyök díszítik, ugyanígy a 14. számúét is, a hol

még egy nagybecs velenczei tükör vonja magára a figyelmet. A kis lépcs-
házban számos metszet és festmény van elhelyezve. A dolgozó-szobában fel-

tnik egy remekmív óra, porczellánvirágokkal, és egy régi, értékes szekrény.
A kápolna-folyosón több ritka becs régi szekrény, bútor és régi mesterektl
való aagyérték festmények tnnek szembe. Az oratórium falait vörös
selyem falisznyeg fedi és itt is régi becses szentképek vannak elhelyezve.

Az n. n. hosszú folyosó falai tele vannak régi híres mesterek festményeivel,

ezek közt Rubens, Van Dyk, Wouwermann, Guidó Reni stb., stb. A folyosót

remek bútorok, japán órák és családi képek ékesítik. A földszinti téli nagy
ebédl falai majolikaval vannak kirakva. Itt is életnagyságú, remek márvány-
szobrok állanak, mozgatható talapzatokon, továbbá óriási nagyságú japán
cloisonné-vázák, a legnagyobbak, melyeket eddig Európába hoztak. Az u. n.

ezüst-kamarában rzik a nemes gróf nagyszámú és nagybecs ötvösmveit,
melyeket világkörüli utazásaiban nagy mérzékkel vásárolt össze. A községnek
nincs temploma, csak temeti kápolnája ; a kastélynak is saját díszes kápol-

nája van. E községbe olvadt be az 1870-es évek végén Apáczakörmösd, mely
1553-ban az óbudai, 1647-ben a pozsonyi apáczáké, 1787-ben pedig már a

Pálffyaké volt. Ide tartozik most Alsófáczános és Bodóháza major, Honsziget
és Jánosházi major. A községnek van saját postája; távírója és vasúti

állomása pedig Szempcz.

Királyfia. Királyfia, felscsallóközi magyar kisközség, 55 házzal és 391, róm. kath.

vallású lakossal. Régi nemesi község, melynek csak a múlt század elejérl

ismerjük két nagyobb nemesi birtokosát, u. m. a Jeszenák bárói és a Botló

családot. 1848-ban itt kisebb ütközet volt, melynek emlékére emlékoszlopot
emeltek. Temploma nincs a községnek, melynek postája, távírója és vasúti

állomása Somorja.

Kiráiyfiakarcsa. Királyfiaharcsa, csallóközi magyar kisközség, 41 házzal és 185 róm.

kath. vallású lakossal. A többi Karosa falvak sorsában osztozott és birtok-

viszonyai megegyeznek azokéval. A község határában pogánykori sírhalom

van. Temploma nincs. Saját postája van, távírója és vasúti állomása Patony.

Királyrév. Királyrév, mátyusföldi magyar kisközség, 122 házzal és 888 lakossal,

a kik róm. kath. vallásúak. Kezdetben királyi birtok volt, melyet késbb a

nagyszombati jezsuiták kaptak. Mikor II. József e rendet eltörölte, az államé

lett. Hajdan Szent-Mihály puszta volt a neve. 1490 és 1505 között Miksa
császár seregei elpusztították. Hosszú ideig lakatlan volt, 1787-ben mint
praedium Pered községhez csatoltatott és csak a XVIII. század közepe táján

telepítették újra, a mikor nevét mint királyi birtok az itteni révtl vette.

Késbbi földesura a pesti egyetem lett. 1848-ban a peredi csatának els fel-

vonása itt folyt le és a magyarok ezt az osztrákoktól megszállott községet

bevették. Katholikus temploma a múlt század közepe táján épült. Saját pos-

tája van, távírója és vasúti állomása pedig Galánta.

Kiripoicz. Kiripolcz, morvavölgyi tót kisközség. Körjegyzségi székhely. Házainak
száma 136, róm. kath. vallású lakosaié 977. E község els nyoma 1397-ig

vezet vissza, a mikor már plébániája van említve. Német telep volt, s neve

az idk folyamán gyakran változott. Legrégibb neve Kirchplatz; ezt a nevét

mindenesetre hajdani egyházától vette, mely körül házai csoportosultak.

Késbb, mikor a község eltótosodott, elbb Kiriló, majd Kirelló lett. Az 1553. évi

portális összeírásban Serédy Gáspárnak adózik itt 13 portája. Idk multán a

Pálffyak tulajdonába került és ma a Pálffy herczeg-féle hitbizománynak van

itt nagyobb birtoka. Mai temploma 1503-ban épült. Postája és távírója

Malaczka. Ide tartoznak Bels- és Küls major, Rohlicsek puszta és Uhliszkó

erdészlak.

Kisbresztovány. Kisbresztovány, tót kisközség, a vágvölgyi vasútvonal mentén 55 házból

áll és 539 róm. kath. vallású lakost számlál. Régibb birtokviszonyai ismeret-

lenek. 1787-ben a Traun grófi család, majd ennek örökösei, ezek után

pedig a Zamoiszlcy grófi család volt az ura. Ma is Zamoiszki Tamásné gróf-
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nénak van itt nagyobb birtoka és úrilaka. Temploma nincs a községnek,
melynek postája Nagybresztovány, távírója és vasúti állomása Lóczbresztovány.

Kisbudafa, kisközség az Alsó-Csallóközben, 31 házzal és 179 lakossal,

a kik róm. kath. vallású magyarok. Régi nemesi község, melynek azonban
egykori nagyobb birtokosai nem ismeretesek, és ma sincs nagyobb birto-

kosa. Temploma sincs a községnek. Postája Egyházgelle, távíróhivatala és

vasúti állomása pedig Patony.
Kisfalud, a pozsony—-komáromi helyi érdek vasútvonal mentén fekszik.

Magyar kisközség, 60 házzal és 325 lakossal, a kik mindannyian róm. katho-
likusok. Szintén régi nemesi község, melynek a múlt század elején a Nagy
család volt a legnagyobb birtokosa. Ennek a községnek sincs temploma.
A postája szintén Egyházgelle, távírója és vasúti állomása Patony. Ide tar-

tozik Sárrét tanya.

Kislég, a Fels-Csallóközben fekv kisközség, 63 házzal és 421 róm.

kath. vallású magyar lakossal. A XIII. századbeli okiratok csak Lég nev
községrl emlékeznek meg, mely IV. Béla királynak 1239. évi oklevelében,

Legu néven, Pozsony vár birtokaként van említve. 1250-ben Roland nádor
egyik végzésében Legh néven szerepel, 1311-ben pedig Légi István nevében.
1324-ben a Salamon nembelieknek is volt itt birtokuk, melynek egy részét

Olggai Péter fiainak engedték át. 1517-ben elször Kislég merül fel, a mikor
II. Lajos király Kisléghi Pál fia Pétert, Egyed fia Andrást, Mátyás fia Balázst

és általuk testvéreit, új adomány czímén e birtokba beiktattatja. 1608-ban
Léghi István fia Simon itteni két kúriáját nejének, Zsófiának adományozta.
1675-ben Alszegi Mátyás és fiai itteni birtokrészüket Sziillö Ferencznek 50 évre

elzálogosítják. Két évvel késbb a párkányi csatában elesett Szüll György
neje és gyermekei osztozkodnak az itteni birtokokon, melyeket 1802-ben
Szüll Zsigmond Gálffy Péternek zálogosít el; a Léghi, illetleg Kisléghy

család azonban mindvégig birtokos itt, egész a múlt század elejéig. 1866-ban
nagy tzvész pusztított a községben. Templom nélkül szkölködik Postája,

távírója és vasúti állomása Nagylég.
Kislévárd, morvavölgyi tót kisközség, 219 házzal és 1522 róm. kath.

vallású lakossal. Régibb birtokviszonyai nagyjában összefüggenek Nagy-
Lévárd birtokviszonyaival. A XIX. század elején a Pálffyak tulajdonába került

és ma Pálffy Miklós berezegnek van itt nagyobb birtoka. Katholikus temp-
loma 1654-ben épült és 1903-ban megnagyobbították. 1709-ben két ízben
leégett, 1830-ban és 1866-ban kolera tizedelte meg lakosait. Van katholikus
olvasóköre és fogyasztási szövetkezete. Ide tartoznak Homola malom, Pálffy

major és Rybnik erdészlak. Postája, távírója és vasúti állomása Nagyiévárd.
Kislucs, a pozsony—dunaszerdahelyi vasútvonal mentén fekv magyar

kisközség, 31 házzal és 213 róm. kath. vallású lakossal. Hajdan három ily

nev községet említenek az okiratok. 1222-ben Terra Luche, késbb Zilasluche

és végre Nagluche. A lucsei Dóczy család törzsfészke. A falu Mátyás király-

nak 1468-ban kiadott kiváltságlevelében és II. Lajos királynak a gellei érseki

székhez 1524-ben intézett rendeletében is szerepel. A pápai tizedszedk jegy-
zékébe Luce alakban van bejegyezve. Késbb a királyi flscus kezébe került

s a XVI. századbeli portális összeírásba királyi birtokként 15 portával volt

felvéve. Idvel a Pálffy család lett az ura ós ma is a Pálffy-féle szeniorá-

tusnak van itt nagyobb birtoka és régi nemesi kúriája, mely a XVII. század
elejérl való. A községnek nincs temploma, csak kápolnája. Ide tartozik a
Jattói major is. A község postája Egyházgelle, távírója és vasúti állomása
pedig Patony.

Kismácséd, magyar kisközség a Mátyusföldön, 81 házzal és 641 lakossal,

a kik róm. katholikusok. E községrl elször egy 1326-ból való határjáró
levélben van említés Mached néven. 1412 január 4-én a Pozsony vidékén
megtartott nádori gylés egyebek között a kismácsódiak birtokügyeit is tár-

gyalta. 1439-ben Gyékényes-Mácséd (Gyekenes Maczed) néven is szerepel,

a mikor a Pókateleki család az ura, a mely e birtokhoz ni ágon Gyékényes-
Mácsédi János leánya, Dorottya útján jutott. 1518-ban II. Lajos egyik levele
már Kys Mahed-nak írja. 1511-ben a Czuzy család is birtokos itt. Az 1553-iki
portális összeírásban Erdhegyi Benedek 4, Szalay Péter 2, Kapróczy Imre 1,

és Zomor János 4 portájára rónak ki adót. Késbb még a Szegedy, Galgóczy,

Kisbudafa.

Kisfalud.

Kislég.

Kislévárd.

Kislucs.

Kismácséd.



80 Pozsony vármegye községei.

KISMAGYAR. PÁLFFY BÉLA GRÓF KASTÉLYA.

Tapolcsányi és Schlotsberg családot is a birtokosok között találjuk, míg végre az
Esterházyak kezébe jut. Temploma nagyon régi, érdekes építmény. Félholddal
ellátott keresztje a török uralomra emlékeztet. A község postája, távírója és

vasúti állomása Diószeg.
Kismagyar. Kismagyar, kisközség a Fels-Csallóközben, 78 házzal és 512, róm. kath.

vallású lakossal. Körjegyzségi székhely. E község nevét az idk folyamán
többféle változatban említik. Legrégibb neve, 1298-ban Marchamagyar, 1482-ben
Felsewmagyar, 1678-ban már Magyarica és Kismagyar. III. Endre király 1298-ban
a birtok harmadát Somorja városának adományozza. 1313-ban Henzlinus

pozsonyi várjobbágy a maga birtokrészét az esztergomi érseknek adja, a ki

viszont Kurchmann István pozsonyi polgárt iktatja e birtokba. 1416-ban már
Kismagyari László nemes is szerepel itt, de egy évvel késbb az Olgyai
család is birtokosai között foglal helyet. 1471-ben Mátyás király Borsai Péter
itteni birtokát elveszi és Vizközi Tamásnak és Pálnak s Hegyi Istvánnak ado-
mányozza, mert Borsai Péter Doborgazi Wolth Imrét rabló módjára meg-
támadta és megölte. 1482-ben felsmagyari Bély Mihályné és gyermekei,
továbbá Vizközi vagyis Borsa Tamás és Pál, pénteksúri Szüll Miklós fia

András, velki Balogh Péter fiai Ferencz és András az itt lev birtokrészekre

nézve egyezségre lépnek. 1521-ben Földes János is részbirtokos itt. 1540-ben,

a Csorba család magszakadásával az Illésházyak és a Saáqhiak lesznek újabb

birtokosai. 1678-ban Kéméndi, Ferencz itteni birtokrészét Orbán Pál ítélmes-
ternek és nejének, Alvinczy Évának elzálogosítja. Késbb a Gaál és a Yárudy

családot is uralja, majd a Zichy, Esterházy, Baltazzi és a Batthyány családot

is, mely utóbbinak a révén a birtok ni ágon gróf Pálffy Béláné tulajdonába

került, ki itt ma is birtokos, és a kinek itt díszes, nagy kastélya van. E kas-

tély régi alkatrésze hajdan állítólag a Klarissza-apáczák kolostora volt.

Mfglehet, hogy ez az a kastély, melyet Bél Mátyás Zsigmond király haj-

dani nyaralójának tart, melybl azután a Klarisszák nyaralója lett. A régi

kastélyt a jelenlegi tulajdonos alakíttatta át és nagyobbíttatta meg 1899-ben
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és 1900-ban. A XVIII. század végén Fels-, Alsó- és Nagymagyar községek
szerepelnek, de Klein-Magerdorf német neve is használatos volt. A községnek
nincs temploma. Ide tartozik Kismérges erdészlak. Postája Nagymagyar;
távíróhivatala és vasúti állomása Szempcz és Somorja-Uszor.

Kispaka, magyar kisközség a Fels-Csallóközben. 28 házat és 158 lakost

számlál, a kik róm. kath. vallásúak. Legelször Roland nádornak 1250. évi

végzése említi Páka néven, 1301-ben és 1315-ben pedig a pozsonyi káptalan
kiadványaiban Leopoldus de Páka nevében fordul el. A pápai tizedszedk
lajstromában Payca elferdített néven szerepel. Hajdan Éberhard tartozéka

volt, de onnan kiszakíttatván, 1787-ben a Balassák, késbb a Pálffyak birto-

kába került. Temploma nincs. Postája és távírója Somorja, vasúti állomása
Nagypaka.

Kissenkvicz, a pozsony—zsolnai vasútvonal mentén fekv tót kisközség,

45 házzal és 327, róm. kath. vallású lakossal. si neve Csánok volt és 1256-ban
Chanvk néven a pozsonyi vár tartozékaként említtetik. 1346-ban a Nagy-
martom családot uralta. 1434-ben Zsigmond király a Fraknói grófokat ersíti

meg birtokában, de egy évvel késbb a Fraknói grófok már Molnári Kele-
men gyri püspöknek adják át. A XVI. században lakosai kipusztultak, s

késbb Illésházy nádor horvátokat telepített ide és azóta viseli mai nevét,

minthogy Nagysenkvicz szomszédságában van. 1647-ben már a Pálffyak
tulajdona és most id. Pálffy János grófnak van itt nagyobb birtoka. A község-

postája Nagysenkvicz, távírója Modor és vasúti állomása Modor-Senkvicz.
Kisudvarnok, magyar kisközség az Alsó-Csallóközben. E község 1252-ben

a királyi udvarnokok telepe volt. 1356-ban már a mai nevén találjuk említve,

a pápai tizedszedk jegyzékében pedig Oduor alakban szerepel. Újabbkori
birtokosairól csak annyit tuchmk, hogy a múlt század elején az Argay és a
Deák család voltak a nagyobb nemesi birtokosai. 1888-ban az egész községet

tz pusztította el. A falunak csak kápolnája van. Postája, távírója és vasúti

állomása Dunaszerdahely,
Konyha, a Kis-Kárpátok alján fekszik. Tót lakosai róm. kath. vallá-

súak. Számuk 1804, házainak száma meg 365. Itt van a körjegyzség szék-

helye. srégi pozsonyi várbirtok, melyet IV. Béla király Kuhna néven
Depreth Kunt pozsonyi bírónak adományozott. Késbb Vörösk vár tartozéka

lett, míg végre a Pálffyak birtokába került és most Pálffy Miklós herczegnek
van itt nagyobb birtoka és kastélyszer épülete, melyet 1855-ben Pálffy Pál
gróf építtetett. A XVII. században a község Kuhinja tót néven is ismeretes.

Katholikus templomát 1702-ben építették. A községben van posta, távírója

és vasúti állomása Malaczka. Ide tartoznak Dvore, Misznica tanya, Újmajor,
a Szahor kunyhó, Wivrat vadászlak és Wivrat vadászkastély, mely utóbbi

Pálffy Miklós herczegnek a kedvelt vadásztanyája.
Kosolna, a Kis-Kárpátok alatt fekv tót kisközség, 94 házzal és 552 róm.

kath. vallású lakossal. 1296-ban Cospolva néven a vöröski vár tartozéka

volt. A XVI. és XVII. században Gosseldorf, Gosselsdorf, Kosselsdorf vagy
Gesselsdorf néven szerepel , st Goschwele néven is. A vöröski uradalom
sorsában osztozott. 1543 körül a Fuggerek itt nagy haltenyésztést ztek.
Az egyik halastó sánczai még ma is láthatók. 1626-ban a császári lovasság
és 1663-ban a törökök pusztították, a kik különösen az anabaptistákat üldözték
és gyilkolták, házaikat fölgyújtották és közülök 43-at rabszíjra fzve elhur-

czoltak. Az anabaptisták, kiknek itt egyik ffészkük volt, hajdan messze
vidéken híres cserépkorsókat készítettek, melyekrl Bél Mátyás is megem-
lékezik. A falu késbb a Lévay, Dersffy és a Pálffy család kezére jutott

és ma Pálffy Ferencz grófnak van itt nagyobb birtoka. A községben csak
kápolna van, mely 1732-ben épült. Ide tartoznak Blanka és Bori majorok.
A községnek Száraz-patak a postája, a távírója és vasúti állomása meg Nagy-
szombat.

Kosut, a Mátyusföldön fekszik. Legnagyobb részben magyar és róm. kath.
vallású lakosok lakják. A házak száma 131, a lakosoké 1238. Legrégibb okleveles
említése 1214-ben történik Cousoud néven, 1223-ban pedig Kusoud alakban.
1265-ben és 1267-ben a Kosyd és Kivsyd személynevekben is elfordul. Ortvoy
állítása szerint e község 1138-ban már fennállott és azonos az ez évben
II. Béla király oklevelében említett Villa Quosuttal. II. Endre király 1223. évi
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Küzépcsöpöny

Kukló.

Kulcsárkarcsa.

KQrt.

oklevelében Kusatid, IV. Béla királynak 1260. évi okiratában Kusond és a

L263-iki oklevélben Kusovxth néven van említve, a Deáki községet illet

határjárás alkalmából. 1260 és 1270 között Kusodi Mohofi, Ecs van birtokosául

említve, l29S-ban pedig Kosodi Kozma fia Pál. A XIV. század elején részben
várföld volt, melyei l. Károly király Bogár fia Mártonnak adományoz. 1334-ben
Péter deák fia, Myke is birtokos volt itt. Az 1553-iki portális összeírásban
a Hegyi és a Szobonya család 14 portája adózik itt, de két évvel késbb már
Vizkeleti György és Jakab kapnak reá adományt. Ugyanekkor Olgyai György,
néhány évvel késbb pedig Török Balázs is kap ide donácziót. Ez idben
Kossolth néven van említve. Késbbi birtokosai : a Jezerniczky, Balogh, Duehon,
Thédy, Fekete, Liptay, Somogyi, Lelovics, Kiss, Petrovits, Burián, Thúróezy,

Abrahámffy és a Simonyi családok, most pedig Fekete János bárónak és a
diószegi ezukor-gyárnak van itt nagyobb birtoka és az Abrahámffy, báró Fekete
és Kis< családnak csinos urilaka. Nevét a mai hangzásnak megfelelen csak
az 1713-iki canonica visitatio írja elször Kossuthnak. Az abszolutizmus
idejében e név az osztrák kormánynak szemet szúrt és báró Fekete Mihály
útján odahatott, hogy a község vegye föl a régi Kossolth nevet, a mit azon-
ban, az itteni közbirtokosság határozott tiltakozása következtében, nem sike-

rült keresztülvinnie. A községhez tartozik ma Fityka tanya is, mely Fitykafölde

néven már 1553-ban Török Balázs birtokaként szerepel. Ezenkívül ide tartozik

Erdalja, Esterházy- és Fekete-major. A községi katholikus templom újabb-
kori és 1849-ben épült. A községnek van postája és vasúti állomása, de
távírója Magyardiószeg.

Középcsöpöny, hajdan magyar, ma már tót kisközség, 56 házzal és 365
róm. kath. vallású lakossal. 1672-ben praedium 15 lakossal. A múlt század
elején Hittel-Csépen német néven is ismeretes. Az Esterházyak voltak az urai

és ma Alsasse d'Hennin Angelika herczegnnek van itt nagyobb birtoka,

A községnek nincsen temploma. Postája, távírója és vasúti állomása Szered.
Kukló, a Miava patak mellett fekv nagyközség, melynek lakosai tótok,

németek és magyarok, de a tótok vannak a legnagyobb számban. 315 házból
áll és 1351 róm. kath. vallású lakost számlál. E község hajdan Éleskvár
tartozéka volt és a Czoborok voltak az urai. 1553-ban Bakics Péteré és Czobor

Jánosé. Róluk a cs. és kir. család birtokába került ; ma a Török családnak
is van itt birtoka. A XVIII. század végén Kugelhof német neve is említve
van. Újabb birtokosai közé számította, a cs. és kir. családon és a Török
családon kívül, még a gróf Batthyány és a báró Jeszenák családot is. Az itteni

hagyomány azt tartja, hogy e községet egy halász alapította, a ki itt a Miava
melletti mocsaras vidéken telepedett le. A község állítólag hajdan a mai
Kosztelik (templom) nev dl helyén állott, a hol még ma is akárhányszor
téglákat vet ki a földbl az eke. A Czoborok birtoklásának emlékét Czobo-
rovszka nev dlje tartja fenn. Sajbi nev dljét a hagyomány szerint azért

nevezik így, mert ott állítólag valamely ellenséges hadtest hosszabb idn át

czéllövésben gyakorolta magát. 17w9-ben teljesen leégett. A római katholikus
templom XIV. századi építmény. Van postája és vasúti megállóhelye, táv-

íróhivatala Morvaszentjános. Ide tartozik a Marczinky malom.
Kulcsárkarcsa, magyar kisközség a Csallóközben; 26 házat és 120 róm.

kath. vallású lakost számlál. si fészke a rég kihalt Kulcsár családnak, mely-
nek itt nagy kúriája volt. Nagyjában a többi Karcsa falu sorsában osz-

tozott. Tómögi dljét, vagyis annak egy részét a nép Tatárlésnek nevezi,

mert a török világban állítólag ott tanyáztak a törökök. A községben csak
kápolna van, mely 1840-ben épült. A falu postája Királyfiakarcsa, távírója

iMmaszerdahely és vasúti állomása Dióspatony.
Kürt, magyar kisközség az Alsó-Csallóközben. 121 házból áll, melyekben

772 róm. kath. vallású lakosa lakik. si község, mely már 1138-ban szerepel.

1390-ben, a mikor itteni egyháza is említve van, Kiwrth néven fordul el,
a Pázmány-féle jegyzék pedig Egyházkürtnek nevezi. IV. Béla király a

pozsonyi prépostságnak adományozta, s késbb is a káptalané volt. 1399-ben
Poss. Kyrth alakban találjuk említve. Albert király 1439-ben a Rozgonyiaknak
adományozta. 1553-ban Serédy Gáspár, Mérey Mihály és Kerekes Lukács
együtt 11 portát bírtak itt. 1647-ben csak a Kerekes család van említve

birtokosául. Késbbi birtokosai a Pálffyak lettek és ma is id. Pálffy János



Pozsony vármegye községei. 83

grófnak van itt nagyobb birtoka. Temploma srégi és gótikus építmény. Egyik
harangja 1482-bl való. A község határában skori telepek vannak, melyeket
azonban még nem kutattak át. Ide tartoznak Apponyi-major, Sóssziget és

Újmajor. Postája Vasárut, távírója ós vasúti állomása Albár.

Láb, a morvavölgyi vasútvonal mentén fekv tót kisközség, körjegyz- Láb.

ségi székhely, 299 házzal és 1740 róm. kath. vallású lakossal. E község tör-

ténete Zsigmond király idejéig megy vissza, Hajdan, a török világban, két
izben elpusztult. Az 1553-iki portális összeírás szerint Serédy Gáspárnak ilt 28

portája adózik. Pázmány érsek idejében két Láb nev község állt fenn
egymás mellett, melyeket Alsó és Fels jelzkkel különböztettek meg egy-
mástól. 1703—11 között a császári hadak sokat sanyargatták. Késbb a

Pálffy-Daitn grófi családé lett, ma pedig Károlyi Lajos grófnak van itt

nagyobb birtoka. Katholikus temploma, a réginek a helyén, 1722-ben épült.

1874-ben a falu nagy része leégett. A községnek van postája. Távírója Zohor.

Lttlcsáriíjfalii, a Laksár-patak mellett fekszik a malaczkai járásban. Laksárújfalu

Nagyközség, tót és német, de nagyobbrészben tótajkú és róm. kath. vallású

lakosokkal, kiknek száma 1500; a házak száma 336. E község 1296-ban Vörösk
vár tartozéka volt és egész a XVII. száz. végéig e várbirtokok sorsában oszto-

zott, de ekkortájt az éleski vár uradalmához csatoltatott A Rákóczy-féle
felkelés idején szintén sokat szenvedett a császáriaktól. Újabbi birtokosai,

idrendben: a Batthyány, Zichy, a Jeszenáh családok és Hirsch báró, kinek
halála után Hohenlohe Keresztély herczeg vette meg. A múlt század elején,

mint a herczeg Pálffy család birtokai, Humenecz és Niclcelhoff puszták is ide

tartoztak ; most Sisulak, Walla és Zelenka malom, Trny puszta és Hrabovecz
vadászlak tartozik a községhez. Katholikus temploma a XVIII. század elején

épült. Van itt kápolna is, mely már körülbelül 200 éve áll fenn. 1869-ben
a községnek több mint háromnegyed része leégett. Posta van a községben,
de távírója és vasúti állomása Sasvár.

Lamacs, a budapest—bécsi vasútvonal mentén, Pozsony közelében fekv Lamacs.

kisközség. Eredetileg német volt, majd horvátokat telepítettek bele, a kik
idvei aztán eltótosodtak. Házainak száma 206, lakosaié pedig 900. Pozsony
város egyik legrégibb birtoka, melyet, bírájának a külföldi követségekben
szerzett érdemeiért, IV. László király 1280-ban adományozott a városnak.
Ez idben Plumau német néven szerepel. 1288-ban mint puszta és néptelen
hely van említve. 1350-ben Jakab pozsonyi bíró itteni birtokát testvérének
adományozza. 1397-ben találkozunk elször Lámács hangzású nevével, de
azért német neve állandóan szerepel, hol Plumau, hol Blumau, Plumno és

Blumenau alakban. A törökök ell menekül horvátok és szerbek letelepedése

után már Horvát-Lamocs néven van említve. 1420-ban Oara Miklós nádor e

községet erszakosan elfoglalta és a dévényi váruradalomhoz csatolta. Az 1553.

évi portális összeírásban még mindég Pozsony város birtoka, a hol 14 portát

találtak. 1703—11 között a császári csapatok négy ízben kirabolták a lako-
sokat, 1751-ben Mária Terézia újabb adományt ad Pozsonynak e községre.
1866. évi július hó 22-én a poroszok és az osztrákok között itt harcz volt,

mely alkalommal a község leégett. A katholikus templom 1634-ben épült

;

a Szent Rozália-kápolnát Pozsony városa 1710-ben, az akkor dúlt pestis

emlékére emeltette. A község postája Pozsony-Hidegkút, ellenben saját táv-

írója és vasúti állomása van.

Lidértejed, alsócsallóközi magyar kisközség, 45 házzal és 303 róm. kath. Lidértejed.

vallású lakossal. Ma két Tejed nev község van a vármegyében és pedig
Lidértejed és Ollétejed. A régi okiratok a XIII. században csak egy Teyed
nev községet ismernek, mely Pozsonyvár tartozéka volt. Eltejed 1399-ben
Andreás de Elleuteydy nevében szerepel, 1450-ben pedig Eltejedi Miklós
nevében. Lidértejed nevét 1496-ban találjuk elször említve Lider- Teyed
alakban. 1667-ben » Méhes és a Balogh család osztozkodnak itteni birtokaikon,
de késbbi nemesi birtokosait nem ismerjük. Ma a Franki fiai pozsonyi czég-
nek van itt nagyobb birtoka és régi úrilaka, mely 1700 körül épült. Emlí-
tést érdemelnek Andaházy és Apátúri dli; elseje régi birtokosának, a másika
pedig az apátságnak emlékét rzi. A községnek Dunaszerdahely a távírója és

a vasúti állomása.
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1 igetfalu

Limbach.

Losoncz

Lozornó.

[.atony.

/náza.

Ligetfalu, német kisközség, Pozsony közvetetlen közelében, 179 házzal
és L805 lakossal. Vallásuk róm. kath. és ág. h. ev., de az elbbiek többség-
bon vannak. E község újabb telepítvény, melynek helyén még a XVIII.
század második felében csak néhány elszórtan fekv ház állott. Napóleon
hadainak itt volt a fhadiszállása, s a megersített templomból ágyúzták a
pozsonyi várat. 1859-ben a jégzajlás majdnem az egész községet elsodorta,

1848-ban pedig a szerbek és a horvátok felgyújtották. E község Engerau néven
is ismeretes volt. Ma a Pálffy-féle szeniorátusnak és a pozsonyi társaskáp-
talannak van itt nagyobb birtoka. E községben több nagy gyártelep van, így
a Westen P. társaság zománczozott-edény gyára, Levy James gépszíjgyára,
Harsch testvérek fadobozgyára és e vidéken van Durvay Antal téglagyára.

A községhez tartozik ma Pöcsfalva puszta, melyet már Mátyás királynak
1466-ban kelt és a gellei székre vonatkozó szabadalomlevele is említ Boczfalva
néven, s melyet II. Lajos királynak 1524-iki rendelete Poczfalvának nevez.

E pusztán kívül Kültelek is ide tartozik. A községnek van saját postája,

távírója és vasúti állomása.

Limbach, a Kis-Kárpátok alatt fekv kisközség, melynek lakosai németek
ós tótok, de számra nézve az elbbiek többen vannak. Házainak száma 167,

a lakosaié pedig 895, a kik legnagyobbrészt ág. ev. hitvallásúak. Vöröskvár
tartozéka volt és e vár birtokainak sorsában osztozott. Az 1553-jki összeírásban
Lympach néven szerepel. Ujabbkori földesurai a Pál/fyaJc voltak és ma is

id. Pálffy János grófnak van itt nagyobb birtoka. Régi temploma 1517-ben
már említve van, de idvel elpusztult és helyébe épült 1802-ben a mai templom,
melyhez tornyot 1901-ben építettek. A községet 1666-ban a törökök pusztí-

tották el. Postája, távírója és vasúti állomása Bazin. Ide tartoznak Mandelik
és Steper malmok, Erdrlak és az uradalmi erdészlak.

Losoncz, a Kis-Kárpátok alatt fekszik. Tót kisközség, melynek 98 házát
687 róm. kath. vallású lakosa lakja. Hajdan a szomolányi vár tartozéka

volt. 1407-ben Dub néven szerepel. A XVI. század végén a törökök elpusz-

tították, de ismét benépesült és 1589-ben [Ingnád Kristóf özvegye, Losonczi

Anna, az újonnan alapított község benépesítése körül szerzett érdemekért
Horváth Márknak itt másfél teleknyi birtokot adományozott. Mai neve ettl

az idtl ismeretes. Késbb ez a falu is a Pálffyaké lett és ma Pálffy

József grófnak van itt nagyobb birtoka. 1709-ben a kuruczok, felperzselték a

községet. Ide tartoznak Majdan és Olsovszky puszták, továbbá Új- és Ó-Bobata
vadászlakok. Katholikus temploma régi építmény. Egyik kelyhe az 1737

évszámot viseli. A község postája, távírója és vasúti állomása Szomolány.
Lozornó, morvavölgyi kisközség, 1829 tótajkú és róm. kath. vallású

lakossal. A házak száma 272. Itt van a körjegyzség székhelye. Ez is a
borostyánki váruradalomhoz tartozott és annak sorsában osztozott, míg végre

a Pálffy család birtokába került. A XVIII. század elején e fúri nemzetség
uradalmainak középpontja volt. Ma Károlyi Lajos grófnak van itt nagyobb
birtoka és kastélya, melyet még a Pálffy-Daun grófi család építtetett. A köz-

ség határában látható sánczokat a lakosok török sánczoknak nevezik, de erre

nézve történeti adatok nincsenek. 1709-ben a labanczok kétszer felbujtották

a községet Az egyház birtokában 1630-ból származó érdekes ezüstfeszület

van. 1881-ben a község nagyobb része leégett. Ide tartoznak Kosarizkó

vadászlak, Komálom, Otrubaky és Rusznyáky malmok, Skála erdrlak és

Kültelek. Van saját postája, de távírója és vasúti állomása Zohoron van.

Lögérpatony, alsócsallóközi magyar kisközség, 57 házzal és 464, legna-

gyobbrészben róm. kath. vallású lakossal. Hajdan királyi birtok volt és a
gellei érseki székhez tartozott. így szerepel II. Lajos királynak a gellei szék-

hez 1524-ben intézett rendeletében is, Leuger Pathon alakban. Az 1553-iki

összeírásban királyi birtokként van felvéve 10 portával, Leger Paton néven.

Késbb itt is a Pálffyak lettek az urak és ma a Pálffy-féle szeniorátusnak

van itt nagyobb birtoka. 1877-ben nagyobb részét tz pusztította el. E köz-

ségnek Szentmihályfa a postája és vasútja, a távírója pedig Nagylég. Ide tar-

tozik Nagyhegy major.

Maczháza, kisközség a Fels-Csallóközben, 14 házzal és 158 róm. kath.

vallású magyar lakossal. Hajdan királyi birtok volt és az 1553-iki össze-

írásban 9 portája szerepel. Az újabb korban a Pálffy grófi család lett az ura
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Mad.

Madarász.

és ma is a Pálffy-féle szeniorátusnak van itt nagyobb birtoka. Temploma nincs
a községnek

;
postája Sárosfa, távírója pedig Kispaka.

Mad, alsócsallóközi magyar kisközség, 96 házzal és 470, egyenl részben
róm. kath. és ev. ref. vallású lakossal. Királyi birtok volt, a hol a hagyomány
szerint Mátyás király gyakran tartózkodott. Ismeretes a Mátyás korabeli nép-
regékbl is. A király vadásztanyája állítólag a község mellett elterül nagy
erdben lett volna. A község újabbkori nemesi birtokosait nem ismerjük.
Református temploma 1788-ban épült. 1847-ben az egész község a templom-
mal és a paplakkal együtt leégett. A falu postája Dunaszerdahely, távírója

és vasúti állomása pedig Albár.

Madarász, magyar kisközség a Csallóközben, mindössze 10 házzal és

64 róm. kath. vallású lakossal. E községrl 1333-ban találjuk az els írott

nyomokat, a mikor Hódi Jak és fiai e birtokuk felét Hódi Ferencznek elzálo-

gosítják. Ez idben Madaras néven említik. 1439-ben királyi birtok és ekkor
Albert király zálogba adja a két Hunyadi Oláh Jánosnak. 1495-ben II. Ulászló
részben csebi Pogány Péternek és alsóborsai VizTcözi Andrásnak adomá-
nyozza. Ebben az oklevélben Madaras néven szerepel. 1506-ban Verböezi

István is részbirtokos itt. Id folytán Nagyszombat város birtokába jut, mely-
nek itt az 1553. évi összeírás szerint 10 portája adózik. Végi az éberhardi
uradalomnak lett a része. Hajdan német község volt, mely azonban megmagya-
rosodott. Temploma nincs. Postája és távírója Féli, vasúti állomása Misérd.

Magasfalu a Morvavölgyben fekszik. Nagyközség, 397 házzal és 2603 Magasfala.

tótajkú, róm. kath. vallású lakossal. Hajdan Vöröskvár tartozéka volt és

birtokai sorsában osztozott. Az 1553-iki portális összeírásban mindössze 6 por-

tával szerepel Serédy Gáspár birtokaként és ekkor Hochstetten német néven
ismeretes. Német lakosai késbben elköltöztek és helyükbe tótok jöttek.

Ez idtl fogva német nevének eltótosított mása, Hochstetnó is forgalomba
került, E községet 1683-ban Thököly hadai megtámadták és feldúlták. 1693-ban
sáskajárás látogatta, 1709-ben a császári csapatok gyújtották fel, 1831-ben
pedig a kolera tizedelte meg lakosait. Több izben árvíz is pusztította. Hajdan
itt halász-czéh is volt, melynek 1697. évi kancsóját egy idevaló lakos rzi.
Bírói pálczáját, mint egykor szabadalmas voltának emlékét, az utódok ma is

kegyelettel mutogatják. A katholikus templom, a réginek a helyén, 1890-ben
épült. Van itt egy kölcsönösen segélyz-szövetkezet, szeszgyár, keményít-
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Magyarbél.

gyár és gzmalom. Ide tartozik Farkastorok, Mándiház, Újvilág, Dubrava és
Szálláspuszta, moly két utóbbi már a múlt század elején említve van.
A magasfalusi plébánia könyvtára sok érdekes könyvet tartalmaz. A köz-
ségnek van sajál postája, távírója Zobor.

Magyarba, a budapest—bécsi vasútvonal mentén fekv magyar kisköz-
ség, 210 házzal és 1127 róm. katb. vallású lakossal. Körjegyzségi székbely.
E község 1294-ben Beel néven a pozsonyi vár tartozékaként van említve.
Késbb a pozsonyi egyházé lett, mely azonban - - úgy látszik - - nem bir-

tokolhatta nyugodtan, mert 1323-ban a vármegye visszaadja a pozsonyi egy-
háznak. 1324-ben egy oklevélben Nobiles de Beel is említtetnek. 1347-ben az
itteni nemesek a község határát szlmívelésre adják ki. 1418-ban már a mai
nevén szerepel és ekkor a birtok felébe Bazini Miklós fiait, Györgyöt és
Miklóst iktatják be. 1448-ban Kiss Miklóst is birtokosul találjuk itt, akinek
birtokrészét Muzsik Mihály zálogban bírja. 1544-ben Földes János örökösei
bírják. 1553-ban Literáti Mártoné, 1677-ben a párkányi csatában elesett Szüll
György neje és gyermekei osztozkodnak itteni birtokukon. 1691-ben a Jordán,
Horvát és Molnár családok panaszt emelnek kisserényi Serényi András ellen,

a birtokukon elkövetett hatalmaskodásokért. Késbbi birtokosai Csáky Imre
gróf érsek, Batthyány József gróf herczegprimás, a gróf Hadik, a gróf Reviczky,

a gróf Traun és a Szakáll család, azután krivinai Oyiokó Szilárd és végre
Xivkovich Emilné szül. Pilta Erzsébet, kinek itt hatalmas arányú, érdekes
kastélya van, melyet Csáky Imre gróf érsek a hírneves Fischer von Erlach
mépítészszel 1725-ben építtetett, hogy itt, a Nagyszombat és Pozsony között

fekv birtokán megfelel rezidencziája legyen. szentelte föl a kastély-

kápolnát is, melyet Szent Pál életébl vett szép falfestmények díszítenek.

E kastélyban, a pozsonyi országgylések idejében, a bkez fpap fényes

udvart tartott és nagy vendégségeket adott, de maga a kastély Batthyány
József gróf herczegprimás idejében látta fénykorát. Mai tulajdonosa krivinai

Gyiokó Miklós unokája, ki férjével, leányával és vejével, gyl vészi Dadányi
Sándorral és ennek gyermekeivel lakja e kastélyt, mely egyébként a Mária
Terézia korabeli építészeti memlékeknek egyik érdekes példánya. A köz-

MAGYAÍÍDIÓSZF.G. A CZUKORGYÁR R. T. KASTÉLYA.
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MALACZKA. A FERENCZRENDIEK ZÁRDÁJA ÉS TEMPLOMA.

séget 1861-ben tzvész pusztította. Temploma, úgy látszik, árpádkori. Van
itt értékesít és fogyasztási szövetkezet és zene-egyesület. Ide tartozik Kon-
stantin major. Van saját postája; távírója és a vasúti állomása Szempcz.

Magyardiószeg, mátyusföldi kisközség, magyar-, német- és tótajkú lakó- Magyardiószeg.

sokkal, kik között a róm. kath. vallású magyarok vannak a legtöbben.

Házainak száma 299, lakosaié 2722. Körjegyzségi székhely. Nevét a hajdan
határában állott diófaerdtl vette, melyet IV. Béla királynak 1252. évi

oklevele említ. 1301-ben Dudwagy Miklós az ura, kinek már sei birtokosai

voltak. A Dudvágszegi család révén 1337-ben Orros Péter a birtokosa, ezután
I. Károly király, János fia Morochuh mesternek adományozza a birtokot,

melyre ez I. Lajos királytól új adományt nyert. 1470-ben a Dudvágszegi
család már Dyozegi néven szerepel és még mindig birtokos itt. E község a
pápai tizedszedk jegyzékébe Dyosic alakban van bejegyezve. 1553-ban, az

akkori portális összeírásban, már az óbudai apáczák szerepelnek birtokosaiként

22 portával. 1647-ben a Klarissza-apáczáké, s e rend II. József alatt történt

eltörlése után a vallásalapé lett, melytl az Erddy grófok és ezektl meg
az Esterházyak vették meg. Ez utóbbiak után Zichy Ferencz gróf tulajdo-

nába került. Most Zichy József grófé és bérlje a diószegi czukorgyár-részvény-
társaság, melynek itt nagy és mintaszer gazdasága, hatalmas czukorgyára
és szép kastélya van, melyet a társaság 1885-ben építtetett. Diószegnek
hajdan vásárszabadalmai is voltak, melyeket 1870-ben megújítottak. 1707-ben
Stahremberg Guidó császári fvezér megszállotta és a kuruczok ellen meg-
ersítette. 1709-ben az egész község leégett. Dudvágszeg hajdani nevének
emlékét ma már csak egyik ily nev dlje és egy domb tartja fenn. 1647-ben
még önálló község volt, de az 1673—83 közötti török dúlások alatt elpusz-

tult. A katholikus templomot, a község si templomának a helyén, a vallás-

alap 1786-ben építtette. Van a községben katholikus olvasókör, hitelszövet-

kezet és a volt úrbéresek egyesülete. Ide tartozik Ujhely nev puszta is,

mely hajdan község volt, de a Rákóczy-féle felkelés idejében elpusztult.

A községben van posta, távíró és vasúti állomás.

Magyarfalu, morvavölgyi tót kisközség, „körjegyzségi székhely, 261 Magyarfalu.

házzal és 2369 róm. kath. vallású lakossal. si magyar község, mely az
idk folyamán eltótosodott. 1301-ben Magari András fia Tamás az ura, ki itt

határjárást tartat. 1310-ben Jánohi Jakab szerepel birtokosaként az ekkor
Magyar nevezet községnek és itt egyik szolgájának nagyterjedelm földbir-

tokot adományoz. Késbbi birtokviszonyait nem ismerjük. A XVIII. században
került a Pálffy család kezébe és most Pálffy Miklós herczegnek van itt
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nagyobb birtoka és a Löwbeer Miksa czégnek nagy czukorgyára. 1703—11

között a császári seregek felperzselték a községet. A XVII. században már
Ukerseha Vese tót neve is ismeretes; harminezad-hivatala még a múlt század
els felében fennállott, Katholikus temploma a XVII. század els felében
épült. Postája van, távírója Malaezka és legközelebbi vasúti állomása a
már osztrák területen fekv Angern.

Mai tÓQy- Majtény, tót kisközség, körjegyzségi székhely, 148 házzal és 1342 róm.
kath. vallású lakossal. E község legrégibb birtokosa Cseklészi Bökény fi Bökény
eomes és utána, 1266-ban, az Elefántiak. 1339-ben Pál országbíró meghagyá-
sából a pozsonyi káptalan határjárást tartat itt. A pápai tizedszedk jegyzéké-
bon Moytech néven szerepel és ez idben Elefánti Endrefi Mátyás comes az ura.

A.Z 1553-iki portális összeírásban Báthori András 7 1
.2 , a borostyánki urak

meg 7 portával szerepelnek. Egyik legrégibb birtokosa a Szegedy család.
Késbb a Baicsics, Gudics, Ahrahámfy, a Farkas ós az Esterházy családot talál-

juk itt. Most Zichy József és Esterházy Károly grófoknak van itt nagyobb
birtokuk. Egyháza már a XIII. században említve van, de mostani temploma
újabb építmény. Az egyház aranyozott vert-ezüstbl készült, régi szentség-
tartót riz, mely a Szegedy család ajándéka. A község hajdan magyar volt,

de idvel eltótosodott. A Rákóczy-féle szabadságharcz idejében sok sanya-
rúságban volt része. Ide tartozik Ferencz-major is. Postája Ábrahám, táví-

rója és vasúti állomása Diószeg.
.Maiaczka. Malaezka, a morvavölgyi vasútvonal mentén fekszik. Nagyközség, 623

házzal és legnagyobb részben róm. kath. vallású, tótajkú lakosokkal, kiknek
száma 5053. Legrégibb okleveles nyomát 1337-ben találjuk, a mikor már
mai nevén szerepel. A vöröski vár tartozéka volt, de már a középkorban
is jelentékeny hely, s különféle szabadalmai vannak Az 1553-iki portális

összeírásban Serédy Gáspárnak 35 portája adózik. A Balassa grófoknak bir-

toklásuk idején a városban nagyszabású kastélyuk volt, melyet vadász-
kastélynak használtak. E kastély romjaiból építtette a XVII. század els
felében Pálffy Pál gróf a ferenezrendiek mai zárdáját. A gyri hs szívét a
ferenezrendiek lorettói házában rzik. A községben lev hatalmas kastélyt

szintén a Pálffyak építtették 1624-ben. Egyike ez a vármegye legszebb és

legnagyobb kastélyainak, mely Pálffy Miklós herczegé. A kastély 106 holdas
angol kertben áll. A ferencziek zárdájában van a Pálffy család sírboltja.

Katholikus temploma a XVII. század els felében épült, a zárdatemplom
pedig 1653-ban adatott át rendeltetésének. 1808 április 23-án az egész község,

a templommal együtt, leégett. A múlt század elején serfz és pálinkaház
volt itt, vásárai pedig messze vidéken híresek voltak. A község a hasonnev
járás székhelye. Van itt járásbíróság, két takarékpénztár, kaszinó, dalegylet,

tzoltó-egyesület, a Pálffy herczegi uradalom központi hivatala, uradalmi
szeszgyár és gzfürész, azonkívül pedig még Stern és Jelinek szeszfinomí-

tója és a Holczer-féle szappangyár. A községhez tartoznak Fáczányos, Karo-
linenhof, Marchechek, Vöröskereszt vadászlakok, Rakárna puszta, Vinohradek
major és Téglavettelep. A községben van posta, távíró és vasúti állomás.

Máriavöisy. Máriavölgy, a Kis-Kárpátok alatt fekszik 130 házzal és 809 róm. kath.

vallású tót lakossal. I. Lajos király 1377-ben itt Pálos-kolostort alapított,

melyet a községgel megajándékozott. Híres búcsújáró-hely, melynek templomá-
ban állítólag Szent István korából való Mária-szobor van. 1471-ben Rozgonyi
László is a klastromnak adományozta pozsonyi házát. 1786-ig a Pálosok
bírták, de József császár alatt az állam tulajdonába ment át. Ettl megvette
Sehwartzenberg Sándor herczeg, ki a kolostort kastélylyá alakíttatta át.

A Schvfartzenbergektl Schafgottsche Frigyes gróf vásárolta meg, azután WoTken-

stein Osvald grófé lett, majd gróf Stockau Györgyné szül. Baltazzy Eveliné,

kitl 1900-ban a birtokot a kastélylyal együtt Stockau Matild grófné örökölte,

s itt ma is birtokos. A XVIII. század második felében, a mikor e község
Marienthal német néven is ismeretes, serfz is volt itt. A község határában
nagy terjedelm és rendkívül gazdag palabánya van, mely a gróf Stockau bir-

tokhoz tartozik. A lakosok katholikus kört tartanak fönn. A község postája

Pozsony-Besztercze, távírója és vasúti állomása pedig Stomfa.
Máazt. Mászt, kisközség, körjegyzségi székhely. Hajdan Vöröskvár tartozéka

volt és e vár birtokainak sorsában osztozott. Határa gazdag rómaikori
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ételek.

Misérd.

Modorfalva.

Móroczkarcsa.

lelhely, honnan már számos régiség került egyes muzeumokba. A XVI. szá-
zadbeli portális ossz írásban 18 portával szerepel. 1647-ben özv. Nagymihályi
Ferencznének volt itt 4 portája. Késbb a borostyánki uradalomhoz csatol-
tatott, míg végre a Pálffyak lettek az urai, ma pedig Károlyi Lajos grófnak
van itt nagyobb birtoka. A község alatt, a sziklába és a megkövesült agyagos
homokba földalatti folyosók és tágas üregek vannak vájva, melyeknek rendel-
tetése ismeretlen. Az itt elterjedt hagyomány szerint ezek hajdan az slakók
búvóhelyéül szolgáltak. 1703—11 között három ízben leégett. A XVIII. szá-
zadban a pestis pusztított a községben. A mai kath. templom 1716-ban épült.

A község lakosai tótok és vallásukra nézve róm. katholikus. A házak száma
140, a lakosoké 990. Postája, távírója és vasúti állomása Stomfa.

Miklóstelek, kisközség a Morvavölgyben. Egész 1880-ig Szent-István
községhez tartozó puszta volt és csak ekkor lett önálló község. Földesurai a
Pálff'y nemzetség tagjai voltak és ma is Pálffy Miklós herczegnek van itt

nagyobb birtoka. 318 lakosa tót és róm. kath. vallású. Házainak száma 70.

A községnek nincs temploma. Postája Laksárújfalu, távírója s vasútja Sasvár.
Ide tartoznak Haluska vadászlak és Ustudenki telep.

Misérd, kisközség a Fels-Csallóközben, 90 házzal és 567 német és
magyar lakossal, a kik között azonban a németek többségben vannak.
Vallásuk róm. kath. és nagyobb számban ág. evangélikus. Körjegyzségi
székhely. Az itt elterjedt hagyomány szerint a község hajdan néhány kilo-

méterrel közelebb feküdt a nagy Dunához, mint ma, t. i. az u. n. Friedhof-
Garten dl helyén. Els írott nyomaival 1206-ban „találkozunk és ekkor,
valamint 1216-ban Misde és Miser néven van említve. sidk óta megült hely,

mire a határában lev pogánykori rdombok mutatnak. A lakosok ezeket
kuruczdomboknak nevezik. 1294-ben puszta, néptelen hely volt és Pozsony
vár tartozéka, melyet III. Endre Herculinus pozsonyi bírónak adományozott.
Ugy látszik azonban, hogy ekkortájt még más birtokosa is volt, mert 1302-ben
Homorói Jakab a maga birtokát Hertlin pozsonyi bírónak adja el, a ki kétség-

kívül azonos az elbb említettel. 1349-ben a pozsonyi káptalan ismét egy
pozsonyi bírót, Jakab nevt, iktat e község birtokába. Az 1553-iki összeírás

szerint Miserdy faluban Serédy Gáspár 5, Mérey Mihály 3 és Farkas Ignácz
2 portával bír. 1647-ben részben a Kerekes család birtoka, részben Éberhard
várának tartozéka volt. A múlt század elején az Apponyiak, a Pálffyak, a

Maholányiak, és a Balassák voltak az urai. Kath. templomát Pázmány a régiek

között említi. 1390-ben is mint rég fönnálló templom szerepel. 1735-ben és

1773-ban átalakították, de 1852-ben leégett. Ma a templomnak csak román-
stil szentélye van kis templommá átalakítva. Az evangélikus templom
1814-ben épült. A községben van posta és vasúti állomás ; távírója Püspöki.

Modorfalva, mátyusföldi tót kisközség, 208 házzal és 1571, róm. kath.

vallású lakossal. 1256-ban Villa Mogorod néven, 1307-ben pedig Poss. Magarad
néven szerepel. 1335-ben Magerad és Magurad alakban Nagyszombat város

birtokául van említve. A pápai tizedszedk jegyzékében ez a hajdan magyar
község már Magerdorf német néven van följegyezve. Nagymartom Pál ország-

bírónak 1335-iki oklevelében Magyarád szerepel, de ugyanekkor elferdítve

Balarad nevet is említenek az egykorú oklevelek. 1390-ben Mogordorf néven
találjuk. Az úrbériség eltörléséig Nagyszombat város birtoka volt. 1712-ben

az egész község leégett. 1802 augusztus 12-én az egész község leégett és

csupán két háza maradt meg. 1805-ben, a franczia háború alatt, az itteni

templomban 16000 mázsa lport helyeztek el, mely 1808-ig ott hevert.

A Szentháromság tiszteletére szentelt templomot 1650-ben Salgovich Ádám
modorfalvi születés esztergomi kanonok építtette. A Magdolna-kápolna 1634-

ben már roskadozó állapotban volt, 1694-ben összedlt, de 1747-ben újra

épült. Hajdan búcsújáróhely volt. A község postája, távírója és vasúti állomása

Nagyszombat. Ide tartozik egy malom is.

Móroczkarcsa, magyar kisközség a Csallóközben, a komarom—pozsonyi

vasútvonal mentén, 32 házzal és 153 róm. kath. vallású lakossal. Pozsonyi

várbirtok volt, mely késbb a vajkai érseki székhez csatoltatott. Egyebekben
sorsa összefügg a többi Karcsák sorsával. Postája Királyfiakarcsa, távírója és

vasúti állomása pedig Dnnaszerdahely.
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Nádas, a nyitrai határszélhez közel fekv kisközség, 213 házzal és 1435 Nádas -

róm. kath. vallású lakossal. Hajdan mezváros volt, vásárjoggal, melyet a gúnyo-
lódni szeret szomszédok szerint két galambért a Sándorfiaknak adtak el.

A községházán még ma is rzik a régi bírópálczát. Már a XIII. században
említi egy határjáró levél e községet. A pápai tizedszedk jegyzékében is

szerepel. Korlátk várának a tartozéka volt és 1382-ben Kishöffleini Beled fia

Gergely neje a pozsonyi káptalan eltt tiltakozik az ellen, hogy Szentgyörgyi

Tevmmlt és Spatai János e birtokot megszerezhessék. 1553-ban a Nyáryak
az urai. Néhány évvel késbb Hrussói Mihály, Cziráky Balázs, majd a Mote-

siczky és a Pongrácz grófi család is részbirtokosa, míg most Windischgratz

Alfréd herczegnek, Apponyi Antal grófnak és Krisehker Nándornak van itt

nagyobb birtoka. A községben két nagyobb kastély van. Az egyik a Windiseh-
grátz-féle, a másik a Krisehker-féle. Az elbbi emeletes, az utóbbi pedig két-

MÁRIAVÖLGY. A REGI PALOS-KOLOSTOR (.MOST STOCKAU MATILD GRÓFNÉ KASTÉLYA).

emeletes. Mindkettt a Motesiczkyek építtették. A Krischker-féle 1866-ban
került mai tulajdonosa birtokába. E kastély kertjében állott volna - - a
hagyomány szerint — Mátyás király vadászkastélya. A Rákóezy-féle felkelés

alatt, 1704-ben, a község határában Bercsényi, Károlyi és Ocskay, a Ricsán
vezetése alatt álló császári seregeket megverték. Ebbl az idbl, mint Kollár

Márton képvisel, a község jeles krónikása és plébánosa írja, érdekes köz-
mondás maradt itt fenn. Ha ugyanis valaki nem akar mezei munkára vagy
aratásra menni, rendesen azt mondja, hogy : „Már oda adtam a sarlómat
Rákóczynak". Ez azt jelenti, hogy a lakosok a mezei munkát abba hagyva,
sarlóikat a kuruczoknak adták át, fegyvert ragadtak és a kuruczok segítsé-

gére siettek. A község határában, a Fehérhegység egyik magaslatán, „Ördög-
barázdája" néven sáncznyomok láthatók, melyekhez az az érdekes monda
fzdik, hogy ezt a sánczot az ördög emelte, hogy a korlátki uradalom
birtokjoga fölött viszálykodó két testvért egymástól elválaszsza, illetleg az

uradalmat ketté oszsza Valószín azonban, hogy e sáncz az országút meg-
védésére szolgáló védelmi m volt. A XVIII. század els felében e vidéket

Hrajnoha György hírhedt rablóbandája tartotta rettegésben, kirl e vidéken
sok monda van elterjedve. 1^05-ben 37,000 orosz katona vonult itt át.

A ftisztek a plébánián voltak szállva. 1848-ban magyar huszárok voltak itt
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hat hétig és a mostani Krischker-féle kastély volt a kórházuk, a hol többen
kolerában haltak el. Simunich osztrák tábornok is két napot töltött itt sere-
gével. L866-ban a község' határában 12,000 osztrák katona táborozott, közöttük
József fherczeg és a szász berezeg is. Az elbbi a mostani Windischgrátz-
féle házban, az utóbbi pedig Rajner szolgabíró házában volt szállva. si fels
temploma XIII. századbeli és régente búcsújáróhely volt. Itt van a Pongrácz
család sírboltja. A mostani templom 1753 és 1763 között épült. A XVIII.
században sörház is volt a községben. Nádas határában feküdt még Makó-
telke, mely 1583-ban már szerepelt. Ennek nevét a mai Máková nev dl
tartja fenn. Ide tartoznak Rakova vadászlak, Raszochov írtvány, Trnavka
malom és két uradalmi major. A községnek van saját postája és vasúti
állomása ; távírója Szomolány.

.\adasd. Nádasd, csallóközi magyar kisközség, 88 házzal és 505 lakossal, a kik
róni. kath. vallásúak. A sárközi Sághi és a Dömközy családok si fészke.
Már 1397-ben mai nevén szerepel. Ez idben Zsigmond király Mátyás és
András nev nemeseket iktattat be valamely itteni birtokba, de 1412-ben
egy részét Malath András pozsonyi polgárnak adományozza. Az 1553-iki
összeírásban Sághi Imre és Sárközy Kristóf egy-egy portával szerepelnek.
A Sághi-féle birtokrész a múlt század második felében a Bartal család tulaj-

donába ment át. Temploma nincs a községnek, melynek postája Baka,
távírója Bs, vasúti állomása Dunaszerdahely.

Nádszeg. Nádszeq, mátyusföldi magyar nagyközség, 324 házzal és 2398 róm. kath.
vallású lakossal. Hajdan Nagyszeg volt a neve és 1647-ben már az Esterházyak
a birtokosai. Ma Esterházy Mihály grófnak és Pápay Ignácz dr.-nak van
itt nagyobb birtoka. Az 1848-iki szabadságharcz alatt a község határában
kisebb ütközet volt. 1903 július 13-án árvíz pusztított a községben, melynek
115 házát romba döntötte. A községben lev kathoh'kus templom a XVII.
században épült. Ujabban lebontották és mást építettek helyébe. A községben
van postahivatal, de távírója és vasúti állomása Galánta.

Nagyabom- Nagyabony, magyar kisközség, mely a Csallóközben fekszik. Házainak
száma 183 ; lakosaié, a kik legnagyobb részben róm. katholikusok, 104.

E községet régi oklevelek szerint 1161 és 1173 között telepítették. 1298-

ban egy káptalani oklevélben Fulobon néven a pozsonyi vár tartozékaként
szerepel, a hol III. Endre Olgyai Péternek nagyobb birtokot adományoz. 1428-

ban már mai nevén szerepel. Késbb a község számos nemes család bir-

toka lett. A községben lev u. n. sárga kastélyt az Ordódy család építtette,

a katholikus templomot pedig 1761-ben Csiba Imre. Ennek családja egész a
legújabb korig a község nemesi birtokosai között szerepel és itt van a csa-

ládi sírboltja is. E községben született Bihary, a híres czigányprímás. Hatá-
rában állott hajdan Nádvar község is, mely a török világban elpusztult és

nevét ma már csak egyik dlje tartja fenn. Nagyabony körjegyzségi szék-

hely. Ide tartoznak Bárányos, Lelkes és Szell majorok és Molnártanya.
Posta van a községben. Vasúti állomása Csallóköz-Abony, távírója Duna-
szerdahely.

Kagybodak. Nagybodak, magyar kisközség 95 házzal és 692 róm. kath. vallású lakos-

sal. E község legrégibb birtokosául 1445-ben Temesközi Bálint pozsonyi kapi-

tányt ismerjük. Az 1553-iki portális összeírásban királyi birtokként szerepel

14 portával. 1647-ben özv. Amadé Lénárdné birtoka. Késbb a Pálffyak lettek

az urai és ma is a gróf Pálffy szeniorátusnak van itt nagyobb birtoka. A
múlt század elején a község közelében az itteni Dunaágon 14 malom volt.

Temploma nincs a községnek, melynek postája Felbár, távírója Bs és vasúti

állomása Lég.
Nagy- Nagybresztovány, vágvölgyi tót kisközség, 105 házzal és 656 róm. kath.

bresztovány. va}^sl^ lakossal. E községet 1280-ban IV. László király Nagyszombat váro-

sának adományozta. Ez idben Zill néven szerepelt, 1335-ben Zyly alakban,

az 1553-iki összeírásban pedig még Kis-Zely néven, a mikor 4 portája van
feljegyezve. A legújabb idkig Nagyszombat város birtoka volt. Katholikus

temploma 1778-ban épült, kápolnája pedig 1767-ben; a községben azonban
mára XIII. században volt plébánia. 1811-ben az egész község templomostul
együtt leégett. A községben van posta, de távírója és vasúti állomása

Lócz-Bresztovány.
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NÁDAS. — A MOTESICZKY-FÉLE KASTÉLY
(MOST KRISCHKER NÁNDORÉ).

';Nagy-
födémes

Nagybudafa, csalló- Nagybudafa.

közi magyai' kisközség,

25 házzal és 169 róm.

kath. vallású lakossal.

A pozsonyi várbirtokok

közé tartozott és lakosai

késbb nemesi szabadal-

makat nyertek. Az újabb

korban a Vermes család

volt a nagyobb nemesi
birtokosa. Temploma

nincs a községnek, mely-
nek postája Egyházgelle,
távírója és vasúti állo-

mása pedig Patony.
Nagyfödémes, nagy-

község 343 házzal és2706
róm. kath. vallású ma-
gyar lakossal.A pozsonyi
várbirtokok közé tarto-

zott. A pápai tizedszedk
jegyzékében Fedemus
alakban szerepel. 1445-

ben Temesközt Bálint po-

zsonyi kapitány az ura.

1490 és 1505 között I.

Miksa császár seregei

pusztították. 1515 június

18-án Bakai/ Bessenyei

Gergely és Ilona itteni

birtokrészüket vissza-

váltják Csorba András-
tól ; ez idben Némelfedémes néven említik. 1541-ben a törökök dúltak házai

között. Az 1553-iki összeírásban királyi birtokként szerepel 30 portával.

1560-ban Nemetfódemes alias Ofödemes néven a Vass és a Földes család

ivadékai bírják, a kik 1569-ben új donácziót kapnak reá. 1683-ban Thököly
fejedelem járt itt, s a hagyomány szerint a plébánián lakott. Késbb a

falu a Pálffyak tulajdonába ment át és ma a Pálffy grófoknak van itt

nagyobb birtokuk. A múlt század elején Lacsny Miklósnak volt itt czukor-

gyára. 1862-ben árvíz, 1865-ben tzvész, 1866-ban pedig kolera pusztított

a községben. Mai templomát, melynek helyén a XVII. század elején egy
Szent Mihály tiszteletére szentelt kápolna állott, 1619-ben átalakították,

de tornya 1710-ben épült. A község közelében feküdt hajdan az 1221-ben
már említett Tevéi község, mely Terra Teuel és késbb Villa Teuel néven a

pozsonyi vár tartozékaként szerepelt. Ide tartoznak Hajmás , Hemierd,
Kapostyán, Perezátony, Szögyén és Lencsehely puszták, mely utóbbi 1384-ben
Lencze néven Benefalvy Pál birtoka. A községnek van postája és távírója,

vasúti állomása pedig Diószeg.
Nagylég, a pozsony—komáromi helyi érdek vasútvonal mentén fekszik. Nagyiég.

Kisközség 77 házzal és 523 róm. kath. vallású magyar lakossal. E közsé-

get 1239-ben említik elször az egykorú iratok. A pozsonyi vár tartozéka

volt és lakosai késbb nemesi eljogokat élveztek. Az 1553-iki összeírásban

a Sárkány családnak 5, Zomor Jánosnak meg 3 portája adózik. 1694-ben Szüll
Ferenczné is egyik nagyobb birtokosául van említve. A Szüll család még
a XIX. század elején is birtokos itt; ekkor ugyanis Szüll Zsigmond a maga
birtokát Gálfy Péternek zálogosítja el. Ma Benyovszky Lajosnak és Petöcz

Gábornak van itt nagyobb birtoka, de a múlt század elején ezeken kívül a
Bacsák család is bírt itt és külön-külön mind a három családnak csinos
kúriája volt a községben. A plébánia alapítása 1328-ig vezethet vissza ; mai
templomának alapját Szelepcsényi György érsek 1679-ben tette le, de az épít-

kezést csak halála után fejezték be. A lakosok fogyasztási ós értékesít
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Nagylévird

Nagylucs

Nagymácséd.

Xagymagyar.

szövetkezetel tartanak fenn. Ide tartoznak Vörösbuzahely és Kondoros puszták,
mely utóbbi 1319-ben Kondorosi Jakab birtoka, utána pedig Séllyey Miklósé,
a múlt század elején Bemjovszky Péteré. Ide tartoznak még Alsótse, Fels-
töse és Nagyhegy tanyák, Elina, Gálház és Hétmány csszház. Dl nevei
közül az [griczés, a Kapuhely és a Bánvölgy is bizonyos jelentséggel lát-

szanak bírni. Van itt posta, távíró és vasúti állomás.
Nagyiévárd, a morvavölgyi vasútvonal mentén fekszik. Kisközség, kör-

jegyzségi székhely, melynek 2977 lakosa magyar, német és tót, de ezek közt
a tótok vannak a legtöbben. A házak száma 493. E községet mai nevén csak az
1553-iki portális összeírás említi, a mikor Lampatzer Lipót a birtokosa s ennek
28 portája adózik itt. 1647-ben Kollonich Nándort, 1683-ban már Kollonich

Zsigmond grófot találjuk birtokosaid, kinek révén a birtok és az e család által

épített nagyszabású és díszes kastély a WencJcheim grófi család birtokába
került. Most Wenckheim István grófnak van itt nagyobb birtoka és az övé
az említett kastély is. A XVII. században mezváros volt. E községben
a XVIII. század els felében habanusok telepedtek meg, kik itt 1760-ban
kápolnái építettek. E német települk megjelenése óta a községnek német
Gross-Schützen neve is ismeretes, de ugyanekkor Velke-Levari tót nevével is

találkozunk. Azeltt a községben harminczad-hivatal és serfz is volt, most
pedig az uradalomnak szeszgyára s gz- és hengermalma van itt. Ezenkívül
van a községben kaszinó, Szent-Erzsébet negyesület és katholikus legény-
egylet. Van itt apáczák vezetése alatt álló leányiskola és a Pálos-rend kisebb
telepe, mely bérházban van elhelyezve. A szép katholikus templom 1729-ben
épült, az ág. h. ev. templom pedig 1790-ben. 1836-ban a kolera tizedelte a
lakosokat, 1709-ben és 1866-ban tzvész pusztította el a község nagy részét. Ide
tartoznak a Berger, Dil és Plavala téglavetk, a Jelinek és a Nyirky majorok,
a Mikohal erdészlak, a Pila malom és a Wenckheim ménes. A községben
van posta, távíró és vasúti állomás.

Nagylucs, alsócsallóközi magyar kisközség, 45 házzal és 360 róm. kath.

vallású lakossal. E község els nyomára 1302-ben bukkanunk, a mikor Fels-
lucse a neve s Bartal és társai itteni birtokrészüket Chugud fia, András
comesnek elörökítik. Ez idn innen már mai nevével találkozunk, de 1423-ban
egy Szilass-Lucsi nev község is elfordul. Nagylucse a neve újra 1466-ban
Mátyás királynak a gellei érseki székhez intézett oklevelében. 1533-ban a már
többször említett összeírásban Lipcsey Gáspárnak 6 és Pálffy Péternek 9

portája adózik és ekkor is Nagy-Luche néven. A XVII. században az Aranyossy
család is birtokosa. 1737-ben özv. Maholányi Tamásné itteni birtokát nger
Sámuelnek engedi át. Újabbkori birtokosai a Jiringer, a Limboth és a Bartal

családok s ma is Bartal Ferencznek és Linzboth Mihálynak van itt nagyobb
birtoka és ez utóbbinak csinos úrilaka, melyet a múlt század 50-es éveiben

a Jiringer család építtetett. Ezektl vették meg Linzbothék és k építtették

addig földszintes házukra az emeletet. A török idkben a község határában
kisebb ütközet volt. A községhez tartozó Várparlag nev dlnév eredete

ismeretlen. A községnek nincs temploma. Postája Egyházgelle, távírója és

vasúti állomása Patony. Idetartozik Nádaslak puszta, Fenesár és Nagyói major.

Nagymácséd, vágvölgyi magyar kisközség, 276 házzal és 1825 róm.

kath. vallású lakossal. Körjegyzségi székhely. E községgel elször Pensaurai
Lénárd 1390-iki jegyzékében találkozunk, a mikor neve Mahid alakban van
említve. Ez idben egyháza is volt már ; mostani katholikus temploma azon-

ban 1783-ban épült és 1880-ban nagyobbíttatott. 1553-han Báthori András
9 és a borostyánki uraknak szintén 9 portája adózik. Késbb a semptei

uradalomhoz tartozott és az Esterházyak voltak az urai, kiktl a birtokot

Alsasse d'Hennin Angelika herczegné vette meg, a ki itt ma is birtokos.

1679-ben a pestis pusztította a lakosokat. A községben van a járási faiskola

felügyelsége. Posta van a községben, de a távírója és vasúti állomása Galánta.

Nagymagyar, magyar kisközség a Fels-Csallóközben, 173 házzal és

régebben 1424 róm. kath. vallású lakossal, (az utolsó népszámláláskor ugyan
csak 1353 volt alakosok száma). A pozsonyi vár tartozéka volt és 1239-ben

már említve van. Neve különféle változatokban fordul el. Legrégibb elne-

vezése Morthamagor. Késbb már Egyházas-Magyar néven is említve találjuk.

Némely író szerint II. Béla király idejében itt a templom mellett apáczazárda
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Nagypaka.

Nagysenkvicz.

is volt L355-ben az Olgyaiak egyesség-levelében szerepel. 1383-ban Ilona és
Margit úrasszonyok itteni birtokrészüket Miklósfia Mihálynak adják át.

li 16-ban (Mayái György fia, Miklós, itteni birtokából leánynegyedet ad ki.

1 i 88-ban ugyancsak az Olgyaiak a Dankháziaknak egy kúriát és tekintélyes
földbirtokot engednek át. II. Ulászló király 1495-ben csebi Pogány Péternek
ós alsóborsai Vizközi Andrásnak adományoz egy itteni birtokrészt. 1506-ban
Verbczi Isvánnak is van itt birtoka. 1533-ban Csorba Gergely fiai és Csorba
Pál osztozkodnak birtokukon. 1540-ben a magvaszakadt Csorba János birtokát
Hlyésházi Illyés Tamás pozsonyi alispánnak és testvérének, Saághi Deák
Imrének és fiának, Zsigmondnak hagyományozza. Az 1553-iki összeírásban

az óbudai apáczáknak 6, Csorba Jánosnak 2, Illyés Ferencznek 1, az Olgyai
családnak 1 és a pálosoknak 3 portájok van itt. 1647-ben a pozsonyi
apáezáké, 1787-ben a vallásalapé volt. Késbb az Esterházyak lettek az urai,

azután & Zichy és Batthyány grófok, ma pedig Pálffy Béláné grófnnek van itt

nagyobb birtoka. I. Lipót király 1679-ben betiltotta a község hetivásárjait.

1699-ben mezváros. Ugyanekkor a pestis pusztította lakosait. A község
határában a Rákóczy-féle felkelés idejében ütközet volt. A múlt század elején

sörház is volt itt és országos vásárai nagyon látogatottak voltak. Plébániája
az 1390-iki összeírásban már említve van, de mai temploma az si templom
helyén 1886-ban épült. Az egyház birtokában a XVII. századból nagyon
érdekes zománczozott ezüst-feszület van, melyet egy Zichy grófn ajándéko-
zott az egyháznak. Az érdekes ötvösm, hátsó részén, Krisztus kínszen-

vedéseinek a jelvényeivel van díszítve. Az egész ötvösm, Krisztus alakját

kivéve, aranyozva van. Nagymagyarhoz tartozik és a múlt század elején

említve van Újvásár és Mocsola puszta, mely utóbbiról már 1330-ban találunk

írott nyomokat. Újvásár már 1298-ban szerepel, a mikor Gombai Kumpert
fiai, Olgyai Péter eomesnek adják el. Az 1553-iki összeírás szerint az óbudai

apáczáknak itt 3 portájuk van. A község határában, 1319-ben egy Kökényes

nev község is szerepel, mely Kondorost Pálé és fiaié. 1620-ban Kökényrév

néven találjuk említve. Ide tartozik még Nagyerd. A községben van posta

és távíró, vasúti állomása pedig Somorja-Uszor. Körjegyzségi székhely.

Nagypaka, a Csallóközben fekv magyar kisközség, 65 házzal és 330

róm. kath. vallású lakossal. Már 1222-tl kezdve szerepel. Hajdan Egyház-
paka volt a neve, st német Kapeln nevén is találjuk említve. 1352-ben egy
határjáró levél említi. A pozsonyi vár tartozéka volt és a gellei érseki szék-

hez tartozott. Az 1553-iki összeírásban 24 portával királyi birtokként szere-

pelt. 1787-ben a Pálffy grófoké. Egyháza 1309-ben már fennállott és Pázmány
is a régi egyházak között említi. Mai temploma 1678-ban épült. A községhez
tartozik Nagyerd puszta. Van vasúti állomása, de postája és távírója Somorja.

Nagysenkvicz, a Kis-Kárpátok alatt fekszik, 143 házzal és 1109 róm.

kath. vallású, tótajkú lakossal. Körjegyzségi székhely. Hajdan úgymint Kis-

senkvicznek, ennek is Sánok volt a neve és Pozsony vár tartozéka volt. Sorsa

összefügg Kissenkviczével. Lakosai a XVI. században kipusztultak és Beniczius

Miklós 1550-ben horvátokat telepített ide, kik azonban eltótosodtak. Ma is

nagyon sok horvát hangzású személynevet találunk itt. Egyik leírója meg-
jegyzi, hogy hajdan a Zrínyiek voltak a földesurai és ennek emlékét az

Zrinska Gora nev hegy tartja fenn. Mi azonban úgy tudjuk, hogy ez tévedés,

mert a nevezett hegy tiúajdonképen csak egy nagyobb befásított domb,
melyen a múlt század elején egy Zrínyi nev birtokos lakott és róla

nevezték el ezt a dombot Zrinyi-hegynek. 1647-ben már a Pálffyak az

urai és most is id. Pálffy János grófnak van itt nagyobb birtoka. A köz-

ségben van Gross Samunak szeszgyára és Mahota Józsefnek téglagyára, mely
utóbbinak területén gyakran bukkannak skori leletekre. Temploma srégi,

de a község pusztulásával az is rombadlt. Az 1756-iki canonica visitatio

szerint a Kostaniczáról idetelepített horvátok a rombadlt templomot fel-

építették és várszeren, lrésekkel ellátott ers kfallal vették körül, mely
máig is fennáll. A templom tornyát a kereszten kívül félhold is díszíti,

mely még a török idkbl származik. Az egyház birtokában aranyozott

ezüst-monstranczia van 1766-ból, továbbá két régi aranyozott ezüst-kehely,

melyek közül az egyik zománezm és drágakövekkel van díszítve. A község

nagyobb része 1879-ben leégett. Nagysenkviczrl származik a Kovachich
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család ; itt született Kovachich Márton György történetbúvár és törvénytudós,
ki senkviczi elnévvel 1799-ben nemességet nyert. Ide tartoznak Cssztelek
major, Sárf erdrlak és egy névtelen erdrlak. Van saját postája. Táví-
rója Modor, vasúti állomása Modorsenkvicz.

Nagysíír, vágvölgyi tót kisközség, 128 házzal és 872 róm. kath. vallású
lakossal. Az e vidéken elterjedt hagyomány szerint e községet Súr vezér
.alapította. Királyi birtok volt, melyet IV. Béla 1261 körül Truslef és Luipold
nev nemeseknek adományoz. Zsigmond király 1439-ben György grófnak
zálogosítja el. 1439-ben Albert király a Eozgonyiaknak adományozza. 1523-ban
a Thurzók lettek az urai , a kiktl 1635-ben az Esterházyak örökölték.

Ma három Súr van e vidéken, melyek hajdan egy községet alkottak. Varrasúr
régi pecsétje legjobban bizonyítja ezt, mert „Sigillum Trium Sur 1514"

feliratot visel. Az 1553-iki portális összeírásban két Nagysúr nev község

Nagysíír

NAGYSZARVA. — AZ ILLÉSHÁZY-FÉLE KASTÉLY (MOST PONGRÁCZ FRIGYES GRÓFÉ).

szerepel. Az egyik királyi birtok, a másikban Báthori Andrásnak 6 és a

borostyánki uraknak is 6 portája van bejegyezve. Újabbkori birtokosai az Ester-

házyak. Hajdan magyar lakosai voltak. Katholikus temploma 1793-ban épült.

A plébániának értékes könyvtára van; az egyház 1741-bl ezüst-kelyhet

riz, mely czímerrel díszítve a következ föliratot viseli: „A. R. D. Joan.

Tesseni Paro : Ladiczensis proprio pro usu suo fieri curavit 1741". A köz-
séghez tartozó Botszeg nev dl régi község emlékét rzi. 1323-ban Botfalva

néven szerepel és Boleszló esztergomi érsek az itteni nemes jobbágyoknak
szabadságlevelet ad. A pápai tizedszedk jegyzékében Bot néven van említve.

Az 1553-iki összeírásban Serédy Gáspárnak 3 portája adózik itt. Van saját

postája, de távírója és vasúti állomása Szered.

Nagyszarva, kisközség a Csallóközben, 449 magyar lakossal. Vallásuk Nagyszarva,

róm. kath. A házak száma 41. Hajdani neve Szent-András, Szentandrásfa és

Szent-Andrásfalva volt. Mai neve, fölváltva a régivel, csak a XVII. században
említtetik elször. Legrégibb birtokosául a XV. században a Sárkány családot
ismerjük ; ennek itt ekkor már véd- és vízmvekkel megersített várkastélya
volt, melyet 1570-ben alakíttatott át Mésházy István. Ezek után ni ágon
a birtokot és a kastélyt Batthyány József gróf örökölte és ugyancsak ni
ágon került Ponarácz Frigyes gróf tulajdonába, kinek neje Batthyány-leány.
A régi várkastély, teljesen átalakítva, ma is kitn áUapotban van és a kert
fell való homlokzatát az Illésházy család czímere díszíti. Az ott látható és
1570-bl való latin fölirat szerint Illyésházy István, Liptó vármegyiLiptó vármegye fispánja

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony várraegye.
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építtette fel II. Miksa császár idejében; ez azonban úgy értend, hogy akkor
építtette újjá a régi várkastélyt. Az 1553-ból való összeírásban a Harkány
családon kívül még több birtokosa szerepel. A Sárkány család 3, Bakics
Péter 2, Tóth Tamás 2 1

/,, Pethö Antal 2 1
/.,, Literáty Ferencz 1

/i és Arhnay
Miklós 12, 1647-ben pedig Sárkány Miklósné 4 portát bírnak itt. 1521-ben
II. Lajos király és neje nászútjok alkalmával megfordultak az itteni várkas-
télyban, a mikor Sárkány Ambrus fényes böjti ebéddel vendégelte meg az
egész násznépet. x\ múlt század elején az Illésházyaknak itt híres ménesük
és juhtenyésztésük volt. Egyháza már 1390-ben a pozsonyi fesperességi
plébániák között szerepel. Régi temploma a községen kívül áll és Szent-
Andrásnak van szentelve. Belseje román és gót részleteket tüntet fel. Itt

nyugszik Ákosházi Sárkány Erzsi, kinek czímeres sírköve 1655-ben készült.
Ide tartoznak Kisszarva, Kövecses és László major. A községben van posta,
távírója Nagylég, vasúti állomása Somorja-Uszor és gzhajó-állomása Kört-
vélyes.

Nagyudvarnok, kisközség az Alsó-Csallóközben. Házainak száma 58,

róm. kath. vallású magyar lakosaié 372. Körjegyzségi székhely. Legrégibb
nyomát 1341-ben találjuk, a mikor Feludvarnok néven a pozsonyi várjob-

bágyok birtoka és a királyi udvarnokok lakóhelye, 1380-ban I. Lajos király
Pókateleki Miklós fiát, Jakabot ós testvéreit iktattatja új adomány czímén e

birtokba. 1423-ban az itteni nemesi birtokosok s a Bazini és a Szentgyörgyi
grófok között birtokper folyt. Az 1553-iki összeírásban Zomor János 5, Amadé
Mihály lVa , Bucsuházy Tamás 3 és Soldos György 1 portája szerepel.

Késbbi birtokosai a Kondé, Bittó, Bacsák, Biró és a Szabó családok voltak.

Azután a múlt század második felében a Hütter és Wahlberg családoknak
volt, most pedig Habermann Nándor vezérkari kapitánynak van itt nagyobb
birtokuk. A községben Tóth Elemérnek nagyobb úrilaka van, mely azeltt
a Kondé családé volt. A falu templom nélkül szkölködik. 1863-ban nagy
tzvész pusztított itt. Nagyudvarnok határában feküdt Szolgagyör község,

mely 1399-ben Zolgagyeur néven van említve. Most Vilmos puszta, Rózsa és

Szigeti major tartoznak ide. A község postája, távírója és vasúti állomása
Dunaszerdahely.

Nahács. Nahács, tót kisközség a Vág völgyében. Házainak száma 91, lakosaié

pedig 487. Vallásuk róm. katholikus. A községnek Dejtén van a postahiva-

tala, a távírója pedig Szomolányban, vasúti állomása meg Nádason. Hajdan
hol a jóki, hol pedig a szomolányi vár birtokai közé tartozott és e birtokok

sorsában osztozott. 1644-ben az Erddyek a zágrábi káptalannak zálogosítják

el, 1647-ben Erdödy Gábor az ura, kinek özvegye : Amadé Judith a trencséni

jezsuitáknak adja zálogba. A XVII. század közepe táján horvátokat telepítettek

ide. Végre a Pálffyak tulajdonába jutott és most Pálffy József grófnak
van itt nagyobb birtoka. Katholikus temploma a falu nyugati részén, fen-

síkon fekszik. Régiségét gótikus részletei bizonyítják, különösen a szentség-

házat díszít kkereszt, mely az 1596. évszámot viseli. Határában Szent-

Katalin templomának és zárdájának romjai láthatók. A zárdát és valószínleg
a templomot is Erddy Kristóf gróf 1618-ban építtette, de fia, illetleg fiának

neje késbb megnagyobbíttatta. Az 1756-iki canonica visitatió szerint e

templom „nagyszer és díszes épület" volt. 1645-ben Rákóczy György
hadai, 1663-ban pedig a törökök és a császári csapatok dúlták föl a zárdát.

Mikor József császár alatt az itt volt szerzetesek a zárdát elhagyták, rokkant
katonákat hely eztek el benne. Késbb ezeket is elvitték és az épületet egy
rre bízták, ki a sírboltot kifosztotta. Azóta az épület lakatlan maradt és

lassanként elpusztult. A községhez tartozik Czerova major.
Nebojsza. Nebojsza, mátyusföldi tót kisközség, melyben azonban magyarok is lak-

nak. Házainak száma 32, róm. kath. vallású lakosaié 460. A nebojszai

Balogh család si fészke. Királyi birtok volt, melyet Zsigmond király Norinberg

nev pohárnokának adományozott. Ennek leánya révén a Balogh család

tulajdonába került. A Balogh-féle kastélyt, mely ma Gülcher Árminé, Bél

Mátyás szerint, még Zsigmond király építtette várkastélynak. Tényleg nagy,

négyszög, emeletes épület, magas falakkal. Védmveit Bél Mátyás is

említi. Els átalakítását Szluha Ferencz késbbi birtokosától nyerte. Azután
a birtok és a kastély a Viczay családé, késbb Schlossberg László pozsonyi
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Nemessúr.

alispáné lett, majd a szalabéri Horváth családé, egy darabig Draveczky báróné

és Amadé gróf zálogosbirtoka, míg végre az egész birtok a kastélylyal együtt

Galgóczy Antal birtokába jutott. A Galgóczy családtól 1849-ben Güícher
Jakab Tivadar vette meg. Ma ennek fia, Qülcher Ármin a tulajdonosa. Van
itt keményít-gyár is, mely szintén a Gúlcher Árminé. A község postája és

távírója Galánta, vasúti állomása pedig Gány.
Nemessúr, vágvölgyi magyar kisközség, körjegyzségi székhely, 44 házzal

és 256 róm. kath. vallású lakossal. E néven csak az újabb korban szerepel,

mert hajdan Nagysúrhoz tartozott és annak sorsában osztozott. Magyar köz-

ség volt, de idvel eltótosodott. Lakosai nemesi jogokat élveztek. Katholikus
kápolnája 1869-ben épült. Postája Nagysúr, távírója és vasúti állomása Szered.

Németbél, hajdan királyi birtok, mely 1337-ben királyi adományként Némettel.

Orros Péter tulajdonába került. I. Lajos király Morochuh honti fispánnak
adományozta. Az 1553-iki összeírásban mint a horvátoktól megszállott új

hely szerepel. 1787-ben a kir. kincstáré. Ujabbkori nemesi birtokosai isme-
retlenek. A községben csak kápolna van, mely 1732-ben épült. 35 házát 197

róm. kath. vallású lakos lakja, a kik mind magyarok. Postája Magyarbél,
távírója és vasúti állomása Szempcz.

Németdiószeg, kisközség, közvetetten Magyardiószeg szomszédságában, Németdksieg.

107 házzal és 737 magyar és német lakossal, kik között azonban a róm. kath.

vallású németek vannak többségben. Újabb telepítés, melyet II. József császár

telepített meg 1781—85 között németekkel ; ebben az idben azonban Magyar-
diószeghez tartozott és csak késbb lett külön község. Temploma nincs a köz-

ségnek
;
postája, távírója és vasúti állomása Magyardiószeg.

Németgurab, magyar kisközség, körjegyzségi székhely, 283 házzal és

1374, nagyobbára ág. ev. h. vallású lakossal. Sorsa hajdan Horvátgurabéval
függött össze. Ide is Illésházy gróf nádor telepítette a horvátokat Az 1553-iki

összeírásban Serédy Gáspár 15 portája szerepel. 1647-ben a falu már a

Pálffyak tulajdona, a kik itt kastélyt is építtettek. Ma is id. Pálffy János
grófnak van itt nagyobb birtoka. A községben két templom van. A katho-
likus templom építési ideje ismeretlen, az evangélikus templom 1788-ban épült.

1892-ben a község legnagyobb része leégett. A község határában 1423-ban
Csandal község van említve. Régen királyi birtok volt, ma pedig Német-
gurabhoz tartozó puszta. A községnek Rété a postája; távírója és vasúti állo-

mása pedig Szempcz.
Neustift, a Kis-Kárpátok alatt fekv tót kisközség, 75 házzal és 458

lakossal, a kik mind róm. katholikusok. Hajdan Újfalu néven is említve

van a vöröski „Registratur" czím írott könyvben. Késbb Nestich tót neve
is szerepel. A nagyszombati Klarissza-apáczák birtoka volt, de Bethlen Gábor

Németgurab.

Nenstift.

NEBOJSZA. A BALOGH-FÉLE KASTÉLY (MOST GÜLCHER ÁRMINÉ).
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elvette tlük ós L620-ban Erdödy Gábornak és Györgynek adományozta.
E réven a Pálfyak lettek az urai és most is id. Pálffy János grófnak van itt

aagyobb birtoka. Temploma nincs a községnek. Postája, távírója és vasúti
állomása Szentgyörgy, [de tartozik a Józsefvölgyi villa és az erdészlak.

Ny*. Nyék, mátyusföldi magyar kisközség, 113 házzal és 673 róm. kath.
vallású lakossal. Hajdan Csák Máté birtoka. Az 1553-iki összeírásban Báthory
András és a borostyánki urak 5—5 portái adóznak itt. 1647-ben az Ester-
házyak tulajdona lett és ma is Esterházy Mihály grófnak van itt nagyobb
birtoka. A község pecsétje „Pagus Neik 1686"" föliratot visel. A faluban
Kufier Viktornak szeszgyára van. Temploma nincs a községnek. Ide tartozik
Péterhám, mely 1323-ban szerepel, a mikor Boleszló esztergomi érsek az
itteni nemes jobbágyoknak szabadságlevelet ad. 1559-ben Török Balázst
találjuk itt birtokosul. A község postája Hidaskürt, távírója Diószeg és vasúti
állomása Galánta.

t'seUe- UgeMe, kisközség az Alsó-Csallóközben. Római kath. vallású, magyar
lakosai vannak, kiknek száma 240, házainak száma meg 37. Körjegyzségi
székhely. Hajdan a gellei érseki székhez tartozott és II. Lajos királynak
1524-ben a gellei székhez intézett rendeletében már a mai nevén szerepel.

Az 1553-iki összeírásban királyi birtok és portáinak száma 8. Késbb aPálffyak
birtokába került, A községnek nincs temploma. Postája Egyházgelle, távírója
és vasúti állomása pedig Patony.

oigya. Olgya, felscsallóközi magyar kisközség, melynek 48 házát 284 róm.
kath. vallású lakos lakja. E község 1251-ben szerepel elször, a mikor az van
róla írva, hogy határa pozsonyi várbirtok. Ez idben Ougya, majd késbb
Ouga néven merül fel. 1251-ben Puer pozsonyi alispán valamely itteni birtok-
részt Böjtös mesternek ítél oda. 1358-ban, a mikor Olga néven találjuk említve,
már az Olgyaiak az urai és Olgyai Endre fia János 60 ekényi földet ad húgának.
1380-ban egy határjáró levélben Olgia, 1488 május 29-én Mátyás király okle-
velében Ogya a neve. Késbb az UdvarnoJcy és a Bacsák család is birtokosa
lett és a miüt század els felében Olgyai Kifolynak és Zsigmondnak s Bacsák
Vendelnek volt itt nagyobb birtoka. Említést érdemelnek Félnyárasd, Lan-
dorgócz és Mocsola dli. A községnek nincs temploma. Postája és távírója

Nagymagyar, a vasúti állomása Somorja-Uszor.
oiiétejed. Ollétejed, magyar kisközség az Alsó-Csallóközben. Házainak száma 22,

róm. kath. vallású lakosainak száma 121. A község postája, távírója és vasúti

állomása Dunaszerdahely. A Tejed nev községekrl már más helyen volt

szó. E község nevét Öllé nev régi nemesi birtokosától vette. Máskülönben
sorsa azonos a Lidér-Tejed nev községével. Ma a Franck fiai pozsonyi ezég-

nek van itt nagyobb birtoka. A falunak nincs temploma.
ottóvölgy. Ottóvölgy, a Kis-Kárpátok alatt fekv kisközség, körjegyzségi székhely,

210 házzal és 1158 róm. kath. vallású, tót lakossal. Régi német telepes

község, mely a vöröski várbirtokok közé tartozott, de már a XVI. század-

ban kiváltságokat nyert. 1606-ban mezvárosként van említve, melynek H.
Ferdinánd 1629-ben vásártartási szabadalmakat adott. A község akkori neve
Ottenthal. A községházán ma is rzik Ferdinánd szabadalomlevelét, valamint
a községi német anyakönyveket, melyek 1638-tól 75-ig terjednek és egyl606-ból
való, német nyelven írt árvakönyvet. A község régi jegyzkönyvei is németek
és az els tót végzés csak 1747-bl való, a mikor a helység Opltal eltótosított

néven is szerepel. Az 1553-iki összeírásban Otontal alakban van említve és

ekkor a Fuggerek 32 portáját róják meg. Ortvay az eddigi helynévmagyará-
zóktól eltérleg nevét az Ongud, Ompud vagy Ompudinus személynévbl szár-

maztatja. Pozsony vármegyében hajdan tényleg laktak Ompudok és pedig

Karcsán Ombud és fiai, Mahalán meg Ompudynus. Tény az is, hogy Ompitál
közelében tényleg állott egy Mahalán nev község, melyre nézve azonban
csak a XD7. század végén találunk írott nyomokat, a mikor Pensaurai Henrik
érseki helynök jegyzéke az ottondali plébánost is említi. 1645-ben és 56-ban
epemirigy dúlt a községben. 1663-ban a törökök dúlták fel és 1686-ban a

felkel csapatok zsarolták. 1831-ben és 1866-ban lakosai közt a kolera szedte

áldozatait. Katholikus temploma a XIV. században már fennállott. Hajdan
gótikus volt, de stílusát a sok átépítéssel elrontották. Újabb hajóját 1664-ben

kezdték építeni, s 1721-ben megnagyobbították. 1832-ben Palkovies György
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Padány.

esztergomi kanonok a templomot megnagyobbíthatta és a tornyot felépíttette.

Az egyház birtokában, egyik régi birtokosa : Sckwartz Mihály adományából,
1769-bl való, aranyozott ezüstbl készült szentségtartó és ngyanily kehely
van, továbbá 1728-ból igen szép és értékes ezüst-kereszt. Itt áll még, a
templom közelében, a Szent-Lénárd tiszteletére szentelt gótikus kápolna, mely
búcsújáróhely. Hozzá van építve Szent Flórián kápolnája, melynek oltárképét

Pálffy Miklósné szül. Harrach Eleonóra állíttatta. Ezeken kívül még két

kápolna van itt, és pedig a Szent Sebestyén és a Szent Anna kápolna,
melyek újabb keletek. Az ottentáli erdben Üveghuta néven egész kis község
volt, a hol már 1679-ben 246-an foglalkoztak üveggyártással. A múlt század
els felében papirmalom is volt itt. Ottóvölgy, a többi vöröski birtokokkal

együtt, idvel a Pálffyak tulajdonába jutott és ma is id. Pálffy János és ifj.

Pálffy János grófoknak van itt nagyobb birtokuk. Ide tartoznak Újmajor,
Üveghuta telep, Zabité halásztelep és Papirmalom. A község postája Cseszte,

távíróhivatala és vasútja pedig Nagyszombat.
Padány, alsócsallóközi magyar „kisközség, 104 házzal és 588, nagyobb

részben ev. ref. vallású lakossal. si beseny-telep, melyet egy 1265-iki

oklevél már mint ilyet említ. 1288-ban Terra Padan, 1291-ben Villa Padan,
1326-ban meg Possessio Padan a neve. 1341-ben a padányi és a petényi nemesek
közötti határjárási perben szerepel. A pápai tizedszedk jegyzékébe Podans
elferdített néven van bejegyezve. Régi nemesi község, a hol ma id. László

Vincze a legnagyobb birtokos. Péterháza, Dienes és Iklér nev dli, úgy
látszik, régi nemesi birtokosaik nevét örökítették meg. A lakosok olvasókört
tartanak fenn. A református templom 1787-ben épült; az egyháznak 1693-ból
való érdekes ezüst-kelyhe van. A községhez tartozik a fentemlített határ-
járási perben már szerepl Petény puszta, mely hajdan valószínleg Padánynyal
együtt Pozsony vár tartozéka volt és 1298-ban van említve. Az 1553-iki

összeírásban csak egy portája szerepel. A községnek Alistál a postája, táví-

rója, a vasúti állomása pedig Felistálnyárasd.

Pagyerócz, a Vágvölgy és a Kis-Kárpátok között fekv tót kisközség, Pagyerócz.

50 házzal és 266 róm. kath. lakossal. A szomolányi vár tartozéka volt és

az 1553-iki portális összeírásban Losonczi Istvánnak itt 9 portája adózik.

1636-ban Erdödy György és Gábor Esterházy Dánielnek zálogosítják el.

1787-ben már a Pálffyak az urai. Legrégibb neve Pogyorócz; az újabb korban
Pagyerovcze néven is említik. Katholikus temploma a XIX. század elején

épült. A falu postája Bohunicz, távírója és vasúti állomása Nagyszombat.
Partot kisközség a mátyusföldi síkságon, 511 róm. kath. vallású lakossal.

A házak száma 82. E községet Paulj néven egy 1282-iki oklevél említi.

1307-ben, a mikor Paldy néven szerepel, Kenéz comes, Dudvágszeqi Mihályfi
Jakab comesnek adományozza. 1339-ben Kenéz fiainak, Fülöpnek és Péternek
birtoka, de ez a Kenéz nem azonos az elbb említettel. A pápai tizedszedk
jegyzékében Pauli néven említtetik. 1352-ben I. Lajos király Bessenyö János-
nak és testvéreinek adományozza. 1553-ban a már sokszor említett össze-
írásba Páldy néven csak 3 portája van felvéve. Ekkoriban a nagyszombati
apáczáké, 1787-ben a kir. kincstáré. Késbb az Esterházyak lettek az urai.

Egyháza srégi, de mai temploma 1643-ban épült. A község postája és táví-

rója Vedrd, vasúti állomása Cziffer.

Papfa, tót kisközség, 68 házzal és 540 róm. kath. vallású lakossal.

A pozsonyi káptalan és a prépostság si birtoka. Már 1290-ben itt laktak ez
egyházi testületek népei és ezért nevezték Poppnepe (Papnépe)-nek. 1400-ban
már Papfolua-nok írják. Az 1553-iki összeírásba mindössze 2 1

/a portája
van felvéve. Birtokosa ma is a pozsonyi káptalan. Temploma nincs a köz-
ségnek. Postája és távírója Ivánka, vasúti állomása pedig Cseklész. Ide tar-

toznak Káptalan, Nahács és Prépostszeg majorok, Szúnyog csárda és Kültelek.
Papkörmösd, a Feketevíz mellett fekv kisközség, 53 házzal és 338 róm. Fapkörmösd.

kath. vallású tót lakossal. Legels nyomát 1346-ban találjuk, a mikor a
pozsonyi káptalan Streis Marchard pozsonyi polgárt iktatja birtokába. 1540
után elpusztult hely. Az 1553-iki összeírásban már a pozsonyi káptalan bir-

tokaként szerepel 3 portával. Ujabbkori birtokosai a Pálffyak. Csak kápolna
van a községben és ez 1899-ben épült. Postája Királyfa, távírója és vasúti
állomása Szempcz.

Páld.

Papfa.
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Péntekstír

Pered.

Pernek.

Pila.

Pinkekarcsa.

Pódafj

PÓ3fa.

Pénteksúr, magyar kisközség, 30 házzal és 171, nagyobbára róm. kath.
vallású lakossal. Os idk óta megült hely, melynek határában La Taine-kori
és római régiségekéi találnak. Í481-ben már a mai nevén szerepel, Pyntelcswr
alakban. A gefiei érseki székhez tartozott és lakosai nemesi eljogokat
élveztek. Az 1553-iki összeírásban is királyi birtokként szerepel. Késbb a
Pálffy-íéle szeniorátusé lett. Temploma nincs a községnek. Postája Királyfa,
távírója és vasúti állomása pedig Szempcz.

Pered, nagyközség a mátyusföldi síkságon, a budapest-bécsi vasútvonal
közelében. Egyike a vármegye legrégibb községeinek, melynek nevét elször
1138-ban Beregheg alakban, 121 l-ben pedig Beruczegu, 1214-ben Brugscug,
1223-ban Beregsceg alakban emlegetik. Állítólag si kun telep. 1553-ban az
esztergomi érseké, 1647-ben a nagyszombati jezsuitáké, 1787-ben a vallás-
alapi'' volt. Itt volt 1849 június 20. és 21-ón a híres peredi csata, melyrl
más helyen van szó. E csata emlékére a falu határában honvédemléket állí-

tottak. A jezsuita-rend eltörlése után a helységet az állam foglalta le és
ekként került azután a múlt század elején a pesti egyetem tulajdonába.
Lakosai hajdan nevezetes marhatenyésztést ztek. 1694-ben mint nevezetes
balásztelep van említve, a hol számos alföldi halászcsalád telepedett meg.
Van itt egy nagyobbszabású mmalom és a nép érdekeit czélzó gazdasági
népkör. 1831-ben a kolera pusztította a lakosságot. 1849-ben a község a
peredi csata lefolyása alatt teljesen leégett, s 1890-ben is nagy tz martaléka
ln. Katholikus temploma, egy régibb templom helyén, 1803-ban épült. A köz-
ségnek saját postája van. Távírója és vasúti állomása Vágsellye.

Pernek, a Kiskárpátok alatt fekszik. Tót kisközség, 197 házzal és
1107 róm. kath. vallású lakossal. Hajdan szintén a vöröski várbirtokok közé
tartozott és ezeknek a sorsában osztozott, míg végre a Pálffyak tulajdonába
került és ma is Pálffy Miklós herczegnek van itt nagyobb birtoka. Régen
arany- és ezüstbányája is volt, melyeket még a múlt század elején említenek.
1867-ben a község nagyobb része leégett és ekkor 16 emberélet is a tz áldo-

zatául esett. A községnek Malaczka a postája, távírója és vasúti állomása.
Ide tartoznak Bazini völgy és Nyahodmiskó puszta.

Pila, Vörösk alatt fekv tót-német kisközség. A házak száma 54, túl-

nyomólag tótajkú, róm. kath. vallású lakosainak száma 306. A vöröski vár
si birtoka, mely az itt már századokon át fennálló frészmalomtól vette tót

nevét. Az 1550-iki vöröski számadási könyvek szerint itt ez évben 9523
deszkát vágtak. A XVII. században nagyobb papirmalom is volt itt, mely
még a múlt század 80-as éveiben is fennállott. A múlt század 50-es éveiben
még posztókallói és frész- és lisztmalmai is voltak. Ma is 3 frészmahnuk
van itt a Pálffyaknák, Weisz Tivadarnak pedig kisebb rézhámora. Kápolna-
szer kis temploma a XVI. században épült. A község postája Cseszte,

távíróhivatala Modor és vasúti állomása Modor-Senkviczen.
Pinkekarcsa, alsócsallóközi magyar kisközség, 34 házzal és 169 róm.

kath. vallású lakossal. A többi Karosa nev községek sorsában osztozott

és Pinkekarcsa néven a vaj kai érseki székhez tartozó községként csak az

újabb korban van említve. Temploma nincs ; postája Királyfiakarcsa, távírója

és vasúti állomása pedig Dunaszerdahely.
Pódafa, magyar kisközség az Alsó-Csallóközben, melynek lakosai nagy-

részben róm. kath. vallásúak. Házainak száma 41, lakosaié 168. Postája,

távírója és vasúti állomása Dunaszerdahely. 1455-ben V. László király a Poda-
Etheieknek adományozza. 1787-ben is még a Póda családé. Késbbi birtok-

viszonyait és nemesi birtokosait nem ismerjük. Temploma nincs. Az itt lev
gzmalom a dunaszerdahelyi gzmalom-részvénytársaságé. Ide tartozik Marczel
major és Zöldfa tanya. A község postája, távírója és vasúti állomása Duna-
szerdahely.

Pósfa, alsócsallóközi magyar kisközség, 29 házzal és 220 róm. kath.

vallású lakossal. 1423-ban Pósafalva néven királyi birtok. 1466-ban Podza-
falwa alakban szerepel, mint a pozsonyi vár tartozéka. Az 1553-iki portális

összeírásba Poosfalva néven királyi birtokként 9 portával van felvéve. Késbb
a Pálffyak lettek az urai. Temploma nincs a községnek. Ide tartoznak Kis-
posta és Pósfa puszták. Postája Egyházgelle, távírója és vasúti állomása
Patony.
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Pozsony-Borostyánkö, a Kis-Kárpátok alatt fekv tót kisközség, 114 házzal

és 903 róm. kath. vallású lakossal. Elször 1349-ben említik Borostyán néven.
Késbb Ballenstein német és Paistu tót néven is elbukkan. A község fölött

emelked borostyánki vár tartozéka volt, mely 1446-ban Szentgyörgyi Péter

özvegj'ének, Marczali Hedvignek jutott osztályrészül. A XVI. században még
mindig a Bazini és a Szentgyörgyi grófok az urai. Késbb a Pálffy családé

lett, de ma már Károlyi Lajos grófnak van itt nagyobb birtoka. Várát a

francziák 1810-ben levegbe röpítették. Hajdan a községben lportorony is

volt. A Pálffyaktól vette meg az Eiberg család, de a lporgyár légberöpült s e

családnak egyik tagja is áldozatául esett a robbanásnak. A XVIII. század
elején ismét felépült gyár, mely késbb a Dengler családra szállott. 1881-ig

fenntartotta; de ekkor megsznt. Hajdan vas- és rézhámora is volt s ez

utóbbi még ma is fennáll. A múlt század elején volt papirmaima is.

Propadle nev völgyében említésre méltó barlang van. A község 1864-ben
tz következtében pusztult el. Katholikus temploma srégi és újabban alakí-

tották át. Ide tartozik Kosariszkó és Szántóhegyi vadászlak is. A község
postája, távírója és vasúti állomása Stomfa.

Pudmericz, a Gidra patak közelében fekv tót kisközség, körjegyzségi
székhely, 195 házzal és 1627 róm. kath. vallású lakossal. E község való-

színleg a Pudmer vagy a Bodner személynévtl veszi a nevét. Els említését

Pensaurai Lénárdnak 1390-iki lajstromában találjuk, a mikor Pumurich néven
szerepel és plébániája is említve van. 1542-ben Vöröskvár tartozéka. 1561-bl
a pecsétje is ismeretes. 1705-ben Pálffy János gróf nádor, Herbeville császári

tábornok és Rákóczy seregei között itt véres ütközet volt, mely alkalommal
a felkel seregek vereséget szenvedtek , a község pedig teljesen leégett.

Szlmívelése már a XVI. század elején jelentékeny lehetett. A vöröski vár
urainak nagyszabású haltenyésztése volt itt és a halastavak nyomai még
ma is láthatók. A XVII. században malmai is híresek voltak, fazekasai pedig
külön czéhet alkottak. Lobogójukat ma is a templomban rzik. A község
plébániája megvolt már a XIV. században. Régi temploma a XVIII. század
elején pusztult el, új temploma 1735—36-ban épült, de 1774-ben leégett és

helyébe 1782-ben újat építettek. Az'egyház birtokában Mátyás-korabeli gótikus

szentségtartó, 8 román stil gyertyatartó és egy XVI. századbeli gótikus ezüst-

kehely van, melyet 1618-ban Redern Kristóf, Miksa fherczeg pohárnoka és

udvari kamarása ajándékozott az egyháznak. A lakosok fogyasztási és hitel-

szövetkezetet és katholikus olvasókört tartanak fenn. Mai nagyobb birtokosai

idsebb és ifj. Pálffy János grófok. Kápolnáját a XVIII. század végén Pálffy

Rudolf gróf építtette. A község mellett, magas fensíkon áll ifj. Pálffy János
gróf toronynyal ékesített, hatalmas új kastélya, mely kiváló Ízléssel és kénye-
lemmel van berendezve. Ide tartozott hajdan Fancsal puszta, mely a pápai
tizedszedk jegyzékében Fansol néven külön községként szerepel. 1335-ben
Mogh comes van birtokosául említve. Határában vannak Lindává, Pali, Omajor
és Újmajor. A községnek saját postája van, távírója Cziffer, vasúti állomása
pedig Báhony.

Pusztafödémes, magyar és tót nagyközség. Házainak száma 143, és

nagyobbára tótokból álló róm. kath. vallású lakosainak száma 1724. 1221-ben
Villa Fudemus, 1423-ban pedig Uyfedemes néven királyi birtok volt. Lakosai
késbb nemesi eljogokat nyertek. Nemesi birtokosai közül ismerjük a Maho-
lányi, Spáczay, Ambró, Krizsány, Farkas, Miksitz, Szilágyi, Noigel, Lányi, Pap,
Sernsey, Balogh, Ábrahámfy, Marczel, Pajor és Széllé nev családokat, de ezekkel
együtt a XVIII. század vége felé már a Zichy grófi család is birtokosai közt foglal

helyet és ma is Zichy József grófnak van itt nagyobb birtoka. Hajdan
magyar község volt, mely idvel eltótosodott. Idközben, különösen a XVII.
század vége felé németek is lakták, még pedig oly nagy számban, hogy ekkor
Németfödémesnek nevezték. Van itt egy régi kastély, melyet a Farkas család
építtetett, s ez most Zichy József grófé. A Marczel családtól is van itt egy
1771-ben emelt nagy épület. 1849-ben Petcz alispán elnöklése alatt e hely-
ségben gylés volt, és itt tette az alispán azt a kijelentést, hogy „ha a
magyarnak engedelmeskedem, akkor holnap fejbe lnek, ha pedig a német-
nek, akkor fölakasztanak". A katholikus templom igen régi; az anyaegyház
1600-ban alakult meg. Van itt egy „kardinális" nev mezei út, mely állítólag

Pozsony-
Borostyánkö.

Pudmericz.

Pusztafödémé?



104 Pozsony vármegye községei.

Pázmány érsek itteni birtokának köszöni a nevét. 1678-ban a pestis pusz-
tított itt. [de tartoznak Gyuresi, Hoor, Porosz, Réti és Szarvas majorok.

A községnek van saját postája, távírója és vasúti állomása pedig Diószeg.
Pusztapát. a vágvölgyi vasút mentén fekv kisközség, 36 házzal és 337

rom. kath. vallású tót lakossal. 1313-ban a nyitrai káptalan egyik oklevelében
Patuh néven szerepel. 1316-ban Symárfi Herch fia Péteré, a ki Kápolnai Jakabfy
Balázsnak adta el és ekkor már Nagy- és Kispáty van említve. 1324-ben
a pozsonyi káptalan Finta és István nev nemeseket iktat e birtokba.

A XVI. század elején a czifferi uradalomhoz tartozott és a Nyáryak voltak az

urai. A múlt század elején a Balogh, Andreán szky, Illés és a Zichy családokat

uralta és ma Zichy Pál Ferencz grófnak van itt nagyobb birtoka. Egyháza
nagyon régi , mert a pápai tizedszedk jegyzékében is szerepel, de mai
temploma a XVII. században épült. A község postája, távírója és vasúti állo-

mása Cziffer.

Püspöki. Püspöki, felscsallóközi magyar kisközség, körjegyzségi „székhely,

Pozsony közelében, 258 házzal és 1160 róm. kath. vallású lakossal. si német
telep, mely a XIII. század elején az esztergomi érsekek birtoka és lakóhelye

volt. Bél Mátyás említi az esztergomi érsek díszes kastélyát és a község

egyéb díszes épületeit, mkertjeit és körfalait. A hajdani primási palotában,

mely az idk folyamán többszörösen átalakítva, régi rendeltetését ma már
alig árulja el, most a községi hivatalok vannak elhelyezve. Az 1553-iki

összeírás szerint az érsekségnek 41 portája volt itt. Késbb más birtokosai is

felmerülnek, és pedig az Ormosdy, Chernél, özv. Beidnerné, Albert és Oalgóczy

családok, kiknek itt régi kúriáik is voltak. Ma is van itt még két régi úrilak,

melyek közül az egyik özv. Draskovics György grófnéé, a másik pedig

Galgóczy Antalé. Ma is az érsekségnek van itt nagyobb birtoka. si temploma
már 1229-ben szóban forog. Mai templomát 1889-ben megújították, de ez

nem az si templom volt; egyes részletei ugyanis azt bizonyítják, hogy a

XVI. század elejérl való. Az egyház gótikus szentségtartót riz a XIV.
századból. 1859-ben tz pusztította el a község nagy részét, mely a gyakori

vízáradásoktól is sokat szenvedett. Határában a Thököly-féle szabadságharcz

alatt kisebb ütközet volt. A XVI. században lakosai vámmentességet nyertek

és ekkortájt mezváros volt. Van itt hitelszövetkezet és gazdakör. Idetartoznak

Friedrich és Gyuri majorok, Galgóczy, Jegenyés, Kötélszer, Mogyorós és

Téglaház puszták és Kovácsszigeti erdrlak. A községnek postája, távírója

és vasúti állomása van.

Récse. Bécsé, a Vág völgyében fekv nagyközség, melynek lakosai nagyobb

részben tótok és róm. kath. vallásúak, de ág. ev. hitvallású németek is elég

szép számmal lakják. Házainak száma 630, lakosainak száma pedig 3843.

Legelször 1328-ban merül fel, a mikor Beuche-i Butger neje itten a nagy-

szombati Klarisszáknak egy szlt adományoz. 1332-ben Villa de Becse néven

szerepel. 1376-ban a királyné birtoka és ez idben a királyné szlit és a

gazdatisztjét is említik. 1414-ben Bechendorf német nevével is találkozunk,

majd Betisdorf sive Beche alakban van említve. Késbb Bacersdorf, Batschdorf,

st Bathsdorf néven is eltnik. Az 1553-iki összeírásban Báthori Andrásnak 15

és Farkas Jónásnak szintén 15 portája adózik. 1647-ben mezváros. Ez idben

itt Keglevich Ferencznek is 3 y2 portája volt. A XVII. században a Tewrewk,

Kolonich és az Erdödy családnak, a máriavölgyi Paiüinusoknak és a nagy-

szombati jezsuitáknak van itt birtokuk. Id folytán a Pálffyak lettek az urai

és most is Pálffy Miklós herczegnek van itt nagyobb birtoka. A Rákóczy-

féle felkelés alatt a kuruczok itt 700i) akó bort koboztak el, a labanczok meg
a szlket tették tönkre. A mai katholikus templom 1629-ben vétetett vissza

az evangélikusoktól, kiknek a mostani temploma 1835-ben épült. 1866-ban

az osztrák és a porosz csapatok között itt kisebb ütközet volt. Ide tartozik

Miklós major és Pokol csárda. A községnek van saját postája, távírója és

vasúti állomása.

Réte. Béte, mátyusföldi magyar kisközség, 202 házzal és 1079, nagyobbára

róm. kath. vallású lakossal, de a reformátusok is elég számosan vannak itt.

E községgel 1256-ban Petrus de Rethe nevében találkozunk. 1310-ben már

mint lakott hely, Terra Bethe néven van említve. A pozsonyi várföldekhez

tartozott, és lakosai nemesi eljogokat élveztek. Legrégibb nemesi birtokosául
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Róhrbach.

Rózsavölgy.

Sáp.

L368-ban Retkei Jánost ismerjük, de ugyanekkor Pongor neje Erzsébet, itteni

birtokrészét Lászlónak adja el. 1398-ban Nagy-likai Mihály fia János, itteni

birtokai eladja Borsai Jánosnak. 1469-ben súri Szüll Mihály és Borsai Pál
erszakkal foglalják el Retkei György birtokát és kúriáját. Már a XV. szá-
zadban számos nemesi birtokosa volt. 1438-ban Körtvélyesi Mihály is egyik
nemesi birtokosa. 1525-ben a Márkus, Karátsony, Priíckel, Imely, Sándor és
Dóka család is possessora. 1667-ben, a mikor nevét Beden alakban írják, a Méhes
és a Balogh család osztozkodnak itteni birtokukon. A múlt század elején
Borló Istvánt is nemesi birtokosai között találjuk. A község határában több
pogánykori r- és sírhalom van; az úgynevezett Zöldhalomról a lakosok
azt állítják, hogy földjét a törökök süvegeikben hordták össze. A község mai
templomai közül a róm. kath. 1817-ben, az ev. ref. templom pedig 1769-ben
épült. A református egyház birtokában több értékes ötvösm van és pedig:
egy kisebb aranyozott ezüst-kehely, melyet 1691-ben debreczeni Eötvös István
és felesége Oarai Erzsébet ajándékozott az egyháznak, továbbá egy nagyobb
aranyozott ezüst-kehely, melyet Tisza Lászlóné szül. Szénás Rebeka ajándé-
kozott 1778-ban; 1694-ben Maróthy János és Raczik Kata egy aranyozott
ezüst-tányért ajándékoztak. A község dl-nevei közül az egyik egy régi,

elpusztult községnek az emlékét tartja fenn. Ez Melénte, mely 1309-ben
Milenthe néven szerepel, a mikor Károly király a birtokot Máthé nádor tár-

nokának, Márton mesternek adományozza. 1331 eltt már Kenéz comes a
birtokosa, kinek fiai Fodor Istvánnak örökítik el. Ide tartozik Pörös major is.

A községnek van saját postája; távírója és vasúti állomása Szempez és

Rété rház.
Rohrbach, tót nagyközség, 254 házzal és 1326, róm. kath. vallású lakos-

sal. Hajdan a vöröski várhoz tartozott, késbb a detreki, majd a malaczkai
uradalom része ln, és ezeknek a sorsában osztozott, míg végre a Pálffyak
uradalmába került. Pálffy Miklós herczegnek ma is nagyobb birtoka van itt.

XVIII. századi adatok szerint 1756-ban 600 lakosa volt. Eredetileg német
telepes község, mely idvel eltótosodott és a XVI. században már Rarbok
tótos neve is van. Egyik dljének a neve Királydomb, mely a király birtok-

lására látszik mutatni. Mai katholikus temploma 1857-ben épült, de van itt

egy sokkal régibb, kbl épült harangtorony is. A múlt század elején nagyobb
olajgyár volt a községben. Ide tartoznak Horka major, Óbora vadászlak,
Olsovszki malom, Vájár puszta és Ribnyik, a hol hajdan nagyobb terjedelm
halastó is volt. 1709-ben a császári zsoldosok a községet több ízben meg-
támadták és kirabolták. A községnek saját postája van. Távírója és vasúti

állomása Malaczka.
Rózsavölgy, tót kisközség, 157 házzal és 954 róm. kath. vallású lakossal.

Körjegyzségi székhely. E község 1352-ben merül föl elször. 1390-ben
Rosonthal néven van említve. Zsigmond király Rázna néven Nagyszombat
városának adományozza ; Pázmány jegyzékében Rosonthal alias Rosendel néven
szerepel. Az 1553-iki összeírásba már a tótos Rossindal néven 32 portával

van bejegyezve, késbb Rosindol alakban szólnak róla. 1647-ben Sántha
Pálné, 1787-ben Nagyszombat város a birtokosa. 1683-ban Thököly csapatai

garázdálkodtak itt. 1680-ban, 1795-ben, 1806-ban és 1819-ben a^község nagy
része leégett, 1831-ben pedig a kolera tizedelte meg lakosait. si temploma
XIII. századbeli, de az idk folyamán átalakították és kibvítették. 1741-ben
épült a mai tornya; 1890-ben a templomot megnagyobbították. Van itt egy
kápolna is, mely 1739-ben épült. A községnek van saját postája, ellenben

távíróhivatala Nagyszombat, vasúti állomása pedig Cziffer.

Sáp, a Feketevíz és a Kisduna között fekv magyar kisközség, 49

házzal és 327 róm. kath. vallású lakossal. srégi község, melynek 1256-ban
Botho de Sanp nevében bukkanunk a nyomára. 1287-ben már községként
szerepel. 1324-ben a suapi nemesek vannak említve. 1383-ban Sápi Jordán
fia László, itteni birtokát átadja Hideghéti Félt fia Jakab leányának, Erzsé-

betnek. Késbb a Pálffyak uradalmába jut és ma is id. Pálffy János grófnak

van itt nagyobb birtoka. Temploma nincs a községnek, csak egy Duna-
újfalnval közös Szent-Úr nev kápolnája van, mely srégi építmény. A község
postája Magyarbél, távírója és vasúti állomása pedig Szempez.
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Sárf, tót kisközség, körjegyzségi székhely, 216 házzal és 1351 lakossal. sárfs.

A lakosok egytl-egyig róm. kath. vallásúak. E községgel 1254-ben Sárfi
Hiszus nevében találkozunk. A Fraknói grófok birtoka volt és Zsigmond király

1435-ben új adománylevelet adott reá nekik. Ekkor Saarfeiv alakban van
említve. Egy 1434-iki okirat szerint a Fraknói grófok itt egy birtokrészt

eladnak Molnári Kelemen gyri püspöknek. Az 1553-iki összeírásban Serédy

Gáspár 10 portája adózik. 1556 és 1580 között Illésházy nádor horvá-
tokat telepített ide és ez id óta az elbb magyar község eltótosodott.

1647-ben Pálffy Miklós és Nagymihályi Ferenczné bírták, késbb csak a gróf

Pálffyak. 1705-ben, a pudmericzi csata idején, a községet tz pusztította el.

Ez ismétldött 1847-ben, a mikor a községgel együtt si temploma is leégett,

st' harangjai is elolvadtak. Újabb temploma 1742-ben épült, s ezt elhamva-
dása után a Pálffyak ismét felépíttették. A községnek van saját postája, táví-

rója és vasúti állomása Szempcz. Ide tartozik Amsterdam major és Csaszni
malom.

Sárosfa, magyar kisközség, körjegyzségi székhely a Fels-Csallóközben. sárosfa.

35 házat számlál és 331 róm. kath. vallású lakosa van. Ily nev község e

vármegyében már 1075-ben van említve, de Ipolyi Arnold állítása szerint ez

nem a mai Sárosfa. Els nyomát 1328-ban Sáralja néven találjuk, a mikor
I. Károly király Péterfia Domokost iktattatja birtokába. 1397-ben Zsigmond
király Mátyás és András nev nemeseknek adományozza, de késbb már
Málath András pozsonyi polgárt is itt találjuk, a ki ugyancsak Zsigmond
király adományából jutott birtokához. Ez idben már a mai nevén van
említve. Az 1553-iki összeírásban Kéméndi Péter 3 portával szerepel. A XVII.
század els felében a Földes család is birtokos itt; 1651-ben ugyanis Földes
Ferencz és István újabb adományt nyernek itteni birtokukra. Ez idben
tnik föl a Bittó család is, mely a községnek csakhamar egyedüli nemesi
birtokosa lesz és ma is az. Ma Bittó Béninek, Istvánnak és Dénesnek van
itt birtoka és mindegyiknek külön úrilaka. A Bittó családnak itt gazdag levél-

tára is van, melyben több Arpád-korbeli oklevél találtatik. A községnek
nincs temploma; a Bittó család kápolnája 1721-ben épült. Azeltt ide tartozott

Maczháza és Újfalu puszta, mely 1560-ban a Tass és a Földes családok ivadé-
kainak birtoka volt, erre 1569-ben új adományt nyertek. Volt itt még több
Újfalu nev helység ,is, melyek közül az egyik 1553-ban az ó-budai apáczák
birtoka. Ugyancsak Újfalu, másként Barabástelke néven van említve Somorja
közelében egy község, ellenben 1515-ben egy másik Újfaluban Bakai Bessenyei

Gergely és Ilona birtokrészöket Csorba Andrástól és ennek fiától, Ferencztl
visszaváltják. Nem valószín, hogy mindezek az elsnek említett Újfalu pusz-
tára vonatkoznak, de tény, hogy ezen a vidéken feküdtek. Sárosfa községnek
van saját postája; távírója és vasúti állomása Nagylég.

Schweinsbach, hajdan német, ma tót kisközség, körjegyzségi székhely, Schweinsbach.

176 házzal és 137, nagyobbára róm. kath. vallású lakossal. A vöröski vár
tartozéka volt és e vár birtokainak sorsában osztozott. Az 1553. évi portális

összeírásban Svanczpach néven csak 6 portával szerepel. 1647-ben özv.

Szunyoyhyné birta. Késbb a Pálffyak furasága alá került. Katholikus
temploma 1662-ben épült. A lakosok olvasóegyesületet tartanak fenn. 1680-ban
az egész falu leégett. 1863-ban és 1901-ben irtózatos felhszakadás volt a
községben és határában, mely óriási károkat okozott. A község postája, táv-

írója és vasúti állomása Bazin.
Seljicz, a nagyszombat—kúti helyi érdek vasútvonal mentén fekszik. seipcz.

Tót kisközség, 79 házzal és 493 róm. kath. vallású lakossal. Hajdan e

község a bogdanóczi, klucsováni és a nemecsei birtoktestnek volt a része,

melynek a XV. század közepén az Ulma család volt az ura. Korábbi birtokosául
már 1283-ban a Rathold nemzetséget ismerjük, melynek tagjai e birtokon
osztozkodnak. E nemzetség révén tartozik régi birtokosai közé a Kazai
Kakas család. Ez idben S Ipe volt a neve. 1438-ban Albert királytól kapták
az Ulma családbeliek a helység egy részét. 1536-ban a vöröski uradalom-
hoz csatolták és ekkor puszta helyként van említve, hova csak néhány év
múlva kezdtek ismét lakosok telepedni. Késbb zálogjogon a Révayaké, de
1596-ban Pálffy Miklós báró magához váltja. 1627-ben a Pálffyak itt vám-
jogot nyertek II. Ferdinándtól. A Pálffyak maradtak mindvégig az urai és ma
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is id. Páltly János grófnak van itt nagyobb birtoka. A hagyomány a Rákóczy-
korból a következ tót verset tartja fönn: ..Rákóczy, Bercsényi bol nas
strie, — Hodivau na hódi do Selpie". Vagyis: Rákóczy, Bercsényi bátyánk
volt, — Selpiczre búcsúra eljárt volt. Tény, hogy Bercsényi Miklós, mint
egyik levelébl is kitnik, 1704 deczember 24-én itt tartózkodott. Temploma
nincs a községnek. A fentebb említett Nemeesének, a hajdani uradalomnak
a nevét ma már csak egy dlnév tartja fenn. A község postája, távírója és
vasúti állomása Bogdány-Selpcz.

Sikabony, az Alsó-Csallóközben fekv magyar kisközség, 123 házzal és

750, nagyobbrészt róm. kath. vallású lakossal. si neve Csukárabony volt és
elnevel a Csukár családtól vette. A XIII. században Abonychuha néven is

említve találjak. 1240-ben három Abony fordul el Pozsony vár tartozéka-
ként, késbb azután már Csukár-Kis- és Csukár-Nagy-Abony. 1306-ban egyik
birtokosa Neeth fia, késbb a Pókatelekeiket találjuk itt. 1380-ban I. Lajos
király Pókateleki Miklós fia Jakabot és testvéreit iktattatja be 1549-ben
SiJcabonyi Hanga Gergelynek is van itt része. Késbbi birtokosai a Pál/fyak,
a Bultazziak és Batthyányiak és ma a gróf Pálffy szeniorátusnak, özv. Batthyány
Józsefné grófnnek és Vermes Péternek van itt nagyobb birtoka. A község-
ben három régi nemesi kúria és úrilak van. Az egyik jelenleg Csatay Gyuláé,
s ezt a Gálfyak építtették. A másik Vermes Péteré és ezt a 60-as években
Krascsenics Ferencz építtette. A harmadik Matis Kálmáné; ezt ifj. Matis Antal
1884-ben építtette. A múlt század vége felé czementlap-gyár is volt a köz-
ségben, mely azonban 1901-ben leégett. A községnek nincsen temploma. Ide

tartoznak Csódfa, Sárkány, Topos és Rém puszták, melyek közül az utóbbi

151-í-ban Reén néven az óbudai apáczák birtokaként 6 portával szerepel.

A község postája, távírója és vasúti állomása Dunaszerdahely.
Siposamadékarcsa, alsócsallóközi magyar kisközség, 40 házzal és 266 róm.

kath. vallású lakossal. Régibbkori története Egyházkarcsáéval függ össze.

Azeltt két községbl állott; Siposkarcsa és Amadékaresa volt a neve. Az
1553-iki összeírásban Amadekarcsán Amadé Mihály 4 és Amadé Lászlónak 7

portája adózik. 1581-ben Derghi Somogyi György volt a földesura, ki itt vár-

kastélyt építtetett, melyet 1854-ben bontottak le. A község lakosai nemesi
szabadalmakat élveztek. Van itt egy újabb úrilak, melyet Bartalné Bossányi

Hortenzia építtetett, és a mely most is az övé. A községnek nincsen temploma,
ja Királyfiakarcsa, távírója és vasúti állomása Dunaszerdahely.
Solymonkarcsa, az Alsó-Csallóközben fekv magyar kisközség, 20 házzal

és 92 róm. kath. vallású lakossal. A többi Karcsák sorsában osztozott s

lakosai nemesi eljogokat élveztek. Temploma nincs a községnek, melynek
postája Királyfiakarcsa, távírója és vasúti állomása pedig Dióspatony.

Somorja, hajdan szabad királyi város, mely az újabb korban nagyközség
lett. A hasonnev járás székhelye. Házainak száma 395, lakosai, kiknek száma
3024 lélek, magyarok, vallásra nézve 2150 róm. kath., 437 ág. h. ev., 229 ev.

ref. és 203 izr. Az e községre vonatkozó történeti adatokat Kisfaludy Zsig-

mond somorjai esperes-plébános gyjtötte össze nagybecs kézirati munká-
jában, melybl a következket iktatjuk ide. Somorja, a hagyomány szerint,

Szent Istvántól nyerte szabadalmait. Hegyaljai Mátyás pozsonyi kanonok
1597-ben a pozsonyi káptalan eltt vallotta, hogy ezt a Szent Istvántól

nyert és Korvin Mátyástól megersített szabadalom-
levelet látta és olvasta. Mivel azonban ezt semmiféle

korábbi okirat nem említi, e vallomás bizonyára téve-

désen alapulhatott. 1287-ben Kun László, a pozsonyi
várbirtokok közül kiszakítja és Károly pozsonyi váris-

pánnak adományozza. 1318 okt. 4-én Erzsébet királyné

Barrabás földjét adományozza Somorjának és 10 évvel

késbb a helység révjogot is nyer. A XIV. századból

már több bíráját is ismerjük. így 1331-ben Velflinust

említik, Nagy Lajos idejében Galambos Péterrl van
szó, a ki alatt 12 esküdt mködött. 1388-ban Spádel
András, 1393-ban Gerung, 1394-ben Lrincz a bíró.

1405-ben Zsigmond király vámmentességet biztosít a

somorja régi pecsétje. lakosoknak. Ekkor lett szabad királyi várossá, mind-
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SOMORJAI RÉSZLET.

azon jogokkal, melyekkel akkortájt Pozsony bírt, Ugyanekkor rendeltetett

el, hogy a város falakkal és védárkokkal vétessék körül. A XVI. században
pallosjogra is szert tett, a melyet ettlfogva gyakorolt is. II. Lajos 1519-ben
megengedi, hogy Somorja (ekkor oppidum) régi pecsétjét használhassa.
1411 szeptember 29-én Zsigmond évenként két országos vásár tartására ad
a városnak engedélyt, melyet III. Károly 1712-ben és Ferencz 1805-ben még
három vásárral megtoldott. Somorján Zsigmond király is megfordult és két

oklevelét is itt keltezte. A mai király-utcza is még talán ennek a királyi

látogatásnak az emlékét tartja fenn. Zsigmond 1411 okt. 15-én és 1425

márezius 6-án volt itt. Mátyás király 1466 november 9-én, 10-én, és II. Lajos
meg 1526 január 3-án. A vármegye törvényszéke 1665-tl 1690-ig 32 köz-
gylést tartott itt és itt volt a börtön is. Mátyás király 1483-ban a szom-
szédos Balázs-szállása nev birtokot, késbb pedig a közeli Beuzse praediu-

mot adományozta Somorjának. Zsigmond szabadalmait késbb Albert király,

1450-ben pedig Hunyadi János kormányzó is megersítette, ki vámmentes-
séget ad a lakosoknak. Fia, Hunyadi László 1456-ban átírja és megersíti
Zsigmond és Albert szabadalmait és oltalomlevelet ad a somorjaiaknak.
1461-ben Mátyás király a szapi praediumot adományozza a községnek és

késbb megersíti és kibvíti eldei szabadalmait. II. Ulászló megersítette
Mátyás király szabadalmait, de 1492-ben elzálogosítja a várost a Szentgyörgyi

és Bazini grófoknak. 1513-ban Pozsony lakosai a somorjai vásár alkalmával
megrohanták a várost, a házak kapuit betörték és a vásárra jött kereskedk
árúit elrabolták, a miért II. Ulászló a pozsonyiakat szigorúan megintette.

Ulászló idejében Somorja polgárai Bécs városától is vámmentességet nyertek.

II. Lajos király 1517-ben megersíti az eddigi szabadalomleveleket és a város-

nak újabb kiváltságokat ad. 1518-ban oltalomlevelet kapnak tle, egy évvel

késbb pedig régi pecsétjük használatát engedi meg nekik. 1526 január 3-án
II. Lajos is Somorján volt és két levele innen van keltezve. 1411-tl 1526-ig
a következ bíráit ismerjük az id sorrendjében : Szecsenslag Lrincz, Sala-
mon fia György, Eysebreych Miklós, Suenthmann Miklós, Szabó Lénáit,
Nagy János, Stubner János, Stuhrd András, Buria Lázár, Stayer Jakab,
Debcz György, Mészáros Farkas és Kalmár János. Az 1516-ben pusztított tz
következtében az inség oly fokra hágott, hogy Lajos király a lakosokat 12
évre minden adó alól felmentette. Somorja II. Ulászló és fia Lajos alatt

veszítette el kir. városi jogait és királyi birtokként a pozsonyi várjavakhoz
csatoltatott. Régi jogaiba részben csak Rudolf király helyezte vissza, 1538
január 4-én kelt levelével. 1527-ben Somorja meghódolt Ferdinándnak és
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letette a hségesküt. Ekkor ersítette meg Ferdinánd eldei szabadalmait és
adott a városnak 12 évi adómentességet, 1534-ben pedig a somorjai vásárokat
Látogatók számára királyi oltalomlevelet bocsátott ki. 1541-ben a Buda ostro-
mánál megsebesült Roggendorf fvezér, Bécs felé való útjában, Somorján
ball meg. 1545 november 5-én Ferdinánd a somorjaiak vámmentességét bizto-
sító levelet adott ki, 15 nappal késbb pedig a sóra adott a somorjaiaknak
vám- és harminczad-mentességet. Az 1553-iki portális összeírásban 110, az
1564-ikiben csak 72 és az 1588-ikiban már csak 69 porta után fizettek adót.
1565 június 27-én Miksa is fölmenti a somorjaiakat a Sellyén való vámfizetés
alól s átírja és megersíti Mátyás királynak 1465 május 8-án kelt szabadalom-
levelét. A török világból Somorja is kivette a maga részét. Hozzájárult a hadi-
költségekhez és katonákat is állított ki. Mikor Mansfeld tábornok Komárom
felé vonult, itt ütött tábort. Ebben az idben a város sokat szenvedett a
Gyrbl kitör és e vidéken portyázó törököktl, míg Pálffy Miklós és Schwarzen-
berg Adolf Gyrt a törököktl vissza nem foglalták. Az itt és a török báborúban
szerzett érdemei elismeréséül kapta azután Pálffy Miklós Rudolf királytól

Pozsony vármegye örökös fispánságát, s a pozsonyi váruradalomboz tartozó
birtokokat, közöttük Somorját is. Ezután Rudolf királynak visszamaradt vagy
átvonuló és portyázó hadaitól és csapataitól szenvedett sokat a város. Ez
idben Mátyás fherczeg is megfordult Somorján. A Bocskay-féle felkelés

alatt az egész Csallóköz és így Somorja is a felkeléshez csatlakozott, és mert
révje ez idben fontos közlekedési pont volt, a csallóközi felkelk gyülekez-
helye lett, a hol Szabó Lukács és Somogyi Albert, ez utóbbi Bocskay fkapi-
tánya, körülbelül 1000 emberrel tartotta fhadiszállását, mígnem ismét Rudolf-
hoz pártolt vissza. Az 1605 augusztus 25-én Somorján megtartott békeértekez-
leten az egész Csallóköz nemessége szintén Rudolf hségére tért vissza.

1605 szept. 12-én és okt. 23-án Amadé Mihály alispán elnöklete alatt

megyegylés is volt itt. I. Lipót 1689 június 8-án megersíti Somorja régi

szabadalmait és pallosjogát. 1672-ben Somorján majdnem az összes czéhek
képviselve voltak. Volt itt szabó, csizmadia, varga, szcs, mészáros, kalmár,
molnár, bognár, fazekas, kovács, lakatos, szíjgyártó, gombköt, ötvös és

takács-czéh. A község si neve tulajdonképpen Szent Mária volt, és így
szerepel már 1287-ben is, de szerepel Samariae alakban is már 1466-ban.
Újabbkori szabadalmait Mária Teréziától és II. Józseftl kapta. 1787-ban 2746, a
múlt század elején 2603 lakosa volt, közöttük sok posztós, szrszabó, csizmadia
és kalapos. Vásárjai nevezetesek voltak. Az oroszvári Dunaágon 13 malma
volt, ezenkívül a községben sörház és a Dunán két rév. A községházán egy
képet riznek, mely 1683-ból az ég várost ábrázolja, a mikor azt a Bécs alól

visszavonuló törökök fölgyújtották. Azonkívül van itt két bíró-buzogány, régi

pecsétnyomók és a város levéltárában 1238-tól kezdd érdekes okiratok.

A községben három templom van, ú. m. róm. katholikus, ág. h. evangélikus

és ev. református. Egyháza 1238-ban említtetik elször, de si temploma
már elpusztult és a szintén régi gótikus plébánia-templomot 1789 óta a

a reformátusok bírják. Mostani katholikus plébánia-temploma a paulinusoké

volt, kiket Széchényi György érsek és Koháry István telepítettek ide 1690-ben.

A még most is fennálló templom és a zárda 1778-ban épült. Ez Csallóköz

legszebb és legdíszesebb temploma, melynek bels falait érdekes freskók

díszítik. A mellette álló kolostorépületben a plébánián kívül iskolák, hiva-

talok és egy vendégl van elhelyezve. Az egyház birtokában, vert ezüstbl
készült régi kereszt van, továbbá egy XVI. századbeli ezüst-kehely. A város-

ban a járásbíróságon és a szolgabírói hivatalon kívül van két takarékpénztár,

kaszinó, önkéntes tzoltó-egyesület, a felscsallóközi községi és körjegyzk
egyesülete, kath. legényegylet, gzmalom, az ármentesít-társulat, protestáns

önképzkör, gazdakör és izr. negyesület. Van itt posta, távíró- és vasúti

állomás is. A községhez tartozott azeltt Gancsháza, mely a Gáncs család si
fószke volt.

Spácza. Spácza, tót kisköszég, körjegyzségi székhely, 155 házzal és 1651 róm.

katb. lakossal. E község 1275-ben már megvolt. 1292-ben Spáczai Géth

comes volt az ura és a Spáczai család egész a XVIII. század közepéig bir-

tokos volt itt. Mellette mások is szerepeltek. 1439-ben Pókateleki János fia

Zomor Miklós, 1460-ban a FarTcasdiah, ezek után Sárosfalvi Nehéz Mihály,
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György és István, Bazthey Benedek és fiai. 1489-ben a Sárosfalviak birtokát

a Spáczaiak kapják adományul .Mátyás királytól. 1534-ben Cselvey Márton

és Balázs birtokosok itt, az 1553-iki összeírásban pedig Spáczay Márton 5,

Dobsa János 4, Kéméndy Péter 4, Farkas Ignácz 3 és a Yenturiny család 1

portával zserepelnek. 1560 körül már Naqyváthy Antalt, 1585-ben pedig a Halácsy

s a Latkóczy családot is itt találjuk. 1590-ben a Halácsi-féle rész Ramocsaházy

Györgyé lesz. 1615-ben a Csery család, 1659-ben Rozsályi Kún István is bir-

tokosa, 1660-ban a Spáczayak részeit a Berchthold grófi család kapja. 1682-ben

Klucsay János átengedi itteni birtokrészét Orbán Pálnak és nejének. 1697-ben

Paksy János és Ramocsaházy Zsuzsanna birtokrészüket Orbán Pálra Íratják

át. 1731-ben özv. Maholányi Tamásné itteni birtokrészét Spáczay Pál püspök-

STOMFA. — KÁROLYI LAJOS GRÓF KASTÉLYA, OLDALRÓL NÉZVE.

nek zálogosítja el. 1762-ben a Sándor család is a birtokosok között van; ez

azonban itteni örökségét Brunswik Antalnak adja el. Késbb az Uzovich,

Lukachich, Újgyörgyi, Biróczy, Kristófy és a Brogyány családok a birtokosai,

ma pedig Uzovich Blundell Ludovikának, Újgyörgyi Mária hagyatékából
Nagyszombat városának és a diószegi czukorgyárnak van itt nagyobb birtoka

és Koppéi Ignácznak és Adolfnak szeszgyára. 1699-ben mezváros volt. Katho-
likus temploma az Arpádkorban épült. A községnek van saját postája; távírója

és vasúti állomása pedig Nagyszombat.
Stomfa, nagyközség a morvavölgyi vasút stomfai szárnyvonalán, leg-

nagyobb részben róm.„ kath. vallású lakosokkal. A házak száma 364, a

lakosoké pedig 3327. sidk óta megült hely, melyrl még a honfoglalás
kora, eltti idbl is megemlékeznek, mint a rómaiak és a quadok telepérl.
Az Árpád-házi királyok idejében a határrök fhelye volt. Hajdan, a mai kas-
tély helyén vára is volt és 1271-ben Castrum de Stomffa néven van említve.

Várát 1273-ban Ottokár cseh király elfoglalta. 1332-ben Stomffa, 1349-ben pedig
Stompha alakban, 1332-ben Stupáv és Üslupáv és 1373-ban Stompa néven talál-

Stomfa.
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juk említve. Az 1553-iki portális összeírásban Serédy Gáspárnak itt 51 portája

adózik. A község hajdan mezváros volt s Miksa és Lipót királyoktól

vásárszabadalmakat nyert. Késbbi birtokosai 1518-tól a Fálffyak lettek, de
L867-ben a Károlyi grófok tulajdonába került és most Károlyi Lajos gróf a

birtokosa. A XVÜL században Stampfen német és késbb Stupava tót neve
is ismeretes. A múlt század elején nevezetes volt vízárkokkal körivett
négytornyú várkastélya, mely azonban ma már át van építve, s egyike a vár-

megye legszebb kastélyainak ; Károlyi Lajos gróf tulajdona. A múlt század
második felében serfz is volt itt; ez idszerit keményítgyára van, mely
a Károlyi-uradalomhoz tartozik. A községben van katholikus fogyasztási egye-
süld, takarékpénztár, két kaszinó és izr. segít-egyesület. Van itt apácza-
kolostor és zárda is, melyet 1884-ben a gróf Károlyi család alapított. Továbbá
palotaszer községi iskola, mintaszer kath. szegénymenház és izr. menház.
Katholikus temploma srégi és 1355-ben már fennállott; az idk folyamán
azonban kibvítették és legutóbb 1755-ben alakították át. A kálvária-templom
1709-ben épült. Az egyház birtokában igen régi szentségtartó van, mely
azeltt a máriavölgyi Pálosok tulajdona volt. Van egy kelyhe is a XVIÍ.
századból. Gond Ignáez esperes-plébánosnak igen gazdag gyjteménye van
mtörténeti tárgyakból. Birtokában vannak a szobotisti habanus anabaptisták
evangéliuma és epistolái 1591-bl ; érdekes és nagyérték rézmetszet-lapok,
Krisztust a keresztfán ábrázoló, ezüstben brre préselt szentkép, mely nálunk
unikum ; Szent Jeromos képe, mely szakértk állítása szerint Ribeirától való

;

43 darab rendkívül becses régi rajz ; kb. 2000 rézmetszet ; 1500 elejérl való

fametszetek ; több olasz aczélmetszet, kiadás eltti példányok ; több mint
200 régi miniature-festmény

;
pergamentre festett níligran szentképek ; az

1700-ból való Carmel-hegyi Boldogságos Szz Mária-egyesület szabályai és

névsora, mely egyesület Pozsonytól egész Szakolczáig terjedt, a máriavölgyi
Paulinusok albuma a XVI. század elejérl, stb. A község határában római
castrum maradványai láthatók, a hol több izben érdekes leletekre bukkantak.
1866-ban 20,000 porosz tartotta megszállva Stomfát és határában kisebb

ütközet volt. 1640 és 1642 között a pestis dühöngött a községben, 1703—11

között pedig négyszer leégett. 1647-ben mezváros volt. Stomfához tartoznak
Brandeis, Fáczános és Steinzinger vadászlakok, a dévénytói csárda, Erdcske
és Károly-major. A községben van posta, távíró és vasúti állomás,

súly. Süly, dunamenti kisközség,33 házzal és 250 róm. kath. vallású magyar
lakossal. Els írott nyomára 1237-ben találunk. 1423-ban Poss. reqalis Seul

jelzvel a pozsonyi vár tartozékaként szerepel. 1445-ben Temesközy Bálint

pozsonyi kapitány az ura. Az 1553-iki összeírásban Bávonyi Mihály és Angyal
Márton 4—4 portája szerepel. Id folytán a Maholányiak lettek az urai és

1737-ben özv. Maholányi Tamásné itteni birtokát Unger Sámuelnak engedi

át. Késbb a Zichyéké és azután a szitányi Ullmann családé lett. Jelenleg özv.

Batthyány Józsefnének van itt nagyobb birtoka és magtárrá átalakított nagy
épülete, mely hajdan várkastély volt, de ennek építtetje ismeretlen. Egyháza
srégi, s hajdan szerzetes-kolostor is volt itt az említett várkastélyban. Most
nincs temploma. A községnek postája Felbár, távírója Bs.

szárazpatak. Szárazpatak, tót nagyközség, körjegyzségi székhely, 151 házzal és 1161

róm. kath. vallású lakossal. Els nyomára 1296-ban Zubuh néven találunk,

a mikor a vöröski vár tartozéka ; ettlfogva e vár birtokainak a sorsában

osztozott. Neve a régi okiratokban Zuha, Zwha, Szuha, Dumbach, Dürnbaeh,
Durnpoch, st a pápai tizedszedk jegyzékében Zuha heh/ett Soch alakban is

szerepelt. A vöröski urakon kívül más nemesi birtokosai is voltak. így
1463-ban Sellendorf Miklós és neje, ugyané században Szuhai Kamberszky
Miklós, 1483-ban Podmansoder Kristóf, 1547-ben Zuchai Halthomár György, a

Moritzky család, a XVII. században a Cséfalvay, a Spáezay, a Lévay, a Dersffy

és a Balogh családok. Ennek is, mint a többi vöröski várbirtokoknak, idvel
a Pálffyak lettek az urai és ma is id. Pálffy János grófnak van itt nagyobb
birtoka. 1536-ban már mezvárosként szerepel. 1639-ben III. Ferdinándtól

vásárjogot nyert. 1663-ban a törökök dúlták föl és 300 lakosát hurezolták rab-

ságba. A Rákóczy-féle fölkelés alatt Rákóczy seregei foglalták el. A községben
lev nagy kastély már 1551-ben van említve. Bél Mátyás idejében három-
emeletes volt, ma pedig, az emeletes saroktornyokat kivéve, földszintes. si
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temploma, mely már a XIV. század végén fennállott, elpusztult. Mai templomát
1710-ben fejezték be. Az egyház birtokában 1612-bl említésre méltó gótikus

kehely van. A község nevét a fent elsorolt alakokon kívül, egyes okiratok-

ban, elvétve Zsófia és Dumpach alakban is találjuk említve. Ide tartoznak

Bori vadászlak és a Nagyszombati Szlhegy. A községben van posta, de a

távírója és a vasúti állomása Nagyszombat.
Szász, kisközség a Fels-Csallóközben, 39 házzal és 281 lakossal, a szász,

kik róm. kath. vallású magyarok. E községet egy 1239-iki oklevél Zas-

Yaros alakban a pozsonyi vár tartozékaként említi. 1314-ben a község
határában Szászt Pongrácz egy birtokrészt fiainak elörökít. 1353-ban I. Lajos
király a helység határait a Szászi család számára megjáratja. 1394-ben az

Olgyai család egyik oklevelében Felzaaz néven találjuk említve és 1747-ben
Alszász is szerepel. A XVIII. században és késbb a Bacsák, Majláth, Petri-

Icovich és Peöcz család volt az ura, és ma Bacsák Istvánnak és Pálnak van
itt nagyobb birtoka. A község északnyugati részét ma is Felszásznak és

a délkeleti részét Alszásznak nevezik. A községnek nincs temploma. Postája,

távírója Nagylég és vasúti állomása Nagypaka.
Székelyfalu, morvavölgyi tót nagyközség, 271 házzal és 1428 róm. kath.

Szekelv falu -

vallású lakossal. si székely telep, melynek hajdan Székely-Boldogasszonyfalva

volt a neve. Morva-Szentjánossal van összeépítve és az idk folyamán teljesen

eltótosodott ; de egyes dlnevei bizonyítják hajdani magyarságát és a telep

régiségét. Ezek Osrit (srét), Petervarák (Pétervára), mely dombos dln,
a hagyomány szerint, a székelyek erssége volt, továbbá Kalifás, mely talán

a török idk emlékét tartja fenn, s Czivános és Karraszeg nev dli is némi
történeti jelentségre látszanak utalni. si birtokosai a Czoborok voltak, kiket

a Jeszenák, a Batthyány és a Zichy családok követtek; ma meg Hohenlohe
berezegnek van itt nagyobb birtoka. si temploma a mai kis kápolna, mely
a község közepén áll. 1692-ben újabb templomot építettek, mely azonban a

török világban elpusztult. Mai temploma 1878-ban épült. 1708-ban a község
négy izben leégett. Hajdan a jezsuitáknak is volt itt házuk. Ide tartoznak
Csernepole erdészlak, Hohenlohe vadászlak, Hohenlohe major, Tauber csárda,

Uszihelne téglagyár és Czigánytelep. A községnek van saját vasúti állo-

mása, de postája és távírója Morvaszentjános.
Széleskút, Malaczka közelében fekv tót kisközség, körjegyzségi szék-, széieskút

hely, 228 házzal és 1261, nagyobb részben róm. kath. vallású lakossal.

Elször a XIV. század elején fordul el, a mikor magyar község volt és

Frakni Német ^ Miklós volt az ura. 1371-ben már Nagymartom Miklós ül itt,

a ki Guthori Éberhardnak adja zálogba. Idvel Solosnicza, majd Szolosznicza

tót és Breitenbrun német neve is közkelet lesz. Késbbi birtokosai között
els helyen említend Serédy Gáspár, kinek itt az 1553-iki portális összeírás

szerint 16 portája adózik. Azután következtek a Balassa, Mednyánszky, Kászonyi,
Jurenák, Miráz és Hangácsi/ családok, mely utóbbitól a Pálffy család vette

meg és ma is Pálffy Miklós berezegnek van itt nagyobb birtoka. A refor-

máczió idejében itt mködött Bornemisza Péter ág. h. ev. püspök. A püspök
sírköve még 150 évvel ezeltt megvolt a mai katholikus templomban, de onnan
nyomtalanul eltnt. A XVIII. században papirmalom is volt a községben.
A mai uradalmi major helyén, körülbelül száz évvel ezeltt nagyobbszabású
és saroktornyokkal ellátott épületnek a romjai állottak. 1853-ban óriási tz
dühöngött a községben, melynek 20 ember is áldozatul esett. A község
lakosai faeszközök készítésével foglalkoznak, melyeket messze vidékekre
hordanak. Evenként mintegy százezer darab fogy el, kb. 40—60,000 korona
értékben. Valamikor takács-ipara is jelentékeny volt és 30—35 szcsmester
élt itt, de ez az iparág teljesen elhanyatlott. A katholikus templom srégi.
Széleskútnak már 1397-ben volt plébániája. A Pázmány-féle összeírásban
szintén a régiek között szerepel. Temploma a reformáczió korában az evan-
gélikusok birtokába került és azóta annyi átalakításon és bvítésen ment át,

hogy ódon volta ma már fel sem is tnik. A templomban nyugszik Zrínyi
Ilona, Balassa István neje és Balassa Menyhért is, kinek síremlékén hosszú
epitáfium olvasható. Az egyház nevezetes, régi ezüstfeszületet riz. E köz-
ségben lakik Spitzer Mór, a Pálffy-féle uradalom bérlje, ismert nev régész
és régiséggyjt, kinek itt valóságos kis múzeuma van, mely többek között

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 8
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kb. I Í.000 darab érmet, 1000 darab holicsi, stomfai, malaczkai, nagylévárdi,
bazini, módori, bolerázi stb. parasztmajolikát, kb. 200 darab XVI. és XVII.
századbeli érdekes hímzést, kb. 100 megyebeli népruházati darabot, csipkéket

stb. Tartalmaz, míg pecsétnyomó- és gyr-gyjteménye egyike a leggaz-

dagábbaknak. Van számos Rákóezy-érme és ereklyéje és számos skori
lelete is, de ezeket legnagyobb részben a pozsonyi és más gyjtemények-
nek adományozta. A község határában cseppkbarlang és egy tó van, melynek
vize sohasem fagy be ; állítólag gyógyerej. Van a községben szeszgyár is.

Ide tartoznak Dubrava major, Holind telep, Jureczkeluki, Patounhorni és

Pila vadászlakok és Óbora tanya. A községnek van postája, de távírója és vasúti

állomása Malaczka.
szemet. Szemet, felscsallóközi magyar kisközség, 86 házzal és 419, legnagyobb

részben róm. kath. vallású lakossal. Elször 1288-ban merül föl. 1336-ban
Outhori János a pozsonyi káptalan eltt tiltakozik az ellen, hogy Bazini Sebus
mester az birtokát elidegeníthesse. Ugyanekkor egy része pozsonyi vár-

birtok és Királyi Szemet néven emiitik. Ezt a részt Nagy Lajos király a
hozzátartozó Kenche, Sikus és Nagyerd szigetekiiéi Jakus pozsonyi bírónak
adományozta. Egy 1356-iki okiratban Udvornok-Szemeth néven is említve van,

a mikor a királyi udvarnokok lakóhelye volt. Úgy látszik, hogy Guthori
János tiltakozása mit sem használt, mert a helység idegen kézre jutott.

1420-ban a Szentgyörgyi és Bazini grófok birtoka, de ezeknek a részét utóbb
a Serédy és a Mérey családok kapják. 1435-ben már a Fraknói grófokat is itt

találjuk, kik azonban részüket Molnári Kelemen gyri püspöknek adják el.

1553-ban Serédy Gáspárnak 5, Mérey Mihálynak meg 6 portája adózik. 1647-ben

a Kerekes család birtoka és Éberhard tartozéka, késbb pedig az Apponyiaké

lett. Hajdan német község volt, mely azonban megmagyarosodott. Az egyik

dljét Várhelynek nevezik és azt tartják róla, hogy ott hajdan a fehér-

barátok kolostora volt. A múlt század végén e helyen nagyniennyiség tég-

lákra bukkantak. 1864-ben majdnem az egész község leégett. si kis temploma
gótikus és részletei után ítélve, a XIV. századból valónak látszik. Az egyik

mellékoltáron lév képcsoport, mely Keresztel Szent János életét ábrázolja,

1677-bl való. A községnek postája és vasútja Misérd, távírója pedig Somorja.

SZEMPCZ. AZ ü. N. TÖRÖK HÁZ.
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Szempcz, a Mátyásföld szélén fekv magyar nagyközség. Házainak szempcz.

száma 512 és róni. kath. vallású lakosaié 3552. Els ízben 1310-ben talál-

kozunk vele Villa Zemch néven. Mátyás király alatt már mezváros és ekkor
és Székely Magdolna 29—29 portával vannak bejegyezve. 1651-ben Mártonfalvi

Oppidum Zempcz néven említik. Az 1553-iki portális összeírásba Báthori András
Ádám itteni kúriáját Perschitz Péternek zálogosítja el. 1667-ben a Méhes és

a Balogh család osztozkodnak itteni birtokaikon. Késbb koronabirtok lett,

azután az Esterházyak kapták és most is Esterházy Mihály grófnak van
itt nagyobb birtoka. Itt született Szenczi Molnár Albert, a XVII. századi jeles

magyar író. A hetységet idvel németül Wartberg-nek is nevezték. Három
érdekes, régi épülete van. Az egyik az u. n. „Török ház", mely ma szolga-

bírói hivatal és lakás. Küls alakja után ítélve Rákóczy korabeli épület lehet

és az Esterházyak birtokbalépése idején vadászkastélynak épült, továbbá egy
..Nagy-Stift" és egy „Kis-Stift" nev épület, melyek ma Esterházy Mihály gróf

uradalmi épületeihez tartoznak. A Nagy-Stift azeltt ni fegyház volt, késbb
árvaház, a Kis-Stift pedig a piaristák gimnáziumának adott szállást, a mint
az a régi városi jegyzkönyvbl kitnik: „Anno 1764. Fölséges császárné

és koronás királyné asszonyunk, Mária Therézia behozta Szempczre Tiszte-

lend Páter Piaristákat, az kiknek nagyméltóságú galántai és fraknói Gróf
Esterházy Ferencz magyarországi udvari kanczellárius , kegyelmes földes

urunk e Exczellencziája, nem csak maga itt lev kastélyát ezen páter piaris-

táknak lakásul örökösen adta, de az uraság kertyit is oda engedte, és ott

szerzetet is fundált e Exczellencziája. Ezen szenczi királyi Collegiumba
Húsz Magyar országbéli iffjakat béhelyeztetett az Fölséges királyné asszonyunk
és azokat egyenl formán ruházza és tartja is fölsége. Mely iffiak Arith-

metikát, Oeconomiát, Geometriát, Architektúrát, Szép írást és Stilisztikát

német nyelven tanulnak, és Istennek segétségével jó el mennek a tanulásban.

Kis iskolát is tanítják ezen Páter Piaristák, de mivel erre még alkalmas
helyek nincsen, tehát csak negyedik oskoláig tanittanak. Adgya a Fölséges
úr Isten, hogy ezen dolog nemcsak ezen szegény városnak, de az egész
országnak is hasznára forduljon." A községben még az Esterházyak birtok-

lása idejébl származó pellengér áll. 1775-ben árvíz pusztított a községben,
1709-ben és 1853-ban pedig majdnem egészen leégett. A községházán két
XVI. századbeli ezüst-serleget riznek. A vármegye hajdan több ízben tartott

gylést e községben. Van itt társaskör, kath. ifjúsági egyesület, gazdakör,
izr. negyesület és kereskedelmi kör, tzoltó-egyesület, takarékpénztár és

szeszgyár. A szempczi járásnak itt a székhelye. A községnek van saját

postája, valamint távírója és vasúti állomása. Ide tartoznak Alsó- és Fels-
Antal, Gyenge és Pusztakerény majorok, Esterházy telep és Szent-Márton
vadászlak.

Szentistván, morvavölgyi tót kisközség, körjegyzségi székhely, 338 házzal szentistván,

és 1798 róm. kath. vallású lakossal., Legels nyomára csak 1615-ben találunk.

Eredetileg Hausbrunn volt a neve. Úgy látszik, német telepítvény, mely Szent
Istvánnak szentelt templomától vette mai nevét. A tót lakosok Haszbrunka
nevet adtak neki. Mindenkor a malaczkai uradalomhoz tartozott ós ma is

Pálffy Miklós herezegnek van itt nagyobb birtoka. Katholikus templomának
alapkövét 1682 aug. 10-én Szelepcsényi érsek jelenlétében tették le. Az itteni

uradalmi erdben több szurok-kemencze s három téglavet-telep mködik.
A község közelében lév erdben azeltt kszénbánya is volt, melyet azonban
1849-ben víz borított el. 1682-ben és 1882-ben nagy tzvész volt a községben,
mely nagyobb részét elhamvasztotta. Ide tartoznak Havala, Holbicska, Jurik,

Szojak és Tanisibok tanyák, továbbá Óbora és Téglavet vadászlakok. A köz-
ségnek van postája, távírója Malaczka, vasúti állomása Nagyiévárd.

Szentjános. Nagyközség a Morvavölgyben, 361 házzal és 2034 róm. szentjános,

kath. vallású lakossal. Hajdan a szomszédos Székelyfalvához tartozott, s

1609 eltt már temploma volt, melyet Makripodári püspök 1655-ben szen-
telt föl. E községre vonatkozott az olmüczi érseknek Pázmány Péterhez
intézett az a felszólítása, hogy tiltsa be a morvaországi legényeknek e köz-
ségben való házasulását, mert ezek Morvaországból a katonaság ell e vidékre
szökdösnek. 1645-ben I. Rákóczy György seregei sanyargatták a népet,
1682-ben és 1708-ban pedig nagy tzvész pusztított itt. E községben u. n.
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habánus-udvar van, hol az anabaptisták laknak. Ezeknek az sei II. Ferdinánd
alatt telepedtek ide Morvaországból. 1757-ben Filó János szobotisti plébános
jelentést tesz a királynak, melyben az anabaptisták ellen kikel és azokat az

államra nézve veszedelmeseknek mondja. E jelentés következtében 1760-ban
egy jezsuita küldetett ki, hogy az anabaptistákat a katholikus hitben oktassa.

Ennek az lett a következménye, hogy Walter Zakhariás nev szeniorjuk két
káplánjával együtt kolostorba ment, a többiek pedig Barkóczy érsek alatt a
katholikus hitre tértek át. Úgy látszik azonban, hogy 1782-ben áttérésüket

már megbánták, mert II. Józsefhez folyamodtak : engedje ket anabaptista

hitükre visszatérni. Mivel azonban a császár e kívánságuknak nem engedett,

megmaradtak a katholikus vallásban. Mária Teréziától különféle eljogokat
nyertek. A múlt században híres késmívesek voltak és árúikat nemcsak az

országban, de Ausztriában is ismerték. Hajdan a mezvárosok sorába tar-

tozott. Legrégibb földesurai az éleski vár urai voltak, azután a Keglevichek,

Batthyányiak, Zichyek és a Jeszenákok. Egyik újabbkori birtokosa a dúsgazdag
Hirsch báró volt, a ki itt híres vadászatokat rendezett. A Czoborok hajdani
kastélya ma már magtár, a Batthyányiaké csak részben áll még fenn, a

Zichyek kastélya pedig, mely nagyterjedelm parkban épült, elbb a Hirsch
báróé volt és most a Hohenlohe herczegé. Az irgalmas apáczáknak kolostoruk

van itt. A lakosok kaszinó-egyesületet és fogyasztási szövetkezetet tartanak

fenn. Van itt uradalmi szesz- és magántulajdonban lev malátagyár. A köz
ségben van posta, távíró és vasúti állomás. Ide tartoznak Majorhosszúrét,

Pusztaczóglád, Pusztamajor, Torecz és Trajlinek puszták és Pisecsána major.

Szentmihályfa, alsócsallóközi magyar kisközség, 70 házzal és 433 róm.

kath. vallású lakossal. Körjegyzségi székhely. Az esztergomi fegyház-
megye névtára úgy tudja, hogy e községet már 1050-ben említik. Egyháza is

már az 1390-iki összeírásban szerepel és Pázmány is a régiek között sorolja

fel. Mai temploma kési gót stil és a XVI. század elejérl valónak látszik.

1337-ben Orros Péter birtoka, azután I. Lajos Morochuk honti fispánnak ado-

mányozza. 1462-ben már a mai nevén találjuk említve. Az 1553-iki portális

összeírásban Kéméndy Péter 6, Farkas Ignáez meg 7 portával jelentkezik. Idvel
az Illésházyaké lett, majd a Batthyányiaké, most pedig Pongrácz Frigyes gróf-

nak és Katona Mór dr.-nak van itt nagyobb birtoka. A lakosok fogyasztási

és hitelszövetkezetet tartanak fenn. A községnek van saját postája és vasúti

állomása; távírója Patony. Ide tartoznak az Országúti és a Régi majorok.

Szered, nagyközség, 467 házzal és 5095, nagyobbára róm. kath. vallású

tót lakossal, kik között a magyar nyelv örvendetesen terjed. Hajdan a semptei



Pozsony vármegye községei. 117

vár rei lakták. Katona-uteza elnevezése is ebbl az idbl származik ; akkor
még ez az uteza külön község volt. Mai kastélya, melynek helyén az si semptei
vár állott, még csak nem is sejteti hajdani rendeltetését. Anonymus is említi

a semptei várat, mely hajdan a Vág balpartján feküdt. A századok folyamán
a Vág új medret vájt magának, úgy hogy az e folyó mellett keletkezett

helyet ketté szakította. így került Sempte a Vágnak egyik és Szered a
másik partjára. A régi Vág medre Szered fpiaezán, a sörház-utczán és a
Katona-utczán vonult át és elválasztotta Nyitrát Pozsony vármegyétl, egész

1886-ig, a mikor Szered- Újvárost és Szeredet egyesítették és a két vármegye
között határul a mai Vág medrét állapították meg. Szered mint önálló hely-

ség a XV. században már fennállott. 1419-ben hídja is említtetik és e század

végén a Bazini és Szentgyörgyi grófok birtoka volt. Az 1553-iki összeírásba

Báthori András 34 portával van felvéve. Idvel a szeredi vár az Esterházyak,

birtokába került. Esterházy Ferenez Thököly Katalint vette nül, ki másod-
szor Löveyihirg Jánoshoz ment férjhez és 1698-ban alapította Szereden a
szegények házát, mely még ma is fennáll. 1705 október 19-én Bercsényi a

várat megadásra kényszerítette és ez egész a trencséni csatáig a felkelk kezé-

ben maradt. A kuruczok visszavonulása után a vár és az uradalom Esterházy
József birtokába került, ki a várat átalakíttatta és abból modern kastélyt

építtetett. A vár egyik tömör rtornyát csak a XIX. század elején bontották

le. A kastély és a birtok most Alsasse á'Hennin Angelika herczegné. A mai
katholikus templomot Esterházy Ferenez kanczellár építtette 1760—1780

között. 1813., 1860., 1870- és 1894-ben nagy árvíz pusztított a községben és

határában. 1848-ban, a nagyszombati csata után, Guyon visszavonuló honvédéi
felgyújtották maguk után a Vág hídját és az utánuk nyomuló osztrákokra
ágyúztak, mi közben a községben számos ház megrongálódott. A község
azeltt magyar volt, Fényes Elek a múlt század 30-as éveiben is még
magyarnak mondja, de az 1880-iki népszámlálás 4000 lakosa között csak
400 magyart talált. Hajdan mezváros volt. Van a községben ipartestület,

takarékpénztár, önkéntes tzoltó-egyesület, ifjúsági egyesület, negyesület és

szépít-egyesület, továbbá a Perl és társa czégnek gépgyára, Freund Gyulának
pótkávé-gyára, a Steiner czégnek csontszén-gyára és Klug Bernátnak mosó-
szóda-gyára. Ide tartoznak Herczegudvar és Kiserd majorok. A községnek
saját postája, távírója és vasúti állomása van.

SZERED. — AZ ESTERHÁZY-FÉLE KASTÉLY (.MOST ALSASSE d'hENNIN HERCZEGNÉ).
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Siilincs.

Scomolány.

Szls.

Szilincs, tót kisközség- a Mátyusföldön. Körjegyzségi székhely, 177
házzal és 1265 róm. kath. vallású lakossal. E község 1243-ban Terra See-

leneh néven a pozsonyi vár birtokaként van említve. 1278-ban IV. László a
pozsonyi prépostságnak és káptalannak adományozta és ekkor Zelinch alak-
lián szerepel. A Bazini és Szentgyörqyi grófok erszakkal kerítették kezükre
és e család kezében maradt, egész kihaltáig, a káptalan minden tiltakozása

daczára, a mikor is az lllésházyak foglalták el. Illésházy István elzálogosította

Csörödi Lrincz nagyszombati polgárnak, kitl Rudolf alatt a pozsonyi káp-
talan visszaváltotta. 1649-ben II. Ferdinánd királytól vámjogot nyert. Hajdan
magyar község volt, de idvel eltótosodott. 1790-ben, villámcsapás követ-
keztében, majdnem az egész község leégett A községnek nincs temploma;
ezt egyszer kápolna helyettesíti, mely 1780-ban épült. A falu postája, táv-

írója és vasúti állomása Nagyszombat. Ide tartozik Orincs puszta és két
malom.

Szomolány, a Kiskárpátok alatt fekv tót kisközség, 183 házzal és 1413

róm. kath. vallású lakossal. Körjegyzségi székhely. E község neve az idk
folyamán sok változáson ment át. Összesen nyolcz változatát ismerjük és

pedig Somolya, Somola, Zomolya, Semoliga, Somalga, Zomolyán, Leustorff és a tót

Semóleniez. Leustorff elnevezését egy 1448-iki oklevélben találjuk. Hajdan
erdített hely volt, bástyákkal körülvéve és a korlátki uradalomhoz tarto-

zott, melytl Zsigmond király 1388-ban elszakította és Stibor vajdának ado-
mányozta. Ennek halála után fia örökölte, ki után ismét királyi birtok lett.

1438-ban Albert király Bazini és Szentgyörgyi György grófnak adományozta.
A XVI. század elején már a guthi Orszáqh család az ura és ezé marad
1567-ig, a mikor Országh Kristóf elhunytával a királyi kincstár lefoglalja.

Miksa király 1569-ben Ungnad Kristóf bárónak és nejének, Losonczy Annának
adta zálogba; Rudolf azután a várat az uradalommal együtt 1583-ban 30.000

forint fejében örök joggal nekik adományozta. Örökösödés útján az Erd-
dyehre szállott és e család hosszú ideig birtokolta ; de Erddy Borbála révén,

a ki Czobor Ádám gróf neje lett, késbb a Czoborok is birtokosai. 1777 július

22-én id. Pálffy János gróf veszi zálogba a várat és az uradalmat, 1781-ben pedig
a mezvárost is. 1864-ig Pálffy János gróf örökösei bírták, de ekkor Pálffy

Móricz gróf az uradalmat több mint félmillió forintért megváltotta. Ma Pálffy

József gróf az uradalom ós a vár birtokosa. A vár úgy látszik csak a XV.
században épült és 1760-ban még fennállott. 1705-ben Rákóczy csapatai

bevették, de két évvel késbb a császáriak visszafoglalták. A múlt század-
ban a vár már romokban hevert. Pálffy József gróf most a várat régi nagy-
ságában, stílszeren ismét felépítteti. Egy része, különösen a küls vár fala

és a kápolna már fennáll és a mint a folyamatban lev mezei vasútépít-

kezés befejezést nyer és a várépítéshez szükséges k- és faanyag könnyebben
lesz odaszállítható, a vár építkezése sokkal fokozottabb mértékben fog foly-

tattatni. A község hajdan mezváros volt. Katholikus templomát Erddy
Gábor gróf és neje, Pálffy Mária 1644-ben építtették. Hajdan az egyháznak
értékes szentedényei voltak, melyeket 1723-ban elraboltak. Van itt három
kápolna is. Az egyiket 1715-ben a pestis-járvány megszntének az emlékére
emelték, a másikat 1703-ban Erddy Gábor gróf egri püspök alapította, a

harmadik a kálvárián áll és ezt a XVIII. században a Frencsorich család

emeltette
;
plébániája már a XIV. században fennállott. Erddy György gróf

1744-ben itt kórházat alapított. Hajdan nagyszámú iparosa volt s a csizmadia-
czéh 1751-ben, a szabók czóhe pedig 1782-ben alakult, A község határában,

a Maulbir nev hegy alatt, skori telepek nyomai vannak, a hol már több
izben találtak érdekes régiségeket. A községnek van saját postája, távírója és

vasúti állomása. Ide tartoznak Makova és Skarbák puszták.

Szls, a budapest—bécsi vasútvonal mentén fekv tót kisközség, 244

házzal és 1769 róm. kath. vallású lakossal. E községet elször 1290-ben
találjuk említve Terra Paraehan néven, de 1291-ben már Zeuleus néven
és 1323-ban, a mikor Róbert Károly Pozsony városának adományozza, Villa

Pracsan alakban szerepel. Úgy látszik azonban, hogy ez az adomány nem
terjedt ki az egész falura, mert egy évvel késbb Cseklészi Lökös fia Miklós
is birtokosául van említve, míg 1355 eltt a szentkereszti apátságnak is bir-

toka volt itt, melyet I. Lajos király szintén Pozsonynak adományoz. Ez id-
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ben nevét Poss. Pracha és Pratchan alio nomine Weynaru vocata alakban írják.

Az 1553-iki összeírásban ugyancsak Pracha néven, Pozsony város birtokaként,
14 portával szerepel. Ez idn túl azután fölváltva Szls, Pratsa, Weinern
és Wainóri nevek alatt merül föl. 1842-ben tz pusztította el a községet.

Katholikus templomának építési ideje az árpádkorba esik. Jelenlegi nagyobb
birtokosa Sprinzl Mór, kinek itt kívül a falun szeszgyára és úrilaka is van,
mely állítólag hajdan kolostor volt, és melyet mai birtokosa Pozsony városától

vett meg és alakíttatott át. Ide tartozik Sprinzl major és Kültelek. A községben
van posta, távíró és vasúti állomás.

Szunyogdi, felscsallóközi magyar kisközség, 75 házzal és 506 róm.
kath. vallású lakossal. Már 1378-ban mint az érseki népek telepe van említve.

Szunyogdi.

SZOMOLÁNY.

Mindenkor az esztergomi érsekségé volt. Katholikus templomát az si temp-
lom helyén Szelepcsényi érsek építtette 1681-ben. Hajdan német telepes

község volt, mely azután idvel megmagyarosodott. Lakosai 1682-ben vám-
mentességet nyertek. 1847-ben az egész község leégett. Postája, távírója és

vasúti állomása Pozsony-Püspöki.
Taksony, a budapest-bécsi vasútvonal mentén fekszik. Magyar nagy-

község, 203 házzal és 1677, nagyobbrészben róm. kath. vallású lakossal, noha
evangélikusok is elég szép számban laknak itt. sidk óta megült hely,

melynek határában pogánykori sírhalmok láthatók és egyik dlje is Po-
gánytemet nevet visel. A hagyomány szerint Taksony vezér is ide temetke-
zett és nem a pestmegyei Taksonyba. 1138-ban már a pozsonyi várszolgák
földjeként Togsun néven van említve, 1214-ben Gertrúd királyné egyik okira-
tában Tohcsun és Toehsun alakban, 1236-ban pedig Deáki község határleírásában
Teksze alakban. A IV. Béla királynak 1240-iki adománylevelében elforduló
Teksze név is e községre látszik vonatkozni. Ugyané király 1269-ben 5 ekényi
földet Leek fiainak, Ivánkának és Istvánnak adományoz és ez okiratban
T'ixont néven nevezi. 1274-ben László király is adományoz itt Ivánka fia

Miklósnak birtokot, 1307-ben Dudvágszegi Miklós birja, ez után pedig Kenéz

Taksony.
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comes. L309-ben Ami Mihályfi Jakab comes özvegye és fia Miklós, taksonyi
földjükéi Pamlényi comes fiának, Lászlónak és nejének, vagyis leányuknak
örökül bevallják. Ezután, úgy látszik, a pozsonyi egyház birtoka lett, mert
L323-ban a kir. bíróság visszaadja a pozsonyi egyháznak. 1439 eltt a
Taksonyi családé, ekkor azonban Albert király, mint Sempte vár tartozékát,
a FtcyoHyiaknak adományozza. Az 1553-iki portális összeírásban Báthori
András 9 és a borostyánki urak is 9 portával szerepelnek. Késbb a Thurzóh
birtoka lett, majd az Esterházyaké, ma pedig Esterházy Ern grófnak és
Ahasse d'Henmn herezegnnek van itt nagyobb birtoka. A XIV. században
már kiváltságos plébániája volt. Régi egyházát 1784-ben lebontották s annak
helyébe Esterházy Ferenez gróf kanczellár új templomot építtetett. A plébá-
niának 1500 kötetes gazdag könyvtára van. 1863-ban a község nagy része
leégett. Ide tartozik Pallócz puszta, mely az 1553-iki összeírásban 4 portával
szerepe] és 1681-ben még önálló község. E pusztán szeszgyár és katáng-
gyökérszárít gyár van. A község lakosai katholikus olvasókört, szegény-
menházat és gabona-magtárt tartanak fenn. Taksonyban van posta, de táví-

rója és vasúti állomása Galánta.
Tallós, az u. n. Feketevíz mellett fekv magyar nagyközség, melynek

203 háza és 1558, legnagyobb részben róm. kath. vallású lakosa van. sidk
óta ült hely, melynek határában skori telepek nyomai vannak. Legrégibb
birtokosaiul 1647-tl az EsterházyJcat és a Thurzókat ismerjük. 1760-ban Ester-
házy Ferenez gróf nagyszabású kastélyt építtetett ide, melyben Mária Terézia
a szolgálatában elesett nemesek árva fiait neveltette. Ez az intézet késbb
Szempczre került; Tallósra pedig 113 fegyenczet hoztak, a kiket a kastélyban
és a kastély melletti épületben helyeztek el. A fegyintézet 1785 körül sznt
meg, s erre a kastélyt az akkori tulajdonos átalakíttatta. A múlt század elején

az Esterházyaknak itt híres juh- és lótenyésztésük volt. A mai katholikus
templom újabbkori és 1801-ben épült. Van itt gazdakör, fogyasztási és érté-

kesít-szövetkezet, népkönyvtár, gazdasági ismétl iskola és az Esterházy
Mihály gróf uradalmához tartozó Gulyamez nev majorban keményítgyár.
Ide tartozik még Úrfóld puszta is, melyet az Esterházyak 1824-ben hasítot-

tak ki. Tallós hajdan a Pest fell Zsigárdon át Felsmagyarországba vezet
útvonalnak egyik fontos pontja volt, mert erre jártak a sót szállító fuva-

rosok. A községben van posta, de távírója és vasúti állomása Diószeg.
Tárnok. Tárnok, magyar kisközség a Fels-Csallóközben. Házainak száma 52,.

róm. kath. vallású lakosaié 406. E község els nyomát 1275-ben találjuk,

amikor IV. László király Onghai András fiainak, az Olgyaiak seinek adományozza.
1345-ben Chuna Pál záloglevelében, 1355-ben pedig az Olgyaiak egyezségleve-

lében is említve van. Azután a Klarissza-apáczáké lett, s 1553-ban is még az

óbudai apáczák birtokaként van feljegyezve. 1647-ben ismét az apáczáké,

1787-ben a kir. kincstáré. Késbb az Esterházyak, majd a Zichyek és a
Baldácsyak, azután a Batthyányiak lettek az urai és most Pongrácz Frigyes
grófnénak van itt birtoka. A községben csinos templom van, mely 1849-ben

épült; 1902-ben megnagyobbították. Ujabb idben alakult itt gazdakör és

fogyasztási szövetkezet. A község postája Bácsfa, távírója Nagylég, vasúti

állomása Nagypaka.
Tejfain. Tejfalu, dunamenti magyar kisközség, körjegyzségi székhely, 153 ház-

zal és 748, nagyobbára róm. kath. vallású lakossal. E községet már egy
1388-ból való oklevél említi. Legrégibb birtokosául a Gergeteghi családot ismer-

jük, mely még 1513-ban is szerepel. 1459-ben Mátyás király a Nándorfejér-

várnál hsi halált halt Dugonich Titus fiának, Bertalannak adományozza-
Ez idben Teu néven nevezik. Egy részét Ákosházi Sárkány Ambrus bírta

zálogjogon. 1553-ban az Illyés család 9, a Laaki család 1, Kéthegyi Bernát 1,

Csiba József 1 és Bejczy Ambrus 1 portát bír. 1787-ben az Illésházyaké.

Késbbi nemesi birtokosai közül felemlítendk még a Tejfalussy, Sankar

Balassa, Laád, Lieszkovszky és a Krscsenics család. A miút század elején Milch-

dorf német neve is forgalomban volt. Ide tartozik Körtvélyes major és^ a
Tejfalusi sziget. Temploma nincs a községnek; postája, távírója és vasúti

állomása Somorja.
Teriing. Teriing. a Kis-Kárpátok alatt fekszik. Hajdan német község volt, ma

pedi<> tótok a lakosai. Összesen 62 házzal és 341 ág. ev. h. vallású lakost
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számlál. E község hajdan Túrna, Trne és Ternye néven Csukárddal egy
falut alkotott. Els említése Bazin város 1256-ból való határleírásában fordul

el, azután a pozsonyi káptalannak 1294-bl való okiratában, melylyel Miklós
fia Huné, Miklós fiainak Ábrahámnak és Izsáknak adományozza. A budai
káptalannak 1347-iki okirata Terene néven már külön községként említi.

1553-ban Serédy Gáspáré, 1647-ben Osztrosich Mátyásé. Késbb a vöröski
uradalomhoz tartozott, de azután királyi birtok lett és 1754-ben Dejean János
Antal kapta Mária Teréziától adományban. építtette itt a kastélyt is, mely
1884-ben buehsteini Haase Gottlieb tulajdonába került, a ki az ódon épületet

lebonttata és helyébe szép, emeletes kastélyt építtetett, mely ma, a hozzá-
tartozó birtokkal együtt, Grosszner Samu tulajdona. A községnek nincs

temploma. Postája, távírója és vasúti állomása Bazin.
Tonkháza, kisközség a Fels-Csallóközben, 29 házzal és 238 róm. kath.

vallású magyar lakossal. Els birtokosa 1435-ben Tankházi Salamon. Mátyás
királynak 1488 május 29-én kelt oklevelében Dankháza néven van említve.

1495-ben II. Ulászló csebi Pogány Péter pozsonyi ispánnak és alsóborsai Vízközi

Andrásnak adományozza. 1496-ban is a Tankháziak a birtokosai és Tankházi
Ábrahám is birtokát Illyés Mátyásnak és Györgynek hagyományozza. Két
évvel késbb II. Ulászló a htlenségbe esett Zerhazi Zerhass Márton és László
birtokát szintén Illyés Györgynek és Mátyásnak adományozza. 1506-ban Ver-

böczi István is birtokosa. 1533-ban Csorba Gergely és Pál fiai osztozkodnak
itteni részeiken. 1540-ben az egyik Csorba-féle birtokot az Illésházyak nyerik.

Az 1553-iki portális összeírásban e község neve Tenk-Háza alakban szerepel
és birtokosai Illéskázy Tamás és Csorba Farkas. Késbb az Illésházyak után
a Batthyányiak is birtokosai lesznek és ezeknek a révén ma Pálffy Béla gróf-
nak van itt nagyobb birtoka. A községnek nincs temploma. Postája és távírója
Xagymagyar, vasúti állomása Szempcz. Ide tartoznak Csonclor, Ménesakol
és Vitte puszták és a Dunaszegi malomházak.

Torcs, a csallóközi vasútvonal mentén fekv kisközség, 45 házzal és
nagyobbrészben németajkú, római kath. vallású lakosokkal, kiknek száma
251, noha evangélikusok is vannak itt számosan. Szintén nagyon régi
község, melyet 1230-ban Bökény comes leánya Angyalka, Chamának és fiának
adományozott. 1294-ben Torch Miklós és Balázs 100 hold földjüket adják el.

Ugyancsak a XIII. században Cseklészi Kozma elfoglalta, de Bökény comes
fia ezt a birtokrészt a pozsonyi apáczáknak visszaadta. 1296-ban Vöröskvár

Tonkháza.

Torcs.
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tartozéka. A pápai tizedszedk jegyzékében Turcz alakban van emJítve.
L399-ben Kisiorchi Péter fia György részére megjárják a helység határát.
Az L553-iki összeírásba Serédy Gáspár 3 és Mérey Mihály 4 portával van
bejegyezve. 1647-ben egy része a Kerekes családé, másik része az éberhardi ura-
dalomé; késbb özv. Maholányi Tamásné báróné is birtokosa, kinek a részét
1 729-ben Pálffy János gróf magához váltja. 1787-ben azlllésházyaknák is van itt

birtokuk. Ez idben még magyar községként szerepelt, de késbb már Takschen-
dorf német nevével is találkozunk. Újabbkori birtokosai a Pálffyak és az
Apponyiák. Egy úrilak is van a községben, mely azeltt az Apponyiaké volt,

de most Orth Jánosé. Postája Misérd, távírója Püspöki és vasúti állomása
Csötörtök.

Torony. Torony, magyar kisközség, 25 házzal és 154 róm. katb. vallású lakossal.

1253-ban Csandal néven IV. Béla Tepuz fiának, Miklósnak adományozza.
Ettl Jánoki Jakab vette meg és a pozsonyi káptalannak hagyományozta.
1292-ben már Tornyos-Csandal néven találjuk említve, a mikor Benedek és

rokonai, a pozsonyi káptalan eltt, itteni birtokuk egy része fölött intézked-
nek. Az 1553-iki portális összeírásban már Thorony néven szerepel és benne
csak a pozsonyi káptalan 8 portája adózik. Mindvégig a pozsonyi káptalan
maradt az ura, ma azonban nincs nagyobb birtokosa. Postája Magyarbél,
távírója és vasúti állomása Szempcz. Ide tartozik Sóvet puszta.

Tósnyárasd. Tósnyárasd, a budapest—bécsi vasátvonal mentén fekszik. Magyar kis-

község, 87 házzal és 667, róm. kath. vallású lakossal. A község postája Kajál,

távírója és vasúti állomása pedig Galánta. Nyárasd neve már egy 1193-iki

okiratban elfordul; de nem biztos, hogy ezt a Nyárasdot kell-e értenünk.
Hogy srégi község, azt az a körülmény bizonyítja, hogy plébániája már
1307-ben megvolt. Ma fennálló kath. templomát állítólag a XVI. században
építették. Az 1553-iki összeírásban Mérey Mihálynak itt 6 portája adózik és ekkor
Tót- Nyárasd néven szerepelt. 1647-ben Balássy Zsuzsanna és Baranyay Tamás
bírják. 1672-ben a törökök elpusztítják és 1690-ben is lakatlan praedium.
Késbb Eberhard tartozékaként ugyancsak e néven van említve. Idvel a
Batthyányiak lettek az urai és azután az Esterházyak. 1813-ban és 1894-ben
a Vág áradásai okoztak nagy kárt a községben.

Tótgurab. Tótgurab, a bazini patak, mellett fekv tót kisközség, 148 házzal és 985

róm. kath. vallású lakossal. Újabb morva telepítvény, mely csak Illésházy

István országbírónak 1569-bí való nyilatkozatában szerepel elször Tót-

Ayszgrub néven. 1641-ben már a mai nevét viseli. 1647-ben Teörös Jánosé.

Késbbi földesurai a Pálffyak voltak. A múlt század elején Slavisch-Weiszgrob

néven is említve találjuk. A községházán 1620-ból való birtokkönyvet riznek.
A katholikus templom 1617-ben épült, a Szent-Anna kápolna 1790-ben, a

Szent-Mária kápolna meg 1759-ben, de ezt 1898-ban újjáépítették. A községnek
Bazin a postája, távírója és vasúti állomása.

Tótújfaiu. Tótújfalu, tót kisközség, 66 házzal és 498 róm. kath. vallású lakossal.

1553-ban felerészben a nagyszombati apáczáké, felerészben meg a Földes csa-

ládé. 1787-ben a Farkas családnak volt itt nagyobb birtoka. Újabbkori birtokosai

a Pálffyak és a Zichyék voltak és most is a Pálfí'yaknak van itt nagyobb birtokuk.

Ide tartoznak a Pálffy és a Zichy majorok. Azonkívül Tótújfaluhoz tartozik

Körtvélyes házcsoport. Mivel pedig a Körtvélyes nev községrl a XIII. század

elejétl egész a XV. század végéig sokszor esik említés, szükségesnek tartjuk

itt errl a Körtvólyesrl megemlékezni. Régi okiratok szerint, akkoriban három
Körtvélyes volt a vármegyében egymás közelében. ManégyKörtvélyes-pusztát
és az itt említett házcsoportot ismerjük. Az egyik Körtvélyes-puszta Csö-
löszthöz tartozik, a másik Felsszelihez, a harmadik Nyékhez és a negyedik
Tejfaluhoz ; de nem tudjuk biztosan megállapítani, hogy az a Körtvélyes,

melynek els nyomát 1243-ban IV. Béla egyik oklevelében találjuk, melyik
volt. Az akkori három Körtvélyes közül az egyik nemesek kezén volt, a másik
pozsonyi várföldként szerepel, míg a harmadik Kozma nev várjobbágyot

uralta. Ezutáni birtokosai egész 1477-ig, elfordulásuk sorrendjében a követ-

kezk: Tiborczfy Tamás comes, Abaffy Aba comes, Devecsery Eymech fia

Márton comes, trencséni Csák Máté, Pechfi Jakab, Csegefi Egyed, Putusfi Hench,
Teenkfi Miklós, Gergelyfi Miklós, Nagy Miklós, Jeneh fia Jakab, Petfi Mihály,

Zavari János, Körtvélyesi András János és Jakab, Hety Lörinczfi János és
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Magyarbéli Butija Miklós. E község az okiratokban Curtuelus néven szerepel,

de 1426-ban Pammern német néven is. Körvélyes határában 1447-ben János-

nemdeáh nev puszta is említve van, a Körtvélt/esi család birtokaként, mely
1 'fc70-ben Sasvári Jánosé, hét évvel késbb pedig Jánosdeáké. Tótújfalu község

postája Vedrd, távírója pedig Cziffer.

Töbö'réte, magyar kisközség az Alsó-Csallóközben, 34 házzal és 166,

nagyobbrészben róm. kath. vallású lakossal. Azt hisszük, hogy e község

neve alatt más, hajdan szerepl község neve rejlik, mert a lakosok közt

elterjedt hagyomány szerint hajdan pallosjoga is volt, a mi bizonyára egyik

régi birtokosára vonatkozik. Régi nemesi birtokosait nem ismerjük és ma
sincs ilyen. Temploma sincs a községnek, melynek postája, távírója és

vasúti állomása Dunaszerdahely.

Tkés, az Alsó-Csallóközben fekszik. Magyar kisközség, 237 róm. kath.

vallású lakossal. Házainak száma 32. Els nyomát csak az 1553-iki portális

összeírásban találjuk, a mikor Zomor Jánosnak 4 és Kondé Lázárnak 3 portája

adózik. Késbb is a Kondé család volt az ura; ma Habermann Nándorné-
nak van itt nagyobb birtoka. A községnek nincs temploma. Hozzá tartozik

Kiserd malomház. A posta, távíró és vasúti állomás Dunaszerdahely.

Tönye, magyar kisközség, nagyobbára ev. ref. vallású lakosokkal.

Az Alsó-Csallóközben fekszik, 65 házzal és 372 lakossal. E községet 1261 óta

találjuk említve. Thon és Thunog néven szerepelt, 1381-ben pedig Teu és

Tinye néven, a bsi levéltár egyik oklevele meg Tonye néven nevezi.

1553-ban a nyúlszigeti, 1647-ben a pozsonyi apáczáké, 1787-ben a királyi

kincstáré, késbb az Amadék birtoka, majd a Batthyányiaké lett. Ma Pálffy
Béláné, szül. Batthyány Blanka grófnnek van itt nagyobb birtoka. si temp-
lomát a Pázmány-féle jegyzék is a régiek között említi, ma azonban a köz-
ségben semmiféle templom sincs. A község .postája Alistál, távíró-hivatala

és vasúti állomása pedig Felistál-Nyárasd. Ide tartoznak Tönye puszta és

Papsziget major.

Újhelyjóká, felscsallóközi magyar kisközség, 57 házzal és 391 róm.
kath. vallású lakossal. Hajdan Jókához tartozott és csak az 1553-iki portális

összeírásban találjuk Jóka-Újhely néven az óbudai apáczák birtokaként 12 por-

tával említve. 1647-ben a pozsonyi apáczáké, 1787-ben a valáslalapé. Késbbi
birtokosai az Esterházyak és még a múlt század elején is az övék, s a helység
még ekkor is Jóka-Ujhely néven szerepel. Azután a Ziehyek és Batthyányiak
lettek a birtokosai; ma Pálffy Béláné grófné bírja. A községnek nincs temp-
loma. Ide tartozik a Nagyzátonyi malomház és Óraija major. A község postája

Nagyjóka, távírója és vasúti állomása pedig Szempcz.

Uszor, magyar kisközség a Csallóközben, róm. kath. vallású lakosokkal,

kiknek száma 279, a házainak száma meg 37. Szintén régi község, mely
1282-ben a pozsonyi káptalan egyik oklevelében Uzur néven van említve.

Öt évvel késbb Uzor Benedek fia Pál, pozsonyi kanonok, itteni birtokrészét

a pozsonyi Szent Salvator-egyháznak adományozza. 1338-ban Uzori Döme
ispán nevében is említve találjuk, 1380-ban pedig Benedictus de Uzor királyi

ember nevében. A XVI. század els felében Zalay János és besei Farkas Ignácz-
nak birtoka. A XVI. század közepérl való összeírásban csak Farkas Ignácz
adózik itt 7V2 portája. 1647-ben Forgách Jánosné, 1787-ben a Bittó és a Nasz-
vady családok birták. Késbb németeket telepítettek ide és ekkor Austern
német nevével is találkozunk; de ismét visszamagyarosodott és a múlt század
elején a Naszvady és az Udvarnoky örökösök, u. m. a Bittó, Petcz és a Sárkány
családok voltak a nemesi birtokosai. Ide tartozik Fakó puszta is, mely
már az Olgyaiaknak 1355-iki egyezséglevelében szerepel. Késbb az Ester-
házyak lettek az urai. A községben ma Pongrácz Frigyesnó grófnnek van
nagyobb birtoka. A lakosok gazdakört tartanak fenn. A községben csak
kápolna van, mely 1883-ban épült, holott egyháza már 1390-ben említve
van és a Pázmány-féle jegyzékben is a régiek között szerepel. A határban
ásás közben nagyon sok csontvázat találnak, melyek tömegesen fordulnak
el. A lakosok azt hiszik, hogy valamely harczban elesettek maradványai.
Erre azonban történeti adatok nincsenek. A község postája Somorja, távírója
és vasúti állomása Somorja-Uszor.

Töböréte.

Tkés.

Tönye.

Újhelyjóka.

Uszor.
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V;'ía Vái/a. a Mátyusföldön fekv nagyközség, 323 házzal és 2115 róm. kath.
vallású lakossal. Régi érseki birtok, mely 1326-ban, a mikor Gyarmati Ger-
gely az esztergomi érsekségnek adományozta, már a mai nevén szerepel.

Az L553-iki portális összeírásba Yaaga alakban 28 portával van felvéve.

Hajdan tót község volt, de idvel megmagyarosodott. Ma is a herczegprimás-
nak van itt nagyobb birtoka. A lakosok között elterjedt hagyomány szerint

e községet három, Erdélybl ide menekült, magyar halászesalád alapította,

u. m. a Xagy-Józsa, a Puskás és a Szabó családok. A török világban az ellen-

séges csapatok keményen megsarczolták a lakosokat. Kath. temploma 1778-ban
épült. 1825-ben nagy tzvész pusztított a községben. Ide tartozik Várrét
puszta ; neve bizonyára történeti jelentséggel bír. A községnek, habár nagy-
község, nincs postája ; ugyanis utolsó postája Vágszerdahely, távírója és

vasúti állomása Szered,
vágszerdahely. Yágszerdahel

y

, a Mátyusföld határán fekv nagyközség. Házainak száma
211, lakosainak száma meg 1308, kik legnagyobb részben róm. kath. vallású
tótok. Ez is az esztergomi érsekség si birtoka, mely mint ilyen már
1355-ben szerepel. Az 1553-iki portális összeírásba 22 portája van felvéve.

Mindvégig az érsekséget uralta. 1665—83 között a törökök teljesen feldúlták.

1848-ban az átvonuló osztrák csapatoktól sokat szenvedett és benne a Vág
áradásai is sok kárt okoztak. Lakosai a szék-, kosár- és a kocsikas-fonást házi-

iparszerleg zik. Katholikus temploma srégi, de a gyakori átalakítások

kiforgatták eredeti alakjából. Ide tartozik Rény puszta. A községben van posta,

de távíróhivatala és vasúti állomása Szered,

vajasvatta. Vajasvatta, csallóközi magyar kisközség, mindössze 25 házzal és 165
lakossal, a kik mind róm. katholikusok. Hajdan a nagyszombati Klarisszák
birtoka volt, de az 1553-iki portális összeírásban a budai apáczák szerepelnek

birtokosokként 6 portával. Késbb ismét aKlarisszáké lett, 1787-ben a vallás-

alapé, majd idvel az Esterházyak tulajdonába került, míg most Pálff'y Béla
grófnak van itt nagyobb birtoka. Temploma nincs a községnek, melynek postája

és távírója Nagymagyar, a vasúti állomása pedig Szempcz.
vajka. Yajka, kisközség a Fels-Csallóközben, 194 házzal és 1184 róm. kath.

vallású magyar lakossal. Körjegyzségi székhely. E község már 1186-ban
elfordul, a mikor a pozsonyi vár tartozéka volt. Ez évtl kezdve mint
a fpapi praediális nemesek és az érsekség fszéke szerepel. Régi székháza
még ma is fennáll, de már teljesen átalakítva. A helybeli lakosok között

elterjedt hagyomány szerint e község állítólag Géza király fiától: Vajktól

vagyis Szent Istvántól kapta nevét, st maga a szent király is itt lakott volna.

Az esztergomi érsekség csallóközi egyházi nemeseinek e széke III. Bélától kapta
szabadalmait és a vármegyétl független külön törvényhatóságot alkotva,

egészen 1848-ig fennállott. 1345-ben Yajkay Mihály és Thomas de Weyka
nevében is említve van. Mai nagyobb birtokosai Burián Pálné, Molnár László

és Becker János. Molnár László rzi az érseki nemesek régi és érdekes levél-

tárát is. Hogy e község sidk óta megült hely, bizonyítják a határában
talált pogánykori és népvándorláskori leletek is. A Duna áradásai már több-

izben tetemes kárt okoztak a lakosoknak ; 1858-ban pedig nagy tzvész dúlt

itt. si temploma már rég elpusztult és újabb templomát 1805-ben építették.

Ide tartoznak Vajkasziget és Csente puszta. Ez utóbbi helyen nagyobb úrilak

áll, melyet 1705-ben Stipsich György épített, és ez ma a Molnár Lászlóé.

Vajkaszigetet az anyaközségtl a Duna választja el és ennek jobb partján

fekszik. Itt a lakosok száma oly nagy, hogy már 1883 óta szép állami nép-
iskolája van 80—90 tanköteles gyermekkel. 1886-ban pedig Czikollasziget

elnevezésével postahivatalt kapott, míg 1895 óta az összes dunai szigetek

csoportosításával önálló anyakönyvi hivatala is van. Vajkaszigeten van Burián
Pálné birtokának nagy része, a gazdasági épületekkel és lakóházzal, továbbá

Becker János birtoka csinos úrilakkal. Hajdan a lakosok a Duna fövényébl
aranyat is mostak. A községnek van postája, távírója Nagylég, vasúti állo-

mása pedig Nagypaka.
vaitasúr. Valtasúr, vágvölgyi tót kisközség, 85 házzal és 539 róm. kath. vallású

lakossal. A Súr nev községekrl már megemlékeztünk. Valtasúr sorsa leg-

inkább Nagysúréval függ össze. Az itt elterjedt hagyomány szerint e köz-

séget Súr vezér alapította és egyik fia után nevezte el Valtának. Birtokosai
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az Esterházyak voltak. Temploma nincs a községnek. Postája Nagysúr, táví-

rója pedig Szered.

Vámosfalu, csallóközi magyar kisközség. 104 házát, 693 róm. kath. val-

lású lakos lakja. E község 1268-ban már szerepel. A pápai tizedszedk

lajstroma Wamas alakban említi. Az 1553-iki portális összeírásban Serédy

Gáspár 4 és Mérey Mihály 3 portával szerepel. Késbb a Pálffyak lettek

az urai és most id. Pálffy János grófnak van itt nagyobb birtoka. Plébá-

niáját már Pázmány is a régiek között említi. Mostani kápolnája 1775-ben

épült, 1683 febr. 23-án 300 török rohanta meg és rabolta ki a községet,

104 lakosát pedig rabságba hurczolta. Ide tartozik Göbölmez puszta és két

erdészlak. Postája Vasárut, távírója Albár.

Várhony, kisközség az Alsó-Csallóközben, 85 házzal és 803, róm. kath.

vallású lakossal. si kun telep, mely 1015-ben már említve van. A várkonyi

Amadé család törzshelye, melynek itt, a hagyomány szerint, várkastélya is

volt, de ennek nyoma már végkép eltnt. A XVI. században városi szaba-

dalmai voltak. Az 1553-iki portális összeírásba 15 portája van felvéve. A múlt
század elején Amadé Tádé grófot uralta, kinek itt híres tehenészete és

fáczánosa volt. Ma ikvai Pfeifer Mátyásnak van itt nagyobb birtoka, szesz-

gyára és gzmalma. A község Malomhely és Khíd nev dli azt bizonyítják,

hogy hajdan a Dunának egyik ága itt folyt ; ma ugyanis a község közelében

nincs víz. Plébániája 1308-ban már említve van és ebbl az idbl látszik

származni korai gót stíl temploma is. Ide tartoznak Bend és Malomhely
puszták és a Cséré major. A lakosok fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn.

A község postája Csallóköz-Nyék, távírója Bs és vasúti állomása Duna-
szerdahely.

Varrasúr, vágvölgyi tót kisközség, 66 házzal 487 róm. kath. vallású

lakossal. Története a többi Súr nev községével azonos. E községrl is

ugyanaz a hagyomány, hogy Súr vezérnek Varra nev fia alapította. Földes-

urai az Esterházyak voltak. A községnek nincs temploma, ezt egyszer
kápolna helyettesíti, mely 1884-ben épült. Postája Nagysúr, távírója és vasúti

állomása Szered. Ide tartozik Licz és a Vágontúli major.

Vasárut, magyar kisközség az Alsó-Ccsallóközben, körjegyzségi székhely,

197 házzal és 1589 róm. kath. vallású lakossal, holott a megelz népszám-
lálás alkalmával a lakosok száma csak 1387 volt s így e nagy számbeli
emelkedés méltán feltnik. E község már 1235-ben felmerül. A pozsonyi

prépostság és káptalan si birtoka, kiket azonban a XVI. század elején

a Bazini és Szentyyörgyi grófok a nyugodt birtoklásban háborgattak, mert
1507-ben Miklós pozsonyi prépost és a káptalan II. Ulászló eltt panaszt
emelnek ellenük hatalmaskodásuk miatt. A XVI. század közepén végbement
portális összeírás 36 portáról számol be. A múlt század elején marhavásárai
messze vidéken híresek voltak. Ma a pozsonyi káptalannak van itt nagyobb
birtoka és Popper Emil káptalani bérlnek szeszgyára és finomítója. si
temploma fából volt építve, de ezt a Duna elsodorta. Helyébe 1668—72

között új templom épült, mely azonban 1757-ben a mainak adott helyet,

melyet — mint azt a templomon látható fölirat bizonyítja — Batthyány József
pozsonyi prépost építtetett. Ide tartoznak Csanád, Sziget és Szihony majorok,
Szilágyi malom és Vöröstke erdészlak. A község a múlt században több
izben volt nagyobb tzesetek színhelye, 1903-ban pedig az árvíz okozott a
lakosoknak tetemes kárt. A községben van postahivatal ; távíróhivatala Albár.

Vedrd, kisközség a mátyusföldi síkságon,,, körjegyzségi székhely, 153
házzal és 1150 róm. kath. vallású lakossal. si község, melyet Kálmán
király 1113-ben, a zobori apátság alapító-oklevelében, Castrenses de villa

Wedrad néven említi s így már akkor a pozsonyi várszolgák lakóhelye volt.

1249-ben IV. Béla egyik oklevelében Wedered néven van említve. 1279-ben
Menoldfi Vörös Ábrahám mester elcseréli Aha comes más birtokáért. Az 1553-iki
portális összeírásban már a gyri püspök, 1647-ben Baranyay Tamás sze-
repel birtokosául. Innen veszi elnevét a Zichy grófok vedrdi ága. A XVIII.
század els felében Zichy Ferencz gróf gyri püspök volt az ura, utána id.

Zichy Ferencz gróf, a ki a vedrdi ágat alapította. Az uradalom jelenlegi
tulajdonosa Zichy József gróf, kinek itt nagyszabású kastélya van, mely a
vármegye egyik legszebb és legérdekesebb parkjában áll. Az uradalomhoz

Vámosfalu.

Várkon y.

Varrasúr.

Vasárut.

Vedrd.
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terjedelmes tnintagazdaság, ménes és országos hír faiskola és gyümölcskerté-
szet tartozik. A kastély, a hagyomány szerint, hajdan állítólag a templáriusoké
volt. Földszinti helyiségeinek boltozatai mindenesetre nagyon régi korra
utalnak, hl. Zichy Ferencz gróf építtette föl és alakíttatta át az épületet és

vetette meg a 150 holdas nagyszer park alapját, a mint azt a parkban
álló hatalmas obeliszk felirata is bizonyítja. E parkról egy 1797-ben Lip-
esóben megjelent „Taschenhuch für Gartenfreunde" czím munka is nagy
dicsérettel emlékszik meg. A kastélyban kiváló mérzékkel összeválogatott,

nagybecs mtárgyak vannak, melyeket nagyobbrészt id. Zichy Ferencz
gróf a XVIII. század 70-es éveiben Franczia-, Német- és Olaszországban,
valamint Hollandiában tett utazásai alkalmával szerzett össze. E gyjteményt
hasonló nev fia és unokája, valamint dédunokája, Zichy József gróf, a
mostani birtokos, tetemesen bvítették. A földszinten jobbra egy Louis
quinze-stil szobában a Miksa császártól és nejétl ajándékozott, ket magukat
ábrázoló, olajfestés arczképek láthatók. A második szobában számos nagy-
becs japán porczellán- és bronz-tárgy, közöttük 45 különféle gyertyatartó és

gyönyör nagy vázák, melyeket mostani tulajdonosuk maga hozott Japánból.
A harmadili; szobában remekmív berakott ajtó, egy eredeti Tintoretto, Van
der Helet, továbbá értékes szekrények és egy bot, melyet tulajdonosa a sziámi
császártól kapott és ennek gyémánt-monogrammjával van ellátva. Az emeleten
lev könyvtárban 10—12,000 kötet könyv van elhelyezve, melyeknek nagyobb
része franczia történelmi munka, memoirok, utazások, földirati mvek, továbbá
sok magyar történelmi és földleírási munka. E mellett van a dolgozószoba,
számos eredeti régi festménynyel, egy 98 alakkal díszített és szicziliai diófa-

gyökérbl faragott szekrénynyel. Látható itt egy, a Szent Márk templomból
származó mozaikfej is, továbbá egy domborm Fischer Pétertl és Deák Ferencz
arczképe Barabástól. A hálószobát remek berakott szekrények és régi, híres

mesterektl származó képek díszítik. A nagyterem fdísze az a vert ezüstbl
készült 17 remek relief-kép, melyeket augsburgi ötvösmvesek a XVI. és a

XVII. században készítettek. Itt van Zichy Ferencz gróf arczképe Blaastól

;

továbbá remekmv berakott szekrények, hollandi, olasz, német, indus, japán,

kinai dobozok, olasz renaissaince-szekrény, ébenfa és elefántcsont berakással,

érdekes régi herendi porczellánváza, egy páduai, egy karthausi és egy olasz

szekrény ébenfa-, gyöngyház- és teknscsont-kirakással, számos érdekes, régi

festmény, két régi remekmív, óriási velenczei csillár, régi német szekrények
márványlapokkal kirakva, öt váza, melyek Pompadour asszony lakásából

származnak, egy régi milanói asztal és tükör, a Visconti czímerrel díszített,

csontbetétes olasz ébenfaszekrény, egy remek Boul-óra, ékkövekkel kirakott

és bronzalakokkal díszített XVI. századbeli szekrény és egy római mozaikasztal

;

a falakat pedig szebbnél-szebb régi festmények díszítik. A kisebb szalonban

inkrusztált, selyemvirágokkal díszített és unikumszámba men, nyolcz-szárnyú

kinai lakk-ellenz van elhelyezve, továbbá XV—XVI. századbeli elefántcsont-

munkák és ugyanilyen kehely a ravennai katakombákból, a kereszténység

els századaiból, mely Lonovics érsek ajándékából került a családhoz.

Gyönyör porczellángyjtemény, a leghíresebb régi gyárakból, berakott szek-

rények, kinai kfigurák, kinai bútorok és a falakon több festmény, régi híres

mesterektl. Az u. n. kinai szalon valódi kinai tapettákkal van bevonva és

eredeti kinai bútorokkal berendezve. Itt számos kinai zománcz és porczellán

látható, az elbbihez hasonló lakk-ellenz, kinai népmondákkal, mely ellenzt

I. Napóleon ajándékozta a Melzi herczegnek, kinek unokájától Zichy Ferencz

kapta. Ez a lakk-ellenz 12 szárnyú és a visszája tájképeket ábrázol.

A grófkisasszony írószobájában egy meisseni service látható, mely Mária
Krisztina ajándéka, továbbá egy indus és egy velenczei szekrény és értékes

festmények mellett 17 miniatr, végre érem-, medaillon- és pecsétnyomó-
tiyiíjtemény. A vendégszobák is mind régi, érdekes bútorokkal vannak beren-

dezve. Az egyikben 68 különféle régi rézmetszet van, melyek mind Pozsony
városát ábrázolják, továbbá régi guache-festmények és Zichy Ferencz gróf-

nak és családjának az 1809. évi nemesi felkelés idejébl való 10 képe. Egy
másik szobában régi mesterek festményei, remek faragott ágy, 1700-ból való

domborm és különféle márványokkal kirakott szekrény látható. Egy kisebb

kabinetben régi magyar fayence-ok vannak elhelyezve. Az u. n, keleti szoba-
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VEDRD. — TEREM ZICHY JÓZSEF GRÓF KASTÉLYÁBAN.

ban Miksa császár nyerge látható, továbbá régi vadászfegyverek, régi japán
fegyverek, c-loisonné-tárgyak és több megkapó festmény. Az ebédlben 680 drb

rendkívül érdekes és becses japáni és kinai porczellán van elhelyezve, a

tálaló szobában pedig két eredeti urbinói fayence, régi korsók, tálak és

vázák, régi rhodusi és mór tányérok. A fels étterem falait családi képek
díszítik. Van itt 107 drb. régi japáni és kinai edény és egy pekingi váza,

mely a XIV. századból való. A lépcsház japán bronzokkal és edényekkel
van díszítve. A kastély kápolnájában régi fafaragványok vannak, Dürer
iskolájából származó képek, famozaikok, az oltáron elefántcsontból készült

gyönyör feszület, mely Feneion franczia érsek ajándéka; XIV. és XV.
századbeli régi festmények, ezenkívül Szent Gellért, Szent István, Szent

László és Szent Erzsébet szobrai. A községhez tartoznak Józsi és Klára
majorok. A községben van posta és távíró, de vasúti állomása Cziffer vagy
Diószeg.

Vereknye, kisközség a Fels-Csallóközben, 67 házzal és 599 róm. kath.

vallású magyar lakossal. srégi község, mely 1290-ben Verekene néven van
említve. 1301-ben Petrus de Verekne pozsonymegyei szolgabíró. Német nevét,

Vretendorf alakban, Zsigmond királynak 1410-iki oklevele említi. 1373-ban
Vereknyei Lrincz itteni birtokrészét, a Csalló folyón szedett vámmal együtt.

Szentgyörgyi Péter fia Jánosnak adja zálogba. Öt évvel késbb az itteni

rév is említve van. 1356-ban Treufenkes István pozsonyi polgár leánya Klára,
Vereknyei Péter özvegye, a maga birtokrészét Jakab pozsonyi bírónak zálo-

gosítja el, de azután örök áron eladja neki. 1385-ben Monostori Berzethe
Miklós elzálogosítja itteni birtokrészét. 1392-ben Zsigmond király Pozsony
városának adományozza az itteni királyi birtokrészt. 1410-ben özvegy Monostori
Berzethe Miklósné férjhez menvén Gwelb Jánoshoz, itteni birtokrészét rá
átirattá. 1430-ban Zsigmond király Peilimanew János tüzérmestert és családját
zálogjog czímén vezetteti be valamely itteni birtokrészbe. 1453 eltt Bozgonyi
György és fia Sebestyén, erszakosan foglalták el a vereknyei királyi bir-

Vereknyo.
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tokot. 1490-ben Czobor Imre várat építtet ide, melyet azonban Beatrix királyné
leromboltat. L492-ben az itteni királyi birtokot II. Ulászló elzálogosítja a
Szentgyörgyi és Bazini grófoknak. A birtok kihaltukig kezökben maradt és

az újabb korban a Páljf'yak tulajdonába jutott. Ez idben Fragendorf német
neve is van a helységnek, mert lakosai ekkor németek voltak, de azóta meg-
magyarosodtak. A mull században a Draskóczyaknak is volt itt birtokuk, de
most a gróf Pálífy-szeniorátns bírja. A vereknyei híd az 1683-ik hadjárat
alatt elpusztult, L764-ben építtették fel újra, de négy évvel késbb az árvíz ezt

is elsodorta. Késbb újra felépítették. E község határában feküdt hajdan Myr
kiizség is, mely már 1290-ben szerepel, a mikor III. Endre Herczel fiait e birtok-

ban megersíti. si temploma már elpusztult és új temploma 1879-ben épült.

A község mellett van vasúti állomás, de postája és távíróhivatala Pozsony-
Püspöki. Ide tartozik Kmajor és Porsony puszta, Pálffy major és Révház.

vezckény. Yezekény, magyar nagyközség, melynek 164 háza és 945 róm. kath.

vallású lakosa van. Els nyomát a pápai tizedszedk jegyzékében találjuk,

a hol Vesequenh alakban van említve. Az 1553-iM portális összeírásban
Báthori András 47a és a borostyánki urak ugyanannyi portával szerepelnek.

1647-ben özv. Thurzó Mihályné bírja. Többet nem tudunk róla, legföljebb

azt, hogy az újabb korban az Esterházyak lettek az urai és most is Esterházy
Mihály grófnak van itt nagyobb birtoka. 1678-ban a pestis pusztította lakosait.

A katholikus templom 1718-ban épült, de 1778-ban kibvítették. A község-
ben van posta, de távírója és vasúti állomása Diószeg. Ide tartozik a Tállosi

téglaház.

vistuk. Vistuk, tót kisközség, 186 házzal és 1228 róm. kath. vallású lakossal.

Hajdan Vöröskvár tartozéka volt, s neve az idk folyamán az oklevelekben
számos változatban van említve, u. m. Vistdoch, Wysta, Kis- Vistok, Wischdorf,

Wyschwk, Wistok, Vista, Kusvista, Kis-Vista, st a pápai tizedjegyzék Bista-ra

elferdíti nevét. A többi vöröski várbirtokok sorsában osztozott. Az ura-

dalomnak a XVI. században itt két halastava volt. Ekkoriban mindössze 10

házat számlált; a század második felében Illésházy István gróf nádor horvátokat

telepített ide. 1705-ben, a pudmericzi csata alkalmával felégették. Plébániája

1390-ben már fennállott. Mai temploma azonban 1798-ban épült. Az egyház
birtokában ezüstbl vert nevezetes gótikus szentségmutató van. A múlt század

60-as és 70-es éveiben több izben nagy tz pusztította. Lakosai között sok

a varga, a szabó és a takács ; asszonyaik hímzéssel és csipkeveréssel foglal-

koznak. A község szomszédságában a XIII. század végén Kisfalu nev község

szerepel, szintén a vöröski vár tartozékaként, melyet Tiborczfi Péter comes
Lrinczfi nev szolgájának adományozott. Ez a Kisfalu lett állítólag késbb
a többször említett Kisvista, mely a XVI. században megsznt. A község

újabbkori birtokosai a Pálffyak és most id. Pálffy János grófnak és Pálffy

István grófnak van itt nagyobb birtoka. A község postája és vasúti állomása

Báhony, távírója pedig Modor-Senkvicz. Ide tartoznak Fajdal és Szilárd

puszták.

vízkeiet. Vízkelet, mátyusföldi magyar kisközség, körjegyzségi székhely, 141 házzal

és 1138 róm. kath. vallású lakossal. E községet már 1297-ben említik az

egykorú okiratok, a mikor III. Endre Bogár fia Márton comesnek adomá-
nyozza. Ez idben, Wyzkeleth alakban, már mai nevén szerepel és pozsonyi

várföld volt. A pápai tizedszedk jegyzékébe Vizquelt eltorzított alakban van
feljegyezve. 1411-ben Berencsi Gergelyfi István, Kürti Békefi János és Kis-

kürti "Mihályfi Jakab ellenében e birtokra igényt tart. A XV. században már
a Vizkeleti család is szerepel birtokosául. 1553-ban Báthori András és özv.

Bernstein Jánosné a tulajdonosa. Ez a birtokrész a XVI. század vége felé a

Thurzóké lett, kikrl az Esterházyak birtokába jutott, de 1656-ban Majláth Miklós,

1674-ben zálogjogon Lindvay Márton és a XVIII. században a Somogyiak is

birtokosai voltak, st kisebb nemesi birtokosai között a Jurovics, Székely és

a Prányik családok is szerepeltek. 1782-ben Liskovics József tekintélyes

polgár szegényalapítványt tett itt. 1763-ban földrengés volt a községben,

1832-ben pedig tz pusztította el nagyobb részét. Van benne régi úrilak is,

mely Németh János tulajdona. Temploma nincs. Saját postája van, de táv-

írója és vasúti állomása Diószeg. Ide tartozik Dunaeve és a Zúgói major,

továbbá a Szigeti tanya és malom.
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Vök, magyar kisközség' a Csallóközben 31 házzal és 213 róni. kath. Vök -

vallású lakossal. A pozsonyi prépostság és káptalan si birtoka, melyet már
IV. Béla királytól kaptak. 1277-ben IV. László oklevelében Veik néven
szerepel. 1292-ben egy másik birtokosa merül föl, Völki Miklósban. A pápai
tizedszedk jegyzékében Vek alakban van említve. 1484-ben Nagyveik néven
a pozsonyi káptalan jobbágyainak lakóhelyeként szerepel. Az 1553-iki össze-

írásba Weök alakban 12 portával van felvéve. Egyik részének késbb a Pálffyak

lettek az urai és ma is id. Pálffy János grófnak és a pozsonyi társas-káp-

talannak van itt nagyobb birtoka. Temploma nincs
;
postája és távírója Fél,

vasúti állomása Csötörtök.

Zavar, vágvölgyi tót kisközség, körjegyzségi székhely, 103 házzal és zavar.

989, nagyobbára róm. kath. vallású lakossal. E község hajdan a pozsonyi
várnépek földje volt, s 1255-ben Dionisius de Zovvor nevében szerepel, 1256-ban
pedig Benke de Zouar nevében; egy 1268-ból való okirat meg Souor alakban
említi. 1290-ben az Aha és a Bacsák család a birtokosa, de Bacha comes fia

ZAVAR. MAJLÁTH GYÖRGY GRÓF KASTÉLYA.

Mihály már 1292-ben a maga birtokát a nagyszombati apáezáknak hagyo-
mányozza. 1322-ben a Zavari családot uralja. A XV. században Zsigmond
király Majthényi Gergelynek adományozza. Az 1553-iki összeírás szerint Zavary
Kristófnak 10, a Majthényiaknak 15 és Térjék Kristófnak 4 portája adózik itten.

A XVII. században aHortis család, s 1669 eltt i?a&ocs<M/ Ferencz is birtokosa. Ez
évben Dvornikovich Miklós is kap itt I. Lipóttól adományt. 1676-ban a vár-
megye itteni birtokát Mórocz István alispánnak, itteni házát pedig 1679-ben
Pálffy Miklós gróf fispánnak ajándékozta. Újabbkori birtokosai a Majláth
családon kívül a Kmoskó, Prileszky, Horváth, Okolicsányi, Bacsák, Hrabovszky,
Bory, Buzinkay, Eudnyánszky, Sipeky és más nemesi birtokosok. Jelenleg
Majláth György grófnak van itt nagyobb birtoka és szép kastélya, melyet a
tulajdonos gróf nagyatyja a múlt század elején építtetett, de 1894-ben meg-
nagyobbították. Itt van a gróf Majláth család sírboltja is, melyben Majláth
György, a néhai országbíró nyugszik. Van itt leányiskolával összekötött zárda,
melyet az országbíró özvegye, szül. Prandau Stefánia bárón 1887-ben alapí-
tott, továbbá a lakosokra nézve nagyon hasznos himziskola. Még a nagy-
szombati apáczák idejébl régi épület áll fenn, mely lakóhelyük, még elbb
pedig- Pálos kolostor volt. A község plébániája már a XIII. században fenn-
állott és mai temploma is a régiség nyomait viseli magán. Ide tartoznak a

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 9
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Majláth és Major majorok. A községnek van saját postája. Távírója Lócz-
Bresztovány, vasúti állomása Keresztúr-Apaj.

Závod a morvavölgyi vasútvonal mentén fekszik. Tót nagyközség, 363
házzal s 1896 róm. kath. vallású lakossal. Hajdan az éleski uradalomhoz
tartozott és a többi várbirtokok sorsában osztozott. Újabbkori birtokosai a
Batthyányiak és a Zichyék voltak s ezek nyomában következett Hirsch Mór
báró; ma Hohenlohe berezegnek van itt nagyobb birtoka. A községben két
katholikus templom van, melyek közül a régibb 1450 körül, az újabb pedig
L897-ben épült. Ide tartoznak a Berger, Sisolák és Weisz telepek és Pricsné
major. A községnek van saját postája, de távirója ós vasúti állomása Nagy-
iévárd.

Zohor, morvavölgyi tót nagyközség, 474 házzal és 2590 róm. kath.

vallású -lakossal. Minden jel arra mutat, hogy XVI. századbeli telepítés,

melynek els nyomára csak az 1553-ik portális összeírásban találunk, a

mikor Serédy Gáspárnak itt 34 portája adózik. 1782-ben Pálffy Lipót gróf volt

a földesura. Késbb a Pálffy-Daun család birtokába került és 1868-ban
ettl vette meg Károlyi Alajos gróf, kinek fia ma is bírja. Régi temploma
elpusztult és helyébe 1898-ban az új templom épült. Az egyház a XVII.
századból származó remekmív, aranyhímzés misemondó ruhát riz.A köz-

ségben van posta, távíró és vasúti állomás. Ide tartoznak Maesejkovich és

Ondrejka puszták és Gerandik major.
Zoncz - Zoncz, magyar kisközség a Feketevíz és a Kisduna között, 37 házzal

és 233 lakossal, a kik róm. kath. vallásúak. Hajdan pozsonyi várbirtok volt,

melyet II. Lajos király 1524-ben e várbirtokok közül kivett és a gellei

érseki székhez csatolt. 1553-ban királyi birtok. Lakosai tótok voltak. Ujabb
korban birtokosai a Pálffyak lettek és ma is a gróf Pálffy-szeniorátusnak van
itt nagyobb birtoka. A községen kívül kápolna áll, mely 1833-ban épült.

Ide tartozik Sóvet puszta. A község postája Magyarbél, távírója és vasúti

állomása Szempcz.
zsigárd Zsigára, mátyusföldi nagyközség, 516 házzal és 2818, nagyobbára r. kath.

vallású lakossal. E község hajdan nem a mai helyén, hanem a Faluhely
nev dln állott s a török világban elpusztult. A Zsigárdy család si fészke,

melyet állítólag Róbert Károlytól kaptak, de a reformáczió alatt elveszítettek,

a mikor az esztergomi érsekségé lett. Az 1553-iki portális összeírásban már
az érsekség szerepel birtokosául 8 portával. A XVII. század végén részben

a szobi Szalay család kezén volt. Ma az érsekségnek van itt nagyobb
birtoka. A községben van katholikus és református templom. A katho-

likus templomot Esterházy Imre gróf érsek 1728-ban építtette, míg a refor-

mátus templom 1833-ban épült. 1848 június 16-án a községben ütközet volt.

A peredi csata alkalmával, a mikor a seregek a községen átvonultak, felgyúj-

tották. 1813-ban árvíz pusztította el. 1852-ben, 53-ban, 76-ban, 88-ban és

94-ben szintén volt árvíz, melyek azonban csak kisebb károkat okoztak. A katho-

likus templom tornyának falán egy ágyúgolyó látható, mely a lakosok állítása

szerint a peredi csata alkalmával lövetett oda,. A lakosok polgári olvasókört

és ipartársulatot tartanak fenn. Ide tartozik Érsek-major. Határában hajdan
Berren nev község állott, mely már a XII. században említve van, de azután

nyoma vész. A községnek van saját postája, de távírója és vasúti állomása
Vágselye.

*
* *
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z si koronázó város történetét

e szk keretben még kivona-
tosan is adni: teljesen medd

munka volna, mert a rendelkezésre

álló, fölötte érdekes és becses, óriási

anyag kivonatos közlése is, messze
túlmenne e kötet határain.

Dr. Ortvay Tivadar apát, pápai
kamarás, a jeles tudós, pozsonyi akad.

tanár, a Magyar Tudományos Aka-
démia tagja, most írja Pozsony város
monográfiáját. Az eddig megjelent hat
tekintélyes kötet még távolról sem
merítette ki azt a rendkívül gazdag
ós becses anyagot, a mely e tudós
monografus rendelkezésére áll.

Pozsony sz. kir. város intézményeinek és fejldött kultúrájának tör-

ténete e m egész kötetén végigvonul. Politikai története pedig a vármegyéével
szoros összefüggésben állván, különösen a vármegye történetét tárgyaló rész

az, a melyben a városnak domináló szerepe van. Azonkívül az egyes fejezetek

majd mind Pozsony sz. kir. város intézményeinek, magas fejlettség kultú-

rájának, közgazdaságának, egyházainak, tudományos életének stb. elég kime-
rít képét adják s így e fejezet keretében csak nagyobb vonásokban óhajtunk
rámutatni azokra a tényezkre, a melyek Pozsonyt hajdan az ország közép-
pontjává, illetleg kulturális szempontból elsrangú városává tették. Foly-
tatjuk ezután a város leírásával, középületeinek és memlékeinek, történelmi

nevezetesség épületeinek az ismertetésével és befejezzük a Pozsonyban
fennálló intézmények, hatóságok, testületek, egyesületek stb. felsorolásával,

mely tekintetben Pozsony sz. kir. város, Budapest után az országban a leg-

gazdagabb.
Az si koronázó városnak, számos si szabadalmaival, melyeknek ismer- a varos nagy-

tetése más fejezetbe tartozik, különösen a középkorban rendkívül fontos és idfeéLk
é

oka
e
i.~

elkel szerep jutott, a hol a magyar királyok nemcsak sokat tartózkodtak,
de gyakran az ország sorsát is intézték, királyi fejedelmeket, követeket és

követségeket fogadtak, az ország nagyjaival és a külföldi fejedelmek és ural-

kodók követeivel tanácskoztak, és a hol akárhányszor egész Európára kiható
politikai vagy hadügyi határozatok hozattak. Nem csoda tehát, ha e valóságos
királyjárás idejében, a mikor Pozsonyban nemcsak az ország nagyjai fordul-
tak meg srn, hanem sok elkel külföldi is, a város elnyös helyzetbe
jutott, a mely rendkívül kedvez volt a fejldésére és különösen kultúrájának
fejlesztésére, a mihez még az is járult, hogy közelebb esvén a mvelt nyugat-
hoz, könnyebben és gyorsabban vehette át annak szokásait és intézményeit,
a mi azonban egyszersmind németségének is egyik legkiapadhatatlanabb
kútforrása lett. A pozsonyi diéták meg éppen nagyon is alkalmasak voltak
a város fejlesztésére, mert akkoriban itt fordult meg az ország színe-java; a
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követek és a furak nagy része pedig, nemcsak hosszabb ideig lakott itt, de
sokan - kényelmi szempontból - - házat is vásároltak vagy építtettek. Hogy
pedig a pozsonyi országház megsznte után sem veszített a város forgal-
mából és nagyvárosias életébl, és habár mint politikai középpont jelentségét
elveszítette, mégsem hanyatlott, annak egyedüli oka elnyös fekvése Bécs és
Budapest között, az ország határán, a Duna folyam partján, a Magyarországot
Ausztriával összeköt közlekedési fvonalon.

Ortvay említett nagy munkája nyomán idézünk egy korszakot a király-
járások idejébl. Hóhért Károly 1304 aug. 24-én Rudolf osztrák herczeggel
itt köt szövetséget. 1328 szept. 21 én itt látogatják meg az osztrák herczegek.
1331-ben itt újítja meg Ottó és Albert osztrák herczegekkel a véd- és dacz-
szövetséget; szept. elején Ottó osztrák herczeg ismét itt kereste föl; szept.

2-án itt ersíti meg a régebben Fridrik császárral kötött békét; 1336 júl.

23-án itt ád a pozsonylaknak szabadságlevelet az ausztriai árúk behozatalára
nézve; július havában itt jött össze János cseh királylyal ; 1337 szept. 10-én
itt újítja meg a Fridrik császárral és az osztrák herczegekkel kötött szövet-
séget ; 1337 szept. 11-én itt ratifikálta az ennsi békét. 1337 szept. 11-én itt

hagyja jóvá és ersíti meg azt a szövetséget, melyet és János cseh király,

Albert és Ottó osztrák herczegek, Károly morva határgróf és János tiroli

gróf kötöttek egymással ; szept. 10-én itt ersíti meg az osztrák herczegekkel
és a cseh királylyal kötött szövetséget ; 1341 jun. 23-án itt látogatta t meg
Károly morva rgróf

;
júl. 9-én itt rendelkezett az Albert osztrák herczeggel

fenforgott viszály ügyében.
1349 április 26-án 7. Lajos király már Pozsonyban volt. Jún. 2-án már

innen küld jelentést a velenczei dogénak. 1362 jún. 30-án itt engedi meg
az ausztriai só importját; decz. 31-én itt esküdtek szövetséget I. Lajos
királynak az osztrák, stíriai ós karintiai herczegek és urak ; 1366 jún. 27-én
itt újítja meg egyik pozsonyi vámra vonatkozó régibb oklevelét; 1373 szept.

29 körül I. Lajos király és vele a bajor, a meisseni és a lengyel fejedelem
itt tartózkodtak. 1378 április 4-én találjuk I. Lajos itt tartózkodásának utolsó

nyomát.
1385 aug. 16-án Zsigmond király itt ersíti meg a pozsonyiak szabadal-

mait; aug. 22-én itt igéri meg a pozsonyiaknak, hogy a várost Jodok és

Prokop morva fejedelmektl visszaváltja ; 1390 jún. 2-án itt köt Albert
osztrák herczeggel és Jodok morva rgróffal egyezséget; 1396 május 22-én
itt szabályozza a pozsonyi révet és hajózást; 1401 febr. 1-én itt menti föl a
pozsonyiakat minden vám alól az országban; 1402 szept. 14-én itt engedi
át a jogot Albert osztrák herczegnek arra, hogy magtalan halála esetére t
Magyarországban követhesse ; szept. 17-én itt nevezi ki távolléte idején

Albert osztrák herczeget Magyarország helytartójává, míg 17-én Albert osztrák

herczeg számára 12.000 aranyat utalványoz és székhelyet jelöl ki számára

;

szeptember 29-én itt zálogosítja el a thorni német rendnek Neumarktot

;

okt. 15-én itt ad a német, fleg osztrák kereskedknek szabad közlekedési

jogot; okt. 10-én itt ad a pozsonyiaknak az egész országra szabad járás-kelési

jogot; 1403 aug. 9-én itt hagyja meg a cseh kormánytanácsnak, hogy az apos-
toli kamarába sem adót, sem tizedet ne fizessen és szüntesse meg a Rómá-
val való közlekedést ; 1404 április 9-én innen ír a velenczei herczegnek a
Velenczétl Magyarországnak fizetend adó ügyében ; 1410-ben a lamaesi
határban tartózkodott Ern herczeggel; jún. 3-án Pozsonyban állapítja meg
a prágai garas értékét; 1411 okt. 4-én itt hirdeti ki negyedik dekrétumát a
kamara hasznáról; okt. 5-én itt köt egyezséget Albert osztrák herczeggel az

országhatárokat illetleg; okt. 7-én itt jegyzi el Erzsébet leányát Albert

osztrák herczegnek ; okt. 30-án itt nyilvánítja Albert osztrák herczeget a
gyámság alól felszabadítottalak ; decz. 2-án innen intézkedik, hogy Venczel
ne küldjön hadakat Csehországból a lengyel királynak ; 1421 szept. 28-án
itt állapítja meg az örökösödési rendet Erzsébet leányával és Albert osztrák

herczeggel ; szept. 28-án itt szövetkezik vejével , Albert osztrák herczeg-

gel és átír vejére öt morva várat és várost, leánya hozományául ; 1423

jan. 6-án itt adományozta a szász választó-fejedelemséget hbérül Harczos
Frigyes meisseni rgrófnak; jan. 18-án itt újítja meg a pozsonyiak szaba-

dalomlevelét; 1429 márcz. 27-én itt foglalkozott német birodalmi ügyekkel;
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ápr. 17-én innen szólítja fel a német rend mesterét, hogy a dunáninneni
oldalon — a törökök elleni oltalmul — gyarmatot alapítson ; május 27-én
innen hagyja meg Lajos bajor herczegnek, hogy Heiligenkreutzot engedje
át Fridrik herczegnek ; okt. 1-én innen hívja meg a rendeket a bécsi gy-
lésre ; okt. 14-én itt kelt Zsigmondnak az arany és ezüst kivitelét tiltó

rendelete ; nov. 3-án innen szólítja föl Witold litván nagyfejedelmet, hogy a
lengyel királyival a fegyverszünetet szakítsa meg; decz. 21-ón itt helyezi át

a birodalmi gylést 1430-ra Nürnbergbe
;
jan. 1-én innen hívja meg Fridrik

herezeget Nürnbergbe; 1430 márcz. 6-án itt állította föl a pénzver-intézetet

;

1434 okt. 8-án itt biztosít vámmentességet a Pozsonyba szállítandó élelmi-

szereknek ; 1434 decz. 17-én itt rendeli el, hogy .a lipcseiek régi szabadal-
maikban ne háborgattassanak ; 1435 márcz. 8-án itt adja ki u. n. nagy-
törvénykönyvét. Végre 1437 decz. 17—19-ike között szállították Zsigmond
holttestét Pozsonyon át Budára.

1438 május 1-én már itt parancsolja meg Albert király a trienti egyház
alattvalóinak, hogy csak id. Fridrik herczegnek engedelmeskedjenek; május
16-án a király neje, Erzsébet is itt volt és 1439 április 1-én itt tárgyalta

Anna leányának Vilmos szász herczeggel való házasságát; április 4-én pedig
itt kötött szövetséget Fridrik és Vilmos szász hercz egekkel, Fridrik thü-
ringiai és Lajos hesseni tartománygróffal ; május 3-án itt állított ki lengyel
követei számára meghatalmazó levelet; május 10-én itt nevezi ki a cseh
kormányzókat.

1440 június közepe felé Erzsébet már mint özvegy királyné jött Pozsonyba,
Giskra kíséretében, a koronával és két leányával, itt várandó be a Cseh- és

Morvaországból s Ausztriából berendelt zsoldos katonákat
;
jún. 13-án innen

tudósítja a királyné a cseh rendeket Ulászló megjelenésérl és segítséget

kér tlük ellene ; aug. 1-én innen inti az erdélyieket hségre ; 1441 márcz.
13-án itt kelt a királyné adománylevele Pozsony város részére ; 1441 május
29-én innen tudósítja Bécs városát, hogy hosszabb idre oda készül; júl.

21-én itt ersíti meg a pozsonyiak pénzverési jogát; okt. 6-án innen kéri

rokonát Fridiiket, hogy fiát, leányát és a koronát adja ki; 1442 ápr. 29-én
innen kér a német rend fmesterétl segélyt; aug. 8-án innen kér Ulászló
királytól s a rendektl bátorságlevelet. Az utolsó oklevél, mely Erzsébetnek
Pozsonyban való tartózkodásáról szól, 1442 szept. 1-én kelt.

V. László els nyoma 1453 elttrl való, mert innen írt V. Miklós pápához
a pécsváradi prépost kinevezésének visszavonása ügyében. 1453 jún. 23-án
és 25-én V. László itt országgylést tartott

;
jan. 30-án itt nevezi ki Hunyadi

Jánost és maradékait örökös beszterczei grófoknak; febr. 6-án itt adja ki
els dekrétumát; febr. 6-án itt ersíti meg Pozsony város 1402-iki szabada-
lomleveleit ; febr. 8-án itt ersíti meg az Albert királytól a magyarországi
zsidóknak adott szabadalmakat; 1456 jún. 21-én itt adott szabadalmat Somorja
városának. Az utolsó oklevél, mely V. íjászlónak Pozsonyban való tartózko-
dásáról szól, 1457 júl. 2-án kelt.

Mátyás király látogatásának legels nyomát az 1458 nov. 19-én Pozsony-
ban kelt okirata rzi. 1466 nov. 18-án innen válaszol Viktorin herczeg levelére

;

1468 szept. 2-án itt intézkedik a rendek megegyezésével a husziták elleni akczió
ügyében ; szept. 29-én itt ersíti meg a pozsonyi országgylésen szept. 8-án
alkotott törvényeket ; okt. 1-én innen hagyja meg Raguzának, hogy követeit
pénzzel lássa el; 1471 jul. 16-án itt biztosít a pozsonyiaknak négy évre
szóló fölmentvényt mindennem adó stb. alól ; 1474 szept. 8-án itt adományoz
a pozsonyiaknak vásártartási jogot; 1475 ápr. 27-én pedig ugyancsak nekik
újabb 10 évi adómentességet ; 1478 febr. 28-án itt oldja fel, a Fridrik csá-
szárral kötött örökös béke értelmében, a háború idején hozzá csatlakozott
osztrák lakosokat hségi esküjök alól

;
jún. 18-án Beatrix királyné is Pozsony-

ban volt; nov. els felében itt adott a király vámmentességet Somorjának;
1486 aug. 4-én innen ír Beatrix királyné testvérnénjének, Eleonórának, hogy
Mátyás király Don Ferdinándot, Eleonóra és Herkules herczeg fiát, fiává
akarja fogadni. Ezeken kívül még számos oklevél igazolja Mátyás királynak
Pozsonyban való gyakori idzését. Utoljára 1490 ápr. 11-én van róla említés,
a mikor holttestét hajóra tették és Pozsony mellett Budára s onnan Székes-
fejérvárra vitték.
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II. Ulászló király 1490 nov. 22-én szerepel elször ez si városban. 1490
decz. 15-én Hászló 7000 cseh harczossal Pozsonyban van és nagy sereget

gyjt. 1508 nov. 3-án, midn fiával, II. Lajossal itt idzött, Pozsonynak hét
évi adómentességet adott ; 1515 márcz. 18-án Pozsonyba érkezett családjával,

22-én fivérét, Kázmért fogadta és 30-ig volt itt; június 29-én a tzvész által

károsult Pozsonynak 12 évre adómentességet ad és itt várt márcziustól június
végéig, Lajossal és Zsigmond lengyel királyival, Miksa császárra.

1520 ang. 7-én innen írt II. Lajos nagybátyjának, Zsigmond lengyel
királynak, felpanaszolva azt, hogy teljesen el van hanyagolva és gyalázatos
szegénységre kárhoztatva ; szept. 5-én ide menekült a kiütött pestis ell

;

oki. 10-én innen parancsolja meg Szapolyai János erdélyi vajdának, hogy
Szentgyörgyöt szabad várossá ne tegyék. 1521 július 6-án Mária királyné
érkezett Pozsonyba ; 1522 jan. 19—26. között a velenczei követ említést tesz

a pozsonyi királyi nászünnepélyekrl ; 1523 okt. és decz. között pedig mind
Lajos király, mind Mária királyné Pozsonyban tartózkodtak és részt vettek
a királyi udvartartás rendezése ügyében, V. Károly császár és Zsigmond
lengyel király követei s több magyar fúr közbenjöttével tartott tanácskozá-
sokon, mely alkalommal a király az idegen követek tiszteletére lovagi tor-

nákat és vadászatokat rendezett ; 1524 jan. 10-én innen ajánlja VII. Kelemen
pápának György brandenburgi rgróf két fiát, Albertet és Junipertet ; febr.

5-én innen ír Henrik angol királynak, ecsetelve a török vészszel szemben
való szomorú állapotokat és kérve a keresztény nemzetek segítségét; febr.

18-án itt menti föl a pozsonyiakat hat évre a boraik után való harminczad
fizetése alól.

1526 szept. 16-án már Mária királynt találjuk itt, a ki ekkor Ujlaky
Ferenczet a pozsonyi prépostság birtokába bevezettette ; okt. 9-én itt adta

ki a zsidók kizését elrendel oklevelét ; 1527 márcz. 28-án VIII. Henrik
angol király követe: Vallop János adta át Pozsonyban Henrik király levelét

és üdvözleteit ; ápr. 15-én és 29-én innen ír Ferdinándnak, igazolva abban,

hogy nem hajlik Luther tanához, és hogy jó keresztény.

A mohácsi csata után bekövetkezett török szorongattatások még inkább
középpontjává tették Pozsonyt az országos eseményeknek. Itt, a Szt. Ferencz-

rendiek templomában kiáltották ki az ország rendjei királylyá Habsburgi

Ferdinándot. E királyválasztás napja -- 1526 deczember 17. — alkotja a máig
is fennálló kapcsot hazánk és a Habsburg-ház között. I. Ferdinándot még
Székesfej érvárott koronázták meg, de ettl kezdve 1830-ig, a koronázatlan

II. József, úgyszintén I. Ferencz kivételével, valamennyi Habsburg-házból szár-

mazott királyunknak Pozsonyban tették fejére a koronát. Az uralkodásuk ideje

alatt a város rohamos fejldésnek indult. 1536-ban már Pozsony volt az ország

fvárosa s az is maradt 1848-ig. 1552-ben ide hozták Szent István koronáját

s a jelvényekkel együtt itt rizték 1784-ig, a várnak u. n. koronatornyában.

Ettl fogva a város, mint az ország fhelye, sokféle közintézménynyel gazda-

godott, köz- és társadalmi élete, az ország fnemeseinek, zászlós urainak, az

országgylési karoknak és rendeknek itt tartózkodása következtében élénken

fellendült. A város állandóan virágzott, szépült, emelkedett. Mária Terézia

parancsára rombolták le a várost körülfogó bástyafalakat, az öt városkapuval

együtt; a várat pedig alapjából restaurálták. A régi faépületek helyébe

városszerte képületeket emeltek. Szóval a város virágzott s méltó lett külsleg
is arra, hogy sok ideig az ország fvárosa maradjon s mint ilyen, a Habs-
burgok ideje alatt, színhelye legyen olyan nagyfontosságú történeti esemé-
nyeknek, a min volt pl. a pragmatica sanctio kibocsátása és késbb a „ Vitám

et sanguinem pro rege nostro" világhír szállóige megszületése.

Nagy hatással volt a város fejldésére Albert tesseni herczegnek, mint

királyi helytartónak és nejének, Krisztina fherczegasszonynak huzamos itt-

tartózkodása, a kik — mint a jelenben itt lakó Frigyes fherczegnek sei —
nagy mértk és mvészetpártolók voltak. A helytartóságot azonban II. József

megszüntette, az országos hivatalokat Budára helyezte s ezzel a város fejl-

dését megakasztotta. II. Lipót ugyan már ismét Pozsonyban koronáztatta

meg magát és a városnak régi nagy jelentsége is helyreállott, mindazonáltal

a Mária Terézia-korabeli virágzásához képest már hanyatlani kezdett, a minek
egyik okát a napóleoni háborúkban is lehet keresni, mert ezek annyi sanya-
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rúság'ot okoztak a városnak,— melyet egy ízben a francziák, iszonyú bombázás
után, be is vettek — hogy a hadjárat végén 2.104,895 forint adóssága volt.

A franczia háborúk korszaka óta Pozsonyt ama nagy történeti események
teszik nevezetessé, melyek e koronázó-város si falai között lejátszódtak.

Ilyenek az 1805-iki pozsonyi békekötés és aztán az országgylésnek mind-
ama törvényhozó alkotásai, a melyek 1848-ig és 1848-ban egész Magyar-
országot újjáteremtették. Ezeknek az országátalakító történeti eseményeknek
emléke mind hozzáfzdik Pozsony városához.

A mikor azonban megállapítjuk, hogy mily fényes királyi és fejedelmi

egyének és külföldi udvarok elkel követei és küldöttei fordultak meg ily

srn Pozsonyban, akkor meglephet bennünket a városnak ez idbeli elhanya-

golt állapota, mely az egykorú leírásokból és a városi levéltárban fennmaradt,

Ortvay idézett mvében közölt adatokból tárul elénk. A házból a szemetet
az utezára hányták, és miután szeméthordó kocsik nem voltak, az ott is

maradt. Csatornáknak nyoma sem volt és a bzös folyadék az utczákon
csurgott végig. Az esvíznek nem lévén mindenütt kell lefolyása, sok
helyen tócsákat alkotott és eliszaposodott; ez alól a ftér sem volt kivétel.

Rendszeres seprést még a futezákban sem végeztek, hanem mikor már a

piszok nagyon elszaporodott és az állapot trhetetlenné vált, akkor a városi

kamarás esetrl-esetre néhány napszámost fogadott fel a kik a tarthatatlan,

állapoton, úgy a hogy, egy idre segítettek. Késbb már rabokat és városi

jobbágyokat is alkalmaztak e munkára; de ez is csak olyankor történt, a
mikor valamely ünneplésre készültek, vagy elkel vendéget vártak. A város
fterén tartották a vásárokat is, a mi szintén csak szaporította a szemetet és

jellemz a városi közegek felfogására az a furcsa körülmény, hogy késbb
mikor a vásártereket már rendszeresebben söpörték, azt nem a vásár után,

hanem a vásár eltt tették, vásár után pedig ott maradt a szemét a legközelebbi
vásárig. Az 1443 évi városi számadó könyv szerint Zsigmond király akkori-

ban meg is dorgálta ezért a pozsonyiakat és reájuk parancsolt, hogy a város
utezáit tisztábban tartsák. Az állandó utczaseprk intézménye azonban
úgy látszik - - csak a XVI. század közepe felé lépett életbe, mert ekkor már
szó van az utczák tisztántarthatása czéljából szükséges adóról.

Kövezésrl már a XV. századbeli számadási könyv beszél, de ekkor
még csak egyes futczák voltak, úgy a hogy, kburkolattal ellátva. Csak
mikor a város 1552-ben a polgárokra kövezési adót vetett ki, vált a kövezés
általánosabbá. De ekkor sem terjedt annyira, hogy egy kövez Pozsonyban
letelepedhetett és megélhetett volna, mert az ez idbeli kövezk Bécsbl és

Sopronból jöttek és a végzett munka után ismét visszautaztak. Világításról a
középkorban szó sem volt, A kik éjjel vagy naplementekor kénytelenek
voltak az utezára menni, azok kézi lámpásokat vittek magukkal, melyek papír-
ból vagy vászonból készültek. Tehetsebbek és urak fáklyákkal világíttattak

maguknak. Alikor 1434-ben Zsigmond király Pozsonyban volt, itt tartózko-
dásának ideje alatt a város papirlámpákkal világíttatta ki az utczákat. A XVI.
század elején a város kapuin, késbb pedig az utczákon is vasserpenykben
ég szurokkoezkákkal világítottak. 1555-ben a ftéren három ilyen lámpa volt,

mely világítási mód azonban veszedelmes és — ers füstje következtében -

kellemetlen is lévén, csakhamar kiszorította a faggyúmécs, mely 1760-ban
már általánosan el volt terjedve; ezeket követték az olaj- és 1855-ben a
légszesz, melylyel ma már a villamos világítás versenyez.

És most mutassuk be Pozsonyt köz-, nyilvános ós történelmi neveze-
tesség épületeivel, memlékeivel és intézményeivel, úgy a mint az idk
folyamán a mai napig fejldött,

*

Pozsony szab. kir. város, Pozsony vármegye székhelye, Nyugatmagyar-
ország legnagyobb és legszebb városa, a Duna balpartján fekszik és erd-
ségekben gazdag hegység környékezi. A Kárpátok délnyugati nyúlványai itt

végzdnek. Legmagasabb pontja a Zergehegij, a mely a pozsonyiaknak egyik
legszebb kiránduló és vadászó területe.

Kevés város van az országban, a melynek oly szép környéke volna,
mint Pozsonynak. Egyik kirándulóhely a másikat éri. Ki ne ismerné például
a festi ., Bimbóházafait" és a regényes „Vaskutacskát" ? Hány beteg nyerte

A vá'os kör-

nyéke.
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A FERENCZ JOZSEF-HID.

Fekvés. Ter-
mészeti viszo-

nyok.

Városrészek és

terek.

már itt vissza az egészségét! És a szép pozsonyi heg}'ekben az utak min-
denütt példás jókarban vannak tartva, a mi a pozsonyi szépítö-egyesület érdeme.

Pozsonyt és környékét legszebben és legjobban a Zergehegyen lev
„ Széchenyi-magaslatról" lehet áttekinteni, honnan pompás látvány tárul elénk.
Elttünk fekszik az egész város, a régi várral, számos tornyával, füstölg,
hatalmas kéményeivel, a méltóságosan tovahömpölyg Dunával, a másik
oldalon a szép, gondozott liget évszázados fáival, az impozáns dunai vashíd,
a távolban a dévényi és a hainburgi romok, a Leányvár, a Csallóköz, stb.

Pozsony város átlagos magassága az adriai tenger szine fölött 140 méter
(a vasúti pályaház 179 méternyire fekszik, a Duna sempontja pedig 130.08

méter). Területe 13104 Sk.
1430

hold, ebbl esik a belterületre 780— a külterü-

letre pedig 12323^ k. hold. Pozsony félkörben terül el a Duna balpartján és egy

része körben emelkedve, a hegyek lejtin épült. Itt ér a Duna a bécsi meden-
czébl a kis magyar medenczébe, áttörvén a Kis-Kárpátok délnyugati szár-

nyát, melynek lábainál észak és dél felé öbölszerüleg nyúlik föl a Kis-Alföld.
A Duna a város déli részén mintegy 4—5 kilométernyi hosszúságban folyik;

nyugati részén van a kis Vödritz-patak, a hol pisztráng-tenyésztést tervez-

nek; e patakocska nagy eszések után nem egyszer okozott már galibát.

Keleti részén a malomligeti ág szakad ki a Dunából. A Yödritz-patak fels
részén, a Vaskút mellett, vasas vizet tartalmazó tó van. Nyugaton a város
határán van még a Hidegkút fell jöv Schtvartzerl, aztán a Kis-Kárpátokból
fakadó és a Zergehegyen és récsei úton át folyó Wurzenbach patakocska, mely
a malomligeti ágba szakad. Mindkett igen jelentéktelen vizecske.

Pozsony város az északi szélesség 48° 10' és a keleti hosszúság 34° 40'

alatt délnyugatról északkeleti irányban fekszik. Öt városrészre van osztva :

Ó-város, Nándorváros, Terézváros, Újváros és Ferencz József-város. Terei

közül legnagyobb az Esterházy-tér 62500 m 2
(itt vannak a katonai g}'akor-

latok és ünnepségek), ezt követi a Kossuth Lajos (ezeltt Séta)-tér 20000 m 2

(kedvelt sétahely, szép fasorokkal és padokkal, a színházzal szemben); a

Széna- és Buzatér 16300 m 2
, a vásártér 9000 m 2

, a városház eltti Ftér
1800 m 2

, a Frigyes kir. herczeg palotája eltt lev Grassalkovich-tér
íöOO m 2

, a Marhavásár-tér 7200 m 2 és a Hal-tér 3000 m 2
. Kisebb terek még

n színház mögötti Csáky-tér, a Notre Dame-zárda eltti és a vármegyeház
eltti terek, a primás-palota eltti Batthyány-tér és a Koronázó-dombtér, a

melyen a koronázó emlékszobor van felállítva.
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híd.
A város árvízvédelmi munkálatairól más helyen van szó ; e helyütt Feren

£?,1
József-

azonban meg kell emlékeznünk a Ferencz József-hídról, melyet felsége

1890 deczember hó 30-ikán személyesen nyitott meg az akkori (Szápáry-)

kormány és a meghívott elkelségek jelenlétében. Addig hajóhíd tartotta

fenn a forgalmat a két part között. A mostani hidat az állam építtette és

ennek ellenében a város lemondott addig élvezett vám- és révjogáról.

A pozsonyi dunai híd megalkotása néhai Baross Gábor kereskedelemügyi

m. kir. miniszter érdeme. A hidat Cathry Szalez Ferencz budapesti mérnök
tervezte. Építését 1889 áprilisban kezdték meg. Felállítása az államnak
1.780,000 forintjába került. A híd nem a régi hajóhíd helyén, a koronázó-

emlékszobornál, hanem a Justi-sor végén, az új Baross Gábor-útnál van.

A 460 méter hosszú híd hét nyílású vasszerkezettel van áthidalva, még
pedig két 32 méteres ártéri, négy 76 méteres meder- s egy 92 méteres

középnyílással. A hídoszlopok ketts, a közúti s a vasúti forgalomnak szol-

gáló, egymás mellett fekv hídszerkezet számára épültek. A kocsipálya

szélessége 6 1
/
2 méter, s a közúti vasszerkezet küls oldalán, kiugró karokon

nyugvó három méter szélesség gyalogjáró van. A nagy középnyilás vas-

szerkezetének alsó éle a legmagasabb árvíz színe fölött oly magasságban
fekszik, hogy a hajózást legkevésbbé sem akadályozza. A folyam medrében
lev oszlopok a Duna kavicságya alatt elterül kemény agyagrétegbe nyúl-

nak le s légnyomású alapozással készültek. A vasszerkezetet a m. kir.

államvasutak gépgyára szállította és állította fel. A vasúti hídszerkezetet —
mert a híd a pozsony-szombathelyi vasúti vonallal van kapcsolatban —
1891-ben helyezték el a közúti szerkezet mellé.

A dunai hajózás Pozsonynál igen élénk. Az els gzhajót Pozsony
1818 szept. 2-ikán látta. Az els császári és királyi szabadalmazott dunagz-
hajózási társulatnak ügynöksége és révkapitánysága van itt. Az ügynökség
a kereskedelmi osztály vezetje, a mely fölveszi és szállítja az árúkat le- és

fölfelé a Dunán, nemcsak a dunamelléki állomásokra, hanem vasúti átrakással

a bajor-osztrák-magyar-szerb-bolgár és oláhországi államvasutak összes

állomásaira. Az árúszállítás napról napra folyik. Budapest, illetleg Bécs
felé a személyszállítást az említett társulat szép személyhajói végzik. Ezen-
kívül Pozsony és Bécs között naponként külön helyi hajó is közlekedik.

A pozsonyi révkapitányság nautikus jelleg és igen szükséges, mert a

dévény-gönyi folyamszakasz a Duna legsajátságosabb része, a mely folytonos

'

változásoknak van alávetve. A révkapitányság teljesíti a fölötte fontos víz-

jelz szolgálatot, a melynek adatai a m. kir. országos vízrajzi osztály térképén

A Dana.

POZSONY A VÁRRAL ÉS A RÉGI HAJÓHÍDDAL.
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Csatornázás

Világítás

Vízvezeték.

Népmozgalmi
statisztika.

naponként megjelennek. A dunagz-
hajózási társulatnak Pozsonyban 18
tagból álló helyi és 75 emberbl álló

mozgó személyzete van. A két part
közötti személyforgalmat három helyi

csavargözös bonyolítja le, de ezek nem
a társaságéi.

A vidéki városok között csatorná-
zás, világítás, vízvezeték és kövezés
tekintetében Pozsony els helyen áll.

Habár a város csatornázása már most
is igen elrehaladott és, a külvárosok
egyes részeit kivéve, csaknem minde-
nütt csatornázva van, legközelebb tel-

jesen és újra csatornázzák. Rendszeres
nagy feladat lesz ez, a melynek mun-
kálatait már megkezdték. Az új csa-

tornázás az úgynevezett úsztató-rend-
szer szerint készül. A Dunaparttal
párhuzamosan lesz a fgyjt-csatorna,
melynek végén, a kolajfinomító-gyár
környékén, szivattyútelep lesz alkal-

mazva. A fgyjt két vészkiömlvel
készül. Az új csatornahálózat a város-
nak legmélyebben fekv (ú. n. virág-

völgyi) részérl is le fogja vezetni a
vizet, mivel a fgyjt legmélyebb
pontja 105 m. magasságban fekszik

a pont fölött. A csatornázás összes
költsége két millió négyszázezer ko-
rona és 5—6 év múlva elkészül. Egész
hossza 53 kilométer lesz.

A város világítása teljesen modern : légszesz (Auer-égkkel) és villám.

A városnak évenként 60,000 koronájába kerül az utczák, terek, színház stb.

világítása. Légszeszvüágítás 1856 márez. 19-ike óta van a városban. Ezt most
a város házilag kezeli. 1891 január hó 1-én 900,000 koronáért magához
váltotta a légszeszgyárat az Oesterr. Gasbeleuchtungs-Gesellschafttól. A gyár
az Esterházy-tér 30-ik szám alatt van és ép most került bvítés alá.

(Följegyzésre érdemes, hogy 1713-ban, midn Pozsonyban a pestis dühöngött,

a légszeszgyár helyén temet volt, a hol 3860 halottat temettek el). A légszesz-

csövek hossza 53 kilométer, a lángok száma pedig 19464, ebbl 934 utczai.

A villamos világítás 1902 január hó 1. óta van rendes üzemben. A villamos

m, melynek fölállítása egy millió koronába került, a Nádor-utczában van.

A naponkénti átlagos fogyasztás 3500 hektóvatt, a mi napról-napra emel-
kedik. A földalatti vezeték hossza 57 -

7, a földfelettié 32 -

7 kilométer, a lángok
száma pedig 9000. (Legelször különben 1767 január 1-én égtek rendes utczai

lámpák Pozsonyban.)
A vízvezetéket 1886 febr. hó 6-án adták át a közhasználatnak és 1894

február hó 1-én vette a város a saját kezelésébe. A vízvezeték bevezetése

kötelez. A kifogástalan víz forrása a várostól négy kilométernyire fekv
Duna-szigeten, a vízm pedig Károlyfalván van. Az évi fogyasztás egy
millió hektoliter, a hálózat hossza pedig 44 kilométer. A városnak az utczák

locsolása -- a fuvarköltségekkel együtt -- 31,000, a tisztántartás pedig össze-

sen 60,000 koronájába kerül.

Az 1900-ban megejtett általános népszámlálás szerint Pozsonynak
61,537 polgári és 4330 katonai, összesen 65,867 lakosa van. A" polgári lakos-

ságot számítva, 1890 óta a szaporodás 17'5%- E tekintetben Pozsony az ország

ötödik városa. A szaporodásból l"9°/ a direkt és 15'6° a bevándorlási

szaporodásra esik. A bevándorlás ugyan még nagyobb, de nem tudható, mivel

nem ismerjük a kivándorlók számát. Hogy Pozsonyban a halálozások száma
oly nagy, - - jóllehet e tekintetben szintén örvendetes javulás állott be —

A VÁRKAPU.
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annak oka abban rejlik, hogy sok nagyforgalmú kórház van,— köztük különösen
az állami kórház,— melyeket évenként ezer és ezer idegen keres föl, úgy hogy
az ezek között elforduló halálozás a város rovására esik, továbbá, hogy
évenként átlag 40 holttestet fognak ki a Dunából; nem csekély tényez e

tekintetben az állami bábaképzö-intézet sem, melyet sokan keresnek föl a
vidékrl is. Az itt él nyugdíjasok nagy száma is befolyásolja a halálozási

arányt, mert ezek legnagyobbrészt már csak öreg korukban keresik föl

a várost.

Pozsony nagy vonzó-ert gyakorol az idegenekre. Ennek oka nemcsak
kiváló természeti fekvésében és természeti elnyeiben, hanem nagy kultu-

rális elrehaladottságában is keresend és ez magyarázza meg a mindinkább
növeked letelepülést. A bevándorlásnak egyik határozott jele, hogy Pozsony-
ban 7551 külföldi honos tartózkodik (míg a külföldön 182 pozsonyi van).

Pozsony e tekintetben különben a sorrendben Budapest után következik.

Figyelembe veend még, hogy Pozsony határváros és így a fluktuáczió

mindig nagy.

A nem szerint vizsgálva a város lakosságát, van 28,237 férfi és 33,300

n. vagyis 1000 férfiúra 1179 n (a 4330 katonát beleszámítva, 1000 férfiúra

1023 n) esik. (Az országban átlag 1025 n jut 1000 férfiúra.)

A korviszonyok dolgában Pozsonyban Budapest és Temesvár után aránylag
legkevesebb a 15 éven aluliak száma (26

-5°'
), a minek az az oka, hogy a

gyermekhalandóság meglehetsen nagy, és hogy a lakosság bevándorlókkal
gyarapodik. Igen örvendetes azonban, hogy a 60 éven fölüli lakosság arány-
száma a legnagyobb az országban, jeléül annak, hogy Pozsony egyike a
legegészségesebb városoknak. Az utolsó népszámlálás alkalmával 5155 hatvan
évnél idsebb egyén lakott Pozsonyban.

A családi állapotot nézve, Pozsonyban 36,480 ntlen, illetleg hajadon,
2U.346 házas, 4563 özvegy és 148 elvált ember lakik.

Hitfelekezetek szerint római katholikus 49,107, gör.-kath. 100, görög-
keleti 49, ágost. evang. 8292, ev.

református 1139, unitárius 18,

izraelita 7110, egyéb vallásbeli 52
van a városban. Nemzetiség szerint

20.102 magvar, 33.202 német,
10.715 tót, 32 oláh, 16 ruthén, 267
horvát, 28 szerb, 1505 egyéb (kü-
lönösen cseh és morva). A lakos-

ságnak 30 -5 u -a tehát magyar.
A németek százaléka 59"9° -ról

52-2, a tótoké 16-6°' -ról 14-6%-ra
apadt. A magyarság az utóbbi év-
tized alatt 10 59°/ -kal szaporo-
dott. A magyar nyelvet 35.076 em-
ber beszéli. E tekintetben a ha-
ladás igen szép, a mennviben
25° -ról 33o -ra emelkedett. Ha-
tározottan mondható, hogy a ma-
gyarság haladása, habár Pozsony
az utóbbi években bizonyos nem-
zetiségi súrlódásoknak volt a szín-
helye, a többi vegyesnyelv vá-
rosokkal lépést tart.

Mveltség dolgában Pozsony
Budapest és Sopron után követ-
kezik. Ugyanis Pozsonyban a la-
kosság 87-1° ,,-a tud írni és olvasni
(az említett két városban 91 "7,

ihetleg 87-5). Természetes, hogy
e számításnál csak a hat éven
fölüli lakosság jön számba. Meg-
jegyzend, hogy Pozsonyban az folyosó a várban.
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analfabéták szamát nagyban szaporítják a bevándorló munkások, a kik oda-
haza nem részesültek a kell oktatásban.

A népsrség Pozsonyban 878, vagyis ennyi esik egy Q kilométerre.
A lakóházak száma 2465. Egy D kilométerre 329 lakóház, egy lakó-

házra pediir állag 25 polgári egyén esik. A lakóházak közül 941 kbl vagy
téglából ; 25 k- vagy téglaalapból, de vályogból vagy sárból ; 0'9 vályogból
vagy sárból és 2*5% fából épült. Ebbl is láthatni, hogy Pozsony egyike a
legszolidabban épült városoknak, a mennyiben legtöbb háza kbl vagy téglából
épült ; eltte csakis Sopron áll, 97-8° -kal. Az utolsó évtizedben 180 új ház
épült. Tekintettel azonban arra, hogy ugyanezen id alatt a lakosság 9126
egyénnel gyarapodott, a házak szaporodása nincs kell arányban a lakosság
gyarapodásával s így Pozsonyban a lakáshiány úgyszólván állandó. Érdekes
még, hogy Budapest után Pozsonyban van a legkevesebb földszintes, és hogy
aránylag legtöbb az emeletes ház. Zsindelylyel és szalmával födött házak
már csak a külvárosokban találhatók és számuk egyre fogy.

Áttérve most már Pozsony utczáinak és épületeinek a leírására, bátran
mondhatjuk azt, hogy kevés városa van az országnak, a melyhez annyi tör-

ténelmi emlék fzdnék, mint Pozsonyhoz, az s koronázó-városhoz, melynek
majd minden régi kövéhez valami történeti emlék tapad és kötetekre ter-

jedne ennek a részletes és kimerít leírása.

Tpüiltef
Pozsony épületei között sok az olyan, a mely építészeti és régészeti

tekintetben kiváló figyelmet érdemel. Sok nevezetesebb épület van már
emléktáblával megjelölve, de azért e tekintetben még nagy a hiány, mert
Pozsony valóságos múzeuma a memlékeknek. Pozsony legismeretesebb m-
emléke a vár, a mely a belváros nyugati oldalán emelked magaslaton áll.

Ennek egy részét a magyarok a honfoglaláskor már itt találták. Építése,

ha nem a carnuntumbeli rómaiaknak, úgy bizonyára a morvaszlávoknak tulaj-

donítható. Legrégibb részének architektúrája a IX. század végére vall, a mikor
a román stil már terjedni kezdett hazánkban. Legrégibb képe, mely a Márk
szerzetestl 1358-ban kezdett krónika miniatr-festményén látható, oly alak-

ban tünteti azt elénk, hogy arra ma is ráismerhetünk.
A gyönyör fekvés várrom négytornyú, négyszögletes épület, mely az

egész város fölött uralkodik. A várépítkezésnek ez az alakja annyira szo-

katlan, hogy alig van párja a középkorban. Dr. Ortvay Tivadar apát, a kiváló

történetíró, a vár római eredetét igyekszik bizonyítani. A Pozsony vármegyé-
ben talált számos lelet is azt igazolja, hogy Pozsony tájéka római kolónia

volt. Mivel pedig a várhely katonai figyel-állomás czéljaira alkalmas volt,

bizonyosnak látszik, hogy a római hadviselés történetében szerepelt, A f-
torony eleinte szabadon állott és körülötte épült a négyszögletes castrum.

Mindezek az épületek azonban aligha voltak állandó, monumentális jellegek,
hanem csak átmenetiek, szükségbeliek és azért az idk folyamán nyomuk
veszett. A várépület legalját még sohasem kutatták föl. A népvándorlás
idejében a pozsonyi várnak alig volt jelentsége. Szereplése csak István els
királyunk alatt kezddik ismét, a várrendszer életbeléptetésénél. A Szent
István királytól nagy számban behívott és letelepített frank és szász iparosok

alapították Pozsony városát. A vár legsibb része az a torony, melyben
késbb a magyar szent koronát rizték. Ez hatalmas sziklára van építve és

koczkakövekbl rakva. A vár két részbl állott : az alsóból és a fellegvárból.

A XI. század közepén már rendkívül ersen védett hely lehetett, mert Henrik
császár két havi kemény ostrom után sem tudta elfoglalni. A csaknem 80 méter
magas hegyen fekv erdöt dél fell a hegy meredek oldala is védte, észak-
nyugat fell pedig az erdítések annál magasabbak és vastagabbak voltak.

Barbarossa Frigyes 1189 pünkösdjét itt töltötte. Magyar Szent Erzsébetet itt

jegyezte el 1211-ben Thüringiai Hermann. TV. Béla királynak 1252-bl fönn-

maradt oklevele a pozsonyi várban kelt. Akkoriban, tíz évvel a tatárjárás

után a vár földgátjait, khányásait és faépítményeit szilárd kanyaggal cse-

rélték föl. A tatárok a várost és a várat kikerülték ugyan, de a környéken
ersen garázdálkodtak. Nehéz idk jártak a pozsonyi várra a cseh Ottokár és

trencséni Csák Máté hadakozásai közben. 1432-ben a husziták pusztították

el a várost. Zsigmond a várat újra megersítette, Mátyás király pedig azon
kívül ki is építtette. A várlépcs fels végén lev díszkapu, kés gót díszíté-
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sével ma is elsrend
építészeti mremek.

1578-ból bírjuk a várnak
els metszett kópét, mely
azt csúcsos fedel, négy-
tornyú, négyszög épü-

letnek tünteti föl. A hosz-

szú épület akkor még
csak kétemeletes. 1552-

ben került elször avarba
a szent korona s itt riz-
ték kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal két és fél

századig. Ebben az úgy-
nevezett korona-torony-
ban volt fogva 1567-tl
1571-ig II. Frigyes, szász-

weimari berezeg.AXVII.
században látta a vár
Bocskay hadait. Bethlen

Gábor a koronával együtt
hatalmába vette, de is-

mét II. Ferdinánd kezére
jutott, s 1635-ben Pálffy

Pál, pozsonyi gróf alatt

tetemes költséggel res-

tauráltatott. Ekkor épí-

tették rá a harmadik
emeletet. I. Lipót 1674-

ben a róla elnevezett ka-
put, III. Károly pedig
1712-ben az úgynevezett
bécsi kaput építtette.

A XVII. század vé-
gén, 1670 deczember 3-án
alakult meg Rottal elnök-

lete alatt o, pozsonyi vérbíróság, melynek tagjai Gubasóczi János püspökön,JZichy
István kamarai elnökön és Forgách Ádámon kívül a kir. tábla birái voltak.

A bíróság a lcsei inquisitorok által Kassán és Eperjesen bebörtönzött 300,

jobbára protestáns nemes közül 22-t halálra ítélt, a többit pedig gályára és

Csehország börtöneibe küldötte. 1673-ban Ampringen jött a pozsonyi várba
s a német tábornokok, fképp Kobb Farkas, vadászatot tartottak a bujdosókra
és az elfogottakat keresett kínzások közt végezték ki. A Rákóezy-korszak
letnte után csendesebb napokat látott a pozsonyi vár, mígnem 1741-ben Mária
Teréziát királyivá koronázták és szeptember 11-én itt hangzott el a „vitám
et sangiünem". Mária Terézia 1760—1765. közt, az akkori idben hallatlan

költséggel, egy millió háromszázezer forinttal a várat nagyszeren restaurál-

tatta és maga is gyakran itt lakott. Ekkor élte a pozsonyi vár legfényesebb
napjait. 1766 január 1-tl kezdve 15 évig itt lakott Albert szász herczeg,
királyi helytartó, nejével Mária Krisztinával, Mária Terézia leányával. Pozsony
Magyarország igazi fvárosa lett. Ezután II. József alatt a vár a Pázmány
Pétertl alapított szeminárium helyisége volt. 1802-ben a várba egy ezred
katonát szállásoltak s innen kezddik a kaszárnyává lett palota rohamos
pusztulása. 1811 május 28-án tz ütött ki a várban. A lángok nagy gyorsa-
sággal terjedtek és csakhamar az egész hatalmas épület lángokban állott.

A várban levk, egyesülve a városiakkal, mindent elkövettek, hogy a tüzet
megfékezzék, de az vízhiány miatt nem sikerült. Minden, ami a várban
volt, hamuvá égett. A mit a tz megkímélt, elpusztította a durva kegyet-
lenség. A fáma azt mondja, hogy a tüzet a várban elszállásolt olasz katonák
vigyázatlansága, vagy éppen boszúja okozta. Bármi volt is a tz oka, tény,
hogy ezzel hazánk egyik legkiválóbb memléke pusztult el. A tz után

A SZT. MÁRTON SZÉKESEGYHÁZ.
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mindent, a mi mra' használható volt, elvonszoltak a füstös falak közül és

elárverezték.

A vár pinezéjében lev nagy kutat, melynek feneke állítólag a Duna
\ izvonaláig ért, Zsigmond király parancsából Rozgonyi várkapitány 1436-ban
kezdte a hegy sziklájába vájatni. Az óriási munka költségeit egy Pankucher
nev fogoly hagyatékából fedezték, a ki a várban lelte halálát. A pinczébl
állítólag tág folyosó vezetett a Duna alatt, egész az osztrák határtól nem
messze fekv leányvári torony belsejébe.

A pozsonyi vár sok átalakuláson ment át. Külseje-belseje majdnem
minden században változott. Az épület legalsó részében voltak a pinczék,

börtönök, földszinten az éléskamrák és egy igen értékes hadi szertár, amelyben
sok egyél) régiséggel együtt V. Károly császár mellvértje, Hollós Mátyás
pánezélja, továbbá tömérdek tatár, magyar és török fegyver volt összehal-

mozva. Az emeleti helyiségekben voltak a királyi családnak és kíséretének

lakó osztályai. A vár homlokzata eltt széles, mély árok vonult el, melyen át

felvonóhíd vezetett az épület belsejébe. Hajdan három kapuja volt a várnak.

A tulajdonképeni várpalotában már csak a ffalak és a négy födetlen torony

áll. A Dima felé néz oldalán volt a fbejárás, díszes erkélylyel, a mely
a kapu fölött nyugodott. A négyszögépület belsejében tágas udvar van.

A hajdani termek, szobák és folyosók nyomai csak itt-ott látszanak a mind-
jobban elmosódó fali festmények között. Az említett Pálffy Pál gróf (e néven
IV.), 1651-ben megkapta a Pozsonyvár örökös kapitánya méltóságát. Ugyan
szerezte meg a pozsonyváraljai Pálffy-kúriát s azt magyar majorátussá és

szeniorátussá avatta. A nevezett czímet ma a szeniorátusi haszonélvezettel

együtt Pálffy István gróf, valóságos bels titkos tanácsos, pozsonyi gróf élvezi.

Igen örvendetes, hogy a pozsonyiak végre komolyan kezdenek foglal-

kozni a vár restaurálásának kérdésével és nagy elismerés illeti meg dr. Ortvay

Tivadar történettudóst, a ki a restaurálás kérdését fölvetette és úgy szóval,

mint tollal igyekszik ez irányban hangulatot kelteni.

A vár ura és tulajdonosa most a magyar királyi államkincstár, haszon-

élvezje pedig a császári és királyi hadi kincstár.

Magát a várkastélyt különben már 1811 óta nem lakja senki. A kato-

naság — egy zászlóalj gyalogság — a távolabb es, mélyebben fekv mellék-

épületekben van elhelyezve. A
kastély délkeleti tornyától nem
messze, kis faházikóban egy ré-

gibb szerkezet nagy ágyú mu-
tatkozik. Rendesen csak egyszer

évenként szólal meg (ha megszó-
lal), a jnikor a Duna jege meg-
indul. si szokás szerint így figyel-

meztetik a Csallóköz lakosságát,

hogy közeledik az árvíz. Katonai
jelentsége a várnak és környé-

kének tehát ma már egyáltalában

nincsen. Közvetetlenül a falakon

kívül kezddik a város legelhanya-

goltabb része. Többnyire nyomo-
rult viskók állanak ott. A vár-

hegy alatt keletre van a régi

ghetto, mely ma is csaknem kizá-

rólag a szegényebb sorsú zsidóság

lakónegyede.
Remélhet tehát, hogy Po-

zsony város a király beleegye-

zésével és a kormány támogatá-

sával végre megvalósíthatja a vár

restaurálására, a várhegy rendezé-

sére, szépítésére és gzsiklóval

való ellátására vonatkozó tervét.

a szt. marton szobor (donner rafael müve). Helyesen jegyezte meg Kumlik
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A DOM KERESZTEL
MEDENCZÉJE (1404).

Emil erre vonatkozólag' egyik fvárosi lapba írt czik-

kében, hogy egyelre a fdolog az, hogy a városi tör-

vénybatóság a kincstártól megvehesse vagy bérbekap-

hassa a vár belsejét. Régészeti szempontból érdekes

az a javaslat is, hogy a város — a memlékek orszá-

gos bizottságának beleegyezésével - - hordassa ki a

rom-négyszög belsejébl mennél elbb a törmeléket

és kezdje meg az ásatásokat annak megállapítására,

vájjon az épület legalsó része milyen idbl való.

Akkor fog valószínleg tisztázódni a Megváltóhoz
czímzett srégi prépostsági templom keletkezésének

sokat vitatott kérdése, mely templom 1221-ig állott

fönn a Szent István-korabeli régi várudvar közepén,

és akkor fog esetleg eloszlani az a homály is, mely
ma még a pozsonyi vár római eredetének kérdését

borítja.

A várról érdekes még megemlíteni, hogy 1848

—

49-ben itt is végeztek ki magyar nemzeti szabadság-

hsöket. Az úgynevezett koronatoronyban voltak fogva

és a toronynyal szemben lev magaslaton, a négyszögön
kívül hajtották végre a halálos ítéletet.

A vár után a Szent Mártonról elnevezett székes-

egyházról kell megemlékeznünk, a mely a Szilágyi

Dezs- (azeltt Hosszú-) utczára nyíló téren, emelke-
dett dombon áll. Több századon át ebben koronázták

Magyarország királyait ésígy mindenkor emlékezetes

marad hazánk történetében.

A pozsonyi káptalan 1204-ben III. Incze pápától kapta az engedélyt,

hogy a várból a városba jöhet le, és hogy templomot építhet. A mostani

templom helyén azeltt a Szent Mártonnak felajánlott kisebb templom állott,

melynek alapfalait az 1867. évben történt restauráczió alkalmával találták

meg. A kanonokok valószínleg addig a várban laktak és az istentiszteletet

a várkápolnában végezték. Hogy az engedélyt megkapva, azonnal hozzáfogtak

az építkezéshez, arról a sekrestye és a mellette lev két kápolna tanúskodik,

melyeknek ers gerinczei e korra vallanak, nemkülönben a déli elcsarnokban,
az északi oldalon lev Szent Anna kápolnába vezet ajtók timpanonjai,

valamint az ezen oldalon lev fkapu. Hogy mikor avatták föl a templom
hajóját, arra nincs biztos adat. A városi számadásokból csak azt tudjuk,

hogy 1400 táján a város épít-anyaggal támogatta az építkezést, mely
abból állott, hogy a hajó déli oldalán két új nagy és egy kerek ablakot

törtek a falba. Az építkezési id alatt a hajóban istentiszteletet nem tartottak,

mert 1402-ben a milkói püspök a templomot és a hajóban lev négy oltárt föl-

avatta. A szentélyben lev zárókövek egyikén 1476., a másikán 1482. évszám
látható, tehát a szentély ez id között épült. Az esztergomi levéltárban rzött
és Bakács Tamás érsek alatt kiállított oklevél szerint, a szentélyt csak
1495-ben avatták föl. Ebbl az okiratból kiderül az is, hogy a káptalan
is hozzájárult a szentély építésének költségeihez. A mennyezeten látható

Mátyás király, nemes családok és a város czímerébl következtetjük, hogy
ezek költségén épült a szentély.

Innen kezdve hiányoznak a történeti adatok; csak az 1620-ik évrl
tudjuk, hogy a város evangélikus hitre áttért lakossága, illetleg a városi
tanács írásbeli folyamodványa alapján, a Pozsonyban székel Bethlen Gábor
fejedelem a templomot az evangélikusoknak adta át, kik l\/ 2 évig itt tartották
az istentiszteletet.

1735-ben Esterházy Imre herczegprimás alatt ismét nagyobb átalakulások
történtek a templomon.'

A szultán Mátyás királynak Alamizsnás sz. János alexandriai patriarcha
csontvázát adta ajándékul. Eleinte Budán tartották az ereklyét, de a törökök
folytonos elnyomulása miatt, a máriavölgyi pálosokhoz vitték át. Pázmány
Péter érsek onnan Pozsonyba hozatta és a foltár mögött egy falfülkébe
tétette le, míg Esterházy Imre érsek 1735-ben a Szentnek külön kápolnát
építtetett a templom északi oldalán, hova az ereklyét nagy ünnepség kísé-

A Szt.

Márton
székes-
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RENAISSANCE-KORI
BRONZ-GYERTYA-
TARTÓ A DÓMBAN.

rétében tették az oltár fölötti koporsóba, a mit a templom
hajójában, a kápolna bejáratánál, ékes keret vörös már-
ványtábla fölirata hirdet.

Ekkor alakultát a templom szentélye is; a gót szárnyas
oltár helyébe jött a Donner Rafaeltl készített Szt. Márton
lovas szobor, mely jelenleg a foltár mögött, de a templomon
kivitt üvegtet alatt áll.

Az oltárhoz tartozó két életnagyságú térdel angyalt
600 forintért a Nemzeti Múzeumnak adták el. A régi gót
stallumok helyébe barokk ízlések jöttek. Az Alamizsnás-
kápolnában lev oltáron látható angyalok, nemkülönben a
térdel Esterházy Imre érsek szobra, szintén Donner Rafael
mvei.

A szentségház, mely egész a mennyezetig ért, II. Lipót
király koronázása alkalmával pusztult el,- miután a falat

áttörve, oda oratóriumot építettek.

így maradt a templom 1863-ig, midn Heiller Károly
városi plébános házról-házra járt kéregetni, míg 160.000

forintot gyjtött össze, melylyel a templom stílszer restau-

rálását megkezdték, Lippert József mépít vezetése alatt.

A szentélyben kripta nincsen, azonban a restauráczió

alkalmával több magánsírt találtak, ú. m. Széchenyi, Szelep-

csényi, Keresztély Ágost herezeg és Pázmány Péter érsek sírjait.

Ezeken kívül a gróf Pálffy-család néhány tagja is a szen-

télyben nyugszik.
Érdekes a Szt. Anna kápolnába vezet ajtó timpanonja. A kápolna a

XV. század végén épült és a hagyomány szerint benne kínozták a vizsgálat

alatt lev gonosztevket.
A kápolnát 1874-ben a templomhajóval együtt restaurálták. A festmé-

nyeket Jobst Károly bécsi fest készítette ; érdekes még itt Schomburg rector

Academiae Istropolitanae (Schomburg a Mátyás királytól Pozsonyban felállí-

tott egyetemnek volt a rektora) életnagyságú sírköve.

A hajó déli ajtajának timpanonja fels részében szintén régi. Alsó
részét Hutterer János, bécsi szobrász egészítette ki. A hajóban lev négy
oltár új.

Említést érdemel még a hajóban elhelyezett keresztel medencze, mely
1404-ben bronzból készült; a fedele azonban új.

A Szt. Alamizsnás-kápolnában van két bronzból készült, nagy húsvéti

gyertyatartó; ezeknek renaissance-rajza és technikája olasz eredetre vall;

de hogy, miképpen kerültek a templom birtokába, arra nézve nincsenek
adatok. Értékük megbecsülhetetlen.

A szentélyben lev új oltárt Hutterer János, a stallumokat a pozsonyi
Fürst Antal asztalos, az összes üvegfestményeket pedig Geiling Károly
készítette.

A régi szentségházból fönmaradt gyönyör vasajtót, a szentély építése

alkalmával, Fischer János készítette Bécsben.
A régibb sírkövek közül csak gróf Pálffy Miklós gyri hs, Pethe László

és Újlaki Ferencz püspökök sírkövei vannak a szentélyben elhelyezve.

A templom déli oldalán lev csarnok 1526-ban épült és a hajóval együtt
restaurálták. Az északi oldal csarnoka pedig néhai Rünély Károly városi

plébános (volt beszterczebányai püspök) idejében 1893-ban készült, Schulek
Frigyes mépít tervei szerint.

Nem szabad említés nélkül hagyni a sekrestye és a két mellékkápolna
fölött lev érdekes könyv- és levéltárt. Az elsben igen szép festményes inkuná-
bulumokat és misekönyveket, az utóbbiban pedig a káptalanra, a város tör-

ténetére és régi nemesi családokra vonatkozó nagyszámú okiratokat riznek.
Innen került ki a legrégibb magyar halotti beszéd, melyet jelenleg a Nemzeti

Múzeum irattárában riznek. Igen érdekesek továbbá a templom birtokában
lev középkori kelyhek és egy 1520-ban készült remek gótikus szentségtartó.

A pozsonyi ftemplomban volt a magyar Szent István-rend els ünnepsége

1766 aug. 22-ikén.
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NYILVÁNOS INTÉZETEK

és ÉPÜLETEK.

Városháza.
I. Takarékpénztár.
Kir: pénzügyigazgatósáo.
Jezsuita rend temploma,
F'óvámhivatal.

Izraelita imaház.
Székesegyház.

Kir. jogakadémia.
Kath. népiskola.

ÍClarissza templom.
Kir.fgimnázium.
Kir. ítéltábla

Ferenczrendiek temploma.
Orsolya-szüzek temploma.
Kir. posta és távira.

Kereskedelmi akadémia.
Evang. templomok.
Kir. törvényszék.

Vármegyeház.
Szt.-Háromság templom.
Irgalmas rend kórháza.

. Polgári ápolda.

. Erzsébet kórház.

. Kir. tanitÓnb' képz
. Ferencz József gyermek-

kórház.

. Sintód'bk háza.

Fels'ább leányiskola.

. Cs. és kir. katonai parancs-
nokság.

Pozsony-vízgyÓgyintézet.

Kath. népiskola.

Notrc-Dám zárda,.

Városi színház.

Kath. templom.
Kath. népiskola.

Cs. és kir. kat. élelmi raktár

.

, Miklós templom.
. Kapucinus rend temploma,
. Kir. freáliskola.

. Izraelita iskolák.

. Kir. bábaképz intézeti

. Izabella gyermekmenliáz.

. Evang. líceum.

. Kir. honvéd parancsnokság.

. Kath. népiskola.

. Hajléktalanok menhelye.

. T'úzoUó szertár.

. Evang. iskola.

. Kath.templom (Virágvölgyi).

. Schiffbeek-alapítvány

. Katíi. népiskola.

. Cselédotunv

. Stefánia árvaház.

. BeUevue mulató.

. Hidegvízgyógyintézet.

. Iparos-szakiskola.

. Ipartestület.

. íffrasfe-es iparkaTnara.

. M.Kir.szSfaeti&ákiskola..

POZSONY
szabad királyi vár<
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Koronázó templomnak nevezzük az egyházat azért, mert benne a Habs-
burgház számos tagját koronázták meg. így Miksát és nejét Máriát 1563,
Rudolfot 1572, Mátyást 1608 és nejét Annát 1613, II. Ferdinándot 1618,
III. Ferdinánd nejeit : Mária Annát 1638 és Eleonórát 1655, IV. Ferdinándot
1647, I. Lipótot 1655, I. Józsefet 1687, III. Károlyt 1712 és nejét Erzsébetet
1714, Mária Teréziát 1741, II. Lipótot 1790, I. Ferencz nejeit: Mária Ludovikát
1808 és Karolina Augusztát 1825 és V. Ferdinándot 1830-ban.

I. Ferdinándot Székesfej érvárott, III. Ferdinándot pedig Sopronban
koronázták meg, mert akkor Pozsonyban ragályos betegség dühöngött;
I. Ferenczet pedig Budán.

Alamizsnás szent János kápolnáját legújabban restaurálták. Ez a kápolna
Pozsony egyik kiváló látnivalója. Legbámulatosabbak benne a valódi márvány-
müvek. Ilyenekre alig akadunk másutt. Ortvay Tivadar dr. szerint, csak
Spanyolországban az Escurialban és Cordovában vannak szebbek.

A kis épületben nem mind márvány ugyan, a mi annak látszik, mert
falai csak márványutánzatok, de a faltövek burkolatai és az oltár építészeti
részei valódif márványból készültek. Az alapítónak, Esterházy Imrének fehér-
márványszobra igazi mremek; maga az imazsámoly is, melyen térdepel,
valódi mesterm. Az oltár szobrászati díszítése is igen szép (két lebeg és
két ül márványangyal). Nagyszerek az oltár bronz-reliefjei is, a melyek
a Megváltó kínszenvedését ábrázolják. A kápolna falait igen jeles freskók
diszítik; kovács és lakatos-munkái, így a kapu és a díszablak rostélyzata
is gyönyörek. Remélhet, hogy nemsokára meg fog valósulni dr. Ortvay
Tivadarnak az az eszméje, hogy e kápolna megalkotójának emlékére emlékm
állíttassák Pozsonyban, a mely város alkotó géniuszának annyi mvével
dicsekszik.

Megemlítésre érdemes még, hogy a székesegyház gúlaalakú magas tornya,
melynek tompa hegyén a vánkoson nyugvó magyar korona látható, úiabb
idben épült; ugyanis régi tornyai, villámcsapás

következtében, elször 1760-ban, majd 1833-ban
égtek le. Fhajóját nyolcz, sokszög oszlop vá-
lasztja el a két mellékhajótól. A templom déli

oldalán elterül meredek domb, a melyen két

lépcs vezet föl a templom bejárásához, 1778

eltt még temet volt, részint házakkal, részint

kfallal körülvéve. Ekkor még a város falai is

állottak. Ezen a téren akarják a Szent Márton-
szobrot felállítani. A tervet már el is készítette

Pozsony szülötte, néhai Fadrusz János szobrász.

A ftemplomhoz tartozik a pozsonyi társas káp-
talan. A 12 kanonok a Káptalan-utczában lakik.

A prépost lakóháza a dóm mellett van. E ház
szép, tágas, erkélyes épület, kfallal bekerített

udvar közepén. 1632-ben építtette Draskovits
György. Azóta persze többször renoválták.

A prépost lakóházával szemközt van a po-
zsonyi kir. akadémia, a melynek két fakiütása

van : a jog- és államtudományi s a bölcsészeti.

Az akadémia 1884-ben ülte fennállásának szá-

zadik évfordulóját, Ezt az épületet nem szabad
Mátyás király egykori Istropolitana Academiá-
jával összetéveszteni, mert ezt Pázmány Péter
építtette. Féss György dr. akadémiai igazgató
a következ emléktáblával örökítette meg az
alapítást

:

, ..Ezen Épület Alapkövét 1628-ban A Nagy
PÁZMÁNY PÉTER Tette Le. 1630— 1773-ig
A Jezsuita Atyák Társháza, 1775-ben Az Ujon
Szervezett Elemi Iskola És Tanítói, 1780-ban

A kir. aka-
démia.

A Könyvbiráló Hivatal, 1812-ben A Benczések
Költöztek Csarnokaiba, 1850-ben Helyeztetett

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye.

SZENTSÉGHÁZ VERTVAS-AJTAJA
A DÓMBAN.
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Az Emeri-
canam.

A Klarissza-

templom és

zárda.

1520-ból
szentségtartó

VALÓ
A DÓMBAN.

KI Az Épület Keleti SzárnyábaA Klarisszák Kolos-
tprábó] A KIRÁLYI JOGAKADÉMIA, Mely Ezen
Épületben Bvült Ki 1875-ben Bölcsészeti Karral
És Ünnepelte, 1884-ben Fönnállásának SZÁZÉVES
JUBILEUMÁT. Minek Maradandó Kifejezéséül
Illesztette A Nemzeti Második Millennium Harma-
dik Evében DR. FÉSS GYÖRGY Ezen Jogaka-
démia Igazgatójává Történt Kinevezése Alkal-
mából, A, Múlt Iránti Kegyeletbl Ez Emléktáblát
E Dics Épület Falába."

Az akadémia épületét, a melynek másik részé-

ben különben a Szent Mártonról czímzett elemi iskola

van, eredetileg a jezsuiták számára emelte Páz-
mány, mint azt a kapu fölött lev következ föl-

irat tanúsítja: „Anno Christi MDCXXX Petrus
Pázmány S. R. E. Cardinalis Archiepiscopus
Strigoniensis Collegium hoc Societati Jesu posuiP'.

Az Academia Istropolitana, a melyet Mátyás
király alapított, a Ventur-utczában lev (7. számú,
kétemeletes) régi pénzver házban (Altes Münzhaus)
volt. Ftitoknoka Vitéz János, a tudós esztergomi
érsek, altitoknoka pedig a híres pozsonyi prépost,

Schomburg György volt. Az intézet az alapító halá-
lával, II. Ulászló kormányzása alatt sznt meg.

A Káptalan-utczában az Akadémia közelében
van az ..Emericanum" nev papnevel-intézet,
melyet Lósy Imre esztergomi érsek alapított 1642-

ben, 21.800 frtnyi tkével. Ebbl az intézetbl ke-
rültek ki Rudnay János és Simor János herczeg-
primások, Haynald Lajos bíboros érsek, Samassa
János, Császka György érsekek, Zalka János,

Hidassy Kornél, Dulánszky Nándor, Schopper György, Rimély Károly püs-
pökök, Dankó József pozsonyi prépost és mások.

Az Emericanum közelében van a belvárosi plébánia. A Káptalan-utczát
a Yentur-utczával a Pázmány-utcza kapcsolja egybe.

Feljebb, a Káptalan-utczából a klarisszák templomához érünk. A Káptalan-
utczából lejöv Plébánia- és a Kapuczinus-útra viv Klarissza-utczák sarkán
van ugyanis a régi Klára-szüzekrl elnevezett templom és hajdani zárda, a
melyben jelenleg a kir. kath. fgimnázium van elhelyezve. 1792 eltt azok az

apáczák laktak benne, kik a törökök ell Nagyszombatba menekültek és

1640-ben ismét visszatértek a Pázmány és Lósy érsekektl megújított zár-

dába. Az épület és a templom alapításának ideje különben ismeretlen. Az ódon
kapu fölött lev fölirat a következkben vázolja röviden az épület történetét.

„Petrus Cardinalis Pázmány, Archiepiscopus Strigoniensis. Hoc claustrum
ruinosum. Diruit. A fundamentis ad summitatem eduxit, in opereque obüt.

Anno MDCXXXVII. die XIX. Mártii Emericus Lossy, Archiep. Strigo-

niensis, feliciter finiit, benedixit et Virgines sub Regula S. Clarae Deo Dicatas
introduxit. Anno MDCXL. 1 '

Az apáczarend eltörlése után a klastromot iskolának rendezték be, a
melyben elbb a Nagyszombatból 1786-ban Pozsonyba áthelyezett akadémia
volt. Erre vonatkozik az a vörös márványba vésett fölirat, a mely a kapu
fölött van:

„Providentia Josephill. Aug. Literis Bonisque ArtibusMDCCLXXXYI."
Ez az épület azonban már nem felel meg a fgimnázium czéljainak,

mert termei sötétek, nedvesek és egészségtelenek; a mostani közoktatásügyi

kormány tehát új épületet emel az intézetnek, melynek czéljára a város szép

telket engedett át a Grössling-utczában. Az új fgimnázium tehát már leg-

közelebb fölépül.

Mieltt azonban tovább mennénk, néhány szót kell még mondanunk
a klarisszák templomáról, a mely Ortvay Tivadar dr. állítása szerint valóságos

unikum. A templom szoros összefüggésben van a fgimnázium épületével és
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ide járnak a tanulók istentiszteletre. Unikum
ez a torony az ország memlékei között, mert nincs

ez országban templom, de másutt sem a kül-
földön, a melynek tornya nem a saját funda-
mentumán állana, hanem a templom falainak

szegletére ügyesen eszközölt aláfalazással van
fölállítva.

A támogató nagy pillér voltaképpen csak
biztonsági épületrész. A XV. századbeli építész

nem elégedett meg ama mesterek bravourjával,

kik, á la Pisa és Bologna, ferde tornyokat emel-
tek, hanem azok mmesterségén túltenni iparko-
dott akképpen, hogy fundamentum nélküli tor-

nyot, nem is csekély tömegt, rárakott a templom
falszögletére. Az is sajátossága a toronynak,
hogy ötszög. És a mi talán ennél is különb
sajátosság, az, hogy a tornyot oly szobrászati

alkotások díszítik, melyek hazánkban, szépség
tekintetében, párjukat ritkítják. A templomot és

tornyot legújabban az országos memlékek bi-

zottsága szépen restauráltatta. Az egész átépítés

és helyreállítás 30.000 forintba került, melybl
az új toronyra 19.500, a templom többi részeire

11.000 forint esik.

A ki még a gót stil tornyot 1902 eltt
látta, azt ma kellemes meglepetés éri. A rozoga
torony egészen a régi formára és méretekre
újonnan épült, csak egyes köveket és szobrászati

épületrészeket, konzolokat, hálákat, levélcsok-
rokat, oszlopfejeket és szobrokat alkalmaztak a
régibl az új falazatban. A régi toronytett,
mely a torony gótikus jellegéhez nem illett,

most nyúlánk, szép ksisak födi. A templom
déli hajóját és szentélyhosszát beszegett éktelen
sekrestye eltnt. A támogató pilléreket alapjukig kiépítették s tatarozták.

A Klarissza-utczából, a fgimnázium kapujának átellenében, a régi

Országház épületében lev Boltívhez jutunk, mely a Mihály-, illetleg a
\ entur-utczába vezet. Itt a Boltív alatt van a városi közkönyvtár, a mely 1900
október hó 1-én nyílt meg. Alapja a régebben fönnállott pozsonyi „Haladó-
kör" egyesületi könyvtára. A benne lev kötetek száma megközelíti a
7000-et, a folyóiratokkal együtt a 10.000-et. A könyvtár személyi és dologi

kiadásait a város fedezi, a mely ezenfölül évenként még 2000—2400 koronát
fordít a könyvtár gyarapítására. Ugyanezen czélra az állam évenként 2000
koronát áldoz, 40.000 koronával pedig az építend állandó helyiséghez fog
hozzájárulni. Legközelebb meg fog valósulni a kultúrpalota eszméje, s e

kultúrpalotában a városi természetrajzi múzeummal, a tervezett állandó kép-
tárral stb., a városi közkönyvtár is elhelyezést nyer.

A Boltív alól a régi országház elé jutunk. Jelenleg a pozsonyi kir. Ítél-
tábla székel benne. Az épületet Römisch udvari építész építette 1753-ban.
Ebben az épületben tartották 1848-ig az országgyléseket. 1849-ben és az
utána következ években katonai laktanya, majd 1859-ben a csász. helytartó-
tanács székhelye volt, melynek föloszlása után a kir. váltótörvényszék és a
kir. pénzügyi procuratura hivatalai költözködtek bele. Ebben az épületben
történt 1847 nov. hó 7-én századok után elször, hogy a király (V. Ftrdi-
nánd) magyarul szólt a követekhez. Itt alapította továbbá gróf Széchenyi István a
Magyar Tudományos Akadémiát. A kapu fölött erkély van, a mely fölött fekete
márványon a következ felirat olvasható:

.,Curia Fisci Regii Hung. Regnante Maria Theresia Augusta Hung. Boh.
Regina, Austriae Archiducissa, Ut juncta Clementiae Justitia in ea peremiét
Amplior operibus a fimdamenüs extruxit A. R. S. 1753. Futura deserit,

qui praesentia negligit."
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A KLARISSZA-APÁCZÁK
TEMPLOMÁNAK RÉGI TORNYA.

A boltív.

A régi

országház.
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Szt. Katalin
kápolna.

A Mihály-
kapu.

A
Rómer-
Flóris-

utcza.

Ujabban Pozsony szab. kir. város közönsége még a következ emlék-
táblát tétette az épület falára:

„Magyarország f- és nemesi rendjei a népszabadság eszméjétl föllel-

kesülve, e történelmi nevezetesség palota tanácskozási termeiben alkot-

ták meg halhatatlan emlék nagy mvöket,
Az 1848-iki TÖRVÉNYEKET

és azokkal a modern magyar államot.

Örök dicsség
és a fölszabadított népmilliók hálája emlékükre.

A nagy esemény színhelyét az utókor számára ez emléktáblával meg-
jelölni hazafias lelkesedéssel elrendelte

POZSONY szab. kir. város
törvényhatósági bizottságának 1898. évi márczius hó 7-én tartott közgylése."

A Mihály-utczában az Országbáz közelében, van a Szent Katalin-kápolna,

melyet a Szent Bernát-rendbeli (cziszterczita) Columba Ferencz, Gentilis bibor-
nok káplánja, építtetett 1311-ben. Jóllehet a kápolnában az eredeti stílus már
nem található fel, mégis megmaradt abban a gót építészetnek némi emléke.
Ezzel szemben van a II. takarékpénztár helyisége.

A Mihály-utcza fels végén van a Mihály-kapu, a melyen át a belvárosba
lehet jutni. Ez az egyetlen kapu, a mely a belváros hajdani négy kapujából
fennmaradt. A belvárost ugyanis hajdan kfal és árok vette körül ; négy
fkapuja volt, melyek a közlekedést a küls városokkal fentartották. Három
kaput a XVIII. század második felében és a múlt század elején romboltak le.

így a Halász-kapu a Kossuth Lajos-tér mellett, a Lrincz-kapu a Lrincz-utcza
végén és a Wödritz-kapu a Wödritz-utcza elején, illetleg a Szilágyi Dezs-
(azeltt Hosszú-) utcza végén volt.

A Mihály-lcapu fölött magas torony emelkedik, melynek tetején Mihály
fangyalnak a sárkánynyal
küzd szobra áll. Ezt a
szobrot 1757-ben Eller Pé-
ter pozsonyi rézmves ké-
szítette. A toronynak mind
a négy oldalán óralap van.

Az idt negyedóránként a
toronyr hangos kiáltással

jelzi. Itt van most a városi

tzjelz is. A kaputól mint-
egy 20 lépésnyire boltív

van, a mely eltt hajdan
fölvonóhíd volt.

Küls oldalán ez a fölírás

olvasható: „Omne regnum
in se ipsum divisum desola-

bitur 1723."

Bels felén egy kép van,

mely László királyt ábrá-

zolja lóháton. (Errl Köl-
csey is megemlékezik „Or-

szággylési Naplójában"
1833 márczius 31-ikén.) A
boltív eltt lev lároJcban a

régi idben vasárnapi mu-
latságokat és czéllövéseket

tartottak.

Visszatérve a Mihály-
utczán, jobbról van a Kla-
rissza-utczába viv keskeny
Bástya-utcza, balról pedig

a Ferencziek-tere, illetleg

a Barát-utczába viv Rómer
Flóris- (azeltt Lakatos-)

a mihály-kapü-dtcza. utcza. Ebben az utczában
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A FTÉRI DÍSZKÚT (lüTTZINGER ENDRE MÜVE).

József
fherczeg

szülháza.

született ugyanis 1815 ápr. 12-ikén
Rómer Flris, a hazai archaeologia
megalapítóinak egyike. Emlékét
aFerencziek-terén lev szép park-

nak azon a részén fogják felállí-

tani, a mely a Rómer-utcza felé

irányul, ott, a hol a tér parkíro-

zása eltt a kút állott. A szobor

(bronzba öntött mellkép) mintegy
két méter magas lesz. A talapzat

homokkbl fog állani, a tudomány
emblémáival. Az emlékm, bár

nem lesz monumentális, mégis
díszére fog válni a térnek.

Lejebb haladva a Mihály-
utczán, a Korvin-utczához érünk,

a mely szintén a Ferencziek-terére
visz. A régi Országház mellett

ismét nevezetes épület áll, József

Tcir. herczegnék, a magyar honvédség

fparancsnokának a szülháza. Ez
már a Ventur-utcza 15-ik szám
alatt van. Ebben a házban szüle-

tett 1833 márczius 2-ikán József
kir. herczeg, három évvel utóbb
pedig Mária Henrietta kir. her-

czegn, a nemrég elhunyt belga
királyné.

Az 1832—36-iki országgy-
lés idején ugyanis József nádor a felsháznak elnöke volt s harmadik
nejével, Mária Dorottya württembergi herczegnvel együtt állandóan Pozsony-
ban lakott. A berezegi család lakása közvetetlenül a mellett a ház mellett

volt, a hol az országgylés tanácskozott. Az épület falán át ajtót törtek

az országház épületébe, úgy hogy a nádornak, az ülésbe menet, nem kellett

az utczán át mennie. József kir. herczeg szülházának érdekes története van.

A régi oklevelek királyi kúria néven ^említik, a hol a Pozsonyba érkez
királyok és királynék megszállottak. így már 1441-ben Erzsébet királyné,

Albert király neje lakott abban a házban. A városi tanács ebbl az alkalomból
a házat kijavíttatta s az udvart kertté alakította át, a minek a nyoma még
ma is meglátszik. A mikor Korvin Mátyás Bécs ellen vonult, feleségével,

Beatrix királynéval, ugyanabban a házban lakott. A mohácsi vész idején

Mária királyné, II. Lajos király felesége lakott a pozsonyi királyi kúriában.

Valentini Czézár olasz diplomata 1486-ban, mint különösen szép ós díszes

palotáról emlékezik meg róla. A XVIII. század elején a régi kúriát részben
lerombolták s helyére új házat építettek, a mely még ma is fönnáll. József
nádor idejében a ház Teschenberg pozsonyi polgár tulajdona volt s 1847-ben
a Wittmann családé lett. Most Wittmann-Denglas Erzsébet asszony örökö-
seinek közös tulajdona.

A Ventur-utczában, a 7-ik szám alatt van a régi pénzver ház (Altes
Münzhaus). Ez az utcza onnan kapta a nevét, hogy Pozsony város 1390-ben
kényszerítve volt, nagy adósságai következtében, az összes hbéri házakat
a Mihály-utcza mellett eladni Venturi Jakabnak és Jánosnak több száz
fontért. A régi pénzvernek rendkívül tágas, nagy udvara van, a mely úgy-
szólván egész teret alkot, melyet több ház vesz körül, egy közös kapuval.
Ez az épület Zsigmond király alatt nagy jelentséggel bírt. Már Nagy Lajos
veretett itt pénzt. De Pozsony 1430-ban Zsigmond királytól kapta a pénz-
verés szabadalmát. A pozsonyi pénzverbl származó érmek igen ritkák és
nagybecsek.

A Ventur-utczát a Ftérrel, illetleg a Deák-utczával a Zöldszoba-utcza a. „zoidház

köti össze. Nevét ez az utcza onnan kapta, hogy Deák-utczai sarkán volt
a történelmi nevezetesség „Zöldház

11

(Orün-Stübl). Ez az épület, habár át-

A régi pénz-
verház.
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disxkút.

A pénzügy-
igazgatósagi

épület.

A varosháza.

alakítva, még ma is fennáll. /. Ferdinánd idejében ebien a házban tartották

az országgyléseket és a megyegyléseket; késbb mulatóház volt, a melyben
a város borait mérték. Valószínleg ez idbl származik a homlokzatán még
most is látható festett faragvány, mely két embertl rúdon vitt nagy szl-
fürtöt ábrázol a következ fölírással: „S. P Q. P." (Senatus populusque Poso-
oiensis). Sok vidám ünnepségnek és színi eladásnak volt régente színhelye ez

a ház. Ez az épület különben még arról is nevezetes, hogy — Kolmár József
szerint— ebben lakott Kossuth Lajos, még pedig a második emelet baloldali részén.

A Zöldszoba-utczából a csinosan parkozott Ftérre érünk, a mely a
Belváros közepén, a városház eltt fekszik. A sétatér közepén érdekes szobor
van, a mely pánczélos lovagot ábrázol. Ez a szobor, mely a régi csatornákat

fölött áll, Miksa király rendeletébl készült, annak emlékére, hogy a legels
pozsonyi koronázás alkalmával (1563-ban) tzvész támadt, a mely csaknem
az egész várost elhamvasztotta. Ezt tudatja a szoborra vésett latin felirat is:

Az egyik felén:
„Sacratiss. Max. Aemilianum II. Rom. Imperatorem. Bohemiae. Regem. Archiducem

Austriae diademate Regni Hungáriáé Anno Chr. MDLXIII. Die VIII. Men. Sept. Posonii
Inauguratum. Viator ! Ubi Te Hoc Fonté Recreaveris Mementó ! Regi ac Regno Hungáriáé
Prosperitatem, Fonti Perennitatem Precari. Tandem Salvus abito."

A másik felén:
Quid Leo Boiorum Prisco diademate splendens?
Quid Romanae, Aquilae, Japidum migrastis ad Istrum ?

Quis Pisone suo claram Vos duxit ad urbem
Pannóniáé ? novus est Rex Maximilianus
Huncce sequuntur tria, cui dat sceptra, nec integer annus
Et maiora dabit, cui trinum numen et unum.

A harmadik oldalon:
Maesa suo laetos agitat cum rege trumplios

Caesaris exsultat Moenus amore növi

;

Et Savus, Dravus cum Danubioque Tibiscus,

Digna suo pariter carmina Rege canunt.

Imperat kis üuviis, piacidé Maximilianus
utinam Euphratis, Gangis et addat aquas!

F. Anno Domini MDLXXII.

A lovagszobor jobb kezével paizsra, baljával kardjára támaszkodik,
arczával pedig a vá-
rosház felé néz. (A
díszkutat Luttzinger
Endre németóvári k-
faragó készítette.)

A városház felé

nézve, balra (8-ik sz.)

van a két-emeletes
pozsonyi kir. pénzügy-
ir/azga'ósági épület. Ez
az épület egykor a m.
kir. helytartóság szék-

helye, majd II. József
után kaszárnya volt.

A Ftéren van a vá-
rosnak egyik legneve-

zetesebb és legérdeke-

sebb épülete, a város-

ház is, melynek régi

tornyát az ezredéves
kiállításon is bemu-
tatták. Mivel a város-
ház már szk, több
hivatalát az épületen
kívül helyezték el. A
város azonban leg-

újabban megvásá-
rolta a primás-palotát,

A VÁROSHÁZA (BALRÓL A JEZSUITÁK TEMPLOMA). a melyet vál'OSházzá
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szándékozik átalakítani és a

régivel összekapcsolni.

A városház két részbl
áll, az ú. n. régi városházból

és a vele összeköttetésben

lev Apponyi-házbl, a mely
utóbbinak külön bejárata is

van a Lrinczkapu-utczába
viv hasonnev utezában. A
régi városház emeletes, az

Apponyiház kétemeletes. Az
utóbbit különben csak 1867-

ben vette meg a város. Ebben
az épületben vannak jelen-

leg a polgármesteri és tanácsi

helyiségek. Igen szép benne
a barokk-stil pompás kis

tanácskozó terem. A régi vá-

rosházán van a híres pozsonyi

levéltár, a városi múzeum, a

régi G-enanntensaal (válasz-

tottak terme). A rendrség
hivatalos helyiségei is a régi

városházában vannak. A régi

városházán meglátszik, hogy
különböz idben épült, mert
magán viseli a többszöri át-

alakítás nyomait. Régi okira-

tokból tudjuk, hogy 1288-ban
építje, (Jakab), IV. László
király alatt, szolgálataiért tel-

keket kapott. Itt volt szállva

Zsigmond király 1434-ben.

A küls fac-ade 1491 és 1531-

bl, a szép gót kapu-ív
1326—1340-bl, az udvarban lev lépcsház és folyosó 1558-ból, a torony
pedig 1734-bl való. Belsejében a farasvány-munkálatok az olasz Orsatitól

1645-bl, a faszekrény-ajtók pedig 1650-bl származnak. A városház tornyá-
ban van a legrégibb pozsonyi harang is, melynek készítését a XV. századba
teszik. Ez az ú. n. lélekharang (Armensünder Glöeklein) volt. A földalatti bör-

tönül- a XV. századból valók. A városház kapujának oldalán még most is

megvan az a két vaspáleza, a melyek a régi öl és rf mintáját jelezték

;

azonkívül egy befalazoH kés is látható ott. Följebb pedig, az ablak mellett
régi, de megújított arczkép van, mely az elterjedt monda szerint valamely
hamis esküje miatt elkárhozott városi tanácsosnak az arczképe. Mieltt
tovább mennénk, meg kell még emlékeznünk a városi múzeumról, a mely
elhunyt buzgó rének, Könyöfo József nyugalmazott freáliskolai tanárnak
kezdeményezésére 1868-ban keletkezett. A múzeum, mely sok érdekes tárgyat
tartalmaz, a város tulajdona, melyet a városi szépít-egyesülettl választott

külön bizottság és r kezelnek együttesen.

Helyisége hajdan a városi törvényszéle helyisége volt. Az els szobában
hallgatták ki a vádlottakat, a második szobában hozták meg az ítéletet, a
harmadik szoba pedig kápolna volt. E három helyiséget 1873-ban, a pozsonyi
I. kerületi takarékpénztár nagylelkségébl, stílszeren restaurálták. Az els
szobában lev falfestményeket Drentvel fest készítette 1696-ban. Drentvel
ugyanaz a fest, a ki Bécsben Eugen lotharingiai herczeg palotáját festette.

Az ebben a szobában lev szép ajtószekrényt 1650-ben egy pozsonyi asztalos
készítette. Itt vannak kiállítva a város történetére vonatkozó érmek, a pallos,

a városi kapitány díszbotja, kardja, a hajdani kínzóeszközök, Pozsonyra
vonatkozó képek, egy szekrényben különféle serleg, tál, kapukopogtató, egy
másikban pedig különféle üvegtárgyak. Említést érdemelnek az 1555-bl

A VÁROSHÁZ PORTÁLÉJA.

A múzeum.
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származó eredeti rmértékek is. Az ajtószekrényen áthaladva, a második szo-
bába érünk, hol a városbirák mondták ítéleteiket. Ennek a helyiségnek a
mennyezetéi is pozsonyi asztalos készítette 1575-ben, négy különféle fanembl.
Az itt elhelyezett nagy üvegszekrényben többféle bronzok, rézeszközök, vas-
régiségek, edények stb. vannak ; ezek, a római és egyiptomi tárgyakat kivéve,
mind magyarországi leletekbl származnak. A két másik szekrényt Lanfran-
coni IlJnea ajándékozta; az egyikben hazai, a másikban külföldi majolika-
edények vannak. A szekrények fölött lev urnák magyar eredetek. A zászlók
az lSÍS-ik évig fönnálló polgári csapatoktól származnak.

Az arezképszobrok a pozsonyi születés Tilgner Viktor, híres szobrász
mvei

; a 14 zárral ellátott szép vasajtó 1575-bl, szintén pozsonyi lakatos
munkája. A harmadik szobában különféle fegyver, a polgári csapatoktól
származó csákók, a falszekrényben pedig két polgári huszáröltöny van el-

A VÁROSHÁZ KAPUALJA.

A Szt. Salvator
templom.

helyezve. Az egyik falon látni az 1866. évi porosz háborúból származó fegy-
vereket, fövegeket, alattuk pedig a francziáktól 1809-ben a városba hajított

bombákat. A falszekrényben, 100 darabon fölül, igen érdekes, részben a XVI.
századból származó bábsütminta van, továbbá 1848-iki honvéd- és nemzet-
rségi zászlók, csákók, tiszti övek, stb., stb. Az utcza fell lev falon és a
mennyezeten czéhjelvények láthatók. A múzeumban 56 czéhládát riznek, a

szebbeknek külön állványuk van; a fölöttük lev kancsók szintén a felosz-

lott czéhektl származnak. Vannak mvek Donnertl, Fadrusztól, Macktól
stb. A nevezetesebb tárgyak közé tartoznak még a keszközök és prae-

historikus kis edények, melyek mind magyarországi eredetek; nemkülön-
ben a pozsonyi czéhek volt pecsétnyomóinak érdekes sorozata.

A múzeumban rzött tárgyak jelentékeny része ajándék és végrendel-

kezés útján gyorsan gyarapszik.

A városház mellett balra — csak a keskeny kis Városház-utczától

elválasztva — van a Megváltóhoz (Szt. Salvator) czímzett jezsuita-templom. Egj'-

szer, toronynélküli épület. 1636-ban emelték. Eredetileg az evangélikusoké

volt. A jezsuitáknak 1676-ban adományozta oda Kollonics esztergomi érsek.

A templom eltt áll Szz Mária szobra, melyet I. Lipót állíttatott 1672-ben.
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A jezsuiták háromemeletes klastromát csak egy p

épület, (melyben azeltt 1850-tl a városi

reáliskola volt, most pedig az iparostanoncz-

iskola van) választja el a templomtól. Ez a

klastrom azonban már a Batthyány-téren, a

primás-palotával szemben áll.

A jezsuiták templomához közel, ugyan-

azon oldalon, de már a Ferencziek terén van
a Szz Máriáról nevezett szent ferenczrendü

tartomány pozsonyi zárdája és temploma, a

mely a legrégibb a pozsonyi zárdák és szer-

zetesházak között. Alapításának ideje bizony-

talan. A rendtartomány levéltárában lev
kézirat szerint IV. (Kim) László alapította

1280-ban az Ottokár cseh király fölött nyert
;

gyzelem emlékére. (Bél Mátyás szerint a

szent ferenczrendeknek már IV. Béla ide-

jében volt kolostoruk Pozsonyban, csakhogy
ezt Ottokár elpusztította.) 1526 decz. 17-ikén

ebben a zárdában ment végbe Ferdinándnak
Magyarország királyává való megválasztása. A
karok és rendek késbb is gyakran üléseztek

itt. A zárdát és templomot többször pusztí-

totta tzvész. 1533-ban a török zavarok al-

kalmával puskaport is készítettek a zárdában.

Késbb sokat szenvedett a földrengésektl
(1586—1602.). A Ftér felé kinyúló szárny
1637—1646-ig, a homlokzat els emeleti része

1725-ben, a második emelete pedig 1860-ban
épült. 1638 jan. 17-én III. Ferdinánd király

fivérével, Lipót fherczeggel együtt a zárda

ebédljében ebédelt. A zárda kertjében lev
kijavított nap-óra igen régi, mert már 1723-

ban renoválták. A zárdának menedékjoga is

volt. A koronázások alkalmából a megkoro-
názott király mindig a szent ferenczrendek
templomába ment, a hol Szent István kard-
jával felavatta az arany-sarkantyús vitézeket,

utána pedig az Irgalmasok-terére (mostani

Vásártér) ment és letette a királyi esküt.

1848-ban a zárda II. emeletén voltak a börtönök, míg a vízi kaszárnya szobáit

rendbe hozták.

A zárda megújítását a porta melletti falon egy ktábla örökíti meg ezzel

a fölirattal

:

„Aedes has vitiatas Franciscus Josephus Rex Apostolicus avitis

liberalitatis vestigiis insistens insigne hocce splendore nitere fecit."

Van továbbá egy kereszt ezzel a fölírással: „Christum non istum sed
Christum Crede per Istum.'

- A keresztet annak emlékére állították oda, hogy
a zárda renoválása alkalmából a Szent János kápolna eltti mély árokban
nagyszámú emberi csontvázat találtak, a melyek állítólag azoknak a marad-
ványai, a kik Prokop huszita-vezér kegyetlenségei ell a kápolnába rejtztek,
de fölfedeztetésük után kegyetlenül megölettek. A második emeleten van a
rend értékes könyvtára. A zárda kertjének új fala a rácscsal együtt 1896-ban
készült.

A szent ferenczrendek pozsonyi zárdájához tartozik a jezsuiták klastromá-
nak falához épített, úgynevezett „Philippsburg*

1

-épület az Orsolya-utczában,
melyben jelenleg az ..Ipartestület" és az „Iparos betegsegélyzö-pénztár" hivatalos
helyisége van. (Ez az épület 1726-ban épült.)

A szent ferenczrendek templomának alapítását a szentély homlokzatán
lev chronostikon hirdeti. A templom fölszentelése III. Endre királyunk alatt

történt, 1297 márezius hó 27-én.

A ferencziek
temploma és

zárdája.

A FERENCZIEK TEMPLOMÁNAK TORNYA.
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A templom eredeti részeibl ma csak a szentély, a torony és a torony
mellett a hajóba vezet ajtó áll fenn. A mostani boltozat 1616-ban készült.

[gen érdekesek a szentély faloszlopai. Nevezetes, hogy a templomban néhány
lutheránus ós kálvinista is el van temetve. Ez Bethlen Gábor parancsából
történt 1619-ben, mikor Pozsonyt elfoglalta.

A templomban és az ahhoz tartozó kápolnákban, melyekben ,2500
ember fér el, az ország számos jeles családjának a sarjai pihennek. így a
homonnai Drugeth gróf, a híres-neves Ordódy, Csáky gróf, Czobor Imre gróf
és Paloesay-családok, Fejórkövy esztergomi érsek, Telegdy János kalocsai

érsek, Jakusits-család, a Szencziek, Héderváryak, Szentkeresztyek, Amadék,
Kákóczy grófné stb., kiknek síremlékei azonban már jórészt fölismerhetet-

lenek. A legújabb sírk 1826-ból való (Klobusiczky József borsodi fispáné).
A foltár 1737-ben, a chorus 1710-ben készült. Ezenkívül még hat oltár

van a templomban. A foltár mellett két ritka nagyságú gyertyatartó áll

1656-ból. A legnevezetesebb ereklyéje azonban a templomnak Szent István
jobbjának egyik részecskéje, a melyet Szent István király ünnepének hetében
nyilvános tiszteletre szoktak kitenni. A templomnak ezenkívül még számos
ereklyéje van, így a János-kápolnában, egy üvegszekrényben Szent Rupert
vértanú testét rzik, mely 1771-ben került oda Rómából. A templom eltt már
1532-ben állott egy kereszt, melyet az idk folyamán mindig megújítottak.

A kápolnák közül az els helyet, a templom hajójának északi oldalához

csatolt Szent János evan-

gélista, másTcépp holtaTc ká-

polnája foglalja el, mely
Ortvay szerint a XV. szá-

zadban épült. (Azért ne-
vezik holtak kápolnájának
is, mivel 1591-ben egy
zárdafnök Szent János

evangélistának oltára

helyébe a megholt hívk
oltárát állíttatta.)

A tudós Ortvay ezeket

mondja róla: „Ez a ká-
polna a gót izlés remeke,
egy építészeti bijou, a mi-
ért még Franczia- és Né-
metország is megirigyel-

hetne bennünket. Pedig e

kápolna már régen ki van
vetkztetve eredeti szép-

ségébl, melyben az a XV.
században pompázott. Föl-

dig leszálló boltgerinczek,

czímeres zárókövek, for-

más, karcsú árkádok,

finom pálczatagok, lóhere-

leveles zárványok, négy-
szirmú rózsadíszek, csinos,

kúszó levélcsokrok alkot-

ják az ornamentácziót. Há-
rom- és négylombos lóher-

ívek zárják a nagyszeren
tervezett ablakok osz-

tályainak mindegyikét.
Csupa ihlet és költészet,

áhítat és fenségesség min-
denfelé; a hatalmas tám-
pillérek pedig külsleg fe-

jezik ki a kis épület monu-
a szt. jAnos kápolna belseje. mentális jellegét.

t;
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A kápolna epistola-oldalán látható a Nep. Sz. János kszobra. A kápol-

nával egy ids a keresztfolyosó is, mely oltárokkal, szentképekkel, szobrokkal,

néhány síremlékkel és gyóntató-székekkel van tele. A sekrestye mellett

van a Rozália-kápolna, Ezt a város építtette 1502-ben, a pestis alkalmából
tett fogadalom emlékére. Ebben a kápolnában 1805-ben József nádor minden
ünnep- és vasárnapon misét hallgatott, A kápolnát 1892-ben renoválták.

A lorettói kápolnát 1708-ban kezdték építeni. Falapítója herczeg Esterházy
Pál nádor, kinek itt a czímere is látható. Azóta a kápolnát többször meg-
újították. 1814-ben épült a lorettói és a Szent János-kápolna között az ú. n.

Szent Sír kápolnája, melynek falai freskókkal voltak díszítve.

Végül még néhány szót akarunk mondani a templom tornyáról, mely
a magyarországi csúcsíves tornyok egyik legelseje és remeke, melyet a
mértk a bécsi Szent István és a freiburgi dóm tornyaival egy színvonalra

helyeznek. Építésének ideje bizonytalan. Némelyek szerint a templommal
együtt, mások szerint elbb, illetleg utóbb épült. A mostani torony azonban
már nem a régi. Legújabban országos közadakozásból (78.000 korona)
teljesen újjáépítették. A torony építése Schulek Frigyes tanár vezetése alatt

1895 június 16-tól 1896 június 16-ig tartott. Az új torony teljesen a régi

utánzata. 1897 május 16-ikán szentelte föl Vaszary Kolos bíboros herczeg-
primás, a király, az uralkodóház tagjainak, a kormány és az ország fméltó-
ságainak jelenlétében, a koronázó emlékszobor leleplezése után. Ekkor vette

magához felsége a zárda ebédljében a poculum caritatist.

Ennek emlékét a következ emléktábla örökíti meg a zárda bejáratának
jobb oldalán

:

..Ama legörvendetesebb esemény emlékére, hogy Király Felsége

I. FKRENCZ JÓZSEF
környezve a íherczegek és fkerczegnó'k s több magasrangú és fméltó-

ságot viselk díszes koszorújától,
A düledez régi templomtorony h mintájára épített új toronynak meg-
áldási ünnepén, 1897 május 16-án jelen lenni s azután az ebédlben szt.

Ferencz fiainak legalázatosabb hódolatát kegyesen elfogadni méltóztatott."

A régi torony köveibl Magyarország ezredéves fennállásának emlé-
kére a pozsonyi els takarékpénztár szép emléket emelt a ligeti díszkertben,

nem messze a nyári színkörtl.

A szent ferenczrenclek zárdájának kertjével szem-
ben van az Orsolyaszüzek templomi, zárdája, elemi iskolája

és tanítónképz intézete. Egész városrészt foglal el- A
hasonnev uteza, a Batthyány-tér, a kis Kalapos-utcza

Az Orsolya
szüzek

temploma és
zárdája.

A VÁSÁRTÉR AZ IRGALMASOK TEMPLOMÁVAL.
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A PRÍMÁS-PALOTA.

A posta- és
távíró épület

és a Hummel-utcza határolják. A templom eredetileg az evangélikusoké volt és

1640-ben épült. Az apáczák 1672-ben kapták meg Kollonics közbenjárására.

az irgalmasok Ugyanez évben telepítette le Szelepcsényi primás az irgalmas-rendet, mely-

gardája
és ne^ a Vásártéren van szép temploma és kerttel ellátott tágas zárdája.

Templomuk 1692-tl 1728-ig épült. 1882-tl 1903-ig, azaz a nagynev Fzy
Szaniszló kir. tanácsos, rendtartományi fnök elhalálozásáig, a pozsonyi ház
volt a magyar birodalmi irgalmasrend székhelye. Innen kormányozták a rend
13 házát.

Az Irgalmasok templomával szemben van a m. kir. posta- és távíró-igaz-

gatóság épülete, mely szintén igen régi. Ugyanitt különben már legközelebb
pompás új postapalota fog épülni. Átellenben van az „Arany Szarvas "-szálló.

Az Irgalmasok temploma és a postaépület eltt egy csúcsoszlopos kút

van, melyet az 1825-iki országgylés emlékére emeltek. A Vásártér most is

a piaczi forgalom színhelye és a város legélénkebb része. A tér végén, a

Lrinczkapu-utcza bejárata eltt áll Szent Flórián szobra, melyet a XVÜI.
században emeltek egy pozsonyi evang. lelkészre rótt száz arany bírság-

pénzbl. A szobor helyén állott 1526 eltt Szent Lörincz temploma. A Lörincz-

kaput 1778-ban bontották le. Itt volt hajdan a kínvallatás széke.

Betérve a Lörinczkapu-utczába, mely a város egyik legrégibb utczája, a

Hummel-utczához érünk, mely az Orsolya-utczában végzdik. A 8. szám
alatt van Hmmel Nep. Jánosnak, a híres zeneszerznek és zongoramvésznek
szülháza, ki itt 1778 nov. hó 14-ikén született. A ház emléktáblával van
ellátva : „ J. N. Hummel's Geburtshaus" fölirattal.

A Lrinczkapu-utcza 24. sz. (Scharitzer-féle) házban lakott Lenau Miklós,

a híres költ, ki az 1821/22-iki iskolai évben Pozsonyban jogászkodott. Számos
költeményét itt írta.

A Lrinczkapu-utczában tovább haladva, a 11. szám alatt van Nyugat-
magyarország egyetlen magyarnyelv politikai napilapjának, a „Nyugat-
magyarországi Híradó"-nak nyomdája, szerkesztsége és kiadóhivatala. Szem-
ben van a m. kir. adó- és vámhivatal. Odább a pozsonyi els takarékpénztárhoz

érünk, mely nemcsak Pozsony városnak, de egész Magyarországnak egyik
legrégibb, legtekintélyesebb és leggazdagabb pénzintézete. 1841-ben alakult.

Hmmel
szülháza.
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Szemben vele van a pozsonyi Kaszinó-egyesület, mely a város elkelbb polgá-

rainak már több mint félszázad óta kedvelt találkozó-helye.

Egy nevezetes épületre kell még visszatérnünk, a melyhez a Lrincz- A
p
p
a
r

'™a.
s

kapu-utczából, az Orsolya- és a Ftérrl a kis Városház-utczán át jutunk; ez

a primás-palota, mely a Batthyány-téren áll. Mint már föntebb említettük, a

palota jelenleg a város tulajdona. Régente ez volt Magyarország herczeg-

primásainak téli palotája. Az épület igen impozáns külsej. Homlokzatán
több szobor áll, melyek a tudományt, a hazaszeretetet, a kormányzást és a

vallást jelképezik. Közepén van a biborosi kalappal födött czímer. A négy
oszlopon nyugvó erkély fölött márványtáblán a következ felirat van : „Curia

Episcopalis Peculio Cardinalis Josephi de Batthian 1787." A felirat fölött

láthatók a két gyermekalaktól tartott C. és J. betk: Clementia et Justitia.

Az emeletre díszes lépcscsarnok vezet. A prímás lakóhelyiségei, a kápolna,

a nagyterem és a többi termek az els emeleten vannak. Az épületet Batthyány
József prímás építtette 1787-ben Hefela udvari építészszel. A király az ország-

gylések alatt, ha Pozsonyban volt, a vár rombadlte után, ebben a palotában
lakott. Az utolsó pozsonyi országgylést itt tartották meg. A berekesztés nap-
jaid 1848 ápr. hó 11-ike volt kitzve. Az ezt megelz napon V. Ferdinánd
személyesen jött el az ünnepségre. Vele jöttek, a királyné, továbbá Ferencz
Károly és fia, Ferencz József kir. herczegek. Április hó 11-én reggel nyolcz
órakor a rendek vegyes ülést tartottak, a mikor felolvasták a megalkotott
törvényeket. Ez az Országházban történt. Innen azután a primás-palotába
vonultak, hogy részt vegyenek a királyi berekeszt ülésben. Ezt a nevezetes
eseményt a következ két emléktábla örökíti meg a palota bejáratának két
oldalán, az erkély alatt:

I.

„E palota tükörtermében szentesíté

V. FERDINÁND KIRÁLY

a magyar hazát újjáalkotó s a népek millióit fölszabadító

1848-IKI TÖRVÉNYEKET

azon év április hó 11-ikén.

Mária Anna királyné, Ferencz Károly és Ferencz József fó'herczegek, István íó'herczeg —
nádorispán, az ország zászlós urai, fpapjai és az újon kinevezett els magyar felels

minisztérium tagjainak jelenlétében.

ÖRÖK DICSSÉG.

e történelmi nagy esemény emlékének."

II.

„A jelenvolt els magyar felels minisztérium tagjai ;

Gróf batthyány lajos miniszterelnök
szemere bertalan belügyminiszter

Herczeg esterhazy pál felsége személye körüli miniszter
kossdth lajos pénzügyminiszter

mészáros lázár honvédelmi miniszter
széchenyi istván közmunka, közlekedési eszközök és hajózási miniszter

Báró eötvös józsef vallás- és közoktatási miniszter
deák ferencz igazságszolgáltatási és kegyelemügyi miniszter

klaüzál gábor földmvelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter.

A nagy esemény színhelyét az utókor számára, ez emléktáblával
megjelölni hazafias lelkesedéssel elrendelte

pozsony szab. kir. város
törvényhatósági bizottságának 1898. évi márczius hó 7-én tartott közgylése."

A prímás-palotában lakott 1849-ben Haynau és az 1869-iki békét itt

kötötték meg. A prímás-palota hátsó udvarában lehetett valamikor az esztergomi
érsek dézsmaudvara, hol tágas pinczéknek kellett lenni. Itt rizték Mátyás
király díszsátrát a békében, a melyet a Frigyes császárral való háborúban
használt. A prímás-palota mellett, a városház mögött Szt. Nepomuk szobra áll.

A Mihály-utczát a Halászkapu-utczával, a mely a városnak egyik legala-
csonyabban fekv, de legélénkebb forgalmú utczája, a Deák-utcza kapcsolja
össze, mely a pozsonyiaknak kedvencz sétahelye.

A Deák-, Lrincz- és Halászkapu-utczák találkozásánál még egy utcza
ágazik ki, a Szilágyi Dezs-( ezeltt Hosszú-) utcza, mely átszelve a Ventur-
utc-zát, a Domb-tér mellett, egészen a Vödritz-utczáig, illetleg a Haltérig vezet.
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Dux Adoli
szülháza.

A Szilágyi Dezs-utczában, mely a város egyik
eghosszabb és legszabályosabb utczája, volt állítólag

régente a vármegye-
ház és a legrégibb Or-
szágház, hol késbb

^m éf«K a ^ir^-lyi harminczad
^ -^ *-^l székelt. A 11. szám

alatt van Krisztus szt-

teste kápolnája, mely
igen régi. Mostani

helyére állítólag 1774-

ben került. A Szilágyi

Dezs-utczában a f-
templommal szemben
van a pozsonyi Toldi-

kor helyisége. E kör
tagjai sorában nem-
csak Pozsony város
és környékének el-
kel, magyar intelli-

gencziájának oszlopos

tagjai találhatók, ha-
nem sok országos
nev egyén is. A
Szilágyi Dezs-utcza
végén, a szép új neológ-

izraelita zsinagóga eltt,

lehetett hajdan a Vödritz-kapu, melyet állítólag még Salamon király építte-

tett. Régente ezen a kapun át jöttek a királyok a várból a városba.

A Vödritz-utCzából a cs. és kir. katonai élelmezési raktárhoz, illetleg a
Váraljai révparthoz és a Mária Terézia-útra jutunk, melynek végén van a vám.
(A Mária Terézia- út Mária Terézia idejében a fnemesek kedvelt lakóhelye
volt.) Ezen kívül van a terézvárosi katholikus és izraelita temet s a Károlyfalvai-út.

A katonai élelmezési raktárnál van a Várhegyre fölvezet út, nem messze
pedig a kath. fiií- és leányiskola és a váraljai katholikus plébánia-templom.

Az említett raktár mögött van a Vízhegy és a várrom. Itt van a pozsonyi

vízvezeték víztartója is.

Az új izraelita zsinagógától vezet föl a Vártelek-utcza (balra van a

Yárlépcs), mely a Kapuczinus- és a Vár-útra vezet ; ez az utóbbi azután körben
futva a várromhoz visz. Ez a város legelhanyagoltabb része. A Vár-út 54.

sz. a. van Dux Adolf szülháza. A házat a következ emléktábla jelöli meg

:

„DUX ADOLFNAK
a

Kisfaludy-Társaság tagjának
szülháza

Szül. 1822 okt. 25-én, megh. 1881 nov. 20-án.

Hazáját lelkesen szolgálta, nemzeti irodalmunkat a kül-

földdel jó és rossz napokban egyaránt híven ismertette.

A VÁRTELEK-UTCZA.

Hálás kegyelete jeléül

a

Pozsonyi Toldy-kör.
1882."

A Vártelek-utczában van a Szent Miklós-templom, mely a XVIII. század

második felébl való. A Vár-úton van a Pálffy-laktanya, mögötte az egykor

híres Pálffy-kerttel, továbbá az orth. izr. hitközség imaháza, mely 1863-ban

készült el. A templom szép, keleties modorban van építve.

De térjünk vissza a Hultérre. Az itt a városi sörház eltt álló Szent Három-

ság-szobrot 1613-ban emelte a polgárság az akkor dühöngött pestis emlékére.

Ezen a téren van a halvásár. Ali. szám alatt volt Szlemenics Pál lakóháza.

Az épületen a következ emléktábla van

:
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.,SZLEMENICS PÁL
jog-tudós s magyar akadémiai tag lakóháza 1809—1836.

A Toldy-kör kegyelete jeléül."

a Dunához, illetleg a Batthyány Lajos-rakparthoz, mely
Nevét a part

Innen kiérünk
egész a Vízi-kaszárnyáig és a csavargzös-állomásig vezet

onnan nyerte, hogy - - Kolmár József veterán író állítása szerint - - az itteni

Brantner-féle sarokházban kezdte meg Batthyány Lajos gróf, Magyarország els
független miniszterelnöke és dicsült vértanúja miniszterelnöki munkásságát.

A Batthyány-part másik végében lev kétemeletes saroképület a Yizi-

l-aszárnya. A polgárság emelte 1763-ban. A Dunára néz oldalán a következ
fölírás van:

„Has aedes populus struxit curante senatu

TJsibus ut patriae Militis esse queant."

Madách Imre, az „Ember Tragédiájáénak halhatatlan írója, 1852-ben

néhány hónapig itt fogságban sínyldött, mert egy politikai menekült, valami
cseh vadászt rejtett el magánál.

A Batthyány-rakparttal szemben, a Duna másik oldalán, van a híres

pozsonyi Hajó.-egyesület pompás klubháza és a gyönyör fekvés, újabban
szépen restaurált ligeti kávéház, melyet 1827-ben alapítottak.

A Vizi-kaszárnyánál van a város legszebb szobra: a koronázó-emlék-

szobor. Pozsony szab. kir. város emelte Neiszidler Károly országgylési kép-
visel indítványára, Magyarország „ ezredéves fönnállásának és a pozsonyi
királykoronázásoknak az emlékére. Ünnepies leleplezése 1897 május hó 16-ikán
ment végbe országos fénynyel, a király, az uralkodóház, a kormány, a tör-

vényhozás és az állam fméltóságainak jelenlétében. A szobor a pozsonyi
születés néhai Fadrusz János alkotása, ki ezzel a mvével valóban halhatat-
lanná tette a nevét és az els mvészek közé emelkedett. A szobor 200.000
koronánál jóval többe került a városnak. Mária Terézia királynt ábrázolja
lóháton. Egyik oldalán egy magyar fnemes, a másikon marczona vitéz áll.

A koronázó dombot, melyen a szobor áll, az egész ország magyar földjébl
hordotta össze a nemzet kegyelete.

A Dunára néz oldalán e szavak vannak bevésve

:

.,VITAM ET SANGUINEm"

A város felé fordított oldal felirata ez

:

„Magyarország- fönnállásának ezredik évében, a királykoronázások emlékére
emelte Pozsony szab. kir. város közönsége 1896.''

A Mária
Terézia-szoboi

A KORONÁZÓ DOMB-TÉR.
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A szobor aljában a követ-
kez, pergamenre írt okirat
van elhelyezve, melyet Thaly
Kálmán országgylési képvi-
sel, a Magyar Tud. Akadémia
rendes tagja, szerkesztett:

„A magyar állam I. Ferencz
József császári s apostoli királyi
Fölségének dicsséges uralkodása
és losonczi Bánffy Dezs báró mi-
niszterelnöksége idejében, 1896-ban
ezeréves fönnállásának emlékét ün-
nepelvén, Pozsony szab. kir. város
közönsége, már Fölsége megko-
ronáztatása negyedszázados évfor-
duló napján : 1892 június 8-ikán
tartott díszközgylésében, Neiszid-
ler Károly országgylési képvisel
indítványára, hazafias lelkesedéssel
egyhangúlag elhatározá, hogy az
ezredévi ünnep magasztos alkal-
mára, a hajdani koronázási domb
helyén méltó emlékmvet állíttat.

Ez emlékm Dröxler Gusztáv kir.

tanácsos polgármestersége alatt Fad-
rusz János akadémiai szobrásznak,
e város szülöttének tervei szerint
és munkájával, még ugyan 1896-
ban elkészülvén, fönt dicsített Föl-
séges Királyunk legmagasabb sze-
mélyének, a Fönséges Uralkodóház
tagjainak, az ország Herczegprimá-
sának és zászlósurainak, a törvény-
hozás mindkét háza s a kormány
tagjainak, Pozsony város közönsé-
gének, a törvényhatóságok, a tudo-
mány-egyetemek , megyetem , a
magy. tud. akadémia és más meg-
hívott kulturintézetek képviselinek,
bel- és külföldi díszes vendégsereg-
nek s megszámlálhatatlan közönség-
nek jelenlétében, 1897 május hó

16-án, nagy ünnepélylyel felavattatott, gránittalapzatával, márványszobraival örök idkre
büszkén jelképezend a királyi eskü és a törvények állandó, sérthetetlen szentségét s

emlékeztetvén a koronázások szertartásainál ezen helyrl a világ négy tája felé irányzott
jelképes jelentés , királyi kardvágásokra ; különösen pedig lélekemel emlékezetére a
magyar hazaszeretetnek, a magyar törvénytiszteletnek s ama törhetetlen hségnek, a mely-
lyel e nemzet az árván maradt és a félvilágtól megtámadott bájos, fiatal Királynnek, dics-
emlék Mária Teréziának ingadozó trónját s a magyarok lovagias oltalmába ajánlott fönséges
családját, az sz nádor erddi Pálffy János gróf buzdító fölhívására, példátlan lelkesedéssel
„életet és vért" áldozva, világbámulta vitézséggel megmenté s ádáz elleneit visszaverte vala.

Emlékszobor, Te, a magyar hség, magyar hsiség, magyar lovagiasság és törvény-
tisztelet, Te, az si magyar erények kvé vált hirdetje, állj rendületlenül! Állj örök idkig!
Állj, míg az ezeréves, imádott haza áll

!"

A koronázó-emlékszobor helyén állott azeltt a „koronázási domV, mely
a várost ért átalakulások következtében helyet is változtatott, míg a legutolsót

1871-ben Pozsony város közgylése elhordatta, de egyúttal azt a kötelezett-

séget vállalta magára, hogy annak helyére a város költségén emléket emel.

A domb a haza minden részébl küldött földbl volt összehordva, fala-

zata díszes gránitalkotmányból állott. Három feljárója közül az egyik a

város felé, másik a Hungária-kávéház helyén állott Esterházy uradalmi
mag-tár, a harmadik a Lanfranconi-ház helyén állott kir. sóház felé nézett,

s a domb gyepes lejtit ers lánczokat tartó oszlopok szegték be.

Az 1871-ben lebontott domb 1775-ben épült, a katonai szertárnak

használt régi gabonatár helyén kétszáztíz esztendeig fönnállott régi király-

domb helyett, a melyet a gabonatár építése miatt bontottak le 1774-ben.

A Mária Teréziától emelt királydomb e szerint 96 évig állott fönn és két
király koronázásakor használták. (II. Lipót 1790 nov. 15-én és V. Ferdinánd
1830 szept. 28-án, ez utóbbi volt tehát az utolsó.) A régi Tcoronázó-dombon

1563 szept. hó 8-án volt az els kardvágás. (I. Miksa.) Azóta ide lovagoltak

föl királyaink (Rudolf, Mátyás, stb.).

A MXRIA TERÉZIA-SZOBOR (FADRÜSZ JÁNOS MVE).
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.4 Jcoronázó-emlékszobor környéke jelenleg szépen van parkozva. Innen a

Duna-parton a Justi-sor az állandó hídhoz vezet. Itt van a dunagözhajózási

társulat állomáshelye és raktára. A hídon túl azután a gyárakhoz (városi villamos

vasúti, posztó-, kolajfinomító- és brgyá,r), majd az új téli kiköthöz érünk,

melynek munkálatai 1897-ben kezddtek. A kiköt 50 hold terjedelm és mint-
egy 250 hajóra van számítva. Eltte van a Malom-liget.

Az állandó dunai hídtól a Baross Oábor-út vezet a Vásártérre. Ebben
az utezában van a régi hidász-kaszárnya, (mely 1857-ben épült és eredetileg

cs. katonai altanodának volt rendelve), a cs. és kir. hadlestporanrsnoksáqi épület

és az osztrák-magyar bank pozsonyi fiókjának pompás palotája. A hidász-

kaszárnya eltti téren most csinos parkocska van. A Baross-út végén,
illetleg elején van a Orössling-uteza. mely a koronázó-dombtérnél kezddik
és a Kempelen-útnál végzdik, mely. aztán a Justi-sorra visz. A Grösslingen

van a legszebb pozsonyi fürd <&|a Pozsony-fürdö), mely a Ventur-utczában
lev pozsonyi ipirbank tulajdona^i^Néjiány évvel ezeltt épült és hidegvíz-

gyógyintézete is van.
í

- •?

A koronázó-emlékszobortól í fííd-utezán át jutunk a Kossuth Lajos-

( azeltt Séta-) térre. A '.Híd-'Utczában fán a régi hidász-szertár, mely most már
a város tulajdona, és mélyrí'

r
máf föntebb is szólottunk. Mária Terézia építtette.

Nyugati oldalán a következ fölírás van: ..Providentia Mar. Theresiae Aug.
Res frumentaria constituta A. 1773.

1-

- Ez épülettel szemben a Magyar
király-, majd odább a sarkon a háromemeletes Nemzeti-szálló fekszik. Mind-
kett keresett helye az idegeneknek. A Nemzeti-szálló mellett, a Kossuth-
téren van a Palugyay-féle Zöldfa-szálló. A város legelkelbb vendéglje ez.

Sok történelmi emlék fzdik ez épülethez. Ennek erkélyérl hirdette ki Kossuth
Lajos 1848 márcz. 17-én Magyarország újjászületését, a mikor Pozsonyba az
országos küldöttség visszatért és azt az örömhírt hozta, hogy V. Ferdinánd
gróf Batthyány Lajost bízta meg a független magyar minisztérium meg-
alakításával. A Zöldfa-szállóval szemben, a tér másik oldalán, a Ventur-utcza
sarkán, a volt Holinger-

féle (most Secessio-) ká-

véház áll, mely a 40-es

években a jurátusok ked-

velt találkozóhelye volt.

Itt beszélte meg az or-

szággylési ifjúság a

tennivalókat. Innen in-

dultak a tüntetésekre, itt

hányták-vetették meg az

ország ügyeit. Ugyancsak
a Kossuth Lajos-téren

van id. Pálffy János gróf
palotája, melyben a gróf

lakosztályain kívül az

uradalom központi iro-

dája van elhelyezve. A
gróf lakosztályai itt is,

mint minden más kas-
télyában és palotájában,

telve vannak ritka és

nagybecs mtárgyak-
kal, remek régi bútorok-
kal és rendkívül gazdag
és becses képgyjte-

ménynyel, melyben a né-
metalföldi képek gazdag
sorozata különösen ki-

emelend.
A Kossuth-téren van

a díszes Városi Színház
is. Errl e munka más

A színház
eltti tér.

A GANYMED-DÍSZKTJT (tILGNER VIKTOR MVE).
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A Notre-
Dame-

apáczák
temploma és

zárdája.

A keresk. és
iparkamara
palotája.

A Szent
András-temet.

helyén bvebben szólunk. A színház
eltt, díszes virágágyak között, szép

Ganymedes-Mt van, melyet az els po-
zsonyi takarékpénztár készíttetett 1888-
ban. E kút a pozsonyi születés, hírneves
Tilgner Viktor mve. Ugyancsak tle
van Hummelnek, a pozsonyi születés
kiváló zeneszerznek angyaloktól körül-
vett mellszobra is, mely szintén a szín-

ház eltt, a Kossuth Lajos-tér elején áll.

Ennek helyére szándékoznak felállítani

Petfi Sándor szobrát, míg a Hummel-
szobor a Notre-Dame-apáezák temploma
eltti park közepére kerülne, mely a
színház mellett fekszik.

A Notre-Dame-apáczák temploma és

zárdája Mária Terézia alatt épült. A
templom igen kicsiny, kápolnaszer. A
N.-D.-apáczák elemi iskolát is tartanak
fönn. A templom eltt csinos kis sétatér

van. Ez eltt áll Szent József oszlopa.

1668-ban a földrengés emlékére emelték.
A színház mögött van a Csáky-tér; kö-
zepén kis sétatér van. Itt van a Csáky-

féV nagy elemi iskola tágas tornacsar-
nokkal.

Ugyancsak ezen a téren van a po-

zsonyi kerületi kereskedelmi és iparkamara
kétemeletes szép palotája. A kiváló középü-
let helyiségeinek 3

/s részét a kamara
foglalja el,

2
/5 része pedig magánlaká-

sokból áll. A kereskedelmi és iparkamara,
mely eddig az els pozs. takarékpénztár

Lrinczkapu-utczai épületének második emeletén, aránylag szk helyiségekben
volt kénytelen megvonulni, a jelenlegi szókház építését 1902 évi április hó
29-én tartott teljes ülésében határozta el. A pályázat útján kiadott munká-
latokat Hubert József budapesti mépítész tervei szerint Feigler Sándor
pozsonyi építmester felügyelete alatt pozsonyi iparosok végezték. A telek

90,000 koronába, az épület pedig 300,000 koronába került, a berendezésen
kívül. Az épület alapkletétele az 1903. év áprilisában történt.

A Csáky-tér mellett fekszik a Rózsa-utcza. A Baross-útra néz szög-

letén van a Vörös ökor-szüló. Itt volt szállva 1814-ben október hó 30-ától

nov. 2-áig a braunschweigi uralkodó herczeg, 1839-ben a bordeauxi herczeg
és 1845 máj. 26-án a szász király. Deák Ferencz is itt lakott 1833-ban,
mint Zala vármegye követe.

A Vörös ökör-szálló közelében van az Arany Rózsa-vendéglö. Arról

nevezetes, hogy itt lakott 1783-ban II. József császár. Ez emléktáblával is

meg van örökítve. 1813-ban a weimari herczeg is itt volt szállva. A Kózsa-
utczával párhuzamos a gróf Andrássy Gyula-utcza. Itt van a városi népkonyha.

Az Andrássy-utczából a Vásártéren át a Duna-utczába érünk. Ezen az

utczán hajdan (1690 táján) még a Duna folyt, mely körülbelül a mai Haltér
táján szakadt ki a fágból és elválasztván a belvárost, a Kossuth-tér területén

vonult végig. Ebben az utczában vannak az állami felsbb leányiskola, a szöv-
iskola és a városi javadalmas agghajlék (Lazareth) a hozzá tartozó templommal.

A Duna-utcza végén van a Szent András-temet. Csinos kápolnája
1861-ben épült Feigler Ignácz építész tervei szerint. Ebben a temetben a

következ nevezetes férfiak aluszszák örök álmukat: Rónay Jáczint dr., az

európai hír tudós, Kossuth fiainak londoni tanítója, Mária Valéria kir.

herczegasszony nevelje ; — csatószegi Csató Pál, a Magyar Tudományos
Akadémia és a Kisfaludy-társaság tagja; — Szlemenics Pál, pozsonyi jogtanár

és hírneves jogtudományi író ; — Qutrlonde Nándor, 1848-iki honvéd-

A HÜMMEL-EMLEK
(TILGNER VIKTOR MVE).
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ezredes ; — Szlávy József koronar, m. kir. miniszterelnök, a szabadságharcz
után emigráns; — gróf Esterházy István, fispán és 48-as honvéd;-- Holldn

Adolf di\, Magyarország egykori protomedikusa ; - Vizkeleti Ferencz, udvari

tanácsos, budapesti egyetemi tanár ;
— Füzy Szaniszló kir. tanácsos, a magyar

birodalmi irgalmasrend tartományi fnöke; — Knauz Nándor dr., pozsonyi
prépost, a M. T. Akadémia tagja ; - - Orosz László, kir. tanácsos, törvényszéki

biró, a nemzeti ügy lelkes apostola ; — Danteiik József, a Magyar írók Élet-

rajza gyjteményének írója; — Meszlényi Jen, 1848-iki honvédezredes,
Kossuth Lajos sógora ;

— Králih Dénes honvédezredes, stb. stb.

A Szent András-temet mögött van a pozsonyi fiókpályaudvar. (A sop-

roni, dunaszerdahely—komáromi h. é. vasutak pályaháza a m. kir. állam-

vasutak igazgatása alatt.)

A fiókpályaudvar mögött, illetleg mellett vannak a katonai élelmezési

raktár, a sodronygyár, a hidász-szertárak, a czérnagyár és a malomligeti ág.

A fiókpályaudvar különben összeköttetésben van a fpályaudvarral.

A fiókpályaudvartól, illetleg a Szt. András-temettl a Temet-, Széchenyi-

és Kórház-utczán át is lehet visszajutni a Belvárosba, mely úton a Vásár-
térre érünk. A Széchenyi-utczában az Eötvös-utcza sarkán van a tanitónö-

képez intézet. Az intézetet legújabban jelentékenyen kibvítették.

A Kórház-utcza elején, a Bognár-utcza szögletén van a kath. polgári

ápolóház és templom. Ez a város legrégibb emberbaráti intézete, mely már a
XIV. század óta áll fenn. Ugyanezen az oldalon odább fekszik az Erzsébet-

apáczák temploma és klastroma. A templom 1740-ben épült, a zárda még elbb.
A templom leégett tornyát újabban ékesen fölépítették. Belseje szép barokk-
modorú. Az utcza túlsó oldalán a cs. és kir. gyalogsági kaszárnya van, mely
hajdan árvaház volt. 1720-ban épült. Ezen a helyen volt a történetileg

híres ~\Yesselényi Ferencz nádor kertje.

A Kórház-utcza végén, az Erzsébet-uteza 13. sz. a. van az 1858-ban
épült háromemeletes állami kórház, melyet 1864-ben adtak át a nyilvános-

ságnak. 1899-ben kibvítették az épületet és pedig 300 elmebajos részére

készült pavillonnal, 45 fertzbeteg számára szolgáló helyiséggel, egy tetem-
házzal, kórbonczoló laboratóriummal és mosókonyhával. Az átalakítás 360.000
forintba került.

Az állami kórház mögött van már a Virágvölgy. Ez a külváros 1730-ban a virágvölgy.

keletkezett és annyira megnövekedett, hogy már 1769-ben templomot és pap-
lakot emeltetett. A mostani új, díszes templomot még Simor János szen-
telte föl. A Virágvölgy valamikor külön falu volt. IV. László ajándékozta a
városnak 1280-ban. Itt még a házak nagyobbára földszintesek és sok háznál
kert is van. A szlmivelk és gyári munkások flakóhelye.

Itt van az újvárosi kath. fiú és leány népiskola, a cs. és kir. szekerész-laktanya,

a sörfz, a katonai barakkok, a fiók tüzér-laktanya, a Ludwig-féle gzmalom
majd a marhavásár. E vidéken van a lportorony, az ú. n. disznómezö (Sauhaide),

a katonaság gyakorlótere, a vágóhíd stb.

A virágvölgyi templom mellett van az újvárosi evang. népiskola és a

Orüneberg-féle kefegyár. Odább az újvárosi népkonyha, majd a m. far. dohány-
gyár, az újvárosi kath. és evang. temet s a récsei-út. A pozsonyi dohánygyár
1853-ban keletkezett, a hozzája tartozó nagy tárház pedig 1861-ben. 1887-ben
az emeletes kezelési, és a telepet két udvarra osztó kétemeletes gyártási
épülettel bvítették ki.

A dohánygyártól nem messze, a Sáncz-úton van a Schulpe-féle munkástelep, a munkástelep.

Az egészséges s olcsó lakás hygienai, közgazdasági és társadalom-
politikai szempontból egyaránt fontos és nagyjelentség tényez. Pozsony
városában Schulpe György volt e téren a kezdeményez és úttör. 1894-ben
kezdte meg a mozgalmat olcsó és egészéges munkáslakásoknak a „ társa-
dalom, illetleg magánvállalkozók útján való megalkotása tárgyában. maga
is alkotott egy munkáslakás-tdepet, mely hét épületbl áll. A Schulpe-telepen
van olvasóterem, könyvtár (néhány ezer kötettel), betegszoba, els segély-
nyújtáshoz fölszerelt helyiség, fürd, múzeum és óvó. Schulpe e telepen
eladásokat, felolvasásokat rendez scioptikon-képekkel, és magyar nyelv
kurzusokat tart.

11*
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Az 1904 jún. 7-én megtartott
városi közgylés e telepet hiva-
talosan is Schulpe-telepnek ne-
vezte el.

Schulpe akcziója következté-
ben az utolsó években több mint
500, a modern társadalmi és

egészségi követelményeknek
megfelel munkáslakást állítot-

tak fel Pozsonyban, többek kö-
zött a város is egyet, a Schulpe-
telep mellett, mely 10 kétemeletes
házból és 120 lakásból áll és

egy másik újabb telepet, mely
112 lakásból áll, 94 egyszobás
munkáslakással. MegemJítendk
még Huberth Ferencz telepe 88
lakással, Kühmayer Ferenez te-

lepe 16, a könyvnyomdászok egy-

letének telepe 24, Samek telepe

40, Durvay telepe 50 lakással, a
tölténygyár, a dinamitgyár, a

brfinomítógyár, stb. telepei.

A munkástelepek ügyében
folyó mozgalom még nem sznt
meg és tervbe van véve szapo-

rításuk mindaddig, míg e tekintetben a viszonyok teljesen kielégítk lesznek.

A városi hatóság is áldozatkészen támogatja az erre irányuló törekvéseket.

A Kórház-utczával csaknem párhuzamosan halad a Széplak-utcza, mely
a Nagy Lajos-térrl kiindulólag a Buzapiaczig, illetleg Országútig visz. Az
Ország-úton van a tzoltószertár, elektrotechnikai szakiskola és a hajléktalanoknak

szánt városi menedék- és dologház. A Buza-piaczon, illetleg a Mária-uteza
sarkán áll az új honvédlaktanya.

a szt. Három- A Nagy Lajos-térrl a másik irányban a Szent Háromsághoz czímzett
•templom,

plébánia-templomhoz jutunk. Hajdan a Szent Mihály-templom állott a helyén,

de ezt 1526 után lerombolták. A mostani templom 1718-ban épült a keresztes

atyák költségén, kiknek a török fogságba esett keresztények kiszabadítása

volt a rendeltetésük. A templom fkapujának oldalán két be nem fejezett

torony emelkedik. Belseje igen ékes. Kúpboltozatok födik a templom f-
rotundáját és a szentélyt, melynek építje Babiana volt. Oltárképeit Unterhuber,
Palkó és de Mattá festették.

a vármegye- A templom mellett van a Vármegyeháza, a mely a hajdani keresztesek

zárdája helyén áll. Ujabb idben (így különösen 1844-ben) többször meg-
nagyobbították és megújították.

A vármegyeház díszes nagy termében a következ emléktábla van:

„Pozsony vármegye közönsége Petcz Györgynek, a hazáért 1849 május hó
24-én vértanú-halált szenvedett 11-odik alispánjának."

A SZT. HÁROMSÁG templom.

A Vármegyeház eltti térség közepén Szz Máriának szentelt oszlop áll.

a kapuczinnsok A Vármegyeház-téren van a kanuczinusok temploma és zárdája. 1718-ban

'T^rdája!
és épült. Egyszer, de áhítatot gerjeszt. 1861-ben egészen átalakították. Erre

vonatkozik a bejárattól jobbra látható fölirat. A zárdához kert is tartozik.

A kapuczinus-templomtól a Kapuczinus-út a Várútra vezet.

A kapuczinusok temploma mellett, a Kisfaludy-utczában van a kir.

törvényszék, járásbíróság és ügyészség új díszes épülete.

A Vármegyeház mögött van a Jókai M<r- (ezeltt Szél-) utcza, mely a

Nagy Lajos-térrl a Konvent-utczába visz. Nevét onnan nyerte, hogy ebben
az utezában, a 10. sz. a. lakott koszorús költnk, Jókai Mor. A házon a

következ emléktábla látható.

Jókai Mór-
utcza.
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„Jókai Mór
koszorús költnk

e házban tölte 1835—1837 tanuló éveit.

Ennek
és félszázados írói jubileumának emlékére

A Pozsonyi Toldy-kör
1890.

Jókai egykoriban hozzád járt német igére,

Most te sietsz hozzá nemzeti szóra, Pozsony !"

A kapuczinus templomtól a Torna-utcza vezet az új állami freáliskolahoz,

mely a Torna- és a Kölcsey-utczák szögletén díszlik. Az új intézet az 1895—96-iki

tanév kezdetén nyílt meg. Történetét két emléktábla hirdeti, melyek szerint

hazánk e legrégibb reáliskolája, mint pozsonyi freáliskola magánadakozásból
keletkezett és 1850 decz. 2-án kezdte meg mködését. Épült 1893—94-ben.

A Torna-utczában vannak még az orth. izr. hitközség polgári és népiskolái,

izr. elemi fiú-, leány-, nép- és polgári iskola, a kétemeletes, szép magy. kir.

bábaképz- intézet, a városi Izabella gyermekmenedékház, a Wawra-tele korcsolya-

pálya és a pozsonyi elkel világtól élénken látogatott tágas lovarda.

Az Izabella gyermekmenedekházat az 1840-es évek végén alapították

szegény, elhagyott gyermekek számára. Mostani nevét 1891-ben nyerte.

120 gyermek részére van benne hely. Az épületen a következ emléktábla van:

,.Ezt a Menedékházat Izabella csász. és kir. íoherczegn Fenséges Véd
Asszony ótalma alá helyezte Pozsonyban laktának örök emlékére

Pozsony szab. kir. város

Közönsége.

MDCCCXCI
Isten áldd meg e házat és Véd Asszonyát."

A Torna-ntczával szomszédos Kisfaludy-utcza, Kisfaludy Károlyról nyerte
elnevezését, a ki 1817-ben ebben az utczában a 16. sz. a. lev, a fépülettl
elkülönített kis emeletes házban lakott, mely akkor Ballus tanácsosé volt.

Az épületen ez a felírás olvasható: „Kisfaludy Károly 1817-ik évi itt lakása
emlékéül. S. K. 1876."

A Kisfaludy-utcza végén van a Kecskekapu melletti evang. temet.
Hajdan ugyanis a külvárosok is el voltak látva kapukkal. Most már csak
az elnevezés van meg s helyén a vámsorompó áll. Az evangélikus temetben
is sok kiváló hazafi nyugszik. Itt porladozik Jeszenák János bárónak, a nemzeti
vértanúnak teteme, a kit 1849 évi október hó 10-én végeztek ki Pesten az
Újépületben. Síremlékén Gyulai Pál következ szép verse olvasható:

A freáliskola.

A gyermek-
menház.

A Kisfaludy-
utcza.

A ev. temet.

„Szerette hazáját
Szívvel, szóval, tettl

:

Védte szabadságát
Híven, becsülettel.

Áldozott, szenvedett,
Jutalmát nem kérte,
S nem küzdhetve többé,
Vérpadon halt érte."

A nemzeti vértanú pozsonyi születés volt. 1800 jan. 22-én született
a Ventur-utcza 20. sz. alatt. Kívüle még a következ nevezetes egyéniségek
vannak itt eltemetve: Rázgha Pál, evang. lelkész, nemzeti vértanú; -- Tamaskó
István, hírneves keleti nyelvész, a „Szózat" latinra fordítója;— Samarjay Károly
dr., kir. tanácsos, a pozsonyi ügyvédi kamara elnöke; - - dr. Simkó Frigyes
Dániel, a pozsonyi ev. liczeum legnagyobb jótevinek egyike;— Greguss Mihály,
Greguss Ágost és Gyula édesatyja, a ki a pozsonyi ev. liczeumban legel-
ször adta el a bölcsészetet magyarul; -- Kámory Sámuel, a hírneves keleti
nyelvtudós; -- Lehr Zsigmond, szépirodalmi író és tanár, jeles mfordító; -
Szeberényi Lajos, szépirodalmi író, pozsonyi ágost. liitv. evang. pap, a Kisfaludy-
tarsaság tagja, Petfi pajtása ;— Petöcz György alispán ; — Mednt/ánszktj László
baro, kit a hadi törvényszék itélt halálra, és a kit 1849 június hó 4-ón
végeztek ki, szintén itt van eltemetve, Gasparich Kilit ferenczrend szerzetessel,
a ki bitófán végezte életét 1852-ben. Ezeknek a sírja ismeretlen. Bél Mátyás?
sírját nem jelöli emlékk. Habár nem Pozsonyban született, mégis pozsonyinak
mondható, mert majdnem 35 évet töltött ennek a városnak a falai között.
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Itt fejtette ki ugyanis áldásos mködését, itt adta ki 1721 márcz. 15-én
a Nova Posoniensis czím latin hírlapot, mely hetenként két kis negyed-
rétö ívalakú lapon jelent meg-

. Markusovszky Sámuel, a pozsonyi ág. hitv.

liczeum tudós igazgatója, lelkes szavakban hívta föl a figyelmet arra a kegyeletes
tényre, hogy emlékéi ill módon örökítsék meg.

a hegyi disz- Az evang. temetnél visz fel az út a festi szépség pozsonyi hegyekbe.
..Bimbóhazak •. (Bimbóházak, hegyi díszkert, Murmann-magaslat, Uj világ, a hegyi villák, Eleonóra-

udvar, Máriahon stb.) A hegyi díszkert, kies és regényes részleteivel, kényel-
mes, gondozott útjaival és pihenivel, az ország egyik legszebb és legegész-
ségvsebb sétahelye, melyei nemcsak a pozsonyiak Látogatnak szívesen, hanem
alig van idegen, a ki itt meg ne fordulna, annál inkább, mert a „Bimbó-
házak" név alatt itt található vendéglk, különösen pedig a 3-ik Bimbóház
tágas, fedett terraszzán, jó ételek és üdít italok mellett pihenhetik ki fára-

dalmaikat és élvezhetik a közeli és távoli hegyekre nyíló remek természeti
panorámát. E 3-ik Bimbóház tágas és szép emeletes épületében különben
sok család nyaral még Budapestrl és Bécsbl is.

A Kisfaludy-utczát a Frigyes fherezeg-úttal a Bél Mátyás-utcza (azeltt
Apácza-pálya) kapcsolja össze. Itt van a jó hírnévnek örvend kereskedelmi

felsbb iskola, evangélikus kórház és a magyar-tót evangélikus templom. Ez a
templom 1777-ben épült egy régibb templomnak a helyén. Kicsi, egyszer
templom. A következ fölírás van rajta:

„D. 0. M. S. Monumentum Clementiae Mariae Theresiae et Josephi II.

Augg. Statuit Deoque Sacravit Pietas Coetus Aug. Conf. Pos. Hung. Slav.

MDCCLXXVII.'-

A Bél Mátyás-utczában (a 25. szám alatt) lakott Petfi Sándor, nem-
zetünk halhatatlan költje. A tanulók akkortájt diákkaszárnyának hívták ezt

az épületet. Willinszky István nev szabómester volt a gazda, a háztulajdonos
a Petöfi-szoba. pedig Blaskovits. A Petfi-szoba a kaputól jobbra, a leghátulsó udvari föl-

járón vezet emeleten, a lépcstl jobbra nyíló udvari szoba volt. Itt lakott

Jeszenszky Danó (Temérdek), ismert, jeles író, a Petfi-társaság tagja, Mauks
Mátyás nev tanulótársával. A szoba három tanulóra volt berendezve és így
egyik hely üres volt. Petfinek e lakást Jeszenszkynek Portir nev tanulótársa

ajánlotta, a ki Petfivel Aszódon járt iskolába. Petfi 1843 május hó elején

jött Pozsonyba az akkori országgylés idejére. A szoba most is teljes épség-
ben van. A ház a pozsonyi evang. konvent tulajdona. Dr. Vutkovich

Sándor, a pozsonyi Toldy-kör tiszteletbeli elnöke kutatta ezt föl és indítvá-

nyára jelölték meg emléktáblával.

A felirat a következ :

Ebben a házban lakott

PETFI SÁNDOR
1843 május és június hónapban.

Kegyeletes emlékül a „Pozsonyi Toldy-kör"
1900 márczius hó 15-én.

A pozsonyi Schlossberg, vagy a mint mondják zsidó-utcza kezdetén, a

várba vezet lépcsk 24-ikén van az a nevezetes viskó, a mely Petfi nyomo-
rúságának utolsó felvonását látta. 1843-ban, június hóban ugyanis itt kör-

mölte Kolmár Józseffél együtt a Záborszky Alajos szerkesztette „Ország-
gylési Tudósításokat", sr, apró bets ívét 25 váltógarasnyi díjért. Kolmár
József vezette Petfit ennek a kéziratos újságnak az expeditorához, Kontrásy
Ferenczhez. Az utczának most Petöfy-utcza (helyesen Petfi-utcza) a neve.

Itt azonban a költ sohasem lakott, mint ezt rendesen tévesen írják. Itt

csak dolgozott.

Az evan-. fd- A Bél Mátyás-utczából a kis Liczeum- (azeltt Bél-) utcza vezet a Konvent -

templom
8

utczába. A szögleten van a magyarhoni ágost. hitv. evang. egyetemes egyház theolo-

giája és a theologus-otthon. E kitn fiskola egyetlen a maga nemében Magyar-
országon. A theologia azeltt a Bél Mátyás-utczában volt, ott, a hol most
az evang. leányiskola van. A mostani theologia helyén régebben az evang.

fgimnázium, ú. n. liczeum volt. Hajdan itt volt a temet. 1860-ban ház-

helyekre osztották fel és akkor nyílt meg a Konvent-utcza. Az épület 1855-ben
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épült. A theologia mellett van az evang. népiskola. A szemben álló ház szintén a

pozsonyi evang. hitközségé. A Konvent-utcza 15. szám alatt van az evang. liczeum

híres könyvtára, mely 20.000-nél több kötetet és kéziratot és néhány unikumot
tartalmaz. 1783-ban épült. 1885 eltt itt volt a liczeum. E tágas épület udva-
rán van a nagy (német) evang. templom, mely 1876-ban épült. (Ezen a helyen,

a Steiner-féle házban, végezték istentiszteletüket a protestánsok 1688—90-ig.)

Habár ez a templom is torony nélküli, mint a jezsuitáké, magas tetzetével

mégis impozánsan emelkedik ki a többi épületek közül. Belsejét ketts
karzat veszi körül. A foltár fölött függ képet, mely Jézus mennybemene-
telét ábrázolja, Lieber festette. A templom sekrestyéjében lev mesteri m
(Jézus Emausban) Oeser Frigyesnek, a szász lipcsei festészeti akadémia egy-

kori igazgatójának az alkotása. (Oeser ezt a képet kegyeletbl festette, mert
Pozsonyban született 1717-ben).

A Bél Mátyás-utezával csaknem párhuzamosan halad a Védczölöp-út,

mely egész a várnál kezddik és az evang. temet s Kisfaludy-utcza mellett

elhaladva, a Grassalkovich-téren végzdik. A Védczölöp-út évrl-évre szépül.

Mindkét oldalán gyorsan emelkednek a szebbnél-szebb villák és a nagyvárosias
házak. Itt emelkedik a festi szépség és az egészséges fekvés Újtelep,

ez a legújabban keletkezett városrész. A Védczölöp-úton van a fölmen út

az Albrecht-mulatóhoz. Itt van az új, hatalmas ág. hiiv. evang. liczeum Ez egy Az ev liczeum -

barokk-stilben készült kétemeletes saroképület, melynek egyik szárnya a
Yédczölöp-utczára, a másika pedig az Újtelepre nyílik, játszótérül szolgáló

tágas udvarral. 193.339 frt 45 krba került. Épült 1895—96-ban. A pozsonyi
evang. egyház hazánk ezeréves fönnállásának ünnepe alkalmából avatta fel

és adta át magasztos hivatásának.

A liezeummal szemközt van az új liczeumi internátus, melynek az a

czélja, hogy a liczeumi tanulóknak olcsó lakást, teljes ellátást, gondos föl-

ügyeletet és valláserkölcsi, hazafias nevelést adjon. Felállítása 303.733 koro-

nába került. 120 tanulónak van benne hely. Egyike az ország legjobb fele-

kezeti fgimnáziumainak, hol már sok jelesünk nyerte kiképeztetését. A
liczeum épületében van elhelyezve a híres Simkó-féle érem- és r- giséggyjtemény,
a mely a város egyik nevezetessége. Ezt a gyjteményt 1867 szept. 14-én
örökölte a város Simkó Frigyes Dániel, bécsi egyetemi tanártól, az intézet

volt tanítványától. Ez a kiváló hagyaték régiség-, érem- és könyvtárból áll.

Legértékesebb ezek közül az éremgyüjtemény, a mely, a darabok számát
tekintve, hazánknak negyedik nummizmatikai gyjteménye, becsérték tekinte-

tében pedig a Magy. Nemzeti Múzeumé után következik. Nincs talán közép-
iskola az egész kontinensen, mely ilyen kincscsel bírna. Világhírét a többi

között olyan hét érmének köszönheti, a milyennel még a British-Múzeum
sem dicsekedhetik. A múzeum nyitva áll a közönségnek is.

A Védczölöp-út végén van a magy. kir. honvédkerületi parancsnokság
épülete.

A Grassalkovich-téren van Frigyes kir. herczeg palotája. Külsleg hasonlít

a gödölli kir. palotához. Mindkettt Grassalkovich herczeg építtette Mária
Terézia idejében. Építése a barokk stílre emlékeztet. A palota eltt tágas erkély
van. Szép a lépcsháza. Belseje igen ízléses. Pompás kert tartozik hozzája,
mely egészen a katonai kórház kertjéig ér. A kert legújabban a Stefánia-
útra szép kerítéssel van ellátva. A palota az els emeleten híddal van egybe-
kapcsolva a szomszédos épülettel, melyet néhány évvel ezeltt vettek meg,
mivel a palota Frigyes kir. herczeg nagyszámú családja számára már szknek
bizonyult.

A palota mögött az Esterházy-téren vannak: a cs. és kir. katonai kórház,

a katonai lovarda és a katonai raktárak, majd tovább a lovassági és gyalogos
laktanya és a Sáncz-x'd. A lovassági laktanyától nem messze, a Hadapród-utcza
és a Vám-utcza szögletén fekszik a cs. és kir. közös hadapródiskola, tágas, szép
kerttel. A Vám-utczának a Sáncz-úton túl a Récsei-út a folytatása. Ezen érünk
a világhír dinamit-gyárhoz, mely egész kis város, külön iskolával, vasúti állo-
mással, stb. A gyártelep teljesen el van zárva a nyilvánosság ell.

A föntebb említett katonai kórház volt azeltt a herczegprímás nyári
palotája. 1614-ben Forgách Ferencz gróf, esztergomi érsek alapította és késbb
Lippay érsek szépítette. (A kápolna 1861-ben épült.) Itt tette le az újonan

Frigyes kir.

herczeg
palotája.

A katonai
kórház.
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felállított magyar testrség a hségesküt Mária Terézia királynnek 1760-ban.
Számos fejedelmi vendéget látott.

A Grassalko\ ieh-térrl vezet a Stefánia-út a magy. kir. államvasutak
fpályaudvarához. Ez a város legszebb és leghosszabb utczája. Jobbról-balról
szép épületek szegélyezik. A végén, az Aulich Lajos-utczában emelkedik az
új csendörségi palota. Innen visz föl az út a hatalmas (Mária oltalmáról elneve-

zett) árvaházhoz, a pompás Bellevue-midatóhoz, majd a Mély-úton a mély-úti
kápolnához, hegyi díszkerthez, csokoládé-leérthez és a kálvária-hegyhez s kápol-
)iához, a mely 1861-ben épült. A mély úti kápolna 1824-ben épült, a régi, fából
készült kápolna helyébe. Azóta többször megújították.

Ugyancsak a Stefánia-úti vámtól vezet az út (Lamacsi) a Vörös-hídhoz
és innen a Szalma-kunyhóra és a Zerge-hegyre, majd a lporgyárhoz, a száraz-

FRIGYES KIR. HERCZEG PALOTÁJA.

malmokhoz és a regényes fekvés Vaskutacskához. Az itteni fürdépületet

1826-ban emelték. (Azeltt Ferdinánd király fürdjének nevezték.)

A fpályaudvart legközelebb jelentékenyen kibvítik. Forgalma évrl-
évre emelkedik. Ez a pályaudvar állomása a bécs-budapesti, zsolnai és

szakolczai vonalaknak.
Még csak azt akarjuk fölemlíteni, hogy Pozsony falai között jelent meg elször

a legels m>tgyár hírlap (1780-ban), a „Magyar Hírmondó"; itt pöngette lantját

a „Csikóbrös kulacs" dalosa: Csokonai Vitéz Mihály s itt adta ki 1796-ban
a ..Diétái magyar múzsa" czím poétái heti folyóiratot. Fejér György, a

magyar történeti irodalom egyik úttör munkása s a Codex diplomaticus

r. Hung. megindítója, kispap korában a pozsonyi várban nemcsak színdara-

bokat dolgozott és adott ki, hanem az iskolai Thaliát is új életre keltette.

Kölcsey Ferencz, Wesselényi Miklós, Kisfaludy Sándor és Károly, Czuczor

Gergely, a Dessewffyek, Garay János, Bajza József, Toldy Ferencz, Szemere Pál és

Fáy András stb. részint itt jártak iskolába, részint pedig itt laktak.

Pozsony Pozsony sz. kir. város hatósági, politikai, közgazdasági, katonai, társa-

dalmi, kulturális és egyéb intézményei, melyek valódi, nagy várossá teszik,
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oly nagyszámúak, hogy alig van város az országban, a mely e tekintetben

Pozsony sz. kir. várost túlszárnyalná.

EÍs sorban fölemlítend, hogy itt lakik állandóan Frigyes fherezeg és

családja és itt tartja udvartartását is, mely alá tartoznak a fudvarmesteri

hivatal, a fherczegi titkári hivatal, az uradalmi kormányzóság és Izabella

fherczegn udvara.

A városi törvényhatóságon kívül itt van Pozsony vármegye székhelye.

Van itt m. kir. anyakönyvi hivatal, kir. tábla, kir. törvényszék, telekkönyvi

hivatal, kir fügyészség, államügyészség, fogház és kir. járásbíróság. Itt van
az ügyvédi kamara és a közjegyzi kamara, m. kir. pénzügyigazgatóság és

pénzügyrség, I. oszt. fvámhivatal, m. kir. sóhivatal, egyúttal ker. gazdá-

szati hivatal, dohánygyár, kir. kataszteri térképtár, az I. számú m. kir.

kataszteri helyszínelési felügyelség, az V. és VI. számú kataszteri felmérési

felügyelség. Van itt m. kir. posta- és távirdaigazgatóság és államvasúti

forgalmi fnökség.
A közgazdasági intézményei' között els helyen említend a kerületi keres-

kedelmi és iparkamara, továbbá a m. kir iparfelügyelség, a XV. kerületi

m. kir. kultúrmérnöki hivatal, a m. kir. kerületi erdfelügyelség, a m. kir.

járási erdgondnokság, a m. kir. állattenyésztési felügyelség és a m. kir.

állategészségügyi felügyelség.
Állami intézetek és hivatalok a következk : m kir. állami kórház, m.

kir. folyammérnökség, m. kir. morvaszabályozási kirendeltség, m. kir. állam-

építészeti hivatal.

Tanintézetek, tantestületek és tanhatóságok a következk : m. kir. tankerületi

figazgatóság, m. kir. tanfelügyelség, kir. jogakadémia, ág. h. ev. theologiai aka-

démia, kir. kath. fgimnázium, állami freáliskola, ág. h.ev. liczeum, m. kir. állami

felsbb leányiskola, m. kir. állami tanítónképz intézet, a Szent Orsolya-

rendek róm. kath. tanítónképz intézete, a Szent Orsolya-rendek polgári

iskolája, a Szent Orsolya-rendek népiskolája. Katholikus népiskolák vannak
a Káptalan-utezában, három a Rózsa-utczában, kett a Széna-téren, kett
az Újvárosban és kett a Terézvárosban, összesen tehát tíz. Azonkívül az

árvaházi hat osztályú elemi iskola. Evangélikus népiskola van három, ezek
közül kett a városban, egy az Újvárosban és külön árvafiú-, és árvaleány-
nevel. Az orth. izr. hitközség négy iskolát tart fenn és pedig egy hat osz-

tályú fiú-népiskolát, egy öt osztályú leány-népiskolát, egy négy osztályú

polgári fiúiskolát és négy osztályú polgári leányiskolát. Van azonkívül nyil-

vános izr. községi elemi fiú- és leány-, valamint polgári leányiskola, mely
a Tedesko-féle alapítványból állíttatott fel, fels kereskedelmi iskola, m. kir.

bábaképz, kir. vinczellériskola, államilag segélyezett szöviskola, gyalogsági
hadapródiskola, katonai elkészít iskola, elektrotechnikai szakiskola, m. kir.

állami ipar-szakiskola, városi ipartanoncziskola és itt van a pozsonyi nép-
iskolai kerület nyugdíjbíráló bizottsága.

Az egyházi hatóságok és intézmények a következk : a Szent Mártonról
czímzett társaskáptalan, a Szent Imrérl czímzett papnevel, jezsuita kollé-

gium, ferencziek kolostora, kapuczinusok kolostora, irgalmasok kolostora és

kórháza, Notre Dame-apáczák kolostora, az Orsolya-szüzek zárdája, Erzsébet-
apáczák zárdája és az irgalmas nvérek zárdája.

Katonai hatóságok a következk: az 5-ik hadtestparanesnokság, a 14-ik

gyalogsági hadosztály, a 27-ik gyalogsági dandár, az 5-ik tüzérségi dandár,
a 16-ik lovassági dandár, a 19-ik vadász-zászlóalj, a 72-ik gyalogezred, az
5-ik huszárezred, az 5-ik hadtest tüzérezred, a 14-ik hadosztály tüzérezred,
tüzérségi anyagraktár, a I. utász-zászlóalj, az 5-ik szekerész-hadosztály,
a 19-ik számú katonai kórház, a katonai élelmezési raktár, a m. kir. IV.
honvédkerületi parancsnokság, a m. kir. XIII. honvédkiegészít parancsnokság,
a 73-ik honvéd gyalogdandár-parancsnokság, a XIII. honvéd gyalogezred,
az 5-ik számú csendrkerületi parancsnokság.

Közlekedési, illetleg forgalmi intézmények a posta-, távíró- és távbeszél
hivatalon és a vasutakon kívül, még a gzhajó-társaság, a csavargzös-vál-
lalat, a villamos városi vasút és a társaskocsi-vállalat.

A pénz- és hitelügyet a következ intézetek szolgálják : a pozsonyi els
takarékpénztár, a pozsonyi II. kerületi takarékpénztár, a pozsonyi keresk. és

Közgazd.
intézmények.

AH. int. és

hivatalok.

Taninté-
zetek slb.

Egyházi
hatóságok.

Katonai
hatóságok.

Forgalmi
intézmények.

Pénz- és

hitelügy.
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Keresk.
^özetek.

Tudomány,
irodalom,
mvészet.

Közhasznú
egyesületek.

Jótékonyczélú
intézmények.

hitelbank, az osztrák-magyar bank fiókja, a magyar leszámítoló és pénz-
váltóbank fiókja, a pozsonyi iparbank, az els pozsonyi önsegélyz egylet és
a pozsonyi korona-takarék- és hitelszövetkezet.

Kereskedelmi szövetkezetek a következk: a pozsonyi kereskedelmi szövet-
kezet, a pozsonyi közraktár, ezeken kívül ide sorolhatók még az els pozsonyi
temetkezési intézet, - - a róm. katb. autonóm hitközség temetkezési intézete,

az ág. b. ev. hitközség temetkezési intézete.

A tudományt, irodalmat, mvészetet és önképzést a következ intézmé-
nyek és testületek szolgálják: a pozsonyi magyar közmveldési egyesület,
melynek czélja a közmveldésnek nemzeti irányú fejlesztése. Az egyesület
a törvényhatóságok védelme és támogatása alatt áll és a vármegyében hét
fiókegyesülete van. A pozsonyi Toldy-kör, melynek czélja a magyar irodalom
fejlesztése és terjesztése. A hírlapírók egyesülete. Czélja a szaktársak segé-
lyezésén kívül a közös érdekek támogatása és elmozdítása. A Kossuth
Lajos emlékszobor-egyesület, melynek czélja Kossuth Lajosnak Pozsonyban
emlékszobrot állítani. A Petfi-szobor bizottság. A pozsonyi megyesület,
melynek czélja a mvészetek iránt való érdekldés fejlesztése, kiállítások stb.

által. A pozsonymegyei gazdasági egyesület, melyrl már más helyen meg-
emlékeztünk. A természettudományi és orvosi egyesület. A pozsonyi magyar
színpártoló egyesület, melynek itt, a hol a magyar színészetnek állandó küz-
delmet kell folytatni a német színészettel, fontos missziója volna, de ez az

egyesület jelenleg nem mködik. A „Concordia" gyorsíró egyesület. A Dóm-
restauráló egyesület. Az egyházi zene-egyesület. Mvészek és nyelvtanárok
egyesülete. Pozsonyi zenészek egyesülete. Sakk-klub. Szent István olvasó-

egylet. Czélja a valláserkölcsi alapot nélkülöz könyvek ellen való propa-
ganda és valláserkölcsi alapon nyugvó hasznos olvasmányok terjesztése.

Kereskedelmi alkalmazottak egyesülete. „Elre", munkások mveldési egye-
sülete. Zion- egyesület. Czélja a héber nyelv és tudományok terjesztése és

Palesztina betelepítésének propagálása. Tanító-egyesület. Czélja a népoktatás
fejlesztése, a tagok jogainak és anyagi érdekeinek megvédése és elmozdítása.
A középiskolai tanáregyesület hasonló czélokat szolgál. A pozsonyi népiskolai

kerület áll. és községi tanítóinak és tanárainak egyesülete. Az egyesület hét

kerületre oszlik, ú. m. a pozsonyi-, modori-, nagyszombati-, somorjai-, galántai-

és malaczkaira.

A közhasznú egyesületek körébe sorolhatók még a következk: állami

vegykísérleti állomás, az önkéntes tzoltó-egyesület, a megyei tzoltó-szövet-

kezet és a szépít-egyesület.

Jótékonyczélú intézmények és egyesületek a következk: kerületi beteg-

segélyz pénztár, a polgári ápolda, katholikus szegényház-egyesület, evangé-
likus menház, Ferencz József gyermekkórház, a ni betegeket gyámolító
egyesület, az orth. izr hitközség aggmenháza, izr. betegápolókat nevel intézet,

„Báró Hirsch Mór" jótékonyczélú és önsegélyz egyesület, a pékek betegse-

gélyz és temetkezési egyesülete, els általános tisztvisel-egyesület, katholikus

temetkezési egyesület, hajósok temetkezési egyesülete, könyvnyomdászok és

betöntk egyesülete, negyesület, keresztény kereskedsegédeket segélyez
egyesület, „Humanitás" szegény iskolás-gyermekeket gyámolító egyesület,

a Tedeskó alapítványi gyermekmenház, „Jótékonyság" szegény gyermekeket
felruházó egyesület, pozsonyi kir. akadémiai jogászsegélyz egyesület, pin-

czérek betegsegélyz pénztára, a pozsonyi ipartestület betegsegélyz pénztára,

az általános betegsegélyz egyesület, a kereskedk és kereskedelmi alkal-

mazottak betegsegélyz pénztára, keresztény betegsegélyz és temetkezési

egyesület, hadastyán testület, a Szent Miklós katholikus egyesület, a Mária
oltalmához czímzett árvaház, a Sehiffbeck-alapítványi cselédotthon, a József

fberezeg hadastyán-egyesület, kmívesék és kfaragók betegsegélyz és

temetkezési egyesülete, czipészek szak-, utazási és segélyegyesülete, rokkant

munkások nyugdíj egyesülete, a vörös-kereszt-egyesület pozsonyi fiókja, gyó-
gyult elmebetegeket segít egyesület, Szent Vincze-egyesület, els pozsonyi

városi népkonyha, újvárosi népkonyha, izr. népkonyha-egyesület, a bécsi álta-

lános segélyz-egyesület fiókja, a jótékonyczélú tánczkoszorú, az orth. izr.

hitközség jótékony negyesüíete, ugyané hitközség jótékony egyesülete, a

jótékony izr. árvaleány-egyesület és a Good Templar rend pozsonyi páholya.
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A termelési és fogyasztást a következ intézmények és egyesületek szol-

gálják: Izabella háziiparegyesület, pozsonyi tejszövetkezet, szlmívelk
egyesülete, szlmívelk pincze-egyesüíete, a szövipart elmozdítók egyesülete,

és az els pozsonyi süt-szövetkezet.

Ipartestületek a következk : pozsonyi ipartestület, sütszövetkezet, vendég-
lsök és kávésok egyesülete, kertészek testülete, fazekas-segédek egyesülete,

szabótestület és czipésztestület.

A társaséletnek a következ egyesületek a szervei : pozsonyvárosi polgári

egyesület, a városi képviselk klubja, a pozsonyi szabadpolgárok egyesülete,

a kaszinó, a polgári magyar kör, a pozsonyi klub, a kir. jogakadémiai társas-

kör, a katbolikus legény-egyesület, a pozsonyi katholikus kör, a pozsonyi

dalkör, a férfi-dalegyesület, a munkás-dalegyesület, a pozsonyi dalegyesület,

és a czitera-szövetség.

A Pozsonyban rendkívül kifejlett sportéletet a következ intézmények
és egyesületek szolgálják: a polgári lövtársulat, a tornaegyesület, a lovarda-

egyesület, az úrlovasok egyesületének fiókja, az üget-versenyegyesület, az

els pozsonyi kerékpár-klub, a pozsonyi vívóegylet, a pozsonyi úrkocsisok

egyesülete, ..Pozsony" kerékpár-egylet, a „Pannónia" football-klub és az

evezs-klub.
Pozsony sz. kir. város nagyvárosias életérl és nagy forgalmáról még

a következ adatok nyújtanak fogalmat : Pozsonyban az ügyvédek száma 53,

az orvosoké 65, a gyógyszertárak száma 9. A biztosítás ügyét 29 biztosító-

társaság vagy ilyenek ügynökségei képviselik. Van itt 10 könyvnyomda és

15 könyv- és zenem-kereskedés. A bor- és sörmérések, meg a vendéglk száma
168, a szállodáké 12, a nagyobb kávéházaké 22. A különféle iparágakról

és a kereskedelem nagy kifejlettségérl más helyen részletesen szólunk.

Termel és

fogyasztó
intézmények.

Ipartestületek.

Társas-
egyes ilietek.

Sport.

Pozsony sz. kir. város törvényhatósági bizottsága 93 virilis és ugyan-
annyi választott bizottsági tagból áll. Bizottságai a következk : verifikáló,

központi választó, pénztárvizsgáló, ellenrz, egészségügyi, kezel, színházi

és rovanesoló bizottság. A szakbizottságok a következk : gazdasági szak-
bizottság, pénzügyi, jogügyi, szegényügyi és ellenrz szakbizottság.

A város tisztikara a következ

:

Brolly Tivadar polgármester, született Horpácson 1852 okt. 17-én. Miután Budapesten
ügyvédi vizsgálatot tett, Pozsonyban telepedett le, mint gyakorló ügyvéd. Ily minségben
lépett a város szolgálatába és másodaljegyz, majd az 1884. évi tisztújítás alkalmával fjegyz
lett. Erdemei ebsmeréséül felsége 1898-ban a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntette
ki. 1900. év április 18-án ültette a közbizalom a polgármesteri székbe. Ujabban a kir. tanácsosi
czímet is elnyerte.

Polgármester-helyettes : Kumlik Tódor. Fkapitány : Kutsera István, a Ferencz József-
rend lovagja. Tanácsnokok : Mitterhauser Károly, Kánya Richárd és Stelzer Endre. Fjegyz:
Andrássy Aurél. Fügyész : Somlyay Kálmán dr., tb. fügyész : Nemessányi Ern dr. Jegyzk:
Schier Nándor és Schuster Károly. Közigazgatási gyakornok: Brég Jen.

Levéltár. Levéltárnok : Batka János.

Városi nyilvános könyvtár. Könyvtárnok : Kumlik Emil.
Múzeum. Gondnok : Helmár Ágost tanár és segéd : Testory Ferencz.
Tanácsi iroda. Vezet és kiadó : Pauer János. Iktató : Zillich Ern. Irattáros : Apafi

Ferencz. írnokok : Lederer Ödön és Weymelka József. Kezelgyakornok : Mayrberger Ferencz.
Haláleset fölvételi hivatal. Biztos : Eisert Gyula.
Árvaszék. Elnök: Brolly Tivadar polgármester, stb. Elnökhelyettes és els eladó

Mitterhauser Károly tanácsnok. Második eladó : Kánya Richárd tanácsnok. Eladó-helyettes
Schier Nándor. Közgyám: Maim Károly Kiadó és iktató: Dobelmann Frigyes. Irodatiszt
Ttstory^ Ferencz. Kezel gyakornok: Böszler Lajos.

Arvapénztár. Pénztárnok : Hillenbrand Emil. Ellenr : Mihalovds József. Irodatiszt
Zandt József.

Fkapitányság. Fkapitány : Kutsera István. Fkapitány-helyettes : Albel Gyula. I. oszt.
fogalmazó : Valaeh Ferencz dr. II oszt. fogalmazók : Brolly Zoltán, Krachun János és Zimmer
Imre. Biztos : Kitzinger Ferdinánd. Gyakornok : Borcsányi Lajos. Irodavezet és iktató : Flock
Gyula. Kiadó: Urszinyi Ferdinánd. Irodatisztek : Walenta József, Mechtl Antal, Herda Ferencz,
Braun Lipót és Ruth Miklós. Gyakornok : Benyovszky Ferencz. A rendrséghez tartozik egy
felügyel, egy rmester, egy foglár, négy káplár, négy polgári biztos és 99 rendr.

Bejelent hivatalok. Irodavezet : Huth Miklós.
Egészségügyi osztály. Városi forvos : Tauscher Béla dr. kir. tan. Rendrorvos és tb.

forvos : Kováts György dr. kir. tan. Kerületi orvosok :Jácz István dr., Mergl Ödön dr. és
Vámossy István dr. Állatorvos : Palm Frigyes.

Hegymesterek: Fantzler Gottfried, Szandtner Pál, Gross Károly és Dax Mihály.

A város-
bizottsagai és

tisztikara.
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Katonai ügyosztály. Osztályvezet: Voit Ferdinánd. I. oszt. nyilvántartó: Wagner A*
II. oszt. nyilvántartók: Kimig Timoth és Clauer Sándor báró. írnokok : Schranz Gyz és

Makay Iván (beosztva). Gyakornok: Tanka Zoltán.

Mszaki osztály Fmérnök: Laubner Gyula. Mérnökök: Szántó Henrik, Dobisz Jen,
Mészmer Alajos és Trocsányi László. Nyilvántartó : Máza János. Rajzoló : Rippel Ede.
Utmesteivk : Syrcisfe Antal és Lanador József. Építési felügyel: Knesz Ferencz.

Gazdasági ügyosztály. Intéz : Hackenberger Zsigmond. Segéd : Mayrberger Ignácz.
Írnok : Ambrovits Rezs. Seprmester: Reiter Miklós. Munkafelügyel: Böhm A.

Erdészeti osztály. Erdmester: Batiof Károly. Kezel erdész: Fehér Pál. Alerdész

:

Francz Antal. Városi mkertész : Zednik Pál
Könyvelség. Fszámvev: Kemény Lajos. Alszámvev: Marton Lajos. Számellenr:

Mihalovics József. Számtisztek: Mészáros Károly és Bognár Gyula. Számgyakornok : Kadvolt
Károly.

Fpénztár. Fpénztárnok : Sieinbarezer Imre. Ellenr : Schatzler Alfréd. Irodatiszt

:

Zeravik Gyula. írnok : Szlivarich Ottó. Gyakornok : Reiszenauer János. Könyvel : Obertik
Károly. Ellenr: Schatzler Viktor.

Hitelesít hivatal. Hivatalvezet : Steltzer Gyula. Ellenr : Homoki János.
Mérleghivatal Mérlegmester : Weidcnhöffer Hermann.
Adóügyi osztály. Tanácsnok : Steltzer András. Fogalmazók : Jankó Zoltán és Kosik

Béla (beosztva). Számtiszt : Slivarich Alfréd. Nyilvántartó : Besch Károly. Irodatisztek : Peli-

kán Karolj', Fleischhacker József, Steiger Mátyás. Végrehajtók : Boros Gyula, Krebesz Ferencz,
Holla Sándor, Laszka Ede, Latkóczy János és Haas Ágost. Gyakornokok : Hatvány Ágost
és Steindl Ferencz.

Adópénztár. Pénztárnok : Léderer József. Ellenr : Grusz József. Számfejtk : Grusz
József, Rauschan Gusztáv. Számtisztek : Helmstreit Mihály, Tocsfous József és Baumgartner
Alajos. írnok : Voit Antal.

Szegényügyi osztály. Fnök : Kánya Richárd tanácsnok. Fogalmazó : Moravek Gyula
(beosztva).

Békebíróság. Békebíró : Mitterhauser Károly tanácsnok. írnok : Fülöp Antal. Végre-
hajtó : Fekete Lajos :

BROLLY TIVADAR POLGÁRMESTER.



NAGYSZOMBAT A XVII. SZAZADBAN.

NAGYSZOMBAT.

Nagyszombat szab. kir. város, hazánk azon helységei közé tartozik, a

melyekrl — mint mondani szokták - - ..nem kell históriát csinálni".

St jelene is éppen azért érdemel kiváló figyelmet, mert rég lezajlott

munkás életének alkotásai, emlékei legnagyobbrészt ma is fönnállanak s a

szemlélben méltó megilletdést keltenek.

Keletkezése visszanyúlik a messze századok homályába ; hazai történe-

tünk négy els századában érdemes szerepe van; szab. kir. városi rangja a

legrégibbekével versenyez; vagy három századon át középpontja volt a

katholikus törekvéseknek; másfél századon keresztül tzhelye az egyetemi
oktatásnak s vele a magyar tudományosságnak.

Lehetetlen tehát és méltánytalan e város ismertetésébe bocsátkoznunk
a nélkül, hogy emez érdemekben s emlékekben gazdag múltjáról, szinte

lármás fiatalságáról meg ne emlékezzünk. E város elkel helyet kér nemcsak
Pozsony vármegye történeti keretében, hanem az egész ország kultur-históriájá-

ban is. Ismertetésekor komoly kötelességként hárul reánk, hogy kicsinyesnek
látszó emlékeit is szóbahozzuk. Ennek több oka van. E város még nem
találta meg hivatott történetíróját ; levéltára hiányos és rendezetlen ; emlé-
keinek ismerteti nem igen végeztek mélyreható kutatásokat ; tradicziója

hihetetlenül hiányos és ferde ; a nagy idk félig gazdátlan fragmentumainak
nagy ellensége pedig - - a haladó id, kíméletlenül végezheti munkáját.

Nagyszombat városa Pozsony vármegye északkeleti sarkában terül el, a

kis magyar Alföld szélén, a Kiskárpátoktól vagy két órányira, igen termékeny
síkságon. Földrajzi helyzete: a Ferrótól számított keleti hosszúság 35°14'0;

az északi szélesség 48° 22'56" ; a tenger színe fölötti magassága 145 -52 m.
Határai: északról Szárazpatak, Bogdánócz, Spácza; keletrl Kas- és Nagy-
bresztovány, Fels- és Alsólócz, Zavar; délrl Modorfalva, Szilincs, Gerencsér;
nyugatról Fehéregyház, Rózsavölgy községek.

A várost észak-déli irányban a Tirna-patak szeli át, illetleg érinti.

E patak u. i. a Fehérhegységbl eredve, délnek tart, a várostól északra vagy
másfél km. távolságban két ágra szakad s egyik ága a várost nyugatról
érinti, a másik pedig közepén szeli át. Vannak, kik a város latin vagy tót

nevét - Tirnavii, Tyrnavia, Trnava — e patak nevétl származtatják ; némi
átalakítással ebbl lett aztán a német Dyrnau, Tyrnau neve. Mások a szláv
ima szóban látják a név alapját, mely tövist, bokrot jelent: hogy tehát a
bokrokkal belepett vidéktl vette volna nevét ; német Dürn-au neve pedig
száraz síkságában lelné magyarázatát. Ismét mások a bolgár Tirnovo hason-

A város
fekvése.

A város neve.
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mását látják benne. Hogy az els vélemény a legvalószínbb, mondanunk
sem kell s német nevének kiírásán a filológus nem fog megütközni. A magyarok
kezdettl fogva Ssombathely-nek, Szombat-nak, Szombati-nak s késbb, meg-
különböztetés kedvéért, Nayy-Szombat-nak nevezték. Magánlevelezésekben még
a XVIII. század elején is esak Szombatit néven szerepel. E név magyarázata
elég könny : IV. Béla a vasárnapról szombatra tette át a vásárok napját s

a város fekvésénél fogva kiválóan alkalmas volt a kereskedésre; tehát a
Szombathely vásár-helynek veend.

a v;iros A város eredete egyébként az els évezred homályában vész el. Petz

(Chron. Laureac. et. Pat. Aepp.) és Orenpeck (Chron. Bavariae) szerint már
a VII. században szerepel e tájon Tirana vagy Tirna város, mint a mely
Moesiához, majd a nyitrai püspökséghez tartozik. Némelyek szerint már az
1140-iki okiratok szólnak róla. II. Géza 1152-ben, mikor Henrik osztrák

herczegtl visszafoglalta, fallal kezdi bekeríteni. Konstanczia, III. Bélának
Primislav cseh királyhoz nül ment leánya, a várost Vörösk várával együtt
hozományul kapja s a falkerítést (1220 körül) befejezi.

Iv Btl|a - IV. Béla király, a várost megváltja s 1238-ban a szab. kir. városok

sorába iktatja ; mivel pedig az errl kiállított aranypeesétes kiváltság-

levél a tatárjárás dúlásai alatt elveszett, 1267-ben megújította azt s több új
privilégiummal ruházta föl a várost. Ezek közül nevezetesebbek azok, hogy
polgárai senkinek a hatósága alá sem tartoznak, esak a királytól vezérelt

hadsereghez kötelesek csatlakozni ; nem párosviaskodás, hanem 12 ember esküje
dönti el a pörös kérdéseket ; csak a király, vagy annak ispánja eltt tartoznak
megjelenni ; a tizedet a németek szokása szerint fizessék és polgárai fölött

pallosjoggal bír. Javadalomképpen a városnak adta a Girrinch földet, mely ma
Gerencsér néven nagy falu. Ura lett továbbá Zill, — ma Bresztovány —
Magyarád (Magerád, Magersdorf, Moderdorf, ma: Modorfalva) és Razma
(késbb Rossenthal, majd Rosindol, ma: Rózsavölgy) falvaknak.

a város Egészen sajátszer a város czímere, mely „a keresztény szellemben
átalakult szerencse-keréknek legjelentékenyebb példánya" (L. Heider : Mittheil.

IV. 1859). Az egyközép ketts kereket küllk gyanánt oszlopocskák tartják

össze. A küls keréken e fölírás van: S. civium de Zumbothel cum rota

fortune. Középen egy fej van e körirattal : -f- Et Deus in rota. A két kerék
közötti körgyrben van az A és SÍ bet; lejebb félhold és csillag; mind-
kett elég világos jelkép. A közepén lev fejet a körirat alapján ma álta-

lában Krisztus-fejnek tartják. Bél Mátyás — s utána mások is — Ker.
Szt. János fejét látják e czímerben ; mert a város állítólagos legrégibb temp-
loma is — a mai invalidus-templom — e Szent tiszteletére épült. Tradiczió,

mint sok másban, ebben sem ad fölvilágosítást.

Lakosai. Els lakosai eleinte legnagyobbrészt németek voltak s igen virágzó

ipart s kereskedelmet teremtettek. Ezt bizonyítják a város számadáskönyvei
is, melyek a XIV. század közepétl a XV. század végéig németül Írattak s

a városi tisztviselk,„iparosok s kereskedk nevei is mind németek (Pintér s

Német kivételével). Ok voltak a város jómódú s értelmesebb polgárai, kik e

várost a morva és osztrák határszél közrehatása következtében jelentékeny
ipari s kereskedelmi helylyé, szinte középponttá tették. Ezért királyaink késbb
is több kiváltsággal ruházták föl. Nagy Lajos vám- és adómentességen kívül

azt is megengedte, hogy a kiskárpáti erdkben fát, követ szabadon vág-
hassanak, így a város épületei is gyorsabban szaporodtak. 18 méter magas
és majdnem két méter széles falai már állottak; a mély várárkot a Tirna-

patak bven ellátta vízzel s Nagyszombat csakhamar a legkiválóbb helyek
közé tartozott. Zsigmond 2, Mátyás 2, H. Ulászló 1, III. Ferdinánd 4 országos

vásárt engedélyezett neki. Ma is 10 országos s 2 heti-vására van, mely
utóbbiakkal is már vagy kétszáz év óta bír. Zsigmond sörfzésre, V. László
király árúmegállításra adott neki jogot s Mátyás elég magas vámot enge-
délyezett 16 hídja fenntartására. Különös féltékenységgel rizte a város azt a

privilégiumát, melynél fogva 1494-tl, illetleg 1539-tl zsidó a városban s

annak határában le nem telepedhetett, st át sem utazhatott. Erre okot két

állítólagos ker. gyermekgyilkosság szolgáltatott. Az els esetben 10 zsidó

férfit s két nt a ftéren meg is égettek, a többit kizték, s a zsidóvárosba

vezet kaput befalazták, reá kbl faragott gyermekalakot tettek. E kiváltság
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késbb is két izben —
Ferdinánd alatt 1539-ben
és Lipót alatt 1686-ban
— megersítést nyert.

Még 1773-ban is csak
királyi engedélylyel jö-

het egy zsidó orvos vizs-

gálatot tenni. II. József

e jogot mindjobban kor-

látozza s az 1790-iki or-

szággyléstl is hiába
kérik e privilégium visz-

szaállítását.A zsidókaput

1800-ban megnyitották
ós a gyermekszobor

helyébe Mária - szobrot
tettek. Mikor pedig 1866-

ban e kaput végleg le-

bontották, a Mária-szob-
rot a katonai elmekór-
ház homlokzatfalába il-

lesztették.

Elzményképp vé-
gül érintjük azokat a

mozzanatokat, melyek e

város életére némi vilá-

got vetnek, vagy fejldé-
sére és hanyatlására hatással voltak, vagy ismertetésének megértésére szük-

ségesek.

Az Arpádházi királyok idejébl nagyon keveset tudunk e városról
; £fráy

rp
k
á^f

pedig, hogy eleven élet volt benne, azt királyaink kitüntet jóindulatából

is következtethetjük. A hagyomány szerint I. Géza többször megfordult e

városban Salamonnal vívott harczai közben s állítólag már is épített temp-
lomot a mai plébánia-egyház helyén. Vak Béla, II. Géza, II. Endre szintén

sokat tartózkodnak e tájon. IV. Béla huzamosabban s többször idzött Nagy-
szombatban, illetleg Szombathelyen. A városnak a tatárjárás borzalmait is

kellett tapasztalnia. Majd Ottokár cseh király kétszer is földúlta, mikor
serege Pozsonyig hatolt. Azt tartják, ettl fogva kezdett kialakulni a város
három - - magyar, német, tót — nemzetisége. Venczel, Károly és Ottó küz-
delmei is sokat ártottak e helynek. Egyideig a hatalmas trencséni Csák Máté
is ura volt a városnak. Egészben véve azonban e korbeli élete nem eléggé
ismert, s mert levéltára csak a XV. század közepétl szolgáltat anyagot, tudá-
sunkat csak az országos levéltárból szerezhetjük.

Az említett csapásokat a város hamar kiheverte és ismét rohamos fejl- Az Anjou-kor.

désnek, gazdagodásnak indult. Nemsokára északnyugati Magyarországnak,
Pozsony után, leggazdagabb városa lett. Nagy Lajos idejében jelentékeny
hely. A nagy király gyakran és szívesen idzött e városban. Jótékonyságának
monumentális emléke a mai plébánia-templom, melyet kezdett építtetni s

befejezését örökségképp Zsigmondra hagyta. Ipari, kereskedelmi életének
deleljén állott a város, mikor 1432-ben egy vásár alkalmával a husziták meg-
rohanták, kifosztották és fölgyújtották. E csapásból nehezen tudott kilá-
bolni s úgy látszik, ez idtl fogva kezd a szláv elem beszüremleni, a német
lakosság pedig fogyóban van.

A Hunyadiak alatt is meglehets szerepe volt e vidéknek és a városnak.
Hunyadi László mint pozsonyi gróf bocsátott ki e városból néhány levelet;
jele tehát, hogy itt gyakrabban megfordult. Mátyás pedig a csehek ellen
indított hadjáratának szinte középpontjává tette. Ez idtájt a vidéken s város-
ban meglehets számban voltak a szlávok, s a király, hadjárata eltt, a városhoz
szláv levelet küldött. Ebbl azoban arra következtetni, hogy a város többsége
vagy éppen elöljárósága a tót nyelvet használta, ellenkezik a város nemzeti-
ségi fejldésének ismeretével s a levéltári adatokkal.
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AmohiosiTési \ mohácsi vész után a város fejldésében nevezetes fordulat állott be.

A töröktl megszállott alföldi ós dunántúli vidékekrl a nemesség és iparosság
a kevésbbé zaklatott helyekre költözködött. E nyugodtabb helyek közé tar-

tozóit Nagyszombat is. Á magvai- lakosság- mind nagyobb számban telepszik

meg és csakhamar túlnyomó elemmé fejldik. A városi tanács jegyzkönyvei,
Latin nyelven, nagy gonddal készülnek s nemsokára csaknem kizárólag magyar
nevek szerepelnek a tanácsban, a birtokügyi tárgyalásokban. 1573-tól a város
évkönyveiben magyar részletek is fordulnak el s 1574-ben magyarul szerkeszti

meg statútumait. Az iparos-osztály is jelentékeny tényezje volt a magyaroso-
dásnak. A lakatosok, kovácsok, ötvösök, szíjgyártók és kereskedk czéhe a

XVI. századtól kezdve magyarul vezeti ezéhkönyveit. A keresked-ezéh
L547-ben magyarul szerkeszti meg szabályzatát s legnagyobbrészt magyar
nevek szerepelnek itt is. Fönmaradt a XVII. századból a szcsök, szabók
czéhkönyve s ez is magyar. A város czéhei országszerte jó névnek örvendtek.
Sok fiok-czéhet alapítottak s a szeredi, semptei, veszprémi, fehérvári czéheknek
magyar szabályzatot adtak.

Igen nagy befolyással volt a város fejldésére s fölvirágoztatására az
esztergomi érsekség és káptalan, mely a török ell már 1532-ben menekült

;

néhány tagja ide jött s végre 1543-ban a város állandó szállást engedélye-
zett az egész káptalannak, élén az esztergomi érsekkel. Részben megmaradt
birtokaikból, részben pedig a várostól, illetleg iparos- és keresked-czéhektl
fölállított ú. n. altariákból (vallásos pénz- és házalapítványok) éltek s ezeket

a város ezentúl csaknem kizárólag nekik adományozta. A plébánia-templom
körül telepedtek le s építettek új házakat a Magas- (késbb róluk : Káptalan-,
ma Béla kir.), Sarkantyús- (ma azon a részen Seminarium-) és Jeruzsálem-
utczában. Megalapították a káptalani iskolában a gimnáziumot.

A
aíau!

tás
-^- hitújítás mozgalmai sem hagyták érintetlenül városunkat. A betele-

pedett magyarság Kálvin tanaival ismertette meg a várost ; az itt lakó német
és szláv elem pedig a lutheránus prédikátorokat követte. A protestantizmus

e városban hamar terjedt s nemsokára a katholikusokkal szemben fenyeget
állást foglalt el. S mindez a káptalan szemeláttára, Várday, Oláh és Veranesics

érsekek életében, részben ittlétekor, történt. A városi tanács sokáig küzd
ellenük, de nem bír velük. 1570-ben elfoglalják a városi kórház kis templomát
s a híres Bornemisza Péter itt prédikált. Ez ellen a támadás ellen panaszkodik
Telegdi Miklós, itteni kanonok-plébános, a híres hitvitázó, XIII. Gergelynél

1576-ban. A magyar protestánsok elfoglalták a plébánia-templomot (1605 körül)

s ezt Bocskay is jóváhagyta. Bethlen az invalidus-templom helyén volt düle-

dez templomot adta nekik, mert - - mint monda — a katholikusok többen

vannak. De nem jutottak annak birtokába sohasem. A kálvinisták fpárt-

fogója Asztalos András jómódú polgár volt, a híres Szenczi Molnár Albertnek

levelez barátja, jótevje. Ennek buzdítására alakítja meg 1603-ban a

kálvinista egyházközséget. Mikor pedig templomukat s iskolájukat a város

elvette, az istentisztelet az egyik házában tartatott, valamint az eladások is

;

a tanárokat s a szegény, szorgalmas tanulókat asztalához s lakásra is házába
fogadta. De ez új felekezetek egymás között folyton egyenetlenkedtek. A luthe-

ránusok 1615-ben a Fels-Jakab-utczában, a ferenezrendiek szomszédságában
nagy, tornyos templomot és a lelkész és iskola számára épületet emeltek. Lllés-

házy alnádor halála után a kálvinisták magukra maradtak. Thurzó nádor csak

azért karolta fel ügyüket, hogy engedély esetére lutheránus prédikátort is

juttathasson a városba. Ettl fogva a lutheránusok fölülkerekedtek. A kál-

vinisták közül sokan áttértek, még többen elköltöztek s e felekezet itt nem-
sokára egészen elenyészett. A lutheránusok is sok megpróbáltatáson mentek át.

1636-ban még a Pálos-utczában építenek egy templomot paplakással és

iskolával, de 1671-ben, majd 1683-ban végleg elvesztik. II. Rákóczy leveretése

után egyetlen templomukat - a Fels-Jakab-utczait — is elvesztették s

legnagyobb részük Pozsony-Szentgyörgybe, Modorba, Bazinba költözött.

Hosszú idn át hitközségük sem volt s csak 1780-ban alakult meg újra.

1787-tl kezdve az invalidus-ház egyik termében (egykor templom, késbb
étterem volt) a katonákkal együtt évenként egyszer, 1789-tl pedig minden
hónapban egybegylhettek úrvacsora-vételre. Többször akartak templomot

építeni, de a városi tanács nehézségeket emelt s így az egykor hatalmas és

népes egyházközség máig is e helyiségben tartja istentiszteletét.
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XVII.
század.A város igazi nagysága, kultur-tör-

téneti jelentsége tulajdonképpen Pázmány-
nak nagyszombati alkotásaival kezddik. Az
1615-ben újra letelepedett jezsuiták a gim-
náziumot virágzásra juttatják ; Pázmány
megalapítja az egyetemet, a nemes ifjak

konviktusát,nagy papnevel-intézetet; lábra-

állítja, segíti a helybeli férfi- és nszerze-
teket s elevenség zsendül a vallási és kul-

turális élet minden terén. Megindul a híres

nagyszombati jezsuita-sajtó, mozgatója a

vallási vitáknak s közel kétszáz éven át

megszólaltatója a magyar tudományos-
ságnak.

Pázmány utódai új intézeteket alkot-

nak s a XVII. század közepén már méltán

viseli Nagyszombat a ..Kis-Róma" czímet.

A fnrak is mind srbben telepednek meg
a városban, házakat vesznek itt, építenek

s összeköttetéseik révén e helynek a gaz-

dag és intelligens város jellegét kölcsönzik.

Népes, országos zsinatok és diplomácziai

tárgyalások színhelye, s nem csodálkozunk,

ha az egykorú ismertetk nem tudnak be-

telni magasztalásával. Nevezetesebb tarto-

mányi és egyházmegyei zsinatok voltak az

1560., 1561., 1562., 1564., 1566., 1611.,

1629., 1630., 1633., 1648., 1658., 1734.

években. I. Ferdinánd 1545-ben s 1550-ben

tartott itt országgylést ; több béketárgyalás

is folyt itt (Bethlen, II. Rákóczy Ferencz, stb.)

A XVIII. század csak fejldni látja a

várost. Egyeteme s egyéb intézetei folyton

népesebbek ; maga a város is szépen épül

s régi emeletes házai e korból valók. 1724-

ben kerületi táblát kap. Mária Terézia újabb
s újabb kegyekben részesíti, s a város gyors

fejldésre s szép jövre számíthatott. Egy-
szerre azonban elveszti minden dicsségé-
nek és nagyságának alapját. Az egyetem
1777-ben Budára kerül, a szerzetek jórésze

megsznik ; seminariumainak egy része kö-
veti az egyetemet, konviktusát bezárják s mindezekkel megszakadnak mind-
ama kötelékek, melyek oly sok fúri s köznemesi családot fztek Nagyszom-
bathoz. Azokkal együtt a magyar iparos-osztály is elköltözködik s a városra

a pangás nyomasztó szelleme nehezül.

A XIX. századról keveset szólhatunk. Els negyedében a káptalan XIX -
szazad,

visszamegy si székhelyére s vele több fúri család végképpen elhagyja e

várost. Az egykori intézetek közül csak a gimnázium és a konviktus maradt itt.

1876-ban megsznik a kerületi tábla is, és Nagyszombat a többi lefokozott

kisebb szab. kir. városok sorsára jut. Megemlítjük még, hogy az 1854-iki

új megyebeosztáskor az ú. n. Fels-Nyitramegyének a fhelye volt.

Avárosnak néhány nevezetes szülöttje is van.Zsámboky János (Sambucus),
a híres polyhistor (1531—84), Káldy György, Nádassy János híres jezsuita-

szónokok ; Kiss Imre jezsuita, II. Rákóczy Ferencz nevelje 18 éven át;

Télfi Iván, a nagynev hellenista ; Emmer Kornél jogtudós.
Nagyszombat ugyan kívül esett azon az országrészen, mely a törökkel Háborús idk.

vívott sok százados küzdelem csapásait nyögte, mégsem volt ment a háborúk
gyászos eseményeitl sem. A XVI. században többször sok katonát, pénzt,
eleséget kellett küldenie. Az átvonuló Basta seregei is raboltak a külvárosban,
mert bezárták elttük a kapukat. A Bocskay-féle fölkelés idején sokat szenvedett.

xvni.
század

A HÓHÉRPALLOS, BÍRÓI BUZOGÁNY
ÉS VÁROSI HADNAGYI KARD.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 12
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A sereg jöttének hírére a kapukat megnyitották, sok pénzt, élelmet adtak
s a város az e vidéki hadjárat középpontja lett. Bethlen elször megsarezolta,
késbb kétszer is bevette ós rséggel megrakta. Wallenstein katonái is foszto-
gatták a küls részeket, a gazdasági majorokat, mikor Mansfeldet üldözték.
I. líákóczy György 1645-ben bevette és keményen megsarezolta. Legtöbbet
szenvedeti a Thöüöly-féle fölkelés idején. Maga* Thököly a városba hatol, a
tanácsot hivatalától megfosztja, új, felerészben protestáns magisztrátust nevez
ki

: templomokat osztogat s a jezsuitákat állítólagos osztrák érzelmükért csak
30 ezer filiiyi jótállás ellenében menti föl a gályarabság alól.

//. Rákóczy Ferenez fölkel-hadjáratában szintén van szerepe a városnak.
A fejedelem hadserege 1703-ban bevonul Nagyszombatba,, a protestánsokat
megajándékozza jogos templomukkal és a városban, Dúló Ádám parancsnok-
sága alatt, kuruez rséget helyez el. A következ évben, 1704 decz. 26-án,
itt történt az els nagyobb ütközet, melyben a fejedelem is részt vett. A Tirna
és a Párna patak közt folyt le s Gerencsér alatt szerencsétlen véget ért.

Rákóczy a Klárisszák mögötti partról nézte az ütközetet. A csata hevében,
déltájban, Dúló is kirontott, de golyótól találva elesett; erre a városi rség
is kiszökött A körülbelül 200 elesett kuruezot a gerencséri országút mellett,
a Párna patak partján temették el. Emlékükre egy közönséges tót földmves
derék özvegye emeltetett vagy 100 év múlva kkeresztet s reá e tót c-hro-

nostikonos föliratot vésette

:

Martina JVDa LeszkoVszkI KVrVCkICh VojakVV pohrbenl VkazVgV.
(Az évszám 1805.)

Heister bevonult a városba s az egyetemi épületben a jezsuitáknál szállott

meg. A megrémült lakosság idemenekült a durva zsoldos katonaság ell s

alig lehetett ket rábírni , hogy házaikba menjenek ; ismerték a zsoldos
katonaság szavahihetségét. Alig három hó múlva Bercsényi közeledett Nagy-
szombat felé, minek hírére a német katonaság menekül s Bercsényi kard-
csapás nélkül bevonul a városba. Bár a jezsuiták iránt jóindulattal volt, ez

esetben szigorú nyomozást rendelt el, mert úgy értesült, hogy egyesek, fképpen
a németek és csehek, áruló szerepet játszanak. Nagy lett a rémület a kollé-

giumban. Mégis megelégedett azzal, hogy néhány idegen származású rend-
tagnak távoznia kellett; egyébként buzgó katholikus módjára viselkedett s

az egyetemi templomban többször megjelent. 1706-ban ismét elvesztették e

várost, míg aztán az egész dics küzdelem is szomorú véget ért.

A franczia hadjáratok idején is sok zaklatásnak volt kitéve a város.

A katonaság ellepte a már elhagyott s egy részében invalidusoktól lakott óriási

egyetemi épületet s az egyetemi templomot, mely utóbbiban s az alatta lev
kriptában igen nagy kárt tettek. 1848. decz. 16-án volt az utolsó csata Nagy-
szombatban. Simunics tábornok Nádas fell jött nagyobb sereggel s délután

4 és 5 óra között északról a városba ágyúztatott. Ghiyon csekély számú
legénységével rövid tusa után hátrált s emberei közül kb. 800-at elfogtak.

A csekély számú elesettek emlékére a város érdemes polgársága közadako-
zásból 1871. okt. 15-én a futeza alsó végén szép, piramisszer oszlopot

emelt. Északi oldalán e fölírás van : „Nem e k, tetteitek hirdetik dicsség-
tekét." Déli oldalán pedig: „Az 1848-ik évi decz. 16-iki nagyszombati
ütközetben elvérzett honvédek emlékének e város és vidéke. 1871."

Hazafias alkalmakkor e kegyeletes helyhez történik a kivonulás.

w"
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etek
^ v^r0S évkönyvei gyakori és nagy tzesetekrl emlékeznek meg. Neve-

zetes az 1566-iki tzvész, mely 150 lakóházat elhamvasztott. Száz év múlva,
1666-ban, a város nagy része leégett; ez alkalommal, mintha végpusztulá-

sától féltek volna, a városi halastó partjáról (a mai Ribnik) lerajzolták az

ég várost s e kép a helybeli ferenezrendiek kolostorában máig megvan.
Legborzasztóbb volt az a tz, mely 1683 aug. hóban támadt Tbököly sere-

geinek elvonulása után. Sok vidéki is volt a városban, kik a kuruezok ell
menekültek ide. Egyszerre több helyen ütött ki a tz s a nagy zavarban a

kapukat sem tudták kinyitni. E rémít szerencsétlenségben a városnak

i-saknem fele, vagy négyezer ember elveszett, kiknek egy részét a tz és

füst emésztette el, más részét az elszabadult barmok gázolták agyon s ismét



Nagyszombat. 179

mások a falakról a mély, iszapos várárokba ugrottak s odavesztek. Csupán
a Jeruzsálem-utcza s az egyetem tája maradt épségben.

Az idnként dühöng pestis e városban is megkövetelte a maga áldo-

zatait, st mocsaras tája, úgy látszik, elsegítette annak gyakori keletkezését.

A város évkönyvei, különösen az 1509., 1586., 1632., 1633., 1645., 1679.,

1708., 1739. s 1740. évnél siratják el a nagyszámú halottakat. Legnagyobb
volt 1679-ben. 1708-ban is sokan elhaltak s a hagyomány szerint a plébánia-

templom egyik Mária-képét könyezni látták a nagyszombatiak szomorú

sorsán. 1740-ben is oly nagy pestis pusztított, hogy lu5 ház egészen kihalt

s ezeket a tanács bezáratta. A város ekkor fogadalmat tett, hogy éven-

ként Sasvárra búcsújárást rendez. Az 1708-iki pestis alkalmából 1710-tl fogva

évenként fogadalmi ünnepet ülnek nov. 21-én, Szz Mária bemutatása

ünnepén. A gyakori s nagy mértékben dühöng pestis egyik okát látták a

városi mocsaras halastóban is. Már 1700-tól fogva tervezik az északinak a

kiszárítását (mert volt egy Szilincs felé is), de csak a negyvenes évek végén

valósult meg Mária Terézia utasítására s az a terület ma Ribnik néven

kaszáló. Végül az 1831-iki koleráról is megemlékezünk, mely ijeszt mér-

Járványok.

NAGYSZOMBAT AZ 1666-IKI TZVÉSZ ALATT.

tékben pusztított. Alig négy hónap alatt közel kétezer ember halt meg.
Temetjük a várostól északra vagy másfél km. távolságra van ; kápolnáját
Iványi, az akkori érseki helynök emeltette, a ki nemsokára szintén áldozata

lett a kolerának.

A város fejldését elsegít és akadályozó tényezk futólagos meg- a város leírása,

említése után áttérhetünk a mai Nagyszombat ismertetésére. Két frészbl
áll : bels és küls városból.

A belvárosi rész a régi falaktól határolt négyszögalakú terület. Ez a

régi Nagyszombat. Ferdinánd 1551-ben szabályozta az építést és elrendelte,

hogy az egyes házakhoz telkek — udvarok és kertek — tartozzanak. Ettl-
fogva még jobban meg volt nehezítve az építkezés. Kívül építeni azonban
nem volt szabad s 1601-ben a meglevket is lebontatták. De tanácsos sem
volt ez a küls építkezés, mint azt a nemsokára megkezddött hosszas had-
j áratok igazolták.

A falnégyszög egyes részeit, fképpen a déli s északi oldalon, 1820 és
1840 között lebontották. A déli fal hossza 420 m., az északié 470 m., a
keletié 715 m., a nyugatié 817 m. A bels város területe (de nem e hiányos
falakból konstruálva f615,890'346 m 2

; a küls városé 1.593,751-145 m 2
; tehát

az egész város területe 2.209,641
-491 m 2

. A város határa (nem számítva a
város területét) 10,473 hold és 1159 négyszög öl.

A városnak csaknem dél-észak irányában elhelyezked négyszög alakját
a középtl kissé nyugatra, szintén dél-észak irányban a futcza szeli át s

12*
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A régi, városi
korház.

kelet-nyugati irányban, a ftéren át, a f keresztutcza két egyenl részre:

Alsó- és Fels-hosszú utczára osztja. A futczával párhuzamosan halad a

többi, és pedig: nyugatra a Gabona-utcza és a Ferencziek-utczája, keleti

oldalán a Pálosok utczája, Alsópatak-utcza , Pék-utcza, Felspatak-utcza

;

ezektl keletre csaknem velük párhuzamosan: a Simor János-utcza s foly-

tatása a Szt. János-utcza; ezektl keletre, velük párhuzamosan: a Béla király-

uteza, Jeruzsálem-utcza, Jericho-utcza; végül a déli és északi s részben a keleti

oldalon a XIX. század elejétl fogva a falakhoz épített Alsó- és Fels-bástya-
utcza. Az említett kereszt-utczán kívül van még vagy hat kereszt-utcza,

melyek azonban csak sikátoroknak nevezhetk; az egyetlen Alsópatak-utczát

kivéve, nem is lakhatók, annyira szkek.
A mint a vasúti állomásról jövet, a honvédemlékhez jutunk, ott kez-

ddik a F-utcza. Kelet fell a kir. járásbírósági és telekkönyvi hivatal helyi-

sége, nyugat fell pedig a messze vidéken jó hírnévnek örvend Polniczky-

szálló nyitja meg. Ez az utcza elég széles, kocsiútja jól kövezett, gyalog-
járója azonban nem felel meg a modern igényeknek. Épületei kétharmad-
részben emeletesek, a többi földszintes. E helyen megemlítjük, hogy a város

házai általában igen régiek s mai emeletes magánépületei legnagyobbrészt
a XIX. század elejérl valók. Hat középületén kívül csak egy kisszer magán-
háza kétemeletes, azt is egy esztergomi kanonok s városi plébános építtette

(Schwartzer, 1770). A F-utcza házainak jórészét furak s köznemesek épít-

tették. Az Esterházyakn&k^Zichyeknék, Illésházyakn&k, Tolvayokn&k, Pyberek-
nek s Bencsikeknek voltak itt házaik.

Az új járásbírósági épület szomszédságában van a régi városi kórház

srégi, kis csúcsíves templomával. A hagyomány szerint a ferenczrendieknek

építtette a város 1238-ban s kezdetben Szt. János, késbb Szt. Mihály, végül

Szt. Ilona nevére volt szentelve. Mikor a ferenczrendiek 1363-ban mai
helyüket kapták, e helyet elhagyták. így érte meg a hitújítást, mikor aztán

a protestánsok 1570-ben elfoglalták, melléje lelkészlakást és iskolát építettek.

Nemsokára bedlt s a város tulajdonába ment át. A jogtudat azonban fen-

maradt s a különvált kálvinisták 1609-ben újra követelték. A város nem
adta oda s késbb kijavítva, városi kórházzá alakította át. Mai alakját a

XVIII. század közepén, s elég tetszets, oszlopos bejáratát a XIX. század

negyvenes éveiben nyerte, jórészt magánalapítványokból. A betegeket Szt.

Vincze apáczái gondozzák.
Igénytelen külsej temploma külön megemlítést érdemel. Alapépítke-

zése a XV. század második felének az ízlését tünteti föl. Eredeti a szentély,

A VÁROSHÁZA.
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A FERENCZ JOZSEF-TER.

A városháza.

a nyugati homlok (a kapubejárat), a sekrestye s a fölötte lev alacsony,

széles torony. A hajó átalakult, st - - tán a protestánsok birtokában —
kereszthajóval bvült s a két ág fölötti kis tornyok a czentrál-templom
alakját kölcsönzik neki. Hossza mindössze 22*8 m. ; a szentély magassága
76 m. ; a hajóé, a késbbi átalakítás által valamivel nagyobb.

Tovább haladva, csupán a kétemeletes, tetszets külsej városháza az,

mely figyelmet kelt; tágas, díszes erkélye, hatalmas oszlopokon nyugszik.
srégi idk óta e helyen állott a városháza. A mai épületet 1793-ban emelték,

mint az erkélyen lev chronostikon is mutatja:

IVstltlas atqVe seCVrltatl pVbLICae eX í'VnDaMentls poslta.

Itt vannak a városi hatóságok helyiségei s a városi levéltár egy része.

Nagytermét néhány uralkodó arczképén kívül, Szelepcsényi és Simor prímások
képei díszítik. Folytatólag az utcza az ú. n. Kenyér-térré — liszt- és gabna-
piaczczá — bvül. Itt van a m. kir. posta- és távíró-, továbbá a telefon-hivatal

az ág. ev. hitközség bérházában. Az Alsóhosszú-utczában 43 ház van.
Ezután a Ftér következik, mely a régi századokban mint fórum maius

szerepelt; itt volt a pellengér, melyet 1787-ben távolítottak el. Ez volt egyszers-
mind a F-vásártér. A XVIII. század elejétl fogva Szentháromság-tér volt

a neve, egész a millenniumig. Azóta Ferencz József-tér nevet visel. Elbbi
nevét a nagy és díszes Szentháromság-szobortól vette, melyet már 1695-ben
emeltek és késbb, 1725-ben, fogadalomból megújítottak. Legújabban szintén

restaurálták s méltó díszéül szolgál e térnek. E térre néz a Fekete sas-

vendégl, melyrl csak azért emlékezünk meg, mert e czímen már 1625-ben
keletkezett. I. Ferencz itt jártában ide volt beszállásolva (1811). Második
szomszédja a színházépület, a város hazafias és emelkedett gondolkozásának a színház,

impozáns emléke. 1831-ben épült, tehát a legrégibb vidéki színházak közé
tartozik. A színpad ívezetén aranyozott betk beszélnek az akkori társadalom
nagylelkségérl : Aere sociali, MDCCCXXXI. — Homlokzatán pedig e chro-
nostikon van: IsthanC aeDeM ThaLIae posVIt senatVs aC popVIVs Tlrna-
A Iensls. (1831). Magyar és német színdarabokat szoktak itt színre hozni;
továbbá a hangversenyeket, hazafias és jótékonyczélú eladásokat, st a
bálok egy részét is itt tartják. Legutóbb jelentékenyen javították.

A Ftér után a Felsö-hosszú-utczába jutunk s ezt keleti oldalán a város-torony a város-torony,

nyitja meg. E négyszög hatalmas torony 1574-ben készült s 4690 arany
forintba került. A tztorony szerepét csak 1688-tól fogva viselte ; a toronyr
számára állandó lakást készítettek s ez állás a mai napig megvan. Az 1683-iki
nagy tzben a teteje leégett s azt újra építették. Szomszédságában van a
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városi elemi iskola, mely az els Ratio Educationis értelmében alkotott nor-
mális iskolák számára épült (1777).

Szemben vele van a jezsuiták kéttornyú, díszes temploma és emeletes,
üégyszögalakúj tágas társháza. E templom és kolostor eredetileg a Szent-
háromság rabváltó szerzetesei- közönségesen: trinitáriusok — számára
készült, abból az alapból, mely a város polgárainak az 1708-iki pestis dühön-
gésekor tett fogadalmi adományaiból s Okolicsányi János esztergomi kanonok,
késbb nyitrai püspök 9000 forintnyi alapítványából jött össze. Okolicsányi
nagy. díszes ezímere -az alapítvány értelmében — a templom homlokzatát
ékesíti e fölírassa!

:

Laudetur SSS. Trinitas,

CVIVs perpetVo CVLtVI hanC eCCLesIaM saCraVIt Joannes Okolicsányi
de eadem, E. Ep Nov. Can. Stri., S. C. Rg\ M. Con., unus e iudicibus

excel. Tabulae Septemviralis.

E ehronostikon az 1734. évet adja, de a kolostor már 1719-ben lakható
volt. A templom és kolostor késbb is igen sok pénzbeli alapítványt, házakat,
külvárosi kerteket, vidéki szlket kapott. Mikor II. József e szerzetet
1 /84-ben eltörölte, a kolostor az új szervezet, 5 osztályú kir. gimnáziumot
fogadta be, melyben világi papok s világi tanárok tanítottak. 1807-ben a
visszaállított benczések kapták meg a gimnáziumot és a templomot. E szer-

zetesrend ekkor már negyedszer telepedett le a városban. 1852-ig voltak
itt s ez id alatt e rendnek több jeles tagja mködött itt, mint Czinár Mór,
Szeder Fábián, Cserven Flóris, De la Casse Benjámin. Mikor 1852-ben Sci-

tovszky az 4 osztályúvá lett gimnáziumukat fgimnáziummá fejlesztette, a
szerzet Esztergomban kapott helyette fgimnáziumot s helyükre a primás a
jezsuitákat hozta vissza — közel egy százados távollétük után; a gimná-
ziumot pedig Esztergom-fegyházmegyei papokra bízta. Itt van a rend
újonczháza s papjaik a hívek lelki gondozásában segédkeznek. Az utcza
további részében közönséges magánlakások, kereskedések vannak.

A F-utezától nyugatra, vele párhuzamosan húzódik a Gabona- és Feren-
cziek-utczája. Mind a kett régi, közönséges, földszinti házakból áll ; a Gabona-
utczában 38, a Ferencziek-utczájában pedig 40 épület van. E két utczának
a XIV. századtól kezdve közös neve volt: Szt. Jakab-utcza. E nevét a

^emrimá* ferenczrendiek templomától kapta, mely Szt. Jakab tiszteletére van szentelve.

E templomot, mint már említettük, 1363-ban Nagy Lajos építtette a mellette

lev kolostorral együtt a ferenczrendiek számára. Késbb, úgy látszik, meg-
rongálódott s a XV. században a pannonhalmi benczések kezére került.

Ezek azonban csakhamar elhagyták a várost. A mai templom és kolostor a
nagy Pázmányt tiszteli második megalapítójául. 1633-ban közel 40,000 forint

költséggel szép, tágas templomot építtet s melléje négyszögalakban vagy
60 személy számára emeletes kolostort. A rend itt helyezte el bölcselet-

és hittudományhallgató növendékeit, kik tanulmányaikat sokáig saját házukban
s nem az egyetemen végezték. Pázmány e tényével a ferenczrendiekben a

kath. egyháznak kiválóan hazafias és önzetlen munkásait akarta megbecsülni
s a jövre is lekötelezni. S valóban, e szerzet a városban igen sokat tett

a magyarságért. Nemcsak templomukban prédikáltak magyarul, hanem vagy
két századon át a székesegyházban is k voltak a magyar szónokok s 1700-tól

fogva ugyanoda német szónokot is állítottak. Az utóbbi állás máig megvan,
de a magyar szónok tiszte 1840 után megsznt. A Klarisszák lelki gondo-
zását is k végezték s e híres nevel-intézetben mindig magyar prédiká-

cziókat tartottak. A kolostor hálából s tiszteletbl megrajzoltatta nagy
jótevjének, Pázmánynak életnagyságú arczképét, mely a kolostor ebédl-
jét díszíti. Ezt tartják Pázmány leghívebb arczképének (Dörre).

A háborúk s tüzek csapásait e kolostor sem kerülte ki. Templomukat
Bocskay a protestánsoknak adta; de Forgách érsek már 1607-ben vissza-

vette. Az 1666. és 1683. évi tz sokat ártott épületeiknek. A pestisek

alkalmával páratlan önfeláldozást tanúsítottak s a városi polgárság köz-

adakozásból a mai utczai emeletes kolostorszárnyat építtette nekik, mely
1749-ben lett készen. Ma a szigorított szabályú ferencziek lakják, kik a

hívek gondozásában igen nagy szolgálatot tesznek. 1900-ban templomukat
szépen kifestették s általában igen jó karban tartják.
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A VÁROS-TORONY.

E soron mindjárt következik a 102. sz. ház.
Emlékezetes hely, mert itt állott egykor az egyesült
protestánsok temploma, mely annyi ezivódásnak volt a
tárgya. 1615-ben építettek itt toronynyal s haran-
gokkal ellátott tágas templomot, melléje lelkészlakást
és iskolát. S ez idben 3 templom is volt a kezükön:
a mai plébániai templom, a Nyáry Sarolta által aján-
dékozott telken kezdtek építeni ugyanoly helyiségeket
az Alsó-patak-utczában. Legto-
vább maradtak Szt. Jakab-utczai
templomuk birtokában, csekély
megszakítással az 1666-iki nagy
tüzig. Ezután, alig hogy kijaví-

tották, 1671-ben ezt is, meg az
alsópatak-utczait is elvették t-
lük s a város amazt a benczé-
seknek (most jöttek ide másod-
szor), emezt a pálosoknak adta
Thököly ugyan 1683-ban vissza-

adta nekik, de távozása után né-
hány hó múlva ismét mindakettt
elvesztették s ugyanazok a szer-

zetesek kapták meg. II. Rákóczy
Ferencz 1703-ban bevonul a vá-
rosba s a benczések templomát
visszaadja a protestánsoknak,
Heister azonban kegyetlen ön-
kénykedéssel veri ki ket; az
ajtókat betörték s a prédikátort
a ferencziek mögötti kiskapun
..örökre" kiutasították. Ekkor nagyon sok protestáns család végleg elköltözött

Nagyszombatból. A düledez épületet a trinitáriusoknak ajánlotta fel a város

;

de ezek csak addig laktak ott, míg a már ismertetett kolostoruk elkészült.

Majd az 1724-ben betelepített Szt. Orsolya-rendi apáczáknak kínálták, de
ezek is rövid ideig laktak ott. Azután a város a templomot lebontatta ; sokáig
lovaglókaszárnya volt e helyen, ma pedig magánház van.

Most, ismét dél-északi irányt tartva, a futczával kelet fell parallel

haladó Pálos-utczába térünk. Mindössze 36 házból áll, melyek között néhány
igen régi épület van s általában valamennyi közönséges földszintes ház.

Ez utcza elején, éppen a Pálos-templom eltt, bukkan el a Tirna-patak,
melyet a felspatak-utczai malomtól egész eddig 1847-ben boltozattal láttak

el. Azeltt nyílt mederben folyt végig a városon s nemcsak a közlekedés-
nek, hanem a tisztaságnak és hygiéniának is kárára volt. A pálosok templo-
mától fogva ismét nyílt, szk mederben halad tova s a várostól délre a
másik ággal egyesül s a Dudvágba siet. Ebben az utczában egyébként csak
a pálosok egykori temploma az, melyrl néhány szót kell ejtenünk.

A pálosok 1653-ban jöttek a városba, hogy a rendtagok az egyetemet
látogathassák. Tizenkét fiatal s egy-két elljáró számára lakóházat béreltek.

Csakhamar több alapítványban és segélyben részesültek ; 1671-ben pedig a
kálvinisták patak-utczai templomát és a mellette lev épületeket nekik adta a
város. A templomot mai kisszer s kevésbbé díszes alakjára hamarosan átalakí-

tották; melléje 1701-ben szép Mária-kápolnát építettek, maguk pedig jóidéig a
szomszédos épületben laktak. Közben a templom mögötti kerti helyiségeket is

megkapták s hozzáfogtak a Simor János-utcza felé nyiló L alakú emeletes,
díszes kolostor építéséhez. Mai alakjában csak 1719-ben volt lakható s azóta
ott laktak 1786-ig, mikor aztán II. József a rendet végképpen megszüntette.
Ismételjük, hogy ez nem volt valóságos kolostor, hanem az egész honi rend-
tartomány itt taníttatta tagjait. E kolostorban írta Ányos Pál is bánatos elé-

giáit s itt mutatkozott be Barcsaynak. Eltöröltetésük óta a kolostor aktiv s

nyugalmazott katonatisztek lakása.

A pálosok
temploma.
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k gondozták a félórányira fekv modorfalvi templomot is, a mellette
lev lorétomi Szz Máriának hajdan igen látogatott kápolnájával együtt.
A templomol Szaikovits Ádám esztergomi kanonok, a község szülöttje építtette
L662-ben s a várostól odáig szép statio-képeket állíttatott fel. 1823-ban meg-
szüntettek. A városi Pálos-templomot Csáky gróf esztergomi kanonok a XIX.
század elején renováltatta s azóta világi pap vezeti.

Folytatólag az Alsó-patak-utcába, majd a Mészárszék-térre érünk s az
elbbi sikátor-része, mint említk, lakható. E tér a legrégibb idk óta ezt a
nevet viselte.

Ez ntczáktól keletre párhuzamosan halad a Simor János-utcza. A város
déli falánál, az egykori zsidó-kapunál kezddik. Nevét Simor prímástól vette,

ki ez utoza északi végén 1886-ban nagy fiú-árvaházat alapított. Azeltt az
1800-ban kinyitott zsidó- (vagy Lanczer s nem Lauzzer) kaputól Újkapu-
utczának, elbb a benne lakó iparosoktól Szr-, még régebben, szebb ma-
gyarsággal Posztómet-utezának nevezték. A XVII. század közepétl kezdve
ebben az utczában több fúri családnak volt háza. Ebben az utczában van
a statusquo izraelitáknak 1892-ben, a sikátorban pedig az orthodoxoknak
1891-ben épült zsinagógája. Elváltak 1881-ben.

Mieltt ez utcza két oldalán lev utolsó épületrl — az érseki árva-
házról s a Szent-Orsolya-rend apáczák iskoláiról — szólnánk, térjünk be
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" a B&a király-utczába. A város legtetszetsebb utczája, nemcsak házaival és

ketts kocsiútjával, hanem,— a mi a többi utczában sajnosán hiányzik— séta-
tér-szer fasorával a város legbarátságosabb része. A legrégibb idben a zsidó
városrészhez tartozott. Kizetésük után Magas-utczának, majd az ott lakó
kanonokokról Káptalan-utczának nevezték. Mai nevét a millenniumkor kapta,
a város tulajdonképpeni megalapítójáról, IV. Béláról. Ezt az utczát a katonai
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tébolyda nyitja meg, mely czélra ez épület és templom a Klarissza-apáczáknak
II. Józseftl történt eltöröltetése óta szolgál. A nagyszombati Klarisszákról
elször IV. Béla idejében történik említés, mikor 1240-ben e szerzetnek a
Nagyboldogasszony czímére templomot s melléje kolostort építtetett s késbb
Boleráz és Klucsován falvakat visszaváltva, nekik adta. Idk folytán a
királyoktól s magánosoktól nagy birtokokat, a városon belül házakat, kívül
pedig szép kerteket, gazdaságokat kaptak. De Bethlen ell 1618-ban mene-
külniük kellett s csak négy évi hányódás után térhettek vissza. Pázmány
nagy költséggel helyreállíttatta templomukat és kolostorukat s 1624-ben
fehér öltönyt kaptak. Thököly ell ismét menekültek s 1683-ban kolostoruk
csaknem egészen leégett s a templom is nagyon megrongálódott. 1694-ben
Széchenyi primás a mai kétemeletes, L alakú kolostort fölépíttette, a temp-
lomot kijavíttatta. A kolostor emeletes része késbbi hozzátoldás. 1850-ben
a tornyot javították s a kupolában találták a IV. Bélától kiállított alapító-

levelet s mint Némethy, a város egykori érdemes levéltárosa írja, azt her-

metice elzárva, ismét visszahelyezték.

Itt említjük meg, hogy e Klarisszák rizték a három kassai vértanúnak,

Körösi Márk esztergomi kanonoknak, Pongrácz István és Grodéczy Meny-
hért jezsuitáknak egy közös koporsóba helyezett tetemeit. Pálffy Katalin

grófné ugyanis 1619-ben Bethlentl elkérte s 1635-ben a sebesi temetbl
a nagyszombati zárdába hozatta. A szerzet megszüntetése óta a helybeli

Szt.-Orsolya-rendi apáczák sekrestyéjében van a koporsó. Most van folya-

matban szentté avattatásuk s így nemsokára érdekes és drága kincsei lesz-

nek a kolostornak.

A kolostor híres nnevel-intézet volt s az apáczák között is sok elkel
származásút találunk ; fnöknik között látjuk az Apponyi, Nyáry, Perényi,

Forgách, Szentkirályi, Pyber stb. neveket.

Kis temploma a XV. század csúcsíves ízlését mutatja; megmaradt a

szentély, a toronyalatti fal s a hosszhajó falazata. Legérdekesebb az északi

oldalon az alacsony, oszloptalan, tympanum nélküli kapuzat. A templom
egész hossza 47 - 188 méter s ebbl a szentélyre vagy 10 méter esik. A szen-

tély magassága 9*5 méter, a hosszhajó szélessége 9 méter. A régi nagy karzat

a nyugati végen máig megvan. A templomtorony egészen közönséges.

A Káptalan-utczai házak között van néhány, mely még a XVIII. század

elejérl való. Itt ugyanis nemcsak kanonokok, hanem elkel világiak is
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laktak. A plébánia-templom körül voltak az oltár-épületek. A nyugati sor

végén vannak az 1844-ben alapított nagyszombati hattagú társaskáptalan

lakásai. Ez épületek közül a plébánia-lakással szemközti sarokház annyiban

érdemel külön említést, mert ebben lakott állítólag a híres Telegdi Miklós ; ide

fogadta be a jezsuitákat s itt mködött legelször a nagyszombati jezsuita-

sajtó. Emeletre Bartók prépost, a Beniczky Péter lírikus barátja s költemé-

nyeinek kiadója, építtette.

A keleti oldalon az elkerttel ellátott utolsó ház az érsekhelynök lakása,

mely 1562-tl 1822-ig az esztergomi prímások palotája volt. Emeletes,

elég tágas épület. Mivel keletkezésére vonatkozólag szakmunkákban is

téves állítások találhatók, nem lesz fölösleges helyre-igazításképp egyet-mást

róla elmondani. E házat nem Forgách primás kezdte építtetni, mint szerte

olvassuk, hanem Oláh Miidós. Az építésre vonatkozó alapítványát márványba
vésték s e lap ma az épületfalba illesztve látható. Az alapítvány ekképp szól

:

„Rsmus D. Nicolaus Olahus Archi-Episcopus Strigonien., Primas Hungá-
riáé , Legátus natus , Summus Secretarius Cancellarius ac Loeumtenens

A régi érseki

palota.

A SZENT MIKLÓS TEMPLOM.

sacrae Caesareae Maiestatis, hanc domum in area domus altariae Sancti

Joannis Baptistáé ex fundamento propriis suis expensis exstruxit pro sua
et successorum suorum D. Archi-Episcoporum habitatione, - - obligans Dni
successores suos sub indignatione Dei max., ut ultra ordinarias missas altar.

praefati singulis septimanis, unam feria tertia in honor. beati Nicolai Epp.,

cum collecta pro defunctis, alteram feria sexta de passione Dni Nri, similiter

cum collecta pro pace, perpetuo celebrari faciant. A. D. MDLXII."
Ez alapítvány nem zárja ki s biztos adatok igazolják, hogy Forgách

e házat jelentékenyen bvítette, Lippay primás pedig kényelmesebbé s dísze-

sebbé tette. Sachsenseifz Kristóf Ágost primás az egészet átalakíttatta, díszes

portáléval s fölötte erkélylyel látta el s czímerét ideillesztette. A mai kertet

készíttette eléje s azt kfallal vette körül. E kfalat 1886-ban, mikor
érsekhelynöki lakás lett, lehordatták s most vasrácscsal van körülvéve.
A prímások elköltözése óta 1886-ig különféle hivatalok helyiségéül szolgált.

Ma itt van a nagyszombati szentszék és az érsekhelynöki levéltár. Ez utóbbi
már abban az épületben van elhelyezve, melyet a templommal párhuzamo-
san egész a városfalig Forgách primás építtetett a palotájához.

Hosszú, emeletes épület ez, mely 1615-ben keletkezett s els felében
az érseki könyv- és levéltár volt egész a prímások elköltözéséig. Pázmány ide

tervezett nagyszer könyvtárt, de a Bethlen-féle támadások ebben meg-
gátolták. Lippay és Szeiepcsényi prímások voltak a könyvtár igazi megala-
pítói. Hátrább az újra betelepített jezsuitákat helyezte el Forgách, míg az

Az érsek-

helynöki
levéltár.
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egyetemi épület helyén lakásuk el nem készült. Itt volt jóidéig a sajtó is,

mely a jezsuitáknak Nagyszombatból való elköltözése után mint káptalani
sajtó mködött. Most ismét a jezsuiták birtokába ment át, s mikor a pozsonyi
primási typograpüia 1644-ben idekerült, megkezdte hatalmas munkáját. Ez épü-
let elrészében volt 1857-tl 1893-ig az érseki tanítóképz-intézet.

Eltte, az egykori ..fórum minus" közepén, áll a közönséges kbl
készült Szent József-szobor. Az 1709-iki pestis után fogadalomból állíttatta

a város. Késbb többször javították. Föliratai közül csak azt jegyezzük ide,

mely keletkezésére vonatkozik:

FVnesta g'rassante LVe TIrnaVIa DIVo Iosepho pLorans erlglt hanC
statVaM (1731. év).

a szent Miklós Itt, a város legmagasabb pontján, teljes orientáczióval áll a híres, Szent-
Miklósról czímzett templom. Nemcsak a hagyomány, de építészeti stilje is azt

bizonyítja, hogy a XIV. század építészeti ízlésének s Nagy Lajos bkez-
ségének köszöni létét. Hogy már régebben is volt itt templom, több adat
bizonyítja. E mai háromhajós, kéttornyú, csúcsíves stil templom méltán
keltette föl a szakértk figyelmét s a memlékek országos bizottsága a restau-
rálandó klasszikus alkotások közé iktatta. Megérdemli, hogy néhány szóval
népszer ismertetést adjunk róla. Egész hossza vagy 60 m., melybl a

szentélyre 13 m. s a hajóra csak 24 m. esik ; a többit a torony közötti

csarnok s a nyugati tám teszi. A kurta hajó szélességben nyert, a mennyi-
ben a középhajó szélessége 10 m., a két oldalhajóé pedig 5—5 m. A szen-
tély szélessége kb. 9 m., magassága 18 m. A fhajó magassága 17 m., a

mellékhajóké jóval kisebb. E méretekbl látható, hogy nem csarnoktemplom.
Belül, a mellékhajók kápolnáit kivéve, híven megrizte eredetiségét. Kívül-
rl, a hozzáépítésekkel, sokban megváltozott s kapujával fhomlokzata is

elvesztette tiszta stilszerségét, valamint néhány ablak is hólyagos mér-
mveket kapott. Gazdag, ötoldalú szentélye különösen tanulságos ; nyolcz
ablaka szintén tökéletes példája az ízlésnek. A zárkben összefutó karcsú
gerinczek finom érzékre vallanak. A hajó már nem oly szabályos ; különösen
sokat rontott a stíluson a késbbi kápolnaépítés. Feltn, hogy a nagy fal-

mezkön semmi kép sincs. Tornyai a templom magasságáig négyszögek,
azontúl pedig nyolczszegek. A gyakori tüzek a templomnak is sokat ártot-

tak ; nevezetesen a huszita-támadáskor igen megrongálódott. E templom is

élvezte Pázmány fejedelmi bkezségét. 1629-ben 140,000 forinton kijavít-

tatja : hét kápolnát építtet a mellékhajókba, márványtalapzatot, új padokat,

nagy sekrestyét készíttet s a tornyokat is kijavíttatja. A tornyok eleinte

különböz magasságúak voltak s ú. n. hagymakupolát kaptak. Ezeken Sze-

lepcsényi is javított valamit, de az eredeti visszaállítására máig sem gon-
doltak. Megemlítjük még azt is, hogy az északi torony második emeletében
van a városi levéltár legnagyobb része.

Egy kápolnáról külön kell szólanunk, mely az északi oldalon kiválik a

törzsbl. Ezt Nagyasszonyunk tiszteletére Esterházy Imre primás építtette

1745-ben s itt helyezték el a már említett csodás Mária-képet. IV. Piiis, a

szokásos feltételek kíséretében, 1852-ben teljes búcsút fzött e helyhez.

A templom alatt két sírbolt van. Az egyikbe, a tulajdonképpeni fsír-

boltba, a déli oldalon volt a lejárás. Ide temettek több primást s más f-
papot és sok világi nagyságot. Okolicsányi plébános idejében (1760— 1771)

nyitva volt s ez id alatt sok barbárság történhetett itt. Mindent földúlva,

kifosztva találtak. Ezután az érczkoporsókat a városi pénztár javára eladták.

A sok síremlék egy része Esztergomba került, de néhányat az egyes kápol-

nákban helyeztek el. Csupán kéziratos magánjegyzék maradt fenn arról,

hogy kiket temettek itt el. E jegyzék is hiányos. A lejáratot befalazták

s azóta nem használják. A másik kriptát 1717-ben Kürtössy kanonok készít-

tette s az északi oldalon van a lejárás ; ide még a XIX. század els felében

is temetkeztek helybeli világiak s nagyszombati kanonokok.
A kápolnákban elhelyezett hatalmas síremlékek nem annyira mvészeti,

mint inkább kortörténeti szempontból érdekesek: a fpapi ruházatok s jel-

vények, a katonai öltözet és fegyverek ez emlékeken jól tanulmányózhatok.

A déloldali mellékhajó kápolnáiban vannak -- nyugatról kezdve — : Oláh.
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Kutassy, Lósy érsek szép vörösmárványszobrai; az alakok korinthusi pilasterek

között vannak. A negyedikben vörösmárvány lap van, mely Pázmány jótékony-

ságát örökítette meg. Itt, a Mindenszentek oltára mellett, van a Drugetk-

család sírboltja. Drugetb György, mint tudjuk, Lengyelországban halt meg
s ide hozták tetemeit. A sírbolt fölött az nagyméret márványszobra van,

hatalmas oszlopok között. Ott nyugosznak még : anyja, aztán Révay Erzsébet,

Forgách Emerenczia ; György fia János unokája, Bálint vál. püspök, kiben

a család férfiága kihalt, s nvére, Krisztina. A Éorgáchoknak két kriptájuk

van : az egyik a nevezett oltár alatt, a másik a fhajó közepén. A szentély

padjai alatt és mögött szintén több elkel egyházi s világi aluszsza örök

álmát. Az északi mellékhajó egyes kápolnáiban, keleten kezdve, a követ-

kez síremlékek láthatók : Verancsics primás ión-oszlopos vörösmárvány szobra,

A SZENT MIKLÓS TEMPLOM MKINCSEI.

Cherödy János kelheimi kbl készült szép szobra, toscanai vörösmárvány
oszlopok közt, Forgách primás korinthusi oszlopos vörösmárvány szobra. Fel-
irataikat nem jegyezzük ide, mert azok csak hosszú czímek, Forgách és

Drugeth emlékén pedig közönséges versek intenek a világi nagyság mulandó-
ságára.

Ma plébánia-templom s az 1844-ben beiktatott nagyszombati társas-

káptalan egyháza. Utoljára 1847-ben volt renoválva. Mivel a kilátásba
helyezett nagyobbméret javítást mindezideig hiába várták, magánado-
mányokból most festik a szentélyt. Ablakfestményei közt a magyar szentekkel
is találkozunk. Az ablakok közötti falmezkön Szt. Miklós püspök életébl
vannak egyes mozzanatok. A munkálatot Brückner Lipót jónev festmvész
vezeti. A mintákat a memlékek országos bizottsága is jóváhagyta. E festés

egyelre csak a szentélyre terjedhet ki, de rövidesen a fhajó kifestését is

sorra veszik. E templomban prédikált Telegdi, Monoszlay, Pázmány, Káldy
s annyi sok jelese három századnak. A templom körül volt a legrégibb id
óta a város egyetlen temetje, de sokkal nagyobb terület volt, mint a mai
szabad tér, mert a plébános lakása azeltt másutt volt. Annak a helyén is,
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egész a konviktusi kertig', kfallal körülvett temet volt, s éppen az új,

modern konviktus alapkövének 1747-ben történt letételekor mozgalom indult
meg a barátságtalan bels temet ellen. Attólfogva a Lazaretum mellett
jelölt ki a város temet-helyet, s ez az u. n. régi temet; a másik a meg-
szüntetett triuitárius-szerzet egyik kertjének a helyén alapíttatott 1790-ben,
s ez az új temet. A templom körüli temet-falat 1770 után le is bontották
s az egész területet már 1758-ban kikövezték. Ekkor épült itt a mai plébániai
lakás. Kaput'ölötti homlokzatán e ehronostikon van:

SenatVs popVLVsqVe TIrnaVIensIs IMpensIs aerarll CIVICI CVra Ver paroChl aC
ConsVLIS restaVraVIt (1778.)

A székesegyház csupán a magyar és német híveknek volt a temploma s

bar bizonyos alapítvány már 1564-ben biztosított a tótoknak némi jogot, a
ftemplomban tót prédikácziót nem tartottak. Ekkortájt építtetett Csiba Huly
Pál, Fehéregyház ura a tótok számára egy nagyon igénytelen kis kápolnát,

mely Szt. Mihály czímét viselte. A templom déli kapuja eltt állt észak-déli

irányban. Egyideig a tót lutheránusok is használták. Pázmány idejében már
düledezett s kicsiny is volt. A fenkölt gondolkozású fpap a kápolna körül
imádkozó tót népet megsajnálta s 1632-ben 1000 frtos alapítványt tett, hogy
annak kamataiból fizessenek egy papot, ki a ferenczrendiek templomában
vasárnaponként tót prédikácziót tart. Szelepcsényi primás 1674-ben fölépítteti

a kis tornyos kápolnát, de a tót szónokot továbbra is külön kellett fizetniök.

1791-ig volt használatban. A protestánsok is kérték, de a város 1813-ban
lebonttatta. Hogy emléke megmaradjon, az oltárt és képet a karzat-feljárás

alatti Szt. Mihály-kápolnában helyezték el.

A plébánia-ház mellett van egy ódon külsej, szk, emeletes épület,

mely ma deficientia, vagyis az esztergomi fegyházmegye elaggott papjainak
nyugalmi helye. Erre a czélra szolgál már 1619-tl fogva. Azeltt szeminárium
volt és pedig hazánkban a legrégibb, melyet a tridenti zsinat 1552-iki hatá-

rozata értelmében, Oláh érsek 1566-ban, a milanói Borromaei-féle szeminá-
rium mintájára alapított. Eleinte csak 10 növendék számára volt berendezve
s Marianum néven Szz Mária pártfogásába ajánlva. Oláh haláláig jezsuiták

vezették. Azután a káptalannal meghasonlottak s elhagyták Nagyszombatot
s ettlfogva a káptalan vezette. Kell alap híján nem prosperált s az 1588-iki

tz után csak alig éledt újra. A kapu fölötti fölírat szerint 1590-ben kijavít-

tatták s a föntemlített évig tovább mködött. A fölirat így hangzik:

Domus seminarii venerabilis capli Strig. restaurata per R. D. Marcum Cherdy de Fylenthincz

p. s. G. de viridi campo id temporis seminarii praefectum.

Forgách primás ismét a jezsuitákra bízta az intézet vezetését. Pázmány
érseksége idejében leégett s a papnevelés e nagy reformátora új alapot s

helyet biztosított neki. Ettlfogva lett aztán deficientia. E házban halt

meg a híres Otrokocsi Fóris Ferencz.

Ezzel szomszédos a ftemplom karmesterének emeletes lakása. Szintén

mint srégi ház s kulturintézet kerül szóba. E házat ma alacsony kfal
veszi körül s benne van az elbbi magas falból kivett klap, melyen ma
csak e szám olvasható : 1493. Ez a ház volt vagy 300 éven át a nagyszombati
magyar népiskola helyisége. Kezdetben városi iskola volt; a XVI. század

közepén egyesült a plébániai magyar iskolával. Az esztergomi káptalan

mindjárt megtelepedése után megalapítja a káptalani iskolát, mely már a

gimnázium szervezetével bírt. Oláh a városi s káptalani iskolát e házban
egyesíti s javadalmat is szerez neki, st az egyházi pályára jelölteknek

- átlag 24 - - bennlakást is biztosít. Ez már gimnázium és konviktus nevet

visel, noha - - mint látjuk - félig szeminárium is. A jezsuiták vezetik s a

tanárok között szerepel Arator (Szántó) István is, az els magyar jezsuita

író. A jezsuiták távozása után a káptalan tagjai voltak a tanárok s ezek

közt látjuk Illicinust, Telegdit, Pécsi Lukácsot, Monoszlayt, Lósyt s Körösi

Márkot, a már említett kassai vértanúk egyikét. Mikor aztán a jezsuiták

visszajöttek, átvették az intézetet, de hamarosan el is vitték a mai invalidus-

I lázba. A nemzeti iskola, a gimnázium távozásával, itt tovább virágzott.

Majd kifejldött a német, st késbb a tót iskola is. A XVIII. század bomlasztó
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politikája itt is megtette hatását. A másik két iskola, fkép a német, fölül-

kerekedik; a nemzeti iskola azonban küzd tovább s a már említett torony
melletti iskola után is mködik. Scitovszky azonban, mint már fölösleges

intézetet, megszüntette.

A karmesteri lakáson túl kezddik a Jemzsálem-utcza. Folytatása a

Jerielio-utcza, melynek csak egy házsora van. Ez a két utcza volt hajdan a

zsidó városrész, mely tehát a Jericho-utcza végén volt Maláta-kaputól a

Zsidó-kapuig terjedt volna. Biztos adataink erre azonban nincsenek.

A Jericho-utczától nyugatra terül el dél-északi irányban az a hatalmas
tem

g
piom"és

négyszög, melynek déli oldalát az Esterházy Miklós-féle egykori egy< temi épületek.

templom, másik három oldalát a monumentális egyetemi épületek alkotják.

E helyen egykor a domonkosrendiek kolostora és ker. Szt. János nevét

visel kisszer temploma állott. Guidó Bernát már 1305-bl említi. Eiy -két ado-

mánylevélen kívül nem is tudunk róluk semmit. A nyúlszigeti domonkosrendi
apáezák a törökök ell menekülve, végre 1567 körül ide kerültek s a kolostort

és templomot a legnagyobb elhagyatottságban találták. Pázmány kieszközölte,

hogy a pozsonyi Klarisszák közé fölvétettek s az így üresen maradt düledez
épületeket az 1615-ben visszahívott jezsuiták foglalták el. A gimnáziumot
itt nyitották meg s az 5 osztályra mindjárt 440 tanuló jelentkezett. Maguk
egyideig a már említett érseki könyvtár-épület hátsó végében laktak. Három
év múlva 6 osztály lett s 1655-ben már 22-en voltak, mert Pázmány egy
szemináriumot s két konviktust is rájuk bizott. 1635-ben már 700 tanulójuk

van. Dobronoki György a kollégium rektora, gyjtésbl, adományokból s

Pázmány bkezségébl megkezdi az építést. Mindjárt a mai négyszög
kezdett kialakulni, csakhogy az épületek kisebbszemek voltak. Mind ennek,

mind az egyetemi templomnak az építését Dobronoki vezette, a ki az egészrl
pontos naplót írt, mely kortörténeti szempontból is igen becses. A keleti

és nyugati oldal emeletes volt; az északi oldalon még nem igen volt épület;

a déli oldalt meg nem építhették ki, mert ott már javában épült a

bazilika. Eleinte a templom nem volt összeépítve a lakásokkal. Szkebbkör
használatra ugyanis egy másik kis templom szolgált, mely már a 20-as évek
után épült Forqách Zsigmond nádor özvegyének és Esterházy Miklósnak a

bkezségébl. E kis templom sokáig fönnállóit, a század vége felé azonban,
mikor a híres Hevenessi rektorsága alatt az északi oldal is kiépült, e templom
megsznt s díszes triclinium lett a helyén; fölötte az els és második emeleten
volt a nagy és kis aiúa. A földszinti terem, tehát az egykori templom —
mint már említettük — ma a protestánsok imaháza. Az épületet ekkor a

templom hosszában egy folyosóval összeépítették. Az egész épületben száznál

több terem van.

Magának az egyetemnek s gimnáziumnak a szervezetét s életét nem
lehet czélunk e helyen ismertetni. Csakis fbb mozzanatait jelöljük meg.
Mint tudjuk, Pázmány 1635-ben százezer frttal megalapította a két — theo-

logiai és filozófiai karból álló „érseki egyetemet". A bölcseleti szak, a

gimnázium a nyugati oldalon volt; a keleti oldalon a lakások és a hit-

tudomány eladó termei voltak. E városban a jezsuiták kivételképpen elemi
iskolát is tartottak fönn ugyanitt. Lsy, Lippay prímások megalapítják a
jogi kart. A keleti szárny kétemeletessé fejldik s a templom végében is

tovahaladva, ennek déli faláig nyúlik. 1667-ben az eladások megkezddnek.
Az északi szárny emeletén láthatni a nagy színházat, mely Esterházy Pál
nádornak köszöni létét. A kisebbik színházat 5 mágnásfiú építtette. A nagy
nádor javíttatta és bvíttette a nyugati oldalt, mely a bölcseleti szak helye
volt. Ekkor nyert tágas helyiséget az egyetemi sajtó is, ugyané szárny
végében, melynek kifejlesztje Kollonics volt. Igazgatói közt találkozunk
Szentiványi, Sennyei, Rajcsányi s más jelesek neveivel. Mária Terézia
megadta az egyetemnek a negyedik szakot is: az orvosi fakultást. Helyisége
a szemben lev emeletes szép épület, mely most katonai kórház. A többi
épület is nagy átalakítást kívánt, a nyugati szárnyat szinte újra kellett

építeni. Az építkezés alatt a primási palota, a trinitárius és pálos-zárda szabad
helyiségeiben tartották az eladásokat. 1770-tl kezdve az orvosi szakon
világiak is tanítottak. Mikor pedig 1773-ban a jezsuita-rendet eltörölték,
világi s szerzetes papok pályáztak s legnagyobb részt benlaktak ; 1777-ben
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pedig Budára költözött könyvtárával s minden fölszerelésével együtt. Ettl

-

fogva invalidus katonák szállása a mai napig. Mosta es. és kir. 71. gyalogezred
I

. zászlóalja is itt van elhelyezve.A káptalan kérte Ferencztl szemináriumnak
s bár a jogot elismerték, méltányosság ezímén felét továbbra is le akarták
foglalni. Ekkor a káptalan az egészrl lemondott. Végül megemlítjük, hogy
I 753-ban Mária Terézia csillagvizsgáló tornyot is építtetett Kéri rektor
vezetése mellett, melynek ma már semmi nyoma. Minden valószínség
szerint az északi szárny keleti végénél volt. A régi munkákban olvasható
feliratokból ma semmi sincs az egész házban.

Hátra van még, hogy néhány szóval az egyetemi templomról is meg-
emlékezzünk. Mint már szó volt róla, e helyen srégi idk óta Ker. Szt.

János tiszteletére templom állott, de a jezsuiták ideköltözésekor már hasz-
nálhatatlan volt. A mai kéttornyú, barokk-stíl óriási templomot Esterházy
Miklós nádor építtette. A kor ízlését tekintve, akkor páratlan volt egész
Magyarországon, st a messze külföldön is. A maga nemében ma is impozáns,
pedig egykori díszébl már alig van valami. A nagy nádor 80,000 frt kész-
pénzt adott reá s azonfölül fát, követ s egyéb anyagok szállítására kocsikat.
Alaprajza bazilika jelleg; oldalcsarnokaiba azonban 4—4 oltárt raktak s

így külön kápolnák alakultak. Az egész boltozatot egyetlen oszlop vagy
pillér sem tartja. Közel 70 méter hosszú s 17 méter széles, falai mintegy 24 m.
magasak. Tornyai elég arányosak és stílszerek. Az építmester Spatz Péter
volt, kinek festett arczképe máig megvan a sekrestyében. 1629-ben kezdték
az építést. A téglát Fehéregyházán égették, mely ekkor már a jezsuitáké volt.

Ezt is a nádor szerezte meg nekik, mint a birtokos család kihaltával a
koronára visszaszállt, jószágot. A jezsuiták csakhamar felvirágoztatták. Ekkor
járt itt a szerzet provincziálisa, kinek e hely nagyon megtetszett s a római
Albani villa után Albanusnak nevezgette s e név rajta is maradt. A ma is

látható emeletes, nagy épület 1719-ben volt készen. E vidéket akkor még
700 holdas erd borította el, melyet 1854-ben irtottak ki.

A templom építése lassan haladt s csak 1637. aug. 30-án történhetett

meg a fölszentelése. Ezt nagy fénynyel ülte meg a nádor. A fölszentelést

Lippay egri püspök, az els misét Lósy prímás végezte, az els magyar
prédikácziót pedig Forró egyetemi rektor tartotta. A mai foltár csak 1640-ben
készült el. Velenczei mesterek kolosszális munkája, közel 40 hatalmas szobor
van rajta, melyek az ó- és újszövetség egyes alakjait ábrázolják; majd
följebb egyházatyák, a jezsuita-rend kiváló alakjai, legfölül a magyar szentek

jelennek meg az óriási ikonosztaziában, mely tízezer frtba került. A fölszen-

telés napján estefelé Kismartonból két kocsi érkezett a nádor 6 kiskorú

gyermekének a tetemeivel. Esterházy ugyanis a szentély alatt nagy sírboltot

építtetett, és pedig középen a maga és családja számára, az evangéliumi
oldalon a jezsuita páterek, s a leczke-oldalon a fráterek számára. Itt helyezték

el másnap a kripta els lakóit. Attólfogva itt tették örök nyugalomra az

Esterházy-család több jeles tagját. A sírbolt kikövezését a nádor méltó fia,

Pál végeztette s 1700-ban a lejáratot márványlappal látta el. Szép fölirata

így hangzik

:

Viator, attende ! Marmorea, quam calcas, porta ad mortem est aerarium. Hoc sub lapide

pretium seculorum et melior Hungáriáé thesaurus est absconditus, postquam gloriosissinia

sanguine, quia regum S. Ladislai, Ludovici I., Sigismundi Imperatoris innexa sanguini,

celebratissima antiquitate, quia septemdecim ante secula in magnó Scytharum principe Opos,
in Eurso Hunnorum Duce ac tot aliis dominata celsissüna et illustris Familia Estoras locuni

hunc delegit sepulchralem. Iacent bic grandes illae et vére pretiosae animae: Nicolaus,

Hungáriáé prorex, aetatis suae oraculum; Ladislaus, item Franciscus, Casparus, Thomas
fuso pro patria sanguine beroes purpurati, eorum nomini ac posteritati sui ac praesertim

parentis sui Nicolai proregis et matris Christinae Nyáry manibus sepulchralem hunc lapidem
posuit S. R. C. Princeps Paulus Eszterházy. — Abi viator! Et cum magnas abiisse in cineres

animas audis, ingemiscens, ut ex his cineribus immortales resurgant phoenices,

preCare, naM DeCet. (170U)

A négy hs, kikrl a fölírás szól, a vezekényi csatában esett el 1652-ben

s a csata után következ napon itt temették el ket. A szentély falain függ
8 hatalmas trophaeum: a két legnagyobbik a vezekényi hsöké; aztán Esterházy

I)á nielnek, Sándornak, Ferencznek, Istvánnak egy-egy szép czímere; egy
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A REGI EGYETEMI TEMPLOM.

névtelen Esterházy-ezímer s végül Ocskay Imre díszes czímere. Mind a

XVII. századból.

A franczia hadjárat idején igen nagy kár esett a templomban és a

kriptában is. A katonaság feldúlta a sírboltot s ott mindent széthányt.

A jezsuita-kripta fülkéibl mindent kiszórtak s ma úgyszólván egynek a

maradványai sincsenek külön. A családi sarkophagokat is összerongálták.

1865-ben a család kijavíttatta s a boltozatot vasrácscsal elzáratta. Erre

vonatkozik a márványlap föliratának a vége

:

Hoc monumentum restituit ossaque maiorum iniuria temporum dissipata colligi ac tumbas
refiei iussit Paulus Eszterbázy de Galántba. MDCCCLXV.

A templom eleinte nem volt kifestve és a mai stucco-munkák sem
voltak meg. Az egésznek világoskék színe volt. A nagyszer díszítés Esterházy
Pál bkezségét dicséri. A mennyezeten s az oldalfalakon is szép festések voltak.

Különösen kitnnek a kápolna boltozatán látható stucco-munkák és az egyes
mezkben volt freskók. Ez utóbbiaknak s a gazdag aranyozásnak legnagyobb
részét sikerült eltüntetni. Ma t. i., a mennyezetet kivéve, az egész templom
fehérre van meszelve. E kíméletlen eljárást fképpen az tette szükségessé, hogy
az említett hadjárat alkalmával a katonaság itt telelt s a templom belseje

annyira megrongálódott, hogy utána jóidéig nem is használták, a festés

költséges kijavítására meg nem gondolhattak.
A kápolnák fölött mindkét oldalon szobasorozat volt s onnan a ma is

látható fels karzatra volt kijárás. Ezek a bennlakó világi vagy egyházi
növendékek helyiségei lehettek. E templomban voltak az egyetemi fölavatások,
vagy ünnepségek. Mintegy 7 vallásos társiüat, sodalitas virágzott itt, s ezek
közül 3 az egyetemi ifjaké volt. 1561-ben 9 vértanú ereklyéit kapta meg a
templom s azok az oltárok ereklyetartóiban máig megvannak. Mint érdekes-
séget említjük meg, hogy a sekrestyében két kép van s az egyiken a Mária
név betinek szokásos csoportosítása, a másikon az ismeretes J H S van
ki hímezve. A kép hátára az van nyomtatva, hogy Ghymesi Forgách Pál
vál. püspök ..édes leányának" a hajából készült a XVIII. század elején.
Forgách ugyanis neje halála után papi pálvára lépett, egyik leánya pedig itt

Klarissza-apáeza lett.
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Ma az invalidusokon kívül a gimnáziumi ifjúság látogatja e gyönyör
templomot s mindez ideig egyetlen a városban, melyben minden vasárnap

- s máskor is sokszor - - magyar prédikáczió van. Kapuja fölött a dics
alapító czímere van s e fölirat:

Com. Nicolaus Esterházy R. H. Pal.

A templom körül van a város harmadik tere, mely az ezredéves
ünnep óta Pázmány-tér néven szerepel. Azeltt a templomról ezt is Szt.

János-térnek nevezték, az egyetem idejében pedig „fórum Academicum",
azaz Egyetem-tér volt.

Mieltt ez óriási épületcsoporttól s a hozzáfzött szép emlékektl búcsút
vennénk, befejezésképpen említsünk meg néhány nevesebb férfiút, kik itt

az egyetemen s a gimnáziumban tanítottak.

Az egyetem nevezetesebb rektorai és kanczellárai : Dobronoky, Sennyey,
Szentiványi, Kecskeméthy, Szerdahelyi, Rajcsányi, Kunics, Kéri stb., kik a
magyar irodalomban is ismert alakok.

A hittudományi kar tanárai közül ismeretesebbek: Nádasdy, Bárányi,
Szentiványi, Szerdahelyi, Csapody. A jogi karon : Otrokocsi Fóris, Bencsik,
Szegedy s mások. A bölcseleti szakon : Inchoffer, Hevenessi, Timon, Thuróczi,
Kazy, Kaprinay, Pálma, Pray, Katona stb. A fizikát a világhír Hell
Miksa is tanította; a mathematikának a tanára Dugonits, stb.

A gimnáziumi tanárok közül is csak a legnagyobbakat említjük meg:
Káldy, Dobronoky, Forró, Nádassy, Pereszlényi, Szentiványi, Szúnyogh (a

félelmetes vitázó), Csete (szónok), Hidy, Timon, Árvay, Péterfy, Rajcsányi,
Kéri, Kazy, Szegedy, Sajghó, Pray, Kunics, Frivaldszky, Katona s mások.

A mai Felspatak-utcza az egyetem életében Jezsuita-utcza nevet
viselt. Mai nevét pedig a rajta végig folyó pataktól vette.

Az egyetemi templomtól vette nevét az a rövid, mindössze 14 házból
álló utcza, melynek néhány épülete számot tart arra, hogy hazánk mveldés-
története foglalkozzék velk.

sá -Adalbert
Mindjárt a templom mellett, az utcza sarkán látunk egy ódon külsej,

szeminárium, emeletes épületet, mely 1886 óta a 4 osztályú községi polgári fiúiskolá-n&k

s részben a róm. kath. elemi fiúiskolának szolgál lakásul és ugyanitt van
az iparos- és keresked-tanulók iskolája is. Az épület mai alakját csak
1710-ben kapta, de mint intézet sokkal régibb. Pázmány ugyanis 1623-ban
a sarkon a Wanker-féle házat megvette, hogy ott egy jezsuita föl-

ügyelete alatt szegény nemes fiúk lakjanak s a gimnáziumba járjanak.

A növendékek száma 25 volt s czíme : Szt.-Adalbert burzája. De Pázmány
nem tett le biztos alapot, s az egyetemi tke kamataiból juttatott évi ezer

forint keveset segített. Majd fpapok, mágnások és polgárok adományaiból
60 személyre terveztek bennlakást, de ez sem volt elég biztosíték. A jezsuiták

Pázmány halála után el is hagyták. 1642-ben megint hallunk róla, s mikor
a svéd támadások alkalmával az olmüczi egyetemi hallgatók közül többen
idejöttek, Lippay érsek itt helyezte el ket. Most már kispapok is voltak köztük
s czíme Seminarium S. Adalberti lett. Itt tanultak a székesegyház énekesei

és zenészei. Mikor pedig a templom hosszában 2 házat s a Szt. János-utczá-
ban a Pyber-féle házat megvették, 1710-ben L alakú emeletes épületté fej-

ldött s keleti végébe a ma is látható kápolnát építették. Az Amadé Ilona,

Koháry és Kolonics-féle alapítványokkal ellátott intézet a jezsuiták vezetése

alatt szép fejldésnek indult s lassanként úgyszólván a nemzetiségi kispapok
intézetévé lett. Az egyetemmel együtt ez is Budára került. A város 1783-ban
megvette s ekkor bérház lett. Ma az említett iskolákon kívül itt van a pozsony-
megyei magyar közmveldési egyesület könyvtára s régiséggyjteménye, a

katholikus legényegyesület helyiségei s a nagyszombati ipartestület irodája.
Az érseki Ezután 3 nagy épület következik, melyek ma az érseki fgimnázium

°g
k™nrikt™.

s

és a királyi érseki konviktus czéljait szolgálják. Mind a háromnak érdekes
története van.

Az els a fgimnázium épülete. Nagy, négyszög, emeletes épület,

A keleti oldalon, hol a tantermek vannak, kétemeletes, a déli oldal pedig
hiányzik. Alapját Lippay prímás vetette meg az 1648-iki tart. zsinaton, mikor
is a püspököket felszólította egy általános szeminárium alapítására. A leg-
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többen azonnal hozzá is járultak az alaphoz s egyházmegyéik részére meg-
állapított számban növendékeket küldtek. Ez épület helyén is Pyber-féle

házak voltak. Erre az intézetre fordították Lósy primás 35.000 frtnyi hagya-
tékát is, a mai kétemeletes szárnyát pedig Illyés püspök hagyatékából épí-

tették. A jelöltek számára szükséges rész már 1652-ben készen volt. Egészen
a római német-magyar Apollinare szeminárium mintájára szervezték s a
növendékek itt is vörös talárt viseltek : ezért hívták sem. generálé rubro-

rumnak. Lippay Magyarország Patronájának ajánlotta föl. Kapuja fölé

helyezték Lippay czímerét, melynek ma már csak a helye látszik. Alatta e

chronostikon olvasható

:

GeorgIVs LIppal ArCklepIsCopVs Strlgonlensls prIMas Ungarlae
LegatVs natUs UnlVerso CLero regnl apostolid. (1649.).

Lentebb olvasható Lippay jelmondata : Coniungete Deo et sustine.

A növendékek száma csakhamar 70—80-ra rúgott s a jezsuiták ezekért

a káptalani Stephaneum-seminariumot mellzték, st egyideig nem is vezet-

ték. Az egyetemmel ez is elköltözött a városból s beleolvadt a központi

szemináriumba. Ettlfogva az épület katonai iskola s a régi, szép árkádos
folyosók s termek jelentékeny s káros átalakítást szenvedtek. Scitovszky
primás itt helyezte el 1853-ban a megalapított 8 osztályú gimnáziumot.
Itt említjük meg azt is, hogy az egyetem elköltözésétl 1784-ig a gim-
názium a mai katonai kórházban volt.

A következ épület, mely a gimnáziummal összeköttetésben van, egykor
esztergom-fegyházmegyei növendékpapok és világi nemes ifjak intézete

volt s Szelepcsényiben tiszteli alapítóját. A gimnáziumi épülettel folytatólag

két — keleti és nyugati — szárnyból áll ; az elbbi két-, az utóbbi egy-
emeletes és középen egyemeletes traktus köti össze. Szakértk nagy elisme-

réssel szóltak széles, boltíves folyosóiról s termeirl. Egykor délfelé valamivel
hosszabb volt, igen szép fbejárattal. Mikor késbb a vele szomszédos kon-
viktust építették, a boltíves déli részt megcsonkították. Kicsiben ez intézet

már 1668-ban megvolt, mert a Stephaneum-seminarium már szknek bizo-

nyult. Szelepcsényi ide világi ifjakat is felvett. Az egészet a jezsuiták vezették.

1678-ban 17 ezer forintot tesz le ez alapra, s mikor többen is adakoztak,
(Szenttamási 11 ezer, Illyés 50 ezer, Gubasóczy 35 ezer frtot), akkor a szom-
szédos házakat is megvették. Teljes díszében csak 1700-ban állott, mint szép
portaléjának a chronostikonja mutatja:

HonorI gLorlosIssIMae Vlrglnls orbls CoeLIqVe regináé posVIt plVs
prlnCeps GeorgIVs SzeLepCsénl, arChiepIsCopVs Strlgonlensls. (1700).

A kapu fölött Szz Mária szobra s Szelepcsényi czímere áll. A föld-

szinti rész ma már nincs használatban. Az utczai szárny a 20 ezer kötetnyi
tanári könyvtárnak szolgál helyiségül ; részben tanári lakás. Az összeköt
épület már düledez. A keleti szárnyon, földszinten van a gimnáziumi ifjúság

díszes színháza, melynek tágas néztere, karzata, erkélye s 12 páholya van.
Mai, emeletes alakját 1875-ben nyerte. Alapítása, fejlesztése körül nagy érdeme
volt Scharnbel; Graeffel és Komlóssy tanároknak. A gimnáziumi ifjúság itt

évenként legalább 2 színieladást és hangversenyt szokott tartani. E szárny
közepébe épült az egykori szeminárium Mária-kápolnája, melyet ma a kon-
viktorok a téli hónapokban használnak. A második emeleten az I—III. oszt.

konviktorok helyiségei vannak. E két épület udvarát használja a gim-
náziumi ifjúság.

A gimnázium, mint már tudjuk, 1852 óta van az esztergom-fegyház-
megyei papok vezetése alatt. Scitovszky primás akkor alapította meg
200,000 írttal. Mivel a benczések alatt csak 6 osztályú volt, az emelkedett
szellem primás a Marianumban szervezte az érseki liezeumot (a 7. és 8.

osztályt) s abba a klerikusokon kívül világi ifjak is jártak. Mikor pedig
1850-ben a gimnáziumot 4 osztályúvá fokozták le, a primás az 5. és 6. osz-
tályú tanfolyamot is megalapította liczeumában s így 1852-ben könnyen
megalakulhatott a 8 osztályú érseki fgimnázium. E liczeumnak, illetleg
gimnáziumnak több nagynev tanára volt, kik közül nem egy, magas egy-
házi méltóságra vagy országos hír tudós nevére tett szert. Sctmassa, Hidasy,

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye.
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Mésslényi, Császha fpapok, Szuppan Zsigmond, Aschner Tódor, Knauz Nándor,
Graeffd János, Gzlambos Kálmán (ma lazarista), Frakaói Vilmos, Pór Antal,
Bodnár Zsigmond, Hettyey Samu (a meghalt pécsi püspök), Komlóssy Ferencz
s mások ez intézetekben tanítottak több-kevesebb ideig.

Az intézet tanulói közé tartoztak jóidéig az egyházmegye növendék-
papjai is. A 7. ós 8. osztálybeliek - - az ú. n. liczeisták — 1865-ben Eszter-
gomba költöztek. Tíz év múlva itt helyezte el Simor primás az 5. és 6.

osztályú papjelölteket, de ugyancsak tíz óv múlva — 1885-ben — eltávoztak
azok is.

konviktTs
Ezután a város legdíszesebb, legaranyosabb régi épülete következik: a

Pázmány-alap ította nemesi konviktus, melynek mai épületét Mária Terézia
emeltette (1747—54). Négyszögalakú, kétemeletes, impozáns épület s úgy
magas ós széles folyosói, mint lépcsházai és gyönyör termei a Mária Terézia
korabeli építés méltó remekei. Az építést Grueber ígnácz jezsuita vezette.

Ötvennél több terembl áll, melyek a modern igényeket is teljesen kielégít-

hetik. Maga az intézmény Pázmány hazafias gondolkozásának alkotása.
Hazánk nemeseinek mveldésére 1624-ben 50,000 frttal s az évi 5000 frtnyi

pizetummal alapítja s a jezsuiták vezetésére bízza. S mert az alaphoz II.

Ferdinánd is hozzájárul 2000 frttal, „Kir. érs. nemesi konviktus 1
' czímet

viselt. Második megalapítója Teleydi János, kalocsai érsek, ki a mai épület
helyén volt házát, még Pázmány életében, fölajánlotta s a szk Káptalan-
utczai Szabó-féle házból ide költöztek a növendékek. Késbb Telegdi hagya-
tékából még egy szomszédos házat kaptak s ettl fogva gyors fejldésnek
indulhatott. 1666-ig inkább a Telegdi-alapból élt, mert a pizetumot Pázmány
halála után legtöbbször nem adták me?. Azért hivatalos iratokban is (a

városi levéltárban is) Gonvictus nobdi'im TeUydyanus néven szerepel. 1666-tól
fogva azonban a pizetumot rendesen folyósítják s az intézet szépen fejldik.

Már külön színházuk is volt s több egyetemi hallgató is volt köztük. Virágzása
közben érte az 1683-iki tzvész, mely után pusztulásnak indult. S mikor
hamvaiból már némileg kikelt, II. Rákóczy Ferencz és Haister katonái sanyar-
gatták s élték föl. 1714 után szinte megsznt. Mária Terézia újra szervezte

s modern alapokra fektette. Az épület díszes, nagyszabású portáléján e fölírás

van: Religioni, bonis artibus. MDOCLIV.
Délkeleti sarkán hatalmas kupola alatt van, a konviktorok nyári kápol-

nája. A mennyezeten az Apokalipszis-bi vannak fantasztikus falfestmények.

Az új palota csakhamar benépesült s a legszebb reményekre jogosított.

Nagy baj volt az, hogy ekkor már szerte hódított a jezsuita-ellenes áramlat
s ez az munkásságukat is nagyon megnehezítette. Mikor azután 1773-ban
a jezsuita-rendet eltörölték, attól fogva ex-jezsuita világi papok s pálosok
vezették az intézetet. Az egyetem elköltözésekor az Adalbertinumban és

Marianumban volt világi ifjakat itt helyezte el Bdthyány primás. 1784-ben
II. József meglátogatta s utána mindjárt beszüntette. A nagyszer épület

azután egész 1850-ig katonai iskola és invalidus-lakás volt. Scitovszky primás
1850-ben visszaállította, de az egykori alapítványokból s birtokokból csupán
a pizetumot tudta számára visszaszerezni. Ezért alapja nincs is biztosítva.

39 alapítványi hely van s átlag 5 ) fizet nve üdék. A most ismertetett 3

nagy épület mögött jól gondozott, tágas kert terül el, mely a gimnázium és

konviktus hygieniájára kedvez hatással van. A konviktusi épületben laknak
a gimnáziumi tanárok is.

Ha a csaknem kizárólag földszintes házból álló Pék-idczát s a Fels-
patak-utczát magyarázatot nem igényl nevén megemlítjük, el is mondtunk
mindent, a mi a délészaki irányban parallel haladó utczákról szót érdemel.

Egyetlen nagyobb Kereszt-utczája a városnak az, mely a ferencz-

rendiek mögötti kiskaputól a plébánia-templom mögötti kapuig halad s

3 utczát foglal magában: a Színház-utczát, mely a színház keletkezéséig

Ferencziek-utczája néven szerepelt, a Nagy Lajos-utczát s a Szeminárium-
utczát. Közben van a Ftér, melyrl már szóltunk,

hil^olás^ilaza
Azután a Nagy L<rios-utcza következik; nevét onnan vette, mert a hagyo-

' mány szerint az utcza sarkán lev, egykor Popovich-féle házban halt meg
Nagy Lajos király. A pozsonyi Toldy-kör elször a szomszédos Somogyi-
féle házat tartotta a kérdéses helynek s emléktáblával is megjelölte. (1879).
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A fölmerült vita következtében az utánjárás, a hagyományra s más
egyéb adatra támaszkodva, kiderítette, hogy a Popovich-féle házban halt

meg a nagy király. Találtak is benne a földszinten két alacsony kamrát,

melyeknek a boltívei a XIV. század Ízlésére emlékeztetnek. E vita magyarázza
meg' az egyik föliratnak komikusan hangzó „valódi" szavát. E 281. számú
Popovich-féle épület déli falán, márványlapon e fölirat olvasható

:

Ezen házban,
mely egyes udvari részeiben
a XIV. század elején épült,

hunyt el

a nemzedékek óta fennálló

hagyomány szerint

Nagy Lajos
Magyarország dics királya

1382 szeptember 11-én.

A félezredes évforduló alkalmával a pozsonyi Toldy-kör indítványára
ezen emléktáblát kegyeletbl emelte Popovich Sára, háztulajdonosn. 1882.

Ugyanezen háznak a Pék-utcza felli részén, az említett helyiségek
táján pedig ez a fölirat van

:

Nagy Lajos királynak
valódi halálozási háza

és szobája,

1382 szeptember 11-én.

Az utczát a XIV. századtól fogva Sarkantyús-utczának hívták a leg-

újabb idkig. Nevét valószínleg az itt lakó ötvösöktl, vas- és rézm-
vesektl vette.

Ebben az utczában s a vele derékszög-alakban húzódó Simor-utczában a.z orsoiya-

van a Szt Orsolya-rendi apáczák nagy épületcsoportja, mely templomból, kolos- épüirtesóportja.

torból, internátusból s 3 igen népes
iskolából áll. E ni szerzet 1724-ben
jött a városba Pozsonyból. Pártfogóik
Spáczay Pál érseki helynök s maga
Esterházy primás, az els fnöknnek
— E. Alojziának — rokona. Sok küz-
dés után e helyen biztos lakást szerez-

tek s kegyes fpapi, fúri adományok-
ból kisebbszer templomot építettek.

Alapkövét már 1729-ben letették, de
sok közbejött akadály következtében
csak 1776-ban szentelhették föl Szt.

Anna tiszteletére. Eleinte nagy nehéz-
ségekkel, több irányú akadékoskodás-
sal kellett megküzdeniök. Azonban az
50.000 frtnyi apáczai hozomány s vagy
40.000 forintnyi kegyes adomány lehe-
tvé tette,, hogy több házhelyet vegye-
nek s megfelel helyiségeket építhes-
senek. Iskolájuk a magyar tanítás és
kézimunka dolgában hamar jó hírnévre
tett szert. Már kezdetben voltak bels
és küls növendékeik. Mária Terézia
igen kegyelte ket s 15.000 forintnyi
adománynyal támogatta nemes törek-
vésüket. 1798 után tágasabb internátust
építettek s 3 osztályú osztott iskolájuk
volt. Scitovszky 1856-ban 30.000 frton
kibvítteti lakásukat, majd gyjtésbl
megépítik a szögletházat. 1859-tl fogva
képesített tanerik voltak 4 osztályú
bels és küls osztott iskolájuk számára. az orsolya-apáczák temploma.

13*
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Az érseki
liúarvahaz.

A város falai.

187 /-ben megnyitják az elemi iskola 5. és 6. osztályát, 1891-ben pedig a
4 osztályú polgári iskolát. S végül 1894-ben létrejött a 4 évfolyamú ni
praeparandia. 1902-ben vagy 60.000 forinton - - gyjtésbl és kölcsönbl -

az Alsópatak-utczáig tágas kétemeletes épületet emeltek, úgy hogy most
egy nagy négyszög területet foglalnak el épületeik. Iskoláikat vagy 700
növendék látogatja s közel 100 bennlakó növendékük van. Fpapi alapít-

ványi hely is van vagy 30. Tanításuk, hazafias nevelésük, minden szakra
képesített tanerik nagy elismerést érdemelnek.

A konviktussal szemben, a Simor-utcza végén, van az érseki fiúárvaház,
mely a Szeminárium-utczát nyitja meg. Az utcza nevét onnan vette, mert az
épület századokon át egész 1850-ig az esztergomi fegyházmegye szeminá-
riuma volt, de meg a konviktusi épület is egyidben szemináriumi jelleggel

bírt. Azeltt ezt is Sarkantyús-utczának nevezték. Ez épület 1886 óta fiúárva-

ház, a mikor azt Simor prímás polgári iskolai s gimnáziumi tanulók szá-
mára megalapította s Szt. Vincze apáczáira bízta, kik azt minden tekintetben
igen jól vezetik. A növendékek száma vagy 80.

A mai szép, emeletes épület 1724-ben készült. Mint láttuk, a Páz-
mánytól újraszervezett Marianum-seminarium elkerült a defieientia épületbl
s Mariano-Stephaneum czímen egyideig a Káptalan-utczában, majd ez épület
helyén mködött. Koháry István s mások alapítványai sem tudták fölvirá-

goztatni. Majd Mérey kanonok s a már említett Spáczay vikárius adomá-
nyaiból lassanként fölépül a mai ház. A Pázmány-féle szervezés értelmében
egy esztergomi kanonok áll az élén; lelki gondozásukat jezsuiták végzik s

az egyetemen hallgatják a theologiát. Késbb, mint tudjuk, a jezsuiták nem
igen tördtek vele s Barkóczy prímás végleg föl is mentette ket ez állásuktól.

A növendékek száma 70—80 volt. 1777-ben ez az intézet is követte az
egyetemet. Batthyány prímás azonban 1790-ben visszahozta s vezetését világi

papokra bízta. Itt volt aztán 1850-ig, mígnem ez is Esztergomba költözött.

Ettl fogva 1886-ig az érseki helynök lakása volt. A régi Szt. István-kápolna
az udvar felli kis torony alatt van.

A hozzá harmadik ház szintén történeti érdekesség. Mikor Bethlen
a magyar szent koronát Pozsonyból elvitte, a menet itt megállapodott s a
koronát azalatt Mednyánszky László báró nagyprépost lakásában helyezték el.

Arady János kanonok ez esetet a homlokzaton egy chronostikonnal örökí-

tette meg 1792-ben, mely így hangzik:

His ego sVb teCtls qVonDaM peregrlna qVIeVI.

A versbl kiolvasható évszám — 1624 — mint tudjuk, nem felel meg
a valóságnak mert akár elvitelekor (1620), akár visszahozatalakor (1622)

történt az eset, egyikre sem alkalmazható az évszám ; maga az eset azonban
megtörtént.

E házzal szemben van a 4 osztályú, áll. segélyezett községi polgári

leányiskola épülete. 1824-tl fogva itt volt a kerületi tábla hivatala, míg csak

1876-ban meg nem sznt. A tábla jegyzkönyvei a gimnáziumi tanári

könyvtárba jutottak, Prileszkynek, a tábla hivatalnokának, ajándékul adott

könytárával együtt.

A városnak minden tekintetben legutolsó részei az ú. n. Bástya-ulczák.

Ezek a városfal mentén épültek s barátságtalan, apró házakból állanak.

Udvarról, kertrl persze itt szó sincs és a házak egy része a falba is bele-

épült. Ezek az északi, déli s részben a keleti fal mentében vannak.
Ezzel aztán össze is foglaltunk a belvárosban minden említésre méltó

dolgot. A bels város 605, a küls város 184 házszámból áll, tehát az egész

város 789 házat számlál.

A város falai ma már semmi szolgálatot sem teljesítenek. A négy nagy
torony közül már egyik sincs meg. A közöttük volt 6—6 kisebb toronyból is

csak a nyugati oldalon láthatni négyet elég jó karban. A két fkaput, mely
a futcza két végén volt, s a fölöttük lev tornyokat 1820-ban lebontották.

A Jerichó-utcza végén volt a Maláta-kapu, a katonai tébolyda mellett a

Lanzer-kapu (azeltt Zsidó-kapu) s az elbbit 1860-ban, az utóbbit 1862-ben

lebontották. A fkereszt-utcza két végén lev két kisebb kapu régóta nyitva

volt. A városfal küls oldalához s még távolabb épített házak, gazdasági
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A MEGYEI KÖZKÓRHÁZ.

majorok, gyártelepek

és kertészetek alkot-

ják a küls várost,

mely két részre, Alsó-

és Fels - külvárosra

oszlik.

Már említettük,

hogy a küls építkezés

sokáig tiltva volt s

1601-ben a meglev
házakat is lebontot-

ták. De a XVIII. szá-

zad békésebb évtizedei

mindjobban felbátorí-

tották a lakosságot.

Különösen az eszter-

gomi kanonokok, inté-

zetek s világi elkel-
ségek építettek szép

lakásokat, melyek kö-
zül néhány ma is látható s legtöbbje nagyúri ízlésrl s jómódról tanúskodik.

Nagy telkeket vettek a városnak mind a négy oldalán s azokat elég magas
kfallal vették körül. Elköltözésük után helybeli polgárok kezére kerültek s

azok gazdasági épületekkel rakták meg. Különösen a nyugati oldalon van

néhány szép major. A Krausz-féle major végében ma is látható egy magasabb,

toronyszer helyiség, mely a Gsákyaké volt s itt állítólag MartinoviU néhány
éjjeli gyülekezetet tartott. Ujabban ezen az oldalon néhány csinos földszintes

ház is "épült. A déli oldalon, a Pálos-utcza végén, van az 1880-ban megsznt
lövegyesület háza, mely 1795 körül épült s 1802-ben nagy udvarával együtt a. ía^ejyesüiet

Berchthold grófn bkezségébl földiszíttetett. Ez alkalommal az udvari

kapubejárás fölé helyezett chronostikon az 1802. évet kétszer tartalmazza,

így hangzik :

ConCors SoCIetas JaCVLatorla LIberae reglaeqVe Vrbls TyrnaVIensIs
portaM banC pVbLICI ornatVs gratla ereXIt — Cbarae patrlae boC paCto

DefenDenDae Intenta. (1802.)

E klapot a most épül járásbírósági épület miatt el kellett távolítani.

A lövház mai alakját 1867-ben kapta. Ma mulatságok, díszebédek s egyéb
ily alkalmak rendezésére használják. Ez a lövész-egyesület 1838-ban tartotta

meg 600-ik évfordulóját; e szerint tehát egyenl korú volna a szab. kir.

várossal. Ez épülettel szemben van az Lmmer-fé\e ház nagy kertjével.

E házat 1754-ben építtette Mária Terézia a konviktus számára s a kert is

azé volt. Késbb egy kanonok vette meg.
Odább, a vasúton túl, terül el a Pozs>,ny-vármegy i nyilv. jeli kórház

modern berendezés épülete. Közadakozásból épült 1824-ben 40,000 frton.

A Bach-korszak idején közkórház volt. 1867-tl fogva ismét magánkórház
s 1886 óta Szt. Vincze apáczái gondozzák. 1898 óta nyilvános jelleg s

40,000 frton tetemesen javították. Most épült külön helyiség a ragályos
betegek számára, továbbá bonczoló- és halottas-kamra. Evenként átlag ezer

beteg van benne. Fejlesztése köri nagy érdeme van Christian János dr.-nak.

E nagy hely azeltt a Rubrorum seminarium kertje volt.

Tovább haladva, a gyepmesteri lakáshoz érünk, mely mellett egy
kkereszt van. Az egykori pallos-jog áldozatai e feszület eltt végezték
utolsó imájukat s itt végezték ki ket.

A várostól délkeletre, a modorfalvi út mentében, van a Treumann-féle
malátagyár. Ez az épület azért érdemel említést, mert ez alatt van az a
nagyméret pincze, melyben 1824-ben a Seulinyi-íéle 2110 urnás boroshordó
volt, a mely legnagyobb volt egész Európában s a nevezett évben tele volt
borral.

A vasúton túl három temet van. Az ág. evangélikusok 1798-ban kaptak
temet-helyet; a mait 1846-ban alapították. A katonai temet 1783-ban

A megyei
közkórház.
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A szegényház.

Hatóságok,
hivatalok.

Városi hatóság.

Egyházi
hatóságok.

Intézetek,

egyesületek.

keletkezett. Az izraeliták közös temetje 1878-ból való, másik temetjük,
mely a Komálom táján van, 1800-ban alakult.

A küls város keleti részén apró bázakon kívül két téglagyár van.
Az északi rész még a XVIII. század közepéig városi halastó volt. Mária

Terézia elrendelte leesapoltatását, mert mocsarai a város levegjét nagyon
rontották. Másik felén, az észak-nyugati részen, terül el a bíres Stummer-
féle nyersczukor-gyár. Mellette van a városi uszoda.

A czukorgyáron túl van a már említett régi temet. Mellette ,van az
srégi városi szegényház, a Lazaretum. Alapítási ideje ismeretlen. Állítólag
már I. Mátyás idejében keletkezett s már akkor említik a nagy bársfákat,
melyek közül öt ma is megvan. Az intézetet Szt. Vincze apáczái vezetik;
kápolnája is van Szt. Fábián s Sebestyén tiszteletére s ezt az intézettel
együtt 1747-ben benedikálták. Itt van a Kálvária is, mely mai díszes alakját
1900-ban kapta Müller József adományából. Azeltt is ott volt (1730 óta)
Scbmidt kanonok adományából s a polgárok gyjtésébl.

Mögötte az V. huszárezred 6. századának a kaszárnyája van. A báz
egykor a jezsuitáké volt; azok megszüntetése után Luzsinszky kanonoké,
majd a családjáé lett.

Ha még a gyufagyárról s a két malátagyárról megemlékezünk, befejez-
hetjük az épületek ismertetését.

Szóljunk még valamit a város szervezetérl és társadalmáról.
Nagyszombat is, mint több szab. kir. város, elvesztette egykori jogkörét,

hatóságait. Ma közigazgatási hatósága élén polgármester áll.

A városban a következ állami hatóságok, hivatalok vannak: kir. járás-
bíróság, járási szolgabíróság, kir. közjegyzség, m. kir. adóhivatal, pénzügyri
biztosság, m. kir. posta- s távíró-hivatal, m. kir. államvasúti állomás.

A városi hatóság élén Franciscy Lajos dr. áll. Van továbbá a városnak
árvaszéke, rendri hivatala (kapitány Kratky Ferencz), számvevsége, pénz-
tári hivatala s fogyasztási adóhivatala. Képvisel-testülete áll 57 virilistából

s 56 beválasztott tagból. A városi ügyek elintézésére van jogügyi, pénzügyi,
gazdasági és építészeti, szegényügyi, közegészségügyi, színházi, iskolai, szám-
vizsgáló- és gázbizottsága. Városi fügyész: Borovánszky Ede; tanácsos :Moravek
Antal; mszaki tanácsos: Windisch István; fjegyz: Schwendt János; aljegyz:
Kanovieh Elemér ; számvev : Hopfer Gusztáv.

Egyházi hatóságok : érseki helynök Jedlicska Pál praelatus, apátkanonok

;

róm. kath. plébános: Halmos Ignácz dr. apátkanonok; a jezsuita-kollégium
rectora: Molnár László; a ferenczrendi kolostor házfnöke: Thurkovies Engelbert.
Ag. ev. lelkészek : Farkas Géza,, Albrecht Géza. Statusquo ízr. rabbi : Stein

Miksa; orth. rabbi: Rcichenberg Ábrahám. Kulturintézetei közül : igazgató az

érseki fgimnáziumban Khalmi József, a ni praeparandiában Znamenák
István, a róm. kath. fiú-iskolában Goldberger Soma, az államilag segélyezett

községi polgári leányiskolában Alszeghy János, a községi elemi iskolában
Horváth József. A róm. kath. fiúiskolának mind a négy osztálya párhuzamos.
A népnevelés szolgálatában áll még az ág. ev. hitközség 2 tanítós népisko-
lája, a statusquo és az orth. izr. hitközségek külön-külön népiskolája, amaz 4,

emez 2 tanítóval.

Megvannak városunkban azok az intézetek és egyesületek is, melyek a
valláserkölcsiséget, a nemzeti szellemet, a mveldést, a humanizmust,
a társadalmi érintkezést ápolják. A kath. legényegyesület, a nagyszombati ker.

róm. kath. népnevelök egyesülete czímében viseli czélját is és ni ipariskolát tart

fenn, a Szt. Adalbert-egyesület hivatalos czélja a tót kath. irodalom ápolása

és terjesztése, és 1861 óta mködik a Dalos-kör, mely sikerült hangversenyeket
szokott tartani.

A magyar szellem ápolása és a mveldés terjesztése czéljából alakult

1880-ban a Magyar Kör, melynek 115 tagja van; 1902-ben a Magyar polgári

kör, mely 150 tagot számlál. A Pozsonyi magyar közmveldési egyesület

nagyszombati fiókja, melynek fejlesztése körül elévülhetetlen érdeme van
Alszeghy János polgári iskolai igazgatónak. Szakszeren rendezett könyvtára
6100 kötetbl áll s nyomtatott katalógusa van. Két év eltt alakított „Történeti

emléktár
1
' czím szakasza már 285 értékes darabot tartalmaz, fképpen az

1848—49-es évekbl. A könyvtár használata vasárnaponként 245—370 drb.
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könyv körül váltakozik. Jelentékeny pénz-
adományokon kívül már négyezernél több

jó könyvet osztott ki. Mkedvel eladásai,
fölolvasásai nagyban hozzájárulnak a város
örvendetes magyarosodásához. Az egyesület
újjászervezésére Af>pwnyi Albert gróf maga
is eljött 1902 ben, jelezve, mily fontos

poziezió e város a magyarság ügyében.
Jótékonyeyxjesidetei sorában látjuk a

Vörös- kereszt-, Szt. Vincze- és Leves- egyesü-

letet, az ág. ev. és izr. segí'ö-egyesületeket.

Van továbbá kereskedelmi olvasó-egyesü-
lete, ipartestülete, kerületi betegsegélyz
pénztára. Városi 1a/> diákpénztára már 1846-

ban alakult s alaptkéje azóta megkétszere-
zdött. Hitelintézete is jóhír.

A legnagyobb elismerés illeti siszépít-

egyesüli-tet, illetleg a város közönségét, mely
lehetvé tette annak létrejövetelét. A 90-es
évektl fogva a különben nagyon árnyék-
tálán és alig fásított várost nagy sétatérrel

ajándékozta meg. Volt ugyan azeltt is

némi árnyékos helye a városnak, mert hisz

az egykori falárkot a XIX. század elején

félig betemették s azt köröskörül, fképp
a déli s leginkább a nyugati oldalon sr
fasorokkal ülteitek be (1M7), de ez még
mindig nem felelhetett meg a jogos kívá-

nalmaknak. A szépít-egyesület a város és

állomás közötti teret virágos- és mkertté
20 percznyi járatú szép sétateret s a végén

A NAGYSZOMBATI HONVEDEMLEK.

alakította át s a várostól vagy
, vegén tágas parkot alkotott. Végül

megemlítjük a jól szervezett, népes tzoltó-egyesületet, melynek nagyon jó

zenekara van.

A városban 3 lap jelenik meg. A Nagyszomlati Hetilap 1868-ban indult

meg Tytvauer Wochenbbitt czímen ; 1878-tól fogva az els czímen, s fél magyar,
fél német szöveg. Szerkesztje Thinagl János. A másik hetilap éppen most
indult meg Nai.y>Z(>mbali Hírlap czímen. A harmadik Kollár Márton szerkesz-

tésében Katid'ch- Noiiny czímen szerepel.

E város is szomorú példa arra, mennyire pusztul a kisiparos-osztály.

Nagyszombat századokon át híres volt ezéheirl, ötvös, szíjgyártó- és csizmadia-

iparáról. A czéhek törzskönyvei és remekei is részben a budapesti level-

es könyvtárakba, meg a nemzeti múzeumba kerültek.

Ha a kisváros szerény igényeinek megfelel ipari termeléstl eltekin-

tünk, alig marad valami megemlíteni való. De még erre az igényre sem
igen számíthatnak, mert Pozsony és Bécs közelsége, továbbá a gyári produk-
tumok ettl is megfosztják ket. A czukor- és gyufagyár nem itt értékesíti

termelését ; 5 kisebbszabású malátagyára, 3 eczet- s 2 szeszgyára csak csekély

részben találja föl e városban keresletét; 3 téglagyára van, de ezek is jobbára
a vidékre vannak utalva, mert itt az építés látványosság számba megy.
Évtizedenként legfeljebb 4—5 lakóház épül. A kisiparosok közül még a
csizmadiák örvendenek érdemlegesebb keresletnek, mert a jómódú föld-

mívesnép asszonyai és leányai kizárólag csizmában járnak. A 42 csizmadia
azonban még így is sok. Mint kurióziumot említjük meg

:
hogy e város

pékjei ma is annak a jól megérdemelt hírnévnek örvendenek messze vidéken,
melyrl egy historikus (Korabinsky) már vagy 120 évvel ezeltt érdemesnek
tartotta külön megemlékezni.

Kereskedi-lme szintén nem oly élénk, mint a minrl a város régi évkönyvei-
bl értesülünk. A szegényedés, meg Pozsony és Bécs közelsége okozza annak
a hanyatlását is. Vásárjai még 30 évvel ezeltt messze vidékrl egybevonták az
eladókat s vevket; mostanság évrl-évre néptelenebbek. Marha- s fképpen
lóvásárjai ma is látogatottak.

Sajtó.

Ipar.

Kereskedelem
és forgalom
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A város
vagyona.

Népmozgalmi
statisztika.

Gabonatermelése az elsrendek közé tartozik. Valamikor bortermelése
is igen híres vrolt, ágy minségét, mint mennyiségét tekintve. A szárazpataki
szlhegy már 1347-ben szerepel Királyhegy néven és sokszorta nagyobb
terület volt a mainál; 1717-ben igen sok szlt kiirtottak.

A város forgalmi útjai, a városi évkönyvek bizonysága szerint, a leg-
régibb idk óta kiváló gond tárgyai voltak. A Gerencsér felé vezet ország-
útja 1 735-ben készült ; a nádasi újabb út pedig 1818-ban. 1842-ben szabályozták
a mellékutakat. L846 óta érintette a várost a szered—pozsonyi lóvonatú
vasút, melyet 187:5-ben gzvasút váltott föl. 1876-ban megnyilt a vágvölgyi
vonal, 1896-ban pedig a nyitra—kutti vonal s így most minden irányban gyors
és kényelmes összeköttetései vannak. A távíró 1868-tól, a telefon pedig
1901-tl fogva szerepel a városban.

A város legnagyobb forgalmi útjai jól vannak kövezve. Az utczakövezés
már a XIX. század els negyedében folyt, éjjeli lámpásvilágítás pedig 1830-tól
fogva van; 1900-ban az addigi kolajos lámpákat a gázvilágítás váltotta föl.

Sajnosán nélkülözi a város a csatornázást és vízvezetéket s az utezák öntö-
zése és tisztántartása ezért bajos és fogyatékos.

Maga a város a legjobbmódúak közé tartozik :

cselekv vagyona
§

2,924.737-36 kor.

szenved „ ' 533.75353 „ tehát

tiszta
'

1^390.983-83 kor.

Vagvona a következkbl áll : 2094 hold szántóföld ; 39 hold kaszáló,
18 hold erd s 1,187.303-76 korona kötvényekben.

Az 1903. évi költségvetés szerint a) bevétel 284,592-02 korona, b) kiadás
333.287-12 korona, c) fedezetlen hiány 48.695-10 korona (26°/ pótadó). Csak
a legújabb id óta van a városnak pótadója.

A regale meg van váltva 65.000 koronával.
Az 1903. évre állami adó 281.475-19 kor., pótadó 54.148-90 kor.

Az országos képviselt választó kerülethez a városon kívül 34 falu
tartozik.

A legutolsó népszámlálás adatai a következk: 1. nemzetiség szerint
a) magyar 3124, b) német 2564, c) tót 7246, egyéb 251, összesen 13,185.

2. vallás szerint a) róm. kath. 10.672, b) ág. ev. 664, c) ev. ref. 81, d) izr. 1715
;

e) egyéb 48.

A fejldés lassú menetét a következ adatok tüntetik föl: 1780-ban
volt 559 ház s 7300 lakos ; 1840-ben 574 ház s 5794 lakos ; 1851-ben 7717 lakos

;

most 789 ház 13,185 lakos.

Ezekben össze is foglaltuk mindazt, a mit a városról megemlítésre méltó-
nak tartottunk.

Mikor az egyetem elköltözött Nagyszombatból, az ifjúság ezzel az énekkel
búcsúzott el tle:

Ergo vale, parva Roma, magnae Romae aemula
;

Derelinquo desolata teota tua comptula
;

Rex me iubet ire Budám, terra-mari urbem notam

:

Eris posthac, nisi fallor, oppidorum famula.

A városnak e jól sejtett jövendjét maga a vers meg is okolja ; de egyéb
tényezk is közrehatottak.

* *

Források: Bombardinus: Topographia magni regni Hung. (1770-iki kiadás); Turóczi

:

Ungaria suis cum regibus compendio data, 1768 ; Korabinsky : Geogr.-bistor. Lexicon, 1786

;

Kazy : Hist. univ. Tyrnav. ; Fejér és Pauler T. ugyanily tárgyú munkái ; Ocskovszky : Hist.

urbis Tyrnav. 1843; Rupp : Magyarország helyrajzi története; Ipolyi: Veresmarty élete és

munkái ; Fraknói : Pázmány Péter és kora ; Henszlmann : Magyarország csúcsíves stíl
memlékei; Nagy Iván: Magyarország családai ; Stelczer: Gesch. der A. C. Gem. v. Tyrnau,
1870 ; Kohn : A zsidók története Magyarországon ; Horváth Z. : A nagyszombati érseki

fgimnázium története, 1896; Thaly : A nagyszombati harcz ; Szádeczky: A czéhek története

Magyarországon ; Fejérpataky : Magyarországi városok régi számadáskönyvei ; Fuxhoffer-
Czinár : Monasterol.; Bél: Not. Hung. ; Horváth M. : Magyarország története; Fejér: Cod.
diplom. ; Teleki: A Hunyadiakkora; Nemecskay János kanonoknak a nagyszombati társas-

káptalan birtokában lev kéziratos Memoriale-ja ; az Új Magy. Sión, Kalauz s a Nagy-
szombati Hetilap néhány czikkje ; végül szerznek saját kutatásai a városi s a helybeli érsek-

helynöki levéltárakban s egyéb kéziratos följegyzésekben.
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MODOR CZIMERES PECSÉTJE.

A város

adott okot. A
kísérelte meg

MODOR.

odor rendezett tanácsú
város a Kiskárpátok al-

ján, kies és szép vidéken
fekszik. Észak és nyugat felé er-

dkkel koszorúzott hegyek övezik
és termékeny szldombok ha-
tárolják, míg dél és kelet felé

kertek és szántóföldek veszik
körül. A várost a Módra vize szeli

át és az egyik oldalon a vág-
völgyi vasút vonala közelíti meg,
melynek Modor-Senkvicz néven
egyik fontosabb állomása.Aváros
Pozsonytól mindössze 26 kilo-

méternyi távolságra esik.

neve a névfejtknek és a történetíróknak már sok fejtörésre

városnak egyik XVIII. századbeli monográfusa magyar alapon
e helynév magyarázatát olyképen, hogy azt a Mod és az Ur

szavakból erednek jelentette ki, a minek az volna a magyarázata, hogy a

város a saját ura volt. Némely névkutatók a Modúrban viszont személynevet
véltek fölfedezni, mely szerint tehát a város egyik si birtokosától, vagyis

Mod úrtól vette volna a nevét. Ezt a verziót Bél Mátyás is említi, de mint
az elbbieket nem, úgy ezt sem támogatják semmiféle oklevelek. Némelyek
a Madár szóból erednek vélik; de ennek sincsen több alapja, mint hogy
az országban és pedig Komárom vármegyében tényleg van egy Madár nev
helység, mely régi oklevelekben Modor alakban van említve. Ennek azonban
szintén csak annyi az alapja, a mennyi annak a föltevésnek, hogy a Modor
szó a Magyar szónak régi alakja és ezt azzal támogatják, hogy a vármegyében
fekv Moderdorf vagyis Magyarfalu egy XIII. századbeli oklevélben szintén

Modor néven van említve. Még a legtöbb elfogadható okot hozzák fel azok a

névkutatók, a kik nevét a Modor személynévbl erednek tartják, mert tény,

hogy ez a név elég srn fordul el a középkori oklevelekben.

Mindeme névmagyarázók után ismert nev tudósunk és kutatónk, Ortvay

Tivadar dr. a város nevét a szláv nyelv segélyével igyekszik megfejteni.

Ezt kísérli meg Bél Mátyás is, midn azt hiszi, hogy a város neve a szláv

Modry szóból ered és ezt a város vidékére vonatkoztatja, mely magas hegyeivel
és erdeivel mintegy kék színben látszik úszni. Erre is találunk hasonlatot

a nógrádmegyei Kékkben, mely tudvalevleg szintén kékes színben úszó
szikláitól kapta nevét, mely tótul: Modry-Kamen. Erre nézve Ortvay meg-
jegyzi, hogy ,,nem szabad szem ell tévesztenünk azt, hogy Modor neve
Módra és Modern alakban is használatos és hogy e neveknek diplomatikai
jogosultságuk is van, a mennyiben néha egy és ugyanazon okiratban a Modor
és a Módra nevek fölváltva használtatnak" és e név alkalmazásának okát
nem a vidék színhangulatában, hanem a Módra patakban keresi, mert beigazolt

tény, hogy a legtöbb helység a mellette elfolyó víztl kapta elnevezését.

A város neve.
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Az Árpád-házi
királyok alatt.

Nagy Lajos
szabadalom-

levele.

A Stiborok
birtoklása.

Legelibgadbatóbbnak látszik azoknak a föltevése, a kik a város nevének
eredetérl a legjobb magyarázatot II. Géza királynak 1158-ban kelt adomá-
nyozó levelében találják, melynek idevonatkozó része így hangzik: „Donavi
etiam villám meam Modor condicionalem prope regnum Theutonicorum, prope
montem existentem, ubi falcatores mei existebant .

.

." Akkoriban tehát kaszások
(t'aleatores) laktak Modorban, kiknek német nevük úgy a középkori, mint a
mostani népidioma szerint Máder (mély hangzású a-val) ; tehát nagyon való-
szín, hogy Modort és vidékét „Máhdern" névvel nevezték.

E város a vármegyének egyik legrégibb helysége, melyrl már a XII.
században szó van, a .mikor Géza király mint királyi birtokot 1158-ban
a nyitrai egyháznak adományozta, a hol a királyi falcatoresek, vagyis
kaszások laktak. 1256-ban IV. Béla király egyik oklevelében Modur néven
van említve, mely oklevélbl azonban az is kitnik, hogy Géza király

1158-ban nem az egész helységet adta a nyitrai egyháznak, hanem csak egy
részét, míg annak másik része tovább is királyi várbirtok maradt. V. István
királynak 1271-iki oklevelében még mindig a nyitrai püspök birtokaként

szerepel. 1273-ban Ottókár cseh király Pozsony vidékével és a határában
fekv helységekkel együtt Modort is feldúlta. Valószín, hogy Modor
IV. László király alatt sznt meg királyi várbirtok lenni, mert e király

1287-iki oklevele már magánkézben levnek említi ; de hogy egészben-e
vagy csak részben, az az okiratból nem tnik ki, de kitnik belle az, hogy
a város a XIII. század közepe után ersen hanyatlott, mert ez az oklevél

már csak prediumnak, vagyis pusztának nevezi, a mi különben — földúlatása

után — érthet is. Ez idben Henrik fiainak a birtoka volt, kitl IV. László,

mert az Apor vajdához való átpártolásukkal htlenségbe estek, elveszi és

Péterfia János comesnek és örököseinek adományozza. Ez a Péterfia János
pozsonyi fispán volt s Apor vajdát legyzte. A XIII. században még csak

1294-ben találkozunk a város említésével terra Modar vocata néven.

Ez idtl kezdve ismét fejldésnek indul a város. A XIV. század-

ban már önálló lelkészsége van és az 1332—37 közötti idbl való pápai

tizedjegyzékben is elfordul Jakab nev papja, a ki jövedelmét harmadfél

márkára becsülte és így, ha ezt e jegyzéknek ez idbl való megyebeli hasonló

egyházainak jövedelmével összehasonlítjuk, igazoltnak látszik, hogy Modor
ekkor már a jelentékenyebb helységek közé tartozott.

Modor város els ismert szabadalomlevelét Nagy Lajos királytól kapta

1361-ben, melyet 1374-ben újból megersített. Erre azért volt szükség, mert

a város pecsétjét, mely a szabadalomlevélen is alkalmazva volt, ellopták,

minek következtében a modoriak jónak látták szabadalmaikat átíratni és új

pecséttel elláttatni.

1388-ban Zsigmond király e királyi helységet, villám regálém Modur,

Stiboriczi Stibor pozsonyi grófnak és testvéreinek, Endrének és Miklósnak

adományozta és kihaltáig ez a család bírta, ügy látszik azonban, hogy a Stibor

család nem élvezhette nyugodtan e birtokát, mert Stibor és testvérei a beiktatás

után csakhamar új határjárás megtartását kérték, st 1397-ben panaszt emeltek

a szempeziek ellen, hogy ket birtoklásukban háborgatják. 1398-ban újból

szükségesnek tartották, hogy ket Zsigmond király az adományozott birto-

kokban ismételve megersítse.
1404-ben Stibor erdélyi vajda, a város földesura különféle szabadalma-

kat adott a városnak, melyekben kimondja, hogy idegen egyén csak az eset-

ben vehet Modorban házat, ha ott lakik is, továbbá ha modori háztulajdonos

utódok nélkül halna el, házát csakis modori lakos veheti meg és végre, hogy

az itteni szlbirtokosok csak akkor adhatják el szliket idegeneknek, ha

azt modori polgár megvenni nem akarja. E privilégiumot Zsigmond király

1406-ban megersítette. Stibor vajda 1414-ben meghalt és birtokait, közöttük

Modort is, fia örökölte.

A pozsonyi káptalannak 1439-iki oklevele ez idbl a városnak több

kisebb nemesi birtokosát is említi ; ez oklevélben több ház- és szl birtokosa

is szerepel. így Petényi Jánosné volt itt birtokos, ki utóbb Váczy István

neje lett, továbbá Erdsmyd és Pintér János is mint háztulajdonosok említtet-

nek. Bizonyos Anna úrnnek szli voltak itt, melyeket korábbi birtokosaik

után Preydl-, Pueh- és Freytag-szlnek neveztek. Ez alkalommal két szl-
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A VÁROS-KAPU.

hegyének a nevét is meg-
ismerjük, melyek közül

az egyik Scheywn , a

másik Oberberg. Ez ok-
levélben még említve van
a Cleyen, az Oed, a Po-
singer, a Schreiber-, az

Oberberg- és a Trucht-
szl.

A XV. század kö-
zepe táján a Guthi Or-

szá</h család lép a Stibor

család örökébe. E család

1440-ben I. Ulászló ki-

rálytól kapta Modort,

a király és haza szol-

gálatában szerzett nagy
érdemeiért. Hogy a vá-

rost, illetleg lakosait

régi szabadságaikban
fenntartotta , bizonyítja

egyebek között V. László
királynak 1456. évi ok-
levele, melyben tizedsze-

djének megparancsolja,

hogy a modori népektl
a bortizedet, szabadal-

maik értelmében, ne kész-

pénzben, hanem borban
szedje be. Országh Mi-
hály halála után Modor
tovább is családja kezén maradt.

1515-ben II. Ulászlótól és késbb I. Ferdinándtól kaptak a modoriak
újabb kiváltságokat. Ferdinánd király vámmentességet biztosított nekik,

s guthi Országh Kristóftól is kaptak 1564-ben újabb szabadalmakat. 1567.

október 9-én Országh Kristóf örökösök nélkül meghalt és Modor a koronára
szállott.

A lakosok attól tartva, hogy a város vétel, zálog vagy adományozás
útján ismét magánkézbe kerül, lépéseket tettek a királynál, hogy magukat
a földesúri jogok alól megváltsák. Ez sikerült is nekik és miután 6000 forintot

lefizettek és arra kötelezték magukat, hogy a kamarának évenként 640
forintot fizetnek és hajóépítés czéljaira bizonyos mennyiség fát szolgál-

tatnak be, a megváltás végbement. Az elvállalt czenzust 1610-ig fizették; de
ez évtl kezdve, királyi engedélylyel, a Pálffy grófi család kapta e czenzust
egész 1654-ig, a mikor Pálffy Pál j.»róf nádor meghalt. Ez idben Lippay
György egri püspök a bécsi ú. n. „aranyhegyi papnevelház'1

javára váltotta

magához e czenzust, hogy abból egyházmegyéje számára lelkészeket nevel-
tessen. Az alapítványi összeg 16,000 forintra rúgott, idvel azonban 12,800

forintra apadt, melynek kamatait az említett czélra fordították ; de mivel
Modor távol esett és a czenzus fizetése körül nehézségek merültek föl, Fenessy
György egri püspök 1687-ben az összeget a nagyszombati kollégiumnak
juttatta.

Modor a királyi adót lefizetve, királyi hatalom alatt állott. II. Miksa
király 1569-ben a szabad királyi városok rangjára emelte s szabadalmaikat
biztosította részére ; a követküldés jogát is megadta a városnak és azt a
jogot is, hogy tulajdon czímerrel és pecséttel élhessen stb. Habár Modor a
követküldés jogát megszerezte és szabad királyi város is volt, de mivel mint
ilyen törvényesen beczikkelyezve még nem volt, Illésházy István nádor a
város követét 1600-ban az országgylésbl kirekesztette. Ennek az volt a
következménye, hogy a város e sérelem után II. Rudolf királyhoz fordult,

a ki 1607-ben Modort ismételve szabad királyi városnak jelentette ki és a
nagyobb tárnoki városok közé sorolta.

A Guthi
Ors/ágh
család

birtoklása.

Ujabb
kiváltságok.

A földesúri

jogok
megváltása.

Modor sz. kir.

város.
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A városfalak.

Ebben az idben a város nyugalmát sajnálatos esemény zavarta meg.
Wéiber Bálint ugyanis, a város egyik nemes polgára, 1608-ban párthíveivel
együtl föllázadt a városi hatóság ellen, melyet hivatalától megfosztottnak
nyilvánított. A saját híveibl új magisztrátust állított össze, a királyt és

donáczióü kigúnyolta és a közvagyont is károsította. Wébernek e vak-
mer föllépése hosszú, kellemetlen perbe keverte a várost. Az ország több
városát véleményadásra szólították fel. A király elbb vegyes bizottság elé

utasította az ügyet, de a modorúik kérelmére, a kik szabadalmaikra hivat-
koztak, II. Mátyás király kijelentette, hogy a modoriak aggályait helyesnek
ítéli és Andreasócz Mátyás altárnokmester útján értesítette a várost, hogy a
\\ éber-féle bnügy elintézésére május 11-re határnapot tz ki. A tárgyalás
Pozsonyban folyt le és azon khnondatott, hogy az ügy rendes tárnoki szék-
ülésen tárgyaltassék. A pert azonban csak 1612-ben fejezték be, a mikor
Wéber Bálint polgárt, mint a béke és a nyugalom megzavaróját, mint
összeesküvt és lázadót, összes polgári jogaitól megfosztották.

Ebben az idben még más baj és szenvedés is érte a várost. Az
1609-iki háború óriási terheket rótt a lakosokra. 1610-ben föl is jajdultak
a terhes hadiadók miatt, különösen, mikor a nádor a várost felszólította,

hogy bizonyos számú csapatokat állítson ki és tartson el. Panaszuk azonban
mit sem használt, mert II. Mátyás király 1610 július 29-én megparancsolta
a modoriaknak, hogy az elrendelt katonaállítástól vonakodni ne merészel-
jenek. 1611 július 19-én a király felszólítja a várost, hogy a fels részeken
garázdálkodó hajdúk megfékezésére egy hónapra katonákat állítson ki.

A város falai és bástyái, melyeknek egy része ma is fennáll, az 1610
és 1646 közötti idben épültek. U. n. bazini kapuján fönnállásáig, építésé-

nek ideje MDCXVIII. is olvasható volt, valamint ez a felirat is:

DEO. M. POT. Ausp.
DIVO MAX. II. D. RUD. II.

D. MATTH. IMP. ET REG.
AUG. UT P. P. AD IMMORT. MEMOR,

BENIGN1TIS. LIB. E. PUBL1CAE.
M. DG XVIII.

A ma is fennálló felskapun a következ fölírás olvasható

:

Nisi Dominus custodiverit Givitatem, frustra vigilant, qui custodiunt eam.

A már lebontott alsó kapun a következ fölírás volt

:

Der Herr ist unger Schirm und Schild, der Herr ist uuser Schutz.

A HAJDANI EV. IMAHÁZ MENNYEZETE (MOST MAIER VILMOS HÁZA).
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II. Mátyás a város-

nak 6 országos vásárt

engedélyezett ; II. Ferdi-

nánd király pedig 1631-

ben vámszedési jogot

adott a városnak, miáltal

jövedelmi forrásait tete-

mesen gyarapította.

A protestantizmus

Modorban 1573-ban lé-

pett föl elször nyíltan,

Wolf Jakab prédikátor-

sága alatt. 1594-ben Agri-

colaGáspár jött ide Nürn-
bergbl és itt alkotta is-

kolai szabályzatait. Hogy
lakosai mily nagy súlyt

helyeztek a mveldésre,
bizonyítja, hogy a witten-

bergi egyetem anya-
könyveiben több modori
hallgatónak a nevével ta-

lálkozunk. Pázmány ér-

sekjegyzékében a város.

Módra néven, a pozsonyi

prépost alatt álló plébá-

niaként van fölemlítve,

a mi azt bizonyítja, hogy
itt az új hit terjedése nem
semmisítette meg, legfel-

jebb gyengítette a katho-
likus vallást, st 1659-

ben ennek újabb gyara-

podásával találkozunk,

mert ekkor szervezték

újból parochiális egyházát, míg 1674-ben a szentbenedekrendiek kapták azt

a templomot , melyet a tótajkú ág. h. evangélikusok építtettek. E mellé
építették a benczések székházukat is, melyben a rend megszüntetéséig laktak.

Mieltt az evangélikusok templomukat felépítették, magánházban (most Maier
Vilmos tulajdona) tartották istentiszteletüket. Ez a ház ma is a város egyik
legérdekesebb memléke, mert érdekes, régi bolthajtása remek stukkó-
diszítésekkel van ékesítve.

A város ma egyházi tekintetben felerészben katholikus, felerészben

pedig ág. h. evangélikus. A F-utczában lev parochiális temploma Szent István
tiszteletére van szentelve és 1873-ban épült. Ugyancsak a F-utczán állanak

egymás mellett a német és a tót evangélikus egyházak. Ezek közül a német-
ajkúaké 1680-tól 1834-ig épült. Építésének hosszú idejét az magyarázza meg,
hogy egy izben a Rákóczy-hadai, majd pedig, 1708-ban a császári csapatok
dúlták föl. Az ú. n. tót templom 1826-ban épült. Mindkettt újabban reno-

válták és ezek is díszére válnak a városnak.
Modor közoktatásügye igen régi. Polgári iskolája 1648-ban kelet-

kezett. 1769-ben az evangélikusok fgimnáziummá emelték, de anyagi er
hiányában késbb algimnáziummá, s végre 1870-ben polgári iskolává lett.

1870-ben keletkezett itt a mintaiskolával összekötött és valóban mintaszer,
impozáns épületben elhelyezett állami tanítóképz intézet. Új épületét
1888-ban építették és internátussal kötötték össze; benne 120 növendék talál

helyet. Impozáns és mintaszer épület még a dunáninneni ág. h. ev. kerület
4 osztályú polgári leányiskolája és internátusa, mely legújabban, 1902-ben
épült. Fönnáll itt még a Szent Orsolyáról nevezett nagyszombati apáczák
vezetése alatt egy 6 osztályú elemi leányiskola, míg az állami polgári
4 osztályú fiúiskola bérházban van elhelyezve.

A PLEBANIA-TEMPLOM.

Az egy-
házak.

Közoktatás.
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Népmo?galmi
statisztika.

A város a XVI. és XVII. századbeli háborús idk alatt sok viszontag-
ságon cselt át. 1605-ben Bocskay seregei foglalták el és a már említett

L609-iki sanyargatásokon kívül még 1663-ban a törökök dúlták föl. 1705-ben
és 1729-ben óriási tzvész pusztította, úgy hogy templomai is leégtek.

Hogy mind e csapások ellenére is fenntartotta jelentségét, azt lakosai
szorgalmának, szlinek és jómódú iparosainak köszönhette, a kik közül
régibb okiratok különösen a posztósokat, bodnárokat, molnárokat, fazekasokat
és csizmadiákat emelik ki. Ezenkívül bányászata is volt, a hol aszbesztet és
ólmot bányásztak. Fterméke azonban bora, mely mindenkor keresett és jól

fizetett árúczikk volt.

A város alsó kapuját 1874-ben, u. n. bazini kapuját pedig 1882-ben
bontották le, állítólag azért, mert a közlekedést akadályozták. A bazini kapun
alkalmazva volt czímeres és föhratos klap a városhazán van elhelyezve.

A város falai egy részének eltávolításával a küls városrészek egybe-
olvadtak a belvárossal. 1719-ben 380 ház volt Modorban, míg 1819-ben 586
házat mutat ki a népszámlálás; ez azonban aligha helyes, mert 1828-ban
412-t, 1833-ban pedig már éppen csak 400-at említ a kimutatás. 1867-ben,

tehát mindössze 34 évvel késbb már 580 a házak száma ; de 1880-ban
csak 575, míg az utolsó népszámlálás alkalmával 675 házat írtak össze.

Hasonló ingadozást mutat a város lakosságának a száma is. 1819-ben
995 családot és 5385 lelket írtak itt össze, 1828-b m 3855-öt, két évvel

késbb 3641-et. 1833-ban 4810-et, 1864-ben 3640-et, 1877-ben 5056-ot,

1888-ban pedig már csak 4729-et, a mi, ha az akkori felületes összeírás meg-
bízható volna, 1426 különbözetnek felelne meg. 1890-ben 5230 és 1900-ban
5279 volt a lakosok száma és pedig nem szerint : 2595 férfi és 2684 n.
Életkor szerint: 6 évnél fiatalabb volt 884, 6—11 között volt 646, 12—14

között 314, 15—19 között 476, 20—39 között 1340, 40—59 között 1068 és

60 évnél idsebb 551. Családi állapot szerint: ntlen és hajadon volt 2795,

házas 2106, özvegy 376 és törvényesen elvált 4. A lakosok anyanyelv szerint

a következleg oszlanak meg: magyar 288, német 616, tót 4350 és egyéb
nyelv 25, de a 418 magyarral együtt magyarul beszélni tud 1044. Vallás

szerint van róm. kath. 2228, ág. h. ev. vallású 2868, ev. ref. 13 és izraelita

170, mely szám annál föltünbb, mert a XVII. században és pedig 1786-ban
mindössze egy zsidó tartózkodott itt, kirl Korabinszky szükségesnek tartja

megjegyezni, hogy : „Seit mehreren Jahren erhált sich allhier auch ein jüdi-

scher Handelsmann, welcher in der Hauptgasse der Stadt sein eigenes Haus
besitzt". 1828-ban mindössze még csak 11, az 183U-ból való egyházi össze-

A KÉT ÁG. H. EV. TEMPLOM.
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írás szerint csak 18, 1864-ben pedig mindössze 20 izr. lakosa volt. A város
5279 lakosa közül csak 3749 tud írni és olvasni.

1825-ben több nagyobbszabású épülete volt a városnak, ú. m. a gróf

Stabrenberg-féle, a báró Zay-féle, a kaszárnya ós városháza, mely a XVIII.
század elején épült. Ez idbl fel van jegyezve, hogy az egyik várostorony
47 mázsa vörösrézzel volt födve és négy haranggal ellátva, melyek közül
az egyik 65 mázsás volt.

A város czímere függlegesen arany- és vörös mezre osztott pajzsot

tüntet föl, melynek jobboldali mezejében, hármas zöld halmon, három szl-
vessz látható szlfürtökkel, a bal vörös mezt pedig három fehér pólya
szeli, melyek Modor három folyóvizét jelzik.

Modor hajdani tekintélyes iparát nemcsak a megnövekedett verseny,
hanem közlekedési eszközeinek elégtelensége is tönkretette. A város korábbi
vezetinek és lakosainak a hibája az, hogy mikor a vágvölgyi vasút épült,

azt nem Modor alatt, hanem Senkvicz felé engedték vezettetni, úgy hogy
az állomás most a várostól mintegy félórányira van. Ennek következtében
hajdan híres vásárai, kereskedelme és virágzó ipara hanyatlásnak indult

annyira, hogy míg a múlt század els felében még 44 posztókészít és posztó-
nyíró mködött itt, addig ma egy sem; posztókallója, melyet XVIII. század-
beli írók még említenek, szintén már rég megsznt, épp úgy papirmaima
és bányászata is. Újabb idben a kereskedelem és az ipar terén némi len-
dület észlelhet.

Iparosai közül nagyszámúak voltak a fazekas-iparosok is és úgy ezek-
nek, mint a posztósoknak is, külön utczájuk volt. Azonban az itteni

fazekasok nem tudtak versenyezni az újabb gyári termeléssel és ez az iparág
lassanként annyira hanyatlott, hogy ma már csak néhány mester zi. Az állam
itt agyagipar-iskolát is alapított, de csakhamar beszüntette, és a helyiséget
itteni fazekasok bérlik. Pedig a modori cserépipar termékei azeltt messze
földön keresettek voltak. A lakosok fterméke ma is a bor és itt csaknem
mindenki szl-gazda. A szl-terület nagysága több mint 1000 hold és az

A város
czímere.

Ipar.
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A ..Har-

mónia".

Társadalmi
intéz-

mények.

A város
tisztikara.

átlagos évi bortermés, középtermést véve
alapul, holdanként 18—25, tehát összesen
24—25.000 akóra tehet.

A város határa 8600 kat. hold, melybl
4220 kat. hold a város tulajdona. Ennek
nagyrészét ritka szép erdség alkotja, mely
a város fölött terül el és „Harmónia 1

' néven
mint nyaralóhely az egész országban isme-
retes. E nyaralótelep megteremtése Boruta
Pál jelenlegi polgármesternek az érdeme, ki

itt oly telepet alkotott, mely messze földön

ritkítja párját. E telepen számos csinos és

kényelmes nyaraló áll az itt lakók rendel-

kezésére, azonkívül két vendégl ós kitn
tennis-pálya. E helyet, melynek levegje
rendkívül ózondús, tiszta és enyhe, nyaranta
számos üdül keresi föl az egész országból,

st Ausztriából is, de gyönyör sétányain
és jó karban tartott erdei utain a kirándulók
is örömest megfordulnak. Az itt nyaralóknak
orvos is rendelkezésre áll és a városnak ál-

landó felügyelje lakik itt.

A városi hatóság több becses, régi

ereklyét riz. Ezek között van néhány ér-

dekes, régi kép, továbbá egy hóhér-pallos,

több czéhpecsót, a város hajdani ezüst pecsét-

nyomója és egy XVII. századbeli mérték-
hitelesít mér pálcza a következ fölirattal

:

Eim wisen Rath
Und gmeiner Statt

Modor bekandt
lm Ungarlandt
Macht diese Wisier
Zu Schuldiger Gbür.

Stephan Rittaler, Messerer, im Jar Ckristi.

Wann Mit Vnns gott aLLeln Ist, Wer kan WIDer
Wnns seln. Modor 164-5.

A városnak több oly intézménye van,

melyek társadalmi életében fontos tényezk-
ként szerepelnek. Ilyenek a modori olvasókör,

a római katholikus olvasókör, a polgári kaszinó,

a modori jótékony nöegyesület a modori tu-

rista-egysülét, az önkéntes tzoltó-egyesület, és

az önsegélyz-egylet, mint szövetkezet. Van itt azonkívül egy szesz-, vegyé-
szeti termék- és cognac-gyár, ' melynek tulajdonosa Wagner János.

A város 1876 óta megsznt törvényhatósági joggal fölruházott város
lenni és azóta, szabad királyi városi czímének megtartásával, rendezett tanácsú
város lett. A város ügyeit a tisztikaron kívül 52 bizottsági tag intézi, kik

közül 26 virilista és 26 választott. A tisztikar élén Boruta Pál polgármester
és árvaszéki elnök áll. A fjegyz Machovich Antal, a ki egyszersmind
helyettes polgármester, ügyész és levéltáros. Városi kapitány Dobovszky József.

Tanácsnok és adóeladó Müllner Géza. Számvev és ellenr Pausz Dani.
Házi- és árvapénztárnok Brunovszky Lajos. Városi orvos dr. Horrony Vincze.

Városi erdmester Fibpek Sándor. Városi adószed Taubinger Kornél. Adó-
ellenr Schn-ll Gyula. Városi gazdatiszt ifj. Dubovszky Pál. Városi tiszt és

gazdasági jegyz Mudroch János. írnok Konecsny György. Városi végrehajtó

Mojta Károly. Városi kir. állat-orvos Pakoszta Ferencz. Kórházgondnok Yestsik

Nándor. Faraktár-kezel Jankó József. A városi frésztelep vezetje Dokupil

Mihály.

A RÉGI HÓHÉRPALLOS ÉS A
MÉRTÉKHITELESÍT PÁLCZA.
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BAZIN REGI PECSÉTJE.

BAZIN.

város keletkezésére nézve hiányoz-
nak a föltétlenül megbízható adatok

;

valószín azonban, hogy mára XIII.

századbeli német telepítések eltt fönnál-

lott. IV. Béla király kiszakította a pozsonyi
várbirtokok közül és 1256-ban Kozma és

Achilles grófoknak, a Bazini és Szent-

györgyi grófok seinek adományozta. Ez
idben még csak várföld volt és Terra Bozin
néven van említve. 1355-ben már Villa Bozin
néven szerepel, de vára már 3 évvel koráb-

ban feltnik.

A város nevérl többféle magyarázat van forgalomban. A hagyomány
szerint a települk tulajdonképpen nem a város mai helyén telepedtek le,

hanem a hajdani Zumherg nev helyen, mely a hegyekhez közelebb feküdt.

Lassanként azonban mindjobban a síkság felé húzódtak és az ottani réten

telepedtek le. Némelyek a város nevét is innen származtatják, a mennyiben
Wiesen = Wasen, alsószász dialektusban: Basen, a mi rétet jelent és ez a
Basen szó lett volna a mai Bazin eredete. Vannak, a kik az itt, hajdan
a város alatt elterült Peiso nev nagy tavat, mely egészen Szentgyörgyig ter-

jedt, tartják a város névadójának és azt állítják, hogy a Peisóból Pesing lett.

Ez azonban tévedés, mert a Balaton Peiso nevét csak késbbi tudákosság
ruházta e pozsonymegyei tóra.

Bazint már II. Endre királynak 1208-iki oklevele említi, melylyel mint
várföldet Tamás nyitrai fispánnak adományozza. IV. Béla Bazin várföldet

újólag eladományozta, a mi azt bizonyítja, hogy idközben ismét visszakerült

a királyi korona birtokába.

1271-ben, mikor Ottokár cseh király Pozsony vidékét pusztította, Bazin
városát is földúlta. Ebben az idben Bazin is, miként Modor, Henrik gróf

birtoka volt, kinek fiai azt pártütésük következtében elveszítették. IV. László
ezt a birtokot is Péterfia János pozsonyi fispánnak adományozta, az Apor
vagyis Opur erdélyi vajda ellen viselt hadjáratokban szerzett érdemeiért. A
város a XV. században is a Bazini és Szentgyörgyi grófok birtoka. Lakosainak
eddig még nem voltak kiváltságai, s a Bazini és Szentgyörgyi grófok
földesurasága alá tartoztak. 1446-ban itt halt meg György gróf, a kit a
bazini plébánia-templomban helyeztek örök nyugalomra. Sírboltját a Bazini
és Szentgyörgyi grófok czímerével ékesített vörös márványlap födi.

Mihály utóda, György, 1441-ben Wolfarth Ulriknak, Vöröskvár urának
özvegyét vette nül, kivel a vöröski uradalmat is nyerte. De mivel Mátyás
király ellen pártot ütött, elveszítette birtokait, a melyeknek egy részét királyh-
ségben megmaradt fia, Péter ismét visszakapta. 1516-ban bekövetkezett halála
után fiait, Györgyöt és Farkast, találjuk Bazin birtokában, a kik itt 1529-ben
a nagyszombati, szempczi és a bazini tanácsurak élén ítélkeznek 30 bazini
zsid(') fölött, az általuk állítólag elkövetett rituális gyilkosság ügyében. A
vádlottakat tzhalálra ítélték, 10 éven aluli gyermekeiket pedig keresztény

T A város neve

1208-tól a
uhácsi vészig.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 14
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A mohácsi
vósz után.

polgárokhoz adták nevelésbe. A ki-

végzés színhelyén, a hol a máglyát
fölállították, ma a vasúti pályaház áll.

E testvérek egyike volt az, a
ki a bazini plébánia-templom szá-

mára az egy darab kbl faragott

szószéket készíttette. E szószéket a
Bazini és Szentgyörgyi grófok már
bvített czímere ékesíti, melyben a
hatágú csillag alatt, a kiterjesztett

szárnyú sas látható. E czímerbvítést
a család tudvalevleg III. Ferdinánd-
tól kapta.

A mohácsi vész után a Bazini
és Szentgyörgyi grófok nem szere-

pelnek többé. Helyettük Bazinnak ura
Szapolyai János, kinek halála után
1540-ben Bazin ismét a királyi bir-

tokok közé tartozik. I. Ferdinánd
azonban Bazin várát és uradalmát
Szeredi (másként Serédy) Gáspárnak
adományozza , ennek elhalálozása

után Neiburg gróf, Pozsony vármegye
fispánja, 1566-ban pedig ennek
utóda, Eck v. Salm vagy Echio von
Salm - Neiburg kapta adományul,
Veszprém és Tata hsies visszafog-

lalásáért. Utódai 1575-ig bírták, a

mikor Krusithius (másként Eruzics)

János lepoglavai gróf 132,000 tallér

erejéig zálogbirtokosa lett.

Kruzics János 1580-ban meg-
halt, mire özvegye : szül. Pálffy Ka-
talin lllésházy Istvánhoz ment nül
és ezen a réven jutott a birtok ugyan-
csak zálogjogon az Illésházyak ke-
zére. Úgy látszik azonban, hogy
lllésházy István alatt sok erszakos-
ságot kellett a városnak eltrnie,

mert lakosai végre kényszerítve lát-

ták magukat mindent elkövetni, hogy
birtokosuk, földesurasága alól szaba-

duljanak Szén tgyörgygyel egyet-

értve, Rudolf királyhoz fordultak

segítségért, arra kérve t, egyeznék bele, hogy magukat megválthassák
ama 140,000 tallérral, mely összeggel lllésházy a birtokot nejétl zálogban
bírta. Rudolf király, belátva a baziniak igazát, 1598 szeptember 5-én megadta
az engedélyt a megváltáshoz olyképpen, hogy 10 éven át szabadon birtokol-

hatnak, de ez id után bizonyos évi czenzust tartoznak fizetni a királynak.

A birtokokat azonban, vagy azoknak egyes részeit sem eladni, sem elzálogosí-

tani, sem más módon elidegeníteniök nem szabad.
E szabadalomlevél értelmében tehát Bazin a szabad városok sorába emel-

kedett, lllésházy azonban nem akart belenyugodni e fordulatba, és a mikor
a királyi kiküldöttek megjelentek, hogy a fölajánlott zálogösszeget átvegyék
és az uradalmat a hozzátartozó birtokokkal együtt a baziniaknak átadják,

mindenféle nehézségeket gördített a lakosok elé. Elssorban újabb 10,000

forintot kellett a baziniaknak és a szentgyörgyieknek különféle javításokért

és átalakításokért három hónapon belül lefizetni, mert ellenkez esetben.

jo ga lett volna lllésházy Istvánnak az uradalom két községét visszatartani

Az ehhez szükséges összeget az érdekelt városok Henkl Lázár bécsi tke-
pénzestl vették föl. Midn lllésházy látta, hogy ez sem használ, azzal a

ILLÉSHÁZY ISTVÁN SZOBRA A PLÉBÁNIA-
TEMPLOMBAN.
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követeléssel állott el, hogy Bazin és Szentgyörgy fizesse meg azokat az

adósságokat is, melyeket Salm gróftól átvett. A királyi biztosok azonban
ebbe nem egyeztek bele, mire Illésházy mindent elkövetett, hogy az egész

ügyletet lehetetlenné tegye és elssorban a bécsi Henklhez fordult és rá akarta

venni, hogy a baziniaknak és a szentgyörgyieknek ne hitelezzen, remélve,

hogy az ezáltal fölidézett anyagi nehézségek majd az malmára hajtják

a, vizet.

Szerencsére azonban Illésházy ebben az idben kénytelen volt fontos

ügyekben hosszabb idre Morvaországba utazni. Távolléte alatt neje helyet-

tesítette, tehát a tulajdonképpeni birtokos, a ki már engedékenyebb volt és

kevesebb akadályt gördített a lakosok elé. A megváltás e szerint Illésházy

távolléte alatt megtörtént és 1602 április 9-én a baziniak a földesúri hatalom
alól felszabadultak.

Midn Illésházy útjáról visszatérve, a távolléte alatt történtekrl értesült,

féktelen haragjában nemcsak a királyi biztost, hanem a királyt magát is

szidalmazta, minek következtében a királyi flskus felségsértésért pörbe vonta
és a bécsi bíróság elé állította, a hol azonban a bírák szavazatai egyenlen
oszlottak meg, s így döntés nem történt. Látván Illésházy, hogy üldözik,

és hogy birtokait is le akarják foglalni, megijedt és Trencsénen át Varsóba
menekült.

Erre az idre esik a Bocskay-féle fölkelés, a mely körülményt Illés- A
^íroiT^

1*

házy felhasznált arra, hogy Bocskay hívásának engedve, hozzája csatla-

kozzék. Azzal a biztosítással, hogy birtokait visszanyeri, Bocskay híve lett

és tudva, hogy Bazin és Szentgyörgy környékét, Buch Benedek vezetése
alatt, 5000 felkel tartja megszállva, visszatért Bazinba, mely város a fel-

kelktl sokat szenvedett. Elbb kifosztották a lakosokat és azután a várost
több helyen fölgyújtották.

Míg Illésházy Bocskay híveként szerepelt, addig — az esetleges sors-

változásra gondolva — titkon Mátyás királylyal tárgyalt, mindenkor szem
eltt tartva azt, hogy ismét régi birtokaihoz jusson és azokat magának
biztosítsa. 1606 január 5-én már Bécsben találjuk t a béketárgyalások meg-
indítása czéljából, melyek tudvalevleg a bécsi békével értek véget. Jutalmul
Illésházy nemcsak a bazini és szentgyörgyi birtokokat kapta vissza, hanem
még más adományokat is kapott, minek következtében Bazin ismét elveszí-
tette Rudolf császártól 1598-ban nyert jogait.

Illésházy ez idtl kezdve Mátyás királynak egyik legbuzgóbb és leg-
hatalmasabb híve lett.

1608-ban Magyarország
nádori méltóságára emel-
tetett és ekkor építtette

a bazini várkastély elejét

is, melynek homlokzatát
az Illésházyak és a

Pálffyak czímere díszíti.

1609 május 5-én halt

meg Bécsben, de holt-

testét Bazinba hozták éi.

az akkori evangéhkus
templomban (ma plébá-
nia-templom) helyezték
örök nyugalomra. Neje:
Pálffy Katalin e temp-
lomhoz kápolnát építte-
tett és annak sírboltjá-

ban helyeztette el férje

holttestét. Itt állott Illés-

házy István életnagy-
ságú márványalakj a is,

melyet a hit, remény és
szeretet allegorikus alak
jai vettek körül. A plébínia-templom.

u*
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Mátyás kir.

161 -iki szaba-
dalomlevele.

\ Pálffyak
lirtoklása.

Bazin, mint
ez. kir. város.

Miután Dlésházy utódok hátrahagyása nélkül halt meg, neje halála
után testvéröcscse, Gráspár örökölte a birtokot, Illésházy Gáspár sem tanúsított
jobb bánásmódott a baziniakkal szemben, mint elde. A baziniak tehát ismét
Mátyás királyhoz ós Thurzó nádorhoz fordultak segítségért. Végre sikerült
kcivsztulvinniök, hogy Mátyás király 1615 márczius 31-én kelt oklevelével
visszaadta nekik a bazini uradalmat és a hozzá tartozó birtokokat, mi által

Bazin isméi királyi város lett. Az ide vonatkozó oklevél megengedi, hogy a
várost falakkal és sánczárkokkal vehessék körül, hogy vámot állíthassanak
ós minden gabonával megrakott szekér után egy lapát gabonát vagy 4 dénárt
szedhessenek, hogy évenként bírót, tanácsot és hegymestert választhassanak,
és hogy az idegen borok behozatalát megtilthassák. Ezekkel szemben Bazin
köteles volt a királyi asztal számára évenként 250 akó jó bort beszolgáltatni.

Ez meg is történt 1741-ig, a mikor Mária Terézia alatt a város e kötelezettség
alól 5961 forint lefizetésével megváltotta magát. Mivel azonban Bazin és

Szentgyörgy városok a rájuk nehezed adósságok súlyos terheitl nem tudtak
szabadulni, fölkérték a királyt, hogy a 81,000 forintnyi adósságot, a város
birtoklásával együtt, vegye át, a mi azután meg is történt.

Ebben az idben vette zálogba Pálffy István gróf koronar 260.000 írtért

II. Ferdinánd királytól a bazini és szentgyörgyi uradalmakat, Bazin és Szent-
györgy városok nélkül, mely zálogösszeg 1635-ben további 30.000 forinttal

emeltetett. 1744-ig bírták a Pálffyak zálogjogon ez uradalmakat, a mikor
III. Károly király azokat nekik adományozta.

Habár Bazin 1525-ben II. Lajostól vásárjogot nyert, 1598-tól pedig
szabad város volt, lakosai még sem tudták keresztülvinni azt, hogy követük
az országgyléseken megjelenhessék. Csak 1638-ban sikerült ez, a mikor
a 63. t.-cz. végre a követküldés jogát Bazin és Szentgyörgy városoknak is

megadta.
1647 június 14-én emelte III. Ferdinánd a várost a szabad királyi városok

sorába. Ebben az idben Wizer János volt a városbíró és Csermák János
a jegyz.

A város falait 1643-ban kezdték építeni. Összesen 11 kiugró bástya-
tornya volt és 3 kapuja, melyek fölvonó hidakkal voltak ellátva. Az egyiket,

az ú. n. nagyszombati kaput, 1663-ban, a mikor ezen az oldalon a törökök
betörésétl tartottak, befalazták.

1655-ben a baziniak Pálffy Miklós gróffal szerzdést kötöttek, melynek
értelmében a limbachi erdt, annak „Királyi makkerd" nev részén kivül,

közösen használhatják, míg a czajlai erdben csak az uradalom beleegye-
zésével volt szabad fát szedni.

1683-ban Bazin sokat szenvedett a Thököly-féle fölkelktl. Maga Thököly
Imre is ez év augusztus 27-én Bazinban tartózkodott. 1704 október havában
Rákóczy csapatai foglalták el a várost Ocskay vezetése alatt. A lakosokat

kifosztották és a várost fölgyújtották. 10 évvel késbb pestis dúlt Bazin falai

között és a lakosokat megtizedelte.

1747 június 14-én nagy ünnepségek között ülték meg annak századik

évfordulóját, hogy Bazin sz. kir. város lett. Érdemesnek tartjuk fölemlíteni,

hogy ebben az idben Rigó Pál volt a polgármester, Nagy Mihály a város-

bíró, Melchort József a városkapitány ós Wernhard András a jegyz.
1784-ben majdnem az egész város leégett. A városi tanács, hogy a

lakosoknak hajlékaik fölépítését és kijavítását megkönnyítse, megengedte,
hogy a várfalak tégláit használhassák föl erre a czélra.

A Napóleon hadjárata alatt a kormány a bazini erdben, a fürd fölött,

kén-kemenczéket állított fel, a hol a lporhoz szükséges ként gyártották.

1819-ben építtette föl a 4-ik vasas ezred tisztikara a födött lovaglóiskolát.

1825-ben oly gyakori volt a tzvész, hogy a városi tanács szükségesnek
látta díjat kitzni azok számára, a kik az ily tzeseteket legelskül jelzik.

Ezt a körülményt valami Smetkó nev városi darabant olyképpen aknázta ki,

hogy maga is beállt gyújtogatónak, csak azért, hogy lehessen az els,

a ki a tüzet jelzi és így az erre kitzött díjakat megkaparinthassa. De rajta-

vesztett, mert tetten érték, és mivel az egyik tzesetnél két emberélet is

áldozatul esett, halálra ítélték és lefejezték. Néhány évvel késbb azonban,
1832 április 9-én a szomszédos Czeil nev községben kiütött tz követkéz-
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tében a város majdnem teljesen elhamvadt. A heves vihar ugyanis a város
felé hajtotta a szikrákat és lángba borított több házat. A szél tovább vitte

az ég zsarátnokokat és nemsokára az egész város lángokban állott. Csak
az egyetlen, ú. n. Plébánia-utcza és a kapuczinusok kolostora mellett fekv
néhány ház maradt meg. Az evangélikus templom és a városháza is a lángok

A PLÉBÁNIA-TEMPLOM BELSEJE.

martaléka lett. A városháza szomszédházának tzfala, a nagy tz következ-
tében rászakadt a szomszédos városi levéltárra, a hol ennek következtében
majdnem minden ott rzött oklevél elpusztult és a levéltárnak csak kis
töredéke volt megmenthet. Itt megemlítjük még, hogy az 1831-iki kolera
Bazin városát sem kímélte meg.

- 1847-ben a város sz. kir. városi rangjának 200 éves fordulóját ünne-
pelte meg. Ebben az idben Polner János volt a városbíró, Reichetzer Mór a
polgármester, Skokanek József a jegyz és Kothmar János a városi kapitány.

Az 1848/49-iki szabadságharcz mozgalmai Bazin lakosait is izgalomba
hozták. A baziniak csakhamar szervezték a nemzetrséget és két század

1848/4!*.
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Nemesi
l'irtokosok.

A bazini
várkastély.

AZ ÁG. H. EV. TEMPLOM.

nemzetrt állítottak ki és
pedig az egyik századot a
városi polgárokból, a mási-
kat a külvárosiakból. A
bazini nemzetrség egy
része a fels vidéken garáz-
dálkodó Hurbanisták elleni

akcziókban és a sweebati
csatában vett részt. A sza-
badságharcz leveretése után
az oroszok Bazinba, Szent-
györgybe és Modorba is be-

vonultak és e városokat 14
napon át megszállva tar-

tották. Ez idben kolera
is dühöngött falai között.

Az oroszok közül is számo-
san meghaltak és ezeket a
róm. katholikus temetben
temették el. A város csak
az 1860. évi októberi pátens
ós az 1867-iki kiegyezés
után nyerte ismét vissza

szabadalmait.

A múlt század els felé-

ben több nemesi kúria volt

a városban, és pedig a Maj-
thényi-íé\e, a Szupavszky-

féle, a Werhardt-íéle és a
NedeczJcy-féle, végre a Skarritzky-íéle, melyrl érdekes hagyomány maradt
fönn, a mennyiben e ház pinczehelyiségeiben azeltt állítólag valamely titkos
társaság tanyázott és ítélt volna élet és halál fölött. A Szupavszky-féle
kúriát a város vásárolta meg. A XVIII. , század második felében Bazin váro-
sának több nemesi birtokosát ismerjük. így 1766-ban Rzikovszky János Antal
báró és neje Maholányi Mária Klára bárón is birtokosok és háztulajdonosok
voltak itt, de házukat ebben az idben eladták Polster Jánosnak. Három
évvel késbb borsai Szüllö Zsigmondot is a birtokosok között találjuk, a ki
házát és szlejét Entrels Jánosnak adja el.

A hajdani lllésházy-féle kastély sok viszontagságon ment át. Két izben
a villám gyújtotta föl, s az id vasfoga is megrongálta. Azonban id. Pálffy
János gróf, a bazini uradalom és a kastély mostani tulajdonosa, a kiváló
mízlésérl és jótékonyságáról ismert fúr, nemcsak alaposan kitataroz-

tatta a kastélyt, hanem termeiben ritka becsmk incseket is helyezett el. Az
emelet egyik elszobájában, a falakon, körülbelül 10 régi családi és más arcz-
képfestmény ragadja meg a belép figyelmét. Jobbra az étkezben mintegy
10 méter hosszú gobelin van elhelyezve, továbbá családi és más festmények és
remek faragott szekrények. A nagy szalonban két gyönyör, kirakott asztal és
két ébenfa-szekrény köti le a figyelmet. Az egyik kirakott csontmunka, a másik
pedig mozaikszer klapokkal van díszítve. Vannak továbbá itt festmények régi

híres mesterektl. A dolgozó-szobában csontmunkával gyönyören kirakott

fekete renaissance-szekrónyt találunk, továbbá 36 festményt régi neves meste-
rektl. A kis szalonban a falakat 31 darab mvészi festmény díszíti, közöttük
Vanuccitól, Guidó Renitl, Le Guerchintl, Correggiótól és másoktól. Van itt

még egy csonttal kirakott szekrény és asztal, hasonló ébenfa-tükör és egy
famozaik-szekrény.

A hálószoba falait is régi, jeles festmények díszítik, közöttük Breughel
híres festménye: „Krisztus beszéde a néphez", továbbá képek Lucas
Lyden, Hans Memling, Roger Van der Veyer, Johann Gossaert és más
mesterektl. Látható itt egy régi, érdekes óraszekrény és egy kirakott asztal.

Az öltözben remek mív, csonttal kirakott, ezüstveret fiókos szekrény tnik
szembe, továbbá valódi perzsa pamlag és fa- és csontmozaikkal kirakott
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láda, úgyszintén híres mesterektl több festmény. A régi hálószobában

a remekbe készült, festett mennyezet faragott ágy ragadja meg els sorban
figyelmünket. Van ott egy mvészi faragványokkal díszített szekrény, mely
I. Napóleontól származik és végre egy famozaikkal kirakott remek, régi

íróasztal. A földszinten, a Pálffy-család levéltárában, érdekes régi faragott

és kirakott mív szekrények rejtik magukban a régi családi okiratokat.

Itt foglal helyet egy régi és érdekes kirakott asztal is, mely körülbelül

4 1

2 méter hosszú és 2 méter széles.

Érdekesek azok az ereklyék is, melyeket a városnak erre a czélra szánt

külön kis múzeumában találunk, és melyeket Meissl Ferencz lovag, a városnak
egyik kiváló és buzgó polgára gyjtött és állított össze, ugyanaz, a ki Bazin
történetét is alapos utánjárással megírta, s kitl ez adatok legnagyobb
részét veszszük. E kis múzeumban els sorban föltnik KujpeczTcynék, a város

híres szülöttének arczképe. Van itt továbbá számos ódon czéhláda, ma
már ritka czéhedények és rovásfák, a czéhek egykori pecsétéi, a város
hajdani lobogója, a régi kapitányi pálcza és számos egyéb tárgy között egy
peuengér-álarez.

A város hajdani ipara jelentékeny volt. Iparosai számos czéhet
alkottak, melyek közül nevezetesebbek voltak a kfaragók, asztalosok, pékek,
kádárok, az egyesült lakatosok, órások, puskamívesek és emelcsavar készí-

tk, lakatosok, szcsök, gombkötk, sarkantyúkészítk és tímárok czéhei.

A XVII. század végén pedig posztókalló és papirmalom is volt a város
határában.

1778-ban Ensler nev polgára a bazini erdben egy tavat alakított,

hogy az ottani aranyércz-zúzómvekhez a szükséges vízmennyiséget el-
teremtse. Megjegyezzük itt, hogy Bazin aranyérez-bányászata még Róbert
Károly király idejébl való és még a XVIII. században virágzásban volt, úgy
hogy akkor itt bányabírósági kirendeltség is mködött. Ebben az idben
arany- és antimonbányája és a XIX. században kénsavas érczbányája és
kénsavgyára is volt a városnak.

A reformáczió Bazin lakosai között is elég gyorsan terjedt. Különösen
Illésházy István volt az, a ki Luther tanainak hatalmas pártfogója volt.

A XVI. század végén az akkori plébánost is áttérésre kényszerítette, a ki

azután az új tant a plébánia-templomban hirdette, míg a kevés kath. vallású

lakos kénytelen volt az Illésházy földesurasága alá nem tartozó Grinádra
menni. II. Ferdinánd alatt a plébánia-templomot ismét visszavették az evan-
gélikusoktól és visszaadták a katholikusoknak. A baziniak, visszaemlékezve

Városi
múzeum.

Ipar,

A hitújítás.

A SALVATOR-TEMPLOM ÉS A VÁROSHÁZA.
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RÉSZLET A VÁROSI MÚZEUMBÓL.

Kupeczky.

A l.azini fürd.

azokra a sanyargattatásokra, melyeknek Illésházy alatt állandóan ki voltak

téve, a Pálffy Katalintól, Illésházy Istvánnétól fölállított díszes síremléket

a kápolnából eltávolították és a kórus alatt állították föl, míg a kápolnát

a város védszentje, Szent Anna tiszteletére szentelték föl és oltárral is ellátták.

A protestánsok ennek következtében a felsmagyarországi rendek segít-

ségével a ftéren szép templomot emeltek, melynek alapkövét 1655 augusztus
12-én tették le és az építkezést 1659-ben fejezték be. Azonban nem sokáig

tarthatták meg, mert 1674 február 28-án Szelepcsényi György a templomot
az egyház vagyonával együtt elvette tlük és a katholikusoknak adta,

A templomot azután a jezsuiták kapták, kük is a Kruzics-féle kúriába tele-

pedtek be. Ugyanabban az évben jöttek ide be a kapuczinusok is. Ezek elbb
a Spáczay-féle házban, azután a régi iskolaépületben és a nekik ajándékozott

Heggl-féle malomban laktak. 1718 szeptember 4-én tették le templomuk
és klastromuk alapkövét és 1726-ban már megtartották az els istentiszte-

letet. Az evangélikus lakosok ebben az idben kénytelenek voltak Modorba
menni, a hol az evangélikus templom még a protestánsok birtokában volt.

Mikor azután a jezsuita-rend eltöröltetett, a Kruzics-féle kúriában rendezték

be imaházukat. 1783-ban építették föl az evangélikusok mai templomukat,
de torony nélkül, melyet csak 1857 és 1863 között építettek hozzá.

Itt meg kell még emlékeznünk Bazin híres szülöttérl, Kupeczky Jánosról,

a ki a XVII. század végén és a XVIII. század elején mint festmvész
európai hírnévre tett szert. 1667-ben született. Egy idevaló szegény takács-

unk volt a fia, s apja t a saját mesterségére fogta. A fiú azonban meg-
szokott hazulról, Bécsbe ment, a hol az akkor ismert nev festtl, Claus

von Luserntl festeni tanult. Azután Olaszországba ment, onnan ismét

visszatért Bécsbe, itt nül vette mesterének leányát és egyike lett kora

legismertebb arczképfestinek. Nagy Péter czár Oroszországba is meghívta,

honnan azonban visszatért, majd Nürnbergbe költözött és 1740-ben meghalt.

Bazin fürdje, illetleg gyógyerej forrásai már a XVII. században
ismeretesek voltak, de fürdházát a város 1777-ben építtette. "Ez a fürd
egyike volt Fels-Magyarország legkedveltebb fürdinek, azonban a mind-
inkább fokozódó igényekkel lépést tartani nem bírván, a látogatók száma
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mindinkább csökkent, a mi végre a várost arra indította, hogy a fürdt
eladja. Ez meg is történt 1848-ban. Ugyanakkor adta el a városi sörfzt
is, a mely szintén nem hozta be a reája fordított költségeket. Ma a fürd
dr. Réti fürdorvos tulajdona, hidegvíz-gyógyintézettel van összekötve, s benne
megfelel számú kényelmes lakás áll a vendégek rendelkezésére, a kik e szép

fekvés helyet, mely ózondús levegjével és kies fekvésével üdül helyül

is kiválóan alkalmas, nyaranta szép számban keresik föl.

A város társadalmi életét két intézmény szolgálja. Ezek a magyar kör ,
Inté
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és a dalárda. Van itt továbbá szölöszeti egyesület és bortermelök egyesülete,
e

'

melyeknek rendeltetését a nevük is elárulja. Bazin hajdan szintén messze
földön híres bortermel hely volt és borai ma is a termelés fágát teszik

és megfelel árak mellett a baziniak fáruczikkét alkotják. Fönnáll itt

továbbá egy önkéntes tiUoltó-egy-sület és egy takarékpénztár. Van itt járás-

bíróság és az 5-ik huszárezred félszázada is itt állomásozik. A város 6 osz-

tályú elemi iskolát tart fönn 8 tanítóval. Az itt lev gztéglagyár Rössler

ímre tulajdona.

A város czímere Szent Annát, a város védasszonyát ábrázolja a gyermek
Máriával. A belügyminisztertl legújabban megállapított czímer hivatalos

leírása pedig a következ : Kék arany lángsugarakból alkotott körben s alul

ezüst felhkön Szent Anna áll, karján a gyermek Jézust tartva. Szent Annának
derekán megkötött ruhája: zöld, palástja: vörös szín, feje fehér kendbe van
burkolva, lábain pedig barna szíjú barna szandált visel, míg a gyermek
Jézus rózsaszín ingbe van öltöztetve, feje körül pedig 6 arany-csillag fél-

körben ragyog.
Bazin a vágvölgyi vasútvonal mentén fekszik és annak egyik nagyobb

állomása. Lakosainak száma 4899. A lakosok száma a XIX. század eleje óta

nem mutat nagyobb hullámzást. 1819-ben 4270 lakosa volt, 1825-ben
4460 és 1857-ben 4270. Az újabb és megbízhatóbb népszámlálási adatok
szerint területe 5035 kat. hold, lakosainak száma 1869-ben 4338 volt,

1880-ban 4184 és 1890-ben 4507 ; mivel pedig ma 4899 lakosa van, a külön-
bözet az utolsó eltti népszámlálás óta -608-ra rúg. „Nemek szerint az utolsó

népszámláláskor találtatott 2389 férfi és 2510 n. Életkor szerint 6 évnél
fiatalabb 749, 6—11 között 608, 12—14 között 329, 15—19 között 484,
20—39 között 1277, 40—59 között 987 és 60 évnél idsebb 465. Családi
állapot szerint ntlen és hajadon 2779, házas 1770, özvegy 343 és törvényesen
elvált 7. Anyanyelv szerint magyar 418, német 1752, tót 2666 és egyéb 63,

azonban magyarul beszélni tud 1329. Vallásra nézve róm. kath. 2578, ág.

h. ev. 1994, ev. ref. 24 és izr. 353. Az összes lakosok közül írni és olvasni
tud 3371.

A város lakóházainak a száma 527. Ezek közül kbl vagy téglából
van építve 390, k- vagy téglaalappal, vályogból 100 és tisztán vályogból 37.

Cseréppel van födve 94, zsindelylyel 392 és náddal vagy zsúppal 41.

A város ügyeit a tisztikaron kívül 48 bizottsági tag intézi, kiknek a
fele virilista, a másik fele választott. Bazin jelenlegi polgármestere Masat
Antal. Fjegyzje és levéltárnoka Mikulik Milos. Városkapitány Semann János,
tanácsnok Tuma Ferencz, ügyész Jamniczky Péter, pénztárnok Jermendy Samu,
könyvel és ellenr Stéger Alajos, közgyám Meissl Ferencz, városi orvos
dr. Friedler Adolf, erdmester Bissel Gyula, gazda Prachar Károly, városi
állatorvos Benes József, irodatiszt Weinzierl János.

Népmozgalmi
statisztika.

A város
tisztika' a.



SZENTGYÖRGY A XIX. SZÁZAD ELEJÉN.

A város
fi kvése. s

SZENTGYORGY REGI PECSÉTJE.

A város leírása

SZENTGYÖRGY.

zentgyörgy, si szabadalmas város a Kis-
Kárpátok alatt, ezeknek a Mátyusföldre
néz oldalán enyhe lejtn, mely a város

eltt elterül síksággal kezddik és a szentgyörgyi
híres szlhegyeken végzdik. E szlk mögött
hatalmas erdségek és nagyobb hegyek terül-

nek el, mindenütt gondozott utakkal, egészséges,
tiszta csermelyekkel, üde tisztásokkal és itt-ott

vadregényes részletekkel, mely helyeket szívesen
keresik föl nemcsak a lakosok és a nagyszámú
kirándulók, hanem a messze földrl itt nyaralók
és a hajdan híres szentgyörgyi kénes fürdben
bajaikra enyhülést keresk is.

A város fekvése szép és — mert lejts — egészséges is, mivel az es-
víznek szabad lefolyása lévén, sehol sem áll meg és el nem posványosodhatik.
Levegje a körülfekv hegyektl és erdktl ózondús, különösen mióta a
város alatt azeltt elterült nagyterjedelm Súr nev mocsaras és ingoványos
helyet a Súr-lecsapoló-társaság néven mköd társulat lecsapolta és a lecsa-

polást folytatja, miáltal nemcsak óriási területet szabadít föl és tesz míve-
lésre alkalmassá, hanem egészségi szempontból is hasznossá. Itt szokták
tartani a híres kacsavadászatokat, a hol évente 1500—2000 darab kerül teri-

tékre. Az 1585 k. holdnyi terület és a Kis-Kárpátokban egyedül álló

„Königswald 1
" nev szép bükkfa-erdben áll az a „Millenniumház'' nev

erdei lak, melyet a város 1896-ban 9000 kor. költséggel építtetett és melyhez
az Erzsébet királyné emlékére ültetett gyönyör hársfasor vezet.

Szentgyörgy vidékének egészséges volta különben történetileg is neve-

zetes, mert egykorú oklevelekben és több történetíró munkájában azt a föl-

jegyzést találjuk, hogy a XVII. századbeli pestis-járvány, és az 1831-iki

kolera-járvány alkalmával is e város teljesen ment maradt e rémes vendé-
gektl, úgy hogy ilyenkor e város falai valóságos menedékvárai voltak

messze vidékrl a járványok ell ide menekülknek. Tény, hogy e város az

újabb korban is az ilyen járványoktól mindenkor mentes volt, akkor is,.

a mikor azok másutt ersen dühöngtek. Itt emiitjük meg azt is, hogy a

szentgyörgyi gyógyszertárt már 1799-ben állították fel.

A város hajdan erdített hely volt és kfalai legnagyobbrészt még ma
is fönnállanak, st több helyen e kfalak donj ónjai is majdnem ép állapot-

ban láthatók. A hajdani városi kapuknak ma már nyomuk sincsen és csak

a helyüket ismerik, a hol azok régente voltak. Az egyik a mai pozsonyi-

utcza 58. sz., a másik a középutcza 140. számú háznál volt. E házak a régi

telekkönyvekben „Gemeinde-Trabantenhaus" néven szerepelnek, mert mind-
egyikben egy rendr lakott. 1856-ban távolították el e kapukat. Az utczák

rendezettek és különösen a város futczája, mely a várost alsó végétl egész
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a föls végéig egyenes vonalban szeli keresztül, szép, széles, tiszta és nagyon
kedvez hatást gyakorol. A városba befelé menet, ez utcza baloldalán, körül-

belül a közepe táján áll az emeletes városháza, ezen túl az egyik kereszt-

utcza sarkán az evangélikusok csinos imaháza, a másik sarkon a piaristák

hatalmas épülete és odább a templom; följebb, majdnem az utcza végén,

az érdekes Pálffy-féle kastély áll s azzal szemben a tornacsarnok, följebb pedig
a híres szentgyörgyi katholikus templom. Itt az út tovább visz, részben a
hegyek, részben a szlkertek közé, míg egyenesen haladva, a Szentgyörgy-
gyel majdnem összeépített Neustift faluba érünk, mely eltt azonban még a
kényelmesen berendezett, modern városi uszodát találjuk. A város egyik
oldalán, a házak mögötti kertekben patak folyik végig. A város alsó végén van

A VAROS FALAI.

a gyógyerej kénes-fürd, közvetetlenül a vasúthoz vezet út mellett és ugyan-
ott, de a városhoz közelebb fekszik az újabban épült nagyszabású paszománt-
gyár is, mely Drechsler Károly tulajdona; ezekrl más helyen szólunk
részletesebben.

A lakosok legnagyobb része bortermelésbl, szl- és földmívelésbl
s marhatenyésztésbl él és különösen a szlmívelés az, mely a legtöbb
embert foglalkoztatja. Szli már a XV. század elején szerepeltek és a szent-
györgyi aszú nemcsak az egész országban, hanem a külföldön is híres volt.

Hogy e termelési ág ma is mily fontos, bizonyítja az, hogy a lakosok oly két
egyesületet tartanak fönn, melyek a szlmvelk és bortermelk érdekeit
védik; ezek: a Silszeti Egyesület és a Bortermelk egyesülete. Szli és borai
ma is híresek és keresettek és a bor elég jó áron kel el. Más keresetág csak
kevés van a városban, iparosa is kevés, de kereskedelmi forgalma sem nagy
és érmek csakis Pozsony közelsége az oka, melyet vasúton csekély költség-
gel és napjában többször meglátogathatnak s nagyobb szükségleteiket is

onnan födözhetik. Míg Pozsony közelsége a város iparára és kereskedelmére
nézve hátrányos, addig a lakosokra és az itt rendesen nyaralni szokott
számos idegenre nézve fölötte elnyös. Elnyös továbbá bortermelire nézve

A lakosok
foglalkozása.
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intézményei.

A kath.

názium.

A kath
lemplom.

is. meri míg a pozsony—nagyszombati vasút Nagyszombattal és vidékével
is összeköti, süt e vonal útján Trencsén felé is elnyös összeköttetése van,
addig Pozsonyhoz való közelsége Bécs felé a külfölddel és Budapest felé

egész Magyarországgal, de a dunántúli vasút által az ország eme részével
is kedvezen köti össze.

A város egyéb intézményei közé tartozik a kaszinó, a város jobbmódú,
intelligensebb közönségének és gazdáinak kellemes találkozó- és szórakozó-
helye továbbá a títzoltó-eqyesület, a hadastyán-egyesület, a szépitési egyesület,

mely hasznos munkálkodásával a városnak és környékének csinosítására

és ezzel az idegen-forgalom emelésére fektet súlyt. Az itteni hitelszövet-

kezet csak a kisebb igény hitelügyletek lebonyolítását czélozza, a mennyi-
ben Pozsony közelsége nagyobb igény és tekintélyes költségekkel járó hitel-

Lntézel alapítását fölöslegessé teszi. A Súr-lecsapoló-társulatról és a szl-
uúívelk és bortermelk egyesületérl már megemlékeztünk.

A város közoktatásának els helyén áll a nagymultú szentgyörgyi katho-
likus algimnázium. Szentgyörgy város közoktatásügye különben is szép múltra
tekinthel vissza, mert a város polgárai már a középkorban is nagy gondot
fordítottak gyermekeik iskoláztatására. Az itt fönnállóit ú. n. farai iskolát

a reformáczió terjedésével újabb iskola váltotta fel, protestáns tanítók veze-

tése alatt s ez az iskola már az ú. n. latin iskola volt, mely oly fontos tényezvé
vált, hogy a város hitéletét a katoliezizmus rovására ersen befolyásolta,

E veszélyt elhárítandó, Szelepcsényi György esztergomi érsek elhatározta,

hogy itt nagyobbszabású tanintézetet állít, mely a protestáns iskola hatását

teljes mértékben ellensúlyozza. E tervét azonban már nem tudta meg-
valósítani, mert idközben meghalt, de végrendeletében szentgyörgyi és

mi nádi birtokait a kegyes tanítórendnek hagyományozta azzal a kikötéssel,

hogy a rend az általa tervezett iskolát felállítsa.

E gazdag hagyaték következtében Haligovszky Ferencz, a kegyes tanító-

rend lengyel tartományának fnöke, 1685-ben kiküldötte Bojár Andrást, a

privigyei társház tagját, hogy a hagyatékot vegye át. Noha ez az átvétel

az akkori háborús idk következtében, és mert a hagyaték ingóságai hadi
czélokra voltak lefoglalva, sok nehézséggel járt, az iskolát 1687-ben mégis
megnyitották és öt rendtag vezetése mellett fönntartották. Mai nagy társ-

házukat 1720-ban kezdték építeni, de 1754-ben leégett és csak öt évvel

késbb fejezték be az újjáépítést. 1770 körül konviktust is alapítottak, minek
következtében a messzebb vidék tanuló-ifjúságát is sikerült oda vonzaniok.
II. József alatt az iskola megsznt, de csak négy évre, mert a város többszöri

sürgetése következtében 1743-ban ismét megnyílt és az akkori, ú. n. gram-
matikai iskolák tanterve szerint három osztályú lévén, az elemi iskola har-

madik osztályához csatlakozott. 1806-ban végre négy osztályú lett, a minek
a terhét és költségét nagyrészt a város viselte.

Az 1848-iki szabadságharcz következtében a gimnázium ismét meg-
sznt. 1857-ben azután, az abszolutizmus alatt, a kormány kétosztályú reál-

iskolát állított föl, melynek tannyelve a német és a cseh volt. Igazgatója

Rappensberger Kajetán kegyes-rendi pap lett. 1861-ben azonban a kegyes-
rend elhatározta, hogy összes intézeteiben a tanítás nyelvét magyarrá teszi,

így Szentgyörgyön is magyar lett a tannyelv. Ebben az idben a város kérel-

mére ismét gimnáziummá alakították át és fokozatosan négyosztályúvá fej-

lesztették. Az erre nézve kötött szerzdés szerint a város tetemes összeggel

járul a költségekhez. Újabb idben az intézet kell anyagi eszközök híján

ismét közel volt ahhoz, hogy kapuit a tanulni vágyó ifjúság eltt bezárja,

de a város ezt nem engedte meg, hanem inkább újabb áldozatokat hozott,

fölemelte évi segélyét és 16.000 kor. költséggel díszes tornacsarnokot építte-

tett és szereltetett föl. Az intézet fönnállása tehát ma már biztosítva van.

1894 óta Füredi János az igazgatója, és minthogy e társház piarista és

világi tanárai azóta, a mióta az iskola magyar tannyelv, mindenkor h
rei és terjeszti voltak a magyar nyelvnek, ez az intézet továbbra is hivatva

lesz e vidéken a magyarosodást szolgálni. Ugyanezt a czélt követi szép ered-

ménynyel a városi 6 osztályú népiskola és a városi óvoda.

Mieltt a város történetére áttérnénk, a római katholikus és az ág. h. evan-

gélikus templomról akarunk megemlékezni. Katholikus temploma tiszta gót
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stil, de tornya nincsen. Régi okiratok nagy és díszes templomként említik.

Külsleg a befejezetlenség nyomát viseli magán, mert Neustift felé néz
fala egész sima. Egyik verzió szerint hajdan tényleg nagyobb volt és torony-
nyal volt ellátva, de 1663-ban, a mikor a törökök a várost elpusztították

és még a templom sírboltjait is feltörték s a csontokat azokból kihány-
ták, pusztult el a torony felli rész is, melynek helyére egyszer sima
falat vontak. Foltára a középkori szobrászat egyik legérdekesebb alkotása.

A templom belsejében több szarkofág és síremlék van. így Szentgyörgyi és

Bazini János grófé a XV. századból, Serédy Gáspár, Felsmagyarország kor-
mányzójáé a XVI. századból és másoké, melyek közül az egyik az itt

elterjedt monda szerint — a határban, hegytetn álló Weissenstein nev
várrommal, mely a Szentgyörgyi és Bazini grófok fészke volt, állítólag föld-

alatti folyosóval van összekötve. Látható itt egy Mária halálát ábrázoló

szobor is a XV. századból. A Pozsony felé es határban vannak a Szent János
és a Mária kápolnák, mely utóbbinál minden év aug. 15-én nagy búcsút
tartanak.

Az evangélikusok temploma, mely a XVIII. században emeletes magán-
házból alakíttatott át templommá, nemes egyszerségében lélekemel hatást
gyakorol. Oltárképe Krisztust ábrázolja a keresztfán és állítólag Van Dycktl
való. Azonkívül az egyház birtokában a várost ábrázoló XVII. századbeli kép
van és több rendkívül szép és fölötte becses, XVI. századbeli oltár- és szó-

szék-terit. Az oltárkép 1872-bl Kubinszky Samu pozsonyi lakostól, a teritk
pedig Szilágyi Gertrudtól 1636-ból és az Armpruster családtól 1601-bl valók.

Szentgyörgyön már a XVI. század közepe táján fennállott az ágost.
hitv. evang. egyházközség, mert egy 1571-ben kelt végrendeletben Peigwitzer
Jeremiás németajkú evangélikus lelkészrl (szentgyörgyi) is szó van. Több
nemes család és a helység lakosságának jóval nagyobb része az evangélikus
hithez tartozott. Védelmezjük Blésházy István volt. Istentiszteletüket a jelen-
legi városi templomban végezték egész 1615 május 2-ig, a mikor II. Mátyás
király a templom átadására szóllította fel ket. És mert „az eldeik által"

épített templom átadásába bele nem egyeztek, azt 1617 június havában er-
szakkal vették el tlük. 1619-ben Bethlen Gábor a templomot ismét vissza-

Az ev.

templom.
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adta nekik és újból használták 1628-ig, a mikor II. Ferdinánd király elren-

delte, hogy az evangélikusok templomukat az iskolával és szlkertekkel
együtl a i-sász. kir. megbízottnak adják át. Ekkor vesztették el végleg. Ezentúl
istentiszteletüket részben a városházán (auf ihrem Rathhaus), részben magán-
lakásokban tartották, míg 1647-ben az alsó (most piarista) templom építésére

nyertek jogot és helyet. E templom építését a 3 osztályú iskolával egyetem-
ben 1654-ben fejezték be, de 20 évvel késbb, 1674 február 27-én ezt a
ttMnplomot is elvette tlük Szelepcsényi érsek. Az evang. lelkészeket számzték
és ez idben számos evangélikus család is itthagyta a várost. Helyükbe
tótok költözködtek ide. 109 évig nem volt itt sem szervezett evang. község,

sem templom. Késbb az Armbruster és a Szégner házakban tartották isten-

tiszteletüket, míg végre II. József császár 1782-ben megengedte a jelenlegi

imaház építését, melyet magánházból alakítottak át. A házat a Szégner család

ajándékozta a községnek, mely a 109 éves elnyomatás ellenére is 108 családból

és 598 lélekbl állott.

A város levéltárában számos becses történelmi ereklyét riznek, ú. m.
a Rákóczy-féle fölkelés idejébl egy lobogót, a jobbágyság korából egy derest

és 4 bilincset, továbbá 2 érdekes régi hordóhitelesít botot, egy szines képek-
kel díszített és üvegbl készült talpnélküli, érdekes ivóserleget 1588-ból,

mely Rudolf király adománya, egy 1771-bl való szavazó-szekrényt, 3 ni
fkött, abból az idbl, a mikor a városi hatóság a ni fejdísz milyenségét

elírta, egy díszes bírói kardot, melynek markolata ezüstbl készült és Szent

György lovagot ábrázolja, a kard tokján remek dombormv ezüst-diszítések-

kel, két bírói buzogányt, egy ezüst bírói botot, melynek vége liliomot ábrázol,

a régi ú. n. pozsonyi mér vörös rézbl készült teljes gyjteményét és végül

a város hóhérpallosát, melylyel 1669 január 10-én a gyermekgyilkos Trc.u-

niczki Erzsébetet lefejezték. E pallos markolatának gombján annak fels

A PLÉBÁNIA-TEMPLOM.
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lapján, mely csillagszer mezkre van osztva, a következ fölírat olvasható:

..Ferrum Donabat Hedel H. Tomas"; alsó lapján és markolatán pedig leg-

nagyobb részt a Zsoltárokból vett következ, néhol hibás, st érthetetlen

latin idézetek olvashatók: „Benedictus. Dnus. Deus. Meus. Qui. Docet. Manus
et. Digitos. Meos. ad. Bellum. Psal. 143. Meas. ad. Praelium." A markolat kereszt-

jének fels részén: „Qui. Nimium. Enungit. Eligit. Sangvinem. Gar. zu. sharf

maht schertig.
1
' A penge egyik oldalának fels részén a következ fölirat van

:

„Recte. Iudicate. Vilii. Hominum. Psall. 57. — Stigel. Nil. Statvat. Iudex.
etiamsi. Litiget. Actor. Phogylides." Az alsó részén: „Judicium non fer si

non sit uterq. Loeutus. Sit nisi delati cognita causa rei." A másik oldalon:
..Accingere gladio tuo super fenur tuum potentissime. Psal. 44. — Sermo
dei penetrabilior omni gladio ancipiti. Hebr. 4." A markolat alatti részen:
..Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Coelitus Petenti pro-
visum.'

1 A tok fels részén: „ Non est enim potestas, nisi a deo enim sine
causa gladium portat. Rom. XIII. Omnes qui accepperint gladium gladio peri
bnt. Matt. XXVI." A másik oldalon: „Melior est pax certa, quam sperata
victoria — Patriae fumus Alieno igne luculentior. M. E. Lib. ac. R C. S.
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Georgy Patria p. Judicatu obt. Andreas Szegner p. t. Judex et Sen. L.
Regiaeque Civitis Posonien. Ao. 1648." A tok alsó részén: „Virtutum regina
justitia. - Reddo cnique suum, sanctis et lebus omne. — Concilio raortale

genus ne crimine vivát. Justitia et pax oseulatae sünt. Psal. 84. - - Miseri-
eordia e1 veritas obviaverunt sibi.

u A másik oldalon: „Ovid: sit piger ad
paenas princeps, ad praemia velox. - - Summum jus summa injuria. Adal-
bertus Hutterus Patritius judex regius. Cibinens. suae Familia et II. Anno
domini 1581. Judieatus sui quinto et doleat quoties cogitur esse ferox ex
aequo et bono."

A város levéltára 1618-tól fogva riz leveleket. A XVI. századbeli ira-

tok legnagyobb része a török pusztítások és a Rákóczy-forradalom s legfkép
az 1728-iki nagy tzvész alkalmával pusztult el. Az itt rzött levelek leg-

inkább Szentgyörgy város kiváltságaira vonatkoznak. így I. Ferdinánd
1550-ben megersíti a város vásártartási jogait, melyeket Nagy Lajostól,

Mátyás királytól és II. Lajos királytól kapott. — Rudolf királynak 1591-iki

irata, melylyel a városnak a Pálffy Katalinnal, Illésbázy István kanczellár
nejével szemben fennálló 7000 r. forint és a Szentgyörgyi grófok többi örökö-
seivel szemben fennálló 2000 r. forint tartozását elengedi. - Ugyancsak
Rudolfnak 1598-ban kelt oklevele, melylyel kimondja, bogy Szentgyörgy
a reá kivetett összeget lefizetvén, a városra senki igényt nem tarthat. —
Ugyancsak Rudolfnak 1602-ben kelt könyvalakú kiváltságlevele, melybyel
a városnak 1598-ban adott kiváltságait megújítja és megersíti. — II. Má-
tyás királynak 1615-ben kelt kiváltságlevele, mely szerint a város sza-

bad területének évi czenzusát 400 akó jó borban állapítja meg, a város
szabadalmait kibvíti és polgárainak különféle eljogokat biztosít.—ÜL Fer-
dinándnak 1647-ben kelt levele, melylyel a város korábbi kiváltságait

megersíti és a polgárok kérelmére a város czímerét és pecsétjét megállapítja. -

II. Ferencznek 1802-ben kelt vásárszabadalma.— IV. Ferdinándnak 1845-ben
kelt leirata a város magyar köriratú pecsétje ügyében. — A budai pasának
1665-ben kelt levele és több nemesi oklevél, melyek a város egyes akkori
családait érdeklik, úgymint a II. Rudolftól 1595-ben Ormosdi Titusnak, a
III. Ferdinándtól 1642-ben Schachner Györgynek és neje Forster Katalinnak,
ugyanettl ugyanakkor Strasser Tamásnak és nejének Pamer Dorottyának és

az ugyanattól 1658-ban Fieger Lénárdnak és nejének Parradi Martnának és

gyermekeiknek adott nemesi levél.
a varos Szentgyörgy város és környéke sidk óta megült bely, mert ba magá-

ban a városban nem is, de határában belylyel-közzel stelepek nyomai
vannak. Némely történetírók szerint a XIII. századbeli német telepítésekbl

keletkezett; ezt azonban megczáfolni látszik az a körülmény, bogy már IV. Béla

idejében mint oppidum szerepel és így valószín, bogy már sokkal korábban
is megült bely volt. Tény, bogy a XIII. században német telepesek lakták,

és bogy csak az újabb korban kezdtek a tótok is lassanként tért hódítani,

annyira, hogy napjainkig egészen túlsúlyra vergdtek; ezt azonban sikerül

a városi hatóságnak és a magyar szellemben vezetett iskoláknak a magyarság
javára ellensúlyozni, úgy hogy a lakosok magyarosodása mindjobban terjed.

Hogy a város a XIII. századtól egész a legújabb korig német telepesek

lakóhelye volt, bizonyítják összes dlnevei, melyek között egyetlen tótot

sem találunk. E dlnevek közül a legrégiebbeknek és a legjellemzbbek-
nek a következk látszanak : Hofweingarten, Kohlmansatz, Hörwart, Zibich,

Höllenstein, Rommel, Alsen, Bergrechtl, Kaiser, Schaffler, Duitwager,

Schlossberg, Lahren Beutl, Bannwald, Machegut, Dangel, Goldfüssel, Juden-
knecht, Bader, Gopold, Guldeck, Gfangl, Pfaffen, Polleithen, Hochleitben,

Zwickeln, Silberbrenner, Gagrant, Miniheln, Burggraben, Ruiden, Hauslust,

Edelbrünnelwiesen, Seeschlachtácker, Auglácker és Königswald; közülök

némelyiknek talán történeti jelentsége is van. A Gerichtsacker nev helyen

történtek hajdan a kivégzések és itt állott a bitófa is. A régi német telepes

családok egyike a még ma is itt él Bognár család, melynek egyik eldje
készítette azt a híres kézíjat, melyet Pozsony városa 1450-ben Hunyadi
János kormányzónak ajándékozott.

A vár. Szentgyörgy vára is már a XIH. század elején ismeretes. Ekkor ugyanis

Tamás fia Sebs, a Bazini és Szentgyörgyi grófok els ismert sének a fia.
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1217 után megszerzi Cas-

trumdeSanctoGeorgio-t
Szentgyörgyi György,

bátyjának Péternek az

özvegyével : Marezali

Hedviggel osztozván,

Szentgyörgy vára neki

jutott.

1237-ben a város

végveszélyben forgott,

mert Ottokár cseh ki-

rály megtámadta és el-

foglalta és ez alkalommal
majdnem teljesen elpusz-

tította. Hosszú ideig tar-

tott, míg a város e csapást

kibeverte. 1415 körül a

husziták pusztították.

Az 1400-ban öntött

szentgyörgyi nagyharan-
gon olvasható, hogy azt

György és fia Mihály
adományozták az egyház-

nak. Úgy látszik, hogy ez

a György ugyanaz a

Bazini és Szentgyörgyi
gróf, a kit 1446-ban a

bazini plébánia-templom-
ban eltemettek. Mihály
fia, vagy ennek fivére

György, 1441-ben bizo-

nyos Wohlfarth nev lo-

vagnak az özvegyét vette

feleségül, a kivel Vörös-
kt is kapta. Ez idtl
kezdve a Bazini és Szent-

györgyi grófok hatalma
mind nagyobb lesz.

György gróf Mátyás alatt

pártüt lett s III. Frigyes-
hez szegdött, minek kö-
vetkeztében elfogták és

lefejezték. Ez a György
az, a ki a szentgyörgyi
templomhoz csatolt ká-
polnát építtette, és a kit

ide is temettek el. György
birtokait a király lefog-

laltatta. Gyermekei vol-

tak : János, Zsigmond,
Kristóf és Péter, mely
utóbbiMátyás király hive
lett és tle a lefoglalt bir-

tokokat visszakapta. H
és kiváló szolgálataiért

csakhamar erdélyi vajda
és országbíró lett. 1516-ban halt meg. Úgy látszik, hogy a mohácsi vész
után a Bazini és Szentgyörgyi grófok családja kihalt, nevüket azonban elnévül
a késbbi birtokosok is használták.

1523-ban az udvari kamara egy része, a pestis ell menekülve, Szent-
györgyre költözött.

A Bazini és
Szentgyörgyi

grófok.

RÉGI HÍMZETT TERÍTK AZ ÁG. H. EV. TEMPLOMBAN.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 15
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Kosóbbi
birtokosai.

A* Illésházyak,

A Pálffyak.

Az 1663-iki

török-dúJás.

A Rákóczy-
forradalom.

L540-ii> Szapolyai János volt a birtokos. Ot követte Serédy (másként
Szeredi) Gáspár, a ki 1ö.r)0-ben meghalt és ugyancsak a szentgyörgyi tem-
plomban van eltemetve. 1566-ban Neuburg gróf pozsonyi fispán a birtokosa,

kit Eek v. Salm gróf követett; ez az uradalmat királyi donáczióként kapta.
Salm L575-ben a birtokot Kruzsics gróf császári vezérnek 132.000 tallér

erejéig elzálogosította. Ennek a Kruzsics lepoglavai grófnak a felesége

Pálffy Katalin volt, ki férje halála után Illésházy Istvánhoz ment nül, a
ki a zálogbirtokot 140.000 tallérért magához váltotta.

l
T

gy hitszik, hogy az Illésbázyak földesurasága súlyos teherként nehe-
zedett a szentgyörgyiekre, mert egykorú levelek bizonyítják, hogy a lako-
sok ebben az idben több izben tettek lépéseket az iránt, hogy földesuruktól

megszabaduljanak. Végre sikerült is nekik a királynál kieszközölni, hogy a
140.000 tallérnyi zálogösszeg kifizetésével megválthassák magukat. Ez az
igyekezet majdnem megdlt a hatalmas Illésházy ellenzésén, de végre mégis
sikerült, és Szentgyörgy városa az 1638. évi LXIII. törvényczikkel királyi

városi rangot nyert, a miért a város évenként 400 akó jó bort volt köteles

a királynak fizetni. Ezt a tartozást azonban Szentgyörgy 1741-ben 9538
forint 46 dénár lefizetésével mindenkorra megváltotta. A városhoz tartozó

uradalom az Illésházyak révén a Pálffy-család birtokába ment át és ma is

Pálffy János gróf a legnagyobb birtokos itt. A már említett Pálffy-féle

kastélyt, mely a város fels részén áll, még az Illésházyak építették, olasz

renaissance-stilben. A kastély az idk folyamán annyira megrongálódott,
hogy alapos tatarozása vált szükségessé. Ezt az alkalmat felhasználta a
nemes gróf - - a ki kiváló mízlésérl ismeretes — arra, hogy az épületet stíl-

szeren helyreállíttassa.

Idközben, a XVI. század elején, a város birtokosai között másokat
is találunk, mert míg 1505-ben Élesk várának tartozékaként van említve,

addig az 1553. évi portális összeírásban Bakich Péter, Vörösk várának
akkori kapitánya 14 és Czobor János, Eleskvár ura 12 portával bír. A XVIII.
században más kisebb nemesek is bírtak itt és ezek között a legtekintélye-

sebbek és leggazdagabbak a Maholányiak voltak. Ezek 1753-ig szerepelnek,

a mikor a Maholányi örökösök itteni birtokukat Jeszenák Jánosnak engedik
át. A Maholányiaknak itt nagyobb nemesi kúriájuk is volt, melybl, vagy
melynek a helyén állítólag a mai városháza épült, míg az a ház, mely ma
az ág. hitv. ev. templomot foglalja magába, állítólag a Jeszenák család

kúriája volt.

A város fénykorát Rudolf és Mátyás királyok alatt, tehát a XVI. század
végén és a XVII . század elején élte. Ez idbl származnak a legtöbb

kiváltságai is és némely történetírók szerint ekkortájt oly gazdag város

volt, hogy Magyarország kincsesházának nevezték. Bél Mátyás is említi,

hogy ekkor Szentgyörgyön több nemes család lakott, mint Pozsonyban. Tény,
hogy egykorú írások számos ittlakó nemes család nevét említik.

De a városnak e rohamos fejldését és virágzását csakhamar szomorú
esemény váltotta föl, mely továbbfejldésére nézve végzetessé vált. 1663

szeptember hó 5-én ugyanis a török sereg Galgócznál áttört a Vágón és

észrevétlenül közeledett Szentgyörgy felé. Hogy a várost annál biztosabban

bevehesse, az éjtszakát a schweinsbachi erdben töltötte és hajnalban onnan
kitörve, hirtelen körülzárta és megtámadta a mit sem sejt várost, melynek
lakosai e váratlan támadásra menekülni igyekeztek. A menekülk egy része

a város alatt elterül mocsaras Súrerdben keresett és talált menedéket,
mert ezen az oldalon — éppen a mocsarak következtében — a töröknek
legkevesebb embere volt. A törökök azonban csakhamar elvágták a mene-
külknek ezt az útját is, a várost több helyen fölgyújtották, de elbb dúlva

és rabolva járták be a házakat, a hol 60 embert fölkonczoltak, 500-nál többet

pedig rabszíjra fzve magukkal hurczoltak.

Ezt a csapást a lakosok alig tudták kiheverni, mert a mikor teljes

erejüket kimerítve, a várost ismét lakható állapotba hozták és az ersen
megfogyatkozott lakosokat újabb jövevényekkel és letelepedkkel már-már
pótolták volna, akkor már a Rákóczy-féle fölkelés lobogtatta véres zászlóit

a vármegyében. Szentgyörgy városa sem maradt ment a fölkelk látogatá-

sától, mert midn 1704 okt. havában Ocskay, Rákóczy Ferencz híres briga-
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dérosa Bazint bevette, Szentgyörgyre is ellátogatott, a várost megsarczolta,

de mivel a sarcz nem felelt meg igényeinek, a várost fölgyújtatta és nagy
részben elhamvasztotta.

De még ez sem volt elég a sokat szenvedett városnak. 1728-ban isme-

retlen okból tz támadt, mely oly gyorsan harapódzott el, hogy az ekkor
uralkodott nagy szélvész következtében a város majdnem teljesen a lángok
martaléka lett. Alig ocsúdott föl a város e rémületbl, alig tették lakosai

hajlékaikat ismét lakhatóvá, midn -az 1744 tavaszán a tz ellensége, a víz

pusztította el. Az e tavaszt megelz tél ugyanis rendkívül havas volt, úgy
hogy a várost környékez hegységek több mint ölnyi magas hóval voltak

födve. Ezenkívül a város alatt elterül teknalakú mocsaras vidék is óriási

hótömegekkel volt borítva. A hirtelen beállott meleg idjárás a hó olvadását

oly rohamossá tette, hogy a város alatt elterül medencze nem tudta a hegyek-
rl aláomló vízmennyiséget fölfogni és levezetni, hanem fölszorította annyira,

hogy a víztömeg egész a szlk aljáig ért és az egész város víz alá került.

Megbecsülhetetlen az a kár, a melyet ez az áradás a lakosoknak okozott

és mégis alig múlt el 9 év, midn 1753 szept. 8-án ismét tzi lárma riasz-

totta föl a békésen alvó lakosokat. Mire a sötét éjtszakában az utczákra
siethettek, már a város jórésze lángokban állott. Ugyanez az eset ismétldött
1856 augusztus 13-án és 1869 augusztus 1-én, mely tüzesetek mindenkor a
város nagy részét hamvasztották el. Mindezekrl a tzesetekrl a város levél-

tárában található iratok és jegyzkönyvek emlékeznek meg, élénk színekkel
föstve a lakosok akkori nyomorúságos helyzetét.

Hogy a város ennyi csapás után végleg el nem pusztult s elkeseredett

és tönkretett lakosai végleg ott nem hagyták, hogy másutt telepedjenek le, ez

csak a város körül elterül ós régóta híres szlhegyeknek tulajdonítható,

melyek mindenkor oly

gazdagon jutalmazták a

reájuk fordított fárad-

ságot, hogy lakosai

minden újabb csapást
ki tudtak heverni. Nem
hiába nevezték Szent-
györgyöt az ország
kincses -bányájának,
mert ha lakosai józan-
ságában és törhetetlen

szorgalmában, vezeti-
nek bölcs körültekinté-

sében és hegyeinek mil-
liókat ér tkéjében
nem talált volna elég
kincset arra, hogy min-
den újabb csapás után,

nem csüggedve, ismét
ert merítsen , akkor
Szentgyörgyvárosa mái-
rég megsznt volna

lenni. így is mivé lett

volna e város, ha e sok
sorscsapás nem éri, és
ha XVII. századbeli vi-
rágzó állapotát tovább
fejleszthette volna ?

Mily szívós kitartás és
mily ernyedetlen mun-
kabírás volt már ahhoz
is szükséges, hogy a
város, ha már tovább
nem fejldhetett, vissza-
felé ne fejldjék!

Elemi
csapások.

EREKLYÉK A VÁROSI LEVÉLTÁRBAN.
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A DRECHSLER-FÉLE PASZOMÁNT-GYÁR.

Népmozgalmi
statisztika.

A város
czímere.

A város
tisztikara.

St ennek éppen az ellenkezjét tapasztaljuk. Ha ugyanis a város lakos-
ságának számát a különböz idkbl összehasonlítjuk, nem visszaesést, hanem
folytonos, rendszeres gyarapodást tapasztalunk. 1825-ben ugyanis a város
lakosainak száma 2709 volt. Ez idbl fel van jegyezve, hogy itt öt malom
és egy sörház is fennállott. Az 1857-bl való összeírás 2904 lakost talált itt.

1869-ben már 3026-ra emelkedett a lakosok száma, 1880-ban azonban 2881-re
csökkent, míg 1890-ben 3048-ra emelkedett, de 1900-ban elérte a 3456-ot.

A város népesedési mozgalmait még a következ adatokkal egészítjük ki.

A föntebb közlött lakosok közül 1774 férfi és 1682 n. Ezek közül életkor

szerint 6 évnél fiatalabb 557, 6—11 között 493, 12—14 között 228, 15—19
között 310, 20—39 között 1012, 40—50 között 606 és 60 évnél idsebb 304.

Családi állapot szerint: ntlen és hajadon 2036, házas 1198, özvegy 222.

Nyelv szerint: 462 magyar, 1065 német és 1916 tót. Azonkívül még egy
horvátajkú és 12 egyéb nyelvet beszél lakosa van. Magyarosodását jellemzi,

hogy habár a népszámlálás csak 462 magyart tüntet is föl, a magyarul
beszélni tudók száma mégis 1716. Vallásra nézve lakik itt 2394 róm. kath.,

805 ág. h. ev., 29 ev. ref. és 228 izraelita. írni és olvasni tud 2505. A lakó-

házakra vonatkozó kimutatás is elég elnyösen tünteti föl a város lakás-

viszonyait, mert 314 ház közül 309 kbl vagy téglából van építve és csak
4 van k- vagy téglaalappal vályogból és csak egy kalap nélkül vályogból

építve. A házak tetzete is 165-nél cserép, 149-nél pedig zsindely és így a
városban egyt-tlen náddal vagy zsúppal födött ház sincsen, a mi elég ritkaság.

A város területe 5620 kat. hold.

A város czímeres pecsétje, melynek használatára III. Ferdinándtól

1647-ben kapott engedélyt, srégi és kék mezben Szent György lovag ismert

alakját tünteti föl, a mely egyszersmind hajdani urainak, a Szentgyörgyi és

Bazini grófoknak is pecsétalakja volt. A pecsétnyomó, melyet legutóbb

1902-ben a belügyminiszter is helybenhagyott, az 1647 és 1902 évszámot viseli.

A város ügyeit a város élén álló polgármester, az alája rendelt tisztikar

és 47 bizottsági tag intézi, mely utóbbiak közül 24 virilista, 24 pedig választott.

A város tisztikara a következ: Polgármester: Jánosica Gyula, a ki egyszer-

smind az árvaszék elnöke. Fjegyz és levéltáros: Klotzberg Antal. Rendrkapi-
tány: Lederer Lajos. Tanácsnokok: ZuhlbrucTcner Gyula és Fichtner József.

Ügyész: Neumann Gusztáv dr. Városi közííyám: Knappek Miklós. Városi

orvos : Halle Bernát dr. Számvev: Spirák István. Erdmester: Eolland Gusz-
táv. Pénztárnok : Kautz Imre. Jegyz: Knappek Miklós. Városi gazda: Zimmer
János. Városi állatorvos: Hunslicsek Ede. Városi végrehajtó : Sultz Antal. Fa-
raktárnok: Bernhardt Mátyás és városi kertész: Hornacsek Ferencz.



POZSONY VARMEGYE NÉPE.

E munka közoktatásügyi része részletesen kifejti Pozsony vármegye
népeinek ethnografiai elhelyezését, a községekre vonatkozó fejezet

bevezet része pedig a nyelvterületek kiterjedésérl ad számot.

Ha Pozsony vármegye területét nézzük, azt látjuk, hogy a magyarság
legersebb az Alsó-Csallóközben. Ennek úgy földrajzilag, mint nyelvterü-

letileg természetes folytatása egyfell a Fels-Csallóköz, másfell pedig a

galántai, szempczi és a pozsonyi járás. A mi tót és német elem e járásokban
van, az átszrdés az e járásokat környez nagyszombati és malaczkai járá-

sokból és Pozsony szabad kir. városból. Ez alól csak a pozsonyi járás és a
fels-csallóközi járás a kivétel, mert ide a németek és a horvátok — az

elbbiek a XIII. századtól, az utóbbiak a XVI. századtól kezddleg —
telepítés útján kerültek. Van még egy német nyelv-sziget, mely azonban
ma már teljesen eltótosodott, és ez a malaczkai járás fels részén van, hova
ú. n. habánusok (hannoveránok) telepedtek le. E községek Nagylévárdtól
kezddleg feljebb, a nyitrai határszél felé vezetnek és Nyitra vármegyében
találják folytatásukat.

E munka már említett részeiben föl vannak sorolva azok a helyek, a

melyek hajdan magyarok voltak. Nem akarjuk itt fölsorolni azokat az okokat,

a melyek e helyek eltótosítására és elnémetesítésére vezettek, mert arról más
helyen esik szó ; de idézzük Körösy Józsefnek, az ismert nev statisz-

tikusnak egy találó megjegyzését, mely azt mondja, hogy „Pozsonyban
partján állunk azon széles magyar tengernek, mely északkelet felé Pozsony,
Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, Pest, Gömör, Abauj-Torna, Zemplén, Bereg és

Ung vármegyék területét borítja, s melynek végs hullámai csak a Már-
marossziget mögötti hegyláncz alján törnek meg." Ezzel az óriási tót ten-

gerrel, mely magában Pozsony vármegyében 50 -6°/ -ban tót, 8"8 %-ban
(Pozsonyt nem számítva) német, kell megküzdeni a magyarságnak, mely a
vármegye lakosságának csak 39"2 °/ -a. Pedig e tótság hatalmas tengere
állandóan mossa a magyar partokat és igyekszik magának tért hódítani ; de
mióta a magyarság tudatára ébredt a fenyeget veszélynek, azóta kettzött
éberséggel áll rt a veszélyeztetett partokon, a hol a kultúra, a hazafiság és

az államiság fegyvereivel védekezik, és lassan bár, de biztosan tért is hódít.

A pozsonymegyei magyarság jelleg és jellem tekintetében semmiben sem a magyarok,

különbözik a szomszédos vármegyék magyarjaitól. Eltéréseket csak a magyar
nyelvhatárokon tapasztalhatunk, a hol a fogékonyabb magyar nép könnyen
elsajátítja a tót és német elem kifejezéseit és szokásait, míg viszont nem
tagadható, hogy ez érintkez vonalakon a tótokon és a németeken is észre-
vehet a magyar befolyás. E nyelvhatárokon a legtöbb magyar tótul is

beszél, st egyes használati tárgyainak elnevezésénél tót szavakat használ,
míg ugyanez tapasztalható, habár kisebb mértékben, a konzervatívabb és
kevésbbé fogékony tótoknál is, a kik még inkább a német nyelvsziget határán
sajátítanak el sok német kifejezést, a nélkül azonban, hogy elnémetesed-
nének. Mindennek ellenére mégis tapasztalható, hogy míg a német nyelv-
sziget mind szkebbre szorul és a kis horvát nyelvsziget már-már elenyész-
ben van, addig ma már csak a magyar nyelvterület hódít.
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A magyarok
épitke.e-e.

A németek
építkezése.

A tótok

építkezése.

Kapuzat-
Elkertek.

Építési és

fedanyag.

A magyarság háztája serami jellegzetesét sem mutat. Itt tulajdonképpen
mindenki úgy építkezik, a hogy neki tetszik és a hogy a szomszédjaitól
laija. vagy a hogy viszonyai engedik. Mégis van az építkezésnek egy típusa,

melyrl a vármegye magyarjai között a legtöbb ház mintáját veszik. E tipus

szerint a ház nem az uteza szélességében, hanem az udvar hosszában, min-
denestl egy fedél alá van építve. Ell az utezára van a tiszta szoba, a
„nagy lakás" vagy „els ház", mely néhol ajtajával az utezára néz. Utána
következik a konyha, azután az udvari szoba, vagyis a „hátulsó ház", azt

követi a kamara, ezen túl van az istálló, mögötte pedig a pajta és a kocsi-
szín, melynek legtöbbnyire nem a többi ajtónyílással egy vonalban, hanem
az épület végén van az ajtaja, vagy a nyílása.

A házak fedése ma már legtöbbnyire cserép, mert új háznak náddal
vagy zsúppal való fedését a hatóság nem engedi meg. Oly helyeken, a hol
könnyebben jutnak fazsindelyhez, ezzel fedik házaikat. Zsúpfedés tehát csak
a régi házakon látszik, ellenben nádfedés csak itt-ott, a Csallóközben, a
náddús vidékeken. A fedés minden esetben teljesen sima.

A vármegye német lakosainak a házai szintén ilyenek. Ha itt-ott

eltérést találunk, az lényegtelen és legtöbbnyire csak annyiból áll, hogy a
pajta nincs a házzal egy fedél alatt, hanem külön. Lényegesebb eltérést

csak a pozsonyi járásban, Dévényben találunk, a hol az istálló külön fedél

alatt és a lakóházzal szemben áll.

A vármegyebeli tótok építkezése a vármegye nagyobb részében szintén

nem tüntet föl nagyobb eltérést, csak itt-ott találjuk az istállót vagy a kocsi-

színt, vagy mindkettt külön fedél alatt. Csak a malaczkai járásban és a
pozsonyiban látni egyes falvakban nem az udvar hosszában, hanem utcza-

hosszat elterül házakat. Ezeknél az épület közepén van a bejárat, és az ajtón

innen balra az egyik, jobbra pedig a másik lakószoba, mellette a konyha,
utána a kamra, azután az istálló, mellette a nyitott kocsiszín és ennek a
fedele alatt a disznóól is. Némely helyen az utczai bejárat a konyhába nyílik,

de a legtöbb helyen folyosóra. Itt-ott kevés díszítést is látni a házakon, de
inkább csak a régebbieken. A nagyszombati járásban fekv Fenyves községben
a házak falát kék, zöld és sárga virágokkal és keresztet vagy kelyhet ábrá-

zoló mintákkal díszítik. Hasonlóképp díszítik e járásban a szerediek és a
selpcziek is a házaikat, különös kedvvel tulipánokat festvén a falra. A szempezi
járásban a leggyakoribb faldiszítés a kereszt vagy a kehely és e díszítéseket

rendesen a két ablak között alkalmazzák.

Miként a ház, azonképen a házak kapuzata sem mutat semmi jelleg-

zetesét a vármegyében. Fölötte egyszer és fképpen czélszer. A mi díszítést

itt-ott látunk, az nem jellemz és az ácsnak mindig és mindenütt egyenl
mintája. A vesszbl font kapuk ritkák. A legtöbbje sima deszkakapu, néha
rácsos is, de jellemzen faragványosat, czifrát, vagy kifestettet ritkán látni

és ha igen, az csak kivétel. Elkertek tekintetében sem lehet szabályt meg-
állapítani. Ez is tisztán csak az egyéni ízlés és a hely dolga. Némely helyen

tíz vagy tizenöt elkert nélkül való ház között egy elkert látható. Néhol
meg a községnek valamelyik poros vagy túlságosan zajos utczarésze kény-
szeríti a lakosokat, hogy a túlszéles, poros úton a házak elé elkerteket és

azokba fákat és bokrokat ültessenek, a melyek az utczai szobát a fölkavart

portól némileg megvédik. Természetes, hogy ebbe belejátszik a virágok és a fák

iránt való szeretet is, de az utóbbit inkább a tótoknál és a németeknél tapasz-

taljuk, mert a magyar paraszt kevésbbé szereti az árnyat adó fát, melynek
árnyéka, a meddig terjed, a növények fejldését hátráltatja. Azokban a

magyar falvakban, a hol itt-ott elkertek vannak, ritkán látunk ezekben fát,,

de annál több virágot.

Mint már a népmozgalmi statisztikában is láttuk, a házak anyaga, a.

melybl azok épültek és a házak fedanyaga is, csak a megyei átlag szerint

állapítható meg. Használnak itt össze-vissza mindenféle anyagot. A legtöbb

mégis a tégla, mert a vármegye minden járásában, egy-egy nagyobb közép-

pontban vagy uradalomban vannak olyan téglagyárak, vagy legalább tégla-

égetk, melyek könnyen megközelíthetk, annyira, hogy még a kborította.

vidékeken is, a hol majd mindenütt van kbánya és a követ potom áron

fejtik, majdnem annyi a téglából, mint a kbl épült ház, st a legtöbb helyen
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több is. Kevés oly helység van, a hol téglából épített házat ne találnánk, de

tény, hogy viszont a vályogból épített házak száma a legnagyobb, mert ez

a legolcsóbb és a legkönnyebben beszerezhet. Vert falat, fecskerakást csak
itt-ott, elvétve találunk és annak tulajdonosa bizonyára földhöz ragadt sze-

gény ember.
Nem találunk bizonyos megállapodott szokást a csúcsfalak tekintetében

sem. Ebben sincs semmiféle rendszer. Vannak községek, a hol e tekintetben

oly összevisszaság van, mely majdnem érthetetlen és még az egyéni ízléssel

sem magyarázható meg. Még a legjobb benyomást azok a községek keltik,

melyeknek házai valamely nagyobb tzvész után egy idben, majdnem egyenl
módon újra épültek. Ezek czélszerek és csinosak ugyan, de nem jellem-

zk és e tekintetben a magyarok, németek és a tótok építkezési módjában
különbség nincsen.

A szalma- és a nádfedel háztetk mind simák ; a habánusok azonban a
fedésnek egészen különös módját alkalmazták és még most is vannak oly

A habánusok
házteteje.

NAGYLÉVÁRDI HABÁNUS HÁZ.

régibb
^
habánus-házak, a hol ez az érdekes, de külsleg a többitl alig külön-

böz háztet látható. Ok ugyanis tz ellen akként biztosítják házaikat, hogy
midn a tett zsúppal födik, az alsó vastag szalmaréteg fölé több hüvelyknyi
vastag agyagréteget tapasztanak és e fölé helyezik azután a második szalma-
réteget. Természetes, hagy abban az esetben, ha a tet belülrl gyúl ki, a
bels_ szalmaréteg fölött fekv agyagréteg jó ideig meggátolja a lángok
kitörését, annál inkább, mert az agyagréteg következtében a leveg is jobban
el lévén zárva a tz fészkétl, az nem terjedhet oly rohamosan. A mikor
pedig a tartógerendák elégtek és a tet beszakadt, az agyagréteg elnyomja
az ég zsarátnokokat, a nélkül, hogy az épület padmalyát átszakítaná. Viszont
ha a tet kívülrl gyulád meg, a legtöbb esetben könnyebben olthatják el,

mert a közbees agyagréteg meggátolja a tetzet gyors beégését. Mindez
azonban csak a régibb építés házakra nézve áll, mert újabban az egész
varmegyében már csak cseréppel, zsindelylyel, vagy éppen palával födik a
hazakat. Különösen ez az utóbbi fedésmód kezd mindjobban terjedni, mert
a máriavölgyi palabánya nagyon olcsón adja az ily kisebb házak födésére
fölötte alkalmas másod- és harmadrend palatáblákat.
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Magyarok
rnhaxata

Németek
ruliázata.

Tótok ruházata.

A magyarok ruházat tekintetében semmiben sem különböznek a szom-
szédos vármegyék magyarjaitól. Legföljebb az egyes ruhadarabok elneve-
zésében mutatkozik itt-ott némi eltérés és valamely idegenszer elnevezés.

Befolyással vau erre többé-kevésbbé a vidék is, a szerint, hogy az valamely
idegen nyelvhalárhoz közelebb vagy távolabb esik-e. Mégis még a tiszta

magyar Alsó-Csallóközben is találunk a tiszta magyaros elnevezések mellett
idegen hangzású elnevezéseket is. A kabátot a legtöbb helyen dohánynak,
a mellényt pruszlikn'ik, a fels kabátot köpönyegnek nevezik, habár az kabát
és nem köpeny. Az inget ümeg-nek, míg az asszonyok pendely helyett
pintü-nek mondják. A derekat otthoniéinak, a kötényt ketín-nek, a kabátkát
pedig reklinek nevezik. Fels-Csallóközben ezeken kívül a kaczabajka és a
röpül elnevezés is járja, míg Uszoron a derekat juppkának is nevezik.
Ugyanott a férfiak a mellényt a pruszlikon kívül lajbinak is mondják és a
német szabású nadrágot bugyogónak hívják. Találóan és jellemzen nevezik
el a nem zsinóros csizma-nadrágot: kancza-nadrág néven. A köpenyt burnusznak
mondják, és az esernyt német-köpönyegnek. A galántai járásban szintén találunk
néhány jellemz elnevezést. Itt nem a mellényt, hanem a kabátot nevezik
Lajbinak. A szövetbl készült, hosszú télikabát mexiko, nyilván a mentschikoff
után. Az asszonyoknál és a leányoknál a testhez álló derék neve magyarka,
a bvebb deréké: brúz, blúz helyett, de lekötönek is mondják. A fejkend
itt kcszkenyö, a zsebkend kiskeszkeny, míg a nagykend nagykeszkenyö.

A fejkött fiketö-nek ejtik ki. Taksonyban, de máshol is, a testhez álló kis-

kabátot ka'zabaj-nak. hívják, míg a bvebb kiskabátot röpülönek. Zsigárdon
a kimen-ruha a németes nev kefurt, míg G-alántán a derék egy nemét
agárdi névvel nevezik. A magyarok viselete egyszer és inkább a sötétebb

kelméket kedvelik, mint a világosat. Természetes, hogy ez alól, mint min-
denütt, úgy itt is a fiatalság kivétel. A hímzést is csak kis mértékben
alkalmazzák és diszkrét módon; selymet azonban sok helyen viselnek,

különösen fejkendkben és a derékon, melyhez azonban sok helyütt bársonyt
is használnak. Lábbeli tekintetében a fiatalabbak, különösen a kik tehetik,

jobban szeretik a ránczos szárú csizmát, mint a közönségeset, míg az asszonyok
és a leányok télen csizmát, nyáron meg, munkán kívül, czúgos és fzs
czipt viselnek. Az asszonyok és a leányok, ha viselnek is ékszert, az csak
egyszer és rendszerint vásári portéka.

A vármegyebeli német községekben a ruházat tekintetében semmi
fölemlítésre érdemes nincsen. Egyedül Dévényben találunk még a régi, szép

népviselet nyomaira. Ez a férfi-viselet sötétkék posztóból készült. Gazdag-
világoskék zsinórzattal kivarrott feszes magyar-nadrágból és világoskék
posztóból, de csak derékig ér posztó-kabátkából állott, mely utóbbi a

válltól kezdve végig, srn fölvarrt két ólomgombsorral volt díszítve. Ezt a
kabátot spenczern^k nevezték. Egyéb jellemz viselet vagy elnevezés nincs,

ha csak azt nem említjük meg, hogy a torcsiak a vászonból készült nadrágot
reithose-na,k, vagyis lovagló-nadrágnak nevezik, pedig sohasem használják annak.

Sokkal díszesebb és czifrább a megyebeli tótok, de különösen a tót

asszonyok és leányok viselete. A megyebeli tótok viseletének Cziffer a

középpontja. Ez adja a divatot és e község és vidéke tartja is fönn az e

vidékben díszes népviseletet, mely nemcsak élénk és czifra, hanem költséges is.

A mi tót népviselet ettl eltér, az csak annyi, hogy a szegényebb tót vidékek
lakosai hasonlóan, de egyszerbben járnak. A czifferi és cziffer-vidéki nép-
viselet hatása csak a távolsággal csökken fokozatosan. E népviseletet tulaj-

donképpen nagyszombatvidékinek nevezik, mert tényleg itt fekszenek azok
a községek, a hol e viselet otthonos. És míg más városok közelségében azt

tapasztaljuk, hogy a városi viselet, különösen az alsóbb néposztályé és a

városban szolgáló cselédeké, mindig hatással van a várost környékez köz-

ségek lakosainak viseletére, melyet rendszerint régi eredetiségébl teljesen

kiforgat, addig ezt a jelenséget Nagyszombat vidékén alig lehet észlelni,

mert habár Cziffer elég közel esik Nagyszombathoz, mégis e viselet közép-
pontjául tekinthet, mely eredetiségébl és díszébl az idk folyamán nem-
csak hogy nem veszített, hanem nyert, mert a czifferi és a cziffer-vidéki

leányok mind kitn hímzk ós gondoskodva van arról, hogy ez a jó tulaj-

donságuk ki ne veszszen, st ízlés és tudás tekintetében fokoztassék. Gondos-
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kodik errl az Izabella fherczegn védnöksége alatt álló megyei házi-ipari

egyesület, mely itt Hollósy Mária szakszer vezetése alatt himz-iskolát tart

fenn, a honnan népies és egyszer himzéseken kívül, már oly ritka mbecs
és nagyobb szabású mhimzések kerültek ki, melyek a szakembereket is

bámulatba ejtették.

E vidéken a legények fels ruhája rendszerint sötét szín posztó

,

a nadrág legtöbbnyire fekete. Nyáron nem viselnek kabátot, hanem csak

mellényt, mely rendesen kék selyembl készült, nagy színes virágokkal, míg
az ingujjat szélesen hímzett kétszín sáv veszi körül. A leányok czifra rövid

derekat viselnek és ugyancsak szélesen és gazdagon hímzett ingujjakat.

A kötényük rendszerint fekete, alsó részükön csipkével és színes hímzéssel
díszítve. A menyecskék aranynyal dúsan hímzett fejkött viselnek, csipkés

ingvállt és ingujjat gazdag aranyhímzéssel... Kötényük szintén fekete, kék
és fehér, vagy másszín selyemhimzéssel. Övkötjük rendesen rikító szín
virágokkal díszített zöld selyempántlika. A derék a fzhöz hasonlít és szintén

CZIFFERI HÍMZLEÁNYOK.

feszesen simul a testhez. A fels szoknya alatt rendszerint több keményített
szoknyát viselnek, hogy a fels szoknyának szebb fekvést biztosítsanak.

Felsdióson az ünnepi díszruha ránczos színes szoknya, mely egyszer rózsa-
szín kelmébl, hamvasszürke félselyembl, vagy fekete posztóból készült
és alsó peremén kék bársonynyal van díszítve. Az e szoknyához alkalmazott
lajbli, az elbb említett fzszer derék, piros, zöld, kék stb. selyembl
készült és - - mint a fz - - zsinórral van befzve. A szoknyára jön a fél-

selyem atlaszból vagy más kék kelmébl készített keszken, mely szélein
és alsó végén színes csipkével van díszítve. A keszkenkrl színes szalagok
függnek le, melyeket gombostkkel ersítenek a szoknyához és ell csokor-
alakba kötnek. Elég díszes azonban a pozsonyi járásban fekv Szls község
tót népviselete is. A legény vörös-, fehér-, zöldszalagos fekete kalapot visel,

s élénk szín virágokkal mintázott zöld selyem mellényt; az ing eleje fehér
selyemmel dúsan van hímezve s ezt zöld és sárga selyemhimzés tarkítja. Ilyen
az ingujj alsó része is, mely csipkével is díszítve van. A középkorú férfiak
kis fekete ezüstgombos kabátot viselnek, apróvirágú, fekete bársonymellényt,
mely kétoldalt fölvarrott kék szalaggal van díszítve, továbbá kéksujtásos
fekete nadrágot. A csizma fels szélét kék brszegély szegi. A koros férfiak
mellénye és nadrágja kék zsinórzatú, míg csizmájuk fels széle széles vörös
brszegélylyel van ellátva. Télen hosszú báránybrbundát és fekete bárány-
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Horvátok
ruházata.

Népszokások i

magyaroknál.

brsapkái viselnek. A leány széles, czifra, vörös fejszalagot visel, mely alul

három keskeny, czifra szalag néz el. A pruszlik kék alapon, arany, ezüst,

sárga, vörös stb. kivarrással és szalagfölvarrással van diszítve Nyakdísze
fehér alapú, de élénk virágú széles selyemszalag. Hosszan lelógó deréköve
ugyanolyan. Fehér köténye alsó részén czifra, és csipkével van ellátva,

ingvalla pedig aranynyal van kihimezve, melyet kevés vörös, zöld és kék
hímzés tarkít. Zöld posztószoknyájára, alul, széles kék szalag van fölvarrva.

A fiatal asszony viselete olyan, mint a leányé, csak sokránczú fehér fkött
is visel, hátul hímzéssel, aranydíszszel és czifra szalaggal. A korosabb asszonyok
fehér fejkendt viselnek, nagyvirágú kék pruszlikot, sötétkék szoknyát, középen
arany-, vöröszöld csipkebetétes fekete kötényt, de télen a fejüket bekötik
és vöröszöld díszítés báránybrbundát viselnek, melynek kézelje fekete.

A fiatal férfi és a legény viselete között csak annyi a különbség, hogy szalag
nélkül való kalapot hord, és hogy az inge eleje aranynyal van kihimezve.
Elég díszes a stomfai népviselet is. Itt a legények egy része galambszürke
posztókabátot visel, mig a nadrágjuk magyarosan zsinórral kivarrt kék posztó-
nadrág. A mellényük kék selyembl készült és vörös s kék csipkézett fürész-

szegélylyel van beszegve. A leányok szoknyája kékes virágokkal díszített

fehér kelmébl való. Égszínkék atlaszkötényt viselnek, vékony, sárga selyem-
csíkokkal. A pruszlikuk is ugyanolyan kék. Az ing csipkés dudorujjakkal
van ellátva. A kötényt széles rózsaszín selyemszalag tartja. Nyakcsokruk
is rózsaszín széles selyemszalag, fehér hímzéssel. A menyasszonyok itt pártát

viselnek, mely hátul sokszín széles szalaggal van diszítve, a mentéjük kék, kék
zsinórzattal kivarrva és fekete báránybr-szegélylyel diszítve. Az asszonyok
nagyobbrészt zöld szoknyát viselnek, széles sárga selyemsávokkal. A pruszlik

kék. Fejüket magas szegély, ránezozott tilangléból készült fejköt födi, alatta

rózsaszín szalag és fölötte fehér csipkefejkend. A szoknya elejét fehér csipke-

kötény födi.

A malaczkai járás népviselete, különösen a fels, magasabban fekv
részén, már sok tekintetben eltér az itt leírtaktól. Detrekcsütörtök vidékén a
férfiak piros-fehér szegély szrt viselnek, téli idben pedig báránybrrel bélelt,

térden alul ér, hátul kissé czifrán kivarrt bekecset. Ilyet viselnek az idsebb
nk is, csakhogy valamivel rövidebbet. A férfiak rendes ünneplje a kék posztó-

ból készült felsruha, melynek kabátja ólompityke-gombokkal, a tehetsebbek-
nél pedig ezüstgombokkal van ellátva. Nadrágjuk vitézkötéses és magyaros.
A nk szoknyája és mellénye többnyire világoskék atlaszból vagy selyembl
való és a szoknya csak térden alul ér. Ingujjuk hímzett és a kötényük fehér.

Lozornón az asszonyok és a leányok a hajukat a fejtetn kerekbe göngyölítik,

és hogy biztosabban és feszesebben megálljon, a hajuk közé zsupszalmát
fonnak.

A vármegyében fekv kis horvát sziget népviseletérl nincs sok mon-
danivalónk. Az egyes ruhadarabok elnevezéséhez vegyesen horvát és tót

elnevezéseket használnak, st találkoznak németes hangzású elnevezések is,

mint a jankli, lajbik és rekel. Az els : férfikabát, a második : ni mellény,

a harmadik : ni kabát. A férfiak fekete szín szövetbl készült ruhát

viselnek, melynél a legények nadrágja vörös zsinórzattal, az idsebb férfiaké

pedig kék és fekete zsinórzattal van kivarrva. Felöltnek fehér brbl
készült gubát, szrt és bundát viselnek. A szr gallérja vörös szövettel van
beszegve, a bunda alja, háta és az ujjak alja pedig fehér brdiszítéssel van
kivarrva és kékkel beszegve. Az asszonyok és a leányok hétköznapi viselete

kék kelme, az ünnepl pedig fekete, kék és zöld posztó. Az ebbl készült

szoknya alsó részére szalag van fólvarrva, kabátjukat és mellényülcet pedig

selyemmel és bársonynyal díszítik. Az ünnepl derék és az ujjasok válla

selyem- és aranyhímzéssel van díszítve.

A pozsonymegyei magyarok élete egyszer. Az ünnepi szokások lassanként

kiveszben vannak és ma már csak azok általánosak, a melyek az egész

országban mindenütt szokásosak. Csakis a három „szüksége az, amely bizonyos

czeremóniával jár. Ezek a keresztelés, melyet „els szükség"-nek neveznek;

ez azonban ma már a legtöbb helyen egészen egyszeren megy végbe, de

azért az ú. n. komatál majd mindenütt dívik. A házasságkötés a „második

szükség", míg a ..végs szükség" halálozás esetén áll be, a mikor rendszerint
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halotti tort ülnek, a legtöbb esetben azonban ez is csak a legszkebb családi

körre, vagy csak a temetésen funkczionált egyének részvételére szorítkozik.

A legfontosabb a „középs szükség", a házasság, a melyet mindenkor
nagy czeremóniával és ünnepséggel tartanak meg. A házasság fszerepli
az érdekelt vlegényen és menyasszonyon kívül a vfélyek, a kiknek ily

alkalmakkor nagyon fontos szerep jut. Az els az esküvre hívogató. Ezt
többnyire prózában, de néha, ritkábban, verses alakban, rendszerint a lako-
dalom eltt való vasárnapon szoktak elmondani. Szövegét majd mindenütt
az u. n. „Yfélykönyv"-bl veszik.

Az esküv és a lakodalom a következképpen szokott lefolyni. Elször
a lakodalmas nép a vlegény házához megy és a vlegényt muzsikaszó
mellett kíséri a menyasszony házához. Ott a vlegény násznagya kikéri

a menyasszonyt a szüleitl vagy esetleg a gyámjától, a mire a menyasszony
násznagya felel. Erre a menyasszony bokrétát nyújt a násznagyoknak.
A vlegény a násznagyok, a menyasszony pedig a koszorús-leányok kíséreté-

Házasság.

SZOLOSI NÉPVISELET.

ben, muzsikaszó és pisztolydurrogatás közt mennek esküvre és onnan a

lakodalmas házhoz. A lakomán az asztalfn ül a menyasszony, mellette két

oldalt a koszorús-leányok és azután a násznagyok, a kikre a menyasszony
rizete van bízva. Minden tál étel fölött a vfély víg mondókákat mond,
a lakoma vége felé a szakácsné ú. n. kásapénzt szed, a muzsikusok pedig

tányéroznak. Ha ez megtörtént, a vfély a menyasszonyt tánczra akarja

vinni, de azt még nem adják ki neki, hanem elbb a koszorús-leányokat

és csak ha ezek kifogytak, a menyasszonyt. A vlegény a lakoma alatt

nem ül az asztalnál, hanem másutt. Éjfélkor leveszik a menyasszony fejérl

a menyasszonyi koszorút és fölteszik helyette a fejkött. Mikor ez megtörtént,

a vfély behívja a vlegényt és egy mondóka elmondása mellett átadja neki

a fiatal asszonyt, mire a menyasszonyi táncz veszi kezdetét. A menyasszony
minden vendéggel tánczolni tartozik, ezek azonban a menyasszonyi tánczért

pólya-kötre való pénzt tartoznak neki adni. Ezután a násznagyok és a vfélyek
lemondanak addig viselt tisztjükrl és a mulatság tovább folyik. A vacsora
ilyen alkalmakkor, különösen a módosabbaknál, nagyon bséges és gazdag.
Van tyúkleves, marhahús paradicsommal, káposzta disznóhússal, sült húsok,
fonott lepény, kalácsok, czukorsütemény, st már a torta is kezd tért hódí-
tani. Az ital bor, néha sör is. Sok helyen a tea és a fekete kávé is járja.

Nagymáesédon ilyen verses leánykér van:
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„Messze földrl gyüttünk Isten igazába, — Hogy kicsinyt pihenjünk begyüttünk e
házba. — Hogyha befogadnak megköszönjük szípen — S ha elutasítnak, nagy lesz ránk a
- [gyen.*

Erre a vendégeket üléssel kínálják.
..Az Isten áldása szájjon mindnyájunkra, — Egísz íletünkre s vígre halálunkra. —

Csihar János uram, kedves hitöstársa, — Önökhöz van már most mindnyájunk szólása."

Erre biztatják, hogy hát csak tessék beszélni.
..A zristen rendte a szent házasságot, -- Midn teremtette az kerek világot; —

Mikoron Ádámot méjjen elaatatta, — Ódala csontjábul az asszonyt alkotta. — Meg is áldá
ükét, hogy szaporodnának, — E tágas világnak lakókat adnának. — Megváltó Istenünk is szinte
ezt tette, — A szent házasságot szentsígnek rendte. — A mi falunkban is így szokás eejárni,

—

Mert vagyunk minnyájan az tanítványi. — E szent rendölísnek tennínk mi ölöget, —
Hogyha mi önöknél talánánk jó helet. — De mi azt gondótuk, hogy itt leány is van, —
Es nem látytyuk tet sehol a szobában. - Könyörgenénk tehát egísz böcsülettee, — Legye-
nek irántunk annyi szeretettee, — Hogy lássuk a leányt, azt a szíp virágot, — Ki a Szke
Márton szívén sebet vágott. — Hogy járásunk igaz, tiszta a szándíkunk, — Isten szent
nevíre bátran hivatkozunk.

Érre bevezetik a leányt.
„Te Isten kípire és annak dicssígire e háznál jámbor körösztíny szülktl' és

pedig körösztíny módon fneveetetett virágszál ;
—

• e mi mostani idegyüvetelünk okát és
istenes szándíkunkat már hallhattad és megérthetted, hogy mi ide mi vígre gyüttünk. Azért
hát mindnyájunk nevében fkérdezlek, hogy van e kedved ezen böcsületes ifjú legínyhez
hozzámenni házastársul és a kezedet merníd-e neki nyújtani ?

Ha a leány igent mond, akkor kezet fog a legénynyel és azután minden
vendéggel ; míg a kézfogás tart, a kér így szól :

*

A minden áldások Istene álgya és tartsa meg ezen új házaspárt egymáshoz állandó
és tökíletes szeretetben és zabolázza meg a zúristen mindazon ártalmas és rossz nyeeveket,
kik ket ezen házassági íletben megháboríttanák. Addig is, míg elérik azt a szent üdt, mejben
a hitnek ers lánczával az Isten házában az egyházi szem által eeválhatlanul egybe
köttetnek. És azután íjjenek galambi páros íletben, melyet kívánunk nekik, minden rószrül

idegylt atyafijak és mong-yuk minynyájan : Engegye a zúristen, dicssíges Jézus Krisztus!"

Néhol, mieltt az esküvre indulnának, a vfély a két násznagynak
egy tányéron két összehajtott fehér keszkent ad át, melyekben egy-egy
rozmaringszál van és az átadásnál a következket mondja:

„Kedves menyasszonyom átalam ezen fehér keszkenbeli ajándíkot nyújtván annak
emiékire, hogy midn Jézus Krisztus az emberi nemet megváttani szándíkozván, eettvén
Jézus 32 esztendt, következendkíppen a 33-at bettvén, sok kínok meg szenvedísek
között, minek utána tulajdon vállai között a magas körösztöt a Kálvária hegyire fvitte és
ott szent íletit miérettünk letette, nem vót, a ki kegyössíggee viseetetett vóna hozzá más,
mint szz szent Veronika. Ez látván Krisztusnak víres fdagadt szent kípit, egy fehér
keszkenbelit ajándíkozott, nyújtván Krisztus urunknak, ki ezzee szent kípit megtörte és

szent kípit rajta hattá és a keszkent szent Veronikának visszaadta, ez meg egísz íletiben

nagy böcsületben tartotta. Násznagyurak is, ezt a fehér kendbeli ajándékot, ha megkaptyák,
eesbben is a kípüket törjjék ós jusson az eszükbe Krisztus urunk kínszenvedíse meg
halála, hogy érettünk haat meg a magos körösztfán."

Vajkán, az esküv után, a korcsmába való menetkor, a vfély a követ-
kez verssel buzdítja a jelenlevket:

„Minthogy már a nagygyán átalestünk, — Vigagygyunk ; ölig vót, ha eddig pitye-

regtünk. — Eddig is így vót ez, ezután is így lesz, — Megtugygya ezt, ki még felesíget

nem vesz. — Nosza hát N. koma a húrod pöndjön, — Úgy, hogy a menyasszony füle

megcsöndjön. — Húzd el azt a híres Rákóczy-áriját, — A mit tanút, mikor vívta Belgrád
várát. — Lám hiszen nem látsz itt, egyet is apáczát, — Járjuk hát immáron vlegényünk
tánczát. Dicsírtessík a Jézus Krisztus.

Éppen ilyen figurával jár a korcsmából való kiszólítás és a vacsorához
hívás. Természetes , hogy az esküv eltti menyasszony- és vlegény-
búcsúztató is szokásos, de ezt, t. i. a búcsúztatók hosszú mondókáit ismert

vfélykönyvekbl veszik, úgyszintén a vacsora fölötti mondókákat is.

Szemetén a menyasszonytáncz eltt elbb próbára teszik a vlegényt,
vájjon megismeri-e új hitvestársát? E czélból fiatal felesége helyett tettl-
talpig letakart leányokat vezetnek eléje, hogy találja ki, melyik az társa?

Van aztán nagy kaczagás, ha más leányt néz a társának. Csak mikor végre

megtalálta a feleségét, akkor kezddik a menyasszonytáncz. Itt az ez alka-

lommal begylt pénz nem a menyasszonyt illeti, hanem a vfélyt.
a németek A németek között a felscsallóközi németek szokásai a legérdekesebbek.

szokásai. Ezeknél, különösen Hidason, a keresztelési szokás a következ : Az új-

szülöttet, mint másutt is, a keresztanya viszi keresztvíz alá, de rendesen a

keresztapa is elkíséri. Ha a keresztelés déleltt volt, szk családi körben villás-

reggeli van, ha pedig délután, akkor ozsonna. Keresztszüli tisztségre csak

olyanokat kérnek föl, a kiknek hasonló körülmények között a szülk viszont-
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/W

szentjínos-vidéki népviselet.

szolgálatot tehetnek, vagy
mint mondani szokás

:

összekereszteltetnek. E szem-
pontból tehát a komahívás-
nál a vagyoni állapotra nin-

csenek semmi tekintettel,

mert a fdolog, hogy a köl-

csönös komák egyidbeli
házasok legyenek , vagy
még helyesebben, a lány-

kori pajtások szoktak leg-

inkább egymásnak a koma-
asszonyaivá lenni. A ke-
resztelésnél ajándékot nem
adnak, hanem a komaasz-
szony a gyermekágyas ré-

szére fzni szokott. Három-
szor-négyszer visznek a

gyermekágyasnak enni, ren-

desen annyit, hogy az egész
családnak két-három napra
is elég.

A lakodalmat illetleg

a következ helyi szokás
dívik : A leánykérés mindig
éjjel történik. Néhány nap-
pal az eljegyzés eltt elbb
a vlegény valamely id-
sebb nrokona kérdezskö-
dik a leánynál, azután szü-

leinél,hogy az illet legényt
szívesen látnák-e kérül? Kedvez válasz után a legény este megjelenik a

lányos háznál, a hova magával viszi egyik férfirokonát násznagyul. Ez azután
órahosszat beszélget sok mindenfélérl, csak jövetelének tulajdonképpeni
okáról nem. A társalgás benyúlik a kés éjjeli órákba és csak ekkor áll el
a násznagy a leánykéréssel; de ez is csak rövid szavakban történik. Az igenl
válaszra elhívják a legény szüleit is és néhány pohár bor barátságos elköl-

tése után távoznak. Sem a kézfogásnál, sem az esküv eltt „móringolás"
nem történik. A vagyonkérdés mindig a szülk dolga, a kik e tekintetben

csak késbb, néhány évvel a házasság után intézkednek.
Mihelyt a kézfogás megtörtént, a jegyesek a rokonságnak a lakoda-

lomra való meghívásáról gondoskodnak. Ezt rendszerint a kézfogásnál beszélik

meg, és mert az egész falu össze-vissza rokon, nagy fejtörést is okoz. A nieg-

hívandókat úgy a vlegény, mint a menyasszony a lakodalmat megelzleg
minden héten legalább egyszer, st többször is meghívni köteles. Ha valakit

az eljegyzés után következ napokban nem hívtak meg, hanem csak a má-
sodik vagy a harmadik héten, azt már hiába hívogatják, mert nem megy el

a lakodalomra. Az örökös tessékelés, unszolás, hivogatás a hidasiaknál elen-

gedhetetlen. A vlegény és a menyasszony még a lakodalom napján, az
esküv eltt is kénytelenek sorba bejárni a hivatalosokat (talán már tized-

szer), mert különben ezek el nem jönnének.
A meghívottak parádéban jelennek meg. Az asszonyok mind bodros

fejkötvel, a férfiak meg fekete posztóruhában, de kivétel nélkül mind új
ingom. Az a férfi, a kinek új inge nincs, lakodalomra nem mehet, de nem is megy.
A fiatalság szintén ünneplsen, a lányok és lánykák rendszerint koszorúval
a fejükön, fehér ruhában, a legények fölbokrótázva, fölpántlikázva; de vala-
mennyinek egy-egy rozmaringszál van a kezében, a férfiaknak a kalapjuk-
ban is. A rozmaringból még az esketést végz papnak és a kántornak is ad
valamelyik koszorúslány az oltár eltt.

Szokott egy-két vfély is lenni, de ezeknek a szereplése mellékes.
Esküvre a násznép páros sorokban vonul, zeneszó és pisztolydurrogtatás

Németek
lakodalmi
szokásai.
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között. A lakodalmi menetet az egész falunak látni kell; azért az ily napon
nem sokat dolgoznak még a hívatlanok sem, mert többnyire az utczán kószál-
nak ós úgy kurjongatnak és rikongatnak, mintha csak megfizették volna ket.

Esküv után a násznép ugyanabban a rendben tér vissza a menyasszony
házához, a hol az ebéd várja. Ez rendesen 8—10 fogásból áll. A vendégek
azonban csak a levest és a híg ételeket szokták elfogyasztani, míg a pecse-
nyét, süteményt stb. a tányérjukon halmozzák föl és ebéd végeztével az
asszonyok az otthonmaradottak számára hazaviszik. Az ebédet követ táncz-
mulatság rendesen másnap délig szokott tartani. Itt is szokásban van a v-
legény próbatétele a menyasszony eltt és az akkor begylt pénz pólyakötre
való. A vfélyek mondókái rendszerint fordításai a magyar vfélykönyvekben
ni vasható verseknek.

Ji.-i

k
Sz

k
okasai

^ vármegyebeli tótok között, különösen a nagyszombati járásban, a

keresztelési szokások tnnek fel. Miután a templomban a keresztelés meg-
történt, ezt a gyermek szülei házánál rendszerint lakoma követi. A keresz-

telést követ 14-ik napon van az ú. n. avatás, a mikor az anya a gyermeket
templomba viszi, hogy gyermeke és a maga számára a pap áldását kérje.

Ennek megtörténte után a közelebbi rokonok és a keresztszülk összegylnek
a gyermek szülei házánál, a hol ez alkalommal nagy vendégséget tartanak,

de erre a keresztszülk, a rokonok és a szomszédok sült húst, kalácsot és

bort szoktak küldeni. A pozsonyi járásban a keresztelés után három hónapra
van az ú. n. „HosztinaMakoma, mely az elbbihez hasonló. A malaczkai
járásban, különösen annak fels részén a keresztelést szintén ebéd vagy
ozsonna követi ; de a keresztelés után a csecsemt elbb a keresztszülk
házához viszik, a hol hosszabb idt töltenek vele és csak azután viszik

vissza a szüli házhoz, a hol a lakoma következik.
Tótok lakodalmi ^ lakodalmi szokás természetesen még nagyobb czeremóniával iár.

szofeasai. . , t
°

i i •

Az eljegyzésnél a vlegény s násznagya megjelennek a menyasszony szülei-

nél. E találkozásnál a násznagy, ki rendesen a vlegény keresztatyja is

szokott lenni, a menyasszony szüleivel s a leend menyasszonynyal meg-
beszéli a kötend házasságnak különösen hozomány-ügyét. Az eljegyzés több-

nyire szombaton vagy valamely ünnep elestéjén történik, a mikor a vlegény
eljegyzési díszkendt kap. E kend föl van pántlikázva s egy pálcza végére
kötve. A kendt, ha a vlegény más községbeli, szekéren viszik s a falukon
áthaladva, örömujjongások között lobogtatják. A vlegény az els kihirdetés

után a menyasszonytól kalapra való rozmaringcsokrot kap, mely aranylemez-
kékkel és piros kis szalagokkal van díszítve. Ha a vlegény a menyasszony
szüleinek a házába megy lakni, térdelve búcsúzik el szüleitl és így hálál-

kodik elttük gondviselésükért s jótéteményeikért. Ezután keresztanyjával,

násznagyával és a vfélylyel zeneszó mellett a menyasszony házához megy.
A zenekar az utczán marad, a vlegény pedig a násznagy kíséretében a meny-
asszonyi házba lép, félig fölnyitja az ajtót, megáll és kérdi: „Szabad-e belépni

ebbe a tisztességes házba?" A menyasszony násznagyának igenl válaszára

belépnek. Erre a vlegény násznagyának a szentírásból vett rövid, képletes

mondókája után, a vlegény térdenállva rriegköszöni a menyasszony szülinek
fáradozását és gondoskodását, melyet leend hitvestársának fölnevelése körül

tanúsítottak. Ha a menyasszony nem marad a szüli házban, térdelve búcsú-

zik szüleitl, kik engedelmességre intvén t, keresztvetéssel megáldják.

A lakodalomhoz a gazda tinót vagy tehenet szokott levágni és 3—

5

hektoliter jó bort szerez be. A bor mellett persze a pálinka is járja, melyet

az asszonyok és leányok kedvéért mézzel fznek. A lakodalmi vendégek
megvendégelésérl nemcsak a háziasszonynak, hanem a közeli rokonoknak
és komáknak is gondoskodni kell és a jobbmódúaknái négy napig is eltart

a lakodalmi vígasság.

A vfély az esketést megelz csütörtökön hívja meg a vendégeket,

Az esketés eltt való napon hozzák a rokonok a lakodalmas házhoz a szokásos

kalácsokat. Minden rokonháznak az asszonya rendesen nagy kosárral köszönt

be, melyben húsz darab túrós- s ugyanannyi szilváslepény, mákos-, szarvas- és

dióskalács van, de ezeken kívül hoznak még egy palaczk bort és egy tyúkot

is, a leveshez.
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A menet az esküv után a korcsmába megy, hova a menyasszony szüli
kalácsot küldenek, s a hol a fiatalság tánczra kerekedik. A vendégsereg egész

ebédig itt mulat. Az ebédet 2—3 óra között tálalják és ez a következkbl
szokott állani : Marhahúsleves metélttel, marhahús édes tormamártással, tyúk-

leves rizszsel, paczalleves, káposzta hússal, sült marhahús mártással ; minden
tálon a sültet kerek kalács veszi körül, melyen 10—10 vendég osztozkodik.

Végül föltálalják a darakását. A kásapénzszedés itt is szokásos.

Az ifjú házasok az asztalnál ülnek ugyan, de nem esznek a vendégekkel,
hanem ebéd után visszavonulnak és külön étkeznek. A vacsora többnyire

olyan ételekbl áll, mint a milyen az ebéd volt.

A lakodalmat követ napon déltájban elviszik a menyasszony szülei-

nek házából a fiatal asszon}' holmiját a férje házához. A holmit 2—3 szekérre

FEJKÖT-HÍMZÉSEK A POZSONYMEGYEI TÓTOKNÁL.

rakják; minden szekérre sok asszony ül, a kik énekszóval kísérik az át-
szállítást.

A Kiskárpátok mentén elterül községekre nézve irányadóul vehetjük
Szentgyörgy város lakodalmi szokásait, melyek a következk

:

Az eljegyzést a leány szülházában tartják meg, a hol a jegyeseken
és azok szülin kívül csak a vfélyek jelennek meg.

A következ, vagyis vasárnapon, a vfélyek felpántlikázva és kitzött
fehér zsebkendvel hívják meg a vendégeket az esküvre és a lakodalomra.

A meghívott vendégsereg férfiai a vlegénynél, a nk pedig a menyasz-
szonyi házban gylnek össze, a hol mindenféle édesség és bor várja ket.
Mulatozással töltik az idt, míg azután a vlegénynyel, kit a vfélyek
kísérnek és a férfivendégek követnek, a menyasszonyi házhoz indulnak.
Itt ismét megvendégelik ket és azután a templomba indulnak.

Az egyházi szertartás után a lakodalmasok a vlegény házához indulnak
lakomára. A menyasszony az asztal végén valamelyik sarkon foglal helyet,
de nem eszik, hanem csak fölborított tányérja eltt ül. A vlegény szolgálja
ki vendégeit ételekkel és italokkal és sem eszik, mivel az tányérja is
föl van borítva. Az ifjú pár csak asztalbontás után étkezik és pedig a kony-
hában. \ acsora közben a vfély zöld koszorúval díszített és vasvillára ersített
fatányért hord körül, melyben a pénzbeli és egyéb adományokat gyjti össze
az uj házaspár számára. Éjféli 12 órakor fölteszik a menyasszonv fejére
a fejkött.
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A lakodalmat követ napon a vlegény, 'fölpántlikázott palaczkborral
a kezében, a vfélyek pedig kalapácsosai, fogóval és patkoló lábbal ellátva

a lakodalmi vendégékel látogatják sorra. Ilyenkor a vlegény megkínálja
kel borral, az illetk pedig ismét kis pénzbeli ajándékkal váltják meg
magukat, mert különben a patkókat leszednék a csizmáikról.

A vfélynek itt is fontos a szerepe. Mikor a vlegénynyel az eljegy-

zéshez indul, rövid beszédet intéz hozzá, és ugyanazt teszi a menyasszony
házában is. E beszéd rendszerint bibliai történeteknek és jeleneteknek ily

alkalomhoz találó idézeteibl áll. Esküv eltt a vlegényt is hasonló beszéd-
del figyelmezteti kötelességeire.

A meghívók és az asztal fölötti mondókák más vidékeken is rend-
szerint a szentírásból vett idézetekbl állanak. A nagyszombati járás számos
helyén a menyasszony estefelé emlékeket és ajándékokat osztogat szét:

rendszerint zsebkendket és olcsóbb ni kendket vagy fejkötket míg a
vendégek ennek ellenében a menyasszonynak pénzt vagy értékesebb ruha-
darabokat adnak. A menyasszony keresztanyja rendesen aranynyal hímzett
fejkött ajándékoz a menyasszonynak. A vlegénypróba itt is divatban van,

de a leányokat nem födik le, hanem maskarába öltöztetik. Az ú. n. kézmosás
a lakoma eltt mindenütt szokásos és erre a vfély tót mondókával hívja

föl a vendégeket. Sok helyen a vacsorához kakast tálalnak, melybl azonban
semminek, még a szemeknek sem szabad hiányoznia s így ezeket üveg-gyön-
gyökkel pótolják. Ezzel a férj éberségét akarják jelképezni.

A galántai járásban, különösen Nebojszán, a lakodalmi és a lakodalmat
megelz szokások szintén sok jelképes és jelentségteljes mozzanatot tüntet-

nek föl. így, mikor a kézfogónál a két násznagy a vlegénynyel együtt a meny-
asszony házánál megjelenik, a menyasszonyt megszólítva azt mondja tótul:

„N. N. menyasszony vedd tudomásul, hogy házasságra lépsz." Erre a vlegényhez
fordulva folytatja : „Te is vlegény, tudd meg, hogy házasságra lépsz." Ezután a násznagy
kézbe veszi az e czélra tányéron elkészített s egy rozmaringszállal tányéron fekv kesz-
kent, melyet a vlegénynek a következ mondókával ad át :,„Atnjújtom neked ezt az utolsó

galyat és ezt a kendcskét, a mi azt jelenti, hogy a mikor Ádám és Éva a paradicsomban
vétkeztek, az Úr Isten kizte ket onnan, hogy arczuk verítékével keressék kenyerüket. Te
is, a mikor majd feleségeddel együtt, arczod verejtékével keresed kenyeredet, jusson
ez eszedbe és gondolj erre a kendre, melylyel munkától verejtékes arczodat megtörülheted."

Itt esküv után a nép korcsmába megy és vacsoráig tánczol; a korcsmából
csak a szakácsné szólítja el a vendégeket, mikor a vacsora már készen van.

Mikor azután a vendégsereg a menyasszony háza eltt megjelent, a szakácsné
hirtelen becsukja elttük az,ajtót. Erre a násznagy kopogtat és a következket
mondja: „Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szerencsés jó estét kívánok!
Mi messze földrl jött utas-emberek vagyunk. Itt reánk sötétedett. Szépen
kérjük tehát, adjanak éjjeli szállást!" Erre a szakácsné az ajtón belül a
következleg válaszol : „Ki tudja, milyen emberek kegyelmetek, hogy éjjel is

bolyongnak ? Bizonyosan rablók. Rendes ember éjnek idején éjjeli szállásról

gondoskodik." Erre a násznagy ismét azt feleli: „Ne féljenek semmit, mi
rendes, becsületes emberek vagyunk; csak nyissák ki az ajtót!" Az ajtó

végre kinyílik és a szakácsné a konyhában fogadja a bejövöket, kezében
mézzel telt kanállal, melylyel a vlegény és a menyasszony száját bekenve,
a következket mondja: „A mily édes ez a méz, olyan édesen sze' ssétek

egymást mindhalálig." Itt is a lakomát a kézmosás elzi meg, melyért néhány
fillért fizetni is kell. Az étkezésben a menyasszony és a vlegény nem vesz
részt és tányérjuk fölborítva fekszik az asztalon, míg k addig vagy a

konyhában, vagy a másik szobában vannak. A vacsora befejeztével követ-

kezik a vlegény és a menyasszony kihívása. A vfély a pálczával meg-
kopogtatja az ajtót és mikor a zene elhallgatott, így szól: „Dicsértessék az

Úr Jézus ^Krisztus ! Bocsássátok be vlegényünket!" Erre a vlegényt be-

bocsátják, ez az asztalra térdel és azt mondja : „Kérlek benneteket, fiatalok,

a legkisebbtl a legnagyobbig, bocsássatok meg, ha megharagítottalak benne-
teket." Idközben azonban a vfély seprt vesz kézbe, és mikor a vlegény
az asztalról leugorva, ki akar futni, egyet-kettt végig húz rajta, mialatt

azt mondja: „Te is bántottál, én is bántalak." Ezután a vfély három ég
gyertyát szorít ujjai közé és a következ mondókával lép a vendégek elé

:
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„Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus ! Fiatal urak, öreg urak, násznagy urak

!

Szabad-e tisztességes asztalukhoz lépni, és néhány szót mondani?" Miután
a választ megkapta, imígy folytatja : „Én egy királynál szolgáltam. Mást
ott nem tettem, csak két madárkát ápoltam. A mint egyszer eleséget vittem

nekik, elfelejtettem házikójuknak az ajtaját bezárni és a madárkák világgá

röpültek. Most szomorúan járok erdn, mezn, hegyen, völgyön, idegen

országokban és keresem ket. Törökországban azt az újságot hallottam, hogy
itt volnának Magyarországban. Az Isten áldja meg önöket, szánják meg
szomorúságomat, ne hagyjanak annyit keresni, hanem mondják meg, hogy
hol van?" Erre a násznagy a következleg felel: „Nekünk volnának ilyféle

madaraink, de hogy a tieid közöttük vannak-e, azt nem tudjuk." Erre a

vfély elrikkantja magát, hogy „Muzika hre", húzd rá, és mikor a czigány

játszani kezd, a vfély a szoba közepén ide-oda tipeg, mintha valamit

keresne és a következket mondja: „Már bejártam az egész országot, de

nem találtam meg ket; azonban a három csillag ide vezérelt; engedjétek

hát meg, hogy a ti madaraitok között keressem az enyémet." Erre az asztal

körül ülket egyenként nézegeti és vizsgálja, míg végre a menyasszony eltt
megáll és azt mondja: „Ez itt az egyik!" Násznagy: „De mi téged nem
ismerünk, nem tudjuk ki vagy, mi vagy? Te valami idegen vagy, és míg
útleveledet meg nem mutatod, nem adjuk ki a madárkát." Erre a vfély
egy darab papirt mutat föl, mire a menyasszonyt átadják neki, kinek fehér

kendt nyújt és ezzel vezeti ki. A koszorúsleányok utánuk mennek, rövid

tót éneket dúdolva, melynek magyar szövege körülbelül azt jelenti, hogy

:

„Elvesztettünk egy pártát és egy zöld koszorút. Ki találta meg?" Midn a

vfély visszajön a szobába, a násznagy kérdre vonja, hogy tulajdonképpen
mi lesz most a madárkával és milyen állapotban fogja visszahozni? Mikor
a vfély megnyugtatja, hogy az még szebb lesz, mint volt, — megnyugosznak.
Ez id alatt a másik szobában a menyasszony fejére fkött tesznek, a
vlegény kalapja melll pedig leveszik a menyasszonytól kapott tollat és igy
vezeti a vfély az új házaspárt a násznagy elé, a következket mondván:
„Fiatal urak, öreg urak, násznagy urak ! No, úgy-e, hogy szebb tollúak most,
mint kegyelmeteknél voltak ! Olyan szép kalitkám volt, hogy no ! Pókhálóból
volt fonva, de a hím az egészet összetépte, a mint a jércze után turbékolt

és ugrándozott, míg azután a jérczét megtalálta." — Násznagy: „Ajérczének
igaz, hogy szebb a tolla, mint azeltt volt, de a hímnek nem, mert annak
a legszebb tolla ki van tépve." — Vfély: „Igaz biz a! De hát a jércze

nem akarta t elfogadni, mert már régóta nem volt vele és azért tépte ki a
legszebb tollát. De most már párosodnak és szépen csókolódznak." Erre azután
az új házaspár a vendégek eltt megcsókolja egymást. Míg a táncz kezdetét
veszi, addig az új házaspár megvacsorál és azután a mulatók közé vegyül.

A pozsonyi járás tót községeiben a lakodalom két napig tart. Az els
napon az ételt és az italt a nászapák adják, a második napon azonban csak
az italt, mert az ételt és pedig rendesen sonkát és tormáshurkát a vendégek
hozzák.

A malaczkai járásban, Lévárd környékén, a menyasszony-kiváltás is

járja és a falubeli legények addig ki nem adják a menyasszonyt a vlegénynek,
míg 8—10 koronával ki nem váltja. Kuklón meg, mikor a menyasszonyt
a vlegény házába kísérik, a következ rövid víg dalt éneklik: „Szvadebna
mamicsko, — Ottvorajte vrata, — Vecleme nevesztu — Ze szameho zlata",

vagyis magyarul: „Örömanya, örömanya — Nyissa ki az ajtót! — Hozunk
ide szép mennyasszonyt, - - Színaranyból valót". Ugyanitt a lakodalmaknál
hajdan divatban volt a kakas-lefejezés, továbbá a lakadalmas népnek rablóktól
való színleges megtámadása, míg ha idegen községben volt a menyasszony,
akkor kötelet húztak az úton keresztül, hogy a mikor jön, belebotoljon ; de
ezek mind megszntek.

A néhány pozsonyvármegyei horvát községben semmiféle oly keresz-
teli vagy lakodalmi szokás nincs, a mely külön fölemlítést érdemelne, mivel
az itt meglev szokások nagyobbára megegyeznek a körülfekv tót vidékek
szokásaival.

A pozsonyvármegyei magyarok között a mindenütt ismeretes ünnepi Magyarok

vigasságok és szokások járják, de lassanként kiveszben vannak. A Betlehem- s^S.
Magyarország Vármegyéi és Városai • Pozsony vármegye. 16
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járás, a három Idrályjárás, a húsvéti öntözés, az arató-ünnep stb. majd
mindenütt, kisebb-nagyobb ezeremóniával dívik. Sok belyütt a legénybíró-

választás is ünnepélyes ezeremóniával jár; de a legeredetibb a két Nyárasdon.
Az ily legénybírónak az uralkodása egy évig, vagyis nagyszombattól
nagyszombatig tart. A választás napján, este 10 óra tájban a fiatalság a
községen kívül, egy elre kijelölt helyen gyülekezik és itt választják meg,

rendesen a módosabbak közül — a legénybírót, a kit azután zászló-

lobogtatás közt a faluba visszakísérve, vendéglbe térnek, vagy ha az id-
járás megengedi, az áldomást a választás helyszínén iszszák meg. Ezt az
áldomást a legények közösen fizetik, viszont azonban a legénybíró köteles

a szentgyörgynapi vásár alkalmával tánczmulatságot rendezni, a mikor a
ezigányokat fizeti. A legénybíró, mikor megválasztották, a községbírónál
jelentkezik és megkéri t, hogy ismerje el az ifjúság bírájának, a mi rend-
szerint meg szokott történni. A legénybíró kötelességei közé tartozik a
tánczmulatságok rendezése, ezeknél a rend fönntartása, a legények között
fölmerül viszályok rendezése és viszi a körmenetek alkalmával a falu

legényei eltt a zászlót. Ugyancsak vezeti ket offertóriumra a templomba is.

A legénybíró szentgyörgynapi tánczmulatságát a leányok azután azzal

hálálják meg, hogy pünkösd hétfjén viszont k rendeznek tánczvigalmat.
Azeltt ezt a legénybíró házánál tartották meg, ma azonban a vendéglben.
Ilyenkor a legénybíró összeírja a falu összes leányait és pünkösd vasárnap-
ján, illetleg hétfjén a déli órákban minden leány szüleinek vagy gyám-
jának egy-egy liter bort küld. Ha a bort elfogadják, az a meghívás elfoga-

dását, míg ha visszaküldik, a meghívás visszautasítását jelenti. Pünkösd
hétfjén azután a legények és leányok összegylnek a mulatság színhelyén

és els sorban megválasztják a „pünkösdi királynét", vagy másként „pala-

tinusnét." Ezt rendszerint azok közül a menyecskék közül válas/tják, a kik
az utolsó pünkösd óta — a jobbmódúak közül — férjhez mentek. A pala-

tinusnét, megválasztása után, szintén elhívják a mulatságra, mire a legény-
bíró a község elöljáróságát is meginvitálja. Míg ez megtörténik, addig

a fiatalság tánczol. Egyszeriben azonban a legénybíró int a czigánynak
r

a ki azután ráhúzza a palatinus-tánezot, a mit a palatinusné a férjével

kezd tánczolni. Példáját követik a többiek is és a legények ilyenkor

mutatják ki, hogy kinek melyik leány a szíve választottja, mert a
palatinus-tánezot azzal kell eljárni. E táncz után ellép a palatinusné

a község elöljáróságával és felszólítja a leányokat, hogy a régi szokáshoz
híven fizessék le azt, a mit a mulatságra szántak. Elsnek a pala-

tinusné kezdi, a ki rendesen a legnagyobb összeget, 10—20 koronát áldoz

e czélra, a többi pedig ki-ki tehetségéhez képest. Ekkor a leányok és a
legények elválva külön szobába mennek, honnan a legénybíró a leányokat

egyenként és névszerint kihívja, a kijöv leány azután köteles választottját

a legénybírótól 20—40 fillérért kiváltani, mert különben nem kerül tánezosa.

Ezután a tánezot folytatják és ez rendesen két napon át tart. A mulatság
után az elöljáróság az imént elmondott módon befolyt összeget a legén)'-

bírónak adja át, a ki ez alkalommal az elöljárókat néhány liter borral és

szivarral vendégeli meg és fáradozásaikat megköszönve, e pénzbl kifizeti

a mulatság költségeit. Ha kevés a pénz, pótolja ; ha pedig sok, akkor a

fenmaradó összeget a legközelebbi vasárnapon legénytársaival elmulatja.

Ugyancsak az Alsó-Csallóközben, Sikabony táján az ismertebb ünnepe-
ken kívül a szentgyörgynapi búcsút tartják meg, melynél még Ínséges esz-

tendben sem hiányzik a czigány meg a táncz, míg a régi idben ez a

mulatság sohasem történt meg néhány fejbetörés nélkül. A legények itt

szeptember hó utolsó vasárnapján is tánczmulatságot szoktak rendezni, hogy
a katonasághoz besorozott társaikat elbúcsúztassák. Dercsikán még szokásos

a szentivánéji si tüztáncz is, a mikor lopott fából a falu végén nagy tüzet

raknak, melyet a legények muzsikaszó mellett, kiabálva, üvöltve, ordítozva

és kurjongatva körültánczolnak és átugrálnak.
ietek A vármegyebeli németek között az általánosan ismert ünnepi szokásokat

szkít, szintén gyakorolják. A felscsallóközi Hidas községben a fiatalság évenként

háromszor tart tánczmulatságot és pedig farsang végén három napig és

májusban s októberben vagy novemberben egy-egy napig. A farsangi mulat-
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ság költségeit a legények viselik és minden legény egy leányt visz a mulat-
ságra, a ki azután a legény kalapját hatalmas bokrétával és vörös szalaggal

díszíti föl. A három napi mulatság alatt a legény nem étkezik otthon, hanem
ez id alatt a leánynak, illetleg a leány szüleinek a vendége. Ennek követ-

keztében ez idtájt a leányos házaknál oly nagy a sütés-fzés, mintha
mindenütt lakodalomra készülnének. A tavaszi és szi tánczmulatságok
költségeit a leányok viselik, a kik belépti díjat fizetnek, míg a legényeknek
szabad a belépés. Dicséretes és magasabb erkölcsi érzésre vall, hogy az

asszonyok leányaik gardes-des-damesjaiként , a tánczmulatságon mindig
jelen vannak és napnyugta után az anya a miüatság színhelyét, leánya
nélkül, el nem hagyja, Megemlítend még a hidasiak „Emmeusba való rán-
dulása", a mely abból áll, hogy húsvét hétfre, virradóra, az asszonyok és

a férfiak kimennek a határba, az útszéli keresztekhez és szentképekhez,

továbbá a temetbe, hogy az Emmeusba men két tanítvány emlékére a

hajnali órát imával töltsék el.

Az általánosan ismert ünnepi szokásokon kívül a vármegyebeli tótok Tótok ünnepi

is néhány jellemz ünnepi szokást és mulatságot tartottak meg. így a ma-
laezkai járás fels részén még dívik a Jcardtáncz. Ez abból áll, hogy a legények
körbe állanak és mindegyik a jobbkezében kardot tart, a mit azonban nem
kell szószerint venni, mert a kardot rendszerint bot vagy kardalakú fa

helyettesíti. Csak itt-ott találkozik egy régi, rozsdás kard, a mire azután
nagyon büszkék. A rendez elkiáltja magát „Sable hre" (Kardokat föl).

Erre valamennyien balra fordulnak és a kardot a vállukon át hátrafelé

nyújtják, úgy hogy a mögötte álló legény a kard végét a balkezével meg-
foghatja. Most megszólal a zene, melynek ütemeire körben elre mozogva,
egy-egy ugrást tesznek, fölváltva a jobb, majd a ballábbal, míg a rendez
ismét elkiáltja, hogy „Po buranszky !" (búriasan, a mi azt jelenti, hogy úgy,
a mint azt a Búr elnev falvakban szokták). Erre a legények hirtelen

megfordulnak és visszafelé lejtenek, vagyis jobban mondva ugrálnak mind-
addig, míg a rendez el nem kiáltja, hogy „Po novoveszky!" (a mi azt

jelenti, hogy újfalusiasan, vagyis úgy, mint a szomszédos Laksárújfaluban
szokás). A tánezot kísér zene a kóló ütemeire emlékeztet és szövege a
következ : „Pod sable ! Pod sable ! Mij mili pane ! — Vsetko mi bereme, aj

hruski pláne.— Tuto nám ne dali, tuto nám daju, -- Komára zabili, szlanyinu
maju.*' Magyar fordítása, illetleg értelme, körülbelül a következ: Kardot
le ! kardot le ! kedves uraim ! Mindent elfogadunk, még a vadkörtét is. Ott
nem adtak, de itt majd adnak, mert szúnyogot öltek s így van elég szalon-

nájuk." Végül a rendez azt vezényli: „Sable dúle!
u

(kardokat le!), mire
a legények megállanak, befelé fordulnak, kardjaikat lebocsátják olyképpen,
hogy karjaik egymást keresztezik. Erre a rendez a kört az egyik helyen, rend-

szerint valamelyik ügyesebb tánczosnál megbontja, mire tánczra kerekednek
és azt a franezia négyesnek ú. n. rétesfigurájához hasonló módon fejezik be.

A kardtánczot csak farsang utolján járják. Ekkor a legények bejárják

a leányos és a jobbmódú házakat, hogy a vendégeket meghívják. E hívo-
gatókat arról is föl lehet ismerni, hogy utczahosszat az ott szokásos víg farsangi

énekeket dalolják. Ezek közé tartoznak többek között a következk : „Uzs
sza ten fasang kráczi, — Ani sza ne navráczi, -— Dzivcsencze marikájú, —
Zse sza ne vidájú". Értelme körülbelül a következ: Vége felé jár e farsang,

s nem is tér már vissza. A leányok sírnak, hogy férjhez nem mehetnek. —
Egy másik így hangzik: „Na vrábczoch szem oral, — Na trpilkáczh vlácsil,

- Trpilka skapala — Uzs szem doszedlácsil". A minek az értelme körül-
belül a következ : Verebekkel szántottam, pipiskékkel boronáltam, de a
pipiske megdöglött s így vége a gazáldkodásomnak.

A nagyszombati járás sok helyén a hamvazószerdái patkolás is szokásos.
Ez abból áll, hogy öt-hat legény maskarába öltözve, fogóval és kalapácscsal
járja be a leányos házakat és ha a leányt megfoghatják, leszedik a csizmájá-
ról a patkót, ha csak egy bizonyos pénzösszeggel meg nem váltja magát,
a mi azután a farsangi költségek fedezésére szolgál. Ugyancsak ebben a járás-
ban a húsvéti korbácsolás alkalmával nem elégesznek meg az egyszer kor-
bácsolással, hanem kiüön megütögetik a lábakat, hogy jól tudjanak futni,

a kezeket, hogy jól tudjanak dolgozni, a füleket, hogy meg ne süketüljenek stb.
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Babonák a
magyaroknál.

Babonák a
németeknél.

Babonák i

tótoknál.

A szempczi járásban a tollfosztás áldomással jár; divatban van még a
hamvazószerdái bohóczjárás, patkolással összekötve. Ily alkalomkor a falu

legényei dobszó és pléht'azekak ütögetése mellett minden leányos házhoz elmen-
ti t-k, a Inti azután élelmi szereket kéregetnek. A hol a kaput zárva találják,

a magukkal hozott létra segítségével átmásznak a kapun vagy a keritésen,

a mit találnak, azt elviszik és mindaddig vissza nem adják, a míg a leány
azt pénzzel ki nem váltja; a hol pedig elutasítják ket és nem adnak nekik
semmit, ott, ha a leányt valamiképpen elkeríthetik, leszedik a csizmasarkát.

A pozsonyi járás némely községeiben megtartják a mártonnapi táncz-
nmlatságot, mely rendszerint három napig szokott tartani. A legények a szüret
után összegyjtött bort ilyenkor szokták elfogyasztani. Ugyancsak e járásban,
Stomta vidékén, a leányok pálmavasárnapon májusi fával és egy felöltözte-

tett és kitömött leánybábúval (Kiszelicza) járnak házról-házra kéregetni.

A megyebeli magyarok között a babonás hit különösen a Csalló-

közben van elterjedve, de azért nem annyira, mint a tótok között. Azokon
a babonaságokon kívül, melyek az egész országban mindenütt el vannak
terjedve, a következket találjuk érdemesnek följegyezni

:

Ha a leány vagy az asszony ünnep- és vasárnapon varr, az ujjai meggylnek.
Ha a ház tövében vakond túr, vagy ha kuvik szólal meg a háztetn, valaki meghal

a házban.
Katalin napján a legény, András napján pedig a leány szigorúan böjtöl, hogy jó hitves-

társat kapjon. A kirl azon az éjjelen álmodik, az lesz a hitvestársa.

Ha a karácsonyi éjféli misérl hazatérve, mieltt a szobába lépne, elbb a kútnál
megmosdik és így vizesen lefekszik, az lesz a hitvestársa, a ki neki álmában megjelenik
és szárazra törüli.

Ha vendég a házban az asztalra teszi a kalapját, sok lesz a vakondtúrás a gazda
földjein.

Ha a házbeliek közül valaki késsel aprít a tejbe kenyeret, akkor az a tehén, melynek
tejébl eszik, véres tejet kap és a tgye gyuladásba jön. Ugyanez történik, ha fecske röpül

el a tehén hasa alatt.

Ha valamely szobában halott van kiterítve és valaki oda az ablakon át benéz, az

sárgaságba esik.

Ha valakinek kiesett a foga és azt a feje fölött a háta mögé dobja, úgy hogy a fog
egérlyukba esik, akkor ha még olyan vén is, új fogat kap.

Az iglicz (fekete tyúk) tojásából az ember hóna alatt kiköltött csirke, a gazdájának
mindenünnen pénzt hord.

Ha az asszony Lucza-napján bármit kölcsön ád a házból, a tyúkjai télen nem tojnak

többet.

Ha a kocsi eltt asszony megy át az úton, az bajt hoz a kocsi gazdájára.
Ha az istálló ajtajára keresztet rajzolnak, a boszorkányok nem ronthatják meg az

állatokat.

A disznóból és a szarvasmarhából a bélnyüveket ráolvasással lehet kipusztítani.

Ha nagypénteken a gazda tudta nélkül a házból egy téglát vagy egy csutak szalmát
elvisznek, a gazda szerencséjót viszik el.

Ha nagypénteken napkelet eltt körülsöprik a házakat, abban az évben a baromfiak
szaporábbak lesznek.

Ha a kenyeret a kemenczébe teszik és nem vetnek rá keresztet, a kenyér kvé válik.

A boszorkányok megfejik a kapuszobrokat is, de még az embert is megszopják.

A megyebeli németek között kevés a babona, legföljebb azt említhetjük

fel, hogy Misérden a beteg imádkozás közben szenet dob a vállán át hátra-

felé, hogy a betegségébl fölépüljön. Dénesd vidékén husvétszombatján

a szentelt tznél nyers fadarabokat égetnek el félig és ezeket a szántóföldek

mesgyéjére viszik, hogy nyáron a jéges ne tegyen kárt a gabonában. Ugyanitt
szokásos, hogy ha a házigazda vagy a gazdaasszony meghal és méhek van-

nak a háznál, akkor a család legidsebb tagja a méhesbe megy, minden kast

megkopogtat és elmondja, hogy a gazda vagy a gazdaasszony meghalt. Ha ezt

a bejelentést elmulasztaná, az összes méhek elpusztulnának. A virágvasárnap-

ján szentelt barkákból, nyáron, a mikor égiháború van, néhány darabot a

tzhelyen elégetnek és szentül hiszik, hogy akkor nem üt a házba a menyk.
A pozsonymegyei tótok között az általánosan ismert babonaságokon

kívül a következket soroljuk föl

:

Kántor-bjt napján nem szabad sem mosni, sem fonni, mert a ki ezt mégis megteszi,

a pokolba jut. Ugyanakkor trágyát sem szabad kivinni, mert azon a földön, a hova a trágya

került, a bogarak mindent megesznek.
Vendel napján sem szabad az állatokkal dolgoztatni, mert a marha megbetegszik.

Ha valaki Szent Válent napján dolgozik, megmerevedik a keze.

Ha Szent Ágota napján a szobát és az udvart jól ki nem söprik, mindenféle undorító

állatok jutnak a házba.
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Szent-Vojtek napján ki kell füstölni az istállókat, hogy a boszorkányok az állatoknak

ne árthassanak.
Szent Vitálos éjjelén egész éjjel harangozni kell, mert különben a jég elveri a határt.

Pénteki napon az asszonyoknak és leányoknak nem szabad fésülködni, mert fejfájást

kapnak.
Ha napnyugta után a házból tejet visznek ki, azt egy kissé meg kell sózni, mert

különben elapad a tehén teje.

Az oly fiatal asszonyoknak, a kiknek már egy gyermekük meghalt, nem szabad a cse-

resznyefa els termését leszakitani és megenni, mert meghalt gyermekük a túlvilágon szintén

csak cseresznyét kap enni.

Az újszülött gyermeket születése után azonnal lepedbe burkolva az asztal alá kell

tenni és két-három perczig ott tartani, hogy okos ember legyen belle.

Ha sárgaságba esett ember napkelte eltt, valamely sárgalevel fzfánál imádkozik,

meggyógyul.
Ha Vitus napján harangoznak, jó gabonatermés lesz.

Ha kis gyermek meghal, pénzt adnak a kezébe, hogy a másvilágon megfizethesse az

offerát.

A karácsonyi éjféli mise úrfelmutatása alatt a szarvasmarha értheten beszél és a

patakban víz helyett bor folyik.

Ha a gyermek születését a bába 9 napig el tudja titkolni, akkor a gyermek, ha fel-

serdül, meg tudja mondani, hogy a földben hol van kincs elásva.

Ha valakinek a tehene nem ád tejet, a boszorkány fejte ki.

Ha egy békának az ellábát levágják, akkor a boszorkánynak a kezét vágták le.

Ha valakinek a tehenét boszorkány feji, töltsön a tehénnek a tejébl az udvarban álló

vályúba és csapkodja azt egyéves vadrózsa-ággal, mert ezeket a csapásokat a boszorkány érzi.

Ha valaki Lucza-napjától karácsonyig korbácsot fon és az éjféli mise úrfelmutatása

alatt ezzel az ostorral suhint, az egész vidék összes boszorkányai megjelennek eltte.

Ha valamely megholt ember valakinek megjelenik, az azt jelenti, hogy az illett baj éri.

Ha arról a helyrl, mely fölött a vadludak elröpülnek, valaki földet vesz és azt a
kotlóstyúk kosarába teszi, sok csirkéje lesz.

Ha a tehén megborjazik, azon a napon nem szabad semmit a házból kiadni, mert külön-

ben a tehén nem fog tejelni.

Ha valaki lovat vesz, akkor álljon meg vele olyan vendégfogadó eltt, a hol még nem
volt, lopjon a más lovai eltt fekv abrakból egy-egy maréknyit és adja ezt a saját lovának,
akkor jó lova lesz.

Ha újszülött gyermeket az asztal alá dugnak, okos lesz, ha az apja ilyenkor pipára
gyújtva ül az asztalhoz, akkor a gyermek ftln és megöregszik, és ha az ágy alá kést szúr-

nak, akkor a gyermek nem lesz beteg.

Ha az újszülött gyermeket a keresztelés idejéig nem rzik szigorúan és éberen, akkor
a boszorkány elcseréli.

Napnyugta után szemetet és piszkot a házból kivinni nem szabad, mert akkor azon
az éjtszakán senki sem tud a házban aludni.

A babonák után, a vármegyében elterjedt belyi mondákról és regékrl Hel
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kell megemlékeznünk. Ezeknek a száma azonban, különösen a magyar vidé-

ken, csekély és csak annyiból áll, hogy más vidékek mondáit és regéit alkal-

mazzák a saját viszonyaikra; de még ez is ritkán fordul el. A magyar nép
a síkságot lakja, és ha a dunamentiek itt-ott regélnek is néha a vizi tündérek-
rl, ez a meséjük majdnem teljesen azonos a többi vízmentén lakó magyarok
meséivel.

A megyebeli német községek közt is csak Dévényben találunk egy eredeti

mondát, mely a várhegyen álló rom ú. n. Apáczatornyára és a várhegy alatt

a Dunából kiemelked „Weiberstein" nev sziklára vonatkozik. E szerint ezek
onnan vették volna nevüket, hogy hajdan egy elkel lovag megszöktetett
egy apáczát és azzal a dévényi várba menekült az Apáczatoronyba. Üldözi
azonban nyomában voltak, és mikor a szökevények látták, hogy mene-
külési útjok el van zárva, az Apáczatoronyból a Dunába vetették magukat.
Azon a helyen, hol az apácza a Dunába esett, támadt azután az a szikla,

melyet ma Asszonyknek neveznek.

A tótok között itt-ott már inkább találunk népregékre és mondákra és
ez természetes is, különösen a hegyközi vidékeken, várak közelében, a hol
a nép fogékonyabb is az ily behatások elfogadására. Ezek közül a legérde-
kesebb az, mely azeltt Szomolányban ismeretes volt, és melyet egy német
történeti szakfolyóirat is közölni jónak látott. A monda a következ

:

Volt hajdan Szomolány várának egy ggös és kegyetlen várnagya, a ki ell félelmében
mindenki kitért, ha pedig eltte állott, remegés szállta meg. Egy önérzetesebb paraszt
azonban egy izben kikelt ez ellen és megrótta a meghunyászkodókat. Ezt megtudta a vár-
nagy és bosszút forralt Júró paraszt ellen. Magához hivatta és azt parancsolta néki, hogy
két pecsétes levelet vigyen Pozsonyba, de még aznap hozzon választ, mert különben a vár
legmélyebb börtönébe záratja és élete fogytáig ott tartja. A szegény paraszt, ismerve sorsát
és tudva, hogy a várnagy parancsa kivihetetlen, érzékenyen búcsúzott el családjától és
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útnak indult. Egyszerre csak förgetegszor robogás közeledik feléje, az úton iszonyú por-
felleg támad, melybl egy fogai bontakozik ki és ez elé három fekete ló van fogva, míg
a lovakat egy jóságos arczú sz kocsis hajtotta. A kocsi megállt Júró eltt, a kocsis Júrót
a kocsiba szólította, azután nagyot suhintott az ostorával s a kocsi förgetegként szágul-
dóit tova, Júró pedig elaludt. Nem is ébredt föl elbb, csak Pozsonyban, a hol a kocsis
költötte tol, azt mondván neki, hogy csak sietve végezze a dolgát, majd 5 megvárja. Ez meg-
történt ós Júró csakhamar ismét a kocsiban ült, mely épp oly viharszer, sebességgel indult
meg, mint a hogy jöttök. Júró azonban ismét elaludt ós csak a szomolányi vár kapuja eltt
ébredt föl. A várnagyhoz sietett, a ki Júró láttára szinte megborzadt, de azért rárivallt

Júróra, hogy bizonyára a pokollal czimborál, hogy ily gyorsan visszaérkezett ; de ez nem
használ neki semmit, mert azért mégis börtönbe kerül. E pillanatban azonban a lemen nap
utolsó sugarai hatoltak a vár ablakain át a várnagy szobájába és a várnagy alakjára, a ki,

mintha villámütés érte volna, szörnyet halt. Erre földrengés rázta meg a várat, künn pedig
iszonyú zivatar és vihar kezdett tombolni. Júró ijedten az ablakhoz futott, kitekintett és

ekkor fuvarosát látta tova robogni ; de kocsija elé három ló helyett már négy ló volt fogva
és ez a negyedik a várnagy volt.

A Nádason ismert és az ördögbarázdájáról szóló mondáról már Nádas
község leírásánál megemlékeztünk. De van itt még egy érdekes népmonda,
mely a község közelében fekv „Szélvár" nev sziklára vonatkozik. Errl
az a rege szól, hogy e hegy méhében laknak a szelet és a vihart kibocsátó
hegyi szellemek és innen van az, hogy e helyen soha sincs teljes szélcsend.

In a sziklák között, a szélvár küszöbénél, valami csodaf terem, mely csak
holdtöltekor, éjféli 12 órakor látható. A ki ezt a füvet megszerzi, az még a

halálos beteget is kigyógyítja vele. A szélvár regéje a következ:
Volt itt egyszer Nádason egy szegény istenfél özvegyasszony és ennek egy Boris

nev leánya, a kit a falu leggazdagabb legénye, a gazdag Tamás bíró fia halálosan megszeretett

;

de a fiú szülei hallani sem akartak arról, hogy a szegény leányt elvegye. Mivel azonban a
fiú nem tágított, a bíró bbájos asszonyhoz fordult tanácsért. Ugyanekkor betegedett
meg súlyosan Borisnak az anyja. A szegény leány nem tudta, mitév legyen, míg végre
valaki azt tanácsolta néki, hogy forduljon a bbájos asszonyhoz. Ennek meg éppen kapóra
jött Boris látogatása és elhatározta, hogy a bíró kedvéért a szegény leányt elpusztítja. Azt
a tanácsot adta tehát neki, hogy menjen a szélvárba és holdtöltekor, éjféli 12 órakor tépjen

le a legmagasabb fbl és abból készítsen orvosságot az anyjának. A leány megijedt, mert
tudta, hogy a szélvár veszedelmes hely, a hova emberi lénynek lépnie nem szabad. De azért

bátorságot vett magán ós buzgón imádkozva útnak indult. Éjfél volt, a mikor a sziklához
fölért és meglátta, a mint eltte a csodás gyógyf egyre magasabbra emelkedik. A mint
az óra tizenkettt ütött, Boris hirtelen leszakított a gyógyfbl, de ebben a pillanatban

valami láthatatlan er a levegbe kapta, mire elveszítette eszméletét. Csak reggel ébredt
föl és illatos növényeket talált az ölében, melyekkel hazasietve, italt fzött bellük, a mitl
édes anyja gyorsan meggyógyult. De ekkor a ggös Tamás bíró lett halálos beteg és halálos

ágyán végre beleegyezett abba, hogy fia Borist elvegye. Ezekbl boldog pár lett, míg az

álnok, vén boszorkány ott lelte halálát, a hol Borist akarta elpusztítani. Mert az esküv
napján egy szélvihar úgy odacsapta a szólvár sziklájához, hogy menten szörnyet halt.

Ottóvölgy község fölött egy barlangszer nyilas van, melyrl az a

monda érdemes a fölemlítésre, hogy Szent Lénárd, a kinek a nevére szen-

telt kápolna e barlang mellett áll, ezen a barlangon át jött volna egyenesen
Francziaországból Ottóvölgyre.

Széleskúton és vidékén Balassa Menyhért alakja körül fonnak dics-

koszorút és ugyanazokat a hstetteket regélik róla, mint másutt Toldi

Miklósról és ugyanoly legyzhetetlen ervel is ruházzák föl.

Népdalok. A népregék után áttérhetnénk a vármegyében dívó helyi vonatkozású

népdalokra, de ilyeneket alig ismerünk. A közkelet népdalok, melyek a magya-
rok között el vannak terjedve, mindenütt ismeretesek. Ha valamiben mégis
eltérnek más vidékek ismert népdalaitól, az egyszer elferdítés. Csak a Fels-
Csallóközben, Nagylégen él még az öregek ajkán egy dal, a mely azonban

inkább versben eladott régi mese és a következleg hangzik: „Egyiptomi

rokonsági — Komáromi czigánysági — Templomukat építették, — Szalqnábul

készítették. - - Kolbászbú az ódalát, — Zsírral meszelték az falát. — Odalas

vót az ajtófél, - - Kit nem jár a hideg szól. — Disznólábbú tornyot raktak, —
Al)ba harangozok laktak. - - Két gombócz vót a harang, — Abba vót a

csuda-hang."

Magyar Helyi vonatkozású közmondásokban a vármegye magyarsága elég gazdag,
közmondások. j^z alsócsallóközi járásban is sok ilyen ott termett közmondás jár szájról-

szájra, a többi általánosan elterjedt és másutt is használatos közmondásokon
kívül. Ollétejeden azt tartják, hogy „A hazug embert, meg a sánta kutyát

könnyen meg lehet fogni". Lidértejeden ha valaki tönkrement, a ki azeltt jó

Diódban volt; szóval ha valakinek a sorsa jobbra vagy rosszabbra válto-

zott, azt mondják, hogy „A mennyit a kerék le, annyit föV. Eperjesen az
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olyanra, a ki rosszul üli meg a lovat, azt a megjegyzést teszik, hogy „Úgy
illi. a lóra, mint tehénre a gatya". Nagyudvarnokon, ha valaki nagyzol, azt

mondják, hogy „Neki is naayobbat tojik a tyúkja, mint másnak a lúdja". Solymos-

karcsán, de e vidéken egyebütt is, azt tartják, hogy „Kicsiny trágya-dombnak

kicsiny magtár a szomszédja". A két Nyárasdon, ha azt akarják jelezni,

hogy mindenki úgy cselekszik, a hogy jónak látja, azt mondják, hogy
„Az egyik ember a sarkaiul kezd kalapálni, a másik meg a hegyitül a sarka

félé; az egyik hévül, a másik meg kívül kalapál". Várkonyban, ha rosszat

kívánnak valakinek, akkor azt mondják, hogy „Verje meg az Isten rossz

szomszéddal és gyöpös udvarral'
1

. Dunaszerdahelyen a kinek nincs pénze, úgy
sopánkodik, hogy „Annyi pénzem van, mint a békán a tolla". Ha pedig valaki

valamit szeretne tenni, vagy venni, de a szükséges eszközök nem állanak

rendelkezésére, akkor azt mondják rá, hogy „Hja, ha neki annyi zsírja

róna, mint a mennyi lisztje nincsen, akkor jó pogácsát tudna sütnyi". Ha valaki

valamit nagyon szeretne, de nem tud hozzá jutni, azt mondják rá, hogy
„Annyira i an tüle, mint a czigány-gyerek a forralt tejtül". Ha pedig valaki

olyképpen dicsekszik valamivel, hogy ..majdnem" ezt vagy azt tette, akkor
azt mondják rá, hogy „En nem fogtam halat, de a Pista az bizony istenugyse,

míjdnem fogott egyet". A dercsikaiakat a szomszédfalubeliek azzal szeretik

bosszantani, hogy „meglánczolták a csikót", mert valamikor egy idevaló mester
egy csikót faragott s azt valahogy meglánczolva egy üvegben mutogatta.

Itt közöljük még a csallóközi aranymosók mondókáját is, mely szerint

:

„Sokat fárad a vadász; — Ritkán száraz a halász; — Mindig vizes az ara-

nyá-z". De az aranymosók napja már leáldozóban van, mert ma már alig

mosnak aranyat a Csallóköznek pozsonymegyei, inkább csak a szomszédos
komárommegyei részében.

A Fels-Csallóközben, Uszoron, olyan falra, vagy gerendára, mely föl

vagy be akar dlni, azt mondják, hogy „Ennek Ignácz kell", mert egy néhai
Ignácz nev zsidó korcsmárosuk nagyon ügyes volt az ilyenek alátámasztá-

sában. Ugyanitt a lusta emberre azt mondják, hogy „Az evésnél szívesen állna,

csak a munkánál fekhetne". Maczházán valaha sok volt az ürge, úgy hogy
alig tudták kiirtani. Ebbl az idbl maradt fönn az a közmondás: „Fürge
mint a maczházi ürge". Kislégen, ha valamibl nincs elég, vagy nem futja,

azt mondják, hogy „Nem lesz ki". Ennek az a magyarázata, hogy egy
odavaló szabó, ha ruhát varrattak, akármennyi szövetet is hoztak neki,

mindig keveselte és azt mondta, hogy ez nem lesz ki, vagyis, hogy nem
lesz elég. A galántai járásban fekv Tallós azeltt is az Esterházy-féle

uradalom egyik középpontja volt, melyhez Hidaskürt, Vezekény és Eperjes
tartoztak. A tallósiak, ha valakire vagy valamire valamely díszes jelzt
akarnak használni, azt mondják, hogy pompás, mint Kürt, — czifra, mint
Vezékéng, — úri, mint Tallós, — gazdag, mint Eperjes.

A megyebeli németek között csakis a felscsallóközieknél találunk két közI^dások.
olyan közmondást, melyeket följegyezhetünk. Az egyiket Hidason használják,

a hol azt mondják, hogy „Er bieget sich wie der Thurm 1

', a mi annyit
tesz, hogy híjlik, mint a torony; mert a hidasi torony 1764-ben, földrengés

következtében, tényleg meghajlott. Felscsöllén azt tartják, hogy „Hochzeit
geh'n ist a Ehr', macht aber den Beitel leér" ; a mi annyit tesz, hogy
lakodalomba menni tisztesség, de üres lesz tle a zseb.

A megyebeli tótok között is találunk néhány eredeti közmondást. A ma-
köznJnciások

laczkai járásban, Búr-Szt.-Péteren, a mindenhez alkalmazkodó emberre azt

mondják, hogy „Jaky kroj, tak sa stroj", vagyis, hogy a milyen a divat,

a szerint öltözködik. Kiripolcz vidékén azt mondják, hogy meapatkolják, mint a
kiripolcziak a d'sznót, a mely mondás eredetéül azt beszélik, hogy mikor
egyszer egy ellenséges vezér seregeivel a község alatt megjelent, a kiripol-

cziak egy szép disznóval akarták kiengesztelni ; de hogy a sertésnek annál
nagyobb becse legyen, elbb mind a négy lábára arany-patkót verettek.

Egy más verzió szerint, úgy is mondják, hogy „Kiripolczon egy disznó patkol,"

vagyis a kiripolczi kovácsnak Svina volt a neve, a mi disznót jelent. Kuklón,
ha valaki nagyzol és olyasmit fitogtat, a mije nincs, azt mondják, hogy
„Komu cseszt, tomu cseszt, pasztirovi trúbu", vagyis a kmek tisztelet dukál,

annak tisztelet dukál, de a pásztornak szarv (vagyis pásztorkürt) dukál.
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A nagyszombati járásban, Zavar vidékén azt mondják, hogy „megcsikó-

zott. mint a earariak tornya'" ; mikor ugyanis a zavari templom tornyát

restaurálták a torony mellé, annak négy sarkára egy-egy apró tornyocskát
biggyesztettek. Selpez vidékén, ha valaki valamit a magáénak állít, a mi
nem az övé, arra azt mondják, hogy „úgy az övé, mint a selpöcziek földje.""

E közmondásnak állítólag történeti háttere van. Azt beszélik ugyanis, hogy
régente a selpöcziek és a szomszéd határbeliek között egy földdarab miatt
határvillongás volt. Végre megjelentek a helyszínén a vármegye kiküldöttei,

és mivel nem tudtak igazságot tenni, azt mondták a selpczieknek, hogy
ha meg mernek esküdni, hogy az a föld, a melyen állanak, csakugyan a
selpczi határhoz tartozik, akkor megkapják. Erre a selpöcziek nagyot gon-
doltak és megkérték a kiküldötteket, hogy engedjék ket rövid idre alaposabb
tájékoztatás és megfontolás végett hazamenni. Otthon azután az egyik azt

tanácsolta nekik, hogy mindenki tegyen a csizmájába egy marék földet és

úgy húzza föl a csizmát és akkor nem fognak hamisan esküdni, mert hiszen
tényleg a saját földjükön fognak állani. Ez meg is történt; de valaki besúgta
e parasztfurfangot, és mikor azután a selpöcziek kijöttek, hogy az esküt
letegyék, a kiküldöttek ezt azzal fogadták, hogy : „Jól van ! Ha tiétek az a
föld, a melyen álltok, akkor a tiétek ez a mogyorófa is, mely e földön áll."

Erre sorba lehuzatták a jelenvoltakat és az azon földterületen állott mogyoró-
fáról vágott pálczákkal egyenként huszonötöt verettek rájuk.

Gúnynevek. a vármegye lakosai között a gúnynevek is eléggé el vannak terjedve.

A legtöbb természetesen olyan, mely az egyenl nevek megkülönbözteté-
sére szolgál. Az alsócsallóközi járásban mindenütt ismert és elterjedt gúny-
neveken kívül használatos még a kukká, tottya, toplaki és toholi, a mi mind
butát és ügyefogyottat jelent. Nagyúdvarnok vidékén a hülye = süsitek, az

esztelen = gónó és a tehetetlen = ídymeiyutyi. Eperjesen a nagyothallót =
süket-hordónak nevezik, a semmiházit pedig kulipinczom-nak. A Fels-Csalló-
közben, Tárnokon, a ronda = vicskus, a törpe = égevény, a gyarló = málé.

Szászon az elhagyottan felntt gyereket tátott gyereknek mondják. Olgyán
a gyenge ember: lütyö-hütyö, a hülye meg gyüge. Kismagyaron a czigányok
gúnyneve kalakala, éza, kalapiri és feketefazék. Jókán az ügyetlen = trulló, a
félesz = söre, az együgy = kukkó. Éberhardon a képtelen vagy tehetetlen =
tapitm/a. Maczházán, a kit bosszantani akarnak, azt vrgeliizlalónak nevezik.

A galántai járásban leginkább csak a zsidókra alkalmaznak gúnyneveket,

melyek egyszersmind ismertet nevek is, és valamely sajátságos vagy komikus
tulajdonságuk vagy foglalkozásuk révén ragadtak reájuk. Ilyenek a Bozsdás,

Mitugrász, Térdes, Vörös, Roszkorgyütt, Plusz, Prekacs, Pukacs, Görény, Oégés,

Hebeg, Végigüres, Nyakigláb stb.

A vármegyebeli németek között is találunk néhány eredeti gúnynevet,

különösen a felscsallóközi járásban. Dénesden, a kinek azt akarják mon-
dani, hogy megbicsaklott az esze, annak azt mondják : Du Feitl! — Lahmpoczn
az olyan tehetetlen ember, a ki ott marad, a hová teszik. Az ostoba = Kochl.

Az ügyetlen férfi = Túli. Az ügyetlen n = Traml. A kofáskodó = Phdava.

Felscsöllén a csavargó — Schlunderl, a könnyelm = Haderlak. Hidason

nagyon sok lévén a hasonló nev lakos, ezeket mindenféle melléknevekkel

különböztetik meg egymástól. így például Wenhardt Jánost, btefl Jokl Hanslnak,

Schwartz Jakabot Bieber Leni Juklnak, a két Putz János közül az egyiket

Mitze Jánosnak, a másikat Schulmeister Jánosnak nevezik, mert legény-

korában rövid ideig a tanítót helyettesítette stb.

A megyebeli tótok közt is sok a megkülönböztet név, de kevés a
gúnynév. A jakabfalviakat békáknak nevezik és rájuk fogják, hogy mikor

egy békajárásos esztendben valaki azt a megjegyzést tette elttük, hogy Bécs-

ben mindenen túl lehet adni, vérszemet kapva, zsákszámra vitték a békákat

Bécsbe, eladni. Ennek a révén a jakabfalviakra azt is ráfogják, hogy min-

denben igazuk van, mert hiszen a béka is mindig és mindenre azt mondja:

recht, recht, recht. A detrekcsütörtökieket bravencsároknak, vagyis han-

gyászoknak csúfolják, mert sokan közülök hangyatojás-szedéssel foglalkoznak.

Az almásiakat meg hubaniak-nak gúnyolják, mert taplóval kereskednek.

A pozsonymegyei magyar nép nyelvének jellemzéséül legjobbnak tartjuk,

párbeszéd vagy mese alakjában, néhány jellemz példát ide iktatni.
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A megyei tájszólásra nézve általánosan jellemz a következ kis mese

:

Mikor én még bajczos legény vótam, apám mé'g futilóti gyerek vót, e'k'dött engem
szántonyi nígy ökörree', de kett nem a mienk vót, kett meg a másé. A min' szántogatok,

eetörött az ustornyelem. Gondú'kottam magomba, hogy micsinájjok. Mire visszatértem,

akkora nagy (jegenye) pálmofa lett belülié, hogy nem láttom f a tetejire. Gondú'kottam
magamba, lesz-e rajta ustornyél. Annyira másztom, annyira másztom, hogy rajta egy likat

talátom, a likba jegenyefiak vótak. Beleszúrtam az öklömöt, asse gyött ki, beleszúrtam a
fejemet, asse gyött ki. Gondú'kottam magamba, micsinájjok. Haza futottam. Apám ippen
a kerbe jáczczott kisfejszéjjivee, én meg eekaptam tle, mire a mindefféle kicsiny gyerek
eekezte a sírást. Én még kivágtam a fejemet a likbú, a jegönye fiakot a fogaim közé szettem,

azok meg eeberrentek velem. Annyira vittek, annyira vittek, a hogy Vöröstenger közepibe
értünk. Gondú'kottam magamba, hogy micsinájjok; bárcsak vóna nálom egy kis madzag I

Szerencsére zsebembe vót egy kis korpa, abbú hama-hama madzagot sodortam és leeresz-

kedtem a tengerbe. Erre a tenger két ódala annyi halat öntött ki, hogy tizenöt szekér sem
bírta vóna eevinynyi, de egy mesztelen czigánygyerek ott futkározott, nos, az mind a
keblibe rakta, meg hazavitte.

Záradékul még egy példát idézünk

:

„Jó röggeet Kelempa sógor I

1 „Agygyón Isten Boráros sógor. Má megin veszeké"dik a
zid". — ..Az ám, peig ippen a színámot köllött vóna haza lóditanyi, de mos má megette a
fene! Há' sógor behordta-ó azüvét?" „A szigetb behoztam, hanem a rakotlási még kint

van." „No akkor há jó van! Én má nem tom, mi lesz ebb a zidb, peig má ölöget elázott

a fd. még a kurumpi töve is." „Kihúzza a hetet sógor, én má rávigyáztom, hogy hahetfín
kezdi, há vesárnopig ee nem akar ányi; ippeg úgy van, mikor a szél fúj." ,.Há Isten álgyo
meg, mének, mer a pocziknak hozunk bort ; tennap meg a Neipórnak vittünk kszenet,
hónap mög aakaamossén (alkalmasint) a Szajf susztert k a szemezi vásárro vinnyi." „No
há Isten álgyo meg sógor!" „Hasonlókíppen."

A tót nyelvnek a vármegyében nincs semmi különös sajátsága. Leg-
följebb a malaczkai járás fels vidékén, azokban a községekben találhatók

az általánostól valamivel nagyobb eltérések, a hol az ide telepedett habá-
nusok laktak és laknak, és azokban a községekben, melyek azeltt horvátok
voltak, de eltótosodtak. Ezeknek a részletesebb ismertetése azonban inkább
ethnographiai szakmunkába való.

Tájszólás a
magyaroknál.

POZSONYMEGYEI, RÉGI FAZEKASMUNKÁK ÉS HÍMZÉSEK.
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MEZGAZDASÁG ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉS.

'ozsony vármegye mezgazdaságának történelmi fejldése szoros össze-

függésben van az ország mezgazdasági haladásával.

Pozsony vármegye szerencsés helyrajzi fekvésénél, kedvez víz-

rajzi viszonyainál fogva, valamint azért, mert területe legnagyobb részben
a kedvezbb éghajlati viszonyok mellett — az Alföld jellegét hordja

magán, egyike azoknak a vármegyéknek, a hol a gazdálkodás belterjessége

a mezgazdálkodás minden ágazatán visszatükrözdik.
A múlt században, a szabadságharez eltt, Pozsonyvármegye mezgazda-

sági állapota még vajmi kevéssel különbözött a többi megyék mezgazda-
ságától. Tudjuk, hogy a jobbágyság korszakában a gazdálkodás mindenütt
nagyon egyszer foglalkozás volt, a mely a háromnyomású gazdálkodási rend-
szerben nyert kifejezést mindaddig, míg a földbirtok föl nem szabadult. Ebben
az idben Magyarország Ausztriát mind nagyobb mértékben látta el termé-
nyeivel és szarvasmarhával. A pozsony—bécsi, illetleg budapest—pozsonyi
híres országút volt Magyarország és Ausztria között a kereskedelem legfbb
útja, a melyen a magyar gyapjút, az Ausztriához közelebb fekv megyékbl
a kenyérterményeket szállították és csordaszámra hajtották a hizlalt szarvas-

marhát, juhnyájakat egész az ország szívébl, valamint a patáiról és szívós-

ságáról híres magyar paripát. A Duna-folyam és a budapest—bécsi orsiágút

volt tehát gazdasági haladásunk egyik legtekintélyesebb faktora és ez útvonalak
mentén lakó nép volt az els az országban, mely a külföldön látott és érint-

kezés következtében tapasztalt újításokat elsajátította és tle, a legnagyobb
kulturterjeszt tényeztl: a közlekedési úttól távolabb lakó népesség vette

azt át, s így Pozsony vármegye mezgazdasági állapotának fejldése mindenkor
útmutatója volt a magyar mezgazdaság fejldésének.

Fekvés. Pozsony vármegyét nyugatról az Alsó-Ausztriával országhatárt alkotó

Morva-folyó, északról és északkeletrl Nyitra vármegye, délkelettl Komá-
rom vármegye, délrl pedig Mosony- s Gyr vármegye határolja olyképp, hogy
északnyugatról délnek húzódó szabálytalan téglány-alak. A vármegye Urülete

4348'85 Q kilométer és legnagyobb része 100—200 méter abszolút magasságú
termékeny síkság, 500 méteren túl magasságú hegység a Kis-Kárpátoknak
a Dunánál kezdd és az egész megyén át északra húzódó gyönyör vad-
regényes hegylánczolata, a melynek délkeleti hegyoldala termi az ország-

világ eltt jó hír pozsonyi, szentgyörgyi, récsei, limbachi, bazini, grinádi

stb. zamatos, aranysárga bort. A Kis-Kárpátok, bükkös, tölgyes és fenyves
erdkkel koszorúzott bérczei alatt terül el a búzaterm mátyusföldi síkság.

A Pozsonynál két ágra szakadó Duna átöleli a Csallóköz síkságát. A Kár-
pátoktól a Morva-folyóig terül, részben dombos, részben sík vidék a hegyen-
túli járást alkotja, míg a hegyen innen van a pozsonyi, szempczi, fels- és

alsó-csallóközi, galántai és a nagyszombati járás, a melyek egymással és

egymást kiegészítve, a túlnyomóan magyar lakosság részére évszázadok óta

aczélos jólfizet búzát, sörnek való árpát, kitn minség rozsot, zabot

stb. teremnek.
vizek. Pozsony vármegye gazdag rónáit számos folyóvíz öntözi. Legnagyobb

folyóvize a Duna, a melybe Pozsonynál szakad a megye és az ország hatá-
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rát alkotó Morva vize. A Morvd-íoljba ismét a Kárpátokban ered több

kisebb patak ömlik és Pozsonynál úgy megduzzasztja a Dunát, hogy két

ágra szakad, a Kis- és Nagy-Duna között, a számos apróbb sziget mellett a

nagy Csallóközt alkotva. A Mátyásföldön keresztül folyik a Kárpátokban
ered Ft-ketevíz és a Dudvág, melyek útközben számos mellékpatakot vesz-

nek fel és a Kis-Duuaágat télvíz idején sokszor a kiöntésig duzzasztják.

Keletrl a Vdg-folyó érinti jó darabon a megyei határt s néha - - ha kilép

a medrébl — számottev károkat is okoz. E nagyobb folyók mellett a

megye egész területe gazdagon van erezve apróbb folyóvizekkel és patakkal,

úgy, hogy míg egyrészt a talaj termékenységét elsegíti, addig, a néha túlsók

nedvesség, mint fenékvíz és mocsár, a Csallóközben, a Dudvág mentén
és a lapályokban nem ritkán késlelteti, ha meg nem akadályozza a földek

mívelésót. A megye vizeirl e könyvben más helyütt kimeríten szólunk,

itt csak azt említjük föl, hogy a vármegye gazdáit az okszer gazdálkodási

rendszer megteremtésében - - habár rengeteg pénzáldozattal és teherviseléssel
- a vármegyében fönnálló állami, megyei és társulati vízszabályozási vállal-

kozások is elsegítették.

A vármegyében ez id szerint : A „Duna-folyamszabályozó m. kir.

folyammérnöki hivatal", a „Morva-folyószabályozás külön állami kirendelt-

ség", a „Vág jobbparti és Alsó-Dudvágvölgyi egyesült ármentesít és belvíz

levezet társulat", a „Fels-Csallóközi ármentesít társulat", az „Alsó-Csalló-

közi ármentesít és belvízlevezet társulat", a „Pozsony vármegyei csatorna-

völgyi vízi társulat" és a „Súr-lecsapoló társulat" mködik. Ez utóbbi kett
talajja-vítás szempontjából, az elbbiek pedig ármentesítés czéljából keletkeztek.

Az éghajlati viszonyok elég kedvezek. Jól beérik a tengeri, édes a szl. Éghajlat.

Korán tavaszodik, úgy hogy február végén már lehet vetni és késn köszönt
be a tél. A kési fagyok ritkán ártanak a tavaszi vetéseknek ; leginkább a

tengeri és a pillangós növények sínylik az egy-két napig tartó hvösebb
idjárást, a melyet rendszerint nagyobb eszés elz meg, míg utána lassan
melegedik a leveg. Csapadék elegend mennyiségben van ; legtöbb a tavaszi

hónapokra esik, míg az sz száraz, miért is a közmondás azt tartja: „szszel
porba, tavaszszal sárba vetünk". Csak a Csallóköz homokosabb vidéke kíván
több est, mert itt az altalaj nagy mértékben vízátereszt. Jéges a nagyobb
vizektl távolabb es helyeken tesz némely évben tetemesebb kárt.

A talaj minsége, a megye járásai szerint eltér egymástól. A mátyusföldi Talaj.

talaj mélyréteg, televénygazdag, kötöttebb vályog, kitn búza- és czukor-
répa term. A televényes fekete vályogréteg 80—120 % mély, alatta agyag.
Habár évszázadok óta eke alatt áll, jó mívelés mellett a gabona meg szokott
benne dlni ; a megmunkálása, kivált száraz szszel, sok fáradságba kerül, de
biztosan terem, még csapadékszegény években is. Ezzel ellentétben áll a csalló-

közi talaj, a mely majdnem mindenütt televényszegény és kavicsos, homokos
vályog, de azért díszlik benne a búza, rozs, zab és az ess években jó ter-

mést is ád. A televényes vályog 20—40 cm. mély, alatta legtöbb helyütt
szürke vagy sárga homok, kavicscsal, 100 cm. mélyre. A Csallóközben találunk
futóhomokot is ; az ilyen területeket legelnek használják. A talaj mindenütt
könnyen munkálható , a termés nagyságát pedig az eszések mennyisége
befolyásolja. E két alternatíva között áll a nagyszombati járás kötött mély-
réteg televényes agyagtalaja, a mely nehéz búzát, kitn minség, úgy-
nevezett tót-árpát — sörgyártási czélokra - - biztosan terem. Itt a televényes
agyag 7 —75 cm. mély réteg, alatta a sárga agyag 100—200 cm. mély ; vizet

nehezen átereszt, sok munkát kíván és nehezen dolgozható meg. Kavicsos
talaj van a pozsonyi és szempczi járás kis részében, de mivel a fels réteg
elegend mély, televényes vályog, különösen rozsot nagyon jó sikerrel terem,
úgyszintén burgonyát, árpát stb. Az a nagyobb rész, a mely nem kavicsos,
mélyréteg vályog és kitn minség sörárpát terem. Pozsony vármegye
talajviszonyai — a mint ezekbl is látszik — átlagban jobbak a középszernél
és a föld biztosan term. Kivétel csak a csallóközi földek egy része, a melyek-
nek altalaja homok vagy kavics és a feltalaj-vizet könnyen átbocsátó, miért
is szárazabb években gyönge termést ád.

A szántóföldek tápanyagtartalma szerint az agyagos talajok eleget
tartalmaznak káliból, mészbl és foszforsavból. A humus-tartalom járásonként
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változó. A kevésbbé kötött talajok foszforsavban szegényebbek, miért is a
szuperfoszfát-trágyázást bven meghálálják, még ott is, a hol humusban gazda-
gabbak. Pozsony vármegye szántói -jóllehet évszázadok óta kenyértermé-
ny t>k kel vetik be ket, — terméseredményekre nézve a Duna bal oldalán lev
12 megye között mégis a harmadik helyen állanak és a termésátlagot tekintve,

az országos átlagon fölül teremnek. Ez az eredmény azonban nem tulajdo-

nítható egészen a talaj jóságának, hanem annak, hogy okszer gazdálko-
dással sikerült a talaj serejét fenntartani.

Terüieteiosztáe. Pozsony vármegye területelosztása, mívelési ágak szerint, a legújabb hiteles

adatok alapján a következ

:

Szántóföld 433349 k. hold.

Kert 8365 ., ..

Rét 52776 .

Szl 8850 „ ..

Legel 49959 „ „

Erd 155242 „ ..

Nádas 1242 .,

Terméketlen 42828 „

Összesen . . 752611 k. hold.

Ez a terület túlnyomó részben síkság. A termékeny szántóföld az össz-
terület 57-7 °/

, kert Pl %, szl Pl %, rét 7 %, legel 6'5 °
, erd 20"9 °/

n , vadas
0"1 %, terméketlen 5-6 %-a. Az összes gazdaságok száma 57.350; ezekbl:

tulajdon birtok van 562342 k. hold,

haszonélvezeti birtok 73262 .,

haszonbéres birtok 117007 .,

A terület elosztása elég kedveznek mondható, mert a kötött birtokok
nagy része erdbirtok. Az 57.350 gazdaságból van:

törpe gazdaság 1—5 holdig 25279
kis .. 5—100 „ 17108
közép „ 100—1000 holdig 322
nagy „ 1000 holdon felül 70

A terület kedvez elosztásának tulajdonítandó, hogy Pozsony vármegye-

ben a szoeziólizmus még nem terjedt el s a munkásmozgalmak nem veszélyesek-

Viszont azonban kevés megyében dolgozik a gazdaság oly nagy költséggel?

mint itt, a mi az intenzív gazdálkodás tetemesebb kezelési költségével nincs

arányban, azonban a munkaer túlfizetésében nyeri magyarázatát. Ennek
következménye, hogy, habár Ausztria közel van és a gyáripar folyton terjed,

a munkás-bujtogatók hálás talajt nem találnak. Az a körülmény pedig, hogy
a szántóföldek harmadrésze haszonbérben van, nem mondható nemzetgazda-
ságilag hátrányosnak azért, mert a bérlosztály — majdnem kivétel nélkül

- elegend forgótkével rendelkezik, a földeket kitnen míveli, szeszgyára-

kat, keményítgyárakat épít és a szarvasmarhahízlalás, tejgazdaság zésé-
vel annyi istállótrágyát produkál, hogy tekintetbe véve a zsaroló ipari

növények, mint ezukorrépa, katáng termesztését és a mtrágyával ersza-
kolt gabonatermelést is, a talajnak tápanyagtartalmát, a természetes visszapótló

képességén felül még növeli. A haszonbéres gazdaságok ezenkívül nemzet-
gazdasági missziót végeznek az által, hogy a környékben lev kisbirtokosok

elsajátítják tlük az okszer gazdálkodás minden csinját-binját, a mi által a
G
rendizer

asi közvagyonosodás ersödik. Különösen szembetnik a gazdálkodási rendszer

figyelembe vételénél az, hogy a megye azon részében, a hol a haszonbéres
gazdaságok vannak, nevezetesen a vasútvonalak mentén, a kisbirtokos osztály

egészen fölhagyott a régi nembánom gazdálkodással és úgy a mezgazda-
ság, mint az állattenyésztés terén a bérlk nyomdokain törekszik haladni.

Ha a haszonbéres gazdálkodás, mint piros fonál végighúzódik a vár-

megye mezgazdasági fejldésében, nem marad el ettl a nagy uradalmak
gazdálkodási módja sem. Örvendetes, hogy a nagy gazdaságok tulajdonosait

is e téren méltán úttörknek lehet mondani, a mennyiben elegend forgó-

tkét adnak a képzett gazdatisztek kezébe, a kik a versenyt a bérlosztálylyal

bátran fölvehetik. Meg is látszik a korszer mezgazdasági haladás az egész

megyében. A múltban, még nem is oly régen, a szántóföldek harmadrésze
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parlagon hevert s mint rosszul kezelt ugar a rajta tengd birkanyájat sem
tudta eltartani ; manapság a 248.536 hektár szántóföldbl 234.102 hektár van
mezgazdasági terménynyel bevetve és a 14434 hektár ugar is részben mint
zöld ugar, nem a modern gazdaság rovására, hanem ellenkezleg, mint annak
egyik vívmánya szerepel, a mennyiben a nem elegend istállótrágyát van
hivatva pótolni, vagy mint a gazdaság középpontjától igen távol es szántó-
földet a modern gazda kénytelen istállótrágya helyett zöld ugarral nemcsak
megtrágyázni, de a struktúráját is porhanyítani. A régi háromnyomású gazdál-
kodás a tagosítás után rövid idvel megsznt és helyet adott a négyes
vetésforgónak, a mely elvileg el van fogadva, noha a nagyobb gazdaságokban
a szabadgazdálkodási rendszernek mindinkább több a követje.

A négyes vetésforgó így kiszorította az ugartartást és vele a birka-

tenyésztést. Feltörték a jó talajú réteket, legelket s felkarolták helyette a
mesterséges takarmány és ipari növények termelését, ezzel karöltve tehené-
szeteket, nagy marhahízlalókat alapítottak. E változások természetes követ-
kezményeként a gabonatermelés csökkent s a jobban jövedelmez ipari

növények foglalták el a teret. A vetésváltó pedig akként alakult, hogy
trágyázott takarmánynövény után szi gabona jött; ezt követte kapásnövény,
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rendszeriül valamely ipari növény, és a negyedik évben tavaszi gabona került
vetésre. A szabadgazdálkodási rendszernél pedig nincsenek tekintettel egy
sablonra, hanem mindig a talaj ereje, állapota szerint vetik be valamely
kultumovónynyel. Ez ideális gazdálkodási rendszer, de nagy forgótkét s

még nagyobb szellemi intelligencziát kíván s ezért nem mindenütt meg-
okolt. A gabonatermelés tehát csökkent, a föld természetes sereje, a talaj

állandóan egyforma kihasználásával ki volt már kissé zsarolva s attól lehe-
tett tartani, hogy a gazdálkodás megsznik jövedelmez foglalkozás lenni.

Azonban szerencsére ez nem történt meg, mert ezzel az idvel összeesik
a nagyobb gazdaságok bérbeadása s ime, a helyett, hogy a bérlk tönkre
mentek volna, mind megvagyonosodtak. Tényleg a pozsonyvármegyei bérl-
osztály egészséges alapon mködik, mert a régi iránynyal szakított s a
nyugatról importált gazdálkodást elsajátítván, azt a hazai viszonyoknak meg-
felelen alkalmazni tudta. Az eredmény nem is maradt el, mert ma, jóllehet

a gabonatermelés területileg csökkent, mennyiségileg többet termelünk mint
azeltt, habár ugart nem ismerünk. Ma arra törekszik minden gazda, hogy
- ha lehet - - egy évben két termést vegyen a földrl, de egy lépésnyi terü-

letet míveletlenül nem hagy, s minden iparkodása oda irányul : kis Wiueten
mennél nagyobb terméseredményt"produkálni. Ez elv mellett a föld értéke tetemesen
emelkedett, s hogy mégis a földéhség, mint kóros tünet, nem harapódzott
el, annak tulajdonítható, hogy a hozamot tekintve, a birtokban lev föld,

a folytonos okszer mívelés mellett sem érte még el a maximumot. Az intenzív

gazdálkodás, a mezgazdaságból él népnek egész éven át biztos kereseti

forrása. Az egész vármegyében nem panaszkodik a nép munkahiány miatt,

hanem ellenkezleg idegeu vándormunkásokra van szükség, habár a gazda-

ságok felszerelése tekintetében , a mezgazdasági gépipar minden terméke
alkalmazva van nemcsak a nagy gazdaságokban, hanem a kis- és közép-
gazdaságokban is.

igás er. Mindezek a gépek és eszközök nagyobb munkaert is igényelnek, mint
a régi, kezdetleges gazdasági eszközök, s így jobb minség, ersebb és

több az igás erö, mint volt azeltt. A régi idben egy pár igás fogatra 50—60,

de volt akárhány gazdaság, a hol 100 hold földet számítottak; ma a gazda
arra törekszik, hogy 100 holdra legalább 3 pár ers igás állatot tartson,

st az intenzivebb és több forgótkével rendelkezk minden 25 holdra
számítanak egy pár igás állatot.

A statisztika legújabb adatai szerint van igásfogat: lófogat: l-es

3985, 2-s 8619, 3-as 23, 4-es 8; ökörfogat: 2-s 8618, 4-es 933, 6-os 19;

bivalyfogat 10, öszvér- és szamárfogat 108, tehénfogat 2610. E kimutatásból

látható, hogy az igás er tetemes, tekintve azt, hogy a szántóföld 433.349 k.

hold ; s ha a szamár- és tehénfogatokat nem számítjuk, úgy minden 20 -4

holdra esik egy pár igásfogat, az összterületre : 752.611 k. holdra pedig

minden 35*5 k. holdra. E kedvez arány annak tudható be, hogy a törpe

gazdaságokban is tartanak igásfogatot, s ha nem is pusztán a földek megmun-
kálására, de fuvarozásra használják s az állatkereskedelem is nagy szerepet

játszik. Az újabb haszonbéres gazdaságokban pedig szerzdésileg van meg-
határozva a kötelez állatlétszám-tartás, a mely számokkal kifejezve, minden
hold föld után egy métermázsa élsúly marhatartást követel, természetesen

nem mind igásállatot, hanem a haszonállatokkal együtt. így elkerülhet az az

aggodalom, hogy a földek kizsaroltassanak, mert az elegend mennyiségben
produkált istállótrágya, a melynek okszer kezelését a kisgazdák is nagyon
jól ismerik, mindig visszapótolja a terményekkel elvont talajert s a mély
mívelés és jó gazdasági eszközök csak elsegítik a talaj okszer kihasználását.

Trágyázás. A mi pedig a trágyázást illeti, a ftrágya az állati trágya ; de egy-

oldalú trágyák használata is nagymértékben van elterjedve. Az egyoldalú

trágyák alkalmazását különösen a nagyobb mértékben elterjedt ipari növé-

nyek termesztése teszi szükségessé, mert az ipari termények talajzsaroló

növények, a talaj tápanyagtartalmát nagyon igénybe veszik s azért külö-

nösen azt a tápanyagot, a melyre leginkább szükségük van, mesterségesen

pótolják szuperfoszfát, chilisalétrom, kainit, káli és más mtrágyákkal.
E mtrágyákat nemcsak a nagyobb gazdaságok, ele a kis és paraszt-

gazdák is kezdik alkalmazni és a tapasztalt sikeren felbuzdulva, kova-tovább

nagyobb mértékben.
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Statisztikailag kimutatható, hogy, rendszeresen 385 gazdaság alkalmaz

mtrágyákat, de e számba nincsenek beleszámítva a 100 métermázsánál

kevesebb mtrágyát használó kisgazdaságok, a mi azt bizonyítja, hogy az

ipari vállalatok részére kultúrnövényt termel 324 gazdaság mind nagyban
alkalmazza a mtrágyát.

A mi pedig a földek mívelését illeti, tekintve a négynyomású gazdálkodási

rendszert, az ipari növények, valamint a mesterséges szálas takarmányfélék

termelését, az kiválónak mondható még a legkisebb gazdaságokban is. Elv

mindenütt a mély szántás, a talaj mennél többszöri porhanyítása. Pozsony
vármegye gazdái megtanulták, hogy ha a területben nem is, de a term talaj-

réteg okszer mélyítésével nagyobbíthatják a termföldet s így nagyob-

bíthatják a terméseredményeket is. A jó gazdasági eszközök, az elegend
igavonó állattartás iparkodásukat elsegíti. Tarlót aratás után csak nagyon
rövid ideig lehet látni. Alig került le a földrl valamely kultúrnövény, st
a gabonakepék még sorban kint vannak, már forgatják a tarlót s alig

érett be a talaj, már ismét szántja az eke, porhanyítja a borona, a henger.

szi gabonafélék alá háromszor szokás szántani, a tavaszi gabona a

jól megkapált kapásnövények után, az szi mély szántásba kerül, valamint

A földek

míveiése

?K

ARDENNES-I KANCZÁK A KISMAGYARI URADALOMBAN.

két szi- és mély szántásba vetik a kapásnövényeket is. A talaj nedves-
ségének megtartására nagy gondot fordítanak s a földek megmunkálása kerti

mívelésnek felel meg. A vetések hibátlanok, s mivel általánosan sorvet-
géppel vetik, egyenletesek s tetszetsen vannak megmunkálva. Gyom-növé-
nyeket csak tartós eszések után látni, különben a szorgalmas munkás-
kézben napestig fáradhatatlanul írtja a kapa, nagy gazdaságokban pedig a

fogatos kapálóeszközök.

A talajjavítás ennek következtében állandó s nemcsak a helyes míve- Talajjavítás,

léssel javul a talaj, de a természettl mocsaras, vizes szántóföldek alagesö-

vezésével, csatornák ásásával, árkolással a kultúrának minden talpalatnyi

földet meghódít a gazda és ebben nagy segélyére van a Pozsonyban székel
állami kultúrmérnöki hivatal, a mely szép eredményekkel dicsekedhetik.

A terméketlen helyek befásítása, lapos helyek földfelhordása, sovány
homokos földek javítása földfélhordással s futóhomok megkötése, mind
szokásban van s a nagyobb gazdaságok után a kisgazdák e téren is ered-

ményesen mködnek.
A mezgazdaság kultúrájával párhuzamosan halad a mezgazdasági ipar-

vállalatok szaporodása s minden nagyobb birtok tulajdonosa, vagy haszon-
bérlje azon iparkodik, hogy birtokán mezgazdasági iparvállalatot alkosson,
vagy ha azt körülményei nem engedik, valamely közel fekv gyár részére
ipari növényt termeszszen. így a megyében jelenleg mködik : 3 czukorgyár,
33 szeszgyár, 8 keményítgyár és 3 katángszárítógyár.

Legnagyobb jelentsége ezek között a mezgazdasági szeszgyáriparnak van,
mert a feldolgozandó anyag összes hulladéka a gazdaság javára marad vissza;

ezután fontos a czukorgyáripar, illetve a gyárak részére termesztett czukor-
répának ipari növényként való termesztése. Az újabban beállott alacsony
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czukorárak azonban igen lenyomták a czukorrépa árát is, úgy hogy ez iparág
részére a termelés hova-tovább kevesebb jövedelmet biztosít. A czukorgyár-
ipar mindazonáltal igen fontos mezgazdasági ipar és nagy baj volna mez-
gazdaságunkra, ha az alacsony répaárak miatt nem termelhetnének czukor-
répát. A h ményitö-gyáripar szintén jövedelmez, csak egy a hibája, hogy a
túltermelés miatt az ipartermék elhelyezése nehézségekkel jár.

A katángszárítógyarak részére termesztett katáng nagy jövedelmet ád,

de termése csak nagy és minden modern eszközzel fölszerelt gazdaságokban
indokolt, mert a katángtermelés még több igényt támaszt, mint a czukor-
répatermelés ; nagy hibája, hogy hulladéka a mezgazdaságban föl nem
használható.

A hulturnemék megváltoztatása, mint az elmondottakból is következtetni

lehet, a modern gazdálkodás térfoglalásával aránylagosan vitetett keresztül.

A jó minség legelk, rétek feltörettek s gazdasági kultúrnövények dísz-

lenek ott, a hol azeltt birkanyájak legeltek. A szántóföld becse mindinkább
növekedik. A régi széles utakat a táblák között fölszántották s csak a köz-
lekedésre nélkülözhetetlen szélességben hagyták meg s a czél érdekében,
a hol lehetett, egyenes vonalban újra csinálták ; az egy táblák közötti mesgyéket
hozzászántották a szántóföldhöz. Városok közelében konyhakertek alakultak

s szl-, gyümölcstelepek díszlenek ott, a hol azeltt a talaj alig, vagy
éppen nem volt kihasználva. Nedves talajon káka- és zsombék helyett a
nemesfz-telepek a kosárfonáshoz jól értékesíthet fzvesszket termelik.

n<wéu"ek
^ kultúrnövények kiválasztásánál is egészen más, új gazdasági növé-

nyek termelését karolták föl, mint régente. A kenyértermények minden
bizonynyal els helyen állanak most is, azonban a régitl eltéren, nemesített,

javított minségben s nagyobb terméshozam szem eltt tartása mellett ter-

melik. A földek tulajdonságait tanulmányozták, elemezték s a kísérletek

alapján választották meg a kultúrnövényt. Ott, a hol búza kitnen díszlik,

nem erltetik a rozstermelést s viszont olyan helyeken, a hol a magyar
búzát a rozsda miatt alig vagy egyáltalán nem lehet termelni, ma kopasz
búzát vetnek s kitn eredménynyel. A közönséges magyar árpa helyett

azon helyeken, a hol az árpa kitnen díszlik, sörárpát termelnek s arány-
talanul nagyobb a jövedelem, mint a magváltoztatás eltt volt. Takarmány-
növényeket azeltt nem termeltek, vagy csak kisebb kiterjedésben, de e

helyett volt rétjük, legeljük ; ma ellenben minden gazdaságban a szántó-

földek 30— 5l) %-a takarmánynövényekkel van bevetve, a mi által több,

jobb, olcsóbb takarmányt nyerünk s ezáltal a földek javítása keresztülvihet

;

csak így lehetséges az ipari növények nagyarányú termesztése és kapcso-
latosan a nagy jövedelem produkálása és ipartelepek létesítése. Kereskedelmi
növények termelésével minden nagyobb gazdaságban találkozunk; a mák,
borsó, mustár, kömény, len, kender, repcze, lencse stb. kisebb-nagyobb
arányban, mindig a talaj tulajdonságainak megfelelen s a kereslet arányában
vettetnek. A gazdasági kultúrnövények vetmagtermelését az újabb idben
sikerrel zik (s a külföldrl drága pénzen beözönl, rendesen silány árút

kiszorítja az élelmes
,
gazda akklimatizált növényeink vetmagtermelésével s

azok nemesítésével). így a heremag, répamag és a bükkönymag termelése

általános. Javított kenyértermény-vetmag termelése is dívik; így pl. a
diószegi óriási búzamagot az egész országban, st külföldre is vásárolják.

A Hanna- árpavetmag-behozatalt csaknem egészen kiszorította a helyi

termelés. A megfelel vetmagkiválasztást, a nagyobb gazdaságok tanulmányai
és sikerei alapján, a kisbirtokosok is átveszik, a mi által a termés minsége
vidékenként mindinkább egyöntetbbé lesz.

Az egyes kultúrnövények termelési statisztikája a következ

:

szi búza 74221 k. hold köles 4825 k. hold
tavaszi búza 274 „ „ tatárka ... 5 „

szi rozs ... 54010 „ „ borsó ... ... _ ... ... 353 „
tavaszi rozs ... ... ._ 908 ,, „ bab ... ... 815 ..

kétszeres 1002 „ „ lencse 380 ,.

tönköly... ... 5 „ „ szemes tengeri ... ... ... ... 33624 „
szi árpa ... ... ... ... _ 1224 „ ,;

dinnye ... ... ... ... ... ... ... 121 ,.

tavaszi árpa ... 102890 ,. ,. tök 128 „
zab 15386 „ „ burgonya ... 34339 „
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czukorrépa — ... ... ... ... 14559 k. hold kender. 1434: k. hold
takarmányrépa ... ... ... ... 12175 „ ., len ... ... ... 660

,, „

sepró'czirok ... ... ... 7
, „ mák _ ... ... ... ... ... 634 ,, ,,

szi repcze ... ... .._ ... ___ 672 , ,, fejes káposzta ... ... ... ... 2315 ,, ,,

komló ... 4 „ „ zöldség- ... ... ... 926 „ ,,

összesen 357896 k. hold, ha ez összeghez
25086 ., „ ugart és

50367 k. hold mesterséges szálas takarmánynövények termesz-

tését hozzáadjuk, megkapjuk a szántóföldek összterületét. Az egyes kultúr-

növények termelési aránya százalékban kifejezve, a szántóföldek összterületéhez

képest a következ : gabonafélék 58 -4 °/
, ipari növények 11*3 °/

, kereskedelmi
növények 2 %, takarmánynövények, a tengerit beleértve, 22 -

5 %, ugar 5 -

8 °/ . Ha
azonban a takarmánynövények közé számítjuk a czukorrépával és burgonyá-
val bevetett területet is, a minthogy ezek gyári hulladéka elsrend takarmány,

úgy a takarmánynövények 33'8 %-a és az összes kapásnövények 22'1 u
/ -a

vannak kultiválva. Ezek a számadatok h képét tükrözik vissza a gazdál-

kodás belterjességének, kapcsolatban a talajer okszer kihasználásával, annál
is inkább, mert a 11'3° ipari növény mtrágyába, az szi búza 17'2%-a
animális trágyába vettetik s így évenként az összterület 28 -

5 %-a a többi

kultúrnövény alá adott mtrágyán kívül megtrágyáztatik.

Ez adatok helyességét bizonyítja az alább felsorolt kultúrnövények terme-
lésénél elért eredmény

:

Búzával évenként 74495 k. hold van bevetve, vagyis a terület 17'2%-a Búza -

s ez egyik ftermelési növény ; biztosan terem és szépen jövedelmez. Búzát a

megye minden községében termelnek, de leginkább kötött, mély réteg tele-

vényes és agyagos földeken, a hol a legszebb, 80—83 kilogramm hektoliter

súlyú, aczélos szem búza terem. Általában a közönséges magyar búza elnevezés

alatt ismeretes magot vetik ; noha nagyobbszabású termelési kísérletek foly-

nak a jelenben is, idegen, nagyobb termés búzafajtákkal, a melyek eddig,

legnagyobb részben negatív eredmények. Próbáltak tiszavidéki, egyiptomi,

doni, mezhegyesi és a külföldön oly nagyhír, de itt egyáltalában be nem
vált Nordischer Tonnenweizen, Teverson, Molds red prolific, Rivetts bearded
square-head, stb. búzafajtákkal ; de az eredmény mindig ugyanaz volt, hogy
az itteni, közönséges, meghonosodott búza a legjobban megfelel az éghajlati

és talajviszonyoknak, különösen ama kiváló tulajdonságánál fogva, hogy korán
érik ; a külföldi, s máshonnan importált magvak pedig majdnem kivétel nélkül

késn érk s a júliusban rendesen beköszönt aszály a nem akklimatizált búza-
fajtákat mind tönkre teszi, a mag besül és a piacz követelményeinek meg
nem felel ; de terméshozama is csekélyebb, mint a magyar búzáé. A magyar
búzán kívül mégis két búzaféleségnek van jelentsége; ezek közül az egyik
a diószegi óriás búza név alatt ismeretes, a melynek elállítását a diószegi

czukorgyár egyik tulajdonosának, Kuffner Károly kiváló gazdának köszönjük.

Ez az orosz búzától veszi eredetét s folytonos termelései alkalmazkodott
az éghajlati viszonyokhoz; átlag 100—150 kilogrammal többet terem, mint
a magyar búza, a szalmája ersebb, nagyobb s kevésbbé dl meg, — de a

mag nem aczélos, kevesebb a liszttartalma, a malmok nem veszik szívesen

és kisebb árt fizetnek érte. Csakis ott ajánlatos a termelés^, a hol a földek

túl-buják s a megdlés veszélye koczkáztatja a termést. Altalános elterje-

dése a magyar búza elsrend voltát kérdésessé tenné, de a megszokott viszo-

nyok mellett minden bizonynyal nagy szolgálatot tesz, mert állítólag rozsda-
ellenálló képessége is nagy. Számos oly helyen, a hol a búzát eddig a rozsda
miatt egyáltalán nem, vagy csekély sikerrel termelhették, újabban a kopasz
búza termelhet. A kopasz búzának rozsda-ellenálló képessége nagy, a termés
hozama megközelíti a magyar búza terméshozamát, de a minsége már
gyöngébb. Termelése csak ott indokolt, a hol a rozsda miatt más búzát nem
lehet termeim. A búzát rendesen trágyázott zabosbükköny, lóbab, luczerna
után vetik, — kapás növények után ritkán — ott azonban, hol a takarmány-
növények után rendesen meg szokott dlni, csalamádé és árpa után is vetik

s a megdlés ellen szuperfoszfát mtrágyát alkalmaznak, a mely nemcsak
nagyobb magtermést eredményez, de a szalma is ersebb, vastagabb növés
lesz, a miért nem oly könnyen dl meg. A búzát rendesen szeptember 10-tl
október 20-ig vetik ; az ez id eltt vagy után vetett búzák termése koczkáz-

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 17
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tátott. A búza állati ellenségei közül, az egér, száraz idjáráskor már okozott
károkat, ezenkívül kisebb mértékben vetési bagolylepke, gabona-futrinka-
és Chlorops-fonálféreg-kárt észleltünk; a drótféreg csak ott okozott nagyobb
k;'u-okat, a hol kalászos növény volt az elvetemény. Gabona-üszög ellen a
vetmagnak kék gáliczkvel való csirázása általánosan szokásban van. 1902-

ben a búzával bevetett 74.495 k. hold területen termett 589.187 méter-
mázsa, vagyis minden k. holdon 79 métermázsa búza. Az országos átlag
pediu ">,S77.378 k. holdon 46,507.113 métermázsa búza, vagyis k. holdanként
7 74 métermázsa. Tehát Pozsony vármegyében a búzatermés meghaladta az
országos állagot, a mi nagyrészben a jó gazdálkodásnak az eredménye.

Rozs - A kenyértermények között nevezetes helyen áll a rozstermelés, 54.918 k.

holdon, a szántóföldek 12 -

5°/ -án. A rozsot minden községben sikerrel termelik,

de legjobban díszlik a lazább és homokosabb talajon, a mely a búzának már
teljesen nem felel meg; itt a rozs viszi a fszerepet és nem ritkán a hl. súlya
76—78 kilogramm. Leginkább a közönséges magyar rozsot termelik, mert ez

felel meg legjobban a helyi viszonyoknak és nem fagy oly könnyen ki, mint a
szentiványi vagy a montagnei, a melyekkel nagyobbszabású termelési kísér-

letek folytak ugyan, de kevés eredménynyel. A rozs a vetésforgóban a homo-
kosabb, lazább helyeken ugyanazt a helyet foglalja el, mint a búza a kötöttebb
talajon; egyáltalán nem válogatós a talaj tekintetében, de a szuperfoszfát

mtrágyázást igen meghálálja, úgy hogy a mtrágyázott rozs nem ritkán
30—50 u o-kal nagyobb termést ád, mint a mtrágyába nem vetett rozs.

Különösen zabos bükköny után szépen díszlik, de sok helyütt búza után is

vetik s mégis jól szokott megteremni. Rozsot kapásnövény után csak akkor
vetnek, ha a kapásnövényt idejében be lehet takarítani, mert a rozstermelés

els alapföltétele a korai vetés. A rozs ellenségei közül a drótféreg okozott

kisebb-nagyobb károkat; anyarozs itt elvétve található. 1902-ben a rozszsal

bevetett 54.918 k. holdon 375.633 métermázsa, vagyis 1 k. holdon 683 mm.
volt a termés ; az országos átlag pedig 20,044.450 k. holdon 13,606.722 mm.,
1 k. holdon 6

-

78 mm. Tehát Pozsony vármegyében a rozs-termés is meg-
haladta az országos átlagot.

ÁrPa A kenyértermények között legnagyobb területen, 104.114 k. holdon, az

összes szántóföldek 24 -

l"/ -án árpát termelnek. A vetésforgóban kapásnövények
után rendesen árpa következik, a mely igen fontos kultúrnövény, mert úgy
az éghajlati, mint a talajvisznyok legnagyobb részben kitn minség és

drágán értékesíthet sörárpa termelését teszik lehetvé. Pozsony vármegyében
Galánta és Szempcz községektl északnyugatra kezddik a tót árpa elnevezés

alatt, külföldi sörgyárosok és malátagyárak eltt ismeretes és kedvelt árpa-

féleség, a mely minségre nézve a híres morvaországi árpákkal versenyez. Ezen
a vidéken a közönséges magyar árpa is --a kedvez talajnál fogva — els-
rend piaczi árúnak osztályozható, mégis a kísérletek fényesen beigazolták,

hogy a Saale-Chevalier, az Oregon-árpafélék jobb minség és nagyobb ter-

mést adnak, mint a magyar árpa ; de mindezeket fölülmúlja a „Hanna"
elnevezés alatt ismeretes árpa, mely ma egész Pozsony vármegyében s

különösen ott, hol sörárpa terem, a kisgazdák között is legjobban bevált,

A sörárpát ott termelik sikerrel, a hol a czukorrépa jól díszlik s a búza buján
n; homokosabb helyeken ellenben a magyar árpa jobban díszlik és bvebben
terem, e szerint indokolt a magyar árpa termelése a Csallóközben a laza

talajon, míg a budapest—bécsi vasútvonaltól északra, mindenütt kiváló sör-

árpa terem, úgy hogy a hl. súlya meghaladja a 72 kg.-ot. Miután az árpát

rendszerint trágyázott kapásnövények után vetik, nem alkalmaznak alája sem
animális-, sem mtrágyát. Árpában az üszöo tett kisebb károkat, de páczo-

lással ezt az ellenséget is sikerrel legyzik. Különben is csak némely években
mutatkozik. 1902-ben az árpával bevetett 104.114 k. holdon 810.563 mm.,
vagyis 1 k. holdon 7"78 mm. volt az átlagos termés, az országos átlag pedig

1,790.940 k. holdon 13,575.100 métermázsa, vagyis 1 k. holdon 7'57 méter-

mázsa. Tehát Pozsony vármegyében az árpatermés mennyisége is meghaladja
az országos átlagot, minségre nézve pedig határozottan megelzi a többi

vármegyékét,
zab. A kalászos növények között kisebb jelentsége van a zabtermelésnek,

azért, mert a talajviszonyok minsége a jobban jövedelmez árpa, búza vagy
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rozs termelését teszik lehetvé. A zabot csak 15.386 k. holdon, vagyis a szántó-

földek 35 %-án termelik s lehetleg kapásnüvények után foglal helyet a

vetésforgóban, de háládatos kalászos növény rozs vagy árpa után is, ha a

földet még szszel kellen megmunkálták. Általánosan a bven term
magyar zabot vetik, de jól sikerült kísérletek történtek a duppaui zabféleséggel,

a mely idvel nagyobb jelentség lesz. Elterjedése még korlátolt, mert a

zabot inkább csak a saját szükségletre vetik s csak a fölösleg kerül a becs—
pozsonyi piaczra, a hol élénk keresletnek örvend s jól értékesíthet. Vidéken-
ként 50—51 kg. hektoliter súlyú zab is megterem, pedig trágyába sehol

sem vetik, legfölebb a túlzsarolt földeken kap egy kis mtrágyát. A zab-
vetés ideje összeesik az árpa vetésével. Ápolása - - kivéve a gyomirtást -

sok gondot nem ád s ellensége is alig van. Károk nem igen észlelhetk.
1902-ben a 15.386 kat. holdon 108.195 métermázsa termett ; átlag 1 kat.

-TRIAR LUBIN TELIVÉR MÉN A BEKE-GOMBAI URADALOMBAN.

holdon 7"03 métermázsa; az országos átlag pedig 1,738.227 kat. holdon
12,019.477 métermázsa, vagyis 1 k. holdon 6*91 métermázsa. Tehát Pozsony
vármegyében a zabtermelés, habár csekély fáradságot és költséget fordítanak

reá, mégis az országos átlagon fölül ad termést, s hogy a zab méltán meg-
hálálja a reá fordított több gondot, legjobban az bizonyítja, hogy vannak
uradalmak, hol 1 k. holdon 14—15 q. zab is megterem.

A kalászos növények között alig van jelentsége a kölesnek, a melyet
4825 k. holdon, a szántóföldek 1*1 °/ -án termelnek s csak kivételesen vetik
a nagyobb gazdaságok, ha elemi csapás vagy rovarkár miatt az elirányzott
növényt ki kellett szántani, s ezért ritkán sikerül úgy, hogy teljes termést
hozhatna.

Annál nagyobb jelentsége van a szemes tengeri termelésnek, a mely
mint takarmány és mint ipari növény, nagyon kedvelt kultúrnövény és 33.624 k.

holdon, a szántóföldek 7'8° -án termelik. A tengeri minden talajban jól díszlik

és ritka az oly év, a melyben hiányos volna teljes megérése. Elveteménye
rendszerint árpa; a trágyázást igen meghálálja. Általában a közönséges
magyar tengerit termelik, azonban ipari czélokra a fehér páduai, nagy kemé-

17*

Köles.

Tengeri.
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nyít tartalmával elnyösebb. A cinquantinó-íélét, mivel korábban érik, s ba
utónövénye valamely szi gabona, szívesen termelik. Kísérleteztek lapítsnyaki,

lófogú, Preanj királynéja s másfélékkel is, több-kevesebb eredménynyel. Mint
kitn takarmány nélkülözhetetlen, s a kapás növények közül — a burgonyát
kivéve - legnagyobb mértékben termelik. Évi hozama, a szerint, a mint
munkálták, 12—18 métermázsa között ingadozik k. holdanként, st egyes
uradalmakban, a hol ipari ezélokra, például keményítgyártásra termelik, 24
q. hozamot is ád.

Buigonya. Nélkülözhetetlen élelmi czikk, jól jövedelmez ipari növény és kitn
takarmány a burgonya, a melyet 34,339 k. holdon, a szántóföldek 8 %-án
vetnek. Minden talajban jól díszlik s a könnyebb, homokos talajban
megbecsülhetetlen, mert jövedelemszaporításban a csak kiváló talajban

sikeresen termelhet czukorrépát pótolja. Ott, hol ipari ezélokra — mint
szeszfzésre, keményítgyártásra — vetik, oly gondot fordítanak termelésére,

mint a ezukorrépára szokás. Rendszerint trágyázott szi gabona után jön
a vetésforgóba, de jól bírja, ha közvetetlen alája trágyázzák meg a földet;

a mtrágya iránt azonban nem háládatos ; az árpának igen jó elveteménye.
szi mély szántást, kiváló kapálást kíván, de terméshozama megtéríti

bven a költséget. A kisebb gazdaságokban csak mint élvezeti czikk
és takarmány jön számításba. A városok mentén és Bécshez közel fekv
helységekben kivitelre a jobb asztali fajtákat is termelik, mint pl. a Jakabi-,

Rózsa-, Hópehely-,Magyar kincs-, Szarvas (kifli) stb. -féléket. Ipari ezélokra azonban
csak a MarHer-íéle hagyma vált be, mert nagy a keményíttartalma, jól el-

tartható, a talajnak és a klimatikus viszonyoknak teljesen megfelel, és a mi
a f : bven terem. Nagy gazdaságokban a Márkler-hagyma eléri a maximális
terméshozamot: k. holdanként 160 métermázsát. Az átlagos termés pedig
100 métermázsa. Az asztali burgonya-féleségek természetesen jóval kevesebb
hozamot adnak, bár holdanként 80—100 métermázsa nem megy ritkaság-

számba. A gyárakban földolgozott burgonya hulladéka a moslék, a szarvasmarha
kedvelt takarmánya, s ezt különösen a gyáriparral kapcsolatos marhahízlalókban
jól értékesítik. A burgonya nagyban való termelése következtében a növény-
betegségek száma is szaporodott és különösen a Phytophtora infestans,

(burgonyavész) nem ritkán tetemes károkat okoz, mely ellen permetezéssel
védekeznek.

Czukorrépa. Nagy gazdaságokban, a hol a kell forgalmi tke rendelkezésre áll,

a talaj megfelel s a munkásviszonyok kielégítk, mint ipari növény és mint
takarmány a czukorrépa egyik f kultúrnövény s nagy jövedelmet biztosít.

A czukorrépát azért nemcsak a nagyobb gazdaságokban, de a kisgazdák is

termelik 14.559 k. holdon, a szántóföldek 3 -3° -án. — Az elvetemény trágyá-

zott szi gabona szokott lenni. A magot rendesen a ezukorgyár adja és pedig

a Vilmorin- vagy Kis Wanzlebeni-félét. A répatermelésnek sok növényi és állati

ellensége van; ezek között leggonoszabb ellensége a répa-ormányos bogár

és a vinczellér bogár, a melyek a termést koczkáztatják, st gyakran teljesen

elpusztítják. Pozsony vármegyében Rovara Frigyes volt az els, a ki mint
nagy répatermel, a sok bajt okozó bogarak ellen a „Rovarin" név alatt

föltalált és forgalomba hozott mérges szert sikerrel használta. Ez a „Rovarin"

valami arzénsavas rézvegyülék, a melyet vízzel 2—4%-ig fölhigítva, a répára

permeteznek. Hatása a Rovarinnak az, hogy a répán élsköd rovarokat

megmérgezi, de a répának nem árt, st a mezei vadban sem okoz kárt.

Ez a mérgez hatású szer igen jól bevált s általánosan használják a Chlor-

baryummal együtt, a melynek hatása ugyanaz, de csak az ersebb rászák

nem sínylik meg, míg a „RovarinV a kikelt répavetésre is hátrány nélkül

lehet alkalmazni. A csimasz is nagy pusztítást visz végbe a répavetésekben,

s ez ellen azzal védekeznek, hogy gyerekekkel szedetik össze. Drótféreg is

mutatkozik, valamint a levéltetvek sem szívesen látott vendégek; de annál

szívesebben látjuk az utóbbiakat pusztító Katinka bogarat. A czukorrépa ter-

melésnél, mint mellék-termék a ezukorrépafejek visszamaradnak a gazda-

ságban, a répaleveleket pedig bezsombolyázzák s a gyárból az elszállított

répamennyiség 40—50 %-át is mint répaszeletei visszakapják s így a czukor-

répa hulladéka is fontos takarmánynövény, mert jövedelmezen hizlalni alig

lehetne, ha ily tömeges és aránylag olcsó takarmány nem állana rendelkezésre.
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A czukorrépa jövedelmezségét illetleg szolgáljon itt fölvilágosításul az

alábbi mérleg, a mely gróf Esterházy Mihály egyik uradalmának kimutatása.

Az uradalom czukorrépa-termelésének jövedelmi mérlege 1 m. holdon.

Bevétel kor. fill. Kiadás kor. fill.

1. 130 q. répa tisztán átadva á q. 172 fii.

2. 52 q. szelet (40%) a q. 50 fii. ...

3. 19.50 q. répafej és levél 15% á

q. 40 fii. —
4. Répa termelés utóhatása : az utó-

növény terméstöbbletes 20% szá-

mítva 72 koronából... ... ... ... ...

223
26

7

14

60

90

40

1. szi szántás... ... ... _.

2. Szuperfoszfát 100 kg. 18% á 56 fii.

= 10 kor. 8 fii., ebbl a répa ro-

vására 70% ... .. ... ... --.

3. Vetési munkálatok és trágya-hintés

4. Vetmag 20 kg. a 40 fii

5. Rovarirtás (szedés, permetezés és

méreg) ... ... ... ... ... — ... ...

6. Kapálás, egyezés, gyomlálás... .__

7. Répaszedési munkálatok ... ... ...

8. Répaszállítás az állomáshoz - ...

9. Istállótrágya : 150 q. á 60 fii. =
90 kor., ebbl 1/3 rész... ... ... ...

10. Földadó és egyéb terhek ... ...

11. Földtke % vagy bér 600 kor.

után 4 °/o ... ... — .. —
12. Kezelési költség, forgó és üzleti

tke °/o

16

7

8
8

2

28
20
12

30
6

24

12

06

Összesen ... .. . 271 90 Összesen ... _ 173 06

Egyenleg mint nyereség : 98 kor. 84 fii.

répa.

Katáng.

A czukorrépatermelés tehát e mérleg szerint ebben az uradalomban
tisztán 98 K 84 f-t jövedelmezett, pedig ez az év nem volt a jók közül
való, mert jó évben 150 q. répa szokott teremni, holott ez esetben csak 130

métermázsa volt a terméseredmény. A takarmányrépa 12.175 k. holdon, a Takarmány-

szántóföldek 3 °/ -án termeltetik, jeléül annak, hogy az állattartás okszer
takarmányozáson alapszik. A takarmányrépatermelés teljesen megfelel a czu-
korrépamívelésnek s csak abban különbözik tle, hogy az elállítása olcsóbb,

mert nem kell elszállítani. K. holdanként 300—350 métermázsa a rendes
termés, métermázsáját a gazdaságban 1 koronájával szokás értékesíteni.

Eladásra nem termelnek, hanem csak gazdasági szükségletre. A takarmány-
répámag-tevmesztés újabban a nagyobb gazdaságokban dívik, mert úgy
tapasztalták, hogy csak a saját termelés répamag megbízható s a fölösleget

igen jól lehet értékesíteni.

A katángtermelés a fölállított aszalók környékén szokásos. A talaj

iránt igen válogatós, -s csak a mély réteg, humózus talajban díszlik, mert
gyökérzete egy méternél is mélyebb helyrl szedi a tápanyagot. Termelése
költségesebb a czukorrépa termelésénél, a jövedelme pedig ritkán haladja
azt meg. A megmunkálása ugyanaz, mint a czukorrépáé, elnye az, hogy
semmiféle állati ellenség nem koczkáztatja a termést.

Mákkal 634 k. hold szántóföld van bevetve s nemcsak házi szükségletre,

de újabban nagyban is kísérleteznek a termelésével. A máktermelés fölka-

rolása összefügg a czukorrépaárak hanyatlásával, mert a mák jövedelem
tekintetében pótolni tudná a czukorrépatermelést ; de az a hibája, hogy
csakhamar beállana a túltermelés, a mi viszont árcsökkenést eredményezne
és ezért nagyobb jelentsége nincs. K. holdanként 4—6 métermázsa meg-
terem, kedvez viszonyokat föltételezve, a mi ritkán fordul el. A nagyban
való termelésre a franczia kék mákfélét vetik, mivel jobban fizetik és a féreg
kevésbbé bántja.

Repczét 672 k. hold szántóföldön vetnek. Azeltt nagy kiterjedésben Repcze.

mívelték, de kiszorította a czukorrépa és az árcsökkenés, leginkább pedig
az, hogy az általános termelés a repczét irtó bogarak milliárdjait úgy
elszaporította, hogy jövedelmezen termelni már nem lehetett. A változott

viszonyok valószínleg ismét a repczetermelésre irányítják majd a gazdák
figyelmét s méltán, mert intenzív mvelés mellett szép jövedelmet biztosíthat.

Mák
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takarmány

Luczerna.

Lóhere.

Bükköny.

Mohar.

Csalamádé.

Széna.

A ssálas takarmányfélék termelése, a belterjes gazdálkodásban nagy
szerepel játszik, részint mert pillangós növények, tehát talajjavítók, részint

mert mint nagytömeg,, kiváló takarmánynövények, a haszonállattartás nél-
külözhetetlen kellékei. Általában a luczerna-, here- és bükkönyféléket kulti-

válják s a talaj tulajdonságai szerint választják meg. A nedves, mély talajon

a vörös here, mély vályogtalajon a luczerna, míg a homokosabb földeken leg-
jobban bevált a zabos bükköny, bár az utóbbit a takarmánynövények közül
minden gazdaságban a legnagyobb kiterjedésben vetik, azért is, mert a búzá-
nak legjobb elveteménye. A tejgazdaságotz gazdaságokban a luczernát és
vörös lóherét vetik túlsúlyban, mert úgy is mint zöldtakarmány, és szárított

állapotban is, a tehenészetben jobban értékesíthet, mint a bükköny. A hizlal-

dákban pedig a zabos bükköny a kedvelt takarmány. Szálas takarmány-
félékkel 50.367 k. hold van bevetve az összterület 11'7 %-án.

A luczernát rendesen véd növénynyel vetik el, de a „franczia mód Ll

szerint is több gazdaságban termelik; a vetésforgóba 2—3 évig van be-
illesztve; sokkal tovább nem bírja ki az aranka miatt, a mely úgy el van
terjedve, hogy jóllehet arankamentes vetmagot alkalmaznak, már az els
évben mutatkoznak arankás foltok. Az aranka irtását vasgáliczoldattal

kísérelték meg, de kevés eredménynyel. Ujabb ellensége a luczernának
az Epilachna globosa nev bogár, a mely a múlt évben több helyütt egészen
lelegelte a luczernatáblákat; ellene úgy szokás védekezni, hogy az ilyen

táblán a luczernát azonnal lekaszálják. A luczerna 3—4 kaszálást ád s k. hol-
danként 40—50 métermázsa szárított takarmányt terem.

A vörös lóherét szintén a tejgazdaságok termelik s épp úgy mívelik,

mint a luczernát ; ugyanazok az ellenségei is. Egy kaszálással kevesebbet ad,

mint a luczerna és 10—14 nappal késbb fejldik. A takarmány minsége
jobb a luczernáénál, különösen zöld állapotban, a nagyobb húsos levélzete

miatt. K. holdanként 25—35 métermázsa szárított takarmányt terem.

A zabos bükköny-termelés, a szálas takarmánynövények között a leg-

nagyobb arányú. Mint a vetésforgó els veteményét trágyába vetik s utó-

növénye a búza. A bükkönyt nem magában, hanem zabbal vagy árpával -

3 : 1 arányban - - szokás vetni ; mennél több a bükköny, annál jobb a takar-

mány; buján n, k. holdanként 20—40 métermázsa szárított takarmányt meg-
terem. Zöld állapotban csak takarmányszk évben etetik.

A mo/tar-termelés csak szkebb arányú, s akkor vetik, ha valamely
kultúrnövény kiveszett s mással a szántóföldet már nem lehet bevetni.
20—30 métermázsa szénát megterem s a homokos talajon, a hol más takarmány-
féle termelés kevés sikerrel kecsegtet, a mohar biztosan megterem.

Csalamádét, a srn vetett tengerit, mint kitn és olcsó, nagytömeg
takarmányt általánosan vetik, zöld állapotban kaszálják s kiüönösen a tehe-

nészetekben alkalmazzák. A csalamádé lehetvé teszi, hogy zöld takarmányt
akkor is lehessen etetni, a mikor a lóhere vagy luczerna még növésben van,

a kaszálás után, vagy ha az értékesebb hereféléket a télire szárított állapotban
akarjuk eltenni. A csalamádé túlbuja földeken az szieknek igen jó elvete-
ménye, mert talaj zsaroló tulajdonságánál fogva az utónövény nem dl meg.
K. holdanként zöld állapotban 250—400 métermázsát megterem, s nagy
tömegével értékes takarmányfajta. A csalamádét szárítani is szokták, de
a zsombolyázása legmegfelelbb, s ily állapotban ott, a hol a talaj miatt kevés
sikerrel lehet takarmányrépát termelni, valóságos áldás, mert pótolni lehet
vele a répát, a marhaállomány pedig nagyon szívesen fogyasztja. A csalamádén
kívül, nedves években, a mikor akár zöld, akár barna szénakészítés alig*

lehetséges, a hereféléket s a zabos bükkönyt is, nehogy értéktelenné váljék,

zsombolyakazalba rakják.

Baltaczimot, fehér herét, homoki luczernát, bíborherét, nyúlszapukát, takar-

mányborsót, takarmányrozsot stb. a szerint termelnek, a mint a gazdaság be
van rendezve és a szükség kívánja; de ezeknek nincs általános jelentségük
és '-sak mint melléktakarmányfélék említhetk.

A réti széna, mint természetes, szálas takarmány a rétek feltörése követ-

keztében kisebb mennyiségben termeltetik. A legelök is nagyrészben föl-

töröttek és csak ott találunk még réteket és legelket, a hol a talaj szántó-

f'<"ikinek nem alkalmas. A rétgondozásra nagy súlyt helyeznek s tább Peterson-
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féle öntözhet rét található ; a rétjavítás mtrágyával szokásos s ott, a hol
lehetséges, a régi elgazosodott réteket a gazdaságban tenyésztett haszon-
állatok igényeinek jobban megfelel takarmányfüvekkel újra vetik be. A rét-

mvelésnél újabbkori eszközök használata sem ismeretlen.

A kereskedelmi növények közül kisebb területen termelik a kendert és a
lent, összesen 2094 k. holdon. A len- és kendertermelés a kormány támo-
gatása mellett újabban magára vonta a gazdák figyelmét s tekintve, hogy
az állami fonógyárak nyersanyag hiányában nem képesek a külföldi meg-
rendeléseknek megfelelni, szép tér nyílnék ez új jövedelmi ág fölkarolására.

Komló csak négy holdon van ültetve. A szántóföldeken 2315 k. holdon fejes

káposztát termelnek, leginkább a tót vidékeken. A káposzta igen szépen díszlik

s nemcsak a helyi szükségletre, mert a legnagyobb mennyiségeket Ausztriába
szállítják. Borsóval, babbal, lencsével összesen 1548 k. hold van bevetve és

részben a Pozsonyban mköd konzerv-gyár rendelésére termelik s csak a fölös-

leg kerül a piaezra, a hol a többi zöldségekkel együtt jól értékesíthet.

Szlvel van beültetve 8278 k. hold
parlag 572 „

összesen . 8850 k. hold a szlbirtok.
E területbl

:

.. .., , ( immúnis talajban 11 k. h. = -13%
uj ültetés

| nem umnunjg talajban 66 „ „ = 0-80%
, ,. , , , , _ ( immúnis tálaiban . 79 ., .,

— 0-95°/
teljes termesben meg nem lev

j nem immunis taiajb . 254 „ .. = 3-07<>/

teljes termésben lev egészséges ( immunis talajban . 902 .. „ = 10 -90 %
szl { nem immunis talajb. 3982 ., .. = 48-10%

, , ..,. , „ ( immunis tálaiban 40 ., .. = 48 %
elvenult, de termo

j nem immunis
J

talajban .... 696 „ „ = 8-41 %
filloxerával lepett, de még term 2248 „ ., = 27'16 °/

Kereskedelmi
növények.

Szl.
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Szölmívelóssel 95 községben foglalkoznak, leginkább a Kis-Kárpátok
mentén, a hol már évszázadok óta kitn minség bor terem. Legnagyobb
szltermel e 95 község között Pozsony. A szlmívelés czéljainak az éghaj-
lat teljesen megfelel, úgyszintén a talajviszonyok is. A ruszt—sopron

—

pozsonyi borvidékeken különösen a következ szlfajták díszlenek

:

Fehér bort termk: Furmint, Rakszl, Ezerjó, Muscat lunel, zöld
Sylvani, olasz Rizling, zöld Veltelini, piros Veltelini, Rotbgipfier, Ruhlándi,
mézes fehér, piros Tramini.

Vörös bort term le: nagy burgundi, Oporto, Cabernet, Merlot, kék Fran-
kos. E fajtákon kívül termelnek még más fajtákat is, csemegeszlnek
pedig a Chasselas blanque- és rouge-féléket termelik.

A filloxera nagy pusztítást okozott a szlkben s még ma is, a terület

27*16 °/ -a mint filloxerátol fertzött van megjelölve. Mindazonáltal a szls-
gazdák, különösen a pozsonyi állami vinczellériskola vezetitl állandóan
ellenrizve és jó tanácsosai, szakszer útmutatásokkal ellátva, ez ádáz ellen-

séggel szemben sikerrel folytatják a harezot s a már kiveszett szlk helyett

Ripáriákra oltott oltványokkal ültetik be a kiveszett szlhegyeket. Annak
a gondos eljárásnak, a mely a filloxerás szlk megjelölésénél követtetik,

köszönhet, hogy a szlterület 67'89 °/ -a még teljesen egészséges és teljes

termésben van. Általában véve a bortermések fokozódó növekedése az új

intenzív irány érdeme, a mely kitn szlápolásra és a bor tökéletesítésére

törekszik. így azt a föladatot, hogy a termelést miként lehet olcsóbbá tenni,

miként kell a különféle szlbetegségek ellen védekezni, az okszer borkeze-
lést, az értékesítést stb. a pozsonyvármegyei szlsgazdák sikerrel oldják meg.
A szénkénegezést a még termésben lev, de filloxerás szlkben alkalmazzák

;

a szlöfelújításokat amerikai alanyra nemesített és a vidéknek megfelel
fajtákkal ültetik be. Az oltványokat maguk állítják el s az által, hogy a

szlt nagy gonddal mívelik, ápolják, a nagyobb bortermés olcsóbbá teszi

a termelést is. Hogy a szlmívelésnél is az intenzív mívelés mily nagy
szerepet játszik, kitnik, ha összehasonlítjuk a megyei ós a Pozsony városhoz
tartozó szlk terméseredményeit

:

Pozsony vármegye Pozsony város

Bortermés .... 39.411 hektoliter 21.119 hektoliter.

1 hektáron 9"92 „
27"16

Eladott csemegeszl 2682 métermázsa 750 métermázsa
Összes érték: . . 1,7817.92 korona 916.937 korona.

Az az eredmény, hogy Pozsony város szlsgazdái egy hektáron majd
háromszor annyi bort termelnek, mint a megye többi részén, csakis a gon-
dosabb mívelés következménye. Remény van arra, hogy a jobb szlmívelés
az egész vármegyében a már megindult ösvényen fog haladni és még jobban
fellendül. A sík vidéken a csemegeszliermelés az immúnis talajban szép

eredményeket tud fölmutatni. így például gróf Esterházy Mihály cseklészi

hitbizományi uradalmán egy 48 holdas csemegeszltelep évenként 7—800

métermázsa szlt exportál s nagy kelendsége van a Ripariára oltott

Chasselas blanc, croquant és Chasselas rouge royal-féléknek. Nem érdektelen

megemlíteni, hogy e szltelep termékét Badener Courtraube elnevezés alatt,

a szélrózsa minden irányában szállítja a bécsi átvev, a mi mindenesetre

nagyon figyelemre méltó eredmény. (Ugyanez a szltelep a modern irány

szerint van berendezve s a termelést lényegesen olcsóbbá teszi az, hogy
fogatos eszközökkel mívelhet s az évenkénti telepnagyobbítást gzekével
rigolozott talajban eszközlik ós saját termelés oltványokkal ültetik be.

A szlhegyekben sok helyütt nehezen hozzáférhet utak miatt a trágyázás

nagy költséggel jár, azért a mtrágyák használata kezd érvényesülni s

különösen a légeny-foszforsavtrágyák váltak be). A pozsonyi borvidék leg-

híresebb borterm helységei : Pozsony, Bazin, Szentgyörgy, Modor, Limbach,

Récse, Grinád, Szuha stb.

Gyümölcs. A gyümölcstermelés terén még meglehetsen visszamaradt a vármegye,

bár az utóbbi években némi lendület e téren is észlelhet. Pedig ha tekin-

tetbe veszszük a kedvez fekvést, a minden gyümölcsöt megterm talajt, a

kedvez klimatikus viszonyokat, úgy a jövedelem ezen a téren is jelentékeny

bevételi forrásul volna emelhet. Legnagyobb baj az, hogy a gyümölcs-
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fajták megválasztását figyelmen kívül hagyják és egyöntet gyümölcs el-
állítására nem törekszenek, hanem mindenféle fajtából néhány példányt kiül-

tetnek s így nagyobb mennyiségben egyféle gyümölcsöt nem is exportálhatnak.

A házi fogyasztáson kívül a fölösleg gyümölcs úgyszólván kárba vész.

A kecskemétiek példájára néhány helyen egyfajta gyümölcsfélékbl rendez-
tek be ugyan telepeket, a melyek már teremnek. Pl. Pozsony közvetetlen

közelében egy kajszínbaraczk-telep már szépen exportál. Az állami beavat-
kozás révén a vidéken is kezd a gyümölcstermelés föllendülni.

Legelterjedtebb gyümölcsfélék a következk:
szilvafa 350.453 dr

diófa 87.466

mandulafa 2.883

gesztenyefa 11.153

eperfa 50.344

Ez a szám oly csekély, hogy ha még-
de a kisgazdák bizonyos érthetetlen

almafa 151,318 drb.

körtefa 124,038 ,.

cseresznyefa 55,295
meggyfa 117,400 ..

szi baraczkfa 29,813
kajszínbaraczkfa 29,237 ,.

összesen : 1,009.400 darab gyümölcsfa,
egyszer annyi volna, sem volna sok,

ellenszenvvel viseltetnek a fatenyésztés iránt. A nagy uradalmak, fúri
gyümölcskertészetek egyenként 40—50-féle fajtát termelnek minden gyümlöcs-
félébl, de legfeljebb egy-egy kiállításon mutatják be azt ; a kereskedelem-
nek tudomása sincs arról, hogy mily remek szép gyümölcs termelhet
Pozsony vármegyében.

A kertészet szépen virágzik a városok közelében, st az egyes családok
nagyobb kiviteli üzletet folytatnak, azok, a kik már sok emberöltn át ugyanazt
a mesterséget folytatják. Az export karfiol, spárga, ugorka, paradicsom stb.,

a nagyobb gondos mívelést igényl kerti terményekre szorítkozik ugyan,
mégis figyelemre méltó eredményt érnek el. A vidéken is, pl. a modern-
dorfi torma igen jó hírnévnek örvend a közel Ausztriában is. A bevándorolt
bolgárok kertészkedése ösztönzleg hat az idevaló népre is. A konyha-
kertészek városok közelében a virágkertészettel együtt még gyümölcsoltványok
termelését is zik s egyiknek másiknak szép gyümölcsoltványai a környék
gyümölcstermelésére is jótékony befolyást gyakorolnak.

A mnkásviszonyoh általában kielégítk. Az intenzivebb gazdálkodás, az

állattenyésztés, a föllendült mezgazdasági ipar, valamint a megyében, fkép-
pen Pozsonyban alakult ipari vállalatok, nagyszabású építkezések, köz-
munkák stb. mind igen sok munkaert igényelnek, a mi a munkabérek tetemes
fölemelését eredményezte. A drága munkabér ismét arra kényszeríti a munka-
adót, különösen a mez- és szlsgazdát, hogy lehetleg többet produkáljon,
hogy számítását a termelésnél megtalálja. így az elért terméstöbbletek, habár
nagy áldozatokba kerülnek, mégis kiegyenlítik egymást ; de legnagyobb ered-

ménynek az tekintend, hogy az egész vármegyében munkásmozgalmak,
sztrájkok nincsenek, st a kivándorlás láza is békében hagyja Pozsony vármegye
polgárait, mert minden dolgozni akaró munkáskéz tisztességes keresetet kap
a maga és családja föntartására.

A munkabérek a következképp alakulnak, fillérekben számítva:

férfinapszám ni napszám
tavaszi 100 80
nyári 200-260 140—180
szi 100-140 80—100
téli 80—100 80

gyermeknapszám
50

80—100
60-80
40-50

A földbirtok értéke az utóbbi években 30 %-kal emelkedett. A Csallóközben'
a hol a régi gazdálkodási mód idejében 2—300 koronáért lehetett egy hold
földet venni, ma ugyanazon földekért 400—500 koronát fizetnek ; Mátyus-
foldj én 6—800 korona egy hold föld, még nagyobb területek vételénél is, a
holdakat 1200 D -ölével számítva. Városok, nagyobb góczpontok közelében,
vasutak mentén aránylagosan még 10—20 °/ -kal drágább a föld ára, s ezeknek
az áraknak megfelel a bérfizetés is. Uradalmak 24—30 K és az összes

terhek viselése mellett vannak bérbeadva, 1200 Q-öles holdjával számítva.
Kedvez jelenség az, hogy Pozsony vármegyében alig kerül birtok árverésre

;

még kéz alatt is nagyon nehéz birtokot venni, mert mindenki ragaszkodik
az apjától örökölt röghöz, s ha valamely birtokos meg is terheli gazdaságát
amortizácziós teherrel, addig kuporog, fösvénykedik, míg tartozását lefizeti.

Kertészet.

Munkás-
viszonyok.

A földbirtok

értéke.
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Szövetkezetel;.

egyesületek.

Állattenyésztés

Lótenyésztés

Számos oly község van, a hol földet egyáltalán nem lehet venni, vagy
pedig oly mesés áron, a mi nincs arányban a földek jövedelmi kamatozá-
sával. Az örökösödés által a kisgazdák kezében lev birtok elaprózódott
ugyan, de mindig van a családban egy gazdafiú, a ki lassan-lassan az
elszármazott testvérektl visszaváltja az elébb bérbe vett apai örökrészt. Aga<da-
osztály intelligens, józan, munkakedvel s a nagy gazdaságoktól, egyes ügyesebb
gazdáktól könnyen elsajátítja a jobb gazdálkodási módot és a látott vagy
hallott dolgot a maga szerényebb visszonyaihoz mérten fel tudja használni,
alkalmazni. Szereti a csínt, rendet és tisztaságot, nemcsak a ruházatában,
de a háza tájékán is. Tz ellen biztosít az elrelátó gazda s biztosítva van
3920 gazdaság 22.983 épülettel

;
gabonát és takarmányt pedig 1431 gazdaság

biztosít tz ellen, míg jég ellen 1126 gazdaság biztosít, habár ezt az adó-
fizetést nem szívesen teljesítik, de az értelmesebb gazda, kénytelen-kelletlen
bár, de mégis csak rá fanyalodik.

Ujabban gazdaköröket, fogyasztási és hitelszövetkezeteket alkottak.

Fogyasztási szövetkezet van 20, hitelszövetkezet 15 és e szövetkezetek nagyon
tisztességes sikerrel mködnek s hova-tovább több és több község buzdul a
másik példáján és verseng ily hasznos intézmények létrehozatalában.

A Pozsonyvármegyei Gazdasági Egyesület a múlt évben ünnepelte 40 éves
fennállását s részt vesz minden gazdasági mozgalomban, a hol szép ered-
ményeket mutathat föl a megyei gazdasági viszonyok fejlesztése körül. Népies
gazdasági eladásokat rendez minden évben a községekben ; apaállatok
beszerzését közvetíti a kir. állattenyésztési felügyelség révén ; vetmagneme-
sítéssel, állatdíjazásokkal, szövetkezetek alkotásával, kiállítások rendezésével,
stb. a gazdák figyelmét folytonosan ébren tartja és buzdítja a közgazdaság
minden terén való mködésre.

Pozsony vármegye állattenyésztése magas színvonalon áll. Különösen
emelkedett a ló-, szarvasmarha- és sertéstenyésztés, hanyatlófélben van a
juhtenyésztés és a méhészet ; de újabban fellendült a baromfitenyésztés. Az
állattenyésztéssel karöltve jár s talán túl is szárnyalja az állathízlalás és a
tejgazdaság, melyet mindnagyobb mértékben znek.

Mai állattenyésztésünk a régitl különösen abban különbözik, hogy
míg a régi idkben kevés igény állatokat leginkább legeln tenyésztettek,

addig ma a legelk és rétek nagy részben feltöretvén, nagyobb igény, gyors
fejldés állatokat tenyésztenek, a melyeket legeln alig,hanem inkább istálló-

ban nevelnek és tartanak.

Pozsony vármegye lótenyésztése az elegend legel híján nem tartott

lépést a szarvasmarhatenyésztéssel; de a külföldi kereslet sem kedvezett a
lótenyésztésnek úgy, mint a szarvasmarhatenyésztésnek, st a számító gazdák
is inkább a kevesebb igény ökörfogattal dolgozzák meg földjeiket, mint a
drága lóervel. A lótenyésztés ügye a vármegyei lótenyésztési bizottság kezé-
ben van. E bizottság lódíjazások, csikó- és anyakancza-kiállítások rendezé-

sével a gazdaközönség körében a lótenyésztés iránt az állandó érdekldést
ébren tartja és megmutatja a fejldés helyes irányát. A lótenyésztés különösen
a Csallóközben dívik s ott van a pozsonyvármegyei gazdasági egyesületnek is

a bérelt legelje, a melyre a gazdák — csekély fbér ellenében - - csukáikat

és borjaikat nyáron át legelre küldhetik, a hol állatorvosi rendes felügyelet

mellett jól vannak elhelyezve. A hegyentúli járásban is foglalkoznak a kis-

gazdák lótenyésztéssel, de kisebb mértékben, továbbá a galántai járásban, a
hol a gazdák inkább mint híres lókereskedk és közvetítk ismeretesek, épp
úgy a nagyszombati járásban. Ott, a hol a gazdák tenyésztenek lovakat,

jóminség félvér-lovakat nevelnek, leginkább az angol félvér, Nonius, arabs

félvér és lipiczai fajtákból. A lótenyészt-bizottság újabban a Csallóközben a
lipiezai fajtának csinál propagandát és az eredmény meglep, mert a kis-

gazdák tenyészetében is igen jó kötés, széles bordás, szép fej föltétellel,

szívós
;
ers anyagot állított el, a melyek „jukker

u
-fogatokhoz és könnylovasság

alá kitn anyagot szolgáltatnak s a külföldre is jobban értékesíthetk.

Legelterjedtebb fajta azonban az angol félvér és a Nonius. Az utóbbiak közül

Nagyszombat vidékén igen szép példányokat lehet látni s a morva és német
kereskedk c vidék állandó vevi közé sorozhatok. A kisgazdáknál s a közép-

birtokon is a lótenyésztést inkább a lóneveUs váltotta föl s a pozsonymegyei
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gazdák bekalandozzák az egész országot, különösen a jobb hír lótenyészt

vidékeket, a hol összevásárolják a 2—3 éves szép csikókat, a melyeket
azután 1—2 évig keveset és kímélve igáznak s úgy tudják „kicsinálni", hogy
nagyon szép pénzt nyernek lovaikért a külföldi kereskedktl. A lócsiszár-

ság mindig kedvelt foglalkozása volt gazdáinknak s még a kevésbbé vagyo-
nos kisgazda is arra törekszik, hogy egypár jobb minség csikót fogjon

kocsija elé s azokat évenként legalább egyszer jó nyereséggel megcserélje,

hogy azután ismét elmehessen messze vidékre, kedvére való fiatalabb csikó-

kat beszerezni. Nem ritkaság, hogy ily módon a szemes gazda évi jövedelmét
600— 1000 koronával is emeli s fontos közgazdasági missziót végez az által

is, hogy a nehezebben hozzáférhet ország belsejébl a számfölötti lóanyag
kivitelét elsegíti.

Pozsony vármegye telivér ló tenyésztése is külön fölemlítend, habár a

telivér-ménesek nagy elszaporodása következtében már kevésbbé jövedelme-

zk, a miért is a régi, nagyhír telivér-méneseink a tenyészanyag lét-

számát kissé leszállították. Telivér-méneseink közül különösen említést

érdemel gróf Esterházy Mihály taUósi telivér angol ménese, a melynek éves

csikait darabonként 2000—20.000 koronáért vásárolják versenyparipáknak

„MATADOR" SIMMENTHÁLI bIKA A SZOMOLÁNYI URADALOMBAN.

s a külföldi és a magyar versenyügynek számos diadalmas gyzelme fzdik
a tallósi ménes gyorslábú paripáihoz. Telivér-ménese van Pozsonyban Bley-
leben lovagnak, továbbá messze földön híres Üchtritz báró hsi uradalma
telivér angol ménesérl, nem különben Pálffy József gróf szomolányi telivér-

ménese is, a hol kiváló minség angol félvértenyésztés is van, remek
tényészanyaggal dicsekedhetik. Esterházy Károly gróf ábrahámi angol félvér-

ménese szintén sok örömet szerzett tulajdonosának, valamint Welteni Wiener
lovag békéi és gombai uradalmában az angol félvértenyésztés mintaképe az
okszer tenyésztésnek. Dartal Aurél, damazérlcarcsai birtokán szép jukker-
lovakat tenyészt arabs félvér és angol félvér csdörök után, Bittó' Béni és
Bittó Dénes sárosfai méneseikben az angol félvértenyésztés szép példányai
találhatók; s még többen vannak, a kik kisebb ménesben s a gazdaságban
használt jobb minség kanczák után csikót nevelnek s mint legutóbb a
pozsonyi országos mezgazdasági kiállításon láttuk, a pozsonymegyei gazdák
a lótenyésztés terén is szép eredménynyel mködnek.

Pozsony vármegyében a lótenyésztési ügyet 52 mén szolgálja, a melyek
közül állami 33, magán-, illetleg köztenyésztésre, igazolványnyal ellátott

mén 19 darab. Fajták szerint a mének következképpen oszlanak meg

:

angol telivér 7, angol fajta 28, arab fajta 14, Nonius 11, Gidrán 2. Statisztika
szerint pedig mén és méncsikó 2442 drb, kancza és kanczacsikó 14.851,
herélt és herélt csikó 11.708, összesen 29.001 drb, a melybl minden 100
ü -kilométerre 687 drb ló esik, minden ezer emberre pedig 88 darab.

Pozsony vármegye szarvasmathatenyésztését kellleg méltatni csak úgy szarvasmarha-

lehet, ha a számbeli adatokat tekintjük, mely szerint szarvasmarhaállomá- tenyésztés.
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nvunk 108.935 darabból áll. Ebbl minden 100 D -kilométerre esik 2584 drb
és minden ezer lélekre 329 drb. A használati czélt tekintve pedig, van bika
és bikaborju 3456 drb, üsz és tehén 59.011, tinó és ökör 46.468 drb. Fajta
szerinl pedig megkülönböztetünk : magyar erdélyi fajtából 15.639 drbot (leg-

nagyobb részben igás ökör), mokány v. riskából 5442, piros tarkából 73.345,
bor/.deresbl 30S2, egyébbl 11.283, bivalyból 144 drbot. E tekintélyes szám-
adatok szemlélhetvé teszik azt, hogy Pozsony vármegyében a szarvasmarha-
tartásra nagy súlyt helyeznek; hogy pedig a szarvasmarhatenyésztés
megállapodott irányban fejldik, mutatja a fajta szerinti kimutatás.

Mint minden gazdasági üzemágnál, úgy a szarvasmarhatenyésztésnél
is mindig befolyást gyakorol a termelés milyenségére a kereslet. Pozsony
vármegyében a kereslet a szarvasmarhatenyésztést illetleg a tej- és hús-
•produkczióban nyilvánul, a melyek, mint könnyen exportálható termékek, a
mezgazdasági jövedelem fokozását tetemesen elsegítik, úgyannyira, hogy
Pozsony vármegyében jövedelmezen csak akkor lehet gazdálkodni, ha a
mezgazdaságot a haszonállattartással kiegészítjük. Csakhamar belátták a
gazdák, hogy a gabonaárak hanyatlásával új, jövedelmez üzemágat kell

fölkarolniuk. Az alkalom kínálkozott, mert Ausztriának és különösen Bécs-
nek egyik f piaczi szükséglete a tej és hús, miért is a pozsonymegyei gaz-
dák e termékeknek nagyban való elállítására fordították figyelmüket, a mi az
állatten3Tésztésnek más, intenzivebb irányt adott.

Hogy ez intenzivebb állattenyésztés az intenzivebb mezgazdasági rend-
szernek is megadta a kell irányt, szükségtelen bvebben fejtegetni. Az új
és még gyenge alapon nyugvó szarvasmarhatenyésztési iránynak még egy
nagyobb megpróbáltatáson is át kellett esnie. A külföldrl behozott minden-
féle fajtával együtt ugyanis többféle állatbetegség terjedt el; nevezetesen a
ragadós tüdövész, a mely a már föllendülésnek indult, de nálunk még teljesen

nem akklimatizálódott német fajtákat legjobban megtámadta. Eveken át tar-

tott, míg az állami intézkedésekkel, a melyeket hathatósan segített a gazdák
intelligencziája, elfojtották e ragályos bajt. A legtöbb fajtehenészetben azonban
még ma. ma sem mulasztják el a tuberkulin-oltást s így a reagáló egyedeket
azonnal kirekesztik a törzsgulyából. Ily módon leküzdötték ezt a bajt. A sok-
féle fajtából a mi viszonyainknak legmegfelelbb a simmenthali és berni fajta

és az ezek keresztezésébl származott ivadékok. Ez a fajta adja a legtöbb
tejet, gyorsan fejldik, nagy, ers csontozatú, hízékony és e mellett igában
is jól használható er. Ez a fajta szaporodott el nálunk leginkább, úgy a
kis-, mint a nagytenyésztk gazdaságában. St az okszer tenyésztés ered-
ményeként, mint külön tájfajta, specziális jelleggel vált ki a Jeis-kárpáti táj-

fajta, a mely a megalakult „Kis-kárpáti szarvasmarhatenyésztési egyesület'
1

törzskönyvében elnyerte nemesi oklevelét. Ma már jól észlelhet a vármegyé-
ben a szarvasmarhatenyésztés terén az egyöntetségre való törekvés, a mely
czélt hathatósan elsegíti az állam, mert az utóbbi hat év alatt 286 darab
123.371 korona érték berni, simmenthali bikát osztott szét a községekben
kedvezményes áron, a minek a jó eredménye el nem maradhat. De vannak
itt kiváló tisztavérü tenyészetek más fajtából is.

így borzdereseket tenyészt a schwitzi tájfajtából Pálffy Miklós herezeg
malaczkai uradalma, algaui és etschthali tájfajtát Pálffy József gróf szomo-
lányi uradalma; tiszta vérben simmenthali fajtát tenyészt ugyancsak Pálffy
József gróf szomolányi és Oülcher Jakab borsai és nebojszai uradalma. Pinz-
gaui fajtát Pálffy Miklós herezeg Malaczkán, berni fajtát Esterházy Mihály gróf

cseklészi uradalma. Féivérben simmenthali fajtát tenyészt Zichy József gróf

vedrdi uradalma s még mások.
Magyar fajta számottev pepinéria ez id szerint nincsen s csak a Duna-

mentén találkozunk itt-ott magyar fajta tenyésztéssel.

Az említett nagytenyésztkön kívül van még sok kisebb állományú
fajtehenészet, a melyek szintén nagyon szép példányokkal dicsekedhetnek

;

de a béiiosztály s a fvonalak közvetetlen közelében fekv gazdaságok és

uradalmak inkább a tejtermelésre rendezték be tehenészeteiket.

A juhtenyésztés Pozsony vármegyében már akkor elvesztette jelentségét,

a mikor az intenzív mezgazdasági rendszerrel együtt a szarvasmarha-
tenyésztés bizonyult jövedelmezbbnek. A gyapjuárak hanyatlása, a Franczia-
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országba azeltt oly nagymértékben exportált bízott birka eladásának beviteli

vamokkal való megnehezítése, mind hozzájárult ahhoz, hogy a juhászat
jelentségét elveszítse. Pedig régente Pozsony vármegye minden uradalmában,
minden községében ezer és ezer számban tenyésztették a birkát s egyik ura-

dalom vetélkedett a másikkal finomabb gyapjas, jobb birkák tenyésztésével.

A gróf Károlyiak, Pálffyak, Zichyek, Eszterházyak és más uradalmak mind
híres birkatenyészt gazdaságok voltak s ma ugyanezek a gazdaságok a

szarvasmarhatenyésztés terén viszik a vezérszerepet. Ez id szerint még a

régi idkbl fönnálló nevezetes juhtenyészetek a vármegyében Pálffij József

gróf szomolányi uradalma, a hol merino-precoce-f&jta mint finom gyapjas
juhászat, és Károlyi Lajos gróf uradalma Stomfán, a hol angol húsjuhoh

tenyésztetnek. A köztenyésztésben azonban a juhászat megsznt.
A sertéstenyésztés Pozsony vármegyében minden községben el van ter-

te^sttés
jedve. A köztenyésztésben két czélt követnek : mennél több hús és zsír

OTEVES PINZGADI BIKA A BEKE-GOMBAI URADALOMBAN.

produkálását ; de miután e két czélnak megfelel sertésfajta nincsen, egyesek
kezdeményezésére az angol hússertésekkel keresztezték a magyar fajtát s

így oly keverékfajta állott el, a mely tulajdonképen egyik czélnak sem felel

meg s vidékenként más-más jelleg volt, a szerint, a mint a tenyészanyagban
több volt a hússertés vagy a zsírsertés vére. A köztenyésztés tehát a keres-

kedelmi kívánalmaknak teljesen nem felel meg s a kereskedelem részére

csak az újabb idben kezdenek megfelel fajtát tenyészteni, különösen az

egyes nagyobb uradalmakban, a hol a sertéstenyésztésnek a helyi viszonyok
megfelelnek.

Az angol hússertések terjesztése egyidben nagyon divatos volt; de
csakhamar azt tapasztalták a tenyésztk, hogy ez a faj nehezen akklimati-

zálódik s a sertésbetegségeknek akkor esik áldozatul, a mikor a tenyészt
már az anyagot pénzzé akarja tenni. Az utóbbi években a sertésvész

és sertésorbáncz úgy megtizedelte a vármegye sertésállományát, hogy egyes
községekben az sidktl tenyésztett helyi fajtából is alig maradt magnak
való. A régi, fajta igénytelensége mellett, szaporaságával is jó hasznot adott

s így a haladó gazdát mint tenyészanyag különösen érdekelte, s csak a

nemesítést kellett egy irányban fejleszteni. Ez az irány pedig - a legtöbb

helyi viszonyt tekintve — a ^-sír-produkálás, miért is a helyi fajtának szke
mangaliczával való keresztezése bizonyult legjobb tenyészhánynak. így lassan
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Baromfi-
tenyésztés.

Méhészet.

Haltenvésztés.

a köztenyésztésben is a magyar szke mangalicza kezd érvényre emelkedni,
a minek sikeres keresztülvitelét az állam is hathatósan segíti el.

Tisztavérben több tenyészet van a vármegyében, mint pl. Esterházy

Mihály gróf úríüldi pusztáján, a hol szke manyaliczct 100 drb. anyakocza
után tenyésztenek kiváló sikerrel, s mely tenyészet a köztenyésztés eme-
lésében is szerepel, a mennyiben a községek apaállat-szükségletét - az
állattenyésztési felügyelség révén - ez uradalomból szerzik be. Károlyi
Lajos gróf stomfai uradalmában, továbbá Pálffy János gróf több gazda-
ságában szintén a szke mangaliczát tenyésztik s hova-tovább a nagyobb
gazdák közül többen ily irányban rendezik be sertéstenyésztésüket.

Hússertéstenyészet van a Yorkshire- és Berkshire-fajtából Pálffy János
gróf és Oülcher Jakab uradalmaiban. Ezenkívül hússertést szívesen tenyész-
tenek még a malaczkai és nagyszombati járásban a kisgazdák is, de a zsíros

magyar sertésnek itt is sok a barátja. Az utóbbi idben a sertéseknek
orbánez ellen való beoltása mind nagyobb mértékben terjed, de azért a
sertésbetegségeket mindez ideig nem sikerült legyzni, sem a sertéseket

inununisokká tenni, habár e téren némi haladás tapasztalható.

A baromfitenyésztés Pozsony vármegyében fontos üzemág, habár eddig
csak mint mellékes jövedelmi forrás bírt jelentséggel. A divat a baromfi-
tenyésztésben is teljes udvarával bevonult s minden valamire való gazda-
asszony szívesen eldicsekszik a langmn, plimouth, orpington, kopasznyakú, stb.

tyúkféléivel; bronzpulyka, fehér-, franczia pulykiival, emdeni és keresztezett

libáival; pekingi és más kacsáival. Azonban eddig a köztenyésztésben ezek

a fajok nagyobb emócziót nem okoztak, s nehéz a mi jól tojó, edzett,

szemes, gazdasági magyar tyúkfélénk helyett idegen fajtájú baromfit tenyész-

teni, mert ezek nagyobb igények és a baromfibetegségek iránt kisebb az

ellentálló képességük. Városaink közelében mindazonáltal a gazdasszonyok
a városi igényeknek megfelelbb, nagyobb test baromfit tenyésztenek, a

melyek a magyar és orpingtonok s más fajták keresztezésébl származnak.
Leginkább az emdeni lúd tenyésztése tudott tért hódítani, a mely fajta csak-

ugyan leszorította a magyar lúd tenyésztését, nagyobb testével, hízékony-
ságával; ép úgy a pekingi kacsa, a melynek ugyanaz a jó tulajdonsága van,

mint az emdeni lúdnak. A baromfikereskedelem elég élénk. Élelmes tyúká-

szok járnak faluról-falura, összeszedik a baromfit, Bécsbe szállítják, a hol

jól értékesítik. A tojáskereskedelem szintén vállalkozók kezében van. Mióta

az állami baromfitenyészt-telep az egész országra kiterjesztette mködését,
nálunk is több gondot fordítanak a divatos baromfitenyésztésre. A baromfi-

betegségek számottev kárt okoznak és ritka évben kímélik meg a baromfi-

udvar népességét.

A méhészet Pozsony vármegyében leginkább a tanítók, lelkészek, kán-

torok, vadászok, erdészek és vasúti alkalmazottak kezében van. Ott pedig,

a hol a tanítók vagy lelkészek szívesen foglalkoznak a falu népének a

sorsával, a méhészet is elterjedtebb s nem ismeretlenek elttük a haladás

alkalmasabb eszközei s azoknak helyes alkalmazása. A méhészet fejldését

nagyon gátolja s sok helyütt majdnem lehetetlenné teszi, hogy a rétek és

legelk legnagyobb része feltöretett, továbbá, hogy tarlót a haladás kor-

szakában nem ismerünk s az erdk állagának nem mindig okszer kiirtása

miatt a méhek nem találnak elegend mézel növényt s így a méhészet

nem az a jövedelmi forrás, a mi lehetne.

A haltenyésztés és a halászat Pozsony vármegyében már évszázadok óta

kedvelt foglalkozás. A pozsonyi dunai halászok híresek, s a Vág, Morva,

Dudvág, Feketevíz halbsége mutatja, hogy a halászat kíméli a folyók néma
lakóit s csak a kereskedelemnek megfelel kifejldött halakat fogják ki,

míg a fiatal porontyokat a hálóból visszaeresztik a vízbe. A harcsa, ponty,

csuka, csompó, menyhd stb. bven van a vizeinkben s a hegyi patakokban

a pisztráng szívesen tenyészik.

Pozsony vármegyében van két nagyobb szabású halgazdaság. A Pálffy

Miklós herczeg maluczkai uradalmában lev tógazdaság ponty-, aranyponty- és

c.-"/ca-tenyésztésre van berendezve s azonkívül nagy gond fordíttatik az ura-

dalom hegyi vizeiben lev pisztráng-tenyésztésre is. A másik nevezetes hal-
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gazdaság a Pálffy József gróf szomolányi uradalmában van, a hol különösen

a sebes p>*ztrang- és szivárványos pisztráng-tenyésztés jár szép eredménynyel.
Végül meg kell még emlékezni a vármegye tejgazdaságáról. Tejgazda- Tejgazdaság.

ságot mindazok a gazdaságok rendeztek be, melyekbl a tej könnyen szállít-

ható s legnagyobb részük „lefej" tejgazdaság, mi alatt azt értjük, hogy a

teheneket friss borjas állapotban állítják a tehenészetbe, a borjút mennél elbb
értékesítik s az így borjától megfosztott, teljes tejelés teheneket erltetett

etetéssel, tejelési képességük legvégs határáig fejlesztik s csak addig tart-

ják, míg a tejhozam hat literre leapad, a mikor a fölhízott teheneket

mészárszéken értékesítik s helyökbe ismét friss fejstehenet vásárolnak.

Nem ritka, hogy ily módon egy 100 darabból álló tehenészet' egy évben
kétszer megcseréli állományát s 200 darab fiatal, kiváló tejel, rendesen jó

fajtájú, tenyészképes tehenet a vágóhídon értékesít, mi által a köztenyésztés

károsodik. Mivel pedig ezek a tejgazdaságok jól jövedelmeznek és ez által

elszaporodtak, a kisgazda pedig nem tud annyi tehenet nevelni, mint a

mennyit a lefej gazdaságok lefejni tudnak, a tehénlétszám apadása máris

érezhet, mert a külföld is szívesen veszi fajteheneinket tenyészanyagnak.
Vannak azonban olyan tejgazdaságaink is, a hol a kiváló egyedeket a

lefejés után nem adják el levágásra, hanem jó apaállatokkal tenyésztésre

használják föl, s ha a tehén szép borjút vetett, azt is fölnevelik. Az ilyen

tejgazdaságok már nem oly jövedelmezk, mert a borjú sok tejet von el az

eladástól, és mert a tehén néhány hóig teljesen elapad s nem fejhet; de

ez nem káros a köztenyésztésre, st elnyös, mert, az a czélja, hogy mennél
több jövedelmet hajtó haszonállatokat neveljünk. Ujabban a kisgazdák között

tejszövetke-etekri akarnak ily alapon teremteni, a mi köztenyésztés szempont-
jából igen kívánatos, mert az ilyen szövetkezetekkel a kisgazdák is fontos

jövedelmi forráshoz jutnak, a tehéndarabszám okvetetlen emelkedni fog,

s a kiváló egyedeket nem adják el külföldre, hanem a honi tenyésztést fogják

elmozdítani. A tejgazdaságokból a tej legnagyobb részét Bécsbe szállítják,

de Pozsonynak is nagy tejszükséglete van, a mit részben a pozsonyvármegyei

tejszövetkei et fedez.

A pozsonyvármegyei gazdák fontos jövedelmi forrása még a szarvasmarha- MarhaUziaias.

hízlalis. A tejgazdaságokat kivéve, nincs nagyobb gazdaság, a mely ne
foglalkoznék hizlalással. Nemcsak a munkában elöregedett, letört ökröket,

de 4—5 éves fiatal tinókat is hizlalnak. Az intenzív mezgazdaság több
igavonó állatot kíván, különösen szszel, a mikor a termésbetakarítás, az

szi vetés s a tavaszi növények alá kell a földet jól elkészíteni, miért is

minden haladó gazda szszel szaporítja igavonó szarvasmarha-állományát,
hogy minden mezei munkával idejére elkészüljön ; a munka bevégzése után
nem adja el ökreit sovány állapotban, hanem kihízlalja ket. így a földeit

jól megdolgozza, takarmányát jól értékesíti, kitn trágyát nyer s az ökrök
eladási árából marad még tiszta nyeresége. Ezer és ezer hízott ökör megy
évenként a vármegyébl Bécsbe, a hol jól megfizetik az okszeren, jól

kituzlalt ökröket. Vannak gazdaságok, a hol télen és nyáron át állandóan
hizlalnak, mint pl. a diószegi czukorgyár gazdaságában, mely egymaga éven-
ként 5000—6000 darabot hizlal. A bérlk szintén követik a czukorgyár pél-

dáját s annyit hizlalnak, a mennyit a termelt takarmány és ipari növények
hulladékával tudnak.

Hogy az egyes nagyobb birtokok, gazdálkodási rendszerérl, beosztásá-
ról stb. tájékozást nyújtsunk, a vármegye egyes vidékein elszórtan fekv
birtokok és uradalmak közül a következknek a leírását közöljük.

Apponyi Albert gróf uradalma. Ide tartozik Pozsony vármegyében Éberhard, Fél,

Hidas, Hideghét, Madarász és Sáp. Az összterület 3743 hold, melybl 1052 hold haszon-
bérbe van adva. Ezenkívül Békés vármegyében még 4097 hold van. A pozsonyvármegyei
birtokból kert és beltelek 51 hold, szántó 2029, kaszáló 89, legel 299, erd 1039, szl 10,

nádas 8 és használhatatlan 218. A vetí'orgó ; ötös rendszer. Magtermelés bükköny és mohar.
A lóállomány 22 drb., igás marha 74, tehén 62 és növendékmarha 94 drb. Van tejgazdaság
is 250 liter napi termeléssel, mely Pozsonyba szállíttatik. Az erdészeti üzem 40 éves forda,

termékek : kemény és lágy hasábfa. Van szl is, mely csemege-szlkónt adatik el.

A gyümölcstermelés nagyobb része a kastélyba kerül és csak a fennmaradó részt adják el.

A munkaert a körülfekv községekbl szerzik. Napszámárak a férfiaknál 70—180 fül.,

nknél 60—100 fill. Az átlagos földhaszonbér e vidéken kicsiben 24 kor., nagyban pedig
16 kor.
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Alsasse d'Hennin herczegn uradalma Szereden. Ide tartozik Szered, Középcsöpöny,
MiU'séd, Varrót ós Taksony. Összterület 3010 k. li. Ezenkívül még Nyitra vármegyében is

tekintélyes birtoka van. A pozsonymegyei birtokból kert és beltelek 17 k. k., szántó 2875,
kaszáló 413

4, legel 18 és használhatatlan 72. A birtokos a talajviz és a talaj különfélesége
következtében szabad gazdálkodást folytat. Magtermelés Baltazzin 20 és lóhere 30 holdon.
Különleges termelési ág a czukorrépa 350 holdon A lóállomány 30 drb., vegyes faj. Marha-
tenyésztés : nyugati faj, állomány 80 igás marha és 220 tehén, azonkívül 40 hízómarha.
A tejgazdaság kb. 1900 liter tejet szállít naponként Bécsbe. Erdészet 840 k. h., az üzem
16 éves forda, a termék cserkérgezés. Azonkívül 80 k. h. fáczányos. A munkaert helyben,
a környéken és Fels-Magyarországból szerzi. A napszámárak férfiaknál 100—240, a nknél
pedig 70—140 fill. Az átlagos földhaszonbér e vidéken k. holdanként 46 korona.

Bittó Béni és Bittó Kálmán birtoka Sárosfán. Összterület 1660 m. hold, a mi majdnem
csupa szántó. A vetforgó négyes rendszer. A tulajdonos angol félvér lótenyésztést tart

fenn. Az állomány 16 anyrakancza és szaporulata. A marhaállomány 80 drbból álló gulya,
64 igás magyar faj és egy simmenthali bika és 12 tehén. Van juhtenyésztés is merinófajjal

;

az állomány 650 anyTabirka és szaporulata. A munkaert helyben és a szomszéd községekbl
szerzik. A napszámárak férfiaknál 70—200 fill., nknél 60—120 fill. Az átlagos földhaszonbér
e vidéken 12 kor.

Chotek Rezs gróf uradalma Alsókorompán. Ide tartozik Alsó- és Felskorompa, Spácza,
Bogdány és Binócz. A pozsonymegyei birtok 4000 k. h., de Bács-Bodrog vármegyében,
a futaki uradalom kb. 40,000 hold. A pozsonymegyei uradalomból kert és beltelek 110 k. h.,

kaszáló 70, legel 50, erd 600, szl 12 és a többi szántó. A birtokos szabad gazdálkodást
folytat. Magtermelés : luczerna 700 m. holdon. Különleges termelési ágként burgonya szerepel
30Ö holdon. Lóállomány 32 drb. vegyes faj. Marhatenyésztés bonyhádi és simmethali
keverék, állomány, 160 drb. igáson kívül, 7 bika, 75 tehén és szaporulata. Juhtenyésztés
negretti faj, állomány 600 drb. Sertéstenyésztés csak most van fejlesztés alatt yorkshirei
keresztezéssel. Az uradalom ponty-tenyésztést is tart fenn. A tejgazdaság bérbe van adva.
Az erdészeti üzem 70 éves forda, a termékek tzifa és épületfa. A szlfajok csupa bor-
szlk. A gyümölcsös nagyon gazdag és kb. 8000 szilva-, alma-, körte- és diófából áll.

Gazdasági iparként van egy szeszgyár 1200 hktl. kontingenssel, továbbá egy téglavet, mely
évenként kb. félmillió drb. téglát állít el és végre két vízi malom bérbeadva. A munkaert
helyben és a környékrl szerzik. A napszámárak férfiaknál 80—240 fill., a nknél 70—140
fill. Az átlagos földhaszonbér holdanként 20 korona.

Diószegi gazdasági czukor- és szeszgyár r. t. uradalma Diószegen. Ide tartozik

Magyar- és Németdiószeg, Ábrahám, Barakony, Dévényújfalu, Galánta, Gány, Hódi, Kajál,
Kis- és Nagymácséd, Kosut, Majtény, Nagyfödémes, Pusztafödémes, Nagyszombat, Nebojsza,
Nyék, Páld, Szered, Spácza, Tósnyárad, Vágszerdahely, Vezekény és Vízkelet. Az össz-
terület 9510 k. h., ebbl 5360 k. h. saját birtok, míg a többi bérlet. A birtokból kert és bel-

telek 407 k. h., szántó 8416, kaszáló 527 és erd 156. A vetési üzemrendszer egy 6 éves
fforgó és bizonyos területeken négyes forgó. Czukorrépát 350 m. holdon és borsót 600 holdon
termel. Lótenyésztés : nagyobbára muraközi faj, az állomány 300 drb. Marhatenyésztés

:

nyugati faj, 500— 600 drb. igás és évenként kb. 5300 drb. hízó. Az erdészeti termék tzifa.
Van egy répaszeszgyár 7 hktl. napitermeléssel. A munkaert helyben szerzi, de Trencsén
vármegyébl is kb. 800—900 munkást hozat. A napszám ára férfiaknál 100— 250 fill., a nk-
nél 80—100 fill. Az átlagos földhaszonbér kb. 28 kor.

Esterházy Béla gróf uradalma Galántán. Összterület 1200 m. hold. Ezenkívül Veszprém
és Fehér vármegyéében még 12,600 hold. A pozsonymegyeibl kert és beltelek 13 hold,

szántóföld 800, kaszáló 57, legel 20, erd 233 és használhatatlan 76. A gazdasági rendszer
norfolki négyes forgó. Magtermelés : lóhere 50, luczerna 24, bükköny 126 holdon. Lótenyész-
tés Gidrán- és nonius-keverék, állomány 10 drb. A szarvasmarha-állomány 200 drb.

tarka, a hizlalással. Az erdészeti üzem 40 éves forda. A munkaert a környékbl szerzi,

a napszámárak férfiaknál 100—280, nknél 80—160 fill. Az általános földhaszonbér a vidéken
kisebb birtokoknál 32—40 és nagyobbaknál 24—28 kor.

Esterházy Ern gróf uradalma Felsszelin, Taksonyban és Vízkeleten. A felsszeü
birtok bérlje Szóld Zsigmond. Ennek összterülete 2674 k. h. Ebbl kert és beltelek 4 k. h.,

szántó 2447V2, kaszáló 273
/4, legel 67, erd 59V3, nádas IV2 és használhatatlan 673/4.

A vetési rendszer négyes forgó. Babtermelésre 1250 k. holdat fordít. Czukorrépát 600 k.

holdon termel. A lóállomány 70 drb. és ebbl 50 drb. vegyTes magyar faj, 20 pedig horvát
(hiencz). Igásmarha 100—200 drb., hizlalás alá kerül évenként 300—450 drb. Van egy ipari

szeszgyár szabad raktárral 2764 hklt. kontingenssel és egy mezgazdasági szeszgyár
14S9 hktl. kontingenssel. A munkaart a vidékrl szerzi, de az aratás és a czukorrépa-
mívelés idejére kb. 300 munkást hozat Fels-Magyarországból. A napszámárak férfiaknál

I11O—250 fill., a nknél 80—160 fill. Az átlagos földhaszonbér e vidéken k. holdanként
40—48 kor. Á taksonyi és vízkeleti birtok bérlje az Ádlcr Adolf fiai czég. E birtok összterülete

1050 k. h. Ebbl kert és beltelek 6, szántó 9473
/4, kaszáló 603

/4, legel 7V3, nádas 10 és használ-
hatatlan 27 hold. A vetrendszer négyes forgó. Magtermelésre kb. 600 hold van fenntartva.
Czukorrépát 230—260 holdon termel. A lóállomány 30 drb., a marhaállomány 80 igásmarha
és hizlalás alatt 120—140 drb. szokott állani. Van 85 drb. pirostarka tehén és ezek után kb.
750 liter tej naponként. A munkaert a környéken szerzi, de a nagy munkaidben Fels-
Magyarországból kb. 120 embert hozat. A napszámárak férfiaknál 80—220 fill., a nknél
70—160 fill. Az átlagos földhaszonbér 44—50 kor.

Esterházy Károly gróf uradalmában különösen a lótenyésztést és a marhatenyésztést
találjuk nevezetesnek és kiemelendnek. A gróf ugyanis tudvalevleg versenyistállót tart

(Vnn. Ábrahámi díszes kastélyának parkja szomszédságában van a ménes és e mellett az 1050 m.
kerület versenypálya, csinos tribünnel, a honnan a gróf és családja, de gy

rakran számos
vendég is, a versenyt nézi. Esterházy Károly gróf istállójának kiváló hírnevét már kb.
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8 évvel ezeltt vetette meg', a mikor a bécsi kiállítás juryje Diktátor nev két éves mén-
csikaját ismerte el a legszebb s legjobb lónak és ennek ítélte oda az elsséggel járó tisz-

teletdíjat is. Ezután már egész sora következett a díjaknak. így Bécsben 1900-ban császár-
díjat, 1903-ban ugyanazt, Ferencz Nándor, Frigyes, Vilmos kir. berezegek díjait, a bádeni
Trabrennverein díját, a bécsi Trabrennverein 10 érmét, pénzdíjakat és 11 más egyéb
tiszteletdíjat nyertek az itt nevelt lovak. Az amerikai ügetökön kívül remek irlandi kanczák
is vannak a ménesben és hátaslovak az istállóban. A gróf clydesdalei lovakat is tenyészt.
A ménestl egy khajításnyira van a tehenészet, a hol az uradalom montaffoni teheneket
és bikákat tenyészt. Nevezetes még az ábrahámi fáczányos is. Esterházy Károly gróf
volt az els, a ki a mongol Phasianus Mongolicus és a színpompás Phasianus Versicolor
fáczánokat hazánkban meghonosította. 10 évet véve átlagul, évenként terítékre került 1200
fáczánkakas.

Esterházy Mihály gróf uradalmai Cseklészen, Szempczen, Tallóson, Úrföldön és
Alsójattón. Az összterület 16,315 hold, ezenkívül 6000 hold bérben. A cseklészi uradalom
2768 hold. Ebbl kert és beltelek 81, szántó 1350, rét 105, legel 120, szl 48, erd 1005,
nádas 2 és használhatatlan 57 hold. A szempezi uradalom összterülete 3456 hold, ebbl
kert és beltelek 41, szántó 1722, legel 89, erd 1520 és használhatatlan 81. A tallósi ura-
dalom összterülete 2679 hold. Ebbl kert és beltelek 97, szántó 1800, rét 12, legel 55, erd
451, nádas 12 és használhatatlan 252. Az úrföldi uradalom összterülete 3131 hold. Ebbl
kert és beltelek 55, szántó 1986, rét 42, legel 98, erd 603, nádas 35 és használhatatlan
312. Az alsójattói uradalomból kert és beltelek 152, szántó 3431, rét 60, legel 435, szl 2,

nádas 30 és használhatatlan 161. A bérbeadott gazdaságok a körülmények szerint m. hol-

danként 11 koronától egész 28 koronáig fizetnek bért Az uradalom igás ereje a következ

:

Cseklészen 401
., pár, melybl 48 drb. magyar, 14 német ökör és 19 igás ló. Szempczen 46

pár és ebbl 74 drb. magyar ökör és 18 igás ló. Tallóson 47 pár és ebbl 69 drb. magyar
ökör és 25 drb. igás ló Úrföldön 70 pár s ebbl 92 drb magyar ökör, 28 német ökör
és 20 igás ló. Jatton 104 pár és ebbl 82 drb. magyar, 78 német ökör és 48 igás ló. A nap-
számárak uz uradalmakban az idény szerint a férfiaknál 80—200 fillér között és asszonyok-
nál 70— 160 fillér között változnak, de ehhez élelmezés is jár. Az uradalmakban az egyes
kultúrnövényeket a következ területeken termelik : Búzát 1736, rozsot 1234, árpát 1347,

zabot 603, tengerit 209. kölest 35, magbükkönyt 108, lóbabot 57, takarmányrozsot 28,

csalamádét 643, takarmánybükkönyt 907, luezernát 724, baltaczimot 5, rozsnokot 8, mohari
21, takarmányrépát 409, ezukorrépát 697, burgonyát 861 mákot 27. csicsókát 16, kendert 1,

napraforgót 5 holdon, a szegdményes föld pedig 608 hold. Természetes, hogy ez a
beosztás a körülmények szerint változik, de az arányt mégis helyesen tünteti fel. Éven-
ként a szántóföldeket a következ százalék arányában szokták trágyázni : Istállótrágyával
Cseklészen 20, Szempczen 20, Tallóson 25, Úrföldön 24 és Jatton 24 / r,-ot, Szuperfoszfáttal

Cseklészen 20, Szempczen 40, Tallóson 25, Úrföldön 32, Jatton 33°/o-ot, chili-salétrommal
Cseklészen 20 és Szempczen 16 u -ot. A termelési ágakhoz tartozik még a répamag,
murokrépa, kerekrépa, czikoria, a here, zabosbükköny és a káposzta. A cseklészi szl-
telep 44 m. hold és a gazdasági üzemágak között felette fontos és jövedelmez. A fsúly
a csemegeszl-fajokra van helyezve, de azért van elég borszl is. Tehenészet van a csek-
lészi és a szempezi gazdaságban. Alapja a berni faj volt, mig a mostani fajanyag kevert,

a mennyiben berni, simmenthali, pinzgaui és ezeknek a keresztezdésébl származó egye-
dekbl áll. A két tejgazdaság állománya egyenként 150—160 tehén, melyek után az uradalom
minden gazdaságban még 60—70 drb. borjút nevel. Van az uradalomban hizlalás is. Magyar-
ország lótenyésztésének fejlesztését nagyban elmozdította a híres tallósi telivér ménes,
mely egyike volt az ország legjobban vezetett és legkiválóbb méneseinek. Az uradalom
lótenyésztése ma is magas fokon áll A sertéstenyésztés szintén jelentékeny és kisjeni
szke mangalicza-fajra terjed ki. A sertéstenyésztés azonban a sertésvész következtében
nagyban csökken. Van Tallóson keményítgyár, a kerényi pusztán és Nyéken pedig egy-
egy szeszgyár. Esterházy Mihály gróf bérgazdaságai közül itt még az egyiknek a leírását

közöljük Ez Hódi és bérlje Pollák Gyula Az összterület 1030 m. hold, melybl kert és
beltelek 93, szántó 870, kaszáló 15, erd 40 k. h., szl 5 k h. és nádas 4 m. h. A vet-
forgó 600 holdnál hatos és 300-nál négyes forgó. Czukorrépát 5;25— 250 m. holdon termel.

Lóállomány 20 drb. vegyes fajú. A szarvasmarha-állomány 44 igás, 80 hízó és 110 tehén.

A tejgazdaság napi termelése kb. 1100 hter, mely Galánta és Bécs piaczain kerül eladásra.

Az erdészeti üzem 40 éves forda, a termék tzifa. Borászat 5 holdon csemege- és bor-
szlvel. Van fiatalabb gyümölcsöse is, különféle alma- és körtefajokkal. A munkaert
helyben és a fels vidékrl szerzi Napszámárak a férfiaknál 100—240 fill., nknél 70—140
fillér. Az átlagos földhaszonbér e vidéken 24 kor. m. holdanként.

Gülcher Ármin és Adél birtoka Nebojszán. Kezel Gülcher Jakab. Ide tartoznak Nebojsza,
Galánta és Borsa, Összterület 2500 m. hold. Ebbl kert és beltelek 64, szántó 240, erd 35
és szl 3. A vetrendszer hetes és nyolezas forgó. Czukorrépa 100 tengeri 600 és burgonya
50 holdon. A lótenyésztés angol telivér és félvér. A marhatenyésztés kuhland-simmenthali
keresztezés állomány 180 tehén. Igás ökör 124 drb., hizlalás alatt van 40 drb. Ezenkívül
bikanevelés az állam számára, évenként kb. 60 drb. Sertéstenyésztés: yorkshieri faj, állomány
100 drb. Tejgazdaság napi 1600 liter termeléssel, Bécs számára. A gyümölcsös évenként kb.
500 kor. forgalmat ad, a spárga-telep pedig kb. évi 600 koronát. Gazdasági ipar : tengeri-

keményítgyár, mely évenként kb. 200Ö m. mázsa keményítt termel. A munkaert helyben
szerzi és napszámárak a férfiaknál 80—240 fill, a nknél 60— 120 fill. Az átlagos földhaszonbér
e vidéken 28 korona.

Habermann Erzsébet birtoka Dunaszerdahelyen. Ezenkívül ide tartozik Kis- és Nagy-
udvarnok és Tkés. Összterület 2500 m. hold, ebbl szántóföld 1850, kaszáló 85, legel 355,

kert 10 és a többi használhatatlan. Itt a talaj különfélesége következtében szabad gazdál-
kodás folyik. Megtermelés : vöröshere 75—100 m. holdon. Lent is termel 75—100 holdon.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 18
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A Lóállomány L8drb. vegyes faj. Szarvasmarhatenyésztés: berni faj 2 bika, 65 tehén, 102 ökör
és 320 növendék-marha. Angol juhtenyésztés, állomány 300 anya és szaporulata. A tehenek
után naponként 300 liter tejet ad el helyben. 10 hold gyümölcsös, nagyobbrészt Ranetta-
almafajokkal Gazdasági ipar: egy vízi malom. A munkaert helyben és a környéken szerzi.
A napszamarak férfiaknál 80 — 160 fill., a nknél 60—120 fül. Az átlagos földhaszonbér e
vidéken m. holdanként 12 14 kor.

Holuiiilohe Kraft Kereszteli) herczeg morvaszentjánosi uradalma. Ide tartozik még Szé-
kelv falu, Búrszentgyörgy, Szentmiklós, Szentpéter, Szentistván, Závod és Laksárujfalu.
Összterület 16.500 ni. hold. Ebbl kert és beltelek 100. szántó 3700, kaszáló és legel 1600,
mívelés alatt nem áll 3< 0, használhatatlan 90 m. hold. és a többi erd. Az uradalom váltó-
gazdaságot folytat. Czukorrépát 80 holdon és burgonyát 600 holdon termel. A lótenyésztés
pinezgaui keresztezés, az állomány 74 drb. A marhatenyésztés kis kárpáti táj faj, a jármos ökrök
pedig erdélyiek. Az állomány : jármos ökör 170, tehén 230, borjú 20, bika 3 és hízó 50.

A tejgazdaságból naponként 15 hktl. kerül eladásra. 17 holdon franczia kertészet. Van az ura-
dalomnak két szeszgyára, 1822 hktl. kontingenssel és egy téglavetje bérbeadva. A munkaert
helyben szerzi. A napszámárak férfiaknál 80— 160., a nknél 70—120 fill. Az átlagos föld-

haszonbér e vidéken m. holdanként 12 korona.
Károlyi Lajos grófuradalma Stomfán. Ide tartozik Stomfa, Besztercze, Mászt, Lozornó,

Zohor, Láb, Magasfalu és Lamacs. Ezenkívül Nyitra és Szatmár vármegyében még kb. 90.000
k. h. birtoka van. Pozsonymegyei birtoka 15.0U0 hold erdn kívül, 64UÖ k. h. Ebbl kert és
beltelek 194 k. h. szántó 4682, kaszáló 902, legel 145, fásítás 64, szl 2, s használhatatlan
361 k. h. Itt a talajviszonyok szélsségei és a víz befolyása következtében szabad gazdál-
kodást znek. Magtermelós: lóhere 50, luezerna 70, repeze 60, és fmagvak 70 k. holdon.
Czukorrépát 130 és burgonyát 400 k. holdon termelnek. Lóállomány: 60 drb. igás. Szarvas-
marhatenyésztés: magyar faj, állomány 160 jármos. 70 tehén, 70 növendékmarha, mely
utóbbiak azonban simmenthali és pinzgaui keresztezések. Ezenkívül évenként 80 drb. áll hiz-

lalás alatt. Juhtenyésztés : merinó és angol húsfaj, az állomány 3800 drb. Sertéstenyésztés :

hazai kondor-faj, állomány 50 kocza és szaporulata. A tejgazdaság évenként kb. százezer
liter tejet szállít a pozsonyi tejszövetkezet számára. Az uradalomnak keményítgyára van,
mely évenként 40.00 ) m. mázsa burgonyát dolgoz fel. Van szeszgyára is. A munkaert a
környékbl és a Felvidékrl szerzi; napszámárak férfiaknál 100—200 fill., a nknél 80—120 fill.

Az átlagos földhaszonbér e vidéken k. holdanként 14—16 kor.

Linzboth Mihály birtoka Nagylúcson Összterület 825 m. hold, mely 50 hold legeln
kívül csupa szántóföld. A vetrendszer négyes forgó Van angol félvér lótenyésztése, az állo-

mány 8 kancza és 14 csikó. A szarvasmarha nyugati faj, az állomány 36 igás, 35 gulya-marha,
10 tehén és szaporulata. Sertéstenyésztés : mangaliczafaj. A munkaert helyben szerzi. A nap-
számárak férfiaknál 90—120 fill , a nknél 80— 100 fill. Az aratás részben történik. Az átlagos

földhaszonbér e vidéken 16 kor. m. holdanként.
Majbdh György gróf uradalma Zavaron. Ide tartozik Lócz is. Összterület 2900 m. hold,

de Baranyában és Hontban is nagyobb kiterjedés birtokai vannak. A pozsonymegyei bir-

tokból kert ós beltelek 40 m. hold, szántó 2713, kaszáló 110, legel 48, erd 57 és szl 4
hold. Az uradalom a földek különfélesége következtében szabad gazdálkodást z. Czukorrépát
140, czikóriát 40 és sörárpát 350—380 holdon termel. A lóállomány 40 drb. vegyes faj.

A marhatenyésztés simmenthali ós berni. Az állomány 120 igás, 6 bika, 110 tehén s 40 tinó

és üsz. Juhtenyésztés: rambouillet-faj, az állomány 240 drb. A tejgazdaság borjúnevelésse!,

van összekötve és az ebbl fennmaradó 240—320 liter naponkénti tej a szeredi sajtgyárnak
szállíttatik. A munkaert helyben és a vidéken szerzi. A napszámárak férfiaknál 80—300 fill.,

a nknél 64— 160 fill. Az átlagos földhaszonbér e vidéken m. holdanként 24—30 kor.

Pálffy Béla gróf és neje szül. Batthyány Blanka grófn uradalma Kismagyaron. Ide

tartozik ezenkívül Nagymagyar, Illésháza, Tonkháza, Vajasvatta, Bélvatta, Ujhelyjóka, Fels-
jányok és Tönye. Az összterület 490i k. hold s ebbl bérbe van adva 1434 k. hold. A kert

és beltelek 60 k. hold, a szántóföld 3307, legel 530, erd 560, nádas 50. és használhatatlan

(Dunamederrel együttl 387. A vetrendszer négyes forgó. Lótenyésztés : ardenni, muraközi
és angol félvér. Az állomány 2 ardenni 7 éves mén, a ménesben 19 drb., a gazdaságban 32

drb., és urasági ló 9 drb. Marhatenyésztés : bonyhádi, simmenthali és magyar fajokkal, az

állomány a gulyanevelésben 140, igás 230 és tehén 70. Juhtenyéiztés: Rambouillett, az

állomány 800 drb. A tejgazdaságból naponként 340 liter kerül a pozsonyi tejcsarnokba. Az
erdészeti üzem 40 és 80 éves forda a termék tzi- és szerszámfa Az uradalomban két tégla-

éget van. A munkaert helyben és Nyitra vármegyéból szerzi, a napszámárak férfiaknál

70—240 fill., a nknél 60—160 fill. Az átlagos földhaszonbér e vidéken m. holdanként 14 kor.

Pálffy István gróf vöröski és csesztei uradalma. Ezeken kívül ide tartozik még Vistuk,

Dubova Pila, Hosszúfalu, Alsódiós, Kosolna, Istvánlak, Selpcz, Bogdanócz és Harangfalva.

Összterület 61811 2 m. hold. Ebbl kert és beltelek 20, szántó 2726, kaszáló 285, legel 323,

erd 2706, szl 4 és használhatatlan 20 m. hold. A tulajdonos váltógazdaságot folytat. Mag-
termelés van 100 holdon luezerna, 20 holdon lóhere és 74 holdon bükköny. Ardennei és angol
félvér lótenyésztés saját ménnel. Az állomány 45 drb. Szarvasmarhatenyésztés tájfajjal, 200
drb. és 80 hízó Juhtenyésztés 1800 drb., merinó Précoce. Erdészeti üzem 100 éves forda, a

termékek haszon- és tzifa. A gyümölcsösbl, mely szilvát, diót, almát és körtét terem, átlag

évenként kb. 500 kor. folyik be. Az uradalomnak körfrészszel ellátott frésztelepe van.

A munkaert helyben szerzi A napszámárak férfiaknál 100—200 fill., a nknél 80— 160 fill.

Az átlagos földhaszonbér e vidéken a föld minsége szerint 18—24 kor.

Id. Pálffy János gróf uradalmai, ú. m. a bazini uradalom; ide tartozik Bazin, Horvát-

gurab, Czajla, Limbach, Grinád, Szentgyörgy, Sehweinsbach, Tótgurab, Cseklész, Neistift,

Sárf, Nagysenkvicz, Kissenkvicz, Gocznód, Modor, Vistuk és Kápolna. Terület 13528"112í

k. hold. A vörö'sköi uradalom ; ide tartozik Pudmericz, Cseszte, Dubova, Pila, Istvánfalu,

Halmos, Ottóvölgy, Szárazpatak, Kosolna, Alsódiós, Harangfalu, Fenyves és Hosszúfalu.
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Terület 3276T164 k. hold. A királyfai uradalom ; ide tartozik Királyfa, Papkörmösd. János-
háza, Nagyfödémes, Németgurab, Csataj, Tótujfalu, Egyházfa, Tonkháza, Csütörtök, Kis-
paka, Szemet, Vök, Misérd, Nagymagyar, Sáp, Dunaujfalu és Szempcz. Terület 7371941
k. hold. A nyárasdi uradalom ; ide tartozik Alsónyárasd, Vámosfalu, Kürt. Felistál és Alsó-
szeli. Terület 6346608. k. h. Összterület tehát 41445T165 k h. Ebbl kertes beltelek 2371103
k. hold, szántó 16942-1027, rét 3232-1110, szl 29481, legel 3008-1043, erd 16771-1518, nádas
90847 és egyéb 1132436. Ezenkívül Nyitra vármegyében a bajmóczi uradalom 26243-1031 k.

holddal és Budapesten két bérház. Mivel az uradalmi gazdaságok a vármegye egész területén
szét vannak szórva, s így az éghajlat és a talajviszonyok is változók, ennek következtében
a mvelési viszonyok vidékenként egymástól eltérk ós egyetemes vetés-forgó meg nem
állapítható. Fsúlyt a kalászos és kapás növényekre fektetik, állattenyésztéssel összekötve.
Magtermés : szi búza 2370 m. h., szi rozs 830, takarmányborsó 100, takarmányárpa 2110,

zab 1170, tengeri 820, lednek 140, luczerna 100, vöröshere 150—200, baltaczim 100—150,
len 100—120, takarmányrépa 30-50, mohar 100—150 és köles 50—100 m. holdon. — Miután
a magyar fajú szarvasmarha tenyésztését fokozatosan leszállítják, ennek megfelelen a
nyugati fajú marhaállományt emelik. Állomány : egy magyar gulya, mely egy bikából
160 üszbl, 320 tinóból és 10 borjúból és egy nyugati fajú gulya, mely 58 üszbl, 281
tinóból és 161 borjúból áll. Van még 8 darab hágó-bika, simmenthali és pinzgaui faj,

továbbá 202 ugyanily fajú és tájfajú tehén. Az igás er 560 erdélyi és saját nevelés magyar
ökör és 320 nagyobbrészt saját nevelés és tájfajú nyugati ökör. Van marhahízlalás is és

évenként átlag 250 magyar, 140 nyugati ökör, 20—30 magyar és 30—50 nyugati tehén kerül
hizlalásra. Az igás lóer 200 darabból áll. Ezenkívül van kb. 40 csikó, melyek az igás

kanczáknak állami ménekkel történt fedeztetésébl származnak. Az uradalom juhtenyész-
tésében 6000 drb. eredeti Electoral Negretti, jelenleg Rambouillet kosokkal keresztezett juh
van és pedig 103 kos, 3959 auya, 816 ürü és 1122 bárány. Ezenkívül van 200 angol keresz-
tezés anyajuh és 17Ó bárány. A sertésállomány kb. 600 drb., melynek kb. '*/

s-a. manga-
liczával keresztezett kisjeni és Vs -a angol sertés. Tejgazdaság is van, nevezetesen a
feketevizi, szilárdi és királyfai gazdaságokban, melyekbl naponta több mint 1000 liter tej

kerül a bécsi piaczon eladásra. A tehenészet azonban nemcsak a tejtermelésre, hanem az
intenzív marhatenyésztésre és borjunevelésre is kiterjed. Az évi gyümölcstermés hozama
átlag 5000 korona értéknek felel meg és kiterjed majdnem az összes nálunk honos gyümölcs-
fajokra. Napszám-árak és a földhaszonbér vidékenként változók.

Ifj. Pálffy János gróf uradalma Pudmericzen. Ide tartozik Pudmericzen kívül Halmos,
Istvánfalu, Ottóvölgy és Cseszte. Összterület 4317 ' 4 hold. Ebbl kert és beltelek 25Va,
szántó 1720V3, kaszáló 87V4, legel 285!/3, erd 2133 és használhatatlan 66V2 hold. A vet-
forgó : takarmány, szi, kapás és tavaszi. Magtermelés : lóhere és bükköny, mindegyik 32
holdon. Borsó 30 és lóbab 60 holdon. A lóállomány 26 drb. A marhaállomány 544 drb.

elynek harmada magyar, a többi nyugati keresztezés. A juhállomány rambuillett : 780 drb.

Tejtermelés naponként 550 liter. Erdészeti üzem 100 éves forda, termékek : tzifa, épületfa

és iparfa. A munkaert helyben és Nyitramegyében szerzik. A napszámárak férfiaknál
80—120 fül., nknél 70—100 üli., aratásnál a napszám 240—300 fül. Az átlagos földhaszonbér
e vidéken 29 kor.

Pálffy József gróf uradalma Szomolányban. Ide tartozik még Vittencz, Nizsna, Lopassó,
Lancsár, Kocsin, Sterusz, Veszele, Kátlócz, Dejte Dombó, Nahács, Jók, Hradist, Felsdiós
és Losoncz. Az összterület 25.366 k. hold. Ebbl kert 77-5, szántó 5307, legel 1448, rét 895-5,

erd 17.269-5 és terméketlen 353 k. hold. Ebbl alagcsövezett terület 445. lecsapolásra beren-
dezett terület 38, rétöntözésre be van rendezve 109, és futó s óvó árkokkal védve 15 k. hold,

A vetésforgónál a következ sorrend tartatik szem eltt : 1. kapás növények, mint burgonya,
répa és tengeri, 150 q istálló-trágyával ; — 2 árpaherével, mint luczerna 12 ko. vöröshere 2

ko. komócsin 1 ko. — 3., 4. és 5. luczerna-keverék ;
— 6. búza, 260 ko. tomas-salakkal

vagy 130 ko. szuperfoszfáttal s 40 ko. chlisalétrom fejtrágyával ; — 7. tengeri 150 q. istálló-

trágyával; — 8. árpa, 40—45 ko. chilisalétrommal; — 9. csalamádé, istálló-trágyával; — 10.

zab lóherével; — 11. vöröshere ;
— 12. rozs, 120—150 ko. szuperfoszfáttal és 30—40 ko.

chilisalétrom fejtrágyával ; — 13. zabosbükköny, 260 ko. tomas-salakkal ; — 14. búza 50
ko. chilisalétrom fej trágyával. — Ama gazdaságok vetforgója, a hol szeszgyárak vannak,
a körülményekhez képest változik. Az állatállomány a következ : Lóállomány 390 darab,
ezek közt 7 ménló, 65 tenyószkancza, 187 csikó, 115 igás ló és 16 tiszti ló. A marha-
állomány 1142 drb. Ebbl igás ökör 360, fejs tehén 288, növendékmarha 350, hízó ökör 107
és hízó tehén 37. A tenyészjuh-állomány közel £000, — sertés és malacz 114 és hízó birkák
517. Els helyen említend az itteni angol telivér és félvér lótenyésztés. A tenyészet áll 14,

nagyrészt Angolországból importált kanczából, 45 drb. magas vér angol félvér-kanczából,
melyek csakis telivér ménektl fedeztetnek, továbbá 25 igás kanczából (nori és norfolki faj)

melyek nónisusoktól fedeztetnek. A kiváló mének közé tartoznak „Cyclops" (atyja Southampton,
anyja Brunette), Angliában vásároltatott 1901-ben. Kiválóan szép mén és kitn csikai
vannak. — „Furioso XII. 20". Mezhegyesi nevelés állami mén. A félvér-ménesben fedez.
1900-ig „Panzerschiff" angol telivér mén fedezte a legjobb eredménynyel a telivér kanczákat,
de 19Ö0-ban történt elhullása óta a versenylovak tenyésztéséhez használt anyakanczákat a
kisbéri és a napagedü ménesek ménéi fedezik. A telivér kanczák között alkattal, származással
és verseny-eredményeikkel kiválnak : „Dornröschen" (apja Prism, anyja Rose gardenl. Ez
Angliában vásároltatott, hol 6 jobb versenyt nyert, ezek között a Nottingham handicapot,
mely alkalommal az egy mérföldnyi távolságot az eddig észlelt legrövidebb id alatt, vagyis
egy perez 362/ s másodpercz alatt futotta be. „Bluewater", Angliában született, (apja Blue
Green, anyja Rydal, Kendal testvére) — és ott számos versenyt nyert. — Kiváló a szomolányi
simmenthali marhatenyésztés is és jelenleg azok a simmenthali állatok vannak Szomolány-
ban (4 bika, 80 tehén és ivadékai), melyek azeltt Nizsnán voltak. Az uradalomnak két
szeszgyára is van, mindegyik 7 hktl. napi termelésre berendezve. Az erdészeti üzem 100

18*



876 Mezgazdaság- és állattenyésztés.

óvcs és 20 éves fordára van beosztva. A termék tzi- és haszonfa, mely az uradalmi fürész-
telepeken dolgoztatik fel, hajlított bútorok czéljaira és a parkettgyárban kész padlóparket-
táknak, míg a fahulladékokat fagyapotnak dolgozzák fel, de sok fa kell a szomolányi vegyé-
szeti gyárnak is, melyrl más helyen bvebben szólunk. Kiemelendk még az uradalom
haltenyészt telepei, melyek eddig kb. 32 000 négyszögölet foglalnak el, a hol pisztrángféléket
és pontyokat tenyésztenek. Végül felemlítjük az uradalom keskeny vágányú, nagykiterjedés
iparvasútját, mely a következ szakaszokra oszlik: 1. Nádas— Szomolány és a szomolányi
gyár: 9 km. — 2. Nádas—Szomolány—jóki gyár: 22V2 km. — 3. Ajóki erdben 14J/2 km.
erdei vasút. — 4. A jóki gyárból Kátlóczig 2 km. ós végül a szomolányi erdei vasút, mely
lóüzemre van berendezve, 24 -3 km.

Pálffy Miklós herczeg hitbizományi uradalma Malaczkán. Ide tartoznak Almás, Detrek-
csütörtök, Detrekszentmiklós, Detrekszentpéter, Detrekváralja, Dimburg, Jakabfalu, Konyha,
Kiripokv., Malaczka, Magyarfalu, Miklóstelep, Pernek, Rórbach, Széleskút és Szentistván,
Összterület 612883/4 k. hold. Ebbl szántó 79631/3, kert 70, rét 41922/3 , legel 4577, erd
45.358, nádas 58 és használhatatlan 2069 hold. Az uradalom mezgazdasági része bérbe van
adva és ebbl csak 3050 m. hold kezeltetik házilag. Malaczkán nagyobb szabású gzfürész
is van és az erdségen keskenyvágányú iparvasút vezet át. Azonkívül 63 k. hold területen
halastavak is vannak berendezve. Az ugyancsak ide tartozó dévényi uradalomhoz csatlakozik
Dévényen kívül Dévónyujfalu, Hidegkút és Rócse. Az összterület 42573 4 k. hold. Ebbl
szántó 11013,4 kert 5V3, rét 973 4 , szl l3 4, legel 219, erd 2257 3

,4 és használhatatlan 5733
/4 .

Ennek az uradalomnak a mezgazdasági része szintén bérbe van adva.

Pfeiffer Mátyás (ikvai) birtoka Várkonyban. Összterület 4000 hold. Ebbl kert és bel-
telek 25, szántó 2000, kaszáló 700, legel 965, erd 190, nádas 20 és használhatatlan 100 h.
E gazdaságban a váltórendszer van meghonosítva. Magtermelés : luczerna 50, bükköny

^

muhar ós csalamádé 300 holdon. Burgonyát 180 holdon termelnek. A lóállomány 76, angol
félvér-arabs és muraközi-árdéni keresztezés. Marhaállomány 590 simmenthali keresztezés.
Sertéstenyésztés, hol az állomány 2000—5000 között változik, magyar mangalicza. Gazdasági
ipar-szeszgyár és gzmalom. A munkaert helyben és Nyitramegyében szerzik. Az átlagos
földhaszonbér e vidéken 14—18 kor.

Pongrácz Frigyes gróf uradalma Nagyszarván. Ide tartozik még Tárnok, Uszor,.

Csölöszt, Szentmihályfa és Tejfalu. Az összterület 4892 m. h., azonkívül Túrócz vármegyében
szintén nagyobb birtoka van. A pozsonymegyeibl kert és beltelek 18, legel 686, erd 310r

használhatatlan 460 és a többi szántó. A vetrendszer négyes forgó. Van lótenyésztés,

Nónius Ostreger és Furioso fajok, az állomány 36 drb. Marhatenyésztés 24 tehén és szapo-
rulata, simmenthali faj. Azonkívül 218 igás, melybl 92 erdélyi és a többi nyugati. A gulya.

320 drból áll. Az erdészeti termék csak tzifa. Gyümölcstermelés is van Fakópusztán, mely
500 drb. arany-ranette almafából áll. A munkaert helyben és a környéken szerzi. A nap-
számárak férfiaknál 60—200 fill , a nknél 60—120 fül. Az átlagos földhaszonbér e vidéken
m. holdanként 14 kor.

Uchtritz-Amadé Emil gróf uradalma Bsön. Összterület 2848 m. h. A senioratusi birtok
Porosz-Sziléziában van. Az itteni birtokból kert és beltelek 65, szántó 1600, kaszáló 600,.

erd 280 h. és a többi legel. A vetrendszer hármas forgó. 250 holdon burgonyát termek
Van lótenyésztés orosz telivérrel s angol félvérrel ; az állomány 28 drb. Marhatenyésztés

:

nyugati faj 90 tehén, 120 igás és 126 gulyabeli, 40 drb pedig hizlalás alatt van. Juh-
tenyésztés : Rambouillett keresztezés, 400 anya és szaporulata. A tejgazdaságból naponként
700 liter tejet szállítanak Pozsonyba. Az erdészeti termék tzi- és szerszámfa. A gyümölcsös
után évi 600—700 kor. forgalom van. Az uradalom szeszgyárat tart fenn, mely 1428 hktl.

absolut szeszt produkál, továbbá egy téglaégett évi negyed millió darab téglatermelésseL
A munkaert helyben szerzi. Napszámárak férfiaknál 100—140 fill., a nknél 60— 100 fill.

Az átlagos földhaszonbér e vidéken holdanként 12—14 kor.

Vermes Péter birtoka Nagybudafán. Ide tartozik még Kisbudafa, Baka, Padány, Hódos
és Sikabony. Összterület 2249 m. h. A sikabonyi és hódosi 900 holdas birtokot fia, Vermes
István haszonélvezi és kezeli. Ebbl kert és beitek 3V2 m. h., a szántó 700, a kaszáló 106,.

az erd 21 és a többi majorság. A vetrendszer hatos forgó. Magtermelés : lenmag 15,.

muharmag 8, bab 10, bükköny 5 és répamag 2 holdon. A lóállomány vegyes és 19 drbbóí
áll. A marhaállomány nyugati faj, 16 tehén és 40 növéndékmarha. Azonkívül 36 magyarfajú
igás és 2 bivaly. Juhtenyésztés : merinó-faj, állomány 150 anya és szaporulata. Sertés-

tenyésztés : kisjeni, 24 anya és szaporulata. A tehenek után naponként 60 liter tejet szállít

Dunaszerdahelyre. A munkaert helyben és Tallóson szerzi. A napszámárak férfiaknál
80—140 fill., a nknél 70 - 120 fill. Az átlagos földhaszonbér e vidéken m. holdanként 14 kor.

Wenkheim István gróf uradalma Nagyiévárdon. Összterület 5758 k. h. s ezenkívül
Békésben is nagyobb birtok. A pozsonymegyeibl kert és beltelek ll 1 3 k. h., szántó 8761 '3,.

kaszáló 4173
/4, legel 187 l

/s, erd 4068V2 és használhatatlan 196. A birtokos gróf a talaj

különfélesége következtében szabad gazdálkodást folytat. Czukorrépát 33 és burgonyát 220 k.

holdon termel. Van angol telivér-lótenyésztése, az állomány 10 anyakancza és szaporulata,

„Gar" nev saját angol méné után ; ezenkívül 26 igás ló. A marhaállomány 210 drb. Ebbl
150 tehén kiskárpáti helyi tájfajla és 60 drb. igás ökör. A napi tejtermelés 11 hktl. Az erdé-

szeti üzem 100 éves forda, termék : haszon- és tzifa. Az uradalom franczia gyümölcs-
kertészetet tart fenn, továbbá egy frészmalmot vízerre, egy gzmalmot két hengerrel,

egy vízi malmot egy hengerrel és egy szeszgyárat 1190 hktl. kontingenssel. A munkaert
helyben szerzi. A napszámárak férfiaknál 100— 180 fill., nknél 70—120 fill. Az átlagos föld-

haszonbér e vidéken m. holdanként 14— 16 kor.

Windischgratz Alfréd herczeg uradalma Nádason. Összterület 1725 k. h. Ebbl kert

és beltelek 6 k. h., szántó 600, kaszáló 45, legel 66, erd 1000 és szl 6 k. h. A vetrendszer
nyolczas forgó. Czukorrépát 100 holdon és borsót 10 holdon termel. A lóállomány vegyes
és 17 drb. lóból áll. Szarvasmarha-állomány : vegyes faj, 135 drb. Juhtenyésztés : Ram-
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bouillet, 650 drb. A napi tejtermelés 140 liter. Az erdészeti üzem 80 éves forda, a termékek
tzi-, épület- és szerszámja. 9 holdon vegyes borszl, 34 hold gyümölcsös, mely évenként
kb. 2600 koronát jövedelmez. A munkaert helyben és a környéken szerzi. A napszámárak
férfiaknál 50—160 fill., a nknél 40—120 fill. Az átlagos földhaszonbér e vidéken 26—28 kor.

Wiener Wclten lovag uradalma. Ide tartozik Gomba, Béke, Csütörtök, Olgya, Tonkháza,
Micsérd, Torcs, Szemet, Királyfia, Bácsfa, Doborgaz, Keszölczés és Kürt. Összterület 7300
m. h., melybl 672 hold bérbe van adva. A kert és beltelek 201 m. h., a szántó 6404,

a legel 80, az erd 391, a szl 10 és használhatatlan 209 hold. A vetrendszer a
talaj minsége szerint négyes, hetes és kilenczes forgó. Magtermelés : Baltaczim 60 és

bükköny 90 holdon. Czukorrépát 50 és burgonyát 80 holdon termel. Lótenyésztése
nevezetes és itt, a gombai uradalomban angol telivér, angol félvér és angol Shiere-Hors
lótenyésztése van. Az állomány 3 telivér angol mén, 22 telivér kancza és szaporulata,

2 Shiere-Hors mén és 2 kancza s szaporulata. Azonkívül 96 vegyesfajtájú igás ló. Marha-
tenyésztése is nagyobb szabású és pinzgaui fajtára terjed ki. Az állomány 4 bika, 130
tehén és szaporulata. Ezenkívül 204 vegyes igásmarha, évenként 500 hízó és 310 üsz
és tinó. A tejgazdaság naponként 750 liter tejet termel, melynek egy része saját szükség-
letre fordíttatik. Itt megjegyezzük, hogy az uradalom majorjai és tanyái s az ott látható

épületek, munkásházak és istállóberendezések, az ország legmintaszerbb gazdasági épületei

közé tartoznak. Berendezésük tisztaság, szakszerség és czélszerség tekintetében utánzásra
méltó és már eddig is számos kiváló szakember figyelmét kötötték le. Részletes leírásuk itt

messze vezetne és az inkább szakmunka körébe való. Az uradalom ligetei 35 éves fordában ke-
zeltetnek. Az új erdsítés eddig 120 holdra rúg. A termék tzi- és szerszámfa. A 10 hold szl
felerészben csemegeszlvel, felerészben pedig borszlvel van beültetve. Az uradalomnak
téglagyártása is van, mely évenként kb. félmillió téglát állít el. A szántók közül kb. 600
holdat gzekével szántanak. A munkaert helyben és Nyitra vármegyében szerzik. A nap-
számárak férfiakaál 80—220 fill., a nknél 56—120 fill. Az átlagos földhaszonbér a vidéken
m. holdanként 14 kor.

Xivkovich Emiiné szül. Pilta Erzsébet birtoka Magyarbélen. Ezenkívül ide tartozik

Németbél, Sáp, Cseklósz és Szentgyörgy. Összterület 1180 m. h. és Borsodban külön 4100
m. h. A pozsonymegyei birtokból kert és beltelek 16 m. h., kaszáló 12, erd 42 és szl
40 m. h., a többi pedig szántó. A tulajdonos szabad gazdálkodást folytat. Magtermelés :

lóhere 50 és bükköny 20 holdon. Burgonyát 32 holdon termel. A vegyes fajtájú lóállomány
26 drbból áll. Van berni marhatenyésztés és az állomány 66 tehén és szaporulata. Ezen-
kívül 80 igás és hizlalás alatt 60 drb. Sertéstenyésztés : magyar kondorszr mangalicza,
20 kocza és szaporulata. A tejgazdaságból naponként 300 liter tej szállíttatik Bécsbe.
A szlterület csemege- és asztali borszlvel van beültetve. A kb. 9 holdnyi gyümölcsös
kb. 300 korona évi jövedelmet hoz. A munkaert helyben és a vidéken szerzi. Napszám-
árak férfiaknál 80—200 fill , nknél 60— 140 fill. Az átlagos földhaszonbér e vidéken m.
holdanként 24 korona.

Zichy József gróf uradalma Vedrdön. Ide tartozik ezenkívül Tótújfalu, Majtény,
Báhony, Magyar- és Németdiószeg, Kismácséd és Pusztafödémes. Összterület 7282 k. h.

Ebbl kert és beltelek 7672, szántó 5833V3, kaszáló 68IV2, legel 9774, erd 39472, nádas
18 1 4 és használhatatlan 18073. Az egészbl házi kezelés alatt áll 26593A h. A birtokos váltó-

gazdaságot folytat. Magtermelés : lóhere 100—120 holdon és baltaczim 20 holdon. Czukorrépát
160 és czikóriát 15—2U holdon termel. Lótenyésztés: orosz ügetfaj, egy orosz mén, 8 anya-
kancza és szaporulata, azonkívül 30 igás ló. Marhatenyésztés simmenthali faj, állomány 540,
melybl 140 drb. tehén A napi tejtermelés 1100 liter. Erdészeti termény tzi-, épület- és
szerszámfa. Az uradalomnak messze földön híres gyümölcskertészete és 26 holdas faiskolája
van, azonkívül zöldségkertészete, melynek termékei eladásra kerülnek. Van még egy vízi

malom, mely villamos motorral is fel van szerelve, továbbá egy téglavet. A munkaert
helyben, továbbá Zólyom és Bars vármegyékbl szerzi. A napszámárak férfiaknál 80—220
fill., a nknél 70—160 fill. Az átlagos földhaszonbér m. holdanként 24 kor.

Zichy Pál Ferencz gróf czifferi uradalma. Bérlk Eisler és Popper. Összterület 3000 m.
h., melybl 2950 h. szántó. A vetrendszer négyes forgó. Burgonyát 300 ós czukorrépát 600
holdon termelnek. A vegyes fajtájú lóállomány 44, az ugyanily marhaállomány 700, melybl
140 tehén, 150 jármos ökör és a többi hízó. Van sertéshízlalás 120 drbbal. A napi tejter-

melés 1000 liter és a napi vajtermelés 30—35 kiló. Mindez Bécsbe szállíttatik. Van itt szesz-

gyár is 1202 hktl. kontingenssel. A munkaert helyben és Pálosnagymezn szerzik. A nap-
számárak férfiaknál 100—300 fill., a nknél 80—120 fill. a répaszedés díja holdanként
28 koronáig terjed, a krumpliszedésé 100 kiló után 26 fill. Az átlagos földhaszonbér
e vidéken 32 kor.
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vármegyei erdségek az északi szélesség 37° 40'—48° 11' és a
keleti hosszúság 34° 31'—35° 33' között, 185 községi határban terül-

nek el, a középhegység jelleg hegyvidéken, továbbá dombos és
hullámos területen, a Morva, Duna és a Vág folyó partjain és árterületében
113—746 méter tengerszin fölötti magasságban.

A vármegye és Pozsony szab. kir. város törvényhatósága 5 szab. kir.

városi és 294 községi határt foglalván magában, 114 oly községe van, melyek-
nek határában erd nincsen.

Kiterjedés. Az erdségek összes kiterjedése, az országszerte legújabban foganato-
sított kataszteri fölvételek s a jóváhagyásra bemutatott erdgazdasági üzem-
tervek adatai alapján helyesbített erdnyilvántartási törzskönyv szerint,

156.019'08 k. h, a mely közigazgatási járásonként a következképpen oszlik fel

:

az alsó-csallóközi járásban 3593 -93 k. h.

a fels- „ „ 6797-87 „ .,

a galántai „ . , 2439'35 .. „

a hegyentúli 73704-62 .. „

a nagyszombati „ 19898-70 .. „

a pozsonyi 19703-85 .. .,

a szempczi „ 25835-52 „ ..

és Pozsony szab. kir. város területén 4045-24
., „

Összesen 156.019-08 k. h.

A vármegye és Pozsony szab. kir. város törvényhatóságának egész
kiterjedése 4233'17 km 2

, vagyis 735,534 k. h. Ehhez viszonyítva az erd-
ségek kiterjedését, kitnik, hogy a vármegye összterületének 2P2 °/ -a erdvel
van borítva, míg a lakosság számát figyelembe véve, átlagosan 0"45 k. h.

erd esik egy lélekre.

Az erdségek a vármegye területén nagyon is egyenetlen arányban van-
nak elosztva, mert az erdségek zöme, azaz közel 84 %-a, a vármegye nyugati
részében s nevezetesen a hegyentúli, pozsonyi, nagyszombati és szempczi
közigazgatási járások, valamint Pozsony szab. kir. város határaiban fekszik,

míg a vármegyének keleti és déli része erdszegény, miután különösen az

alsó- és felscsallóközi s galántai járásoknak, valamint a pozsonyi, nagy-
szombati és szempczi járások egy részének mezgazdasági mívelésre fölhasz-

nált nagy térségein az összes erdterületnek alig 16 %-a található, és pedig
többnyire csakis elszórtan, kisebb erdcsoportokat alkotva.

Fekvés. Fékvés és elhelyezkedés tekintetében a vármegye erdségeit 5 csoportra

oszthatni.

Az els és legnagyobb csoport a vármegye északkeleti határszélétl,

délnyugatra Dévényig, illetleg a Duna-folyóig húzódó Kis-Kárpát hegy-
lánczolat keleti és nyugati oldalain s különféle hegylejtin elterül, közel

78.026 k. h erdségek. Ezekhez közvetetlen csatlakoznak és a második
csoportot alkotják a morvamenti homoksíkság tekintélyes részét elfoglaló és
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Búrszentpéter és Kukló községek határától egész Stomfa község határáig

lenyúló s mintegy 50.475 k. holdra rúgó erdei fenyvesek. A harmadik
csoporthoz számlálhatok a Morva-folyó balpartján s annak árterületében

található, mintegy 3300 k. holdat tev ügeti erdk. A negyedik csoporthoz

tartoznak a vármegye keleti részében, nevezetesen a nagyszombati és szempczi
közigazgatási járások egy részében, valamint a galántai járás dombos és

halmos vidékén, úgyszintén a Vág-folyó árterületében, kisebb-nagyobb csopor-

tokban található, mintegy 10.980 k. h. erdk, s végül az ötödik csoportot alkotják

a vármegye déli részében, nevezetesen az érsekújvári Dunaág és a Duna
folyótól határolt szigetközben, az úgynevezett Csallóköz térségein és a Duna
folyó partján és árterületében található ligeti erdk, közel 13,236 k. h.

kiterjedésben.

A vármegye területén fekv összes erdk talajminsége az 1879. évi
™

yTvtLon™k"
XXXI. t.-cz. életbelépte után osztályoztatván, külön kijelölték azokat az

erdket, a melyek véderdket alkotnak, s mint ilyenek az idézett törvényczikk
3. §-a értelmében kormányhatóságilag jóváhagyott külön használati tervek

szerint kezelendk, továbbá a futóhomokon álló erdségek, valamint azok az

erdk, melyeknek talaja másnem mezgazdasági megmívelésre állandóan
alkalmasak nem lévén, feltétlen erdtalajnak volt minsítend, s végül azok
az erdk is, melyeknek talaja nem lévén feltétlen erdtalaj, esetleg kiírthatók

és talajuk más mezgazdasági megmívelésre állandóan fölhasználható.

Az ilyképp végrehajtott és az „Erdk nyilvántartási törzskönyvébe" föl-

jegyzett osztályozás szerint a vármegyebeli erdségekbl 2049*79 k. h. véd-
erd. Talajminségre nézve pedig 10.58369 k. h. futóhomokon, 126.994 -97 k. h.

föltétlen erdtalajon és 22.440'42 k. h. nem föltétlen erdtalajon áll.

A talaj részint a helyszíni és átalakulási viszonyok különfélesége, részint

pedig az altalajt s illetleg az alkzetet alkotó ásványnemek változatossága

miatt a lehet legkülönbözbb; errl a vármegye teimészeti viszonyait tár-

gyaló fejezet bvebben szól.

Az elforduló kzetek elmálási terményeinek megfelelleg a talaj durva
szemcséj mész és agyag, a melynek termképessége, a feltalaj termrétegé-
nek mélysége, az égtájak felé való fekA és és kitettség, valamint az elforduló
fanemek és azoktól okozott beáinyalás mértéke szerint, a lehet legválto-

zatosabb.

Nem ritka, fleg a bükk és helyenként a jegenyefeny állabokkal borí-

tott völgyeletekben s egyes mérsékelt lejtj hegyoldalakon, a televénygazdag,
erteljes, mély, üde talaj ; — míg viszont a Kárpát-hegylánczolat nyugati
oldalain, a kitettebb s fleg a déli fekvés meredek hegyoldalakon s külö-
nösen Pernek, Konyha, Detrekváralja, Detrekszenlmiklós, Detrekszent-
péter, Széleskút és Bikszárd községek határaiban nem hiányzik a teljesen

kiélt, televényszegény, sekély mélység oly talaj sem, melyeken a teljes

elkopárosodás veszélyének kikerülése s a talaj termképességének megmen-
tése végett sok fáradsággal, gonddal és kitartással kell megküldenie a gondos
erdésznek nemcsak a meglev állabok kihasználási, de különösen a letarolt

vágásterület sikeres fölújítási módjának megválasztása- és helyes alkalma-
zásánál.

A morvamenti homoksíkság talaja legnagyobbrészt diluviumhoz tartozó

agyagos homok, helyenként kavicsosai s az úgynevezett rétegk- (Ortstein)

lerakodással, a mely utóbbinak, elfordulási helyének mélysége szerint, az
állabok növekvésére nagyon is kedveztlen befolyása van. A talaj többé-
kevésbbé durvább szemcséj könny homok, mely fleg Búrszentmiklós,
Búrszentpéter, Laksárújfalu, Závod, Miklóstelek, Rohrbaeh, Búrszentgyörgy,
Székelyfalu, Nagyiévárd, Kiripolcz, Jakabfalu, Deterkcsütörtök, Lozornó és
Zohor községek határaiban futóhomok-talaj jelleg.

A talaj termképessége az agyagnak, homoknak és a televénynek
keveredési arányától függ, s a kavicsnak, valamint a rétegknek elfordulási
aránya s az elfordulási hely mélységéhez képest igen változatos minség.

A Morva-folyó partján s annak árterületében található erdtalaj általá-

ban véve igen jóminség, mert mély, zsombékos, fekete áradmányföldet,
vízhordta fekete homok- és agyagtalajt alkot, alluviális és diluviális eredet
agyagtalajon s a vízpartok közelében hömpölykavicson.
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Ehhez képest a Duna és Vág folyó partjain és árterületükön, nem-
különben az érsekújvári Dunaág és a Nagy-Dunától határolt szigetközben
az erdtalaj alluvium-származású, különböz mélység homokos agyag és
vízhordta, televényes, üde homok vagy iszaplerakodás, mely alatt kisebb-
nagyobb mélységben kavics és diluviális homok az alkövezet.

Termhelyi jóságra nézve a lehet legváltozatosabb, a szerint, a mily
változó rétegzet- és mélységben a kavics elfordul, vagy a mily mértékben
a talaj az alacsony (109—128 méter tengerszin fölötti magasság) fekvés
következtében az árvizektl való elmocsárosodás veszélyének, vagy a talajvíz

káros behatásának kisebb-nagyobb mértékben alá van vetve.

\ éu ül a vármegye keleti részében, nevezetesen a szempezi, nagyszom-
bati és galántai járásokhoz tartozó, nagykiterjedés, dombos és halmos vidé-
ken kisebb-nagyobb csoportokban található erdségek talaját, alluviális

homok és kavics, diluviális lsz- és kavics-altalajon fekv, középmélység,
üde, televénygazdag iszaphomok, részint pedig sárga és fekete agyag alkotja,

mely nem föltétlen erdtalaj és más mezgazdasági mívelésre kiválóan
alkalmas.

Fölemlítend még a „Feketevíz" mentén, Szentgyörgy szab. kir. város
határában, mintegy 600 k. h. területen található égererd is, melynek talaja
a ..Feketevíz" alkotta ingovány lápföld.

A Kis-Kárpát hegylánczolaton elterül erdségek uralkodó faneme a
bükk, utána a kocsántalan tölgy ; Modor, Cseszte, Dubova s Pila községek
határában pedig a jegenyefeny. E fanemek elegyetlenül és elegyesen nagyobb
terjedelm összefügg, zárt állabokat alkotnak. Ezekhez sorakozik a gyertyán
is, mely fleg az elhegyeken és halmokon teljesen elegyetlenül fordul el
és részben tölgygyei és bükkel vegyesen található.

Nagyobb csoportokban s fleg mesterséges telepítéssel alkotott fiatal

erdrészekben elfordul továbbá a lúcz-, vörös és erdei feny is.

Mint tehát a fentebbi számarányból látható, a bükk uralkodik e hegy-
lánczolat legnagyobb részén, míg a tölgy az alantabb fekv déli, délnyugati
és részben a keleti, a jegenyefeny pedig a Modor, Cseszte, Pila és Dubova
községek határaiban fekv hegyoldalak uralkodó faneme.

Az 1879. évi XXXI. t.-cz. életbelépte óta folytatott erdgazdálkodás
legfbb irányelve a bükkösök terjedelmének más, nemesebb fanemek mester-
séges ültetésével leend apasztása s ezért mindazon erdrészekben, a hol
ezt a helyi és talajviszonyok megengedik, a letarolt vágások vagy egészen
lúcz- és vörös feny-, vagy tölgycsemetékkel ültettetnek ki, részben a tarvágás
után mutatkozó hézagok pótoltatnak ki az említett fanemek csemetéivel,

részint pedig a vetvágások alatt álló bükkállabok jegenyefenymaggal tele-

píttetnek alá.

A második fcsoportnak, az úgynevezett morvamenti homoksíkságon
elterül erdségeknek uralkodó faneme kizárólag az erdei feny, de e fane-

meken kívül elfordulnak még — nagyobb csoportokban — elegyetlen

állabokat alkotva és erdei fenyvel keverve, a tölgy és az ákácz, továbbá a

mélyebb fekvés vizenys helyeken s a patakok mentén, nagyobb csopor-

tokban, az éger s végül kisebb-nagyobb csoportokat alkotva, a fekete feny
és nyirfa, valamint új erdtelepítésekben a lúczfeny és sima feny (Pinus
strobus) is. Tekintettel azonban a talajviszonyokra s arra, hogy itt úgy a

lúcz-, valamint a sima feny erdsítési kísérletei kedvez eredményre nem igen

vezettek, de st az itt-ott elforduló fiatal ákáczosok is kedveztlen fejldést

mutatnak, az utóbbi idben s fleg a rendezettebb erdbirtokokban nemcsak
a lúcz- és sima feny, hanem az ákácz megtelepítésével is fölhagytak s a

letarolt területek felújításánál els sorban is az erdei fenyt, a megfelel
helyeken pedig a kocsános és kocsántalan, valamint a krist és éger fanemeket
alkalmazzák.

A Morva-folyó partjain és árterületében elterül, mintegy 3500 k. holdnyi
ligeti erdknek 30 °/ -át a tölgy, 50 ° -át a szil, kris, éger, nyár és fz,
20 %-át pedig az erdei feny foglalja el. S mert a talaj a jelzett fanemek
tenyészetének a legjobban megfelel, a vágások felújításánál is mindenütt, hol

a mesterséges felújítás foganatosítása, vagy a vágások hézagainak kipótlása

szükséges, erre a ezélra csakis a tölgy-, kris- és éger-csemetéket alkalmazzák.
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A vármegye keleti részében, nevezetesen a galántai járásban, valamint
a szempczi és nagyszombati közigazgatási járások dombos és halmos vidékein
található erdcsoportok uralkodó faneme a tölgy és a cser, melyek elegyetlen
állapotban és egymással keverve, külön erdcsoportokat alkotnak s többnyire
sarjerdüzemben kezeltetnek. Ezeken kívül a nyár, fz, szil, kris és ákácz
is, egymással keverve, uralkodó fái egyes kisebb erdcsoportoknak, míg az
éger, különösen a Fekete-víztl alkotott és Szentgyörgy város határában fekv
mgoványföld talaján található, nagyobb terjedelm, mintegy 600 k. hold
kiterjedés, tiszta elegyetlen állabot alkot. Ez erdk túlnyomó része sarj-
erd üzemben kezeltetvén, fölújításuk természetes úton sarjadzással történik,
s a mesterséges ültetések, tölgy-, cser-, kris-, ákácz- és éger-csemetékkel,

A MALACZKAI URADALOM ERDEI VASÚTJA.

csakis az erdhöz tartozó tisztás területeken, valamint a sikerrel be nem
erdsült vágások egyes hézagain eszközöltetnek. Végül az érsekújvári Dunaág
és a Duna folyótól határolt szigetközben, úgyszintén a Duna folyó partjain

és árterületében elforduló erdségekben az uralkodó fanem a kris, nyár,

éger, fz és szil, továbbá kisebb csoportokban a kocsános és kocsántalan
tölgy, valamint az ákácz. Ezek a fanemek — többnyire egymással elegyülve —
vegyes állabokat alkotnak s csak kisebb erdcsoportok találhatók, hol a
föntebb elsorolt fanemek mindegyike külön-külön, elegyetlenül uralja a
területet. A kris, ákácz, tölgy s helyenként az ezüst-nyár által alkotott

elegyetlen állabok túlnyomó része mesterséges ültetéssel keletkezett, míg az

elegyetlen füzesek a Duna folyó szigetcsoportjain s különösen homok- és

kavicsöntvényeken, természetes úton származtak.
Újabb idben több rendezettebb erdgazdaságban s különösen a gróf

Pálffy-féle senioratus és Pozsony szab. kir. város erdejében, az amerikai
krissel (Fraxinus cinerea), valamint az amerikai dióval (Juglans nigra) is

tettek igen jó siker erdsítési kísérleteket.

A fönt elsorolt fbb fanemeken kívül elszórtan találhatók mindenütt
kisebb-nagyobb mennyiségben a lombfáknak és cserjéknek hazánkban honos
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minden fajai, nevezetesen a juharfélék, a hárs, barkócza, vörös berkenye,
vadalma, vadkörte, a csertölgy ós zöld juhar, a zelnicze meggy, vörös gyr,
húsos som, madárcseresznye, fekete és vörös bodza, vesszs fagyai, bangita,
galagonya, kutyabenge, málna, szeder, hamvasszeder stb.

Százalékarányban kifejezve, a vármegyebeli összes erdterületbl mintegy
30 ° ,'o-ot a bükk, 27-et az erdei feny, 18-at a tölgy, 10-et a nyár, nyir, fz,
szil, 3'5-et a gyertyán, 3-at a jegenyefeny, 2'5-et a kris, 2*5-et az ákácz,
2'5-e1 az éger és végül 1'0-et a feketefeny fanem foglalja el.

A vármegye területén fekv összes erdterületbl 15.065*35 k. h. törvény-
hatósági és községi, 1911*69 k. h. egyházi, 57.098*20 k. h. hitbizományi,
11.884*42 k. h. úrbéres közbirtokossági és 70.059*12 k. h. magántulajdon
s miután az 1879. évi XXXI. t.-cz. 17. §-a szerint, az összes községi, egyházi,
hitbizományi, úrbéres közbirtokossági erdk, valamint a magántulajdont
tev erdkbl az idézett törvényczikk 2-ik §-a értelmében hatóságilag kijelölt

véderdk is, kormányhatóságilag jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemterv
szerint kezelendk, a vármegyei 156.019*08 k. h. erdterületbl : 86.900*50 k.

h. oly erdség, mely a törvény értelmében üzemtervszer kezelés alatt áll.

A törvényhatósági és községi erdbirtokok száma 15 éspedig: 5081*81

k. h. Pozsonyé, 4164*02 k. h. Modoré, 2154*70 k. h. Szentgyörgyé, 2071*40 k. h.

Baziné, 1129*04 k. h. Somorjáé és 464*38 k. h. 10 kisebb községé.

Az egyházi testületek és személyek tulajdonában lev erdterületbl

:

1265*40 k. h. az esztergomi érsekségé, 368*03 k. h. a pozsonyi társaskáptalané,

144*53 k. h. a pannonhalmi apátságé, 72*44 k. h. a pozsonyi préposté, míg a
61*29 k. h. hat kisebb egyházi személy tulajdona.

A hitbizományi erdk 5 hitbizományi uradalomnak a kiegészít részei,

nevezetesen : 50.341*68 k. h. a hg. Pálffy Miklós-féle malaczkai hitbizomány-
hoz, 2537*72 k. h. a gr. Pálffy-család senioratusi hitbizományi uradalomhoz,
2122*92 k. h. a gr. Esterházy Mihály cseklészi, 1971*31 k. h. a gr. Pálffy

József-féle vittencz-szomolányi s végül 124*50 k. h. a gr. Zichy Jakab-féle hit-

bizományi uradalomhoz tartozik.

Az úrbéres közbirtokossági erdk összesen 109 külön birtokot alkotnak,

s az úrbéri rendezés alkalmával a faizási szolgalom megváltása fejében

adattak ki. Ezen úrbéres közbirtokossági erdk közül : 400 holdon fölül van
2 birtok, 300—400 holdig szintén 2, 200—300 holdig 12, 100—200 holdig 28,

és 100 holdon aluli van 65.

A magántulajdonban lev erdk birtokosai közül fölemlíthetk nagyobb
erdbirtokosokként, 1600-tól 750 holdig id. IJalffy János gr., Károlyi Lajos gr.,

Pálffy József gr., Hohenlohe hg., Wenkheim Frigyes gr., a cs. és kir. család, Pálffy
István gr., Zichy Pál gr., Apponyi Albert gr., Apponyi Antal gr., Esterházy

Mihály gr. és Windischgrátz hg.

Habár a régmúlt idkben országszerte dívott helytelen vagy éppen
semmilyen erdgazdálkodás e vármegye területén is követkre talált, mégis
határozottan állíthatni, hogy e rendszertelen erdgazdálkodás nem volt álta-

lános és az erdségek túlnyomó része a nagyobb uradalmak és 4 szab. kir.

város tulajdonában lévén, ezek idejekorán, már a múlt század elején oly

intézkedéseket léptettek életbe, melyek az erdkezelést s az erdei haszon-
vételeket az akkori idk viszonyainak megfelelen szabályozták, fsúlyt
helyezvén nemcsak az erdjövedelem állandó biztosítására, hanem az erd-
védelemre, erdápolásra és az erd sikeres felújítására is.

Mindezekhez járult még a vármegyebeli erdségek dús vadállománya
s ezzel kapcsolatosan a vadászat gyakorlásának nagyobb térfoglalása, mi
miatt csak elenyész kis erdterületre szorítkozott az erdknek legelterület

nyerése czéljából szükségelt kiirtása, vagy a letarolt vágásterületnek kor-

látlan legeltetése.

Az 1879. évi XXXI. t.-czikk az erdtörvény 1880. évi június hó 1-én

törlénl életbeléptetésével a vármegye területén is megvetette az alapját a rend-

szeres erdgazdálkodásnak és az idézett törvényczikk általános rendelkezései

a vármegye területén, a viszonyoknak és körülményeknek megfelelen, tényleg

végre is hajtattak. A véderdk 2049 79 k. h. kiterjedésben s összesen 26 község

határában kijelöltettek és kormányhatóságilag máris jóváhagyott rendszeres
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használati tervek szerint kezeltetvén, birtokosaik, a használati korlátozás

mérvéhez képest, teljes adóelengedésben vagy adókedvezményben részesülnek.

A vármegye területén található s az erdtörvény 17. §-ában felemlített

összes kötött birtokokra s nevezetesen a törvényhatósági és községi, továbbá
az egyházi testületi és személyi, valamint a hitbizományi és úrbéres közbir-

tokossági erdkre nézve a rendszeres gazdasági üzemtervek elkészítve

s kormányhatóságilag jóváhagyva lévén, e birtokokban az erdhasználatoknak
minden neme, úgyszintén a legeltetés, tuskóirtás és alomszedés gyakorlása
is megfelelen szabályozva, valamint a letarolt vágásterületeknek szakszer
és az elírt határid alatt való pontos beerdsítése biztosítva lett.

E jóváhagyott használati és rendszeres gazdasági üzemtervek szerint

:

a véderdk 100 éves forda mellett szálaló üzemben kezeltetnek s az állab-

és korosztályzati, valamint a helyi és talajviszonyok figyelembe vételével

teljes használati tilalom alatt állanak, vagy pedig a használatok megfelelen
korlátoztattak. A rendszeres kihasználás alatt álló valamennyi kötött erd-
birtokból pedig 65.816

-

99 k. hold szálerdüzemben kezeltetik, a fokozatos
felújítási vágásmód vagy pedig tarvágások alkalmazása mellett egy része

60 és 80, túlnyomó része pedig 100 éves fordában és a többi 18.844 -67 k. h.

erd sarjerdüzemben kezeltetik, 20, 30 és 40 éves forda mellett.

Cserkéregtermelésre berendezett erdk a vármegye területén nincsenek
s így a 20 éves fordában kezelt sarjerdk többnyire gyorsan növ s lágy
fanemekbl álló, ligeti erdket alkotnak.

A vármegye területén fekv s szabad magántulajdonú 70.059 k. h. erd-
területbl, rendszeres gazdasági üzemterv szerint csakis a nagyobb és rende-
zettebb magánuradalmak erdei kezeltetnek, míg a kisebb magántulajdonú
erdk üzemtervszer kezelésben nincsenek ugyan, azonban a gazdálkodás
ezekben sem tekinthet olyannak, mely az erd állagát veszélyeztethetné,

mert habár ezekben az erdhasználatok nem is gyakoroltatnak mindenütt az
állandóság szabályainak szigorú megtartásával, mégis, tekintettel ama körül-
ményre, hogy a kihasznált vágásterületnek beerdsítése a törvényes határ-

idben jóformán minden magánerdbirtokban végrehajtatik, s különben is a

vágásoknak kilegeltetése általánosságban nem szokásos, amagiínerdí'ségeknek
gazdasági állapota is túlnyomóan jónak tekinthet. E magánerdknek közel
60°,,-a szintén szálerdüzemben, 40 ° -a pedig 20—30 éves fordájú sarjerd-
üzemben kezeltetik.

Az erdgazdálkodás a vármegye területén fekv összes erdk legnagyobb
részében belterjesnek nevezhet s kivételt e tekintetben csakis a Kis-Kárpát
hegylánczolaton elterül némely bükkösök tesznek, a melyek a nehezen
megközelíthet fekvés, vagy az ott található faanyagnak csekély használ-
hatósági értéke miatt jóformán kihasználatlanul állanak.

A kormányhatóságilag jóváhagyott gazdasági üzemtervekben kitüntetett,

valamint a rendezettebb és nagyobb uradalmi erdbirtokban közvetetlen
tapasztalatok útján beszerzett becslési adatok szerint a vármegyebeli összes

erdségek évi fatermése átlagosan kat. holdanként 210 kbmt, s így összesen
327.609 tömörköbmétert tesz, melynek mintegy 35°/ -a, azaz 112.663 kbm.
mint épületi, haszon- és szerszámfa, 65 7«-a pedig, azaz 214.946 kbm. mint
tzifa értékesíttetik.

Az évenként letarolt évi vágásterületeknek rendszeres felújítása a bükkö-
sökben és jegenyefenyvesekben természetes úton, a fokozatos felújító vágás-
mód alkalmazása mellett, a sarjerdkben kezelt erdnél pedig sarjadzás útján
történik, olyképpen azonban, hogy a természetes fölújulás megtörténte után
a vágásterületnek hézagai nemesebb fanemek csemetéivel ültettetnek ki és

több erdbirtokban állabátalakítás czéljából — a bükkösök jegenye-
fenymaggal telepíttetnek alá.

A szálerdüzemben kezelt erdei fenyvesekben és tölgyesekben azonban,
a vágások mindenütt mesterséges úton, erdei lúcz- és vörös feny, továbbá
tölgy- és kriscsemetével vagy tölgymakkrakás útján erdsíttetnek be.

A letarolt vágásoknak ilyképpen való beerdsítése a vármegye területén fekv
összes erdkben ez id szerint nagy igyekezettel s a viszonyoktól megengedett
legjobb sikerrel történik.



284 Erdgazdaság.

E kedvez körülmény abban leli magyarázatát, hogy míg a vármegyében
a faértékesitési viszonyok elég kedvezk, st egyes vidékeken nagyon is jók,

nemcsak a nagyobb s rendezettebb uradalmak tulajdonosai, de a volt úrbéres
közbirtokosságoknak kiosztott erdk jelenlegi birlalói is a szükséges pénz-
áldozattól nem riadnak vissza, míg másrészt az erdsítéshez szükségelt
csemeték a vármegye számos helyén a lehet legolcsóbban megszerezhetk,
maga a nép pedig a vármegye több vidékén az erdsítési munkálatokkal
ismeretes lévén, nem hiányzik az alkalmas munkaer sem. Átlagosan 1890
holdra tehet ezeknek a vágásterületeknek a kiterjedése, melyek a vármegye
területén fekv erdségekben mesterséges úton s elég jó sikerrel évenként
beerdsíttetnek.

Az 1879 évi XXXI. törv.-czikknek a szakképzett kezel erdtisztek és

elegend számú, megfelel rzszemélyzet alkalmazására vonatkozó rendel-
kezését, az e vármegye területén fekv erdségeknél pontosan hajtják végre.

A vármegyebeli összes erdk kezelésénél ez id szerint 13 törvényes szak-
képzettség és 30, ezzel nem bíró, de gyakorlatilag képzett erdtiszt, az
erdrizet s erdvédelem biztosítása szempontjából pedig 93 szakvizsgázott
erdr és 211 erdszolga áll tényleges szolgálatban s így átlagosan 3628 k. h.

erd tartozik egy erdtiszt kezelése és 513 k. h. egy "erdr rizete alá.

A vármegye területén fekv s a kisebb községek, továbbá az úrbéres
közbirtokosságok, valamint a kisebb egyházi személyek tulajdonában lev
erdk az 1898. évi XIX. t.-ez. alapján az 1899. évi július hó 1-tl kezddleg
állami kezelésbe vétettek át és ezen összesen 14.130 kat. holdat tev és

126 külön birtoktestet tev erdket a nyitrai m. k. állami erdhivatal fel-

ügyelete és ellenrizése mellett, a Pozsonyban rendszeresített m. k. járási

erdgondnokság (egy kezel m. k. ferdész és egy erdgyakornok) kezeli.

Az országban rendszeresített 20 királyi erdfelügyelség közül az egyik
Pozsonyban van s az erdfelügyelettel s az erdkezelés ellenrzésével egy-
bekötött összes teendket egy kir. erdfelügyel, egy kir. alerdfelügyel és

egy szolgálattételre beosztott m. k. erdmester végzi.

A közgazdasági tekintetekbl befásítandó kopár területek beerdsítésére
vonatkozó törvényes rendelkezések alapján a vármegye területén mintegy
4341 k. hold oly terület lett felvéve és van nyilvántartva, mely mint
teljesen hasznavehetetlen, kopár terület, lassanként beerdsítend volt. Hogy
e téren mily örvendetes haladást és mily kedvez eredményt értek el, bizo-

nyítja az, hogy e kopár területbl a törvény életbelépte óta összesen 3024
k. holdat sikeresen s olykép fásítottak be, hogy e befásított területek máris
az erdk közé soroztattak.

Ezek közül több befásítás, a földmívelésügyi m. k. minisztériumtól
évenként kitzött erdsítési jutalmak elnyeréséért is sikerrel pályázott, mert
Laksárújfalu község két ízben és pedig 200 és 500 kor., Búrszentgyörgy
úrbéresei 800 kor., a búrszentmiklósiak 1000 kor., a búrszentpéteriek 800 kor.,

a székelyfalusiak 400 és 1000 kor., a gajariak 800 kor. és Besztercze község
100 kor. erdsítési jutalmat nyertek és ezenkívül az erdsítések tetemes
költségeinek fedezése s így az erdsítés foganatosításának elmozdítása
ezé íjából a szegényebb sorsú birtokosok és úrbéres közbirtokosságok a minisz-

térium részérl évenként anyagi támogatásban is részesültek s e czímen ez

ideig 5234 kor. pénzsegélyt osztottak ki.

Fatermeiesi A favágatás é* az egyes fu választékok termelése a nagyobb erdbirtokokban

t
S

iszoty!k
S1

' a környékbeli lakosokkal és az egyes erdbirtokokban állandóan megtelepített

favágókkal történik. Kivételek csakis az állami kezelésbe átvett kisebb

községi és úrbéres közbirtokossági erdk, a hol az évenként termelend fa

döntését és az egyes faválasztékok termelését maguk a községi lakosok, ille-

tleg a közbirtokosságok tagjai foganatosítják.

A termelt faanyagoknak az erdbl a faeladási helyekre való kiszállítása

csakis fuvarervel történik. Vízi utak s nevezetesen az úsztatásra és tutajo-

zásra berendezett patak és folyószakaszok a vármegye területén nincsenek,

kivéve a Pálffy János és Pálffy József grófoknak Pila, illetleg Losoncz
községek határaiban fekv erdbirtokain áthaladó, Pila, Olsove és Dolina,

valamint a Babina és Bohatta nev erdei patakszakaszokat, melyeken kezdet-

leges partbiztosítások, kisebb torlaszmvek és egyszer terel és fölfogógerebek
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alkalmazása mellett

évenként csekélyebb

mennyiség s körül-

belül 10—10 ezer köb-
méternyi basábtüzii'a

úsztattatik le az illet

két község határában
fekv farakodóhelye-
kig, azokban az évek-
ben, a mikor hódús tél

után az illet pataksza-

kaszok kedvez vízál-

lása az úsztatást rövid

idre megengedik.
A szállítási vi-

szonyok tehát elég

kedveztlenek, mert
fleg a hegységekben
az erdei utak járhatat-

lansága és a fuvarosok
elégtelensége és meg-
bízhatatlansága miatt

a fa szállítása nagyobb
nehézséggel és költ-

séggel van egybeköt-
ve, a minek fleg a
Kis -Kárpát-hegylán-
czolaton található ter-

jedelmes bükkállabok
értékesítésére nézve
van hátrányos be-
folyása.

Két nagyobb ura-

dalmi birtokban erdei

iparvasút is van, ne-
vezetesen : a Pálffy
Miklós herczeg malaczkai uradalmához tartozó erdségekben, Malaezkától
Rohrbachig, gzerre berendezett keskenyvágányú, 11 kilométer hosszú erdei

vasút, a melyen a fa szállítását 18 lóerej gzgép eszközli és évenként 6000—8000
kocsirakomány fa szállíttatik le a malaczkai farakodóhelyig. A másik ily

vasút Pálffy József gróf szomolányi erdbirtokán van. Errl e kötet mez-
gazdasági részében bvebben szóltunk.

A vármegyebeli erdségek évi fatermése a szükséglet, a kereslet, s a
faanyag használhatósága és minségére való tekintettel, épület- és haszon-
fára, frészgyártmányra és hasított árúra, kisebb mezgazdasági és mszer-
fára, túlnyomó része azonban tzifára dolgoztatik: fel s az évi termésnek
mintegy 40 °o-a a birtokosok saját házi szükségleteinek fedezésére fordíttatik,

60°/ -a azonban eladásra kerül. A Kis-Kárpát hegylánczolaton s a Morva
mentén elforduló tölgyeseknek évi fatermése épületi és mszerfára, de
tekintélyes része tölgyszlkaróra dolgoztatik fel, mert a Pozsony vármegyében
található nagykiterjedés szlbirtokok évente nagymennyiség szlkarót
szükségelvén, e faválaszték a vármegyében kedvezen értékesíthet. A jegenye-
fenyvesek évi fatermése, épületi és haszonfának és frészárúnak dolgoztatik fel

s ugyancsak túlnyomó részben a vármegye területén kerül eladásra. A morva-
menti síkságon elterül erdei fenyvesek fája épületfára, frészárúra, vasúti

talpfára és szlkaróra dolgoztatik ft-1 s túlnyomó részben a bécsi, alsó-

ausztriai és morvaországi fapiaczokon talál kitn értékesítésre. A vármegye
nyugati és déli részében, s különösen a nagyszombati, szempczi és galántai

járások halmos vidékein, kisebb-nagyobb csoportokban elforduló, valamint
a Duna folyó partjain és árterületein található erdségek évi fatermése pedig,

kisebb méret haszon- és mezgazdasági fának és tzifának, szintén a vár-

A SZOMOLÁNYI URADALOM ERDEI VASÚTJA.
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megye területén értékesíttetik elnyösen, mert e vidék fában szkölködvén,
a jelzetl erdségeknek, aránylag nem a legjobb minség évi fatermését, a
környékben" lakosok egész mennyiségében felhasználni kénytelenek. A Kis-
Kárpát hegylánczolaton elforduló terjedelmes bükkösök évi fatermésének az
a része, mely a rendelkezésre álló szállítási eszközök igénybe vétele mellett
kisebb költséggel Pozsony város, valamint Modor, Szentgyörgy, Bazin, Nagy-
szombat, sz. kir. városok s a közel fekv nagyobb községek piaczaira leszál-

lítható, aránylag szintén kedvez értékesítésre talál; azonban a távolabb fekv
bükkös erdrészek fatömegének értékesítése igen mostoha viszonyokkal küzd,
habár több birtokban a bükköt feldolgozó ipartelepek s más oly gyárak is

alakultak, a melyek évente nagyobb mennyiség tzifát fogyasztanak.
A vármegye területén a fa tárai átlagosan a következk

:

Tölgy, kris, juharnál

:

Epületfa m3-ként __ ... ... ... 11 koronától 23 koronáig
Haszonf'a m3-ként ... ... ... ... ... 8 .. 20
Hasáb tzifa m3 ként ... ... ... ... ... ... ... ... 4 „ 10

Jegenye, lcz és erdei fenynél

:

Epületfa m3-ként ... ... ... ... ... . . ... ... ... 9 koronától 14 koronáig
Kisebb haszonfa m3-ként .. ... ... ... ... 6 .. 10
Hasáb tzifa m3 ként ... ... .. 3 „ 10 „

Bükk, gyertyán, ákácznál

:

Szerszám- és haszonfa... ... ... 6 koronától 18 koronáig

, Hasáb tzifa ... ... ... ... ... ... ... 4 „ 12 „

Eger, nyár, fz, szilnél

:

Haszonfa ... ... ... ... ... _ ... ... ... ... 5 koronától 15 koronáig
Hasáb tzifa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 ., 9 „

Frészgyártmány és hasított árú

:

1 kóbm. feny frészárú ... ... ... ... ... ... ... 30 koronától 40 koronáig
1 „ tölgy .. .. 50 .. 65
1 „ bükk „ 26 .. 38
1000 drb. tölgy szlkaró 36 , 45
1000 „ feny szlkaró ... ... ... ... ... ... ... 24 ~ 30 „

Frészm és fát földo gozó ipart- lep szintén több van a vármegye terü-

letén. Ezek közül felemlíthetk Pozsonyban a Durvay, Sprinczl és Hubert
czégek gzfrésztelepei, melyeken az egyes uradalmaktól megvásárolt nyers
faanyag dolgoztatik fel. Ezeken kívül több uradalom saját frészteleppel ren-

delkezik, melyeken az uradalmi erdk nyerstermékei nyernek feldolgozást,

hogy félgyártmányokként, közvetetlenül az uradalmi rakhelyekrl adassanak
el; így: Pálffy Miklós herezeg malaczkai uradalmának gzmfrésze három
kerettel, három körfrészszel, esztergapaddal és faaprítógéppel. Károlyi Lajos
gróf stomfai birtokán van egy turbinás vízifrész, két keret- és egy kör-

frészszel. Pálffy János gróf czajlai birtokán szintén egy vízi turbinás mf-
rész két keret- és körfrészszel. Hohenlohe herezeg morvaszentjánosi birtokán

egy vízi mfrész 1 kerettel. Pálffy József gróf szomolányi uradalmában —
Szomolányon és Jókon - - 2 vízi mfrész 1— 1 kerettel, 2—2 körfrészszel,

továbbá fagyapot, zsindely és parketta elállítására szolgáló gépekkel. Ezeken
kívül található még 12 kisebb parasztfrész.

A fát feldolgozó és fát fogyasztó nagyobb ipartelepek közül kiemelend

:

a Pálffy József gróf szomolányi és vittenczi uradalmaiban Szomolány és

Jók község határában felállított 2 vegyi gyár, melyekben faszesz, faeczet,

eczetsavas produktumok, aeetov, s ezekkel kapcsolatosan faszén és kátrány
termeltetik. E vegyi gyárak egyike évente 10.000, másika 15.000 rméter
bükkhasábfát használ fel a jelzett vegyszerek elállítására s mindkét gyár
kazánjának ftéséhez évente 12—14 ezer rméter különféle tzifa kell.

A Harseh Testvérek czégnek Pozsony közelében, Ligetfaluban felállított s

gzerre berendezett skatulya- és ládikagyára, mely évenként 4—5000 kmt.

lágy faanyagot, nevezetesen a dunamenti ligetek nyár-, fz- és égerfáját

dolgozza föl s így a gyártelep alkotásával a dunamenti ligeti erdknek eddig

értéktelen s csak tzifára fölhasznált lágy fanemei, értékben lényegesen

növekedtek. A pozsonyi kefegyárnak évente 4—5000 köbméter bükk és

tölgy haszonfára van szüksége, a morvamenti uradalmi erdkben mintegy
12 szurok- és kátrányéget kemencze van berendezve, a melyekben a kiirtott

erdei fenytuskók gyantadús részeibl, száraz lepárlás útján, terpentinolaj,

kátrány, faeczet és faszén termeltetik. Egy-egy ily kemencze 50 rméter tuskó-
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fát foglal magába, melybl átlagos 14 napi lepárlás után mintegy 880 kg.

terpentinolajat, 1375 kg. kátrányt, 600 kg. í'aeczetet és 3600 kg. faszenet

nyernek. Ezeken kívül a Kis-Kárpát hegylánczolat távolabb fekv, s nehe-
zebben megközelíthet részeiben, a szénégetés es széntermelés is megemlítésre
méltó mennyiségben történik.

A fának tövön, az erdben, nagyobb vállalkozók részére való eladása, a
vármegye területén nem szokásos, s úgy a sz. kir. városok, valamint a ren-

dezett nagyobb uradalmak s a magán erdbirtokosok túlnyomó része, a
faválasztékok termelését házi kezelésben foganatosítván, a termelt s földol-

gozott faanyagot saját rakhelyeiken értékesítik.

Külkereskedelem és fakivitel tekintetében a fakereskedés tehát e vár-

megyében látszólag kevésbbé élénknek és kevésbbé figyelemre móltónak
tnik fel, e látszattal szemben azonban a fentebb kitüntetett kedvez értéke-

sítési viszonyok azt bizonyítják, hogy a vármegye különleges viszonyai követ-
keztében, az erdk évi fatermésének legnagyobb része a vármegye piaczain

talál fogyasztókra.

Ezek után a vármegyében dívó erdgazdálkodás bvebb ismertetése és

megvilágosítása czéljából nem lesz fölösleges az egyes nagyobb erdbirtokok-
ban folytatott gazdálkodást az alábbiakban röviden ismertetni.

E vármegyének legnagyobb erdbirtokosa Pálffy Miklós herczeg. Erd- Pá^y
™if°*

birtokának kiterjedése 50.34P68 k. hold, melybl: 30.840"48 fenyveserd, gazdasága.

17.698"03 bükkerd és 1783*17 ligeti erd. A fenyveserdk a morvamenti
homoksíkságon, a bükkerd a Kis-Kárpát hegylánczolat nyugati oldalán és

a ligeti erdk : a Morva folyó balpartján és árterületében, összesen 20 község
és 2 puszta határában fekszenek.

Az erdbirtok hitbizományt alkot, melyet a gyri hsnek, Pálffy II. Miklós
grófnak fia, IV. Pál, Magyarország nádora alapított 1653. évi nov. 5-én.

A hitbizomány kihirdetése azonban csak III. Károly alatt történt, Pozsony
vármegye 1726. évi augusztus 22-én tartott gylésében.

E hitbizományi erdket már régen, jóformán a hitbizomány kihirde-

tésétl kezdve, az akkori idk viszonyainak megfelelen, elég rendszeresen
kezelték. Azonban az 1879. évi XXXI. t.-cz. életbeléptével készült és

kormányhatósági jóváhagyást nyert rendszeres gazdasági üzemtervek szerint

:

az erdbirtok 11 erdgazdasági kerületre, illetleg pagonyra osztva, szálerd-
ós sarjerdüzemben, a kijelölt véderdk pedig szálalóüzemben kezeltetnek ós

pedig, a fenyveserdk : 80 éves forda és 5 éves felújítási idszak számításba
vétele és tarvágások alkalmazása mellett, szálerdüzemben olyképpen, hogy
a tarrá levágott vágásterületek, a tuskók kiirtása után, négy évig mezgazda-
ságilag megmíveltetnek és az 5-ik évben erdei fenycsemetével ültettetnek ki.

A bükk- és tölgyerdk 100 éves forda mellett szintén szálerdüzemben, de
a fokozatos fölújítási vágásmód elvei szerint olykép kezeltetnek, hogy azokon
a vágásterületeken, melyeken a felújítás természetes úton : makkvetéssel
teljesen nem sikerült, a hézagok tölgy-, lúcz- és vörös feny- s helyenként
kriscsemetékkel ültettetnek ki, egyes bükkvágásokban pedig — fanem-
változtatás czéljából — a terület jegenyefenymaggal telepíttetik alá. A ligeti

erdk és az egész erdk a 40 éves fordájú sarjerdüzemben kezeltetnek, a
vágások felújítása pedig természetes úton, sarjadzásokkal, vagy tölgy-,
kris- és égercsemeték kiültetésével, mesterséges úton történik. Végül a Kis-
Kárpát hegylánczolat egyes meredek hegyoldalain kijelölt uradalmi véderdk,
100 éves forda mellett, szálaló üzemre vannak berendezve, kihasználásuk
azonban, ez id szerint, teljesen szünetel, s csakis a szükségelt erdsítési
munkálatok hajtatnak végre.

Az uradalmi erdkben, különösen az erdei fenyvesekben mesterséges
úton végrehajtott s végrehajtandó terjedelmes erdsítéseket 10—15 éven át

sodronykerítéssel védik meg a gazdag szarvas-vadállománytól okozható káro-
sításoktól.

Az egész erdbirtokban, kivéve a Kis-Kárpát hegylánczolaton elterül
bükkösöket, igen belterjes gazdálkodás folyik, a mit különben is megkövetel-
nek ez erdk fekvése, a vidék kedvez faértékesítési viszonyai, s fleg az, hogy
a közeli alsó-ausztriai és morvaországi községek és iparvállalatok jól fizet
és állandó fogyasztói e faanyagnak és faválasztékoknak.
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A jóváhagyott gazdasági üzemtervek szerint: ez uradalmi erdkben a
jelenlegi LO éves félfordaszak alatt évenként átlagosan 448-70 k. hold erd-
terülel kerül vágatásra, évenként közel 75.386 tömör köbméter nyers fater-

méssel s e fhasználati fatömegen kívül évenként még mintegy 12.000 köb-
méter elbasználati fatömeg kerül rendes kihasználásra és földolgozásra.
A letarolt vágásterületekbl évenként átlagosan 3500 k. hold terület mester-
séges úton, esemeteültetéssel erdsíttetik be s csak 93 k. hold beerdsítése
terveztetik természetes úton, magvetényüléssel és sarjadzással. A mesterséges
erdsítések 3

/4 részben erdei fenycsemetével történnek és az e czélra évente
szükségelt 4—5 millió drb. különféle csemete az uradalmi erdkben minta-
szeren berendezett és kezelt csemetekertekben termeltetik.

Az évi fatermésnek, illetleg az évenként kihasznált faanyagnak a feny-
erdkben 49° -a, a tölgyerdkben 30 %-a, a bükkerdkben 6 °/ -a és a ligeti

erdkben 25 °/ -a haszonfára s különösen épületfára, különféle frészárúra,
vasúti talpfára, parkettákra, burkolatkoczka, szlkaró s egyéb különféle
hasított árúkra dolgoztatik fel, a többi pedig tzifának értékesíttetik.

A termelt fának fürészárúra való földolgozása czéljából gzerre beren-
dezett, nagyobb frésztelep állíttatott fel Malaczkán, a hol évenként átlag
18.000 drb frészrönk, mintegy 7500 tömörköbméter fatömeggel dolgoztatik

fel. E frészteleppel van egybekötve a terjedelmes faraktár, honnan évenként
átlag 3000—3500 vasúti kocsirakomány faanyagot adnak és szállítanak el.

Innen indul ki az uradalmi keskenyvágányú s gzerre berendezett 11 kilo-

méter hosszú, már említett erdei vasút is.

Az uradalmi erdk évenként és holdanként átlag 6—7 korona tiszta jöve-

delmet hoznak, habár az uradalmi erdk tekintélyes részét tev bükkösök arány-
talanlú keveset jövedelmeznek és az erdbirtokra évenként oly terhek nehe-
zednek, melyek az évi jövedelmet tetemesen csökkentik. Ezek az adók s a
terhes kezelési költségek, továbbá az évenként való mesterséges erdsítések
költségei s végül különösen az a kivételes s a vármegyében egyetlen birtoknál

sem szükségelt tetemes évi kiadás, melyet itt, a gazdag vadállománytól
okozható károsítások megakadályozása czéljából, a terjedelmes évi vágás-
területek bekerteléséhez szükséges sodronykerítések felállítására kell fordítani.

Ez erdk kezelését a Malaczkán székel uradalmi erdhivatal fnökének
s uradalmi erdmesternek vezetése és felügyelete mellett 5 törvényes szak-

képzettséggel bíró és 8, azzal nem bíró, de gyakorlatilag képzett erdtiszt

teljesíti, míg az erdvédelem és az erdrizet pontos végrehajtása czéljából

30 szakvizsgázott erdr és 23 erdszolga van alkalmazva. Ezeken kívül még
egy erdmérnök, egy erdészeti számellenr, egy frész- és egy faraktár-gondnok
egészíti ki a kezel erdtiszti személyzetet.

Felemlítésre méltó még, hogy ez uradalmi erdkben 1897-tl kezdve
terjedelmes s a 100 k. holdat meghaladó vízterület halastavakat is készí-

tettek, s ezekben fleg a ponty- és a pisztrángtenyésztést honosították meg,
oly kedvez sikerrel, hogy a legutóbbi három halászati év eredménye szerint,

a halastavak tiszta jövedelme a vízterület k. holdja után 120—130 korona

összegre rúgott.

Károlyi Lajos Az elbb említett uradalmi erdségekkel közvetetlen szomszédos a Károlyi
gr erd- Lajos gróf nagybirtokos stomfai uradalmához tartozó és hét község hatá-

rában fekv erdbirtok, mely régente Pallenstein uradalom czímén 1519-ig

a Szentgyörgyi grófoknak, 1519-tl 1553-ig a Szeredy családnak, késbb
Salm Neuberg grófnak és 1592- 1867-ig Pálffy Miklós grófnak volt a tulajdona,

a mely évben az uradalmi erdket Károlyi Lajos gróf vette meg, illetleg

cserélte el a sopronmegyei surány-patyi uradalmáért. Ezek a magánerdk
már 1834-tl kezdve a tömegszakozási mód elvei szerint elkészített gazdasági

üzemterv alapján kezeltettek.

Kiterjedésük 15.808 kat. hold és részint bükkösök, részint ligeti erdk.
A bükkösök és fenyvesek 80 éves fordájú szálerdüzemben, a ligeti erdk
pedig 40 éves fordájú sarjerdüzemben kezeltetnek. Az összes erdterületbl

11.000 k. h. vadaskert, mely sodronykerítéssel van ellátva s fleg a magas
vad tenyésztése miatt jelenleg is használati korlátozás alatt áll.

Az egész erdbirtok gazdasági állapota igen jó, mert az erdbirtok évi

fatermése teljesen ki nem használtatván, abban tetemes fakészletek vannak
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fölhalmozva és azért, mert a letarolt vágásokban az erdsítések kitn sikerrel

s különösen a bükkös erdrészekben tölgy,- lúcz- és vörös fenycsemeték
ültetésével hajtatván végre, az így alkotott és értékesebb fanemekbl álló

fiatal erdrészek ez erdbirtok gazdasági értékét nagyban emelték.

Ez id szerint évente mintegy 24.000 köbméter faanyagot termelnek, mely
évi fatömegbl a tölgynél 20 °/

, a bükknél 8% és a fenynél 45% haszon-
faként, a többi pedig tzifaként értékesíttetik a pozsonyi és a bécsi fapiaczon.

A termelt haszonfának frészárúra való földolgozása czéljából vízerre beren-
dezett turbinás mírész szolgál, két frészkerettel és egy körfrészszel.

A gyöngébb minség és eladás alá nem kerül tzifát pedig egy ura-

dalmi téglagyár és több mészkemencze üzemben tartására használják, a mely
ipartelepek évente mintegy 10,000 köbméter selejtes tzifát fogyasztanak el.

Az erdsítésekre évrl-évre nagy súlyt helyez az uradalom s azokat

túlnyomóiag mindenütt 3—4 éves iskolázott tölgy,- kris- és fenycsemetékkel

SZÜROK-KEMENCZE A MALACZKAI URADALOMBAN.

hajtja végre. A szükséges , csemetéket kitnen berendezett és megmívelt
csemetekertekben nevelik. Átlag évenként 5000 kor. fordíttatik erdsítésekre
és mintegy 1500 kor. a csemetekertek fentartására.

Az erdbirtok holdanként 5 korona tiszta jövedelmet hoz, habár~az évi
fatermésnek csak alig 2

/3 részét használják ki és az erdbirtokot, az! adón
és egyéb közterheken kívül, holdanként mintegy 2*5 kor. kezelési és rzési
költség is terheli.

Az uradalmi erdbirtok kezelését egy törvényes szakképzettség uradalmi
erdmester felügyelete és vezetése mellett, 6 gyakorlatilag képzett erdtiszt,
az erdvédelmi és rzési teendket pedig 6 szakvizsgázott erdr, 5 vadász-
segéd és 16 erdszolga teljesíti, kiknek összes évi járandósága mintegv
40.000 korona.

A morvamenti homoksíkságon még WenJcheim Frigyes gróf nagy-
birtokosnak van 3958, Hohenlohe Oelhringen Keresztéig herczegnek 6366 és a
cs. és Hr. családnak 2326 k. holdnyi erdei fenyvese, melyek hasonló rendszeres
kezelés alatt állanak, jövedelem tekintetében azonban azokon jóval alul
maradnak, mert ez erdségek túlnyomó része középkorú s még nem vágható
állabokat alkotván, az azokban évenként termelhet fatömeg gyengébb min-
ség és mennyiségileg is jóval kevesebb.

A Kis-Kárpát hegylánczolat nyugati oldalán terülnek el Pálffy József
gróf, id. Pálffy János gróf, Pálffy István gróf és Zichy Pál gróf erdségei,
a melyek szintén rendszeres kezelés alatt állanak.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 19
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Pozsony erd-
gazdasága.

Pálffy József grófnak az erdbirtoka közel 9767 k. h., ebbl azonban
-000 k. h. a byitranlegyei vittenczi hitbizományi uradalom kiegészít része,

melynek szintén Pálffy József gróf az ez id szerinti haszonélvezje.
Az erdöáég harmada tölgyerd, kétharmada bükköserd, elszórtan erdei

és jegenyefény-törzsekkel.
A S/.oniolányban felállított kétkeret vízi mfrészen az évenként termelt

feny- ós bükk-liaszonlat frészárnra dolgozzák föl, a selejtfából pedig évente
nagyobb mennyiseim fagyapotot is készítenek. Ezeken kívül oly teljes be-
rendezés asztalosmhely is van felállítva, hogy abban az építészethez
szükségélt mindenféle anyagok, nevezetesen parketták, ajtók, ablak- s kép-
rámák, valamint bútordarabok is készíttetnek.

A bükkös erdk évi hozama mintegy 12.000 m s
, melybl 18% haszonfára,

60% vegyszerek gyártására, 28% pedig tzifára dolgoztatik föl.

Ebben az uradalomban van ugyanis fölállítva a már említett két vegyi
gyár. A selejtes tzifát a gazdasági gyárakban és téglaégetkben fogyasztják el.

A termelt fát a vágásokból úsztatással és a már említett keskeny-
vágányú erdei vasúton szállítják ki. Az erdbirtok ez id szerinti jövedelme
az erdei vasút kiépítésével lényegesen emelkedni fog. A megfelel kezel és

rz személyzet itt is alkalmazva van, s nagy gonddal és pénzáldozattal tör-

ténik évenként a letarolt vágások felújítása is.

Id. Pálffy János gróf erdbirtoka 16.041 k. hold, melybl 3237 k. hold
tölgyes, 12.804 kat. hold pedig bükkös, szintén szórványosan jegenye- és

erdei fenyvel.
Az évi fatermés feldolgozása és értékesítése jóformán azonos az elbb

említettekkel, mert a tölgy-, bükk- és fenyhaszonfa itt is frészárúra, bútor-

léczekre s kisebb mezgazdasági szerszámfára dolgoztatik föl a két uradalmi
vízi mfrészen, míg az évenként közel 20.000 köbméter mennyiségben termelt

tzifának 45 %-a vegyszerek elállítására Pálffy József gróf vegyi gyáraiban
nyer földolgozást, 55 %-a pedig mint tzifa értékesíttetik, fleg Pozsonyban,
az uradalom saját farakodó helyén.

Felemlítésre méltó különben, hogy a jelzett uradalmi erdkbl 6000 k. h.,

kiegészít része annak a három millió korona érték s jótékonyezélú iskolai

alapítványnak, melyet a nemes gróf 1900-ban alapított, s a mely ez id
szerint — s a birtokos haláláig — a m. k. vallásalapok igazgatóságának ellen-

rzése és felügyelete mellett, az uradalmi erdhivataltól kezeltetik.

A vármegye területén fekv sz. kir. városok közül : Pozsony, Szentgyörgy,
Bazin és Modor városoknak van önállóan kezelt nagyobb erdségük.

Ezek közül nem lesz érdektelen Pozsony sz. Tcir. város erdbirtokát
illetleg, a városi erdhivataltól 1899-ben összeállított történeti és gazdasági
leírás alapján, kivonatilag a következket felemlíteni:

Az erdbirtok valószínleg már a XII. században jutott a város tulaj-

donába és pedig oly alakban, mint a milyen jelenleg is, a mint ezt az 1769.

évben készült térkép igazolja. 1674. évi február 19-én adatott ki a legels
erdészeti szolgálati utasítás, ily czímen: „Instruction für die Waldt und Aw
Forster, wornach Sie sich ím Holz Ausstheilen zue Richten habén." A városi

erdknél ugyanis már 1674-ben alkalmazva volt „2 Waldtforster", „2 untere

Awforster" és „2 obere Awforster".

Az erdkre nézve az els üzemtervet 1769-ben készítette Fries Ernst

pozsonyi esküdt mérnök, mely munkát a térképpel együtt a városi levéltár-

ban rzik. Ez üzemterv szerint a városi erdk 102 részre voltak osztva és

évenként 32—45 k. h. erd taroltatott le.

1827-ben, az akkori magy. kir. ferdigazgatóság az erdbirtokot újabbi

felmérés és becslés alá vette, mely alkalommal a hegyi erdk a 110 éves,

a város lamacsi erdeje pedig a 100 éves fordának megfelelleg olyképpen osz-

tattak be, hogy a hegyi erdben évenként 1350 O-öl = 4263 m 3
, a lamaesi

erdben pedig 508 o-öl = 1604 m 3 hasáb-, szerszám- és galyfa legyen

kihasználható.

Ezt a beosztást 20 évig, azaz 1847-ig pontosan be is tartották. Ekkor
azonban, a város nagyobb pénzszükségleteinek fedezhetése czéljából, nagyobb

fa 1 öi negeket használtak ki s így az erdt lényegesen túlhasználták. Az 1854. év

folyamán a városi erdbirtok gazdasági állapota fölülvizsgáltatván, az akkori
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helytartóság a folyton növekv városi kiadások fedezhetése czéljából, az

1854. évi 22.934/5217. számú rendeletével, az 1827-ben készült gazdasági

üzemtervet megváltoztatta és elrendelte, hogy 10 évig, azaz 1865-ig a ligeti

ci'dkben a 30 éves forda mellett, évenként 1483 öl, a város hegyi erdejében,

a megállapítva volt 110 éves fordának 100 évre való leszállításával, évenként
2334 öl, és végül a lamacsi erdben az eddig megállapítva volt évi fahozam
- -,-ével több, azaz évente 710 Q-öl hasáb-, haszon- és galyfa használtassák ki.

1868-ban a városi erdket újból felmérték s a fatömeg részletesen

megbeesültetvén, ez alkalommal kitnt, hogy a városi erdket oly mér-
tékben használták túl, hogy az elírt évi hozam már alig volt készletben,

minek következtében új gazdasági üzemtervet készítettek, a 80 éves fordát

véve alapul.

Ez az üzemterv azonban az erdtörvény életbeléptével hatályon kívül

helyeztetvén, a városi erdkre 1884 folyamán új gazdasági üzemtervek
készíttettek. A gazdálkodás ez id szerint ez új és hatóságilag jóváhagyott
üzemterv alapján történik.

A városi erdk összes kiterjedése 508T81 k. h., melyhez még 282*72 k. h.

egyéb és terméketlen terület tartozik. Az erdsített területbl 1110 -47 k. h. a

Duna partján és árterületében fekv ligeti erd, 3971 "34 k. h. pedig a Kis-

Káipát hegylánczolaton terül el. A ligeti erdk ffaneme: 76% nyár, fz
és éger, 24 % kris, juhar, szil és ákácz. A hegyi erdk ffaneme : 64 °/

bükk és gyertyán, 29 °/ tölgy és 7 °/ feny.
Az erdbirtok 7 különálló erdkerületre van osztva, melynek mindegyike

külön üzemterv szerint kezeltetik, és pedig : az A) üzemosztály (Pötsen-liget)

30 éves sarjerdüzemben, a B) üzemosztály (Ó-liget) 40 éves fordájú sarj-

erdüzemben, a C) üzemosztály (városi erd) 100 éves fordájú szálerdüzem-
ben, az D) üzemosztály (Eger-erd) 40 éves fordájú sarjerdüzemben, az E)
üzemosztály (Steuergrund) 40 éves fordájú sarjerdüzemben, a F) üzemosztály
(lamacsi erd) 100 éves fordájú szálerdüzemben s végül a Kásmacher-sziget
nev ligeti erd 30 éves fordájú sarjerdüzemben.

Ez utóbbi s a Duna folyó medrében fekv szigeten van a pozsonyi
vízvezeték fkútja is fölállítva, s a jelzett erdségbl fleg ez okból 16 -28 k.

holdat véderdnek jelöltek ki, és pedig- 6*28 k. h. a sziget legfels csúcsán
a jégzajlás okozta károk megakadályozása végett, 10 k. h. pedig a kút körül,

annak közvetetlen védelmére. S minthogy e sziget a partszakadásoknak szer-

fölött ki van téve, a jelzett erdrészben a használatok ez id szerint teljesen

szünetelnek. A városi erdkben a II. fordaszakban üzemtervileg elírt évi

hozamterület 65 -34 k. h., 7413 m3 fatömeggel, s azonkívül évente elhaszná-
latképpen még mintegy 400 m 3 selejtes tzifa is termeltetik.

Az évenként letarolt vágásterületbl mintegy 40 k. h. természetes úton,

sarjadzás és magvetényülés útján újul fel, 25 k. h. ellenben mesterséges úton,

csemeteültetéssel erdsíttetik s a szükségelt csemetéket a városi erdkben
berendezett s kitnen kezelt csemetekertekben termelik.

A mesterséges erdsítések a hgeti erdkben tölgy-, ákácz-, közönséges
és amerikai kriscsemeték ültetésével, a laposabb helyeken pedig nyár- és

fzdugványozással történnek, még pedig lehetleg mezgazdasági köztes-

használattal kapcsolatosan, a hegyi erdkben pedig tölgy-, kris- és lúczfeny-
csemetéket ültetnek, továbbá tölgymakk-rakással és jegenyefenymag-alá-
telepítéssel erdsítenek.

Az évi fatermelést haszonfára és tzifára dolgozzák föl s fleg a haszon-
fát kedvez áron adják el, mert a tölgy- és ákáczhaszonfa szlkaró készí-

tésére alkalmas 1"6 m. hosszú rönkökre felvágva, igen nagy keletnek örvend.
A bükk- és égerhaszonfa a pozsonyi kefegyárban talál elnyös értéke-

sítésre, míg a ligeti erdkben termelt lágyfanemeket, különösen a nyár-
és íüztörzseket a Harsch és Társa czég közelben lev skatulya- és ládika-
gyárának adják el. Bár a tzifa árainál az utóbbi évtizedben némi árcsök-
kenés tapasztalható, a városi erdbirtok még ez id szerint is holdanként
és évenként közel 550—6 kor. tiszta jövedelmet hoz. Az évi fatermés leg-
nagyobb része a városi faraktárban adatik el. A városi erdbirtokot két
törvényes szakképzettség erdtiszt kezeli, kiknek egyike, mint városi erd-
mester, egyidejleg a városi erdhivatalnak is a vezetje. Az egész erd 12

19*
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védkerületre osztatván, ezekben az erdrizetet és az erdvédelmi teendket
12 szakvizsgázott erdr teljesíti, kik közül négy az els fizetési osztályba,
kett a másodikba és hat a harmadikba van besorozva. Az erdtisztek és
erdrök élethossziglan vannak megválasztva és nyugdíjképesek,

nádasáé A Kis-Kárpát hegylánczolat keleti oldalán terül el Modor szab. kir.

városnak, a vármegye területén aránylag a legjobb karban lev és a leg-
jövedelmezbb erdbirtoka, a mely királyi adomány útján már a XIII. század-
ban jutott a város tulajdonába. Az 1864-ben alkotott városi „Waldordnung"
rendkívül részletes és igen szigorú intézkedéseket tartalmaz, úgy az erd-
birtok kezelésére, mint különösen az erdei károsítások és kihágások meg-
akadályozására nézve. Ugyané szabályzatban említés tétetik már a „Waldt-
forster"-ekrl, valamint egy „Saag-Mihl"-rl is. Az erdbirtok rendszeres és
üzemtervszer kezelése azonban csakis az 1879. évi XXXI. t.-cz. életbe-

léptével vette kezdetét.

Az erdbirtok kiterjedése 4164 k. h., ebbl 797 k. h. tölgyes, 700 k. h.

jegenyefenyves és 2667 k. h. bükkös, elszórtan jegenyefeny, tölgy, kris,
juhar, gyertyán, továbbá vörös és erdei, valamint lúczfenyvel, olyképpen, hogy
az erdbirtok túlnyomó része a legkedvezbb elegyes arányú vegyes álla-

bokból áll.

A jegenyefeny már 200 m. tengerszin fölötti magasságtól kezdve egész
550 m. magasságig teljesen elegyetlen vagy bükkel és tölgygyei kevert szép
növekvés vegyes állabokat mutat.

Az erdbirtok 100 éves fordában, a fokozatos felújító vágásmód elvei

szerint kezeltetik, 3 vágás-sorozatra osztva s évenként 45 -93 k. h. hozamterület
taroltatik, 9627 tömörköbméter fatömeggel. A nyert fatömeget épületfára,

haszonfára és tzifára dolgozzák fel. A város vizi erre berendezett egykeret
frészén évenként átlag 1000—1200 darab feny-, tölgy-, juhar- és bükk-
rönköt dolgoztat fel frészárúra.

A letarolt vágások beerdsítése túlnyomó részben természetes úton,

önvetényüléssel történik, a legjobb sikerrel; azokban a részekben azonban,
hol fanemváltoztatás vagy talajjavítás czéljából a mesterséges erdsítés
kikerülhetetlen, valamint a teljesen fel nem nyílt vágások hézagain: az erd-
sítés tölgy-, kris-, lúcz- és vörös fenycsemeték ültetésével igen jó sikerrel

hajtatik végre, mit legjobban bizonyítanak a már letarolt vágásokon alakult,

igen jó növekvés és zárlatú vegyes fanemekbl álló fiatal erdrészek.
Az erdbirtok kezelését egy szakképzett erdtiszt, mint városi erdmester

vezeti, az erdrizet és védelem gyakorlása czéljából pedig 5 szakvizsgázott

erdr van alkalmazva.
E városi erdbirtok, kedvez gazdasági állapotánál fogva, mely miatt

az évenkénti erdsítési költségek igen csekélyek, mert továbbá az erdei károsí-

tásoknak csak kis mértékben van kitéve, az erdrizet és védelem is kevesebb
védszemélyzet állandó alkalmazását igényli, s végül, mivel az erdbirtok évi

fatermése, különösen a termelt fának jóminsége s nagyobb használhatósági
értéke miatt e vidéken igen kedvez árban értékesíthet, a vármegyében a

legtöbbet jövedelmez erdbirtok, mert holdanként és évenként 8 kor. 40 fül.

tiszta jövedelmet hoz.

Megjegyzésre méltó különben az is, hogy ez erdbirtokot, kies fekvése

és a vidék egészséges, üde levegje miatt nyáron át igen sokan látogatják.

Itt az ország különféle vidékeirl számos család nyaral évente s az idegen-

forgalom gyarapítására s a nyaralóközönség állandó tartózkodása és kényel-

mének biztosítása czéljából számos kényelemmel berendezett nyaraló épült.

Végezetül fölemlítést érdemelnek Szentgyörgy és Bazin szab. kir. váro-

soknak a Kis-Kárpát hegylánczolat keleti oldalán elterül 2154, illetleg

2071 k. holdnyi, továbbá a gróf Pálffy család seniorátusi s hitbizományi
alkotó uradalomnak a Duna partjain és árterületében fekv, mintegy 2537 k.

holdnyi és az Esterházy Mihály gróf cseklészi és szempczi hitbizományi
uradalmához tartozó 2123 k. holdnyi erdbirtok, melyeket a kormányhatósági-
lag jóváhagyott gazdasági üzemtervek alapján, szintén önállóan alkalmazott,

-zakképzett erdtisztek kezelnek, s holdanként és évenként átlagosan 6— 7 kor.

tiszta jövedelmet nyújtó, jókarban lev nagyobb erdséget alkotnak.
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PÁLFFY JÓZSEF GRÓF ERDHÁZI
VADÁSZKASTÉLYA.

azánk nyugati vaddús vidékei-

hez csatlakozik Pozsony vár-

megye is. Hogy a vármegye
vadbség és tenyésztés tekintetében

magas színvonalon áll, az szerencsés

természeti viszonyaiban keresend, mert
a Morva és Dima szögétl észak-kelet

felé, Nyitra vármegye határáig húzódó
Kis-Kárpát hegységtl jobbra elterül
Vágvölgyben s a balra elterül Morva
völgyében az erd és mez arányosan
van elosztva, a hol a vad búvóhelyet

és táplálékot bven találhat. De nem szkölködik az erdrészletek egyenletes

elosztásában az úgynevezett Mátyusföldje sem. A Csallóköz már kevésbbé
van ilyen kedvez helyzetben, mert habár a Duna mentén a ligeti erdk
bven fordulnak el s a vad búvóhelyeiül szolgálhatnának, az árvizek e kedvez
körülmény hatását csökkentik. Másrészt abban a kedvez helyzetben van a

vármegye, hogy a nagybirtokok szintén egyenletesen vannak elosztva a

megye egész területén s ezek a vadtenyésztésnek valóságos oázisai, mert
furaink költséget és fáradságot nem kímélve, a vadat évrl-évre szaporítják,

a mi a szomszédos területeknek rendkívüli elnyére van. Innen magyarázható
az, hogy a vármegye egyes vadászatkedveli, a községi vadászterületek

bérli, szép eredményeket érnek el. Igaz azonban, hogy e bérlk és társu-

latok, vadászbérleteiket — kevés kivétellel — szintén szakszeren és kímélve
kezelik.

Az apró vad a vármegye egész területén többé-kevésbbé mindenütt
bven található; legszaporább azonban mégis a Vág és a Kis-Duna között.

Kisebb mennyiségben fordul el a Csallóköz alsó részében. A magas vad a
morvavölgyi fenyvesekben és a Kis-Kárpátokban fordul el nagy mennyi-
ségben s elvétve a dunai ligetekben.

A vadállomány szaporodásával lépést tart a vadorzás is. S e tekintetben
a vadorzás minden kigondolható módjával találkozunk. Ezek között talán

aránylag a legritkább s a vadállományra a legkevésbbé veszélyes, a lfegy-
verrel való orzás. Ennél sokkalta gyakoribb és sokkal veszélyesebb a tr-
rakás, mely a vármegye egyes vidékein oly mérveket ölt, hogy például egy
20—30 ezer holdnyi vadászterülettel rendelkez nagybirtokos személyzete
negyedévenként 2—3 ezer trt szed fel.

A legújabb idben a fogoly- állományra oly veszélyes tojás-szedés kezd
divatba jönni s tekintve, hogy ennek ellenrzése és az ellene való védekezés
alig lehetséges, a vadorzásnak ez a módja a fogoly-állományra végzetessé
válhatik.

Jóllehet, a hatóságok mindent elkövetnek, hogy a tetten ért vadorzók
szigorú megbüntetésével számukat csökkentsék, st a vadorzók elszaporo-
dása következtében Pozsonyban és piaczán csak igazolvány mellett lehet

vadat eladni, de ez intézkedéseknek eredménye alig mutatkozik.
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Vadász-
terület

Ltt vadak
kimutatása.

Vadnemek.

PÁLFFY MIKLÓS HERCZEG VIVRATI VADÁSZKASTÉLYA.

Pozsony vármegye összes
vadászterülete 678,459 k.

holdra tehet , melybl
522,440 k. hold mez s

egyéb, és 156,019 k. hold
erd. Az erdterületbl a
Kis-Kárpát hegységre esik
78,026 k. hold, tehát ala-

csony hegységi és 77
;
993

k. hold lapály és ligeti erd.
A vármegye 4 rendezett

tanácsú városának vadász-
területei, mint községi va-
dászterületek, bérbe van-
nak adva. A bérösszegek
az utóbbi idben igen ma-
gasra szöktek, úgy hogy
vannak oly községi vadász-
területek, hol a kat. hol-

danként! bér 80 fillér. A legnagyobb vadászterületek tulajdonosai a vár-
megyében : Pálffy Miklós herczeg, kinek vadászterülete 100,434 k. hold,
melybl 51,210 k. hold erd, 49,225 k. hold egyéb terület. Hohenlohe herczeg,
kinek vadászterülete 40,000 k. hold, melybl 12,009 k. hold erd, 28,000 kat.

hold egyéb terület. Károlyi Lajos gróf, kinek vadászterülete 22,335 k. hold,
melybl 14,408 k. hold erd és 7927 k. hold egyéb terület. Esterházy
Mihály gróf, kinek vadászterülete 20,917 k. hold; 3000 k. hold erd, 17,917
k. hold egyéb. Id. Pálffy János gróf, kinek vadászterülete 28,539 k. hold,
melybl 17,760 k. hold erd, 10,779 k. hold egyéb terület. Pálffy József
gróf, kinek vadászterülete 17,500 k. hold, melybl 11,000 k. hold erd, 6500
k. hold egyéb terület. Ifj. Pálffy János gróf, kinek vadászterülete 8998 k. hold,
melybl 2664 k. hold erd, 6334 k. hold egyéb terület. A nagyszombati
vadásztársulat, melynek vadászterülete 6000 k. hold mez s egyéb. A gróf
Pálffy-család seniorátusi uradalma, melynek vadászterülete 5140 k. hold,

melybl 1613 k. hold erd, 3527 k. hold egyéb terület. Glósz Ern és társair
kiknek vadászterülete 3500 k. hold szántó és egyéb. Wiener Welten lovag,

kinek vadászterülete 4470 k. hold szántó s egyéb. D'Hennin Angelika her-
czegn, kinek vadászterülete 5199 k. hold, melybl 749 k. hold erd, 4450
k. hold egyéb terület. Pálffy Béla gróf, kinek vadászterülete 5100 k. hold,

melybl 500 k. hold erd, 4600 k. hold egyéb. Molnár László, kinek vadász-
területe 2960 k. hold, melybl 100 k. hold erd, 2860 k. hold egyéb. Üchtritz-

Amade Emil gróf, kinek vadászterülete 4370 k. hold, melybl 120 k. hold erd,
4250 k. hold egyébb. A herczegprimás, kinek vadászterülete 2089 k.hold melybl
1089 k. hold erd, 1000 k. hold egyéb. E nagyobb vadászterületeken kívül

még több fúrnak s több társulatnak van kisebb-nagyobb vadászterülete.

A fent elsorolt legnagyobb vadászterületek tulajdonosainak pontos
ljegyzékei szerint az utolsó 10 évben ltt vad egy évi átlaga a következ

:

Szarvasbika: 147, szarvastehén és borjú: 173, dámvad: 194, zbak és-

suta: 261, vaddisznó: 93, mezei nyúl: 22,401, üreginyúl: 7959, fáczán: 4360,.

fogoly és fürj : 21,246, erdei szalonka : 286, vadrucza : 1037 darab. Összesen
tehát 58,157 darab.

A káros vad (emls és szárnyas), kóbor ebek és macskák 10 évi átlaga
1 5,746 darab. A fent átlagban kimutatott vadat 277,552 k. holdon lövik, esik

tehát 4*77 k. holdon egy darab vad.

A vadnemek közül elfordul a vármegye területén : a szarvas, a niely

aligha svadja a vármegyének. Hogy mikor és ki telepítette, arról biztos

adatok nincsenek, de az valószín, hogy ez a vad a Kis-Kárpát hegységben
már több évszázad óta található. A múlt század elején a jelenleg Károlyi

Lajos gróf, akkor Pálffy Nándor gróf stomfa-borostyánki uradalmában egy
vadaskert állott fenn, melyben nagy mennyiség fvad volt. A fvad az egész

Kis-Kárpát hegységben és a morvavölgyi fenyvesekben nagyobbára vadas-

kertekben tenyésztetik, még pedig : Pálffy Miklós herczegnek három oldalról
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bekerített 48,012 k. holdnyi, Károlyi Lajos gróf 11,000 k. holdnyi teljesen

bekerített, ifj. Pálffy János gróf 1747 k. holdnyi részben bekerített, id. Pálffy

Jáuos gróf mintegy 10,000 k. holdnyi részben bekerített s Pálffy József gróf

mintegy 10,000 k. holdnyi részben bekerített vadaskertjében. Az állomány
hozzávetleg 4000 darabra tehet. Azonkívül elfordul mint váltóvad szór-

ványosan a Kis-Kárpát hegység be nem kerített részeiben, a Duna és Morva
folyó ligeteiben.

A fvadnak ez a szapora volta s talán a vérfelfrissítés hiánya okozza
azt, hogy a kis-kárpáti szarvas fejdísze és nagysága, a mármarosi vagy
bélyei szarvasok fejdíszétl és nagyságától távol áll. A fvad e visszafejl-

désének javítására s fleg az agancsképzdés fejlesztésére különféle szerek,

a többi között a Holfeld-féle por is használtatott, azonban eredmény nem
igen volt tapasztalható.

A lovadat a fent említett vadaskertekben nagy mennyiségénél fogva
mesterséges takarmánynyal, még pedig széna-lombtakarmánynyal, kuko-
liczával, vadgesztenyével, burgonyával, répával és makkal etetik. A széna-
és lombtakarmányt erre a czélra készített pajtákban, a nedvdús takarmányt
pedig a fákhoz ersített vályúkból nyújtják a vadnak. Ezenkívül a vad szá-

mára só-nyalatókat állítanak fel. A Pálffy Miklós herczeg vadasában fel-

állított legújabb só-nyalatókba az agyagon és són kívül még a Bartel-féle

etet mészport is keverik. Ezt a három alkatrészbl összegyúrt, tésztanem
anyagot, hordozható sónyalatók alakjában, ládákban nyújtják a vadnak.

E vadasokban egyes években a fvadnál járványok észleltettek. 1 884-ben
Károlyi Lajos gróf stomfai vadasában, tüdvész következtében, mintegy200 drb
és 1898-ban Pálffy Miklós herczeg vadasában 70 darab hullott el lépfene

következtében. Károlyi Lajos gróf vadaskertjébl, miután a fvad annyira
elszaporodott, hogy annak csökkentésérl kellett gondoskodni, él vadat
adtak el Ausztria-, Tirol-, Németország-, Franczia- és Oroszországba. A szám-
szer legnagyobb küldemény 90 darab volt, mely a Kaukázusba, az orosz

császári borsumi vadaskertbe szállíttatott, s kivéve 1 drbot, mely a rekeszben
Podvolocsiszkánál elhullott, szerencsésen érkezett rendeltetési helyére. Meg-
jegyzésre méltó, hogy a vad vasúton és tengeren a rekeszben történt szállí-

tása alatt csak vizet és zabot kapott táplálékul. A szállítás 3 hétig tartott.

Szarvas.

„MOM REPAS" VADÁSZLAK A MALACZKAI URADALOMBAN.
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Az említett fúr stomfai vadasából benépesíti fvaddal Szatmármegyében a
saját, továbbá a kincstári, laposbányai és fernezelyi erdgondnoksági, nem-
különben a nagybányai és felsbányai városi erdket, melyeket bérel.

A szarvasvadászat sikeres gyakorlása czéljából a Kis-Kárpátok legszebb
fekvés helyein vadászkastélyok és vadászlakok épültek, a hol szarvasbgés
alkalmával a fúri társaságok legelkelbbjei zik a vadászat sportját.

Az utolsó évtizedben a szarvaslövetésnek a bgés ideje alatt való
bérbeadása nagy mértékben terjedt el s tekintve, hogy a németországi bérlk
nagy árakat fizetnek egy-egy szarvas lelvetéséért, a kisebb vadászatok tulaj-

donosai is bérbe adják területüket. A vármegyében átlag évenként mintegy
340—350 darab szarvast és tehenet lnek.

Dámvad. A vármegye második nagy vadja a dámvad. Ez itt három vadaskertben
található, úgymint Esterházy Miklós gróf cseklészi 460 k. holdnyi vadas-
kertjében mintegy 400 darab, Pálffy Miklós herczeg nagy vadasában, e

ezélra külön elkerített helyen, a hol mintegy 100 drb és Károlyi Lajos gróf
stomfai vadasában, a hol 500 drb dámvad található.

E lovadat a gróf Károlyi-féle vadasba 1848. év eltt Lichtenstein her-
czegtl szerezték be; Pálffy Miklós herczeg vadasáb a pedigl886-ban került

és mind a két vadasban örvendetesen szaporodott. A lapátok fejldése teljesen

kielégít. Ezt a fvadat is mesterséges takarmánynyal táplálják. A Károlyi
és Esterházy grófok vadasaiból részben élve adnak el, részben mind a
három vadasban együttvéve évente 190—220 darabot lnek. A muffionból (ovis

musimon) 5 drbot 1891-ben telepítettek Károlyi Lajos gróf vadasába s ma
már mintegy 40 darab látható. Pálffy Miklós herczeg vadasába 1899-ben
telepítettek 5 darabot s ezek 1902-ig 12 darabra szaporodtak; 2 darab tüd-
vészben hullott el. Ezt a vadat is mesterséges takarmánynyal táplálják.

Lövésre eddig Károlyi Lajos vadasában 1 darab került,

özvad. Az zvad Pozsony vármegye egész területén elfordul, úgy a Kis-
Kárpát hegységben, mint a lapály- és ligeti erdkben. Legnagyobb mennyi-
ségben ott, a hol a fvad nem honol. A Morvavölgyének a folyó közelében
lev szántóin és rétjein, a melyek kisebb-nagyobb erdrészletekkel vannak
környezve, úgy hogy nem ritka eset, hogy G-ajar község határában, a szántó-

földeken, 15—20 darabot lehet látni. Azonban e vad testalkata és agancs-
fejldése sem kielégít, talán éppen szapora volta miatt. Lövésre kerül évente

a vármegyében 400—500 darab,
vadsertés. a vadsertés a Kis-Kárpátok hegységében, a Pálffy és Károlyi grófok

vadasaiban, szép számmal fordul el, azonkívül elszéled a morvavölgyi
fenyvesekben, valamint a Szempcz nagyközség határában fekv Esterházy
Mihály gróf szentmártoni erdejében, a hol az állomány mindig a téltl függ,

mert ers tél alkalmával vándorol le a Kis-Kárpátokból a mintegy 6—

8

kilométerre fekv sík erdkbe, a hol azután nagyobbára meg is marad. A vár-

megyében évente 140—150 darabot lnek.
A mezei nyúl a vármegye egész területén nagy mennyiségben fordul

el ; de legnagyobb a szaporodás Pozsony, Nagyszombat, a Vág folyó és a

Kis-Duna közötti területen, továbbá Pálffy Miklós herczegnek és Károlyi

Lajos grófnak a Morva-lapály némely helyein fekv vadászterületein.

Kevésbbé szapora a nyúl a Csallóköz alsó részeiben, azonban itt is nem
megvetend eredményeket érnek el. Esterházy Mihály gróf, Pálffy Miklós
herczeg, vagy Károlyi Lajos gróf 5—6 fúri vendégével egy napon át

1600—2000 darab nyulat l ; a vadászat eltart reggeli 10 órától délután 4-ig,

közben 1 órai étkezéssel. De ehhez aránylag hasonló eredményeket érnek el

kisebb vadászterületeken is. A vármegyében évente mintegy 40—50 ezer

nyulat lnek.
Az üregi nyúl a morvamenti fenyvesekben fordul el nagy mennyi-

ségben, de majdnem az összes lapályerdkben is található kisebb-nagyobb
mennyiségben. Ennek az erdre és a terményekre káros vadnemnek a lövése

a Nimródok kedvencz mulatsága, mert a kicsi s gyors futású állatka lövése

nem könny. Miután az erdben és terményekben nagy károkat okoz, némely
uradalomban kipusztítását, vagy a minimumra való leszállítását határozták el.

Erre törekedtek fleg Pálffy Miklós herczeg uradalmában, a hol 1899-ben

21,692 darabot lttek, de azért nem tudták kipusztítani, mert a reá követ-
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kez években is 6000—8000 darabbal szerepelt a ljegyzékben. A vár-

megyében mintegy 10,000 darabot lnek.
A szárnyas vadak között felemlítend els sorban a fáczán. A fáczán

a vármegye egész területén el van terjedve. Alig van berek az egész vár-

megyében, a bol található nem volna.

A szarvas után a fáczán tenyészete a vadászterületek tulajdonosainak

ftörekvése és ezt oly magas fokra emelték, hogy a fáczán jelenleg a vár-

megyében már a közönségesebb vadak közé számíttatik.

A fáczánnak nagyobb mennyiségben való tenyészete s különösen egy

helyen való összpontosítása tekintetében az els helyet foglalja el Esterházy

Mihály gróf tenyészete. Hogy az említett fúr fáczán-tenyészeténél a dege-

nerácziónak elejét vegyék, a tojásokat évente Angliából hozatják s nagyob-

bára mesterséges úton s csak részben költetik ki kotlós-tyúkokkal vagy

pulykákkal. A tojások nagyobb részét szintén az Angliából hozatott költ-

gépekkel költetik ki és a csirkéket tápláló-gépekkel nevelik fel abban a

Fáczán.

ID. PÁLFFY JÁNOS GRÓF SOLIROVI VADÁSZKASTÉLYA.

fáczánosban, a melyben az állomány felfrissítésére vagy szaporítására szük-

ség van.

A fáczánnak gépekben való felnevelése biztosabb és olcsóbb is, mint
a tyúkkal vagy pulykával való felnevelés, mert a gép jobban védi meg a

fáczán-csirkéket az idk viszontagságaitól. A csirkéket eleinte ftt tojással,

késbb rizs-tojás-kevérekkel és tisztított hangyatojással, végül ftt búzával

etetik.

Az eddigi tapasztalat szerint kiköltetett a fenti gépekkel a hozatott

fáczántojásokból 80—85°/
, felneveltetett 55— 60°/

, ami igen szép eredmény,
tekintve azt, hogy a tojások a hosszantartó szállítás alatt minségben mégis
csak szenvednek.

A fáczánokat minden fáczánosban egész éven át búzával etetik, illetleg

a búzát az arra elkészített és tisztántartott cserkészútakra szórják. Az említett

uradalomban az utolsó 10 év alatt összesen 16,426 darabot lttek, nagyobbára
kakast, tehát évenként átlag 1642 darabot.

A közönséges fáczánon kívül még szépen szaporodnak más külföldi, s

ékes tollazatúkról nevezetes fáczánfajok is, mint : a király, arany, elliot,

mangol és a versicolor. Szép eredményeket érnek el a fáczántenyésztés terén

különösen Pálffy Miklós herczegnél, Károlyi Lajos, id. és ifj. Pálffy János
grófoknál, a Pálffy grófi család seniorátusi uradalmában, Hohenlohe és

D'Hennin herczegeknél, Üchtritz és Zichy grófoknál. A vármegye egész terü-

letén évente mintegy 12—13 ezer fáczán keiül teritékre.

A fogoly a vármegye egész területén nagy mennyiségben fordul el. Fogoly.

Fleg a könny homokos talajt kedveli, a hol kénye-kedve szerint kotorhat
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Fürj.

Haris

Szalonka.

Túzok.

Vízi

szárnyasok.

Vidra és róka.

Vadaskertek.

s e részben kedvez viszonyok között van ; másrészt táplálkozása könny s

búvóhelyei is eleget talál.

Az uradalmakban, különösen ers telek alkalmával; etet kunyhókat
állítanak fel, a melyek alá a vadnak búzát hintenek. Mennyisége mégis
évente változó, mert kedvez szaporodása a tél szigorúságától és a költés

alatti idjárástól függ. A tojásnak a vadorzók által való szedése az állományra
végzetessé válhatik, mert azt ellenrizni s ellene védekezni alig lehetséges.

A marháját legeltet pásztorfiú, vagy a szántóján dolgozó munkás, tavaszszal,

a költés ideje alkalmával könnyen megfigyeli, hogy honnan repül ki s száll

\ issza a költ fogoly-pár; ily módon megtalálja a fészket s kiszedi a tojásokat,

miután pedig a lelkiismeretlen kufárok a tojás darabját 16—20 fillérrel fizetik,

s egy fészekben néha 18—20—24 tojás is található, a lelet a vadorzónak jó

keresetet nyújt, a nélkül, hogy veszélylyel járna. A vármegye területén
50—60 ezer fogoly kerül teritékre.

A fürj a vármegyének fleg déli részein fordul el. Száma egyenletesen,

de folyton apad. Míg 1893-ban 31 vadászterületen 3145 darabot lttek, addig
az 1902. évben 38 vadászterületen 738 darab került teritékre. Az utolsó 10

évben évenként átlag 3200 darabot lttek. A haris a vármegye területének

nedvesebb helyein elvétve mindenütt elfordul. Mintegy 100—150 darabot lnek.
A szalonka tavaszszal inkább a hegységben, szszel pedig nagyobb meny-

nyiségben a lapály-erdkben fordul el. Évente mintegy 160—180 drbot lnek.
A túzok elfordul az egész Csallóközben, elég nagy mennyiségben.

Tekintve azonban óvatosságát, csak mintegy 40—50 darab kerül teritékre.

E szárazföldi vadnemeken kívül elfordulnak nagy mennyiségben a

Duna, a Kis-Duna, a Feketevíz, a Morva és a Vág folyó mentén a leg-

különfélébb vízi szárnyasok, a többi között nagy mennyiségben a vadlúd és

a vadrucza.

A vadlúd az szi húzásnál, kb. szeptember 20-tól egészen az ers fagyok
beálltáig, illetleg az els hóesésig, tartózkodik a Duna mentén, nappal az

szi vetéseken, éjjel pedig a Dunapart legelhagyatottabb és hozzáférhetetlen

helyein ezer számra. A szántókról délfelé húz a Dimára, fleg akkor, ha
harmat nem volt, hogy szomját és fürdési vágyát kielégítse ; rövid id múlva
ismét visszaszáll a téli vetésre, este felé, napnyugta eltt, vagy néha a teljes

sötétség beálltával megszokott éjjeli tanyájára a Dunapartra, a honnan
ismét napfelkelte eltt az szi vetésre száll vissza.

A szenvedélyes Nimródnak a vadlúd húzása izgató, de nem mindig
eredményes mulatság. Évente mintegy 80—100 darabot lnek.

A vadrucza a már említett folyók mentén mindenütt nagy mennyiségben
fordul el, úgy a csörg-, mint a tke-rucza.

Mennyisége az egyes mocsaras helyek lecsapolásával némileg apadt

ugyan, s azért inkább a folyómenti részekre szoríttatott, de itt még mindig
elegend található. Évente mintegy 2000—2500 darabot lnek.

Elfordulnak ezenkívül a folyamok s fleg a Duna mentén a daru, a

gém, a különféle vízi szalonkák, pegazinok, a kormorán. a vízi galambok stb.

Az emlsök között felemlítend a vidra. Az emls ragadozók közül a

vármegyében nem sok fordul el, a mi a vadtenyésztés és a vadfelügyelet

nagy kifejlettségére vall.

A róka elvétve mindenütt elfordul, fleg a Kis-Kárpátokban, s innen
azután néha-néha lesompolyog a közelfekv fáczánosokba, a hol azonban
elbb-utóbb kelepczébe kerül. Évente 400—450 darabot lnek. Elfordulnak
ezenkívül a görény, a nyest és a menyét, melyek mindannyian nem szívesen

látott vendégei a fáczánosoknak.

A szárnyas ragadozók közül elfordulnak a vércse, a különféle kányák,

sólymok és az ölyv, azonkívül a varjú és a szarka.

Pálffy herczeg és a Pálffy grófok, valamint Károlyi Lajos gróf vadas-

kertjei sodronykerítéssel vannak kerítve; ez 2 méter magas és 2—3 méter

távolságban álló faoszlopokból s az oszlopokra alul srbben, felül pedig

ritkábban 16—18 sor 3—4 %-es sodrony van feszítve, illetleg verve.

E kerítések felállítása és fenntartása nagy összegeket igényel, mert például

az 1869. évben Károlyi Lajos gróf 11,000 k. holdnyi vadaskertjének kerítése

- melynek kerülete 20,765 folyó öl — 90,000 koronába került.
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IFJ. PÁLFFY JÁNOS GRÓF VADÁSZLAKA A PDDMERICZI URADALOMBAN.

Esterházy Mihály gróf cseklészi vadaskertje 2 m. magas kfallal van Keng ura-

bekerítve. Említésre méltó, hogy e vadaskertben 2 különleges vadnemmel
tettek kísérletet. Néhány évvel ezeltt a kengurut és tynamút telepítették e

vadaskertbe. Két pár kenguru érkezett, melyek közül 1 darab szállítás közben
hullott el és három darab megmaradt. A kenguru-család az éghajlatot igen
jól állotta, st 16°—18°-os hidegben sem esett baja ; az egyik nstény meg
is fiadzott s a kölyke fel is nevelkedett, azonban a 460 k. holdnyi vadas nem
nyújtott elég teret, gyakran 10 méter hosszú és 2 méter magas ugrásaik-

nak, úgy, hogy a 2 méter magas kfalon könnyen keresztül szöktek. Egyszer-
kétszer sikerült ket a vadasba visszaterelni, de végre egy ízben, az állatot

nem ismer szomszéd cssz, valószínleg ijedtségbl, leltte mind a kettt.

A másik különleges, de szárnyas vad, a Tynamu rufescens, vagy az Tynamu.

úgynevezett inambú. Ez a szárnyas vad hasonló a fogolyhoz, nála azonban
nagyobb. Repülni nem szeret s arra csak a végs esetben szánja el magát,
akkor is lomhán és alacsonyan repül ; de annál gyorsabban tud futni s ezért

lóháton szokták vadászni. Évente 2—3- szór 6—8 tojást rak, tehát igen
szapora. Nevezetes sajátsága az, hogy a jércze tojásait a kakas üli, költi

és neveli is fel a csirkéket, s így mindig több kakasra, mint jérczére van
szükség. Húsa jobb, mint a fáczáné. Az éghajlatot jól állja, tenyészete jól

halad.
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Pozsony vármegye területén a vízzel kapcsolatos mszaki tudomány
gyakorlati alkalmazásának jelentékeny szerep jutott. Közép-Európa
leghatalmasabb folyóvize, a Duna, mely majdnem ezer kilométer

hosszaságban szeli át hazánk területét, a vármegye nyugati szélén, Dévény
felett, a Morva folyó torkolatánál lépi át az ország határát s folyása Pozsony-
nál délkeleti irányt véve, egy-két kisebb megszakítással a bs-nyáradi határig
70 km. hosszban vonul át a vármegye területén. Közvetetlenül Pozsony alatt

ágazik ki belle az érsekújvári Kisduna, mely a Tiszáéhoz hasonló számos éles

kanyarulattal Jókáig keleti, onnan pedig szintén délkeleti irányban, a Dudvág
torkolatáig szeli át a vármegye területét, a Csallóköz északi határát jelölve

s a Feketevíz és a Dudvág által a Kis-Kárpátok keleti lejtjén fakadó összes
patakok vizét befogadva, majd Gutánál a Vág folyóval egyesülve, csak
Komárom alatt tér ismét vissza száz kilométerrel fentebb elhagyott anya-
medrébe. A Duna jobb oldalából, ugyancsak a vármegye területén, a csúny-
somorjai határon ágazik ki a mosonyi Kisduna, mely azonban Bezenyéig
mintegy tíz km. hosszban csak határfolyót alkot a vármegyében s Magyar-
Óvárott a Lajtával, Gyrött meg a Rába vízrendszerével egyesülve s a
Pozsony, Mosony és Gyr vármegyék területéhez tartozó Szigetközt körül-

határolva, Göny felett ömlik be ismét a Dunába. A Morva folyó székelyfalu-

dévónyi szakasza mintegy 60 km. hosszban Alsó-Ausztria és Pozsony vár-
megye határát alkotja. A Kis-Kárpátok nyugati lejtjén fakadó vizek négy
nagyobb patak medrén át ömlenek beléje. Végül még a Vág folyó alkot ter-

mészetes határt Pozsony és Nyitra vármegyék között, Szered és Sopornya
vidékén, közel 20 km. hosszban; mellékvízfolyások azonban nem ömlenek
bele a vármegye területérl.

Pozsony vármegyének e vázolt vízrendszere tehát kisebb részben a Morva
folyó, nagyobb részben az érsekújvári Kisduna, egészben véve pedig a Duna
folyam vízgyjt területéhez tartozik; s a tagolt értelemben elbb említett

két vízgyjt terület között a Kis-Kárpátok gerincze alkotja a vízválasztót,

úgy hogy az egyik terület a bécsi medencze, a másik pedig a kis magyar Alföld

medenczéjének északnyugati széléhez tartozik. Ez a megkülönböztetés a föld

árjának, vagyis a talajvizek folyási irányának szempontjából fontos.

A vízépítészet az állam kezében van. Magánérdekeket javarészben csak
az ármentesítés, a patakok és a belvizek szabályozása s ezek révén a talaj-

javítás érint; de e magánérdekek is nagyobbára külön érdekeltségekké csopor-

tosulnak, st a vízjogról szóló törvény hatálya alatt, a hol kell, kötelezleg
is külön érdekeltségekké csoportosíttatnak. A folyóvizek szabályozásánál az

állam a vízépítési munkálatokat nemcsak vezeti, felettök nem csupán a fel-

ügyeletet gyakorolja, hanem költségeiket is viseli.

E két különböz szempontból a vármegye területére vonatkozó vízépí-

tési munkálatokat külön-külön kell megismertetnünk.

1. FOLYÓVIZEK SZABÁLYOZÁSA.

A folyóvizek forrásaiktól, illetleg keletkezési helyeiktl kezdve szün-

telenül rombolják a medreiket alkotó anyagot s azt folyásaik útján tova-

sodorva, tördelve, koptatva, medreikben részben ismét lerakják s belle
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zátonyokat, partnövedékeket és szigeteket építenek s így egyrészt romboló,

másrészt meg alkotó hatásuk van. így van az a Dunánál és a többi pozsony-
megyei vizeknél is, melyek a Keleti Alpesek, Kárpátok és a Tátra lehordott

omladékaiból építették a kis magyar Alföldet. így épült fel a Duna ausztriai

kavicsos és homokos hozadékából a Csallóköz fels talaja, úgy hogy az a
diluvium végéig, elbb csak a Komárom vármegyével határos keleti részen

emelkedett ki ; a Csallóköz nyugati területének fels talaja pedig késbbi
alluviális képzdmény, mely az állóvizeket e vidékrl - a Fert-tava és

néhány mocsár kivételével — teljesen leszorította. De annál jobban bvel-
kedett a Csallóköz folyóvizekben. Ismeretes természeti tünemény, hogy a
folyóvizek, torkolataiknál, a magukkal sodort hordalék anyagából, a tenger-

ben deltákat, a görög A-nek megfelel háromszög sík földfelületeket

építenek, s hogy e folyamdelta felülete össze-vissza, át meg át van szve
víz-erekkel, melyek medrein át a folyóvíz a tengerbe megérkezik. Ezek a
delták a legújabb alluviális geológiai üledékek közé tartoznak s legkiválóbb
tipusuk a Nilus deltája, Kairó, Alexandria és Port-Said között. Kicsinyben
ehhez hasonló topográfiája van a pozsonymegyei Csallóköz és a Szigetköz
fels részének Pozsony, Nádszeg és Mosony között.

Midn a fejld Duna még nem a pontuszi, hanem csak a magyar
medencze tengerébe ömlött, torkolatánál deltát alkotott, mely késbb, a kis

magyar Alföld keletkezésekor, kisebb-nagyobb szigetek csoportozatává, majd
a Csallóközzé és a Szigetközzé alakult át.

A Csallóköz fejldése els felében, ennek a szigetcsoportozatnak a képe
minden dimai árvíz után megváltozott. Az árvizek dúsabb hordaléka egyes
vizmedrekbe lerakodván, azok vízfolyását elzárta s a folyóvíz a laza talajban

új medreket vájt ki magának, miközben az újabb meg újabb üledékek a talaj

felszínét is magasabbra emelték. A Dima finomabb homokos és iszapos üle-

déke évezredek növény- és állatvilágának feloszló maradványával képzdve,
alkotta meg a termtalajt.

Amíg az itt letelepedett nép vadászatból, halászatból és állattenyész-

tésbl élt, addig nem kellett a Dunát szabályozni, mert az árvizek iszapja

megtermékenyitette a mélyebb fekvés réteket és legelket. A mint azonban
az stermelés emez ágai már nem nyújtottak elég táplálékot a szaporodó
népnek, s az nemcsak a magasabb fekvés földségek, hanem a régi vízerek
kiapadó völgyületeit is mívelni kezdte , — bekövetkezett a szabályozás
szüksége is.

A kezdetleges víz-szabályozás néhány évszázaddal ezeltt indulhatott meg,
olyképpen, hogy egyesek az él vizek medrével közleked völgyületek nyílásait

elgátolták, és ez egyes rövidebb, csupán az illet völgyületet áttölt föld-

gátakkal földjeik elárasztását megakadályozni iparkodtak. Ez azonban
keveset használt s így az árvizek ellen való védekezés, vagyis a nagyvíz-
szabályozás lassanként közszükséggé fejldött. Talán a XVIII. században
történt, hogy a vármegye az egyes gátakat maga vette kezelésbe s rend-
szeresebb védekezést igyekezett meghonosítani ; a mi azonban kell vízmtani
eltanulmányok és kell mszaki vezetés híján, szintén nem járt ered-

ménynyel. Az árvíz pusztításai végre a múlt század derekán összetömörí-
tették az egyes érdekelt birtokosokat, hogy közös ervel maguk védjék meg
javaikat a közös ellenség rombolásától.

így alakult meg elbb 1876-ban a régebbi „Csallóközi vízszabályozási
társulat

u
-ból az ..Alsó-Csallólcözi és Csilizhözi ármentesüö társulat", melynek

árterületébl mintegy 30,000 k. hold Pozsony vármegyéhez tartozik, a Duna
mentén Felbártól Bsig, az érsekújvári Dunaág mentén pedig Vásárúttól
Alsónyárasdig vonuló védgátakkal. Ugyanitt a csallóközkürt-vásárúti gát-
szakasz, mint az utóbb említett gátvonal meghosszabbítása, jelenleg épül-
félben van. A társulat gátrendszerének egyéb vonalai a Duna, a Vágduna és
az érsekújvári Kisduna mentén Gyr és Komárom vármegyék területén
vannak.

A nagydunamenti gát felfelé való folytatása Felbártól Vajkán, meg
Gútoron át Szunyogdiig, és onnan Vereknyén és Hidason át az éberhardi
magaslatig az érsekújvári Dunaág mentén, a magyari öblözet gátszakaszával
együtt, a felscsallóközi érdekeltség árterét védi. 1886-ban ez az érdekeltség

A Csallóköz.

Az els víz-

szabályozás.

Az els víz-
szabályozó,

társulatok
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is összeforrott, s a „Fels-Csallóközi ármentesítö társulat" -t& alakult Somorja
székhelylyel. E társulal védeti földterületének közel 95,000 k. hold kiterjedése

van. melyei 1 10 kilométer hosszban kiépített töltések védenek az árvíz pusztí-

tása ellen.

Az 1875-ben alakult nyitramegyei vágbalparti ármentesítö társiüat

árterületének átellenében a vízjogi törvény hatálya alatt 1888-ban a föld-

mívelésügyi minisztertl hivatalból megalakított ..Vágjobbparti ármentesítö

társulat" 79 kilométer hosszú védgátja Pozsonymegye keleti szélét Szeredtl
délnek Zsigárdig védi a Vág árvizeinek rombolásától. Az említett két

községen kivül még Vágszerdahely, Vága, Galánta, Taksony, Szeli, Deáki
és Pered jelentsebb pozsonymegyei helységek határai tartoznak a társulat

árteréhez, 30,000 holdat jóval meghaladó kiterjedéssel.

A védgátak összefügg felépítése a Csallóköz felszínét átszöv száz

meg száz régi meder él vízfolyását végképp megszüntette, és csupán a

talajvizek lassan mozgó árját hagyta meg a homokos kavicsból felépült,

vizet átereszt altalajban. A Dunaszerdahely és Bs között elterül, elég

magasra fel nem iszapolt vidéken, a föld árja belvizeket fakaszt, s a mezket
mocsarassá teszi. E talajvízbl származik Bs fölött a Csiliz patak forrása,

mely alantabb Gyr- és Komárom vármegyék határán ömlik a Dunába, és a

patasi ásott csatornán át vezeti le Nyék és Várkony közelébl a mocsaras
vidék belvizeit.

A folyóvizek partjain elterül földek értékének növekedése a szabá-

lyozás továbbfejldését vonta maga után. Míg a föld kisebb érték volt,

tulajdonosát nem igen bántotta a folyóvíz ama szeszélye, melylyel partjait

alámosva, azokból sok holdra men nagyobb területeket apródonként leszag-

gatott, s azok helyén újabb meg újabb medret vájt magának. Egyes föld-

birtokosok különben késbb sem tudták földjeiket az ily rombolások ellen

megvédeni, s az els partbiztosítások — a kanyargós folyóvíz homorú part-

jainak a kimosások és leszakítások ellen való megvédése — oly szakaszokon
történtek, a hol a víz eróziója egyes helységek értékesebb bels telkeit, vagy
késbb a már összefügg védgátak egyes vonalait fenyegette a beomlás
veszélyével. Ilyen kisebbszerü partvédezeteket a XVIII. században, különösen
Pozsony környékén s a város védelmére, közköltségen építettek pozsony-
vidéki gránitkbl. Ugyanakkor a Duna egyes mellékfolyásait zárták el

kgátakkal Pozsony átellenében. Ezek voltak az els zárógátak. A XIX.
század harminczas éveiben „Dévény és Gútor között a Duna bizonyos
irányának állandósítása czéljából számos ksarkantyút építettek." De ezek

„még rosszabb állapotokat okoztak, mert a víz a ksarkanytúk megkerü-
lésével elhagyta elbbeni medrét ... és az új medrek a réginél rendet-

lenebbekké alakultak.
1
' (L. Vízügyi Közlem. VIÍ. 138. 1.) Csak a 70-es

években került a sor valamivel nagyobb szabású partbiztosítások építésére,

de akkor is minden szabályozási rendszer nélkül
;
pedig ez idben már

nemcsak a partok megóvása, hanem jó hajóutak alkotása is befolyásolták

a szabályozást. A többi között akkoriban egészítették ki a pozsonyi part-

védezetet, és építették meg a gútori és a doborgazi partot véd nagyobb
kgátakat. A Duna fmedre, különösen Pozsonytól lefelé a Fels-Csallóköz
mentén, még oly rendetlen volt, hogy több ágra szakadozva folyt benne a

nagyesés szilaj víz, mely a közbees apró szigetekkel együtt, Vajka község
határában, mérföldnyi szélességet is elér, s hol az egyik, hol a másik
mederágban jutott a hajózás igényeinek csak némileg is megfelel nagyob-
bacska víztömeg. A hajózás pedig csak úgy vált lehetségessé, hogy minden
egyes Pozsony és Göny között közleked hajót, a medret jól ismer s

változásait éber figyelemmel kísér hajóvezetvel kellett ellátni. E szerteszét

ágazó és minduntalan változó kisebb medrekben azután tág tere nyílt a

hajózást vagy a jég normális lezajlását akadályozó zátonyképzdésnek. Ez a

körülmény igen gyakran nagy jégtorlódásokat és pusztító árvizeket okozott.

Ezért már a 70-es években s a 80-as évek elején szükségessé vált a Duna
medrét helyenként kotrásokkal is rendezni, de az egységes szabályozás hiánya
következtében ez is kárba veszett kísérletnek bizonyult, mert a kotrások
helyén egyes árhullámok újabb zátonyokat raktak le.
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A Fels-Duna vízfolyásának e mizériái, rendszeres és alapos szabályozás ^^ff;^
na

nagy konczepczióját érlelték meg az intéz körökben. A kezdeményezés
érdeme Bodohj Lajos miniszteri tanácsos, vízi-mérnököt és Ordódy Pál volt

közmunka- és közlekedésügyi minisztert illeti meg. A Fels-Duna szabályo-

zását elrendel törvényjavaslatot Kemény Gábor báró miniszter az ország-

gylés elé terjesztvén, az törvényerre emelkedett (1885. VIII. t.-cz.); a

minisztérium pedig a szabályozás megvalósítása czéljából Pozsonyban, gya-
korlott folyammérnükökbl összeállított külön hivatalt szervezett, melynek
vezetését Kecskés Sándor fmérnökre, a szabályozás irányítása és végrehajtása

felett való közvetetten felügyeletet pedig Fekete Zsigmond országos középí-

tési felügyelre bízta.

A Dunának e Dévénytl Duna-Radványig terjed és 34 millió koronára
elirányzott szabályozásából Mosony, Gyr és Komárom vármegyék területein

kivül az oroszlánrész Pozsony vármegye területére esett. A dévény-bsi
Dimaszakasz részére a pozsonyi víztömeg-mérések adataiból a szabványos
mederszélesség, középvízre, 300 méterben állapíttatott meg, mellvízszín alatti

2 méteres szabványos mélységgel s kilométerenként átlag 29 czentiméteres

vízszín-eséssel. A végrehajtandó szabályozás czélja az volt, hogy a sokmedr,
megoszló, szeszélyes vízfolyás helyett, mely sem hajózásra, sem pedig a zajló

jég továbbszállítására alkalmas nem volt, a f Dunának egyetlenegy, lehet-
leg egész víztömegét levezet nagy medre állandósíttassék, mely hajózható
is legyen, de jégtorlódásokra ne szolgáltathasson alkalmat; a régi medrek
pedig idvel hordalékkal telvén meg, azok területe egyelre az erdmívelés
számára hasznosítható legyen. E czél és a megállapított szabványok szem
eltt tartásával indult meg a Ftls-Duna szabályozása 1886-ban a bs-szapi
szakaszon Gyr vármegye területén. A bsi, gútori, somorja-csölöszti, nagy-
bodaki, körtvélyes-vaj ka-sülyi és dévény-pozsony-gaiczi Dunaszakaszok kerül-

tek sorrendben szabályozás alá a megye területén. A hol az új fmeder
jobb vagy balparti vonalozása meglev partokon vonult végig, vagy azok
egyenetlenségeit szelte át, ott partvédezeteket építettek ; a hol e vonalozás
egy-egy régi meder hosszába esett, ott a vizet az új mederbe terel kgátakat
(ú. n. „párhuzam-mvek u

-et) emeltek, melyeket - - a régi vízfolyások meg-
szntetése czéljából — helyenként keresztirányú kgátakkal a parttal

kötöttek össze. A hol az új medervonalozásnak egy-egy éles vagy hirtelen

kanyarodású vízfolyás esett az útjába, ott a domború parttól alkotott fél-

szigetet, vagy a keresztez irányban fekv szigetet át kellett vágni s ez

átvágásokban kotrással és a viz sodró erejével kellett új medret alkotni

a Duna számára. Átvágások felett, vagy olyan helyeken, a hol a vonalozás
elágazó medreket szelt át, a szerint, a mint a vízfolyás viszonyai megkívánták,
a holttá szánt medrekben zárógátakat emeltek.

A vázolt szabályozási munkálatokat az egész Fels-Dunán 1896-ban
végezték be. Ekkor az e czélra szervezett mvezetség feloszlott s az évente
közel 400.000 korona költséget igényl további fentartási és szabályozási

teendket a pozsonyi folyammérnöki hivatal vette át. A szabályozásnak —
a Fels-Duna régi vadon állapotához képest — nagysiker eredménye az,

hogy kész az állandó és egységes meder, rendkívüli elnyére a normális
víziefolyásnak és hajózásnak. Am azonban még nem teljes: egyes helyeken
még mindig vannak gázlók, melyek alacsonyabb vízállások idején csak 14

decziméter sülyedésre terhelt hajókat engednek átvontatni, holott Komáromtól
lefelé a Közép-Dunán 20—22 decziméter merülés teljes terheléssel közle-
kednek a hajók. E bajok megszüntetése a változó medermélységek megfelel
szabályozásával, mely a vízfolyás természetéhez képest a kívánatos meder-
mélységek állandósítását czélozza, szintén folyamatban van s a Fels-Duna
nemcsak a nagy- és középvizekre, hanem néhány év multán kisvízre is tel-

jesen szabályozva lesz. A szabályozás e tökéletesítésének érdeme Schick
Emil folyammérnök nevéhez fog fzdni, ki nagy szakértelemmel lelkes buz-
galommal foganatosítja már 1901 óta a kisvíz-szabályozás munkáját.

A Fels-Duna szabályozásának keretében, átvágások és mederállandósí-
tások útján rendezték még a mosony gyri Kisduna kiágazását a csúnyi, gútori
és somorjai határban, nemkülönben az érsekújvári Kisduna kiágazását közve-
tetlenül Pozsony alatt, a frévi határban. Kiágazásaik medrének fixirozása
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szabályozása.
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következtében mind a két Dunaág vízszíne, de különösen az árvizek magas-
sága nagy mértékben megcsökkent s azóta e Dunaágak nagykiterjedés
vidékéi kevésbbé fenyegeti az árvizek veszedelme.

Hazai mezgazdaságunk és iparunk várható fellendülésével vízi utaink
forgalma is növekedni fog s szaporításukról is gondoskodni leszünk kény-
telenek. A duna-tiszai és a duna-szávai hajózó csatornák kiásásának ügye
mar érik; s a földmívelésügyi minisztérium csatornázási osztálya már más
hajózási csatornák alkotását illetleg is teljesített elmunkálatokat. Az érsek-

újvári Kisdima kész medre megfelel szabályozással annak idején igen könnyen
át lesz alakítható hajózásra alkalmas közlekedési úttá, a mi a jövben Pozsony
vármegyére nézve is nagyjelentség lesz.

A pozsonyi régi Malomliget helyén, a Duna balpartján, az 1899—1903.

években, a folyammérnöki hivatal tervei szerint az állam 250 hajó befogadá-
sára alkalmas két medenczéj téli kikött építtetett két millió koronát meg-
haladó költségen, mely a jövben kereskedelmi érdekeket is szolgálhat.

A Morva folyó szabályozását az e czélra Pozsonyban szervezett mszaki
kirendeltség már elkészítette. A Morva határfolyó lévén, szabályozását az
alsó-ausztriai kormány mszaki közegeivel és hatóságaival egyetértleg kell

foganatosítani. A Morva folyó pozsonymegyei balpartján szabályozás czéljából

eddig csak jelentéktelen, inkább helyi érdek építkezések történtek.

A Vág folyónak egységes szabályozását a komáromi folyammérnöki
hivatal teljesíti. Pozsony vármegye területén ez ideig Szereden és Vágszerda-
helyen épültek nagyobb partvédezetek, melyeknek meghosszabbítása és meg-
ersítése most is folyamatban van. A Vág 1903. évi rendkívüli magas árvize

Gutától visszaduzzasztva az érsekújvári Kisduna és a Dudvág közét, elárasz-

totta Nádszeg környékét, mely az árvíz ellen eddig megvédve még nem volt,

s nemcsak a mezkön, hanem a beltelkeken is nagy pusztítást okozott.

E környék ármentesítésének terve a pozsonyi folyammérnöki hivatalban már
készül s a mint az a megvalósítás stádiumába jut, ártere a fels-csallóközi

társulat árteréhez fog csatoltatni.

A Fels-Duna szabályozása a természetes vízi utak közlekedési aka-
dályait elhárítva, teljes mértékben lehetvé teszi a magyar terményeknek
olcsó szállítási díjtételek mellett való kivitelét Ausztriába, Bajorországba és

a kiépítend Duna-Odera és Duna-Elba hajózó csatornákon át a világ-

forgalom összes vízi vonalaira ; mely körülménynek a magyar közgazdaságot
és kereskedelmet érint fontosságát mérlegelni igen könny. Joggal elmond-
ható tehát, hogy a vármegye területére es folyamszabályozás Pozsony vár-

megyét ama kevés számú vármegyék sorába emeli, melyekben a vízépítészet

ezideig a legmagasabb fokig fejldött.

2. KISEBB VÍZFOLYÁSOK, TALAJJAVÍTÁSOK ES VÍZHASZNALATOK.

Fizvidékek. A vármegye területe két vízvidékre osztható, a Kis-Kárpátok hegy-
lánczától keletre es Vágvölgyre, és az attól nyugatra es Morvavölgyre.
A Vágvölgy felé a Kis-Kárpátok lejti nagyobb terjedelmek s a hegyvidék
lábánál széles síkság terül el a Vágtól a Dunáig, melybe a patakok mély
völgyeleteket vágtak be. A talaj a kelet vízvidékén a Vágvölgy oldalán

túlnyomóan kötött és forrásai bvízek.
A Kis-Kárpátok nyugati lejti sokkal meredekebbek, a dombvidék

keskeny, s a talaj a fensíkon legnagyobbrészt futóhomok ; de a Kis-Kárpátok
ezen oldalán ered patakok is elég b forrásúak.

A talajviszonyok magyarázzák meg azt a jelenséget, hogy a Vág-
völgyben végzett patakrendezések és talajjavítások maradandóbb jellegek,
mint a Morvavölgyben ; továbbá azt is, hogy a kötöttebb és jól term keleti

oldalon a gazdálkodás belterjesebb lévén, a talajjavítások is régebbi keletek
és gyakoriabbak, mint a kevésbbé termékeny, homokos talajú Morvavölgyben.

így áll a dolog a vízhasználatokkal is, mert a terület aránya szerint

jóval kevesebb malom esik a Morvavölgyre, mint a Vágvölgyre.

Patakrendezés. Az alábbiakban els sorban a patakrendezések s azokkal összefügg
talajjavítások, azután a vízhasználatok tárgyaltatnak.
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Általános szokás volt már a régi idben, hogy a malmok legnagyobb
részét a patakok anyamedrébe építették, minek az lett a következménye,

hogy az áradások a malmok vízmveit háborítván, a molnárok kénytelenek

voltak külön ár-apasztó csatornákat építeni. Ilyen ár-apasztó csatornáid alakí-

tották Pozsony vármegyében a malaczkai és kiripolczi határokban a Maiina-

patak jelenlegi fmedrét, a Miava-völgyben Kuklónál a Kopánkát, a Rudava-
völgyben a Tafruk medrét, a Stomfai-patakot és a Párna-patak ár-apasztóját,

mely Oresanka néven is szerepel, továbbá a nagyszombati- és Gidra-patakok
több ár-apasztóját. Ezeken kivétel nélkül meglátszik, hogy keletkezésük

emberi beavatkozás és munka eredménye s legtöbbnyire gazdasági érdeket

is szolgálnak, minthogy a vizenys völgyfenekeket le is csapolják.

A völgyek gazdasági hasznosítását czélzó patakrendezés régebbi idbl
igen gyéren található, mert akkoriban a hadászati szempontok és ezekkel

kapcsolatosan az élelmezéshez szükséges malmok létesítése volt irányadó.

A régebb idbl reánk maradt ily irányú patakrendezések közül legérde-

kesebb a Vármegye-csatorna, mely a Sisak- vagy Sifák-patak (Lásd Bél
Mátyás Not. Hung. II. kötet 195 1.) alsó szakaszának rendezése érdekében
készült és az úgynevezett Csádé-mocsár lecsapolását czélozta.

Már Bél Mátyás megemlékezik arról, hogy a Sisak-patakot Sárftl
Szempcz felé akarták elvezetni a Dunába, hogy a mocsár megsznjék ós

Szempcz község vizzel legyen ellátható ; de e tervnek a kivitele elmaradt.

A Csádé-mocsáron keresztül folyó patak szabályozására elször a

XVIII. században találunk kísérleteket. így találhatók tervek 1758-ból,

1767-bl és 1776-ból, melyeket azonban akkoriban, úgy látszik, csak részben
hajtottak végre. Az 1814. és 1838. évi tervek szerint alkották meg a ma is

meglév Vármegye-csatornát. Az utóbbi tervezeten, melyet Seydl vármegyei
els mérnök készített, már több lecsapoló csatorna is be van rajzolva és

ezeket, úgy' látszik, akkor már el is készítették.

Ez idtl egészen 1891-ig semmi sem történt és a vármegye mun-
kájának elnyös hatása lassanként csaknem teljesen megsemmisült.

1891-ben az érdekeltség megalakította Zichy József gróf elnöklete alatt Poz
£°**J

ál>

a ..Pozsony vármegyei csatornavölgyi vízi társulat
1"
-ot 6077 kat. hold érdekelt csatornavölgyi

területen és e társulat a csatornákat az új viszonyoknak megfelelleg ren-
V1ZI tarsulat -

dezte és állandóan rendben tartja.

A Vágjobbparti ármentesít társulat munkálatainak elhaladásával a

Vág és Dudvág között fekv nagy kiterjedés síkság birtokossága belátva,

hogy a Vág árvizei ellen biztosítva lesz, már 1885-ben behatóan kezdett
foglalkozni a mellékpatakok és belvizek rendezésével. Hosszas tervezgetés

után 1891-ben 22.223 k. h. területtel megalakult az Alsó-dudvágvölgyi vízi VágjobbParti é3

társulat, amely 1896. évben a Vág-jobbparti ármentesít társulattal egyesült
£j

só

^™f;;
.. Vágjobbparti és alsódudváyvölgyi ármentesít és belvízlevezet társulat"' czím alatt, tesítö\£r™*at.

Ez a társulat els sorban befejezte az ármentesítési munkálatokat,
melyek nem csupán a Vág árvizeinek kiöntését, de a völgy hosszában húzódó
Dudvág s annak mellékfolyója, a Blava árvizeit is kirekesztette a völgybl
azáltal, hogy Pozsony és Nyitra vármegyék határán kiépítette a Blava-
Dudvág ár-apasztóját. Ezután 1903-ban hozzáláthatott a patakok és bel-

vizek rendezéséhez, amely munkálatok most folynak.
A már megalakult és mködésben lév vízi társulatok körébe tartozik súriecsapoió-

még a ..Súrlecsapoló-társulat" . A Szentgyörgy város tulajdonában lév 600
tarsulat

hold kiterjedés Súr erd és környéke természetes medenczében fekszik,
melybe a limbachi hegyekbl jöv grinádi patak, a Bazinból jöv Saulacken,
a szentgyörgyi Opatak és a szlsi patakok sidk óta folytak s a meden-
czében raktározva maradt a víz azon része, melyet a Súr túlfolyásaként sze-
repelt Feketevíz fels végén fennállott városi zsilipen le nem bocsátottak.
Az elmúlt évtized közepén, a Súrmedenczében fekv területek gazdaságosabb
kibasználása okából, elhatározták a Súr lecsapolását s e czélra az érdekeltek
1896-ban megalakították, 2166 kat. hold területtel, a „Súrlecsapoló-társulaf-ot
s a lecsapolás legnagyobb részét már keresztülvitték.

A vízrendezések között végül felemlítend még, hogy a Csallóköz
pozsonymegyei részérl az alsócsallóközi ármentesít társulat területén lefolyó
belvizek miatt az alsó- és felscsallóközi ármentesít társulatok között sok

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 20
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viszálykodás volt, melyeknek végét szakítandó, a belvizeknek a Fels-Csallóköz
területén leend rendezése iránt a terveket kormányhatósági rendelet alapján
a kultúrmérnöki hivatal elkészítette s a 6936 kat. holdnyi belvizes terület
lecsapolását belvízrendez társulat megalakítása útján készíti el.

A felsorolt társulatokon kívül magánbirtokosok is végeztek az utóbbi
évtizedben jelentékenyebb lecsapolási munkálatokat. így id. Pálff'y János gróf
a tárnoki pusztához tartozó 1000 kat. holdas Csádé-rét lecsapolását; Pátffy
Miklós herczeg a malaczkai határban fekv 460 kat. holdnyi vizes terület

lecsapolását; Hohenlohe Keresztély herczeg a morvaszentjánosi uradalmában
503 kat. hold terjedelm terület lecsapolását stb.

A gazdasági viszonj^ok fejldésével az alagcsövezési munkálatok is napi-
rendre kerültek. E téren 1880. évig úgyszólván semmi sem történt; akkor
Pálffv Móricz gróf utat tört e munkálatoknak és a kátlóczi, jóki, vittenczi,

nahácsi stb. birtokain többrendbeli, jelenleg is jól mköd alagcsvezést
létesített. Ezt a példát követte a többi uradalom is : így a bélaházi uradalom
82 holddal, az istvánfalusi 70 holddal stb.

Ezek után érdekes egy pillantást vetni a vármegye területén az utolsó

25 évben tervezett és elkés ített patakrendezések és más talajjavítások számára
és mértékére, melyet a következ táblázatos kimutatás foglal össze

:

Sor-

szám
A talajjavítás neme

Patakrendezés

Lecsapolás ...

Alagcsövezés

Öntözés ... ...

Összesen

Tervezve
hány helyen hány holdon

7

17

22

19

65

Elkészítve

hány helyen hány holdon

3983

20399

572

1398

26352

5

13

19

5

42

872

10901

396

117

12286

Áttérve a vármegye területén fennálló különféle vízhasználatokra, azokról
csoportonként az alábbiak jegyezhetk fel:

A malmok elég nagy számmal vannak a vármegye területén, bár
utóbbi idben, a szállítási eszközök olcsósága és vízszabályozási okok követ-
keztében, számuk egyre fogy. Berendezésük csekély kivétellel kezdetleges

;

alig található néhány turbina-szerkezet ; a többi még mindig a régi felül

és alul csapott kerékrendszerrel mködik. Kártékony hatásuk, a patakok és

folyók medrébe épített gátjaik miatt, elvitázhatatlan és helyenként a meder
fenekét úgy felemelték, hogy a vízlefolyás! viszonyok a legrosszabbak lettek.

A malomipar a mezgazdaság jelentékenj^ebb felkarolását sok idvel meg-
elzte és több adat bizonyítja, hogy régebben, különösen a kisdunai mol-
nárok ers ipari testületet alkottak. Erre mutat az eperjesi malmok czéhétl
fenmaradt ólom-kancsó 1761. felírással, az akkori czéhmester Burján István

és atyamester Nagy György nevével. Ma már, különösen a kisdunai malmok,
pusztulásnak indultak. A Blava, Gidra, Párna és Nagyszombati patakokon
régi idtl kezdve fennállott malmok káros hatása már az elz évtizedekben
is sok panaszra adhatott okot, legalább azt bizonyítja a volt Fels-Nyitra
vármegye megyefnökének 1858. évbl kelt ideiglenes szabályzata (Proviso-

risches Statut), melylyel a malmok kezelését és a patakok medrének jókarban
tartását szabályozni akarta. Jelenleg a vármegye területén 260 vízi erre
berendezett malom van.

Mezgazdasági .szempontból fontosabb az öntözési vízhasználatok cso-

portja. A Blava, Párna, Gidra és Nagyszombati patakokon már a múlt
század derekán 44 helyen, körülbelül 1600 holdon gyakorolták a rét-

öntözést oly módon, hogy a magas fekvés malomárkok partját idnként
kivágták s a vizet barázdák segélyével a rétekre eresztették. Mikor azután

az öntözött rétek egy részét felszántották és káposztásokká alakították át,

mint pl. Szilincsen és Gerencséren, az öntözés gyors egymásutánban ismét-

ldött s a vízhiány miatt panaszok fordultak el. Ez vezethette Fels-
Nyitra vármegye fnökét az említett intézkedésre.
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Gyári víz-

használat.

Vízvezeték.
Komp.

A vármegye területén igen sok régi kelet öntözésre találunk a fent

említetteken kívül, melyek azonban annyira kezdetlegesek, hogy szót se

érdemelnek.
Agyári vízhasználatok aránylag kevés számban találhatók a vármegyében.

Ezek között is a diószegi, nagyszombati és magyarfalvi czukorgyárak vízzel

való ellátása emelkedik ki inkább, a czukorgyárak ipari fontossága miatt

és azért, mert a czukorgyárak a felbasznált vizet csak nagyobb nehézséggel
tudták tiszta állapotban a vízfolyásba visszabocsátani.

A vármegye területén még 20 vízvezeték- és 19 komp-vízhasználat van
elszórva különböz vizeken, melyek közül az elsk legtöbbnyire öntözési

ezélokat szolgálnak.

A halastavak legnagyobb része még a régi idkbl maradt fenn, de Halastavak

számuk napjainkig annyira lefogyott, hogy ma már csak 6 tógazdaság van a

váxmegyében. Ezek közül kett, a dejtei és felsdiósi, pisztráng-tenyésztésre

szolgál és a legmodernebb berendezés és határozottan minta-tógazdaságnak
Tekinthet.

Úgy a keletkezés idejét, mint a tavak terjedelmét véve, els helyen
áll a varmegyében Pálffy Miklós herczeg detrek-malaczkai uradalmának
halgazdasága. Már az 1720—49. évek közötti idben 12 halastava volt 414
hold terjedelemben, melyek szakszeren kezeltettek. Az 1820. évi árvíz a tavakat
szétrombolta s a halgazdaság elpusztult. Az 1890-es években az uradalom
erdészeti hivatala, élén Bittner Gusztáv erdmesterrel, ismét hozzáfogott a
halgazdasághoz és a Molina völgyében volt 3 régi halastavat szakértelemmel
helyreállította és berendezte. A három tó 7151 kat. hold terjedelm s

holdanként 13030 kor. jövedelmet biztosít évenként. 1901-ben — belterjesebb

gazdálkodás végett — költ és nyújtó tórendszert épített az uradalom 41*31

kat. hold terjedelemmel és ezek a tavak szolgáltatják most már a hizlaló

tavak benépesítésére szolgáló halanyagot. A hegyi patakokat pisztránggal
népesítették be. A tógazdaságban tenyésztett halfajok : a sziléziai ponty,
szivárványos pisztráng, a czompó és az angolna. Elkel helyet foglal el a
tógazdaságok között Pálffy József gróf szomolányi uradalma is, melynek
haltenyésztésérl más helyen van szó.

20*



IPAR, KERESKEDELEM ES
KÖZLEKEDÉS.

'ozsony városa és a vármegye hazánk
történetének már régibb korában is

-*- az ipari fejlettség és az élénk keres-
£' kedelmi forgalom képét tünteti fel. A bel-

''\. terjesebb közgazdasági élet elfeltételei föld-

*400$ rajzi fekvésében és abban a körülményben
^C*^*** találhatók fel, hogy Pozsony alkotmányos

életünknek a nemrég miút idkig közép-
a pozsony—nagyszombati els pontja és nagy események színhelye volt

vasút emlékérme. és e szerepében a vármegye is részt vett.

Határszéli fekvésénél fogva állandó keres-

kedelmi összeköttetésben állott Ausztriával és mint az ország nyugati és

északnyugati ki- és beviteli forgalmának kapuja, a szárazföldi és vízi utakon
közvetítette az ország belsejébe az ipari szükségletek fedezését s a mez-
gazdasági termékek kivitelének is mindig egyik legfbb útja volt.

A régi koronázó várost a gyakoribb fejedelmi látogatások és utazások

már régi idk óta fényes ünnepségek színhelyévé tették s az ország szine-

java találkozott itt, a mikor országos jelentség ügyek foglalkoztatták a

rendeket.

A közélet emez élénksége természetesen az ipari munkának is lendü-

letet adott s a legkülönfélébb iparágak nyertek általa tápot és támogatást.

Reánk maradt városi okiratok tanúsítják, hogy mily sokféle és kiváló

munkát végeztek a pozsonyi és a vármegyei iparosok.

Hogy honfoglaló seink mindjárt kezdetben igyekeztek a hazában
ipart, mvészetet teremteni és meghonosítani, arról hazánk történetének

lapjai bven tanúskodnak, midn az Árpádok korában királyaink, fpapjaink
és furaink idegen mvészeket és mestereket hoznak az országba. De seink
az ipari életre is rányomták a nemzeti jelleget, amidn a kézmipart nem-
zeti sajátságaikhoz és szükségleteikhez képest fejlesztették és tökélesítették

a magyar kézmves ügyességével és gazdagították azokkal az iparágakkal,

melyek -— mint különleges magyar iparágak, mink: az ötvösök, br-
készítk, tímárok, szcsök, irhagyártók készítményei — a külföldön is híresek

voltak.
a czéhek. a szervezett ipari élet itt is egyidej lehetett a fejlettebb iparzéssel;

mindamellett a czéhek intézményérl szóló történeti adataink csak a XIV. szá-

zad kezdetérl valók. Nagy Lajos idejében a czéhek mködését általánosan

kezdték már szabályozni; ilyenek voltak a pozsonyi mészárosok, suszterek és

pékek 1376-ból származó czéhszabályzatai. A mészárosok és pékek hús-, illetleg

kenyér-elárúsítására vonatkozó, ugyancsak Nagy Lajostól 1370-bl származó

rendelet Pozsony városára nézve akként intézkedik, hogy a mészárszékek

és kenyérárúsok a városház mögött helyeztessenek el. Ugyanez idben a

mészárosok és mészárszékek számát 28-ban állapítják meg s intézkedés

történik aziránt, hogy a kiszemelt és felesketett mészárosok segédkezzenek

a hatósági húsvizsgálatnál. A pékek számát 16-ban állapították meg és meg-
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POZSONYI CZÉHPECSÉTEK.

1 Szabók (1784) - 2 Gyertya- és sza ppanöntk. - 3. Borbélyok. - 4 Rézmívesek (1699) - 5. Borbélyok.és
i

sebé-

Lek* 17?4) - eí Nyergesekor, - 7. K^yvkötk - 8. SMfttfk (1716)- - 9 Mészárosok. -10. Sarkak es«tok 1625).

- 11 Féssök (1741). - 12. Ötvösök. - 13. Szitakötk (1617). - 14. Puskamivesek (1733). - 15. Tímárok (1771).

16. Tükészítk (1730).
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bízták ket, hogy a kenyér helyes és pontos mértékére a hatósággal együtt
felügyeljenek.

Pozsony városában többször látjuk az érintkezési pontokat a városi

hatóság és a ezéhek mködése között, st ez utóbbiak némely jövedelmében,,
mint pl. a szcsökében, a tanács is osztozkodott. A honvédelem is az iparos-

szervezetek nyilvános feladatai közé tartozott, de leginkább látjuk azt, hogy
a ezéhek a vallásos élet küls nyilvaníliásaiban vesznek tevékeny részt.

I ívképpen a czéhekbe tömörült iparosok mködését a társadalom általános

elismerése kísérte s közülök sokan a városokban és a vármegyében elkel
ós bizalmi állásokat foglaltak el. Czéheink belélete igen tartalmas és szép

képel tüntet fel. S ha egyik-másik tekintetben a ezéhek mködésében egy-
oldalú szempontokat látunk érvényesülni s egyes rendelkezésük az önzés és

haszonlesés jellegét viseli is magán és habár ez is, mint minden eredeti

intézmény, ha küls és önmagában rejl korlátozások nem tartják vissza,

könnyen eltávolodik egyik-másik czéljától, mindazonáltal az akkori viszonyok
között az ipari munka megkívánta az ilyen szigorú szabályozást és a jó
munkaerk tömörülését, amelynek sok tekintetben üdvös hatását is látták.

Jellemzk e tekintetben a pozsonyi szabók szigorú szabályelvei, melyek a
czéh tekintélyének emelését és a mesterek erkölcsös életének fejlesztését

tzték czélul. így: csak ns ember lehetett a czég tagja, akinek, ha idegenbl
telepedett a városba, jó magaviseletérl szóló bizonyítványt kellett hoznia,

mieltt a czéhbe felvették. A ntlen legény csakis mesterének dolgozhatott

s részérl 8 napi felmondás volt szükséges, ha mesterétl megvált. A pozsonyi
mészárosok szabályzata szerint az a mester, a kit a gyakori húsvizsgálatnál

rossz hús elárúsításán kaptak, szigorú büntetést fizetett; ezenkívül a
mészáros szigorú kötelessége közé tartozott a vevközönséget tisztességesen

kiszolgálni.

A pozsonyi suszterek különösen arra ügyeltek, hogy a mesterek jól

dolgozzanak és a ki az elírt szabályokat meg nem tartotta, annak munkáját
nyilvánosan elégették, st magát a mestert fogságbüntetés is érte. Hasonló
szellem hatotta át a pozsonyi pékek legrégibb szabályzatát, mely a jó
munkára és a kenyér és a sütemény mértékének pontos megtartására fektette

a fsúlyt; pl. ha valamely mester kisebb kenyeret sütött a megszabottnál,,

árúját a kórházi szegények javára elkobozták. Ezenkívül kötelességük volt

a pékeknek arról gondoskodni, hogy a piaczi fogyasztás számára mindig
elegend kenyér és zsemlye legyen.

A pozsonyi és nagyszombati czéheknek más városokban leány- (filiális)

czéhei voltak ; ezek szabályaikat az anya-czéhtl kölcsönözték, melyhez
bizonyos függési viszonyba jutottak. Egy czéhnek több fiókja volt, rend-

szerint a környékbeli városokban és helységekben, úgy hogy az anya-czéh a

többi fiókok középpontja volt. A ezéhek mködésében a felebaráti szeretet

is jellemzen domborodott ki s ez érzelemtl sugalt különféle jótékonysági

intézményeket istápoltak, mint : a betegsegélyezést, betegápolást, a halottaknál

való virrasztást stb. A ezéhek beléletét a családias szervezet jellemzi : a cséh-

mesíer gondviselje, vezetje, védje volt az iparosoknak. E mellett a czéh

pénzeit kezelte ; ellenrizte a mestereket és munkájukat, a vétkesek fölött

bíráskodott s végül minden összejövetelnél, akár gyléseken, akár lakomákon,
elnökölt. Ez utóbbi minségben, — a mi úgy látszik, elég gyakori funkeziója

volt - a czéhmestert lakomamesternek is nevezték, pl. a nagyszombati
lakatosok czéhszabályaiban. A czéhmesteren kívül még a következk végeztek

közteendket a ezéhek körében, ú. m. az atyamester, ki a legények ügyét-
baját intézte, a dékán, ki a segédeket a munkakeresésben támogatta, a mívlátó-

mederek, kik a czéhmestert abban támogatták, hogy az iparosok mhelyeit,
boltjait látogatták és a piaezra vitt árúkat vizsgálták. A nagyszombati laka-

tosoknál s más városok czéheinél ezenkívül a czég legifjabb tagja a

czéh-elljáróság számára különféle szolgálatokat is végzett.

Az inasügyre is nagy súlyt helyeztek a ezéhek, különösen a tanuló

tisztességes, erkölcsös életmódjára és a szakmájában való pontos kiképzésére.

A pozsonyi pékek szabályaiból megtudjuk, hogy az inasnak tisztességesnek,

illemtudónak kellett lennie ; otthon és az utczán köszöntemé kellett a mesterén

és annak feleségén kívül a legényeket és minden tisztességes embert; tilos
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volt fecsegnie, de ha ;i legények valami rosszat beszéltek a mester vagy
annak családja fell, azt tartozott besúgni a mesternek.

A legények Wcépeztetése és a vándorlás tekintetében a pozsonymegyei iparos

ezéhek az általánosan ismert intézkedéseket tartották szem eltt, ae voltak
ezektl eltér intézkedések is, min pl. a nagyszombati szabóké, a hol a
czéhbe felveend legénynek elször „a város tagjává" kellett lennie. Kiváló
érdekét a ezéhektl reánk maradt czéhlevelek és a ezéhek pecsétjei, mely
utóbbiakban Pozsony városa hazánk egyik legérdekesebb és leggazdagabb
gyjteményével rendelkezik.

Az alábbiakban közöljük a Pozsony vármegyében talált czéhlevelek
lajstromát, a zárjel közé tett keletkezési évek feltüntetésével.

Pozsony : takácsok (1552), fazekasok (1569), mészárosok pecsétje (1572), kalaposok
pecsétje (1583), kmívesek (1600), csizmadiák (1602), kovácsok (1613), ácsok (1615), csiszárok,
szíjgyártók, paizsgyártók és nyergesek (1637), borbélyok (1659), szcsök (1667), harisnyá-
kotok (1714), kádárok (1745), festk (1764), vargák (1764), hálófonók és halászok (1767),
kenyérsütk (1692), üvegesek (1752), fehérsütk (1754), német szabók (1763), vidéki fuva-
rosok (1818), szegkovácsok (1818), timárok (1824). hentesek, húsfüstölk és kolbászkészítk
(1826), szrseprcsinálók (1828), kertészek (1840), festék- és szerkészítk (1845), esztergályosok.
— Pozsony- Várallya : szcsök (1688). — Pozsony-Brenner : molnárok (1817).

Nagy-Szombat: szcsök (1505), szabók és posztókészítk (1540), szabók külön (1622),
posztócsinálók külön (1800), mészárosok (1562), csizmadiák (1566), vargák (1566), fazekasok
(1567), szíjgyártók (1577), nyereg és paizsgyártók, csiszárok és szíjgyártók (1578), lakatosok
(1584), takácsok (1584), kovácsok (1584), ácsok (1584), gombkötk (1599), kádár (1629), kerék-
gyártók (1629), viaszöntk (1697), mézeskalácsosok (1697), szrszabók (1702), kmívesek és
kfaragók (1726), kmívesek (1727), timárok (1752), pékek (1758), kötélgyártók (1766), aszta-
losok (1772), borbélyok (1779), aranymívesek (1790), kalmárok (1827).

Modor: kovácsok (1591), takácsok (1612), lakatosok (16201, csizmadiák (1637), ácsok
(1637), kádárok (1640), fazekasok (1642), mészárosok (1643), szcsök (1644), vargák (1654),

gombkötk (1656), posztócsinálók (1659), timárok (1690), kalaposok (1696), kerékgyártók (k. n.),

szrszabók (1709), asztalosok, szíjgyártók ós üvegesek együtt (1755), molnárok (1780), ácsok,
kmívesek együtt (1792).

Szentgyörgy : takácsok (1636), csizmadiák (1646) és (1650), mészárosok (1647), kádárok
(1648), kovácsok (1650), kmívesek (1651), vegyes czéh (1655), szcsök (1693), kovácsok és
kerékgyártók a baziniakkal együtt (k. n.).

Bazin : vargák (1605), csizmadiák (1637 és 1749), kalaposok (1651), ácsok (1659), kádá-
rok (1670), mészárosok (1725), kmívesek (1752), pékek (1753), szabók (1753), szcsök (1755),
kovácsok és kerékgyártók (Szentgyörgygyei együtt).

Csallóköz (Szerdahely) : vargák (1492 és 1702) (Szerdahely Csallóköz és Pozsonymegye
számára), csizmadiák (a pozsonyiakkal együtt (1660), kalaposok (1666), kádárok (1680).

Cseklész : csizmadiák (1726), fazekasok (1745).

Cseszte: vargák (1630).

Csütörtök : csizmadiák (1660), kalaposok (1666), kádárok (1680).

Detrekö : szabók (1731).

Diós (Fels-Diós) : (Szomolánynyal együtt) szabók (1776), molnárok (1823).

Galánta : csizmadiák (1723). szabók és czipészek (1815), sor czéh (1815).

Kisbodak : molnárok (Í847).

Malaczka: kovácsok, lakatosok stb. (1661), kmívesek, asztalosok, kádárok stb. (1785),

szabók (1741), csizmadiák (1739).

Nagyiévárd : csizmadiák (1835), vargák (1835), szabók (1835), mészárosok (1837).

Ottóvölgy: mészárosok (1725).

Püspöki: szabók (1671), lakatos- ós bognár-czéh (1675), vargák (1675).

Somorja : szcsök (1555), bognárok (1610), csizmadiák (1630, 17Í1 és 1719), kovácsok,

lakatosok és bognárok (1689), molnárok (1823).

Szempcz: szabók (1701), fazekasok (1745), vagyes czéh (1746), kmívesek és épít-

mpstGrök íl/671.

Szerdahely (Vág): vargák (1492), tót-vargák (1780), szabók (1722), csizmadiák (1722,

1772, 1776 és 1838), mészárosok (1766), szerdahelyi és vágai molnárok (1823), takácsok (1839).

Szered : szíjgyártók (a XVI. századból), szabók (1593), vargák (1631), csizmadiák

(1644), kovácsok (1661), fazekasok (1662), takácsok (1663), szrszabók (1719), gombkötk (1723).

Szomolány : vargák (1747), szabók a fels-diósiakkal együtt (1776).

Szárazpatak : fazekasok (1801), kovácsok (1801), vargák (1801).

ipán áitapot. Pozsony város és a vármegye iparának mai fejlettsége az országban

az elsk között áll. Pozsony városa, gyárainak számánál fogva, a fváros

után az els, a vármegye pedig a hatodik helyet foglalja el. De nemcsak
a gyári üzemek száma, hanem az egyes iparágak kiváló jelentsége is az

ország iparának egyik góczpontjává teszi Pozsonyt, mely körül a vármegye

többi városai jelentékeny gyáraikkal és kézm-iparukkal csoportosulnak.

Az iparosnépesség százalékarányának feltüntetése inkább csak a nagyobb

városokban lévén helyén, ide iktatjuk, hogy Pozsonyban 1869-ben az iparosok

az összlakosság 16-88 %-át, 1880-ban 16-58 °/„-át, 1890-ben 21-08 %-át tet-

ték; ez utóbbi százalékkal Pozsonyt csak a fváros és Kassa elzik meg a
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sorrendben. A gyáripar fejldése az utóbbi években rohamosan halad s ma
már mintegy 95 különféle és jelentékenyebb ipartelep mködik a vármegyé-
ben, ide nem számítva még 34 jelentékenyebb mezgazdasági szeszgyárat.

Az ipari termelés következkép oszlik meg

:

A gyár jellege

Vas- és zománczozott pléh-
edéii3Tgyár ... ...

Mlakatosgyár ___

Rézhámor és hengerm
Tölténygyár ... ...

Gépgyár, vasöntöde
Kocsigyár ... ... ... ... _.. ...

Kábelgyár.. ...

Villamos áramfejleszt ... ...

Mészkbánya _

Téglagyár ... ... ... ...

tizfíírész ... .__ ... ... ... ...

Faárugyár ... ... ... ... ... ...

Nádszövetgyár ...

Brg3Tár ... ... ... ... ...

Hajtoszijgyár. _ _

Lószrfonó ...

Kefegyár
Posztógyár ... ... ...

Kötélgyár és tömlgyár... ...

Juttagyár ... __

Czérnagyár ...

Arany- és ezüst-zsinórgyár...

Pozsony A vár-

varos- megyé-
ban ben

1

1 —

.

— 2

1 —
3 1

2 —
1 —
1 —
— 2

3 4
3 2

1 —
1 1

2 —
— 1

2 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
2 1

A gyár jellege

Paplangyár ...

Kalapgyár (üzemen kívül) ...

Gzmalom ... ... ... ... ... ...

Gzsüt ... ...

Czukorgyár ... ... ... ...

Czukorkagyár... ... ... ... ...

Csokoládégyár ... ... ... ...

Katángaszaló és pótkávégyár
Konzervgyár ... ... ... ... ...

Mezgazdasági szeszgyár ___

Dohánygyár ... . _ ... ___ __.

Maláta- es sörgyár ... ... ...

Ipari szeszgyár és finomító
Pezsgborgyár ...

Kolaj finomítógyár ... ... ...

Légszeszgyár ... .__ ...

Keményítgyár ...

Gyufagyár... ... ... ... ._.. ...

Enyv- és spódiumgyár ...

Dinamitgyár __

Faczementgyár _._ __.

Vegyészeti gyár ... ... ... ...

Gzerre ber. könyvnyomda

Pozsony
város-
ban

A vár-

megyé-
ben

5

3

3

M
5

5

Gyártelepek.

Áttérve az egyes fontosabb iparágaknak az idk folyamán történt fejl-
désére és jelenlegi állapotára, a vasiparral kezdjük a leírást.

Miután sem Pozsony vármegyében,
sem közelében nincsen vasbányászat,
a mely olcsó nyers anyagot adna a vas-
iparnak, inkább a kézm-iparilag zött
vasmvesség fejldött ki, míg a gép-
gyártás csak a legszkebb keretben
mozgott. Ma is inkább csak gazdasági
gépet és gzkazánt állítanak el, régeb-
ben pedig jórészt javításokra szorítko-
zott a munka és ezenkívül szesz- és

sörfzknek készítettek gépberendezé-
seket és egyéb kisebb gazdasági kézi
gépeket. A mülakatosság azonban már
régi idtl fogva kiváló helyet foglal el

a vármegye iparában. Pozsony város
régi számadásában 1314. évtl kezdve
találkozunk a lakatosok különféle mun-
káival, melyek a szorosan vett épület-
es mlakatos-ipar körébe es munkákon
kívül még az óraszerkezetek készítésé-
bl és fegyverek javításából állottak.
Hasonlóképen a nagylévárdi „habánu-
sok", kik a XVII. század elején tele-
pedtek le, élénken zték a lakatos-,
különösen a szerkovács- és késes-ipart.

Az 1865 ben Pozsonyban rende-
zett ipar-, m- és régiség-kiállításon 6
lakatosnak a munkája tnt ki, a késbb
tartott nagy tárlatokon pedig az itteni
lakatos-ipar az egész országban köz- A nagyszombati mészaros-czéh vert
elismerést vívott ki magának. A laka- ezüst ivóedénye.

Vasipar.
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tosoknál jóval több kovács volt a vármegyében, kikrl a pozsonyi szám-

adások szintén már az 1379-iki adókönyvben tesznek említést; bádogos már
kevesebb volt.

A kacsigyártás szintén régi idk óta virágzott s az itt készült kocsik

nemcsak a felvidéki megyékben voltak elterjedve, hanem a Délvidé-

ken, st a Balkán államokban is, a hová a Dunán szállították. Különösen

csinos kocsikat készítettek Pozsonyban; a megyében pedig a könny s ezért

általánosan kedvelt bazini szekereket készítették s a 70-es évek elején mint-

egy 140 kerekes 80 munkással dolgozott. A kocsigyártás Pozsonyban máig

is megtartotta jelentségét s az itt készített csinos hintók és vadászkocsik

külföldön is keresettek.

A különleges vasfeldolgozás terén figyelmet érdemel a zománcz-edény-

gyártás, melyef hazánkban csak az újabb idben honosítottak meg. A lii/et-

falvi gyár öt évvel ezeltt keletkezett. A pozsonyi kábelgyár nemcsak a bel-

földi szükségletre dolgozik, hanem a jelentékenyebb külföldi, st tengeren-

tnli piaczokra is sok gyártmányt szállít.

A rillamossági ipar az utóbbi években kezd lendületet venni Pozsonyban;

a villamos áramszolgáltatáson kívül, kisebb dinamogépek elállításával is

A DIÓSZEGI CZUKORGYÁR.

foglalkozik. Az 1901-ben alkotott városi villamos m áramszolgáltatása mind
világítási, mind erátviteli czélokra rövid id alatt annyira növekedett, hogy
máris a m nagyobbításáról kell gondoskodni. A világítási czélokra szolgáló

villamos áram hektowattonként 6'5 fillér, ipari (erátviteli) czélokra pedig csak
3 fillér, mely utóbbi olcsó díj okozza azt, hogy a villamosságnak hajtóerre
való alkalmazása napról-napra terjed az iparban. E körülmény jelentsége
fleg a kézm-ipar föllendülése szempontjából domborodik ki.

A borostyánki rézhámor már a régibb idben szolgáltatta a rézmvesek-
nek különösen a szeszgyári berendezésekhez való anyagot ;

jelenleg a

belföldi vasúti és hajózási szükség]eteket fedezi.

A fazekasok már hajdan is jelentékenyek voltak és edényeiket hajó-
számra vitték Pestre és a déli vármegyékbe; különösen kiváltak közülök
a pozsonyi, dévényi, modori, stomfai és nagylévárdi fazekasok. Leginkább a
modoriak zték nagyban mesterségüket, a stomfai és nagylévárdi fazekasok
pedig tetszets alakú fehérszín korsókat készítettek. Egyik-másik fazekas
ezenkívül ma is figyelemre méltó sikerrel készít értékesebb s leginkább
magyar motívumokkal ékített dísztárgyakat.

A téglagyártást régebben a pozsonyiak és nagyszombatiak, ma kívülök
még a dévényúj falusi és bazini gyárak zik és termékeiket a szomszéd
Ausztriába is kiviszik. Készítenek alagcsöveket és jóminség fedélcserepet is.

A régóta mköd máriavölgyi palaköfejtnek a termékei ma is inkább
csak az állam és a közeli vidék szükségletét fedezi.

Agyagipar.
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A NAGYSZOMBATI CZÜKORGYÁR.

E helyen felemlítjük még a pozsonyi fedéllemez-, fa-czement- és szigetel-

lemez-gyártást.
Faipar. a kádárok a bortermel vidékeken természetesen élénk ipart ztek, külö-

nösen régebben, a mikor maguk is borüzlettel foglalkoztak ; kiváltak közülök
a pozsonyi kádárok, kikrl a legrégibb városi adólajstromok tesznek emlí-

tést; ezek a Dráva torkolatától hajókon hozták fel a Dunán a szlavóniai

dongafát; de puhafából is készítettek különféle edényeket és ezek számára
az Ausztriából és a Felvidékrl a Vágón leúsztatott és a szeredi piaczon
vásárolt fát használták. Háztartási és egyéb gazdasági faedényeket az egész
vármegyében készítettek.

Az esztergályosókat, asztalosokat és ácsokat, mint különálló kézmveseket
említik régi történeti adataink. Ma is híresek a meggyfából készült Ehren-
hoffer-féle pozsonyi szivarszipkák, pipaszárak és sétabotok.

Az építkezéshez szükséges nyersanyagot vízi erre berendezett frész-
malmok állították el, melyekbl a 70-es években az egész vármegyében 6

volt üzemben s ezenkívül 2 pozsonyi falemez (furnir)-gyár. Ujabb idben
keletkezett Pozsonyban egy falemez- és dobozgyár.

A jelenlegi gzfürészek helyzete nehéz, mert Németország a megmun-
kálatlan fatörzseknek hazánkból való bevitelét vámmérséklésekkel segíti el,

ellenben a fürészelt fára oly magas vámot vet, hogy kivitelünk csaknem
lehetetlenné válik és így frésztelepeink a külföldi piaczokon nemcsak a
nyersanyagnál, hanem a frészelt árú tekintetében is hátrányt szenvednek a
németországi verseny miatt.

A míg az asztalos- és ácsipart különösen Pozsonyban jelentékeny mérv-
ben zik, úgy hogy iparosaink a szomszéd osztrák városokban is dolgoz-

nak, addig a bútoripar Ausztria versenye miatt szenved s nem tud fejldni,

habár elég tehetséges bútoriparosaink vannak.
B3riPar. A brt készít és feldolgozó iparágak, mint a melyek a ruházati szük-

ségleteket szolgáltató munkakörhöz tartoznak, Magyarországon már a régi

idkben is nagy jelentségre tettek szert s a legtöbb e szakba vágó mester-
ség seinknek, mint hadvisel népnek, foglalkozásánál és szükségleteinél

fogva, különleges magyar ipart alkotott s már korán kifejldött.

Pozsony vármegye fejlettebb marhatenyósztése elegend nyersbranyagot
nyújtott ez iparág számára és az e szakba vágó iparosok száma is jelenté-

keny volt; pl. a XIV. századbeli régi oklevelek egymagában Pozsonyban
18—20 timárt említenek.

A csipeszeknek 1376-ból ered czéhszabálya eléggé mutatja, hogy ez

iparosok mily kiváló szervezettséggel rendelkeztek. Említésre érdemes, hogy
czipészsegédek sztrájkszerü mozgalmáról is jelentenek 1516. évbeli történeti

kútforrásaink, amennyiben a segédek tömegesen beszüntették munkájukat s

a mesterek kénytelenek voltak a legények javára engedményeket tenni.
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Jelentékenyebb brgyártás a vármegyében ezeltt nem volt s a kereskedk
a külföldi brgyártmányokon kívül fleg a szomszéd vármegyei Brezová-
ról és Németprónáról hoztak bizonyos brfajokat. Pozsonyban, Nagyszombat-
ban, Modorban, Somorján és más helységekben csak tímárok készítették a

brt. Újabbi idben is nehézségek merültek fel a brgyártás fejldésével
szemben ; ilyen volt pl. az a körülmény, hogy általában nem fordítottak

kell gondot a nyersbrnek teljesen sértetlen lefejtésére, a minek következ-
tében a brökön sok bemetszés fordul el, úgy hogy egész nagy brdarabot,
mint a minkre számos iparágnak, pl. a koesigyártásnak szüksége van, itteni

brgyártásunk ritka esetben termelt.

A finombörgyártást ma a pozsonyi gyár képviseli, a mely termeivényeit

Ausztriába is szállítja, de ezenkívül Németországba és a keleti államokba
is jelentékeny kivitele van. A brgyártás a nyersanyag aránylagos drága-
ságával küzd, a mit e vármegyében a Németországba való nyersbrkivitel
nagyban fokoz.

A sörte- és szöripar terén a pozsonyi Ttefegyár nagy hírnévre tett szert

és hazánk egyedüli jelentékeny vállalata, mely a belföldi szükséglet fedezé-

sén kívül külföldre, leginkább Angolországba, a tengerentúli fogyasztó-

piaczokra viszi ki gyártmányait.
Pozsony és a vármegye szövipara hajdan jóhír volt s legrégibb tör-

téneti adataink tesznek említést róla. Vásznat is szttek, de legfbb foglal-

kozásuk a posztószövés volt ; csak a késbbi idkben találunk Pozsonyban
selyemszalaggyárt is, melynek gyártmányai a nagyszombati és felvidéki vásá-
rokon keltek el.

A taTcácsoh kézi szövszéken dolgoztak, nagyobbrészt csak télen, míg
nyáron — úgy, mint régen sok iparos - - mezei munkával foglalkoztak.

A 70-es években a vármegyében 500 takács foglalkozott. A szövgyá-
rak versenye a kézi szövést mindinkább háttérbe szorította s a megyében
Modorban és Nagyszombatban csak olcsóbb minség flanelt és halinaposztót

állítanak el a nép szükségletére. A pozsonyi 1865 évi kiállításon csak két
szöv mutatta be munkáit. Annál jelentékenyebb e téren a gyáripar, mely
különösen a posztószövés, a juta-, len- és vászongyártás, az arany- és ezüstpaszo-

mányJcészítés s végül a czérnagyártás terén válik ki. Textiliparunk mai hely-
zetében különösen fel kell említenünk a nyersanyag drágaságát, mely a
szövipar történetében bizonyára állandó nyomokat fog hagyni.

A vármegye szövipara általában nyugat és kelet felé is mutat kiviteli

törekvéseket; így a czérnagyártás, a mely nagyobb külföldi fogyasztási

Szövipar.

A MAGYARFALVI CZUKORGYÁR.
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POZSONY. AZ „APOLLÓ R. T. KOOLAJFINOMITO TELEPE.

Sokszorositó-
papiripar.

Élelmezési ipar.

terület szükségletét fedezi. A len-, vitorlavászon- és jutagyártás, valamint
az arany- és ezüstpaszománykészítés szintén szállít az ausztriai piaczra és

nyugat felé, de ezenkívül különösen a Balkán államokba való kivitelre is

súlyt helyez.

A vármegyében ezeltt több papírgyár mködött, melyek nemcsak cso-

magoló-, szalma-lemezpapirt, hanem különféle irojoapirohat is gyártottak. Ezek
a gyárak egyenként átlag 25 munkást foglalkoztattak s évi termelésük mint-
egy 3000 mázsa papíranyag volt. Jelenleg nincsen papírgyártás a vármegyé-
ben, a minek legfbb oka Ausztria ers versenye.

A nyomdászat Pozsonyban és Nagyszombatban virágzott ; ez utóbbi helyen
Telegdy Miklós esztergomi prépost Í577-ben állítja fel az els nyomdát és

mindjárt a következ évben megjelenik az els sajtótermék is. Hasonlókép-
pen Forgáeh Ferencz esztergomi érsek állít Pozsonyban katholikus nyomdát,
melynek egy része azonban 1644-ben Nagyszombatba, mint a katholikus

irodalom akkori középpontjába helyeztetett át. Ezután Pozsonyban egy evan-
gélikus nyomdát is látunk mködni, st a városi levéltár adatai szerint

1678-ban a városnak is volt nyomdája. A mai nyomdászipar a kor igényei

szerint mködik s a legmodernebb gépeket alkalmazza.
Az élelmezési és élvezeti czikkek tekintetében a vármegyében els

helyen a malomipar érdemel említést.

Pozsony városában a malomipar, a legrégibb adatok, az 1379. évi adó-

lajstrom tanúsága szerint, srn zött foglalkozási ág volt és a liszt nemcsak
a helyi és vidéki fogyasztás számára volt rendelve, hanem fontos kiviteli

czikk is volt.

A malmok túlnyomó része vízi erre volt berendezve, késbb azonban
már több gzmalom is mködött Pozsonyban és a vármegyében.

A pozsonyi vízi malmok a Duna és a Vödricz-patak mentén feküdtek.

Kezdetben az e patak mellett mköd mind a kilencz malom részvény-

társaság tulajdona volt, mely 1844-ben 320,000 forint alaptkével alakult s

vette meg a malmokat, késbb azonban a malmok részint magántulajdonba
mentek át, részint bérbe adattak, kettt pedig mmalommá alakítottak át.

A malmok többnyire bánáti gabonát röltek s a lisztet Ausztriába, fképp
Cseh- és Morvaországba, egy részét pedig Németországba szállították.

A legnagyobb gzmalom a 25 lóerej gzgéppel dolgozó s a fentebb

említett vízi malomból mmalommá átalakított malom volt.

A 70-es években három gzmalom volt üzemben Pozsonyban, ezenkívül

egy Szereden és egy Duna-Szerdahelyen.
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A vármegye többi helységeiben számos vízi malom mködött ez idben,

úgy hogy a molnárok száma a vármegyében 500-nál többre rúgott és ezek

több, mint 300 munkást foglalkoztattak.

.V malomipar jelenlegi helyzetét különféle tényezk, nevezetesen a szállí-

tási díjak alakulása és a gabonabeszerzés, illetleg1 a gabonaárak befolyá-

solják. A gzmalmok, helyzetüknél fogva, a nyugati lisztkivitelre fektetik a

fsúlyt, bár e tekintetben az osztrák malmok versenyével kell küzdeniök,

melyek a magyar gabonabeszerzésnél kormányuktól jelentékeny kedvezmé-
nyeket élveznek.

A vármegyében két jelentékeny gzmalom mködik, ú. m. a pozsonyi

gzmalom és a dunaszerdahelyi gzmalom r-t.

A pékek, miként már elbb láttuk, régi idtl fogva jelentékeny számban
mködtek, süteményük általában közkedveltségnek örvendett ; különösen régi

id óta híresek és külföldön is elterjedtek a pozsonyi mákos és diós patkók
és a pozsonyi kétszersült.

E vármegyében a czukorgyártás már régóta jelentékeny iparág s azeltt cukoripar,

is jól berendezett, nagyobb munkaervel rendelkez gyárakban dolgoztak. Jó
czukorrópaterm területüknél fogva és alkalmas közlekedési eszközeik miatt
éppen Pozsony és Sopron vármegyék voltak az elsk, a hol czukorgyárak
keletkeztek s most is a gyáraknak csaknem a fele e két vármegyében van.

Az els czukorgyárat Pálffy berezeg jószágkormányzója létesítette 1830-ban
Nagyfödémesen. Ez a gyár, mely az ország második ily gyára volt, már a
következ évben kezdte meg üzemét. Az els évi termelés mennyisége 3*500

b. mázsa répából, 142'5 mázsa czukrot adott. A Csallóközben, Bsön is volt

egy czukorgyár, mely annak idején a vármegye legnagyobb ipartelepe volt

s évenként 8—10000 mázsa czukrot termelt, a gyártási idszakban pedig mint-
egy 170 munkást foglalkoztatott; az üzemhez szükséges motorikus ert 18

lóerej gzgép szolgáltatta. Ezenkívül még Pozsonyban és Nagyszombatban
mködött egy-egy czukorgyár. Mindezek a gyárak az idk folyamán megszn-
vén, jelenleg három nagyobb czukorgyár van a vármegyében üzemben

:

úgymint a nagyszombati gyár (1867-ben alapítva), a mely kiváló berendezéssel
bír és évi termése ez idszerint mintegy 170,000 mm. nyersczukor; a dió-

szegi czukorgyár (1868-ban alapítva), mely jól berendezve a legnagyobb ter-

melképességgel bír, a mennyiben évi termése mintegy 195,000 mm., túl-

nyomó részben nyersczukor ; de részben finomított czukrot is gyárt ; s végül
a magyarfalvi gyár (1870-ben alapítva) évi átlagos 120,000 mm. termeléssel.

POZSONY. — A KLINGEB-FÉLE GYÁR.
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Maláta és
irUis.

Megemlítend még' a régi pozsonyi csokoládégyár, melynek a helyén
ma is egy jól berendezett csokoládégyár mködik.

A malátagyártás a vármegyének szintén egyik jelentékeny iparága.

A Duna balpartja ugyanis az ország legjobb árpaterm vidéke, melyben az

összes bevetett terület 23'38%-át foglalja le és ezzel a terménynyel több
terület van bevetve, mint akár rozszsal, akár búzával.

A malátagyárak a belföldi szükséglet fedezésén kívül Ausztriába,

Németországba, Svájczba és Francziaországba szállítják terméküket.
A sörgyártást régebben vagy a városok, vagy vidéken a földesurak

tulajdonában rendszerint bérlk zték. így Pozsonyban és Nagy-Szombatban
volt egy-egy városi sörgyár, továbbá Malaczkán, Csesztén, Szt.-Jánoson,
Máriavölgyön, Stomfán, Nagyiévárdon és Czifferen volt egy-egy uradalmi
sörház ; ezenkívül Szentgyörgyön, Alsónyárasdon, Alsócsöpönyben és Somor-
ján is készítettek sört.

A vármegye 1864. évi összes sörtermelése, a mikor tíz sörfz volt

üzemben, 31,458 b. veder volt, melyért 30,123 forint 56 kr. adót fizettek.

POZSONY. A CSOKOLÁDÉ- ÉS KAKAÓ-GYÁR.

Az 1898/99-iki termelési évadban Pozsony vármegyében 8 sörfz volt, azaz a
legtöbb az országban. Ezek a helyi fogyasztásban kedvelt sört állítanak el

;

általában véve azonban ez az iparág a szomszéd Ausztria s nem kevésbbé
a fvárosi gyárak versenyével küzd.

Szeszipar. A vármegye belterjesebb mezgazdasága mellett természetesen a szesz-

gyártást is mindig élénken zték; de az üzemben lev gyárak száma a

termelés viszonyainkívül a szesz piaczi árától és a mindenkori adózási rend-
szertl függött ; volt olyan id nem egyszer, pl. a 70-es években is, a midn a
szesz ára igen alacsony fokon állott és a lanyha kereslet miatt a termel
vények eladása nehézségekbe ütközött, e mellett az adó is úgy reá nehezedett
a gyártásra, hogy ilyenkor a legtöbb szeszgyár szünetelt.

A mezgazdaságiak mellett nagyobb ipari szeszgyárak is mködtek az

utóbbi idig, a míg a szeszadó reformjával ezeknek el kellett tünniök s ez id-
szerit a vármegyében egy jelentékeny ipari szeszgyár és finomító van
Fels-Szeliben, míg a mezgazdaságiak közül mintegy 34 kisebb-nagyobb
szeszfz van üzemben ; ebbl jelentékenyebb mintegy 12 gyár. Pozsony
vármegye a legtöbb mezgazdasági szeszfzvel bíró vidékek közé tartozik.

A szeszes italok készítése Pozsonyban és a vidéken már régóta sikerrel

jár. Különösen a boróka és borsepr feldolgozása, valamint a szilva-pálinka-

fzés ez idszerint elég jövedelmez üzletág.

A pezsggyártás Pozsonyban már régen virágzik s különösen 3 gyár van
régóta üzemben. Az általuk gyártott magyar pezsg nemcsak belföldön örvend
kelendségnek, hanem külföldön s fleg Ausztriában is.
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A hús- és zöldség-konzervek gyártása Pozsonyban most kezd meghono- jártál'

sodni. Pozsonyban a kincstár 1853-ban állította fel a dohánygyárat, mely

azonban eleinte csak szi\arkészítéssel foglalkozott és mintegy 500—550 ni
munkással évenként kb. 26,000.000 db. különféle fajtájú szivart gyártott.

A munkások betegsegélyezésérl már akkor gondoskodott a gyárban lev
betegpénztár. A gyár jelenlegi termelképessége kerek számban 44 millió

drb. szivar és 31 millió csomagos magyar pipadohány, összesen mintegy

5 ö millió korona értékben; a munkások állománya 900-on felül van,

melybl 50 60 férfi, a lobbi ni munkaer. A férfiak napi bére 220—

3

-20

kor., a nké 1*30—2-30 kor. között váltakozik.

A kolajfinomítás. Pozsonyban újabb kelet és az itteni gyár 1895-ben vegyészeti ipar.

alapíttatott. Ár- és termelési viszonyait a gáesországi nyersolaj szállítási

díjainak alakulása és az ottani finomítók versenye nagyban befolyásolja.

POZSONY. — A CZÉRNAGYÁR.

A benzin-finomítás egyik jelentékeny mellékága a kolajfinomító-gyár
üzemének.

A 'keményítgyártás a vármegye figyelemre méltó mezgazdasági ipara,

amennyiben a Duna balpartjának burgonyatermése (a legutóbbi statisztikai

adatok szerint) a Duna és Tisza köze után, az összes oltásterület 9'93%-ával,
második helyen áll ; de e százalék Pozsony vármegyében természetesen
kisebbedik.

A keményítgyártás hazánkban általában véve újabb kelet s a megye
legrégibb keményítgyára, a stomfai, 1887-ben keletkezett. Ez idszerit a most
említett stomfai, a szeredi és a nebojszei gyár van üzemben. E vármegyében
a keményítgyártás az árak rendkívüli hanyatló irányzata mellett a belföldi

túltermeléssel és Csehország nyomasztó versenyével küzd. A helyzet javu-
lása a kiviteli kereskedelem támogatásával és a keményítt fogyasztó iparágak
fellendülésével várható.

A gyufagyártást csak egy ipartelep, a nagyszombati gyár képviseli ; van
még Pozsonyban egy tölténygijár és a dinamitgyár, a mely egyéb robbantó
szeréket is készít. Különösen a dinamitgyár, berendezését és nagy terjedelmét
illetleg, párját ritkító ipartelep. Végül figyelemre méltó a vegyészeti iparágban
a spódium- és enyvgyártás is, melyet a vármegyében két vállalat képvisel.

Az építipar fejlettségérl régi fenmaraclt emlékek tesznek tanúságot.
A pozsonyi városháza értékes XVI. századbeli és késbbi remek mun-

Épít ipar.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 21
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Házi ipar.

1

POZSONY. GRÜNEBERG KÁROLY KEFEGYÁRA.

kákát riz. Ilyenek az
1577-bl való faburkolatos
mennyezet, az 1695-ben
készült gazdag stukatur-
mennyezet, mely ma is

dísze a városházának.
De nemcsak ezek és

a vármegye más helyein
is található, mtörténeti
szempontból érdekes em-
lékek tanúsítják az épít-
ipar körébe vágó kézm-
ipar fejlettségét, hanem
a jóval korábbi történeti

adatok is arról szólnak,
hogy itt az épít iparosok,
ú. m. : ácsok, kfaragók,
kömívesek, építasitalosok
s egyéb szakiparosok nagy
számban dolgoztak. Ki-
váló szerepük volt pl. az
ácsoknak, kmíveseknek
háborús idkben, midn
a megrongált épületeket

és védelmi eszközöket
kellett kijavítaniuk,

képet tár elénk, mint aAz építipar mai állapota természetesen más
korábbi századok munkái.

Ma a könnyebb szerkezet lakóházakra és gyári, valamint gazdasági
építkezésre fektetnek nagy súlyt. Ilyen körülmények nagyban befolyásolják

az építipar fejldését s legjellemzbb hatásuk abban nyilvánul, hogy gyors
és olcsóbb munkára csak a nagy tkével rendelkez és tömeges termelésre

berendezett iparos vállalkozhatik, ellenben a kisebb kézmves mindinkább
leszorul s inkább javításokkal, meg egyes részletmunkákkal kell, hogy foglal-

kozzék. Csak újabb idben kezd a szövetkezés eszméje ez iparosok körében
is hódítani s mind srbben fordul el, hogy több iparos szövetkezik a

nagyobb munkák elvállalására.

A legutóbbi idk építési tevékenységét a vármegye városainak és nagyobb
községeinek építkezései tüntetik fel; e szerint pl. az utolsó évben emelt új

épületek száma az egész vármegyében mintegy 208, a pót- és toldalék- épít-

kezéseké 56 volt; ebbl Pozsony városára 156 új és 34 pótépítkezés esett.

Rendeltetésük szerint új és toldalék-építés volt Pozsonyban és a vármegyében
együttvéve: lakás czéljaira 212, ipari 32, közlekedési 2, közmveldési 7 és

egyéb czélú 12. Miután ezek a számok évenként változnak és hol nagyobb,
hol kisebb az építkezési kedv, itt inkább a nagyobb építkezések vannak
figyelembe véve, mindamellett képet nyújt arról, hogy a vármegyében
az építkezések örvendetesen szaporodnak s fleg, hogy a nép lakásviszonyai

javulnak.

A házi ipar zése az utóbbi idkben jelentékenyen terjed a nép között,

ami tekintve egyes vidékek nehéz megélhetési viszonyait — nem-
csak közgazdasági, hanem társadalmi szempontból is rendkívül fontos. Állam
és társadalom elismerésre méltóan törekszik arra, hogy a nép szegényebb
rétegeit, fleg télen át, munkával foglalkoztassa, a házi ipart megkedveltesse
s az elállított készítmények kell értékesítését elsegítse. Örvendetesen kezd
tért hódítani az a tudat is, hogy a házi ipari czikkeket kereskedelmi úton
kell és lehet legczélszerbben értékesíteni.

Az e czélból fennálló egyesületek között els helyet foglalja el az Izabella

fherczegn fensége védnöksége és hathatós, lelkes közremködése mellett

fennálló „Izabella házi iparegyesület", mely az egész vármegyére kiterjeszti

mködését, st már a szomszéd Nyitra vármegyében is dolgoztat.
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Az egyesület sikeres mködését legjobban a foglalkoztatott munkásnk
száma és ezek munkabére mutatja; e szerint pl. 300 szegényebb falusi asz-

szony és leány dolgozott és pedig 140 az egyesület központi és vidéki tele-

pein, 160 pedig otthon; az évi munkabérük 25,000 korona; a felhasznált

anyag értéke 18,000 kor., a hímzési és varrási kézimunkák eladási értéke

57,000 korona volt.

A legtöbb vidéki telepen foglalkoztatott parasztnk Nagyszombat vidé-

kérl valók.

Hogy a Pozsony vármegyében fennálló nagyobb ipartelepek gyártási

ágait, beosztását és üzemképességét bemutassuk, közöljük azok egy részének
rövid leírását betüsoros rendben.

Az Apolló kolajfinomítógyár r.-t. pozsonyi telepe 1895-ben keletkezett és 1902-ben Nagyobb ipar-

kibóvíttetett, külön paraffin-gyár létesítése révén. Gyártási ágai: benzin, kolaj, gépolaj, telepek,

paraffin, aszfalt, coaks és gyertya. A telep területe kb. 26 m. h. és az e területen fekv
épületek száma 50-re tehet. A hajtóer 300 lóernek felel meg. A munkások száma
körülbelül 500 és ezek között csak* 10 ni munkás van. A gyár évenként 5000 vaggon nyers-
anyagot tud feldolgozni. Piaczai, Magyarországon és Ausztrián kívül, Német- Franczia-,
Olasz-, Angol- és Spanyolország, továbbá a Svájcz és Szerbia. A gyár állami kedvezmény-
ben részesül.

A Konzervgyár részvénytársaságot Pozsonyban Ludwig János, Palugyay József, Nirschy
Ferencz, Hörrnes Henrik és Jaklitsch János 1899-ben alapították. A gyártási ág fzelék- és
húskonzervek. Különlegessége a libamáj -pástétom á la Strassburg. A gyár területe 2917
négyszögméter és egy tet alatt 2 épületcsoportból áll. Hajtóer : 16 lóerej gzgép. A mun-
kások száma 60, leik között 45 ni munkás van. Termelési képessége, 10 órai munkaid
alatt, tízezer doboz konzerv. Piaczai Magyarországon ós Ausztrián kivül Afrika, Manilla,
Szirmia, Rió de Janeiro, Buenos-Ayres, Németország és a Svájcz.

Dinamit Nobel r.-t. A czég ftelepe Bécsben van. 1871-ben Alfréd Nobel & Comp.
ezóg alatt Zánkyben, Csehországban alakult az els dinamitgyár, míg a pozsonyi gyártelep
1873-ban keletkezett. A részvénytársaság 1885-ben alapíttatott. Fióktelepei, illetleg gyárai
vannak még, a pozsonyi ftelepen kívül, Zánkyben, Szt.J-jambrechtben (Stájerország) és
Saubersdorfban (Alsó-Ausztria), de ezek között a pozsonyi gyár a legnagyobb. Gyártási
ágak: minden fajtájú dinamit, biztonsági robbanóanyagok, progressit, rhexit és ecrasit,
mely a legersebb robbanóanyag, de csak hadi czélokra szolgál ; lgyapot, különféle füst-
telen lporfajok a hadsereg számára és vadászati czélokra, a kénsavnak és a salétromsavnak
mindenféle fajai, szénkéneg, salétromsavas ammóniák és desztillált víz. A gyár 228 k.
holdnyi területet foglal el és 261 épületbl áll. A munkások száma kb. 500 és ezek között
csupán 40 ni munkás van. Az évi termelés dinamitban, savakban és szénkénegben egyen-
ként meghaladja az egymillió kilogrammot, míg a lportermelés, mint egyedárú, a hadügyi

kormány megrendelé-
seitl függ. Vevi a
m. kir. pénzügyi, a föld-

mívelésügyi és a közös
hadügyi minisztérium,
az összes bányavál-
lalatok és robbanó
munkákkal foglalkozó
egyéb vállalatok és
magánosok. Az orszá-
gon kívül Ausztria és
a Balkán államok is a
piaczai.

Durvay Antal cs.

és kir. udv. szállító te-

lepei közül Po-
zsonyban a/ ács-

telep 1850-ben
keletkezett. Az
alapító Tremmel
József volt. A
gyár területe

4000 négyszögöl
és 3 épületbl

áll. Hajtóer egy
50 lóerej gz-
gép. A munká- DÜRVAY ANTAL ACSTELEPE ÉS TÉGLAGYXrA.
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RÉSZLET A DRACHSLER-FELE
POZSONYSZENTGYÖRGYI

GYÁRBÓL.

sok száma 70. Évi termelési képességét, az üzem természeténél fogva megállapítani nem
lehet. Piaczai Pozsony vármegye, a szomszédos vármegyék és Ausztria. Téglagyárát a

tulajdonos 1883-ban alapította, és itt finom burkolati és egyéb finomabb téglákat is gyárt
a közönséges építési téglákon kivül. A telep területe 48 kat. hold, melyen 10 épület áll. A hajtó-

er 50 lóerejü gzgép és a munkások száma 130, a kikkel naponként 30000 darab téglát

képes termelni.

Diószegi czukor- és szeszgyár r.-t. Ezt a hatalmas ipartelepet a Kuffner és Guttmann
czég 1867-ben alapította. A gyár 20 m. holdnyi területen fekszik és 16 épületbl áll. Hajtóer
750 lóerejü gzgép. A munkások száma 800, a kik között 130 ni munkás van. A gyár ter-

melési képessége évenként 230.000 m. mázsa czukor. Piaczai Magyarországon kívül Anglia.

Drachsler Károly els magyar vasúti szükségleti paszomány- és vasúti kocsik felszerelési

czikkek gyára Pozsony-Szentgyörgyön. E gyárat a tulajdonos 1893-ban alapította. Területe

egy kat. hold, melyen a hatalmas gyári épületen kívül egy gépház és lakóház áll. A hajtó-

er : 30 lóerejü gzgép és a telep kb. 200 villamos lámpával van felszerelve. A munkások
száma 104, akik között 55 ni munkás van. Az évi termelés kb. 100.000 korona árúértéknek
felel meg. Piaczai a magyarországi vasutakon kivül Ausztria.

Freud S. pozsonyi els magyar finombrgyárát a tulajdonos 1896-ban alapította.

A rendes gyártási ágon kívül, kocsi-, vaggon- és könyvköt-brt is gyárt. A gyár területe,

melyen egy épületcsoport áll, 3200 négyszögöl. A hajtóer : 50 lóerejü gzgép és a mun-
kások száma 100, akik között csak 6 ni munkás van. A gyár hetenként kb. 4000 drb.

különféle brt tud elállítani. Piaczai a magyarországi vaggongyárakon kívül, Ausztria,

Németország és a Kelet.

Freund fia és Neumann yzkeményító'gyára, czíkória és czukorrépa-szárítója Szereden.

Az els keményítgyárat Szereden 1868-ban, a czikóriagyárat 1882-ben alapította. Freund
Gyula által. A szeredi épület hajdan az els magyar czukorgyár helyisége volt. Területe

8 kat. hold és két nagy épületbl áll. Hajtóer 8 lóerejü gzgép ; a munkások száma 35,

az évi termelési képesség 140 vaggon szárított czikória és czukorrépa. Piaczai : Magyar-
ország és Ausztria. A tallós-gulyamezi burgonyakeményitgyár 1895-ben keletkezett. 2 hold-

nyi területen fekszik és egy nagy összefügg épületbl áll. Hajtóer egy 37 lóerejü fél-

stabil g'zgép és egy 10 lóerejü gzgép. A munkások száma 35. Az évi termelési képesség
150 vaggon. Piaczai : Magyarország, Ausztria és Anglia. Czégtársak : Freund Gyula, Freund
Ármin és Neumann Henrik.

Ifj. Friedrich M. dr. malaczkai gyógyszerészeli telepe ugyan nem tartozik a szorosan
vett ipartelepek közé, de a tulajdonos által készített és „Kárpáti labdacsok" elnevezés alatt

ismeretes gyógyáru úgy nálunk, mint a külföldön annyira el van terjedve, hogy szük-
ségesnek látjuk e helyen errl is megemlékezni, annál inkább, mert az ily hajtólabdacsokat

azeltt a külföldrl hozták be és ezreket fizettek érte. Ifj. dr. Friedrich M. malaczkai gyógy-:
szerész e labdacsainak a gyógyhatását többek között a kaltenleutgebeni fürd forvosa
Winternitz W. dr. egyetemi tanár is elismeri, a ki maga is a rendelk közé tartozik.

Grüneberg Károly kefegyára Pozsonyban. Egyike a legrégibb czégeknek, mely 1834

óta fennáll. A gyárat Grüneberg Károly és József 1870-ben alapították. A gyár területe

12.000 négyszögméter, melyen 17 épület áll. A gyár üzemét 1904-ben a fogkefe gyártásra

is kiterjesztette s e réven úttör szolgálatokat végzett Magyarországon. A hajtóer egy
150 és egy 250 lóerejü gzgép. A munkások száma 800 és ezek között 500 ni munkás
van. A gyár évi termelési képessége másfél millió korona érték árúnak felel meg és

piacza az egész világ.

Gottfrid Ludwig gzmalma Pozsonyban. E telepet mostani tulajdonosa 1882-ben alapította.

A gzmalom egy hatalmas épülettestbl áll. A hajtóer : 360 lóerejü gzgép, a munkások
száma 90. Xapi termelési képessége 6 vaggon liszt és piaczai Magyarország és Ausztria.



Ipar, kereskedelem és közlekedés. 325

Hellc Károly kötél-, töml- és hajtószijgyára Pozsonyban. Keletkezett 1858-ban. A gyár
transzmisziókötelek gyártásával is foglalkozik. A telep 2660 négyszögöl területen fekszik és

a gyárépületek száma bárom. Hajtóer : 30 lóerejü gzgép és 6 lóerej gázmotor. A mun-
kások száma 52, kik között 10 ni munkás van. Az évi termelési képesség 300—400.000 K.

forgalomnak felel meg. Piaczai, Magyarországon kivül, a Balkán-államok, Románia, Ausztria
\merika.

Kábelgyár részvénytársaság Pozsonyban. E batabnas telepet Bondy Ottó 1895-ben ala-

pította. A gyár kábelvezetékeken kívül kaucsukot is gyárt. Területe 15000 négyszög-méter,
melyen 8 gyárépület és egy irodaépület áll. Hajtóer 3 gzgép 300 lóerre. A munkások
száma 300 és ezeknek a fele része ni munkás. Az évi termelési képesség nem állapítbató

meg. Piacza, Németország kivételével, az egész világ. A gyár állami kedvezményben részesül.

Klinger Henrik gyártelepe Pozsonyban. Gyártási ágak: szöv- munkák, fonal- és darab-
festés, ezómázat, tömlk ruggyantázása, vízmentes ponyvák, viaszosvászon-czikkek, len- és

kenderszövetek, különösen a badsereg, kórbázak, tzoltók, fürdintézetek számára, mez-
gazdasági és technikai czikkek, mint kendertömlk, vízmentes ponyvák és sátrak, len- és

jutazsákok, préselszövetek és kendk, rednyszövetek, br- és viaszvászonáruk stb. A
czég czíme „Els magyar vitorlavászon, len- és juteárúgyár Pozsonyban, Klinger Henrik."
Továbbá ..Els magyar br- viaszosvászon és falikárpitgyár Pozsonyban, Klinger Henrik."
Az ipartelepet 18S9-ben alapították. Fióktelepei vannak Liptószentmiklóson és Sepsiszent-
györgyön. A pozsonyi gyár területe 39,000 négyszögméter, melyen számos épület áll. A
hajtóer 450—500 lóerej gzgép. A munkások száma a gyárban 500 és a házon kivül 250.

kiknek egy harmada ni munkás. A gyárnak külön munkás-betegsegélyz pénztára van.
A termelési képesség meg nem állapítható. Piaczai Magyarországon kívül Ausztria, a Bal-

kán államok, Németország, Svájcz, Németalföld, Belgium Keletindia stb. A gyár a temes-
vári, budapesti, pozsonyi és zsolnai kiállításokon díszoklevelet és a párisi kiállításon

1900-ban a Grand Prix díjat nyerte. A gyár állami kedvezményben részesül.
Kühnmyer Ferencz és társa els hazai cs. és kir. szab. arany- és ezüstsodronyárú,

valamint paszománt és egyenruha kellékek gyárai Pozsonyban. E gyártelep 1868-ban kelet-

kezett. A gyár területe 6000 négyszögöl, melyen négy épület áll. A hajtóer 120 lóerej
gzgép. A munkások száma 300, melynek kétharmada ni munkás. Az évi termelési képes-
séget megállapítani nem lehet. A czég piaczai Magyarországon kívül Ausztria és a Balkán-
államok, de a tengerentúli államok is és fleg Egyptom.

Levy James els magyar pamut-, teveszr és balata hajtószíj-gyára Pozsony-Ligetfalún.
A gyárat Levy James 1895-ben alapította. Gyártási ág : mechanikai szövdé és mindennem
géphajtószíj valamint technikai czikkek. A gyár területe 3000 négyszögöl és öt épületbl
áll. A hajtó er : hatvan lóerej gzgép. A munkások száma 66, ezek közt n 22. Piaczai
Magyarországon kivül Ausztria, Német-, Orosz- és Olaszország. A gyár állami kedvez-
ményben részesül.

Ló'w Beér Miksa magyarfalvi ezukorgyára. Tulajdonosa Lw Beér Rezs. A gyár
1870-ben keletkezett. Gyártási ág: nyers és finomított ezukor. A gyár területe 6V4 k. h.,

melyen egy fépület és 8 melléképület áll. Hajtóer 350 lóerej gzgép. A munkások száma
570 és ezek közt 160 ni munkás van. A gyár napi feldolgozási képessége 75 vaggon répa.
Piacza : Magyarország, Ausztria, Angolország- és India.

GRÓF PÁLFFY JÓZSEF SZKALOVAI FÜRÉSZTELEPE.
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GRÓF PÁLFFY JÓZSEF SZOMOLÁNYI VEGYÉSZETI GYÁRA.

A Magyar czérnagyár r.-t. Pozsonyban 1902. január 17-én keletkezett az eldjének
a Salcher és Richter czég gyártelepébl. Gyártási ágak : Különféle pamutczérnák. A gyár
1904-ben üzemét házi fonoda felállításával bvítette ki. Különlegessége az orsó-czérna.

A gyár telke : 20013 m2
. Beépített terület : 7225 m2

. A gyári termek térmértéke : 13150 m-.

A gyár 8 épületbl áll. A hajtóer: 1 gzmotor 700, 2 gzmotor á 600 és 1 gzmotor 25,

összesen tehát 1925 lóer. A munkások száma : 500 ; de normális forgalommal 580 és ezek
között 376 ni munkás van. Piaczai egész Magyarország.

Magyar Siemens-Sclmckerl-mvek r.-t. Pozsony. A gyár 1902-ben keletkezett. Gyártási ága
villamossági világító- és erátviteli gépek, eszközök és tárgyak, közutak, gyári vasutak, villamos-
felvonók, szivattyúk, szellztet és gazdasági villamos gépek. A gyár területe tízezer négy-
szögméter, melyen hét épület áll. A hajtóer 250 lóerej gzgép. A munkások száma 100.

Piacza Magyarországon kívül Ausztria.

Marschall Antal kocsigyáros, Pozsonyban. A czég 1869-ban keletkezett, de a gyár
1882-ben épült. A kocsigyártáson kívül lószerszám-gyártással is foglalkozik. Különlegességei
az ú. n. Esterházy-, a milleniumi és a magyar keresztrúgós homokfutó kocsik. _A gyár
területe 1044 négyszögöl és három ópuTmbl áll. A munkások száma 50—60. Évenként
350—400 kocsit és ugyanannyi lószerszámot gyárt. Piacza Magyarországon kívül Német-
ország, Oroszország, Anglia, Törökország és Ausztria.

Menzel K. C. kfedéllemez, faczement és aszfalt elszigetel-lemezgyár Pozsonyban. E gyár
1885-ben keletkezett. Mint különlegességet bordázott építési lemezt és falak tzbiztosítására
szolgáló asbest-czementet is gyárt. A gyár területe 3000 négyszögméter, melyen négy épület

áll. Hajtóer : 12 lóerej gzgép. A munkások száma 40. Termelési képessége naponként
1 vaggon árú Piacza Magyarország.

Stummer Károly nagyszombati czukorgyára. E gyárat 1869-ben egy brünni és nagy-
szombati konzorczium alapította. 1873-ban ez a konzorczium csdbe jutott. 1876-ban a gyárat
Stummer Károly vette meg. A gyár területe 40 magyar hold, melyen 9 nagyobb épület áll.

A munkások száma 560 és ezek között kb. 35 ni munkás van. A gyár naponként 20000
métermázsa répát tud feldolgozni. Piacza a külföld.

Pálffy József gróf szomolányi vegyészeti gyára 19 év óta van üzemben. Termékei

:

eczetsavas mész, faszesz, aceton, fakátrány, olajok, fagyanta, carbolineum, faszén stb. Az
eczetsavas mész a helyszínén jégeczetté, vegytiszta eczet-eszencziává, technikai eczetsavvá. a

faszesz pedig denaturált faszeszszé és methyl-alkohollá dolgoztatik fel. A gyár gz-, víz- és

villanyos er segítségével mködik és faszenesítésre is be van rendezve. A munkások
száma 100. Piaczai Magyarországon kivül Ausztria, Németország és Anglia.

Iíoth György lszergyára Pozsonyban 1872-ben keletkezett. Gyártási ág : mindenféle

katonai töltény és lszerczikk. A gyár 30 m. holdnyi területen fekszik és 16 épületbl áll.

Hajtóer : egy 80 és egy 120 lóerej gzgép és 16 lóernek megfelel vízi er. A munkások
száma 200 és ezek között 150 ni munkás van. A gyár naponkint egy millió töltényt képes

termelni. Piaczai az egész országon kívül a Balkán-államok, továbbá Ausztria és Anglia.
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Regenhard Ferencz és társa posztógyára Pozsony. A gyár 1871-ben keletkezett. Gyártási
ágak: katonai posztó és kalikó. A gyá 7000 négyszögölnyi területet foglal el, melyen hat
gyárépület áll. Hajtóer : 100 lóerej gzgép. A munkások száma 150—160, a kiknek két-

harmada ni munkás. Termelési képesség hetenként 2500 méter posztó és 1400 méter kalikó.

Stoüwerk testvérek cs. és kir. ós porosz kir. udvari csokoládé-gyárosok Pozsonyban.
A gyár 1896-ban keletkezett és a csokoládén kívül kakaót és ozukorkanemt is gyárt. A gyár
területe 35000 négyszög-méter, melyen egy fépület ós öt melléképület áll. Hajtóer : 180

lóerej gzgép. A munkások száma 220 ós ezek között 150 ni munkás van. A gyár úgy
van berendezve, hogy mai termelésének négyszeresét tudja elállítani. Piacza az egész
ország és Ausztria. A gyár állami kedvezménynyel is bír.

Stausz és Melde, els magyar nádszövgyár Pozsonyban. 1883-ban keletkezett. Gyártási

ágak : padmaly-nádszövet és minden e szakba vágó nádszövetek. A gyár területe 500 négy-
szögméter, melyen a gyár- az irodaépület, az istállók, a munkáslakások és a raktárak
állanak. Hajtóer : 8 lóerej gzgép. A munkások száma 30 és ezek között 15 ni munkás
van Termelési képesség egy millió négyszögmétert meghaladó mennyiség. Piaczai Magyar-
országon kívül Ausztria.

Schrancz Károly gép- és kazángyára s vasöntje Pozsonyban. A gyár 1896-ban keletkezett.

Területe 7950 négvszögméter, melyen öt gyárépület áll. Hajtóer : 45 lóerej gzgép. A munká-
sok száma 90—130. Évi termelési képesség 250.000—300.000 klgr. kazán és 350.000—400.000

klgr. öntvény és gép. Piaezai Magyarországon kívül Ausztria, Oroszország és Kina.
Stein testvérek sör- és malátagyára Pozsonyban. A gyár 1871-ben keletkezett Területe

5600 négyszögöl, melyen három fépület áll a szükséges melléképületekkel. Hajtóer : egy 80,

egy 12 és egy 5 lóerej gzgép. A munkások száma 70—80. Évi termelési képesség
60.000 hktl. sör és 100 vag-gon maláta, mely utóbbinak a piacza Németország és a Svájcz.

Storkeraui mészgyár r.-t. Dévényújfalun. A gyár 1888-ban keletkezett. Területe 3 4 négy-
szögkilométer, melyen két körkemencze, egy magas-kemencze, egy ktör és hét lakóház
áll. Hajtóer 16 lóerej benzinmotor. A munkások száma 275 és ezek közt 80 ni munkás
van. Termelési képesség 10 000 vaggon. Piaczai az országon kívül Ausztria.

Stermann M. vegyi gyufagyára Nagyszombatban. A gyárat Pried Henrik alapította

1875-ben, azután Weisz József birtokába került, a kitl a mostani tulajdonos 1891-ben vette

meg. A gyár területe másfélhold, melyen a gyáréjmlet és a raktárhelyiségek állanak. A munká-
sok száma 60 és ezek között 35 ni munkás van. Piaczai Magyarországon kívül Ausztria.

Westen P. betéti társaság kapdácsoló és zománcznemüek gyára Pozsony-Ligetfalun.

A gyárat 1899-ben alapították. Gyártási ág: Zománczozott bádogedényrek és idevágó czikkek.

Mint különlegességeket szürkén zománczozott „Szeczesszió" edényeket gyártanak. A gyár
területe 12.000 D 2

- Ebbl beépített terület 6000 D 2 A gyári termek térmértéke 5400
2-. A hajtóer egy 60 lóerej gzmotor. A munkások száma 330 és ezek között

60 ni munkás van A gyár naponként zománczozott fzedényekben és használati czik-

kekben 4000 korona értéket tud elállítani. Piaczai a kontinens összes államai.

Wienerbergi téglagyár és

épít-társaság dévényúj falusi gz-
téglagyára. Keletkezett 1891-ben.

Gyártási ágak : fedélcserép, dísz-

tégla, burkolattégla és hornyolt

fedélcserép. A gyár területe 6 hold,

melyen a kazánház, gépház, 21

szárító, a raktár, a körkemencze,
egy telitkemencze és 4 lakóház

áll. Hajtóer 160 lóerej gzgép.
A munkások száma 180—200, de

ennek a fele ni munkás. Terme-
lési képesség évenként négy millió

darab. Piacza Magyarországon kí-

vül Ausztria is.

Ezeken kívül fennáll még
a vármegye területén Pozsonyban :

Blitz Albert czukorkagyára, Neu-
mayer és Kohlmami mechanikai
paplangyára, Steiner és Grossmann
mtrágyagyára, Pick Miksa br-
gyára, HirschlerA. paszomántgyára,
Schleifer H. kalapgyára, Segesvár

y

Dénes fémárúgyára, Lutz és társa

festékgyára, Hruska János kocsi-

gyára, Feitzelmayer Károly, Dohnál
József gépgyárai, a Bunzl-í&\e
katona-felszerelési gyár, Reidner
Zsigmond téglagyára és Weinber-
ger Béla malátagyára. — Nagy-
szombatban : a Treumann-, Ring-
wáldr, Pisler-, Szeszler- és Diamant-
féle malátagyárak és a Mitaesek-
és az Ozmics-féle téglagyárak, a
Fischer testvérek harang-, vas- és
fémöntje és gépgyára, Sprinzl
Mór gzfrésze, Doppler E. eczet-
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gyára. Malaczkán: a Jellinek, Stern és Fóliák szeszfinomítója, Pálffy Miklós hg\ frész-
telepe. Vágszereden : Perl és társa gépgyára és vasöntje és Steiner M. fiai csontliszt-

gyára. - Po :so>i//-Borostyánkön: a Weisz-féle rózhámor. — Szkalován: Pálffy József gr.

frésztelepe. — Bazinban: Rössler Imre gSztéglagyára. —• Dunaszerdahelyen : a gzmalom r.-t.

— Lak-sárúj'falun: Drach és Findler szurokgyára. — Losonczon : Pálffy József gr. bútorgyára.
Ligetfalun: a Harscfc-féle fadobozgyár. — Nebo/szán: a Gülcher-féle keményítgyár. —

Somorján: a gzmalom r.-t. — Stomfdn: a 7>f'es-féle keményítgyár. — Tósnyárásdon : a Müller-
íele czikória-gyár. — Vásárúton: a Popper-féle szeszfinomító.

Kereskedelem. Pozsony vármegye határszéli fekvésében, a hatalmas Duna mentén, mint
a Vág völgyének kapuja, mindenkor alkalmas kereskedelmi terület volt és

a fejlettebb iparú és kereskedelmi forgalmú Ausztria, fleg Bécs, Cseh- és

Morvaország szomszédsága is nagyban táplálta az itteni kereskedelmet.
A vármegye összes városai élénk kereskedelmet ztek, st bizonyos

ágakra nézve egy-egy kereskedelmi középpontot alkottak. Ilyen volt els
sorban Pozsony, Nagyszombat, azután Szered, Dunaszerdahely, Somorja,
melyek fleg a gabona- és lisztkereskedelem góczpontjai voltak, de Szereden
ezenkívül még nagyarányú fakereskedés is fejldött.

A vármegye kereskedelme a külföldre is kiterjedt. A pozsonyi keres-

kedk Németország-, Flandria-, Olasz-, Cseh-, Morva-, Franczia- és Angolország
piaezaival voltak összeköttetésben, mely összeköttetés túlnyomólag a külön-

féle árúk behozatalából állott, míg a vármegye aktiv kereskedelmi mérlegében
a mezgazdasági termékek, állati termékek, úgymint: nyers brök, gyapjú,
továbbá rongy, kender, tüzelfa, faszén, szesz, különféle zöldségek s legfképp
bor- és gabonanemüek kivitele szerepelt. De e mellett többféle más ipari

készítményeket is szállítottak ki a külföld számára.
A hivatásos keresked mellett a termel és az iparos, st más társa-

dalmi osztályok is foglalkoztak kereskedéssel ; a városok nem egyszer maguk is

kereskedést znek ; így pl. Pozsony városa a XV. században sört vett üzérkedés
czéljából, és a városházán és az ottani sörpinczében sört méretett ki. Mint-
hogy ez idtájt a tkének és a hitelnek csak jelentéktelen szerepe volt

a gazdasági életben, ezért kevés oly eszköz állott rendelkezésre, amely a

kereskedelmi forgalmat élénkítette volna.

A közönség napi szükségletét, a háztartás és a gazdaság körül felmerül
fogyasztási czikkeket árúba bocsátó kiskereskedk a szatócsok voltak ; régi

történeti okleveleinkben ezek nevével igen srn találkozunk. Kívülök el-
fordultak a gyümölcs, zöldség- és baromfi-elárusítók, valamint egyéb fontosabb

szükségleti tárgyak, vagy élelmi czikkekkel kereskedk ; így pl. találunk fa-,

vas-, hal-, állat- és lkereskedt, nem ritkán vadkereskedket és posztó-

elárusítókat.

A kereskedelem jellege általában mezgazdasági volt és ott, a hol a

mezgazdaság bizonyos kelend s általánosan fogyasztott termékeket állí-

tott el, ezekkel a hivatásos keresked mellett a lakosság nagy zöme, vagyis

a termel és iparos is foglalkozott. Pozsonyban régebben igen gyakran a

lakosság nagy többsége borral kereskedett a hivatásos korcsmárosok mellett,

így pl. a legtöbb szatócs és a szltulajdonosok, illetleg a bortermelk és

szlmvelk (kapások).

Gabona. A gabonakereskedelem legélénkebb piaczai Pozsonyban, Nagyszombatban,
Szereden, Somorján és Szerdahelyen voltak. A pozsonyi, nagyszombati és

szeredi piaozra vitt búza, rozs, árpa, zab, tengeri mennyisége pl. 1864-ben

1.048,590 pozs. mázsa volt, melybl legtöbb árpa (433.251) és búza (399.186)

adatott el. Pozsony után Szered volt a legélénkebb piacz, a hol még jelen-

tékeny köles és bab is került vásárra.

Idk folytán azonban, különösen a múlt század els felében, azok az

eszmék, melyek a szabad mozgást a társadalom és a közgazdaság terén

egyaránt kiterjesztették s megvalósítani igyekeztek, de még inkább a gz-
erej vasút és hajó feltalálása, nem sejtett lendületet adott a közlekedésnek.

Magyarország korán felismerte az új találmány nagy jelentségét és sietett azt

alkalmazni és terjeszteni és minthogy nálunk a közlekedésügy az abszolút

korszak megsznése után kiválóan nemzeti irányban fejldött, a nemzeti keres-

kedelem az egész országban kezdett fellendülni. Csakhogy e fejldés nyomában
e vidék több kereskedelmi góczpontja elvesztette korábbi jelentségét,
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Kétségtelen, hogy Pozsony vármegye kereskedelme a viszonyok befolyása

alatt szintén lényegesen megváltozott ; de éppen a természeti elfeltételek és

földrajzi fekvése okozták azt is, hogy a vármegye több gazdasági góczpontja

s elssorban a székhelye, jelentékeny mérvben vált részesévé a kifejldött

nagyobb arányú kereskedelmi forgalomnak.

Több üzletág terén ezek a góczpontok nemcsak megtartották, hanem
gyarapították is piaczi forgalmukat. A régi gabonapiaczok helyei jelenleg a

következ városok és községek : gabona- és íaAwmáw/-piaczok : Pozsony,
Szempez, Galánta, Szered, Somorja, Dunaszerdahely, Nagyszombat ; a fentieken

kívül csak árpára és rozsra nézve : Bazin, Malaczka ; zab nagyban kapható a

pozsonyi piaezon; tengeri és bab Pozsony, Szempez, Galánta és Szered piaczain

;

végül a burgonyát Szempczen, Galántán és Szereden veszik.

Nem lesz érdektelen, a gabonaárakat 40 évvel ezeltt, azaz: 1864 évben
és a mostaniakat 1903 évben ee'vmás mellé állítani

:

Búza Rozs Árpa

Helység

pozsonyi
1 mér 100 kg.

pozsonyi
mér 100 kg.

pozsonyi
mér 100 kg.

po/sonyi
mér 100 kg.

pozsonyi
mér 100 kg.

1864 1903
május

1864 1903
deczember

1864 1903
május

1864 1903
deczember

186 4 1893
május

frt kr. K. f. frt kr. K. f. frt kr. K. f. frt kr. K. f. frt kr.
||

K. f.

Pozsony sz.kir.

város ... ... 5 14

14

75

41

2

2

90

85

15

15

45

16

3

3

45

40

13

13

65

35

2

1 90

13

12

30

96

3

3 2

11

12

80

82
Nagyszombat
sz. Mr. város 4 80

1

Helység

Árpa Zab Tengeri
pozsonyi
mér 100 kg.

pozsonyi
mér 100 kg.

pozsonyi
mér 100 kg.

pozsonyi
mer 100 kg.

pozsonyi
mér 100 kg.

1864 1903
deczember

1864 1903
május

1864 1903
deczember

1864 1903
május

1864 1903
deczember

frt kr. K. f. frt kr. K. f. frt
|

kr.
||

K. f. frt kr K. f frt kr. K. f.

Pozsony sz.kir.

város ... ... 1 75 12 110 2 65 13 15 1 35 11 70 3 70 13 40 1 30 10 85

Nagyszombat
sz. kir. város 1— 77 13 85 2 45 12 — 1 22 — — 3 56 15 — 1 18 10 82

A pozsonyi gabonapiacz 1903. évi forgalmát és az egyes hónapokban
elért középárakat az alábbi táblázat tünteti fel

:

Búza R <5 Z S Árpa Z a b Kukijricza

Év Hó
középár és m e iínyiség m é t er m á z s ánké n t

eladott eladott elalott eladott eladott
középár mennyiség középár mennyiség középár mennyiség középár mennyiség középár mennyiség

K. f. mm. K. f. mm. K f. mm. K. f. mm. K. f. mm.

1903 Január . . 14 80 83140 13 50 47420 12 20 ! 178800 13 10 31700 10 70 140250
„ Február . . 14 90 58850 13 40 49780 12 401 149370 13 15 20590 12 25 88140
„ Márczius . 14 80 87870 13 65 63240 12 40 236750 13 50 22440 13 30 45320
„ Április . . 14 70 65370 13 60 43590 12 30 ! 75640 13 25 26090 13 10 16910

Május ... 14 75 163330 13 65 32230 11 80 ! 36500 13 15 34530 1 13 40 24140
Június . . 14 T 90910 13 55 77580 12 10 23850 12 95 22360 13 20 3150

„ Július ... 14 50 40560 12 50 29610 12 40 77730 12 30 22560 14 20 2840
„ Augusztus 14 Hl! 172710

1!
12 40 67670 12 60 1523600 12 15 66590 — — —

Szeptember 1 í 80 487100 12 35 225470 12 70 1184296 11 60 205680 10 90 750
Október . . 15 325970

!
12 80 215680 12 70 471230 11 90 110520 10 60 112960

„ November
i

15 60 19113 1113 15 155150 12 1 80 234200 11 80 81840 10 85 223380
„ Deczember 15 45 116430 13 30 94750 12 90 209260 11 70 51670 10 85 226590

Évi középár ... 15 05 13 — 12 50 12 55 . 12 40

Az eladott mennyiség
"

1711353 1102170 2401220 696510 884430
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Allatvásárok.

Bizonyára feltnik mindenkinek, hogy 1864-ben a gabonaárak annyira
ingadoztak, pl. a búza ára májusban 5 fit s deczemberben 2

-90 frtra szállott;

ugyanezeD idben a rozs ára 3'45 írtról 2 frtra, az árpa 3 frtról 175 frtra

esett. Ennek oka abban rejlett, hogy úgy hazánkban, mint a külföldön jó
termés volt; de már a következ évben állandóbbak lettek az árak, mert a
pozsonyi árjegyzés szerint 1865-ben a búza ára májusban 3

- 12 frt, deczemberben
pedig 3*25, ugyanezen idszakban a rozs 2

-30—

2

-

32, az árpa 1"80— 1*85, zab
160—1-40, tengeri 180—2-15; Szereden a búza 3—3, a rozs 208— 2- 15, árpa
160—T63, zab 120—1'12, tengeri P70—T82

; Nagyszombatban a búza
3-18— 3-20, a rozs 2-20—224, árpa P75—P70, zab P40—M5, tengeri
1-80—2-00 Irt.

Az állatvásárok a vármegyében szintén élénkek szoktak lenni, még pedig

ágy a szarvasmarha-, mint a ló- és a sertésvásárok. Az állatkereskedelem
alakulásának feltüntetésére szolgálnak az alábbi, 1896. évi adatok, melyek
az alábbi állomásokra felhajtott és eladott állatok számát mutatják.

Bika Ökör Tehén Borjú Ló Sertés Juh

Eelysóg
o
«
3 frt

o
'3

2

o

'3

•8

frt

o
oa

ni

3

frt

o
o
a

M
cS

frt

o

jr
oa

M
-tí 'c?

J=
o
•a
a
a

"5

•5

frt

©

! .Q
oa
£

ed

frt frt

Pozsony város.. ..

Nagyszombat ....

Szempcz

Duna-Szerdahely..

Malaczka

Modor

Moroa-Szt-János..

148

35

20

40

2

143

22

5

25

2

90—
180

80—
140

60—
.40

:oM

|;
5 :0W n

8582

7300

11766

1780

480

3131

2366

600

8377

2442

8096

680

260

875

444

200

100-

200

100-

260

80—
220

80—
160

:Ó
Ja!

rí
'•

-l.o N
c
'S

2388

1871

2124

500

968

1790

6'

8

200

2216

756

1420

165

421

330

217

22

120-

180

50—
260

40—
180

30—
120

:Ö

cl
<ü !C

oa
'o

742

1082

735

230

1122

257

15

711

277

411

160

697

87

2

10^
20

8—
20

7—
14

7—
15

:ÓM

O :o

a
'S

5533

6693

1000

2939

382

50

1325

3089

450

1054

163

8

50—
200

20—
400

20—
140

25—
140

:0

© ;-

c
'5

3460

0144

1306

1600

1401

3244

6144

872

1300

913

15—
60

12—
50

12—
48

12—
48

:0
M

® >

S N
a
'3

561 561

7—
10

6—
8

245 197 35005 21374 10449 5547 1183 2345 16597 6089 13911 12473 561 561

Vámok és

jövedékek.

Keresk. és
iparkamara.

Az alábbiakban közöljük a vármegyében régebben fennállott s részben

ma is érvényben lev vámokat és városi (községi) jövedékeket

:

Pozsony sz. kir. város területén szedettek : száraz vámok, hajóhídi jövedék, a kom-
pon való átkelési díjak, berakodó illetékek, a Duna jégtorlatán való átkelési dijak, vásári és

piaczi jövedékek, part- ós partjogi illetékek, mértékhitelesítési illetékek, városi eleség

vám- és fogyasztási adópótlékok és állami fogyasztási adó. Bazin szab. kir. városában
fennállott : szárazvám-, vásár- és piaczi illeték. Modor szab. kir. városban : szárazvám-,

vásár- és piaczi jövedék. Nagyszombat sz. kir. városban : szárazvám-, vásárhely- és piaczi

illeték és városi eleségvám. Somorján: helypénz-díjak. Malaczkán: vásárdíj és útvámdij.

Szereden : helypénzdíj a hetivásárokon, vásári illeték és hídvám. Vercknyei hídon : hídvám.
A Tallósi gróf Esterházy Mihály-féle hídon : hídvám. Duna- Szerdahelyen : útvám, vásár- és

helypénz.

A kereskedelmi és ipari forgalom alakulása és sajátságai oly szervezetet

kivannak, a mely a közgazdasági jelenségeket állandó figyelemmel kísérve,

minden felmerül akadályt felismerve, elhárítása czéljából vagy maga intéz-

kedjék, vagy a kormány útján sürgesse a bajok orvoslását.

Ez a szervezet, a mely törvényes alapon mködik, a kereskedelmi és ipar-

kamara.

A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara az ország legrégibb kamarái közé

tartozik s a legels kamarákkal egyszerre keletkezett.

1850. évi augusztus hó 25-én alakult és területéhez tartozott kezdetben

Pozsony, ,Fels-Nyitra, Alsó-Nyitra, Trencsén, Liptó, Bars, Hont, Nógrád,

Zólyom, Árva, Túrócz és Komárom vármegye, valamint Pozsony, Szt.-György.

Bazin, Modor, Nagyszombat, Somorja, Szakoleza, Nyitra, Érsekújvár, Trencsén.

Zsolna, Rózsahegy, Újbánya, Körmöczbánya, Selmeczbánya, Losoncz, Breznó-

bánya, Zólyom, Beszterczebánya, Korpona, Libetbánya és Komárom városok,

összesen 5.983,296 k. h. területtel és 1.849,053 lakossal. A mint idvel az ország

közgazdasági viszonyai a kamarák szaporítását tették szükségessé, e területbl
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kihasíttatott 1868-ban Liptó és Nógrád vármegye, valamint Rózsahegy és

Losoncz város, 1881-ben Zólyom vármegye, Breznóbánya, Zólyom, Besztercze-

bánya, Korpona és Libetbánya városokkal, 1891-ben pedig Árva, Bars, Hont
és Komárom vármegye, Újbánya, Körmöczbánya, Selmeczbánya és Komárom
városok, úgy, hogy a pozsonyi kamarai kerület jelenleg 2.668,412 k. h. területen

mködik.
A kamarának 32 beltagja van, a kik a székhelyen laknak és ugyanannyi

kültagja, kiket a négy vármegyében a kereskedk és iparosok ötévenként

választanak. A kamara tevékenységének legnyomatékosabb része a kiegyezést

követ idre esik. E tevékenységnek fontosságát a kamarai kerület fejlett

közgazdasági viszonyai mellett, Ausztriával szomszédos fekvése és ebbl folyó

,VOROS HID POZSONY MELLETT.

élénkebb összeköttetése adja meg. Közgazdasági téren kifejtett tevékenysé-
gében szilárd következetességgel törekszik a pozsonyi kamara arra, hogy
hazánk gazdasági termelésének versenyképessége mindenekeltt az ország

határain belül helyeztessék biztos alapokra és hovatovább teljesen felszaba-

dulva Ausztriával szemben való alárendeltségi állapotából, érdekei megfelel
kereskedelmi szerzdések kötésével a nemzetközi forgalomban is védelmet
találjanak.

Súlyt vetett, különösen az utóbbi években, a termelési tényezk harmo-
nikus együttmködése mellett, a hazai kereskedelem és ipar erteljesebb
kifejlesztésére és felvirágoztatására. Az Európaszerte meginduló vámpolitikai
átalakulásra való tekintettel a kamara korán felemelte szavát Magyarország
mezgazdasági és ipari termelésének megfelel értékesítése, illetleg védelme
érdekében és napirendre tzte a független magyar kiviteli kereskedelem
megteremtésének eszméjét s ezzel együtt a konzuláris ügynek hazai köz-
gazdaságunk érdekében álló kifejlesztését.

E mködési irányelv körül jegeczesedik ki a pozsonyi kamarának min-
den más téren és részletkérdésekben kifejtett tevékenysége. A szakoktatás
kérdésének meleg felkarolásával arra törekszik, hogy az új iparos- és keres-
kedi nemzedék a fokozott igényeknek megfelel magasabb képzettséggel
lépjen ki a gyakorlati életbe s hogy magasabb rend különleges tanulmányi
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Kereskedi és

ipariestületek.

Szakoktatás.

szakok, mint például az exportkereskedelmi ismeretek is, bevonassanak a
szakoktatás körébe. A forgalmi eszközök, a tarifapolitika kérdéseiben nyil-
vánított véleményét, állásfoglalását, ugyanezek az irányelvek vezérlik s leg-
utóbb a pozsony—bécsi villamos vasút kérdésében tisztán a bazai közgazda-
ság érdekei! sikerült kidomborítania.

A kamara készségesen ragad meg minden alkalmat, bogy kerületének
magas színvonalán álló iparát kiállításokon megismertesse. A Pozsony városra
és egész Nyugat-Magyarországra örökké emlékezetes 1902. évi országos mez-
gazdasági kiállítás létrehozatalának egyik tényezje volt a pozsonyi kamara,
a mely kiállításban a mezgazdaság és a mipar közötti kapcsolat feltünte-
tésére nagyméret házi és mezgazdasági ipari kiállítást rendezett.

E kifelé irányuló mködésében megnyilatkozó megállapodottsághoz har-
monikusan simul hozzá ügyeinek rendszeressége is, melynek egyik legújabbi
és legszebb emléke az új kamarai székház, hogy saját otthonában folytassa a
hazai kereskedelem és ipar felvirágoztatása érdekében kifejtett mködését.

A kereskedelem és ipar egyes ágainak különleges érdekei még a sza-

bad egyesülés alapján keletkezett társulatokban is élénk támogatást nyernek,
mink az ipartestületek, kereskedi és iparos-társulatok. Ezek viszont általánosan

ölelik fel az egyes szakmákat, vagy külön is alakulnak. Az ipartestületek

ezenkívül még többféle, az ipartörvényben megjelölt közigazgatási jelleg
teendket végeznek s srbb érintkezésben állanak az iparhatóságokkal.

Kereskedi társulatok, illetve egyesülések mködtek régebben Pozsony-
ban, Nagyszombatban, Bazinban és Oalántán ; ezek közül ma csak a pozsonyi

van meg s újabban alakult Malaczkán egy kereskedi és iparos-egylet. Ipar-

testületek vannak jelenleg Pozsonyban, Nagyszombatban és Szereden.

A kereskedelmi szakképzést a vármegyében a pozsonyi kereskedelmi
és iparkamarától alapított és fentartott s úgy az államtól, mint magáno-
soktól is támogatott virágzó tanintézet, a pozsonyi fels kereskedelmi iskola

látja el. Ez intézet már 19 év óta mködik s az ország egyik legtekintélye-

sebb szakintézete. Az 1902/3. isk. évig terjed idben kerekszámban 3700
tanuló iratkozott az intézetbe. A végzett tanulók legtöbbje azonnal alkalma-
zást nyer elsrangú kereskedi, pénzügyi, közlekedési, biztosítási és gyári

czégeknél vagy mezgazdasági vállalatoknál.

A Pozsonyi kereskedelmi alkatmazottak egyesülete 1901-ben esti tanfolyamat
létesített tagjai részére, melyet a kedvez eredmény folytán állandósított s

a felsbb hatóságok felügyelete alá helyezett, hogy ily módon jogérvényes
bizonyítványokat állíthasson ki.

A Pozsonyi kereskedelmi és iparkamara 1904-ben mozgalmat indított egy
Pozsonyban felállítandó export kereskedelmi akadémia felállítása érdekében.

Az ipari szakképzés az 1903. évben Pozsonyban megnyílt állami vas-

és fémipari szakiskolában nyert hathatós tényezt. Ez intézetet, mely Pozsony
város példás áldozatkészsége és a pozsonyi kamara évi segélyezése mellett

mködik, az állam jelentékeny anyagi eszközökkel tartja fenn.

A kereskedi és iparos-tanoncziskolákat az érdekelt városok és községek
tartják. A legtöbbjét azonban a pozsonyi kereskedelmi és iparkamara is

segélyezi.
*

* *

Közutak A vármegye közlekedésügye szintén magas színvonalon áll. A vármegyét
átszel futak régebben a következk voltak : posta-útvonal : 1. Pozsonyból
Malaczkán át Nyitra vármegye határáig 7 3

/ t mórtföld ; 2. Pozsonyból Szent-

Györgyön, Bsön és Modoron át Nádasra 6 3
/. ; Pozsonyból Nagyszombaton

át Nyitra vármegyébe 7, Pozsonyból Szeredre 8 és végül Pozsonyból a Csalló-

közön, Somorján és Szerdahelyen át Komáromba 8 l
/ 2 mértföld. Országút

kett volt, ú. m. : Pozsonyból Csütörtökön át Szerdahelyre 5 3
4 és Somorjá-

ról Bsre 3 mértföld.

1894-ben az állam több változtatást tett az utak kezelése tekintetében

s ez évben már négy állami közút volt a vármegye területén, ú. m. : a

diószeg—szered—nyitrai, mely a megyehatárig 15 -08 kim., a pozsony

—

varasdi a megye határáig 4'45 kim., a pozsony—hamburgi, mely az elbbi
útból ágazik ki, 2*58 kim. és a pozsony—szempez—nagyszombati, mely
Nyitra vármegye határáig 55' 18 kim. hosszú. Az államutak hossza 36"21
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kim. (mivel a pozsony—nagyszombati útszakaszból Pozsony városa 9*71

klmnyi és Nagyszombat 9'26 klmnyi részt kezelt), a törvényhatósági közutak

hossza 693*02 kim. ; ebbl a vármegye fentartott 622*75 klm.-t, Pozsony,

Nagyszombat, Bazin, Szentgyörgy, Modor összesen 66'95 klm.-t és a külön-

féle vámtulajdonosok 3
-22 klm.-t. Az állami utak fenntartásából és javításá-

ból ered dologi és személyi kiadások, illetleg az évi költségek 21,261 frtra.

a törvényhatósági utaké pedig összesen 6°/o útadóval, 138,327 frtra rúgtak.

Az állami és törvényhatósági közutak utóbbi állaga szerint Pozsony
város és a vármegye területén van 94 -

9 klmnyi állami út, melynek túlnyomó
része kavicsolt, de nincs kalapja. Az ezen utakra fordított anyagok összes

évi költségei kb. 64,000 koronára rúgtak. A törvényhatósági utak hossza a

vármegye teriüetén 6522 kim. és Pozsony város területén 46'3 kim. A vár-

megyei törvényhatóság útadója egy évben átlag 333,900 korona.

Ha a közutak hosszát a területhez viszonyítjuk, azt találjuk, hogy
Pozsony vármegyére 100 D -klmnyi területre 422 kim. esik, Pozsony váro-

sára pedig 769 kim. ; e szerint Pozsony vármegye a többi vármegyék között

els helyen, a városok között Pozsony, Temesvár után, a második helyen áll.

A vármegye legfontosabb vízi útjai : a Duna-, Vág- és a Morva-folyó, a Vizi útak

forgalom jelentékeny részét bonyolítják le. A közlekedés legjelentékenyebb

része a Dunán bonyolódik le. A Felsduna szabályozásának 1886-ban történt

megindítása óla végzett munkálatok nagyban hozzájárultak a hajózási akadá-
lyok elhárításához és a közlekedés megkönnyítéséhez és remélhet, hogy ez

a legolcsóbb és a tömeges szállításra legalkalmasabb szállítási eszköz még
jobban ki lesz használható Ausztria nagyszabású csatornahálózatának terve-

zett végrehajtása után, melylyel egyszersmind a Pozsony kereskedelmi for-

galma érdekében régóta óhajtott Duna—Odera csatorna megvalósításához is

közelebb fogunk jutni. A hajóközlekedés elmozdításának egyik tényezje a

Pozsonyban 1897—99-ben megalkotott (éli kiköt, a hajók téli menedékhelye,
a mely hivatva lesz idvel kereskedelmi kikötvé lenni.

E kiköt építését 1897-ben kezdték meg. A kikötben a szárazföld

kiemelését 1899-ben fejezték be. A munka czélja az volt, hogy a kiköt-
medencze természetes telepe a vízszin fölötti -f- 2 '7-ig mélyíttessék ; ezen-

túl a kiköt további mélyítését, a vízszin alatti - - 2 méter mélységre
fenékkotrógépekkel hajtották végre 1902-ben. A kmunkálatok ugyanez évben
indultak meg s a kiköt Duna felli feltöltésének (móló) a rézsjét be is

fejezték. A kikötmedenczék széleinek biztosítása, illetleg kikövezése s ezzel

a téli kiköt elkészítése, a munkaprogramm szerint, 1903-ban nyervén befeje-

zést, ezután a vasúti vágányzatnak már meg is kezdett lerakása lesz a

fmimka. Ez a vágányzat a dunaparti vasúti vágányokkal együtt hivatva
lesz a majdan megalkotandó kereskedelmi kiköt és pozsonyi pályaudvarok
között a vasúti összeköttetést megteremteni.

A Morva-folyó szabályozása a magyar érdekeltség nagy kárára még
mindig késik. Közlekedési szempontból fontos a vármegyére nézve a Dévény
melletti kompátkelés, melynek forgalma oly nagy, hogy az átkelés sok kése-

delemmel jár, st télen és árvíz idején teljesen szünetel. A pozsonyi kereske-

delmi és iparkamara évek óta sürgeti a kormánynál a Morva-híd megépítését,
melynek érdekében a vármegye illet községei áldozni készek. Már meg-
indultak a tárgyalások az osztrák kormánynyal s hihet, hogy nemsokára
meglesz a rég óhajtott híd.

Az állandó Duna-hidat Pozsonyban 1890-ben építették. Régebben kompok x
D^^ i

és hajóhidak közvetítették a forgalmat. A Dunán át való kompátkelés és a vám-
szedés joga Szent István koráig nyúlik vissza s e jog részesei voltak a kincs-
táron kívül a pannonhalmi 'apátság, a pozsonyi gróf és késbb maga a város is.

Pozsony város lakosai széleskör vámmentességeket élveztek. Az Árpád-
házi királyok idejében valószínleg közös vízi jármvek közvetítették a
Dunán való átkelést. Ez a közlekedés késbb nem felelvén meg, Zsigmond
király idejében, a kompok használatát a Duna áthidalása váltotta fel. Az els
Duna-hidat faczölöpök és nagy hajók tartották, A híd fentartásának költ-
ségei a várost terhelték. Ez a híd 1445-ig állott fenn, mely után ismét
kompon történt az átkelés. Ettl kezdve többször építették fel újból és újból
a Duna hídját, habár a part más-más helyén; a Mátyás királytól épített
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a meglev
hidak is

Gzhajózási
társaságok.

híd L3 évig állott fenn. Valamennyi híd jármashídnak épült, kivéve az
U93-tól Lí96. évig használt hidat, a mely hajóhíd volt.

A \Y1. század háborús idszakaiban a Duna áthidalása és

hidak Lebontása többnyire hadászati szempontokból trtént és e

jármas- vagy hajóhidak voltak; csak 1676-tól kezdve használták az ú. n.

repül hidakat is. melyeknek hadászati szempontból az az elnyük volt, hogy
az ellenség közeledtével a vízbl ki voltak húzhatók és ismét felállíthatók.

Az állandó dunai híd eszméje 1722-ben kezdett eltérbe nyomulni,
midn a kormány az országgylés elé ez iránt javaslatot terjesztett. A híd
megépült, de az 1740-iki jégzajlás elpusztította s helyét ismét hajóhíd fog-
lalta el. Az utolsó hajóhidat Pozsony városa 1825-ben, fejedelmi adomány-
képpen kapta. Ez a híd a mai vashíd fölépítéséig, 1890-ig fennállott.

Az L830-ban Pozsonyban megindult els gzhajó után a vasúti építés

tette szükségessé az állandó hidak építését. A becs—gyri vasúttársaság fel

is vette programmjába Pozsony mellett a Duna áthidalását, de az csak több
mint 60 év múlva valósult meg, a dunántúli helyi érdek vasutak építése

alkalmával, midn a vasúti, valamint közúti közlekedésre és gyalogjárók
számára szolgáló vashíd 1890-ben megépült.

A gzhajózást els sorban a cs. kir. szab. els dunagzhajózási társaság

vezette és vezeti ma is. Mellette több magán-hajóvállalat is folytatott

hajózást. Tisztán magyar hajózási vállalat a „Magyar folyam- és tengerhajózási

társulat". Ez a vállalat a vármegye területén, illetleg a budapest—pozsonyi
szakaszon darabárút és személyeket ez idszerint nem szállít.

A cs. kir. szab. els dunagzhajózási társaság egy 1828-ban magánosok
által szerzett szabadalom alapján 1830-ban alakult meg mint részvény-
társaság. Az els gzhajó 1830-ban indult meg Ebersdorftól Pestig, de a

rendes hajójáratokat Bécs és Pest között 1831-ben vette fel a társaság, mely
járatokat nemsokára a Bécs és Pozsony, valamint Pozsony és az Alduna
közötti járatok követték. Az els tíz évben épített folyamgzösök közül leg-

nagyobb volt az „Ers", mely 1838-ban készült a budai hajógyárban; gz-
gépe 140 lóerej, tartalma 525 tonna volt; a hajó teljes felszereléssel 128.873

frtba került. A társaság magyar nev hajói voltak ez idtájban még Nádor,
Zrínyi, Árpád, Mária Anna, mely utóbbi három szintén Budán készült. A Duna-
gzhajózási társaság csakhamar egyik leghatalmasabb közlekedési vállalattá

lett s nagy befolyást gyakorolt Magyarország közlekedési ügyének fejldésére.

A Dunagzhajózási társaság személytarifája a 40-es években Pozsonyból
Pestre (lefelé) I. oszt. 10 frt, II. 6"40 frt és vissza (felfelé) I. oszt. 8 forint,

II. 5-20 frt. Bécs és Pozsony közt lefelé I. oszt. 3 frt, II. 2 frt, felfelé 2-30

és P40 frt volt,

Érdekes volt ez idben az árúdíjszabás is : e szerint árúk után : pl. Linz

—

Bécs közt 1 mázsa árú után 1 frt, Bécs -Pest közt 1 frt 6 kr., Bécs—Zimony
közt 1 frt 50 kr. De nemsokára Zimonyra és az azon alul es állomásokra
jelentékeny díjmérséklés lépett életbe, úgy, hogy Bécsbl Zimonyba 1*40 frt,

Konstantinápolyba 4 -30 (azeltt 6 frt), Salonikiba 4 -40 frt (azeltt 7 frt). Ez
a díj felfelé és lefelé is érvényes volt, csak a zimony—bécsi irányban volt
2" 10 frt, és Giurgyevo—Bécs 430 frt drágább díjtétel. A magyar mezgazda-
sági termények, nem nemes fémek és egyéb nehéz árúk részére mázsánként
csak 48 krajczár volt a díjtétel, míg e viszonylatban az értékesebb árúk —
kivéve a gyapjút és gyapotot - - kétszeres vagy háromszoros díjat fizettek.

vasút. Pozsony vármegye területén nemcsak a gözhajózásnak volt nagy jelent-

sége, hanem a magyar vasútügynek is itt van a bölcsje ; itt épült a monarchia
els sínpárja, a Pozsonytól Nagyszombatig vezetett lóvasút.

Ugyancsak Pozsonyban, az 1836. évi országgylésen foglalkoztak a

rendek elször behatóbban a vasutak építésével, aminek eredménye : a konti-

nens els vasúti törvénye lett. Ez országgylés munkálata, támaszkodva az

1791. évi regnikoláris deputácziók munkálataira, volt az alapja a máig kifejl-

dött nagy vasúti hálózatunknak.

A pozsony-nagyszombati lóvasút építése 1837-ben vette kezdetét, de csak

1846-ban adatott át egész vonalával a közforgalomnak ; hossza 872 mérföld
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volt és Nagyszombaton túl Szeredig vezetett. Miután ez volt Ausztria-

Magyarországon az els sínút, nem csoda, hogy 8 évig épült, mert úgy
technikai, mint vasútüzleti szempontból úttör vállalat volt. Az építési

költség összesen 1,286.092 frt volt. A vasút azonban az eliránj^zatot két-

szeresen túllépte s így egyfell magas építési költségei miatt, másfell az

idközben szintén kiépült délkeleti államvasút versenye következtében nem
virágzott, miért is már 1853-tól kezdve a vállalat azon fáradozott, hogy a

pályát gzerejvé változtassa át és hogy az osztrák északi és a délkeleti

vasúttal való csatlakozást kieszközölje; de miután az átalakításhoz szükséges

pénzt nem sikerült elteremteni és az 1868-ban kért állami kamatbiztosítás

sem lett a vasút számára engedélyezve, ez a törekvése meghiúsult s így a

vasúti igazgatóság csak azon fáradozott, hogy a pályát el- vagy bérbe adhassa.

Végre 1872-ben eladta a berezeg Windischgrátz és gróf Breuner-féle konzor-

czinmnak. a mely aztán késbb, mint a vágvölgyi vasút engedélyese is, gz-
erej pályává építette ki a pozsony—nagyszombati lóvasutat, Pozsonyban az

osztrák államvasúttársaság vonalához való csatlakozással.

A volt vágvölgyi vasút építésénél Pozsonymegye szintere volt a tervezett,

de a vágvölgyi vasáttársulattól egészen ki nem épített vonalhálózatnak.

Az engedélyokmányban többek közt benne volt a Sircztl Pozsonyig, a

Pozsonytól Nagyszombat és Lipótváron át Trencsénig, innen Zsolnáig,
. Nagy-

szombattól Jabloniczon át Lundenburg felé s végül Lipótvártól Üzbégig
terjed vonal. Vasúttörténeti szempontból jelentékenyebb a volt osztrák állam-

vasúttársaság vonalainak kiépítése, a melynek a marchegg—pozsonyi vonal-
szakasza 1848 aug. 20-án nyílt meg; de már egy évvel késbb, a bekövet-
kezett szomorú idszakban, az osztrák államkormány ezt a vonalszakaszt

a vácz—pest—szolnoki vonallal együtt az állam tulajdonába vette át s így
került ..osztrák délkeleti vasút" névvel a bécsi . vezérigazgatóság fenható-
sága alá. A vármegye vasútügyét, további folyamában, az alkotmányosság
helyreállítása után már egészen a magyar kormánytól vezetett öntudatos
vasúti politika irányítja s a vármegye területén lev vonalak az ország
vasúti hálózatával összhangzatosan fejldnek. Sok id telt el, míg az állam-
vasúti rendszer megersítésével sikerült a vasúti tarifapolitikát Magyarország
közgazdasági érdekeinek megfelelen irányítani s a magyar állam fenható-
ságát e fontos téren is érvényre juttatni. St nyugati kiviteli kereskedelmünk-
ben és mezgazdasági termékeinknek a nyugat piaczán való értékesítésében,

melyben Pozsony vármegye kiváló mértékben részesedik, még ma is leginkább
Ausztria érdekei döntk és a Pozsony és Bécs között tervezett villamos vas-
útnak is ebbl a szempontból kiindulólag kell annyi nehézséggel megküz-
denie, míg a kormány az építési engedélyt tényleg megadta.

Pozsony, a mint már elbb említettük, a vasútügy kezdetének bölcsje
volt, az itteni országgylésen vetették meg alapját a magyar vasutaknak, a
midn az 1832/36-iki országgylés — annak hatása alatt, hogy a vár-
megyéknek a kereskedelem akadályainak elhárítását és a közlekedési utak
építését sürget feliratai eredménytelenek voltak és hogy Ausztriában olyan
vasúti terv készült, mely hazai termékeink értékesítését veszélylyel fenyegette

- bezárásának utolsó óráiban iktatták törvénybe a vasutak építésének lehe-
tségét. Ekkor Kossuth Lajos az „Országgylési Tudósítások" 1836. évi ápri-
lis hó 27-iki számában így írt: „Ily helyzetében a dolgoknak, midn egy-
részrl a kérdéses (vasúti) vállalatok elmozdítása hazánkra nézve már-már
nem jólét, hanem élet s halál kérdésévé ln", a rendek azon igyekeztek, hogy
a haza javára tegyenek meg mindent, a mit most még lehet, mert bizonyo-
sak voltak abban, hogy negyedfél esztendei munkálkodásuk anyagi gyümölcse
esak az lesz, a mit e néhány napban tisztába hoznak. A közbejött szomorú
események nem állhatták sokáig útját annak, hogy a magyar vasutak, ki-
terjedt hálózatukkal és tökéletes berendezésükkel, egész Európa egyik minta-
szer intézményévé váljanak.

Források
: Ortvay Tivadar dr. : Pozsony város története. — Rakovszky István : Das

Pressburger Rathhaus und der Stadtrath. — Szádeczky Lajos : A czéhek történetérl Magyar-
országon. — Huber-Liebenau : Das deutsche Zunftwesen im Mittelalter. — Ballagi A. dr.

:

A magyar nyomdászat történeti fejldése. — Dr. Király János : A dunai vám- és komp-
átkelési jog Pozsonyban. — A magyar korona orsz. gyáripara. (A kereskedelemügyi minisz-
térium kiadványai). — A helyszinén gyjtött adatok.
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Történeti

visszapillantás P' ozsony város és vármegye, e hazánk életében oly nevezetes szerepet vitt

két municzipium, természetszerleg elkel szerephez jutott törvény-
kezési tekintetben is. Az ország sorsát több, mint 300 esztendn át

Pozsonyból irányították és így azután nem csoda, ha ennek a helynek törvény-
kezési tekintetben is nagy fontossága van. A hol a törvényt alkotják, ott

okvetetlenül garanezia van arra nézve, hogy mintaszeren is alkalmazzák azt.

Ha tehát Pozsony a hosszú évszázadok során az országgylések székhelye
volt, akkor nagyon közel fekszik a föltevés, hogy bíráskodási viszonyai fej-

lettek voltak. De még régebbi idbe kell visszanyúlni, ha a pozsonyi tör-

vénykezési állapotnak bár rövidre fogott, de h vázlatát akarjuk megírni.
Pozsony város 1291-ben nyerte III. Endre királytól, az utolsó árpádházi

uralkodótól, szabadságlevelét. Hogy mit jelentett ez a kitüntetés a közép-
kori magyar városok kultúrájának és közgazdasági viszonyainak a szem-
pontjából, azt e helyütt bvebben tárgyalni nincs alkalmunk, de hisz feles-

leges is, mert köztudomású, hogy a szabadságlevéllel kitüntetett városok
sok mindenféle kedvezményben, st eljogokban részesültek. Pozsony is a

fentjelzett idben jogot nyert arra, hogy polgárai maguk válaszszák bíráju-

kat és a 12 esküdtet, a kik a törvénykezést gyakorolták ; a szabadságiévél
azonkívül kimondotta azt is, hogy a pozsonyi polgárok kereskedés czéljából

utazván és vivén magukkal árúikat, azokat lefoglalni nem szabad, hanem
az esetleges perekben csak a pozsonyi városi jog szerint szabad felettük

bíráskodni.

Nagy Lajos király a pozsonyi városi jog uralmát kiterjesztette a
Pozsonyban él nemes emberekre is, mert azokat is kötelezte a községi
adók fizetésére. De sokkal nagyobb kiváltságokban részesítette ez si város
lakosait Zsigmond király, a midn 1402-ben megtiltotta, hogy pozsonyi polgárt

bárhol is fogságra vethessenek, elítélhessenek és árúit lefoglalhassák; ugyan
a Pozsony város és a köpcsényi grófok között a vámszedés jogát illetleg

folyó pert a város javára döntötte el. 1405-ben Zsigmond király szabad
királyi várossá emelte Pozsonyt és ezzel megadta neki azt a jogot, hogy az

országgylésre követet küldhessen és ott törvényhozói jogot gyakorolhasson.

A Habsburgok trónraléptével I. Ferdinánd újra szervezte a királyi

törvényszékeket, 1539-ben pedig fölhatalmazta Pozsony város bíráját és az

esküdteket, hogy minden téren, st fbenjáró ügyekben is ítéletet mond-
hassanak (jus gladii).

A késbbi századok folyamán a bírói szervezet fejldése hasonló képet
mutat, mint az egész országban. Pozsony város, úgy mint a többi szabad
királyi városok, a tárnoki joggal élt, azaz Zsigmond király végzeményei
értelmében, a városok polgárai els fokon saját bíróságaik alá tartoztak,

a honnan a felébbvitel a királyi tárnokmesterhez, innen pecüg a királyhoz

történt. A megyében a bíráskodást a várispán, illetleg helyettese, a vár

udvarbírája gyakorolta az Árpádok alatt. Ez a hatóság, mikor a várszerke-

zetbl a vármegyék alakultak, lassanként vármegyei bírósággá formálódott, a
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a melyben a fispán, vagy az alispán, négy szolgabíróval, késbb pedig a tábla-

ivá ákkal ítélkezett. E bíróságok mellett az esküdt nemesek mködtek az ítéleteket

végrehajtó közegekként. A vármegyei bíróságok mellett azonban a szolga-

bíró is bíráskodott és pedig kisebb kihágási vagy egyéb ügyekben. 1527-ben

történt meg a megyei bíróságoknak az a végleges szervezése, a mely egész

1871-ig fennállott. Volt e szerint vármegyei törvényszék (a fispán vagy
alispán elnöklete alatt a táblabirákból, szolgabírákból és esküdtekbl), mely
felebbezési bíróság volt, a honnan a királyi táblára ment a további felebbezés.

Volt azonkívül az alispáni szék bíráskodása (alispán, szolgabírák és esküdtek).

Végül önálló bíróság volt a szolgabíró esküdt-társával. Hogy a földesúri szék

1848-ig szintén mködött Pozsony vármegye területén a jobbágyok fölött,

ezt az ismertetés kiegészítéséül szintén megjegyezzük. A régi századokban
azonkívül az ítélmesterek mködtek az ország rendes bírái mellett. Az ítél-

mesteri bíráskodás helyébe 1723-ban a kerületi táblák léptek, számszerint

négy és ebbl egy : a nagyszombati, Pozsony vármegye területén volt.

A kerületi táblák azután — az osztrák abszolutizmus idejét kivéve — egészen

a polgári perrendtartás, azaz az 1868. évi 54. t.-czikk életbeléptéig mködtek.
A kerületi táblák személyzete az elnökön kívül négy—hat bíróból és

jegyzbl állott s a tanács három taggal mködött. A kerületi táblákat

1870-ben a királyi vegyes bíróságok váltották íöl, melyelmek területi hatásköre

a kerületi táblákéval volt egyenl. A királyi vegyes bíróságok els fokon
jártak el a sajtóvétségekben az esküdtszékkel együtt, szlváltságügyekben
pedig felebbviteli bíróságot alkottak. Nagyszombatban mködött az egyik.

Pozsony és Nagyszombat az úrbéri bíráskodásban is szerepet játszik,

a mennyiben az osztrák korszak alatt mind a két helyen volt elsfolyamodású
úrbéri bíróság, Pozsonyban pedig ezenkívül másodfolyamodású is. Az egyházi
bíráskodás tekintetében szintén vannak emlékei a vármegyének, a mennyiben
akkor, mikor a házassági perekben még az egyházi bíróságok jártak el, a

nagyszombati szentszék gyakorolta a kerületébe tartozó római katholikusok
házassági perében a bíráskodást.

Az osztrák rendszer alatt egyébként Pozsony egy ftörvényszéknek is

székhelye volt, a melynek hatásköre körülbelül megegyezik a mai királyi

ítéltáblákéval.

A királyi bíróságok modern szervezésekor, 1871-ben, Pozsonyon kívül

Nagyszombatban is volt törvényszék, de az utóbbi akkor, mikor 1875-ben a
törvényszékek számát ismét apasztották, megsznt, illetleg beleolvadt a

pozsonyiba.

A jelenlegi törvénykezési állapotokat a következkben vázoljuk:

A pozsonyi királyi ítéltábla — úgy, mint a deezentralizáezió alkal- Kir - itél8tál,!a

mával a többi ítéltáblák is — 1891. május 1-én kezdte meg mködését,
a történelmi nevezetesség régi országház restaurált épületében. Elnöke
lehotkai Lehóczky Kálmán. Született Sátoralja-Ujhelyen 1838-ban. Miután
a jogot Pesten elvégezte, Rimaszombatban joggyakornok, majd 1862-ben
Zemplén vármegye aljegyzje lett, honnan csakhamar a magy. kir. udvari
kanczelláriához jutott mint fogalmazó. Az alkotmány visszaállításakor titkár

lett az igazságügyminisztériumban, honnan 1870-ben budapesti kir. ítél-
táblai, majd királyi kúriai bíróvá neveztetett ki. 1891-ben a pozsonyi királyi

ítéltábla elnökévé nevezte ki a király. Ez állásában 1898-ban megkapta
a valóságos bels titkos tanácsosi ezímet. Lehóczky a kereskedelmi-, váltó-
és csdügyekben elsrangú bírói szaktekintély.

A királyi tábla bírói személyzete — kívüle — a következkbl áll

:

porubai Porubszky Jen tanácselnök, WinTcler Manó, Lábán Lajos dr., Zsarnay
Márton, Aixinger László, Fabinyi Gusztáv dr., Papp Móricz dr., Tahy Mihály
dr. Sévcsih Gáspár, Sztrechay Vincze és Perjéssy Mihály dr., bírák. Elnöki tit-

kár. Vida Géza dr.

A pozsonyi kir. ítéltábla területi hatásköre kiterjed a pozsonyi, nyitrai, Kir - törvénY f zék -

trencséni, rózsahegyi és aranyosmaróti kir. törvényszékek, tehát hat vár-
megye területére, a melyen összesen 36 járásbíróság van.

A pozsonyi kir. törvényszék elnöke Petöcz Gábor, bírái pedig Holényi
István, Szalay Ambrus, ATcay Kornél dr., Vladár István, Auguszt Lajos,
Kirchner József, Láng Jen dr. és Ejury Lajos (2 állás üresedésben).

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony várraegye. 22
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Petöc: Gábor született 1849-ben Nagylégen, Csallóközben. Középisko-
láit Nagyszombatban, a jogakadémiát Pozsonyban végezte. 1871-ben Mosony
vármegye törvénykezési esküdtje lett, de még ugyanebben az évben az akkor
szervezett pozsonyi kir. törvényszékhez jegyzvé nevezték ki. 1877-ben
albírój L884-ben járásbíró lett a pozsonyi kir. járásbíróságnál, 1890-ben pedig
a pozsonyi kir. törvényszék elnöke lett, mely állásában nagy körültekintéssel,

koncziliáns módon vezeti a reá bízott bíróságokat.
A törvényszék területe kiterjed hét járásbíróságra és pedig a pozsonyi,

nagyszombati, galántai, bazini, dunaszerdahelyi, somorjai és malaczkaira.
Azonkívül az egész pozsonyi kir. ítéltábla területén egyedül a pozsonyi
törvényszék bíráskodik, mint sajtóügyi esküdtbíróság és mint pénzügyi
kihágási bíróság. Bányaügyekben nemcsak a törvényszék, hanem az egész
tábla területe a beszterczebányai kir. törvényszékhez tartozik. A pozsonyi
kir. járásbíróság élén Levatich Kálmán dr., kir. ítéltáblai bíró áll, II. járás

-

bírája : Eremit Rezs, albírái : Puschmann Ödön, Zsitvay Géza dr., Kégly
Károly és Richter Frigyes ; Nagyszombatban : Frankó István ; Galántán

:

Michnay Jen ; Bazinban : Streithammer Józseí ; Dunaszerdahelyen : Turner
Adolf; Somorján : Tóth Lajos és Malaezkán: Gyurtsy Kálmán dr. áll a járás-

bíróság élén.

Kir. fügyészség. A bnvádi perrendtartás életbeléptetésével, 1900 január 1-én, a pozsonyi
kir. ítéltábla mellett is, de attól természetesen függetlenül, királyi fügyész-
séget szerveztek, melynek mködési köre ugyanazon területre terjed ki,

mint a kir. ítéltábláé. Királyi fügyészszé Kray Istvánt, a balassagyarmati
törvényszék elnökét, fügyészi helyettessé pedig Kramolin Viktor dr., fügyészi
helyettesi czímmel és jelleggel fölruházott pozsonyi kir. ügyészt nevezték
ki, a kinek 1901. évi deczemberében nyitrai fispánná történt kinevezése
után helyét Füzesséry Tibor dr. foglalta el.

Kray István 1850 augusztus 3-án született a szepesmegyei Csontfalu
községben. Középiskoláit Kassán és Eperjesen, a jogot pedig Egerben végezte.

Praxisba lépve, elbb ügyvédi irodában mködött, 1872-ben pedig joggyakor-
nok lett a lcsei kir. törvényszéknél. 1874-ben letette a köz- és váltóügyvédi
vizsgálatot, majd 1876-ban kir. alügyész lett a lcsei, azután a miskolczi s

késbb a sátoralja-újhelyi kir. ügyészségnél. 1881-ben Eperjesre kir. ügyészszé
nevezték ki, honnan 1884-ben hasonló minségben a lcsei kir. ügyészség-
hez helyezték át. Szilágyi Dezs, akkori igazságügyminiszter 1890-ben fel-

hívta, hogy foglalja el a balassagyarmati kir. törvényszék elnökségét. Kine-
veztetvén erre a szép állásra, azt egész a pozsonyi kir. fügyészség fölállí-

tásáig töltötte be, a mikor ennek az újonnan szervezett hivatalnak lett a

fnökévé. Kray családja Szepesmegye szerepvivi közé tartozott mindenha.
Egyik eldjét, Kray Jakabot, Késmárk város bíráját, azért, mert II. Rákóczy
Ferencz lelkes híve volt, 1709-ben Heister osztrák tábornok lefejeztette.

A család egyik büszkesége volt Kray Pál táborszernagy is, a ki a napóleoni

háborúk alatt Mantua bevételével fényes hadi dicsséget aratott, a miért a

Mária Terézia-rendet kapta, majd késbb bárói méltóságra emelkedett. A család

bárói ága kihalt ugyan, de koronás királyunk a jeles katona emlékére, 1888-ban

a cs. és kir. 67. gyalogezrednek örök idkre a báró Kray nevet adta.

a Úr. tábia A pozsonyi kir. ítéltábla ügyforgalmát érdekesen illusztrálják az alábbi
ügvforgaima. adatok, a melyekbl az is konstatálható, hogy a sommás eljárás, meg késbb

a bnvádi perrendtartás életbeléptetése, mily jelentékenyen befolyásolták a

táblák elfoglaltságát.

1891-ben, mikor a kir. táblákat deczentralizálták, a polgári, úrbéri és

váltóügyek száma 6074 volt (a táblák tudvalevleg csak a jelzett év május
havában kezdték el mködésüket). A következ évben már 8122, majd
8106 lett a polgári perek száma, a melyek 1894-ben, midn november 1-én

a sommás eljárás életbelépett, 6964-re csökkent. De sokkal szembeötlbb
a csökkenés 1895-ben, a mikor már az év els napjától kezdve érezhet

a csökkenés, úgy hogy az összes polgári perek száma csak 4069 volt,

a mivel szemben a 65 fölülvizsgálati ügy nem fedezi az elz évek ügyfor-

galmát. Statisztikailag be van tehát bizonyítva az, hogy a sommás eljárás

életbeléptetése rengeteg terhet vett le a kir. táblák válláról. A polgári

ügyek száma 1895-ön túl is folytonos apadást mutat; 3183, 2882, 2816,
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2557-re sülyedt s csak az utóbbi években szaporodik a forgalom ismét,

a midn 2948, 3099 és 3071 polgári ügyet mutat ki a hivatalos statisztika.

A föl ülvizsgálati (tehát III. fokú) perek is folytonos emelkedést jeleznek;

az 1895-ik évi 65 per, 95, 110, 108, 122, U0, 133 és a múlt évben már
160-ra szaporodott.

Ép ily tanulságos a kir. táblai bnvádi perek statisztikája is. Itt

minden kétséget kizárólag nyer beigazolást az, hogy a bnvádi perrend-

tartás hatálybalépte óta a kir. táblák teendje és munkája bnvádi perekben

a régi állapot Vs— Ve részére sülyedt. 1891-ben ugyanis, a deczentralizácziókor,

volt a táblán 2072 bnvádi per, mely késbb 3574, 3712, 3937, 3586, 3379,

2960, 2897 és 2785 közt váltakozott; de 1900-ban, mely év január 1-én

a bnvádi perrendtartás életbelépett, az ügyforgalom egyszerre 973-ra sülyedt,

st 1901-ben már csak 488 és 1902-ben 517 volt. Ha megfigyeljük, hogy az

új korszak els évéhez képest a másik kett még nagyobb csökkenést mutat,

ennek okát a perfeleknek mindjobban kifejld ama fölfogásában kereshet-

jük, hogy az ügyek törvényszéki elintézésével megelégedve, a táblai döntést

már nem kérik ki.

A mi a pozsonyi kir. törvényszék ügyforgalmát illeti, annak fbb moz- A k

"'J*"
énY ~

zanatait a következkben közölhetjük. Polgári ügy volt 12.671 ; büntet ügyforgaima.

7958, telekkönyvi 8119, fegyelmi 115; összesen 28.863 ügy. Azonkívül a

sommás felebbviteli ügyek száma volt 345, úgy hogy a kir. törvényszék

egész forgalma 29.208 volt. Ebbl legtöbb volt a váltóper (1529), a mi a

törvényszéki terület fejlett üzleti életét bizonyítja ; ellenben legkevesebb volt

a birtokrendezési per (7), a mi a szabályozott birtokviszonyok kétségtelen

tanúsága. Házassági per 60 nyert befejezést, kereskedelmi pedig 77. A telek-

könyv 350 végrehajtási ügyet intézett el, a melyek sorába tartoznak mind-
azok a végrehajtási intézkedések, melyeket a törvény a telekkönyvi hatóság

hatáskörébe utal, tehát a végrehajtási jog bejegyzése, árverési kérvények,
sorrendi tárgyalások és vételárfelosztások. Csd volt folyamatban 46, a melybl
1902-ben megnyílt 14, (10 közönséges és 4 kereskedelmi), megszüntettetett 18.

A czégjegyzékben szerepelt 31 új egyéni és 30 új társas czég, melylyel

szemben 110 egyéni és 17 társas czég töröltetett, úgy hogy az apadás itt

szembeszök. Végül a törvényszék 5 hitbizományi ügyet kezelt.

A sommás ügyek, a melyek felebbezés vagy fölülvizsgálati kérelem
következtében a törvényszék elé kerültek, a következ képet mutatják:
helybenhagyták a járásbíróság ítéletét a felebbezett ügyekben 175, megvál-
toztatták 73, föloldották 3 esetben, míg a többi esetekben visszautasítással

vagy más módon intézték el a pert. A fölülvizsgálati ügyek közül pedig
43 esetben helybenhagyták a járásbíróság ítéletét, 10-szer megváltoztatták,
6-szor föloldották és 3-szor másként intézték el. A békebíráktól fölterjesztett

kisebb polgári peres ügyek, illetleg semmiségi panaszok összes száma csak
4 volt.

Vizsgálóbírói fenyít ügy 579 intéztetett el, a mi pedig a bnvádi pereket
illeti, befejeztek 605-öt. Pénzügyi kihágás elbíráltatott 30. Ezek azok az
ügyek, a melyekben a törvényszék es fokon járt el. A másodfokú elinté-

zésre nézve, tehát a járásbíróságoktól felebbezett ügyekben a 324 elintézés

közül 205 volt helybenhagyó, 62 megváltoztató, 30 megsemmisít és 27
visszautasító.

Végül fegyelmi panasz érkezett 14, ennek fele kir. közjegyzk ellen
szólt. A törvényszéki alkalmazottak ellen irányuló fegyelmi ügyekben két
marasztaló határozat hozatott, míg a közjegyzk elleniek közül hármat
tettek át a közjegyzi kamarához.

Ha még megjegyezzük, hogy a törvényszéktl kezelt telekkönyvekben
4300 bevezetést foganatosítottak, összesen 12.986 telekjegyzkönyvben, az
elkészített telekkönyvi kivonatok száma pedig 1607 volt, akkor a pozsonyi
törvényszék mködését tisztán láthatjuk.

A pozsonyi kir. törvényszék telekkönyvi hatóságának a területéhez Telekkönyvi

-33 község tartozik. A legutóbbi statisztikai összeállítás szerint a birtok-
hatósás°k -

változások és a megterhelések a következ képet mutatják: élk közötti
jogügylettel (tehát adás-vétel, ajándékozás és csere) gazdát cserélt 866
€setben 3 millió 854 ezer korona érték földbirtok; elhalálozás következte-
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ben pedig 268 esetben 1 millió 355 ezer 854 korona érték birtok. Ezzel
szemben kényszereladás alá, tehát árverés alá került 36 esetben 162.497
korona érték birtok. Ezek szerint az eladósodás még nem mutat igen
veszedelmes arányokat, mert a összes tulajdonos-változásnak (1170) mint-
egy 3 ° -a csak az, a mi árverés útján történt. De már sokkal szomorúbb
a helyzet, ha a jelzálogi terhek emelkedését vizsgáljuk. Szerzdések (kölcsön-
szerzdés, vételárhátralék stb.) czímén 3 millió 628 ezer 797 koronát kebe-
leztek be az ingatlanokra, azonkívül 86.455 koronányi eljegyzett zálog-
jogot igazoltak ; végrehajtási eljárás útján pedig 71.805 korona új terhet
tábláztak be, úgy hogy a múlt évben a pozsonyi telekkönyvi hatóság terü-
letén lev ingatlanok megterhelése (ha hozzá vesszük a hagyatékátadások
alkalmával keresztülvitt néhány ezer korona betáblázást is) 3 millió 796 ezer
820 koronával szaporodott. Ezzel szemben a zálogjogkitörlések 1 millió 605
ezer 059 koronára rúgtak, a mit az elz számból levonva, a jelzálogi teher-

szaporulat kerek 2 millió 191 ezer 761 korona. Szakemberek kijelentése szerint

a teherszaporulat évrl-évre mintegy két millió korona, úgy hogy az itt

nyilvántartott telekkönyvi jószágtesteken betáblázott összes jelzálogi terhek
mintegy 80 millió koronára rúgnak. Ismételve megjegyzend, hogy ez nem
vonatkozik egész Pozsony vármegyére, csupán a pozsonyi kir. törvényszék
mellett mköd telekkönyvi hatóság területére. A nagyszombati, malaczkai,
galántai, somorjai, dunaszerdahelyi és bazini telekkönyvi hatóságok területén

lev ingatlanok megterhelése bizonyára hasonló szomorú igazságokat mutat
föl. Közgazdasági szempontból valóban elijeszt statisztika

!

A pozsonyin kívül a megyében még hat telekkönyvi hatóság van és

pedig a bazini 26, a dunaszerdahelyi 65
;

a galántai 31, a malaczkai 29,

a nagyszombati 64 és a somorjai 56 község területére kiterjedleg.
a kir. X pozsonyi kir. ügyészség élén Glósz Ern kir. ügyész áll, míg mellette

ügyészség. Samarjay Károly, Markovich Iván és Scheffer Vilmos kir. alügyészek mködnek
a vádhatóság képviseletében.

Qlósz Ern 1863 július 2-án született Kassán. Jogi tanulmányait a
kassai kir. jogakadémián végezte. 1885-ben joggyakornok lett az ottani kir.

törvényszéknél, 1887-ben aljegyz ugyanott, 1885-ben jegyz a nyitrai kir.

törvényszéknél, 1890-ben aljárásbíró az érsekújvári járásbíróságnál, 1891-ben
alügyész a beregszászi kir. ügyészségnél, honnan 1893-ban, hasonló min-
ségben, Pozsonyba helyeztetett át. Ugyanitt 1900-ban a kir. ügyészség
élére neveztetett ki.

Az ügyészség ügyforgalmát illetleg említést érdemelnek a következ
adatok. Följelentés érkezett 1862. Ebbl 124 vizsgálat keletkezett, 993 esetben
nyomozatot rendeltek el, 519-szer pedig megtagadták a vád képviseletét.

Vádiratot 427 esetben adtak be. Elzetes és vizsgálati fogságot 130-szor

rendeltek el. Esküdtbíróság elé került 20 (majdnem kizárólag az ember
élete elleni bntett), törvényszéki elintézés alá 444 ügy. A leggyakoribb
bnesetek : lopás és testi sértés. Sajtórendri vétség miatti eljárások száma
34, (e számban jelentékeny szerepet játszanak a tót nemzetiségi sajtó produk-
tumai elleni eljárások). Kiadatási ügy volt 12, a mit az ügyészség határszéli

helyzete okol meg.
A kir. ügyészségi fogházban letartóztatottakat illetleg megemlítést

érdemel, hogy 1902-ben 617 férfit és 131 nt szállítottak oda, mint jogersen
elítélteket. Ezek közül 20 éven fölüli volt 475 férfi és 105 n, 16—20 év
közötti 120 férfi és 18 n, míg 16 évesnél is fiatalabb volt 22 fiú és 8 leány.

A bncselekmények közül, a melyek miatt az elítéltek ide jutottak, legtöbb

volt a lopás (299), utána következik a testi sértés (137). Mélyen, ezek alatti

számmal szerepelnek a többi bntettek, vétségek és kihágások. így hatóság
elleni erszak miatt 45, sikkasztás miatt 41, becsületsértés miatt 38 elítélt

került az ügyészségi fogházba, ellenben orgazdaság miatt 21, szándékos
emberölés miatt 19, halált okozó testi sértésért 14, csalás, zsarolás, okirat-

hamisítás és magánlaksértés czímén 15— 15 személy. Felségsértésért 3 személy
szenvedett büntetést, rablásért szintén 3. Uzsora miatt elítélt csak egy volt,

úgyszintén gyújtogató is, de vétkes bukás czímén 3 egyént büntettek. Pénz-
hamisító is csak egy volt.
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A pozsonyi ügyvédi kamara a pozsonyi, nyitrai, treneséni és aranyos- Az ügyvédi

maróti kir. törvényszék területére terjed ki. Tagjainak száma 287. Ebbl kamara.

a Pozsony városiak száma 53, a pozsonymegyeieké 41, bejegyzett ügyvéd-
jelölt 151 van a kamara területén. A kamara összesen 43.591 korona 76

fiüérnyi alapítványt kezel, melybl 37.491 korona 76 fillér esik az általános

kamarai segélyalapra, 4000 korona az Ernst Mária-féle, 2000 korona a

Samarjay Károly-féle és 100 korona a Morócz-féle alapítványra. A kamara
ügyforgalma volt 1286 választmányi és 661 fegyelmi, összesen 1947 ügy.

A kamara elnöke Rochlitz Tódor pozsonyi ügyvéd, ki Pozsonyban
született 1841 július 2-án. Jogi tanulmányait az ottani kir. jogakadémián
végezte és pedig a 60-as évek elején, a mikor a magyar tannyelvség vissza-

állíttatván, a tanszékeket az erre alkalmatlanokká vált régi tanárok helyett

a pozsonyi ügyvédi kar kiváló tagjai foglalták el. 1866-ban ügyvédi oklevelet

szerezvén, azóta állandóan Pozsonyban folytatja gyakorlatát. A pozsonyi
városi törvényszék fönnállása idejében — a mikor a fenyít eljárásban a
közvetetlenség és szóbeliség hozatott be — Schédius Lajossal, a késbbi kir.

kúriai bíróval együtt, tiszteletbeli városi ügyészszé választották meg és e

minségben a városi törvényszék mellett a közvádlói teendket látta el

a kir. ügyészségek szervezéséig. Mikor az ügyvédi kamarákat felállították,

a választmány tagja lett; késbb kamarai ügyész, majd elnöki helyettes

•és azután elnök, mely állását jelenleg is betölti.
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KÖZOKTATÁSÜGY.

NEPOKTATASÜGY.

'ozsony vármegye népnevelés-ügyének történelmi hátterét és jelenlegi

viszonyait rövid vonásokban vázolva, nem lehet kitérni e határszéli,

nagy vármegye ethnografiai viszonyai ell, melyek azzal szervesen
összefüggnek.

E
áttekmifs

ai Az utolsó népszámlálás szerint Pozsony vármegye lakossága 39'2 %-ban
magyar, 8

-

8 °/ -ban német, 506 °/ -ban tót, és ezen kétségtelen ethnografiai

tények befolyásolják a népnevelés-ügy irányítását és fejldését is és a vár-

megyét — a magyarság helyzetére nézve — a legsajátosabbak egyikéül
tüntetik fel.

A magyarságnak a tótsággal való érintkezési vonala Pozsony vármegyé-
ben Bars és Nyitra mellett tünteti fel a legtöbb nyelvöblöt, melyekbe bele-

nyúlnak a tótság nyelvfokai, „de melyek nem hódításokról, hanem a magyar
elem vereségérl beszélnek a délre elrenyomuló szlávság javára, mert az
hódította meg azon magyarajkú területeket, melyek most tótajkú elfokok-
ként daczosan benyúlnak a megcsonkított magyarság területébe s metsz
ékekként hasítják annak anyatestét."

Bél Mátyás , Korabinszky , Vályi , Fényes , Czörnig statisztikusok

mveit olvasva, meggyzdünk arról, hogy Pusztafdémes, Geszt, Majtény,
Farkashida, Keresztúr, Zavar, Nagy- és Nemessúr, Alsólócz, Modorfalva,
Szilincs, a három Csöpöny, Gány, Cseklész, Ivánka a XVII. század elején

még magyar községek voltak, Nádszeg, Szldomb, Kenderhely, Keskeny,
Hosszú-Sásd, Kis-Sásd, Kellszer, Diós, Nagy- és Kis-Nyílás, Sziget-Kerekláb,

Kis-Rét, Handarkakút, Gátszeg, Jeszenszeg magyar dlneveket az eltótoso-

dott magyarság még most is, bár elferdítve, használja és a Kárász, Révész,
Pécsi, Szabadai, Molnár, Varga, Horvát, Igyunk, Majthén családi neveket
viseli ; Szentgyörgy városának 1586. évbl fennmaradt leltára pedig még
magyarul van megírva. Eltótosodtak Bocskaynak és Bethlennek Modorfalvát
alapított és benépesített magyar katonái is, si magyar Magyarád nevével
együtt.

Elveszett a magyarságra és a tótság tengerében elmerült az Ausztria

közvetetten határszélén fekv Szókelyfalva és Küküll (most Kukló) közsé-

gek magyar lakossága is, melyet az sök honment bölcsesége határri
küldetésben telepített a végekre, mire most már csak a családok és dlk
fenmaradt magyar nevei emlékeztetnek.

Midn Thököly i 1683-ban Nagyszombat városát „bevette, a polgárság

magyar nyelven tesz fogadalmat, hogy „sem Urukat nagyságát, sem a

bujdosó magyar nemzetet semmiképpen el nem árulják, sem el nem hagyják."

Szered vidékét a Thurzók tótosították el, kik az elzött katholikus jobbágyok
helyét tótokkal, morvákkal és lengyelekkel töltötték be és a községek szá-

mára morva prédikátorokat és tanítókat hoztak, míg viszont katholikus-

furaink kálvinista jobbágyaikat zték el s helyükbe horvátokat telepítettek,,

mint Illésházy nádor, ki 1556-tól 1580-ig Sárfre és Horvátgurabra horvá-
tokat hozott be.

De vannak vigasztaló jelenségek is.
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A magyar ethnikumnak, mely Fels-Csallóközben autochton, hála az

égnek, felszívó képessége van, s a német, részben a tót lakosságot, bár lassan,

de biztosan magába olvasztja.

Pozsony vármegye 1757-ben készült térképén a mostani német nyelvi

szigeteket alkotó községek : Dénesdi, Tores, Alsó- és Felscsölle, Misérd,

Hidas, mind magyaroknak vannak jelezve.

A német lakosságot Fels-Csallóközbe Karinthiából és Fels-Ausztriából
telepítették ide, miután a magyarság az 1714— 15 között dühöngött pestis-

járvány következtében harmadrészre olvadt le s lakatlanná vált falvainak

benépesítésérl a földesuraknak gondoskodniuk kellett.

Szúnyogdi, Vereknye, Püspöki, Szemet, Gutor,
r
Uszor, Csötörtök, Alsó-

és Felsjányok, Vök, Féli, Hideghét, Madarász, Éberhard magyar közsé-

gekben most is sok a német vezetéknév s azok visszamagyarosítottaknak
tekinthetk.

A már említett német községek közül rohamosan magyarosodik Hidas,

melynek derék, hazafias lelkésze, Bognár Gergely, havonként kétszer tart

magyar egyházi szónoklatot. Kiváló színvonalú róm. kath. iskolája, a pozsonyi
kultúregyesülettl fenntartott magyar óvodával, melyeket földesura, Apponyi
Albert gróf és neje hazafias bkezséggel árasztanak el.

A többi német községek lakosai között sok a tiszta magyar, a német
anyanyelvek mind beszélnek magyarul, mely eredmény nemcsak a környez
magyarság felszívó erejének, hanem annak a körülménynek is tulajdonít-

ható, hogy katholikus és evangélikus iskoláik teljesen magyar tannyelvek,
papjaik és tanítóik hazafiasak s a magyarosodás gyorsabb tempójában Hidast
is követnék, ha a kath. és ev. egyházi magyar szónoklat nem váratna magára.

Az eredetileg magyar Somorja, melynek mindig volt református egy-
háza, szintén betelepítés által vált ev. és nagy részben róm. kath. lakossá-

gában németté. Rohamos, ez id szerint már bevégzett magyarosodása,
csak a 70-es évektl kezddik, s a haza hálájára méltó néhai Ráselyi
Mihály, Kisfaludy Zsigmond róm. kath., valamint Ritter Mátyás ev. esperesek
érdeme, kik híveiket a magyar szent ige hirdetéséhez fokozatosan hozzászok-
tatták, de részt követel magának e nagyérdem munkából a három felekezet

hazafias és avatott tanítói kara, az államilag segélyezett községi polgári fiú-

és leányiskola kiválóan rátermett tantestülete, élén Ivánffi Béla igazgatóval,

iparostanoncz-iskolája és községi magyar óvodája.

Csákány nyolczvan évvel ezeltt még tótajkú volt, mert földesura, a
cziszterczita-rend a morvaföldi apátsághoz tartozott és morvákkal telepítette

be a már említett pestis-járvány után. Ez id szerint egészen magyar. Külön-
ben a csallóközi magyarság a „primae occupationis" eredetével és elkel-
ségével díszlik és bírált az si hadszervezetre emlékeztetleg ma is hadna-
gyoknak nevezi.

Yága, mely egy ízben a magyar-tót nyelv határszélén már elszakadt

a nemzet testétl s környékének befolyása alatt eltótosodott, katholikus

papjai, Vörös, Fülöp, Tamás, Kovács, az Erdélybl odaszármazott Józsa és

Forró családok lankadatlan, hazafias mködésével és az 1839. évben fölállí-

tott magyar iskolájával ez id szerint tisztán magyarajkú, s hatása kiterjed

a szomszédos Vág-Szerdahely tótajkú lakosságára is.

Szered, melyet Fényes a 30-as években magyarnak mond, de az 1880-iki

népszámlálás 4000 lakója közül csak 400 magyart jelez, az utolsó népszám-
lálás szerint már 41 %-ra emelked magyar lakosságot mutat föl, s így biz-

tosra lehet venni, hogy kiváló színvonalú katholikus és izraelita — teljesen

magyar tannyelv — iskolájával, az azok alá támasztott községi magyar
óvodával a magyarság számára rövid id alatt visszahódítható lesz, különö-
sen, ha a közel Csöpönyben felállítandó állami iskola is fejlesztleg fog
befolyni, mely a fennálló felekezeti iskolák túltömöttségén is segíteni fog.

Hogy ebben a helyzetben mit tett különösen az 1867-iki alkotmány
visszanyerése óta a magyar állam, a törvényhozás, a társadalom, az iskola-
fentartók és a felekezetek Pozsony vármegyében, látni fogjuk a népnevelés-
ügy mostani viszonyainak részletezésénél.
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rö^riUMtás ^ -^^' t>s ^m« században terjedtek el hazánkban a szerzetes-rendek
s az apácza-iskolák, s már ebben a korban tétetik említés a virágzó vesz-
prémi, budai, nagyszombati, pozsonyi ni kolostori iskoláról. A tanítási

módszer tökéletesítésével különösen a benczések foglalkoztak.
Ipolyi szerint a csallóközi Bakán és Csötörtökön már a XI. században

volt templom és plébánia, tehát iskolának is kellett lennie.

Némethy Lajos, az esztergomi fegyházmegye könyvtárosa, hiteles

adatok alapján állította össze az egyházmegye legrégibb és legújabb plébá-
niáinak történetét és 450 között 330-at mint antiquát és antiquissimát tüntet
föl, melyeknél tehát minden valószínség szerint iskola is volt, bár a plébá-
niákból a török dúlás következtében száznál több pusztult el.

A reformáczió kora a népiskola-ügyre tagadhatatlanul fejlesztleg
hatott, mert legersebb fegyvere az iskola volt, a mely irányzat a katholikus
népnevelés-ügyet sem hagyta érintetlenül.

És valóban nagy volt ez a kor a népnevelés-ügyre való kihatásában

;

ekkor jelentkezik elször Pozsony vármegyében is a városi hatóságok élénk
tevékenysége a népnevelés-ügy körül, s történelmi nyoma van, hogy Modor
szab. kir. városban 1594-ben „ex senatus consulto" adatott ki tanrend az

ottani protestáns népiskolák számára.

Az ellenreformáczióban a szerzetes-rendek voltak tudvalevleg a róm.
kath. egyház fegyelmezett katonái, kikkel különösen a nagyobb középpontokat
szállotta meg a közoktatás fejlesztésében, beleértve a népnevelést is ; így
Polentáry Ferenez, szempczi plébános, késbbi nagyváradi kanonok, Bazinba
hozta a jezsuita missziót, rábízván az algimnáziumot, melyet 20.000 forinttal

javadalmazott. A rend 1773-ban eltöröltetvén, az algimnázium helyére egy
teljesen berendezett normális iskola „állíttatott és egy elementáris classis cum
paedagogio latino," hogy a latin nyelv oktatásáról is gondoskodva legyen.

Ez iskola személyzete a pozsonyi schola vernaeula-ból került ki, a tanítók

fizetése, lakáson és két öl fán kívül, évi 200 írtból állott.

Modorban 1657-ben benczések telepedtek meg, kiknek hivatásuk volt
- Szelepcsényi primás bevezet okmánya szerint — az ifjúságot az elemi

iskolában oktatni, kik onnan csak II. József egyházi reformjai következtében
távoztak.

Szempczen fgimnázium és népiskola állott fenn a piaristák vezetése

alatt, kik, miután a kincstári gimnáziumi épület 1776-ban leégett, a tanítást

tovább nem folytathatták és részint Tatára, részint Selmeczbányára költöztek.

Csak nagy utánjárással és töredékesen lehet megállapítani az inkább
csak a népiskolák küls életére vonatkozó adatokat a canonica visitatiók

alapján, mert a róm. kath. plébánosoktól hivatalból vezetett „história domus"
sok helyen a háborús idknek esett áldozatul, sok helyen pedig elégett s

így csak elvétve akadunk az 1634. évi Draskovics György-féle, az 1756. évi

Galgóezy-féle és az 1781. évi Batthyány-féle régi canonica visitatiók érdekes,

megbízható adataira, melyek közül az els Somorja városában teljesített

egyházi vizsgálat alkalmával már német-magyar tanítókról tesz említést s

fizetésükrl is intézkedik, s így akadunk más községekben is a tanítók alkal-

mazásának határozott nyomaira.
Rudolf király 1593 augusztus hó 3-án kelt levelébl kitnik, hogy a

szt-istváni iskolának már fenn kellett állania, mert jogot ad Pálffy Miklós
bárónak , hogy az ottani szegények-háza és iskola fenntartására a tle
nemrég alapított községnek kilenczedét, hegyi jogát és tizedét fordíthassa.

1686-ban Csáky gróf, vágújhelyi prépost Kudjelka Mátyás tanító mellé

egy kisegít tanert kér az akkori pozsonyi iskolai felügyeltl, Schober
Jánostól.

A Batthyány-féle canonica visitatio szerint a XVIII. század végén a

nagybresztoványi tanító javadalmazása a következkbl állott: évenként tarto-

zott hozni minden iskolás-növendék két drb kenyeret, két itcze sót, két

kalácsot és néhány szál fát.

Az 1626. évi canonica visitatio szerint az egbeli róm. kath. templomot
a felkelk szétrombolták és a zavarok következtében nincs a községnek
tanítója és iskolája.
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A MODORI ÁLLAMI TANÍTÓKÉPZ.

A História parockiae

Szt. János pag. 87 sze-

rint, 1690-bl Chmelik
János mint „rector scko-

lae" említtetik.

A népiskolai okta-

tás módszerét illetleg

még a XVIII. század ele-

jérl is nagyon keveset

tudunk, mert az sem or-

szágosan, sem egykázi-

lag szabályozva nem
volt, s a canonica visita-

tiók csak a legritkábban

terjeszkednek ki erre a

pontra.

II. József türelmi

rendeletével kapcsolat-

ban, mely a zsidóságnak

is megadta kazánkban a

szabad költözködési jo-

got, az izr. kitközségek kötelességévé tette, kogy nyilvános iskolákat állít-

sanak, mely fels parancs nem is maradt eredmény nélkül, mert ez idben
egyedül a pozsonyi kelytartósági kerületben tizenöt nyilvános zsidó iskola

állott fenn.

A népnevelésnek nemcsak politikai szempontból való fontosságát, kanem
az adóképességre is katását a kazai törvénykozás már az 1790. évi XXVI. tör-

vényczikkben beismerte, midn azt állami felügyelet alá kelyezni igyekezett.

Az ez idponttól kezddött újjáébredés társadalmilag sem volt tétlen

a népnevelés ügye körül és 1825-ben a nagy Széckenyi ezen a téren is

nagyjelentség mozgalmat fej tett ki irataiban; mindazáltal a kazai népnevelés-

ügy pedagógiai és adminisztratív szabályozását a végrekajtó katalomtól

nyerte, mely önz, birodalmi, németesít czélokat követett a Mária Terézia

és Ferencz császár-féle „Ratio educationis"-okban, József császár rendeletei-

ben, és végre az 1850-ki „Organisations-Sckul-Entwurf'-ban, mely a germa-
nizáczió leplezett czéljait már nyíltan kimondotta. Mindezek a kormányzati
intézkedések történelmi nyomokat kagytak Pozsony vármegye népnevelésén is.

A visszanyert államiság, miután az 1848-ki törvénykozás vérbe fúlt,

els sorban a népnevelés szervezését tartotta feladatának és sietett meg-
alkotni az 1868. évi XXXVIII. alapvet törvényczikket. Ez a törvény tudva-
levleg az állami, községi, felekezeti és magán-népiskolák kategóriáját állítja

föl és Pozsony vármegye viszonyaira jellemz, kogy a társadalom nem any-
nyira az állami, mint községi iskolák intézményét igyekezett a felekezetiek

mellett felkarolni, mert míg az elbbiek száma ez id szerint is fokozatos

növekedéssel csak 12, addig az utóbbiaké 19.

Az állami iskolák különösen a 70-es években keletkeztek és pedig Búr-
szentgyörgyön, Malaczkán és Gajaron párkuzamosan az ottani katkolikus
iskolákkal, és csak Károlyfalva telepes községben alakult magában álló

állami iskola.

A községi iskolák keletkezésében ell járt Szentgyörgy és Bazin szab.

kir. város, Stomfa nagyközség, kol a felekezetiek községi jelleget nyertek, a
mit több kisebb község is követett.

Ez a törvényczikk kúsz állami tanítóképz-intézetet rendel felállítani,

melyekbl Pozsony vármegyének kett jutott, és pedig Modorban a férfiak,

Pozsonyban a nk számára.
Ez a törvény felállítja a polgári iskola intézményét is, czivilizatórius

módon kívánván hatni, a kulturállamok mintájára, ama népréteg fejleszté-

sére, melynek igényeit az elemi iskola ki nem elégíti, a középiskola és

ennek betetzése : az egyetem pedig túlhaladja, így akarván megteremteni
az érzésében és gondolkodásában mvelt magyar polgári osztály alapját.

Nagyszombat, Somorja, Modor szab. kir. városok ma már virágzó községi

A nóp-
oktalás

módszere.

Az 1868 :

XXXVIII.
tcz hatása.
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polgári iskolával dicsekedhetnek, míg ugyancsak Modorban ág. ev., Nagy-
szombatban pedig róni. kath. alapon szerveztetett polgári leányiskola van.

Ezekbl az adatokból látható, hogy a nagyobb középpontok, mint Nagy-
szombat. Modor, Somorja, a polgári iskola intézményével a magyar közm-
veldés intenzivebb szolgálatába vonattak, de kitnik az is, hogy a hasonló
középpontoknak tekintend Bazin, Szered, Szempcz, Galánta, Dunaszerdahely,
Malaezka, határozottan szükségét érzik ez iskoláknak, melyek községi források-
ból, az állam segélyével mielbb szervezendk lennének.

A vármegye tényleges népnevelésügyi viszonyait az alábbi adatok tün-
tetik föl, melyeknél nem terjeszkedtünk ki az 1867 óta történt fejldésre és
pedig azért, mert a 70-es és 80-as években sok iskolailag kapcsolt község
saját iskolát nyert, míg viszont sok összeépített község feladta saját, osz-
tatlan, egy tanítós iskoláját s egyesült ervel alkotott, osztott több tanítós
iskolát és különösen az izr. iskolák, a fenntartók viszonyai miatt, kontingen-
sükben folytonosan ingadoztak, s általában a növekedés és apadás aránya
folytonosan változott, de a 90-es évek végén a tényleges helyzet már szilárd,

megállapodott alakot nyervén, ezentúl azután folytonos, nem ingadozó és alább
jelzend haladás észlelhet az iskolák növekedésében, a mit nagy részben
elsegített az 1893. évi XXVI. t.-cz., mely kimondja a felekezeti népiskola
segélyezésének nagyon fejlesztleg hatott elvét.

st^fiL. A vármegyei törvényhatóság terütetén összeíratott 53.429 tanköteles,

ezek között 6—12 éves fiú : 19.356, leány : 19.065 ;
13—15 éves fiú : 7601,

leány : 7407 ; vallás szerint : róm. kath. : 46.279, gör. kath. : 4, gör. kel. : —

,

ev. ref. : 1460, ág. ev. : 3064, unitárius: 1, izr.: 2621; nyelv szerint: magyar:
22.223, német: 3457, román: — , tót: 27.743, horvát: 1, ruthén s egyéb: 5.

Tényleg iskolába járt 48.318, vagyis az összes tankötelesek 90°/ n-a; nem járt

5111, vagyis 10°/ .

A magyar tankötelesek közül kerekszámban iskolába járt 88 %, a tótok

közül 95 °/ , a németek közül 68 °/ .

A vármegyei törvényhatóság területén volt a modori állami és a nagy-
szombati róm. kath. tanító-, illetleg tanítónképz-intézeten kívül, melyek
közül az els 1870-ben, a modori ág. ev. egyházközség által az államnak
fölajánlott volt ág. ev. gimnáziumi épületben, az utóbbi 1894-ben az Orsolya-

rend zárdában kezdte meg mködését, összesen 294 iskola, melyek követ-

kezleg oszlanak meg

:

Jelleg szerint

állami - — — — — — 13 ev. ref. ___ ... _._ ... ... ... ... — 11

községi — — — ... 23 izr. ... ... 22
róm. kath. ... ... — ... — — — — — 196 magán ... ... ___ ... ... ... ... ... — ... 5

ág. ev. ... — — — — — — 22 egyesületi ... ... ... ___ ... ... ... ... ... 2
Fokozat szerint

:

polgári ... ... — ._ . ... ... ... ... 7 elemi ... ... ... ... ... ... ... .__ ... ... 288
Polgári iskolák között volt : állami : 1

;

1 községi : 4 ; felekezeti 2 és pedig róm. kath. 1,

ág. h. ev. 1.

Elemi iskolák között volt

:

állami 12 ev. ref. ll 4

községi 19 izr. 22 5

róm. kath. ... ... ... ... ... ... ... ... — 195 2 magán ... ... ... ... ... ... .._ ... ... ... 5

ág. ev. -_ ... ... — — — — — 22 3 egyesületi ... ... ... — ... ... ... 2

A lakosság anyanyelvéhez képest elemi iskola volt

:

magyarajkú ... ... ... ... — ... ... 120 németajkú ... ... ... ... — 15

tótajkú ... ... ... ... — ... 153

A tanítók számához képest

:

8 tanítós ... ... ... ... ... ... ... — — ... 2 3 tanítós ... __ ... ... — - 29

6 tanítós 1 2 tanítós 79

5 tanítós ... ... ... ... 2 1 tanítós ... — — ... — .. — — 167

4 tanítós ... ... ... ... ... ... ... 14

1 A dunáninneni ág. ev. egyházkerület által 120.000 korona költséggel alkotott és

mintaszeren elhelyezett modori polgári leányiskola csak 1902. év szén nyílt meg két osz-

tálylyal. Ez az internátussal összekötött iskola a dunáninneni ág. ev. egyházkerület új terri-

toriális beosztásának eredménye, melynek nagyfontosságú hivatása az ág. evang. szülk
gyermekeinek megfelel hazafias szellem, vallásos és családias nevelése.

2 Ezekbl 85 iskola 104 tanítóval 1893. évi XXVI. t.-cz. alapján 37.720 koronával

állami segélyt nyer.
3 Ezekbl 5 iskola 5 tanítóval 2078 korona állami segélylyel.
4 Ezekbl 9 iskola 10 tanítóval 2979 korona állami segélylyel.
5 Ezekbl 5 iskola 5 tanítóval 1134 korona állami segélylyel.
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A vármegyei elemi népiskolák közül tehát 161-nek több tanítója volt, vagyis a
tömeg 56 %-ának, mely statisztikai adat nagyon elnyösnek tünteti föl a megyei népnevelés-
ügyet, mert az osztott, vagyis több tanítós elemi iskola biztos fokmérje a tanítás inten-

zivebb voltának.

A növendékek neme szerint

:

a) polgári iskola :

fiú 3 leány ... 3
b) elemi iskola

:

fiú 7 vegyes _. 267
leány ... ... ... ... ... ... _ ... ... 14

A vármegyei iskolázási viszonyok adalékául föl kell említeni, hogy ez

id szerint 63 községnek még saját iskolája nincsen, ezek azonban részint

állami iskolák állításával, részint az 1893. évi XXVI. t.-cz. alapján új fele-

kezeti iskolák szervezésével, 1896 óta pedig Doborgaz, Harangfalu, Kosolna,
Istvánlak, Királyfiakarcsa, Nagyudvarnok, Vajasvatta községekkel apadtak.

Ezt az adatot enyhíti az a körülmény, hogy az iskolailag kapcsolt községek
között sok a nagyon közel fekv és az összeépített.

A vármegyei népnevelési tanintézetek ingatlan vagyonának becsértéke 2,375.894,

tkepénzek, alapítványok értéke 231.957 korona, összesen 2,607.851 korona.
A bevételi források között az ingatlanok jövedelme 30.358, a tkepénzek kamata

15.529, az állami segítés 52.904, a felekezeti segítés 126.828, az iskolai pótadó 43.881, a

tandíj 53.108, a községi segítés 210.981 és egyéb jövedelem 7957 koronával szerepel ; ebbl
személyes kiadásokra fordíttatott 499.075, dologiakra 58.471 korona.

A 120 magyarajkú iskola között volt

:

állami ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 1 ev. ref _. ... ... ... ... ... ... ... 11
községi ... ... ._ __ ... ... ... 15 izr ... ... ... ... ... ... ... ... 10
róm. kath. ... _. ... ... ... ... ... 70 magán _. ... ___ ... ... ... ... 2

ág. ev. ... ... .. ... ... ... 7 egyesületi ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1

A 153 tótajkú elemi iskola között volt

:

állami 8 2 izr. 12

községi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 magán ... ___ ... ... ... ... ... ... ... ... 3
róm. kath. ... ... ... ... ... ... 117 egyesületi ... ... ... ... ... ... _ 1

ág. ev. ... ... ... ... ... ... ... ... 8

A 15 németajkú elemi iskola között volt

:

róm. kath. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8 ág. ev. ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 7

A 153 tótajkú, 15 németajkú, összesen 168 nem magyarajkú iskola között a tanítás

alsó fokain a magyar beszédnek, a felsbb fokon a magyar nyelvnek megfelel módszer
és terjedelm oktatása mellett magyar tannyelv volt

:

állami 8, vagyis 100% izr. 12, vagyis ... 100%
községi 3, „ 75% magán 3, „ 100%
róm. kath. 29, „ 25% egyesületi 1, .. 100%
ág. ev. 7, „ ... 47%
összesen 63, vagyis a 168 idegenajkú iskolák 37 %-a, a többiekben a magyar beszéd és

nyelv oktatása mellett leginkább a természet- és földrajz, de különösen a számtan volt

magyarul tanítva.

A 63 nem magyarajkú, de magyar tannyelv népiskola fenntartásának
terhébl a politikai és egyházközségek mellett jelentékeny részt követel a
maga számára Pozsony vármegye hazafias fnemessége, mely jótékonyan
ölelte fel a népiskolák ügyét és tette ezt a magyarosodás érdekében, a tle
fenntartott magyar tannyelv iskoláknak mindenütt alátámasztva a magyar
óvodát.

így a malaczkai óvóval összekötött róm. kath. leányiskola Pálffy
Miklós herczeg, a nagylévárdi róm. kath. Wenkheim István gróf, a morva-
szt.-jánosi óvóval kapcsolatos róm. kath. leányiskola Zichy Pál gróf, a

zavari róm. kath. óvóval ellátott leányiskola Majláth György gróf, a stomfai
szintén óvóval ellátott leányiskola Károlyi Alajos gróf nagylelk, hazafias

áldozatkészségének köszöni létrejöttét.

A magyar nyelv tanításának a vármegye nem magyarajkú iskoláiban A m
ta
g
n\tLa

yeh

már régebbi történelmi nyomaira akadunk. Szempcznek a külföldön élt híres
fia, Szenczi Molnár Albert már 1609-ben írta meg „Grammatica Hungarica u

-ját

és pedig Móricz hesszeni fejedelem használatára, a kinek a költségén jelent meg.
És adatunk van arról, hogy már a XVI. század hatodik tizedében a nagy-
szombati latin elemi iskola mellett „cantor hungaricus" volt alkalmazva.

1 Vaj ka-sárfeny-szigeti, csukárpakai, doborgazi, vajasvattai, mely utóbbi három 1896
után keletkezett.

2 A modori áll. tanítóképz-intézettel kapcsolatos elemi gyakorló, malaczkai, búrszent-
györgyi, gajari, károlyfalvi, humenecz-sajdiki, pilai, pozsony-récsei rendez-pályaudvari,
mely utóbbi három 1896 után keletkezett.
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Ezt a magyar latin iskolát a XVIII. század második felében már háttérbe

szorította a német, mely mindinkább terjeszkedett. A nagyszombati róm. kath.

népiskolákban mái L861-ben vezették be a magyar tanítási nyelvet s ugyan-
csak ez évben Ocskovszky János róm. kath. igazgató-tanító 100 frt jutalmat

nyer a városi tanácstól a magyar nyelv sikeres oktatása körül kifejtett hazafias

buzgalmáért, és Suppan Zsigmond nagyszombati kanonoknak, késbb besz-

terczebányai püspöknek „a tan- és nyelvügy körül" szerzett érdemei tanácsi

jegyzkönyvi határozattal megörökíttetnek.
\ i A magyarosodás és a népnevelésügy társadalmi fejlesztését a pozsonyi

magyar közmveldési egyesület viszi elre, mely nyolcz óvóintézetet tart

fenn, különös tekintettel a nyelvhatárra. A tanítók nagyarányú jutalmazásá-

val, a növendékek részére magyar jutalomkönyvek adományozásával, népies,

hazafias tartalmú felolvasásokkal nagyon termékenyít hatást gyakorol a

népnevelés nemzeti irányú fejlesztésére.

Ez az egyesület újabban Apponyi Albert gróf elnökségével és Burián

Pál nyugalmazott kir. táblai bíró fjegyzségével, az alapítványok és tagok jelen-

A MODORI POLGÁRI LEÁNYISKOLA.

tékeny szaporodásával s a vezérl elemek széles látókör buzgalmával, szel-

lemi és anyagi tekintetben akczióképesebb lett s feladatát a közönség élénk
részvételével mindinkább tágítja.

Immár meggyz adatokkal igazolható az 1893 : XXVI. t.-cz. termé-
kenyít hatása a felekezeti népnevelésügyre ; segítleg nyúlt az anyagilag
tehetetlen egyházközségek hóna alá, s eredménye nemcsak a fennálló tanítói

állomások javadalmazásának 800 koronáig való kiegészítésében, hanem önálló

iskolák szervezésében, a túltömötteknél a még szükséges tanítói állomások
rendszeresítésében is nyilvánul. Az állami segítés a felekezeti iskolákban a
tanításnak a magyar nyelv oktatására is kiterjed belterjességében és ezzel

kapcsolatban azok beléletét irányító módon a közvetetlenebb állami befolyás-

ban is érvényre jut.

Az állami segítés elnyerése iránt való bizalom a felekezeti tényezknél
mindinkább terjedben van, melyek az állami segélyt fokozatosan, mindig
nagyobb arányban veszik igénybe.

A magyarosodás szempontjából nagy vívmány, hogy a vármeg}Te két
állami és két róm. kath. jelleg tanító, illetleg tanítónképz-intézettel bír,

mely az egész északnyugati hazarészre kihat, de elssorban a helyi népneve-
lésügyi viszonyok ra, és szüloka lesz annak a nagyfontosságú eredménynek,
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hogy a vármegyében a magyarosodás, magának a tótságnak és a németségnek
hazafias magyar tanítóvá lett fiai és leányai által terjed.

A vármegye területén volt összesen 25 óvóintézet és pedig : állami 1 ;
óvóintézetek.

a közmveldési egyesülettl fenntartott 8 ; róm. kath. 6 ; községi 3 ; egye-

sületi 1 ; magán, államsegélylyel 2 ; államsegély nélkül 4. A 6 róm. kath,

óvóintézet között szerepel : 1. Pálffy Miklósné herczegnétl fenntartott malaczkai,

2. a Majláth Györgynó, Magyarország nagynev kanczellárjának özvegyétl
javadalmazott zavari, 3. a Károlyi Alajosné grófnétól fenntartott stomfai,

i. a Zichy Pálné grófnétól fenntartott morvaszentjánosi, 5. az Ahrenberg
herczegn szül. Hnnyady Júlia grófntl fenntartott ivánkai és 6. a Zichy

Sarolta grófntl fenntartott czifferi.

Ezeknek az óvóknak a foglalkoztató nyelve kizárólag a magyar.
Ipartanonczishola van : Nagyszombatban, Bazinban, Modorban, Duna- iparoktatás,

szerdahelyen, Somorján, Malaczkán és Szereden. Ezekbe az iskolákba össze-

sen 852 tanuló járt.

Különösen fel kell említeni a nagyszombati mesterinasiskolának a

varosra és vidékére is kiható, Alszeghy János igazgatótól öntudatosan
vezetett magyarosító irányzatát és hazafias szellemét.

A közoktatásügyi kormány az ismétl iskoláknak a falusi községekben Ismét10 iskolák

agrikulturális jelleget adni óhajtván, a szervezés ez irányban nem sokára
be lesz fejezve és pedig annál inkább, mert a községek a gazdasági ismétl
iskolák fölállítására immár kormányrendeletileg kötelezve vannak, és mert
folytonosan szaporodik azon tanítók száma, kik a földmvelésügyi minisz-

tériumtól rendezett gazdasági tanfolyamok hallgatására jelentkeznek.

Jelentékeny haladást fog képviselni e tekintetben a Somorján felállítandó

s már szervezés alatt lev külön szaktanítós gazdasági iskola.

Az intézmény kezdetén alapított pozsonyszentgyörgyi, stomfai, szempczi
gazdasági ismétl iskola, a tallósival, burszentgyörgyivel, nagyfödémesivel,
tejfalusival, vízkeletivel, burszentmiklósival és nagyabonyival gyarapodott, s

így ez id szerint 10 községben van szervezve és pedig nagyobbrészt állami
segítéssel.

A vármegyei törvényhatóság területén mködik összesen 507 tanító

;

ezek között férfi 381, n 126, képesített 462 ; nem képesített 45, kik egészben
alkalmazott óvónkbl telnek ki.

Kétségtelen, hogy évek hosszú munkájának teendje lesz a vármegyei
népiskoláknál még mindig jelentkez túltömöttség levezetése, új iskolák fel-

állítása és a magyar-tót nyelvhatár mentén fekv tótajkú községekben
- mint Gány, Geszt, Pusztafödémes, Vágszerdahely — és a nyelvhatárhoz

közel eskben, mint Szered, Csataj, stb., a fennálló iskoláknak a felekezetek
önfeláldozó közremködésével a czélt egyedül biztosító állami jelleggel való
kifejlesztése.

A vármegyei törvényhatóság területén négy tanítói egyesület van mk-
egJetü]etek

désben, és pedig: 1. az általános vármegyei tanító-egyesület; 2. róm. kath.;
3. ág...ev. ; 4. az izr. tanítók egyesülete.

Örvendetes jelenség, hogy a pozsonyvármegyei néptanítóság közszelleme
hazafias, egyesületi élete, testületi mködése kizárólag magyar, és alig találni
tanítót, a ki magyar napilap elfizetje nem lenne s kis szobája könyv-
polczán nem lenne látható valamely nagyobb encziklopedikus vagy történeti
mimka.

A vármegye területén két árvaház áll fönn, és pedig Bazinban a
Kolmár-féle, Nagyszombatban a Simor-féle, mind a kett róm. kath. jelleg-
gel, melyeknek lakással, élelmezéssel, ruházattal ellátott, szabályszeren
gondozott, tanköteles-korú árvái, mint bejárók, az ottani tanintézetekben
nyernek oktatást.

*

Pozsony sz. kir. város az utolsó népszámlálás szerint 65.867 lakosságával,
mely 19'9°/ -ban magyar, 59"9 %-ban német, 16-6°/ -ban tót, már a XIII. század-
ban egy magyar-utczával (most széplak-utcza) bírt és abban a XVII. század
közepén a protestánsoknak magyar templomuk is volt. A sz. ferencziek
templomában már évszázadokkal ezeltt magyar volt a hitszónoklat.
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A NAGYSZOMBATI R. KATH. ELEMI ÉS POLGÁRI LEÁNYISKOLA ÉS TANÍTÓNKÉPZ.

Az újabb népszámlálási eredményeknek és Fényes statisztikusunk

adatainak egybevetésébl kitnik, hogy a pozsonyi magyarság számereje
hét évtized alatt 7 °/ -ról 19'9 %-ra növekedett.

Krösy József kiváló statisztikusunk pozsonyi megfigyelései alapján
azt állítja, „hogy a magyar mveltségnek ezen tekintélyes és régi góczpontja
lassan bár, de biztosan magyarosodik. A köznép közt ugyan még mindig a
német és utána a tót szó az elterjedtebb, de az értelmiségben mindinkább
hódít a magyar szó és szellem."

.
p°zs°ny Pozsony német voltát — bár összes népiskolái magyar tannyelvek —

' befolyásolja a nagy császárváros közelsége, a bevándorlás a monarchia lajtán-

túli részeibl, különösen Ausztriából, Cseh- és Morvaországból, mely a múlt-
ban nagy arányokban jelentkezett; így hiteles adatok szerint azon 750 egyén
között, a kik Pozsonyban 1809-tl 1819-ig polgárjogot nyertek, 290 volt

olyan, a ki külföldrl vándorolt be, nevezetesen Ausztriából, Cseh-, Morva-,
Szász-, Bajorországból és Württembergbl.

Kétségtelen, hogy az állam, a város, a katholikus és az evangélikus

egyház folytonos áldozatkészségével alkotott magasabb tanintézetek: a kir.

jogakadémia, az ág. ev. theologiai akadémia, a kir. kath. fgimnázium, az áll.

freáliskola, az ág. ev. liczeum, az áll. ipari középtanoda, az áll. és róm. kath.

tanítónképzintézet, az áll. felsbb leányiskola, a felsbb kereskedelmi iskola

s a királyi tábla mellett számos itt központosított állami hivatal, a kizárólag

magyar tanítási nyelv népiskoláknak a magyar közmveldés fejlesztésére

ható folytonos munkája az autochton lakosság teljes magyarságát fogja meg-
hozni és pedig annál inkább, mert a magasabb leánynevelésnek a családra

kiható módon a magyar közmveldés szellemében való fejlesztésérl számos
magán- és felekezeti jelleg polgári leányiskola gondoskodik, míg a mester- és

kereskedinasok magyar nyelv és szellem oktatását az egészen modern szín-

vonalon álló iparos- és kereskedtanoncz-iskola viszi elre. A Rakovszky István

történetírótól az 1493. évi városi számadásokból felderített adatok beszélnek

arról, hogy Pozsonynak már 1365-ben volt polgári iskolája, melyet Jakab nev
városbírája állított föl s kétségtelen, hogy ez a sz. Mártonról czímzett mostani
iskola volt.

Ez 1778-ban „Primár National Schule" név alatt szerepelt és tanító-

képzvel, zene- és rajziskolával volt egybekapcsolva; 1795-ben Kozma Ferencz

igazgatása alatt állott s az eladott tantárgyak voltak: hittan, német, latin
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és magyar nyelvtan, földrajz, mértan, számtan, olvasás-írás. 1835-ben Rumlik

József, hírneves zeneszerz vezette ezt az iskolát, 1846-ban a tanítóképzt

Érsekújvárra tették át és az eddig három osztályú iskolát negyedikkel bví-
tették ki, 1850-ben, Tinin miniszter alatt, négyosztályú, úgynevezett normál-

iskolává alakították át.

A Csáky-téri róm. kath. iskolát 1872-ben építtette föl — 82.000 forint

költséggel — a katholikus egyházközség, a sz. Istvánról czímzett iskolát

1872-ben szervezték; a többi róm. kath. iskolák már régi idk óta fennállot-

tak, de a róm. kath. egyházközség költségén tetemesen bvültek, vagy új,

megfelel helyiségekbe helyeztettek át.

Az Orsolya-rend apáczák 1676-ban telepedtek le Pozsonyban, Szelep-

csényi György primás engedelmével, hat taggal, s az akkori Hófehér-utcza

sarkán, a Stuíler-féle házban vettek lakást és azonnal leányintézetet nyitottak.

A „ Miasszonyunk" -ról nevezett apáczák Oudaille Juditha Antónia grófn,
szül. Maholányi bárón védnökségével telepedtek meg Pozsonyban, 1747-ben,

Verschovecz Anna Viktória anyafnökn alatt. Mostani várszer kolostorukba
1754 július hó 17-én vonultak be s a felavató-ünnepséget Mária Terézia

királyasszony, Ferencz császár, valamint Csáky Miklós herczegprimás jelen-

léte is emelte.

A pozsonyi róm. kath. népiskolaügy történetében helyet követel még
magának Heiler püspök-kanonok, városi plébános mködése, mely az 50-es

évekbe esvén, határozottan németesít volt, de a mely megadta a katholikus

iskoláknak azt a szilárd adminisztratív szervezetet, a melylyel ma is bírnak.

A magyar tannyelvet a róm. kath. iskolákba 1893-ban hozták be s

ugyancsak ebben az évben lettek az ág. h. ev. és az izraelita népiskolák is

teljesen magyar tannyelvekké.

A reformáczió Pozsony német lakossága között is elterjedvén, els
sorban az iskolát karolta föl s igyekezett fejleszteni. Bél Mátyás, a nagyhír
geográfus, sokáig állott mint lelkész a pozsonyi evangélikus egyház élén s

becsvágyát találta abban, hogy az iskolaügyet szervezze és azt jó tanköny-
vekkel lássa el, maga is írván abban az idben kiváló módszertani szín-

vonalon állott magyar nyelvtant, mely Pozsonyban Johann Michael Landerer
betivel 1779-ben jelent meg azzal a jellemz jeligével

:

„Wie glücklich ist ein deutscher Mann,
Der unter Ungarn ungrisch kann."

Az ág. év. egyház 1561-ben elször, 1606-ban másodszor alakult s

mindjárt iskolát állított. Els rektora Kilger Dávid lett, ki Dittelbach Ádám
mesterrel Lassingenbl 1606-ban érkezett Pozsonyba.

Az iskola fels osztályaiban latin volt a tanítási nyelv, az alsókban
pedig német. E rendes iskola mellett, melynek tanterve még primitív volt

s mely túltömöttsége következtében sem szolgálhatta egészen a kitzött
czélt, a külutczákban is keletkeztek kisebb protestáns iskolák, így az apácza-
pályai, vödriczi, széplakutczai és virágvölgyi, melyekben már akkor ni
tanárok is tanítottak.

A tanítók a XVIII. század els felében még fizetést nem kaptak, fon-
ta rtásukat a szülk vagyoni helyzetéhez mért adományai biztosították, a
század második felében a tanítók már rendes fizetést élveznek, p. o. az
apáczapályai és vödriczi évi 60 frtot, a széplakutczai és virágvölgyi 40-et.

Érdekes kultúrtörténeti adalékul szolgálnak a használt tankönyvek.
Az ó- és újszövetségi történetek tantárgyára Seiler: „Kleiner historischer
Katechismus", a keresztény hit alaptanai és a keresztény ember kötelességei
tantárgyra

: rAuszug des Weges zur Glückseligkeit, nach der Lehre Jesu"
czím tankönyv, mely Pozsonyban jelent meg 1788-ban, a természetrajzra
Ludwig ..Bürgerfreund -1

-jában elforduló olvasmányok, Európa, Ausztria és
Magyarország földrajzára „Kurze Geografische Beschreibung aller Lánder
der Welf czím tankönyv volt használatban.

Már 1806. február 12-én a pozsonyi ág. ev. egyházgyülekezet az egyetemes
egyházi felügyeltl fölhívást kapott, hogy a tanuló ifjúság a magyar nyelvben
alapos oktatást nyerjen.
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isi 7 ben az egyház konventje az elemi iskolákat a Lyceumtól egészen
elválasztotta, külön igazgatás alá helyezte és azok felügyeletére háromtagú
bizottságul helyezeti be, melynek elnöke az 1849-ben hazafiúi martirhaiáit

szenvedeti Rázgha Pál lelkész volt. Ekkor dolgoztattak ki a metodikai és

rendtartási utasítások a tanítók számára. 1856-ban a gyülekezet népiskolái

fölé négy osztályú polgári iskolát állított, mely a 60-as évekig a Lyeeum
igazgatósága alá tartozott. 1867-ben és azóta az elemi tanítótestület saját

körébl választja igazgatóját. 1881-ben szerveztetett az iskolai szék. 1882-ben

új elemi fiú-iskolai épületet tornateremmel szentelnek fel, mely 30,000 frtba

került. 1896-ban a slöjd-oktatás lép életbe. 1900-ban az újvárosi földszinti

épület emeletet nyer.

Számos jótékony intézmény támogatja a szegény protestáns tanköteles

gyermekeket. Ilyen az egyház kebelébenmköd „ ev. jótékonysági negyesület",
„a szegény gyermekek élelmezésérl gondoskodó egyesület

11

, a „Nittnausz-

féle alapítvány", stb.

Ma az ág. ev. egyházgyülekezet az ország legvagyonosabbjainak s leg-

intelligensebbjeinek egyike s hazafiúi föladatát abba helyezi, hogy iskola-

ügyét hazafias irányban fejleszsze és a kor színvonalára emelje.

A pozsonyi izr. népnevelésügy szintén csak József császár korában,
majd a türelmi adó eltörlése után lendült föl.

A pozsonyi zsidóság a Pálff'y grófok jóakaratú oltalmát élvezvén, Pozsony-
ban védettebb és biztosítottabb viszonyoknak örvendett; így sok külföldi

szerezte meg a hitközségi tagságot, kik túlnyomóan rendezett zsidóiskolákban

növekedtek s mint mvelt hitsorsosok, Pozsonyban a rendszeres izr. nép-
oktatás eszméjének lettek úttöri. 1820-ban I. Ferencz király pátenssel enge-

délyezte a héber-német iskola felállítását, melyben már 1860-ban rendelte

el a helytartótanács a magyar nyelv tanítását, mit a hitközség kezdetben
középiskolai tanulók által teljesített, de eredményt nem érvén el, ugyancsak
a helytartótanács kötelességükké tette a tanítóknak, hogy a hazai nyelvet

három év alatt elsajátítsák.

Kihatással volt a városi izr. népnevelésügyre az 1868. évi izr. kon-
gresszus után a konzervatív és haladópárti hívek kettészakadásával külön
hitközségek szervezése és Todesko Hermann pozsonyi születés bécsi bankár
nagy iskolaépítési alapítványa.

A MÁRIA OLTALiMÁRÓL NEVEZETT ÁRVAHÁZ POZSONYBAN.
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Most a kongressusi és orthodox elemi iskolák díszes, az egészségügy

követelményeinek megfelel épületekben vannak elhelyezve, melyeknek egyi-

két az orth. izr. hitközség 1899-ben 240.000 kor. költséggel emelte. Általában

Pozsony iskolaépületei csekély kivétellel korszerek és díszesek, s arra val-

lanak, hogy itt a kultúra már történelmi hagyomány.
Pozsony szab. kir. város népnevelésügyi viszonyaira ugyanazon országos

tényezk hatottak, mint a vármegyében, és miután az iskolák között 1867

óta' növeked és apadó arányban nagyobb hullámzás volt észlelhet, a kínál-

kozó összehasonlítás helyett csak az ez id szerinti népnevelésügyi fbb
tényezket soroljuk el. Ezek több sajátos jelenséget tüntetnek föl, neveze-

tesen azt, hogy a városi népnevelésügy kizárólag felekezeti formák között

fejldik, elannyira, hogy a városnak nincs is községi polgári iskolája, az

erre vonatkozó tárgyalások csak most vannak folyamatban, s ez az intéz-

mény is felekezeti jelleggel egyedül az orth. izr. polgári iskolával van kép-
viselve, hogy az óvók egyleti vagy magánjellegek s a városnak, mint
községnek nincs azokban része, hogy állami népnevelési tanintézet is csak

egy van : az áll. tanítónképz-intézettel kapcsolatos elemi gyakorló leány-

iskola, községi is csak egy, a dinamitgyári közs. népiskola.

A városi törvényhatóság területén az 1901 '2. tanítási évben összeíratoft

10.972 tanköteles, ezekbl 6—12 éves fiú : 3695, 6—12 éves leány : 3615,
13— 15 éves fiú: 1988, 13—15 éves leány: 1674; hitfelekezetek szerint: róm.
kath. : 7954, gör. kath. : 7, gör. keleti: 3, ág. ev. 1414, ev. ref. : 129, unitá-

rius: 2, izr.: 1463; anyanyelv szerint : magyar: 3205, német : 6827, tót: 912,

horvát : 2, egyéb nem hazai nyelv : 26. Tényleg iskolába járó tanköteles

volt: 9353

Az iskolába járók számát a tankötelesekhez viszonyítva, iskolába járt

a tömegnek 85 %-a, mely adat fölötte hullámzónak mutatkozik.

A városi törvényhatóság területén az 1871-ben keletkezett állami

és a r. kath. tanítónképz-intézet kivételével volt összesen 35 népnevelési
tanintézet és pedig jelleg szerint

:

állami ... ... ___ ___ ___ .._ ... ... .__ ... 1 ág. ev. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
községi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 izr. ... ... ... ... ... ... ... — ... ... ... 7

rom. kath. ... ... ... ... ... __ ... ... __ 17 magán ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

Fokozat szerint

:

elemi iskola... ... ... ... ... ... 27 polgári iskola ... ... ... ... ... ... ... ... 7

fels népiskola ... ... ... ... ... ... . ... 1

A tanulók neme szerint

:

vegyes ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 tisztán leány ... _ _ 21
tisztán fiú ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

Tanítási nyelv szerint

:

magyar ... ... ... ... ... 35 német-magyar ... ... ... ... ... ... ... ... —

Pozsony társadalma négy árvaházat tart fenn, és pedig kettt: az

..Izabella" és „Stefánia" árvaházat róm. kath., egyet ág. h. ev. és egyet
izraelita jelleggel. Az ágostai intézet már 1783. óta áll fenn.

A városi törvényhatóság területén lev különböz jelleg és fokozatú
népnevelési tanintézetek fenntartási költsége volt 224.825 korona, mely a
következ bevételi források szerint oszlik meg : ingatlanok jövedelme : 800,
állami forrásból: 300, felekezeti: 182.490, községi hozzájárulás: 1800, tan-
díjból : 28.640, tkepénzek kamataiból : 10.495, egyéb jövedelem : 300 korona.

Ebbl személyes kiadásokra fordíttatott 172.795, dologiakra 52.030 kor.

A városi törvényhatóság területén lev különböz jelleg és fokozatú nép-
nevelési tanintézetekben 171 taner van alkalmazva, ezekbl képesített:
82 férfi, 89 n, rendes: 70 férfi, 79 n, segéd: 12 férfi, 10 n; a magyar
nyelvet oktató képességgel bírja 82 férfi, 89 n, vagyis valamennyi taner.
A népiskolákban, azok teljesen érvényre juttatott magyar tannyelvüsége
mellett, a tanítás alsó fokain a magyar beszédet, a magasabb fokokon
pedig a magyar nyelvet alak- és mondattanilag megfelel terjedelemben,
módszeresen oktatják. A tanítók a jelleg különbsége nélkül a magyar aktiv
hazafiság szellemétl vannak áthatva és a magyar állameszme szolgálatában
hivatásszeren végzett paedagógiai munkájuk itt, a nagy császárváros köze-
lében, teljesen méltóárája.ázhahlaa

Jfarvarorszáí Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 23



354 Közoktatásügy.

A fönnálló 9 óvóintézet jelleg szerint következleg oszlik meg : magán : 5
r

izraelita: 1, egyleti: 3, ezek fenntartására fordíttatott állami segélybl 1790,

egyéb forrású jövedelem 8900, összesen 10.690 korona.
A városi törvényhatóság területén lev óvóintézetek száma 1904-ben

törökkanizsai Schulpe György áldozatkészségébl egygyel növekszik és pedig
állami jelleggel és azzal a hivatással, hogy a munkásosztály humanitási
érdekeit és magyarosodását szolgálja. A nagylelk férfiutói alapított óvóintézet
24.000 koronába kerül épületét a sajátjából biztosította, míg a személyzetet
az állam javadalmazza s a dologi kiadások egy részét Pozsony városa fedezi.

A törvényhatóság területén egy iparostanoncz- és egy kereskedtanoncz-
iskola van mködésben, mindkett sren benépesítve.

Az állami felsbb leányiskolával kapcsolatos ni kereskedelmi tan-
folyamon 34 növendék vett részt és pedig pozsonyvárosi : 24, pozsonyvár-
megyei: 6, más megyebeli: 4.

A sljd-oktatásügy mind az ág. h. ev. elemi iskolában, mind az „Izabella"

árvaházban az iskolafenntartókés a város áldozatkészségébl gazdagon beren-
dezett tanítói mhelylyel bír s szakavatott és buzgó tanerk viszik elre.

§p * * *

Források : Ipolyi : Csallóközi memlékek. — Fraknói : A hazai és külföldi iskoláz-

tatás a XVI. században. — Péterffy Sándor : A magyar elemi népoktatás. — Buchsbaum
Henrik: Geschichte der Pressburger israelitischen öffentlichen Gemeinde-PrimárHaupt-
schule. — Barna Jónás és Csukási Fülöp : A magyar zsidófelekezet elemi és polgári iskolái-

nak monográfiája. — Fraknói : Pázmány Péter és kora. — Fraknói : Hazánk a mohácsi
vész eltt. — Némethy Lajos : Series parochiarum és parochorum. — Molnár László : Neve-
léstörténelem. — Lubrich A. : A nevelés története. — Dr. Kiss Áron : A neveléstörténelem,
különös tekintettel hazánkra. — Khalmi- Klimstein : Simor János élete. — Bél Mátyás:
Notitia Hungáriáé. — Fényes Elek : Magyarországnak és a hozzá kapcsolt tartományoknak
mostani állapotja ; Magyarország geográfiai szótára. — Paul v. Ballus : Pressburg und
seine Umgebung. — Czörnig : Ethnografie der österreichischen Monarchie. — Korabinszky :

Geografisch-historisches Lexikon. — Franciscus Ocskovszky : História urbis Tirnaviensis.
— Dr. Komlóssy Ferencz : Az esztergomi fegyházmegyei róm. kath. iskolák. — Dr. Krösy
József : Nemzetiségi tanulmányok.

II.

POZSONY VÁRMEGYE KÖZÉPISKOLÁI.

Történeti Valószínnek látszik, hogy már Árpád-házi királyaink alatt volt Pozsony-
ban káptalani iskola, mely elssorban a papi pályára készül ifjak kiképzésével

foglalkozott. Ez az iskola lassanként városi jelleget öltött, mire nézve a leg-

régibb adatunk 1302-bl való. Ez természetesen nem ment simán, hanem
sok súrlódásra adott alkalmat a káptalan és a város hatósága közt, az iskolára

való jogok, különösen a tanító kinevezésének joga miatt. A Szent Márton
egyháza mellett lev iskolán kívül a XV. században a városi számadási
könyvek szerint más iskolák is voltak, a melyekrl azonban bvebb tudo-

másunk nincs.

Új lendületet adott az iskolaügynek a reformáczió, melynek terjeszti

épp úgy, mint az ellene védekezk, az iskolában ismerték föl törekvéseiknek

leghatásosabb eszközét. A pozsonyi iskola is a XVI. század els felében

indul nagyobb lendületnek. A város 1550-ben, az akkori viszonyokhoz képest,

mintaszeren helyreállítja az iskola épületét, a ftanító mellé pedig két

segédet alkalmaz. Ugyanakkor érvényre jut a humanisztikus hány, a latin

nyelv lesz az oktatás ftárgya, tanítókul pedig idegen származású humanis-
tákat hívnak meg. Már 1557-ben gymnasium néven szerepel a pozsonyi

iskola. A XVI. század vége felé ós a XVII. század elején azonban a refor-

máczió annyira elhatalmasodott Pozsony városában, hogy a katholikus iskola

már csak tengdött, ellenben virulásnak indult az 1606 óta fönnálló protes-

táns iskola.

Ekkor megindult az ellenreformáczió és ennek szolgálatában a jezsuita-

rend foglalt mindnagyobb tért hazánkban és vette kezébe a felsbb oktatást.

Nagynev bíborosunk, Pázmány Péter, már 1622-ben hozott egy kis jezsuita-

telepet Pozsonyba, 1626. évi szeptember hó 11-tl kelt alapítólevelével pedig

50,000 rónes forinttal vetette meg alapját a pozsonyi jezsuita-kollégimnnak.

Hathatósan támogatta t ebben II. Ferdinánd király, a ki mindenekeltt
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a jezsuitáktól vezetend gimnázium fölállítása mellett buzgólkodott. 1627 évi

november 5-én meg is nyilt ez a gimnázium és, noba kezdetben a polgárok a gimnázium,

ellenséges indulata és a helyiség szk volta sok nehézséget támasztott,

mégis a jezsuita-kollégiummal együtt a gimnázium is gyorsan felvirágzott.

Csakhamar tekintélyes könyvtár és könyvnyomda birtokába lép a kollé-

gium, jóakarói, támogatói, látogatói közt az ország els neveit találjuk,

tanulóinak száma pedig 4—500-ra emelkedett.

A XVII. század hetvenes éveiben, a szomorú emlék vallási villongások

új otthonhoz juttatják a jezsuita-kollégiumot, a protestánsoktól erszakkal
elvett iskolaépületben, a melybe azonban a gimnázium csak 1714-ben köl-

tözködött át. Ez azóta békésebb viszonyok közt fejldött azon nevelési és

oktatási rendszer szerint, melyet a jezsuiták Európaszerte nagy sikerrel

követtek. A pozsonyi gimnázium jezsuita-tanárai közt volt nem egy nagy-
nev is : Káldy ( lyörgy, Faludi Ferencz, Kazy Ferenez, Bray György, Bajnis

József, stb.

A XVIII. század új eszméket vitt gyzelemre ; ezeknek nem felelhetett

meg többé a régi iskola. A Jézus-társaságnak 1773-ban történt feloszlatása

és az eddig általuk ellátott iskoláknak királyi gondozásba vétele, új korszakot
nyit meg közoktatásunk történetében. Átmeneti intézkedésül, Mária Terézia

rendelete értelmében, az esztergomi érsek Dujardin Károly pozsonyi kano-
nokot bízta meg a gimnázium vezetésével, ez pedig három volt jezsuitát és

három világi papot alkalmazott ideiglenesen. Az 1777. évi Ratio educationis

adta meg új rendjét az egész közoktatásnak. Ez új rend szellemében vette

kezébe már 1776-ban a pozsonyi tankerület kir. figazgatója, Balassa Ferencz
gróf, a gimnázium ügyeinek rendezését. Igazgatóvá a királyné Hersching

Dániel ex-jezsuitát nevezte ki, a tanári állásokra pedig a figazgató verseny-
pályázatot hirdetett, melynek eredményeként négy világi ember és két
világi pap neveztetett ki tanárrá. Az igazgatónak és helyettesének fizetése

600 frt, a többi tanáré 500, 400 és 350 frt volt. 1776 évi november
5-én nyitották meg a királyi fgimnázium (archigymnasium) els iskolai évét.

Mária Terézia kormányának még hátralev éveiben serény munka folyt a
gimnáziumban az új tanulmányi rendszer életbeléptetése érdekében.

II. József fentartotta ugyan a Ratio educationis-t, de rendelkezéseinek
végrehajtásában csakhamar más szellem nyilvánult. Egy 1784. évi rendelet

szerint nem szabad többé a gimnáziumba fölvenni senkit sem, a ki németül
olvasni és írni nem tud, az 1787/8. iskolai évtl kezdve pedig a tanítást az

I. osztályban németül kellett megkezdeni, csakhogy ez a tanároknak a német
nyelvben való járatlansága miatt akadályokba ütközött.

A gimnázium épülete (mai Városház-utcza 1. sz.) már régóta alkalmat-
lannak bizonyult. II. József a gimnáziumot és a Nagyszombatból Pozsonyba
áthelyezett akadémiát a Klarissza-apáczák megsznt rendjének 1642-ben
épült kolostorába költöztette, a hová az akadémia már 1784-ben, a gimná-
zium 1786-ban vonult be.

II. József halálával a nemzeti ellenhatás az iskolában is mutatkozik

;

a német megsznt az oktatás nyelve lenni, helyébe a latin lépett, a magyar
nyelv tanítására pedig ezentúl nagyobb gondot fordítottak.

A királyi fgimnáziumban 1773-tól 1812-ig igazgatók voltak: Hersching
Dániel 1776—1777-ig; Faitser Ferencz 1777—1782-ig, Tinkóczy József 1782—
1789-ig, Hyros Sámuel 1789—-1812-ig. Ezek közül legmaradandóbb nyomokat
hagyott a kegyesrend Hyros, a ki 23 évig vezette nagy buzgalommal az
intézetet, és mikor nyugalomba vonult, érdemeinek elismeréséül a nagy arany
érdemjelet nyerte. A tanárok közt említést érdemel Beér Jakab, az ismeretes
nyelvtudós és régiséggyjt. A tanulók száma ebben a korszakban az 1776/7.
évben érte el tetpontját és 668 volt, különben eddig 400 és 600 között
váltakozott.

A föloszlatott Jézus-társaság vagyonából keletkezett tanulmányi alap
kezdettl fogva elégtelennek bizonyult az átvett iskolákkal járó terhek
viselésére. Midn a franczia háborúk végképpen megrontották a pénzügyi
helyzetet, Ferencz király kormánya szükségét látta annak, hogy a gimná-
ziumok ellátására ismét nagyobb mértékben igénybe vegye a szerzetes-
rendeket. Ezért Ferencz király már 1802-ben visszaállította a II. Józseftl

23*
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föloszlatott Szt. Benedek-rendet és azonnal tárgyalásokat kezdett a renddel a
pozsonyi gimnázium átvétele végett. Ezek a tárgyalások azonban csak 1812-ben
jutottak ezélhoz. Az 1812 3. tanévben vették át a Szt. Benedek-rendiek a gim-
náziumul és vezették 1850-ig.

Ez a korszak az iskolákra nézve általában a hosszú nyugalom kora
volt. Az 1806-ban kiadott második Ratio educationis rendszerén nem vál-

tozóit semmi sem, csak a nemzeti szellem felbuzdulása juttatott lassanként
nagyobb tért a magyar nyelvnek, és ebben a Szt. Benedek-rendi tanárok,
mint mostan, úgy akkor is lelkes hazafiaknak bizonyultak. E korszak .igaz-

gatói a következk voltak: Szárnyai Zoerárd 1812—1816-ig, Doszlem Ödön
1816—1826-ig, Czvnár Mór 1826-1828-ig és Pmdl Alajos 1826—1850-ig;
köztük Czinár mint rendjének történetírója kiváló helyet foglalt el. A tanulók
száma a harminczas és negyvenes években némi fogyást mutat, lassanként
400 alá száll, míg az 1849 50. iskolai évben hirtelen 199-re apad.

A hosszú állandóságot a szabadságharcz leveretése után annál gyöke-
resebb fölfordulás követte. Az abszolutisztikus bécsi kormány egy csapással
kiterjesztette a Thun-féle Organisations-Entwurf-ot Magyarországra is, és a
gimnáziumból nyolcz osztályú cs. kir. kath. állami gimnáziumot csinált.

A merben idegen, a múlttal semmi számot nem vet tanterv keresztül-

vitelére csupa idegen, világi tanárt küldtek be, a kiket semmiféle kapocs
nem fzött ehhez a hazához. Az akadémia filozófiai osztályait mint VII.

és VIII. osztályt beleolvasztották a gimnáziumba, a jogi tanfolyamot pedig
átköltöztették a Szt. Benedek-rend volt székházába. A bécsi kormány külön-
ben a város fontosságához képest nagy gondot fordított a pozsonyi gimná-
ziumra; képzett tanárokat küldött oda s tanszerekre és egyéb felszerelésre

elég tetemes összegeket utalványozott. Ebben az idben vetették meg a
gimnázium legtöbb gyjteményének az alapját. 1 851-ben tartották a pozsonyi
gimnáziumban az els érettségi vizsgálatot, a melyre az evangélikus liczeum
tanulóit is utasították; összesen 35 tanuló jelentkezett erre a vizsgálatra.

Ebben az évben adott ki az intézet els izben egy tudományos értekezést és

az iskola történetére vonatkozó adatokat magában foglaló értesítt.

Az abszolutisztikus korszak alatt az intézet élén a következ igazgatók
állottak: Wolf Antal 1850— 1854-ig, Alt Antonin dr. 1854—1856-ig, Svoboda
Venczel 1856—1861-ig. A tanárok közül említésre méltók Dankovstky Gergely,

a ki kissé fantasztikus nyelvtudományi mveirl ismeretes; Hochegger Fe-
rencz dr., késbb a bécsi akadémiai gimnázium nagytudományú igazgatója,

Lorinser Gusztáv, jónev botanikus. Említésre méltó, hogy 1850 óta Marti-
nengo Nándor jutalomdíj mellett rendkívüli tantárgyként tanította a test-

gyakorlást. A tanulók száma ebben a korszakban csak kevéssel haladta
meg a 200-at.

A politikai viszonyok változtával, megváltozott a pozsonyi gimnázium
szervezete is. A visszaállított helytartótanács 1861. évi október 18-án kelt

rendeletével rendelkezési állapotba helyezte az idegen tanárokat és magyar
tanári kart nevezett ki Kruesz Krizosztomnak, a Szt. Benedek-rend késbbi
fapátjának vezetése alatt. Kezdetben a helytartótanács a vegyesnyelv
gimnáziumok közé sorolta a pozsonyit, melyben a tanítás magyar és

német nyelven folyt, a tanulók pedig tetszésük szerint felelhettek e nyelvek
egyikén. A tanári kar tle telhetleg küzdött e kétnyelvség eUen, és csak
segédnyelvül használta a német nyelvet, míg végre a nyolczvanas évek elején

ennek a szüksége is megsznt.
Az alkotmány helyreállítása óta a pozsonyi gimnázium, mint a tanul-

mányi alapból fenntartott kir. kath. fgimnázium, elkel helyet foglal el az

ország középiskolái közt. Tanulóinak száma ebben a korszakban folyton

emelkedett és néhány év óta meghaladja az 500 at, úgy hogy a három alsó

osztály mellé párhuzamos osztályt kellett nyitni. Gyjteményei az utolsó

félszázad alatt tervszeren gyarapodtak és jelenleg a leggazdagabb ilynem
gyjtemények közé tartoznak. Jól rendezett tanári könyvtára, melynek egy
része a jezsuitáktól, egy másik része a nagyszombati egyetem könyvtárából
származik, jelenleg 14,525 kötetet, ifjúsági könyvtára 5000 kötetet számlál.

Természetrajzi gyjteménye gazdagságával és példányainak szépségével rit-

kítja párját. Fizikai gyjteménye történeti becs, régi készülékek mellett a
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legújabb haladás bemutatására alkalmas készülékeket is foglal magában. Újabb
idben régi pénzek és egyéb régiségek gyjteménye is számottev gyjte-
ménynyé fejldött.

Tanulók segélyezésére és jutalmazására az intézet több rendbeli alapít-

vány nval rendelkezik. A legrégibb ezek közül a Gyulaffy-ala^ítvány, melyet
Gyiilahy Zsuzsanna, els izben Wesselényi Pálnak, azután Listi Ferencz
bárónak hitvese és a hírhedett Listi Lászlónak, a „Magyar Mars" költ-
jének édesanyja, az 1664. évben kelt végrendeletével alapított, 2000 forintot

hagyván a pozsonyi jezsuita kollégiumra, hogy annak kamatjából egy vagy
két elkel magyar ifjat neveljenek, a ki papságra vagy szerzetes állapotra

készül. Az alapítvány sokféle viszontagságon menvén keresztül, jelenleg

108 koronát kamatoz, mely évenként a pozsonyi gimnázium két oly tanulója

I
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közt osztatik szét, a kit valamely papnevel intézetbe vesznek fel. Az 1885-ben
elhalt Bben Lipót eh. pozsonyi orvos, egész vagyonát hagyta a pozsonyi
gimnázium tanulóinak szánt ösztöndíj-alapítványra; az alapítvány mostani
értéke 106.600 K. kamatjainak legnagyobb részét azonban most még özvegye
élvezi. Szegény tanulók fölsegélésére segélyegyesület is áll fenn, -melynek
tkéje jelenleg 42.000 korona.

Az újabb korszakban az intézet igazgatói a következk voltak: \Kruesz
Krizosztom 1861—1864-ig, Wiedermann Károly 1865 — 1884-ig, Malmost Károly
1884—1885-ig, Pirchala Imre 1885—1895-ig, azóta Polikeit Károly. Az intézet
tanárai közül ebben a korszakban is sokan váltak ki irodalmi tevékenységük-
kel is; így, hogy csak a régiebbeket nevezzük meg: Szarvas Gábor, a kitn
nyelvtudós, Kolmár József, jeles író, Németh Antal, késbbi gyri figazgató,
Lubrieh .Ágost, késbb a budapesti egyetem r. tanára, Cherven Flóris, jeles
geográfus, Dávid István, Cserny Károly, S< áby Pál, Thewrewk Árpád, jeles
filológusok; Vuikovich Sándor eh., késbb jogakadémiai tanár és író,
Dohnányi Frigyes, jeles fizikus, stb.

Egy körülmény gátolta meg eddig ezt az iskolát teljes erejének kifej-
tésében: épületének alkalmatlan volta. Mind a mai napig ugyanis abban
a régi kolostorban van elhelyezve, a melybe II. József ideiglenesen költöztette.
Ez a baj is legközelebb orvosolva lesz. Az 1903. évi állami költségvetésbe
a vallás- és közoktatásügyi miniszter megfelel összeget vett fel új épület
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emelésére, és minthogy Pozsony városa is késznek nyilatkozott alkalmas
teleknek ingyen való átengedésére, alapos a remény, hogy a régi intézet

megifjodva, kedvezbb körülmények közt fogja folytathatni hasznos mködését.
Az

iitléum
ev " ^Z **$' ^tv ' evan!)éUkus liczeum. Már a XVI. századból vannak elég

biztos adataink a protestantizmusnak a pozsonyi polgárok közt való elterje-

désérl. Egyházközség azonban csak 1606-ban alakult, a bécsi béke hatása
alatt. Akkor azonban mindjárt oly ersnek mutatkozik, hogy nagyszabású
iskola fölállításához foghat. Az iskolavezetjévé a bajor Pfalzban lev Lauin-
genbl hívták meg Kilger Dávidot, hogy az új pozsonyi iskolát a
Sturm János rendszere szerint berendezett lauingeni gimnázium mintájára
szervezze. Az iskolának, mely gyors virágzásnak indult, nyolcz külön osztálya
volt; a két alsó osztályban, mely az elemi iskolának felelt meg, az oktatás
nyelve a német volt, de egy ideig magyar osztály is állott fenn; a többi
osztályban a latin volt az oktatás nyelve és a legfelsbb osztályban theologiai

és filozófiai tudományokat, görög és héber nyelvet tanítottak. 1656-ban
új, díszes épiüetet emeltek az iskola számára, az egyházközség és egyes
polgárok áldozatkészségébl, melyhez magyarországi és külföldi hitsorsosaik
adományai is hozzájárultak. Kilger utódai a rektorságban: Tiefenbacher
Dániel, Helgenmayer Jakab János, Boehm Kristóf, Seyfried János, Tieftrunck

Dániel, Thomae Illés, mind németországi származásúak voltak és leginkább a
strassburgi iskola mintáját követték iskolájuk vezetésében.

Lassanként azonban hazánkban mostohábbakká váltak a viszonyok
a protestánsokra nézve és 1672-ben súlyos csapás érte a pozsonyi evangélikus
egyházat. Királyi parancsra Kollonics Lipót, a kir. kamara elnöke, katonai
karhatalommal elvette az evangélikusoktól templomukat és iskolájukat és, a
mint már föntebb említettük, a jezsuitáknak adta át. Ebbl a csapásból csak
lassan ocsúdhatott föl a zaklatott hitközség. Mindazonáltal 1682-ben hozzá-
fogott iskolájának újraalapításához és csakhamar ismét kilencz osztályúnak
találjuk az intézetet, de olyanformán, hogy a három alsó osztály elemi iskola

gyanánt mködik egy tanító vezetése alatt. Régi virágzó állapotába azonban
nem juthatott egyhamar és az 1713-ban dühöng pestis a föloszlás szélére

juttatta az iskolát. Ekkor a hitközségnek sikerült iskolája vezetjéül oly

férfiút megnyernie, a ki azt az elbbinél is nagyobb fényre emelte. 1714-ben
ugyanis Bél Mátyás, akkor a beszterczebányai iskola rektora, a pozsonyiak
hívására elfogadta az iskolájuk rektorságát. A kiváló tudós és író csak
öt évig maradt ugyan a rektori hivatalban, de azután lelkészi hivatalában is

közel 30 éven át tudományával és tapasztalataival hathatósan közremködött
az intézet fejlesztésében. Bél Mátyás a hallei Francke-féle intézetekben,

az akkori pedagógiai törekvések egyik középpontjában, alaposan megismer-
kedett a pedagógia elméletével és gyakorlatával. Mint a pozsonyi liczeum
rektora tehát, ez iskola számára a nevelés és oktatás minden részletére ki-

terjed rendet állított össze, mely sokáig alapja maradt az intézet mködésének.
Az idegen tanulók számára már akkor alumneumot rendeztek be, mely-
nek 1776-ban Jeszenáh János 10.000 forintot hagyott végrendeletében.

Bél Mátyás nyomdokaiban haladtak utódai: Marth Mátyás, Beér Frigyes
Vilmos, Tomla-Szászky János. A tanítás ebben az idben latin és német
nyelven folyt ugyan, de a tanártestület javaslatára 1735 óta külön magyar
tanfolyamot rendeztek azon tanulók számára, a kik nem voltak elég jártasok

ebben a nyelvben és a konvent e tanfolyam vezetésére külön tanert
alkalmazott.

Az említett rektorok közül Tomka-Szászky kiváló tudós volt ugyan,
de a vállaira rakott túlságos teendk és betegeskedése következtében nem
fejthette ki a szükséges ert az iskola vezetésében. Alatta tehát és még
inkább utódai : Benczúr János és Stretsho János György alatt a tanárok
és a tanulók közt a fegyelem lazulásának jelei mutatkoztak, melyek az iskola

hanyatlását idézték el.

A beállott tespedésbl a Mária Teréziától 1777-ben kiadott Ratio edu-

cationis rázta föl az iskolát. A protestánsok ezt a királyi rendelettel, nem
országos törvénynyel kiadott tanítási rendszert magukra nézve nem ismerték

el köteleznek és ennek a rendeletnek az iskoláikban való végrehajtását

sérelmesnek tekintették. Mindazonáltal részint az állami hatalom súlya.
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részint az a belátás, hogy gyermekeik jöv boldogulását megnehezítik, ha
az országostól lényegesen eltér tanterv szerint oktattatják ket, engedé-
kenységre bírták a pozsonyi egyházközséget. Küzdött ugyan tovább is autonóm
jogaiért, de 1787-ben életbe léptette iskolájának új szervezetét, — mely
lényegében megegyezett a Ratio educationis rendjével. E szerint a három
alsó osztály elemi fokú, melyben a tanulókat anyanyelvükön oktatták;

következett a három évfolyamú latin iskola, azután a felsbb, theologiko-
rhetorikai öt évi tanfolyam. 1783-ban az iskola új, elég díszes épületet

is nyert.

Az 1790-ki XXVII. törvényczikk véget vetett a vallási torzsalkodásoknak
és biztosította a protestánsok egyházi és iskolai autonómiáját. Ezentúl tehát

a pozsonyi iskola is, a mely 1811 óta a liczeum nevet viselte, békésen fejld-
hetett. 1815-ben új szervezetet vett föl az iskola, mely szerint az alsó

fokozat két elemi osztályból, a középs fokozat, vagyis a latin iskola három
osztályból, a fels fokozat pedig a humaniórák két osztályából állott, mire
a bölcseleti és jogi három évi tanfolyam és a theologiai két évi tanfolyam
következett. A rektorok, a kik eddig élethossziglan választattak meg, ezentúl

évenként váltakoztak.

A XIX. század els fele, mely a katholikus iskolák tantervében nem
hozott semmi lényeges változást, a protestánsoknál mozgalmasabb életet

mutat, minthogy egyrészt nem voltak a Ratio educationistól lekötve, másrészt
anyagi eszközeik fogyatékossága miatt kénytelenek voltak megalkudni a
viszonyokkal. így a pozsonyi liczeum tanterve is ebben az idben többféle
változáson ment át; 1847-ben az elemi osztályokat egészen elkülönítették
a hczeumtól és külön felügyelet alá helyezték.

A szabadságharez leverése után beállott abszolutisztikus kor ismét nagy
megpróbáltatásnak tette ki a pozsonyi evang. egyházat és a tle fenn-
tartott iskolát. A bécsi kormány azt követelte, hogy vagy alkalmazkodjék
az iskola mindenben a Thun-féle Organisations-Entwurf-hoz, vagy pedig
elveszti nyilvánossági jogát. Minthogy ez az alkalmazkodás mindenekeltt
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a tanárok számának tetemes szaporítását kívánta volna, erre pedig az egyház-
községnek nem volt elegend anyagi ereje, egy 1851 szeptember 11-én kelt

rendelet csakugyan magánintézetnek nyilvánította a liczenmot, mely nem
állíthat ki érvényes bizonyítványokat. Az egyházközség minden erejét meg-
feszítette, hogy a követelményeknek megfeleljen: a gimnáziumi tanfolyamot
nyolez osztályúnak szervezte és tantervét minden lényeges részében az Orga-
nisations-Entwnrfhoz alkalmazta és ehhez képest szaporította a tanárok számát,
a jogi tanfolyamot megszüntette, a theologiai tanfolyamot három évesnek
szervezte; az oktatás nyelvéül azonban az alsóbb osztályokban a német
mellett a felsbb osztályokban kizárólagosan a magyart tartotta fenn.

A kormány még sem adta meg az intézetnek a nyilvánossági jogot, minek
következtében nem tarthatott érettségi vizsgálatokat. Mindazonáltal a pozsonyi
evang. egyház nem csüggedt el, st 1855-ben új, elég kényelmes hajlékot
emelt liczeurnának.

Az abszolutizmus bukása végre meghozta a pozsonyi evang. liezeumnak
is a fölszabadulást. Az 1861—62. iskolai évben tartották meg az els érettségi

vizsgálatot, az állami hatalom beavatkozása nélkül. Ezóta az intézet a fönn-
tartó egyházközség áldozatkészségébl szépen fejldött, lépést tartván a leg-

jobb ilynem intézetekkel. Az 1882. évben az eddigi theologiai tanfolyam
önálló akadémiává vált és így különvált a gimnáziumtól.

A gimnáziumnak új lendületet adott az állami segélyezés ügyében a
vallás- és közoktatásügyi miniszterrel 1895-ben kötött szerzdés, mely
szerint az egyházközség egy új liczeumi épület emelésére 80.000 frtot, fenn-
tartási segélyül pedig évenként 16.000 frtot kap az állami pénztárból. Ezzel
a segítséggel az intézet igen alkalmas helyen díszes, rendeltetésének kitnen
megfelel épületet nyert és olyan helyzetbe jutott, hogy a haladó kor minden
kívánalmának megfelelhet.

Az intézet, különösen egyes jótevinek adományaiból, már ezeltt is

nemcsak gazdag, hanem egyik-másik irányban páratlan gyjtemények bir-

tokában volt. E gyjtemények legértékesebb részét, egy 12.584 kötetbl álló

könyvtárt, 1000 darabból álló régiséggyjteményt és 10.883 darabból álló,

tudományos értékre nézve párját ritkító pénz- és éremgyjteményt Schimko
Frigyes Dánielnek, a bécsi evang. theol. fakultás egykori tanárának köszön-
heti, a ki 1867-ben Pozsonyban halt meg. Ezek, valamint a többi értékes

gyjtemények folytonosan gyarapítva és az új épületben kényelmesen elhelyezve

nemcsak a tanuló-ifjúságnak, hanem a közönségnek is okulást nyújtanak.

Már a XVII. század közepe óta a liczeummal alumneum is volt össze-

kötve, melyben a szegényebb sorsú vidéki deákok ingyen vagy csekély díjért

élelmezést nyertek. Számos jótev alapítványából és adakozásából ez az
alumneum mind több tanulót részesíthetett jótéteményében. 1750-ben Jeszenák

János a konviktusnak vetette meg alapját, melynek fenntartására 10.000

forintot hagyományozott. A XIX. század elején beállott pénzválság következ-

tében ez az intézmény nem felelhetett meg többé alapítója szándékának és

késbb egybeolvadt egy újabb nagy alapítványnyal, melyet Skaricza Gábor
tett, a ki vagyonát, mai értéke szerint 128,000 koronát, tápintézet alapí-

tására hagyományozta a pozsonyi evang. egyháznak. Mikor a liczeum nap-
jainkban új, díszes épületet nyert, az egyház elöljárói, élükön Günther Vilmos,
egyházi és iskolai felügyel, biztosítani akarván a vidékrl összeseregl
tanulók helyes nevelését, a nevezett és más kisebb alapítványok felhaszná-

lásával, a liczeum szomszédságában díszes, kétemeletes épületet emeltek
internátus számára, mely 120 növendék befogadásra alkalmas helyiségekkel

rendelkezik. Az új intézetet 1901-ben adták át rendeltetésének.

1853. óta a rektort három-három évre , választják a tanárok sorá-

ból, de a lelép rektor újra megválasztható. így például Michaelis Vilmos
1878-tól 1893-ig szakadatlanul volt rektor, utána 1893-tól 1899-ig Zorkóczy

Samu következett, azóta Markusovszky Sámuel áll az intézet élén. Az intézet

tanárai közt a XIX. században is sok jeles tudós volt, így Kováts-Martiny

Gábor, jeles fizikus, Michnay Endre, Lichner Pállal, a jeles hellenistával

együtt az „Ofner Stadtrecht" kiadója, Tamaskó István és Kámory Sámuel,
kiváló orientalisták, Lehr Zsigmond, jeles mfordító, Böhm Károly és Schneller
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AZ ÁLLAMI FREÁLISKOLA POZSONYBAN.

István dr., jelenleg a kolozsvári egyetem tanárai, Kvacsala János dr., jelenleg

a dorpati egyetem tanára, stb.

A tanulók száma legnagyobb volt a XVIII. század els felében, mikor
rendszerint jóval meghaladta az 500-at, st 1826 27-ben elérte a 600-at

;

megfogyott az ötvenes években, mikor nem érte el a 300-at; az utolsó év-

tizedben rendszerint közel jár az 500-hoz.

Az állami freáliskola. A XIX. század els felében a természettudomá-
nyoknak és velük együtt az iparnak a fellendülése mindinkább éreztette annak
a szükségét, hogy az eddig majdnem kizárólag humanisztikus irányt követ
nevelés mellett gondoskodjanak az iparos- és technikai pályákra lép ifjak-

nak ezélszerübb nevelésérl is. így keletkezett a negyvenes évek elején

Pozsonyban az úgynevezett normális iskola mellett egy két-évfolyamú reál-

iskola, mely a gyakorlati életpályákra szánt gyermekeknek különösen a rajz-

ban és gyakorlati ismeretekben alaposabb kiképzést adott. De csakhamar érezték

annak a szükségét is, hogy a magasabb tecbnikai és kereskedelmi pályákra
men ifjak számára nagyobb arányú iskolát állítsanak fel. A városnak néhány
világlátott polgára, élükön Mayer Gottfried dr., városi forvossal, mozgalmat
indított meg ily iskola alapítása végett. Tervezetet nyújtottak be a városi

tanácshoz, melyet ez magáévá tett és 1843-ban tárgyalásokat indított meg
a kelytartótanácsesal. Érdekldött az ügy iránt Zichy Ferencz gróf flovász-
mester is és az közbenjárására az alkotandó új iskolának 21.647 forintnyi

tkét szántak, melyet az 1843-iki országgylés konzervatív pártjának egy
meg nem határozott jótékony czélra adott tánczmulatságán adtak össze
magyar mágnások és követek.

A helytartótanács 1846-ban megadta az engedélyt az iskola felállítására,

de kikötötte, hogy a városi pénztárt ezzel nem szabad megterhelni. Ezen a
föltételen az ügy egyelre megfeneklett. Mikor a szabadságharcz lezajlása

után hazánkban is életbelépett a Thun-féle Organisations-Entwurf, mely az
addig egységes középiskola helyett kétirányú középiskolát: gimnáziumot és

reáliskolát különböztetett meg, a pozsonyiak azonnal felkarolták régi tervü-
ket, és minthogy a bécsi kormány is szívesen látta, hogy a középiskoláknak
általa fölállított új rendje azonnal életbe lépjen, 1850. évi deczember elején a
pozsonyi városi reáliskola megnyílt. A kormány erre a czélra azt az épületet
engedte át, melyet 1656-ban az evangélikus egyház emelt iskolája számára
és melyet tle, mint már eladtuk, 1672-ben elvettek. A reáliskola a
Thun-féle szervezet szerint hatosztályú, a tanítás nyelve pedig kizárólag
német volt. Az intézet els igazgatója Pablasek Mátyás, ausztriai származású
ember, osztrák szellemben ugyan, de különben kitnen vezette az intézetet

Állami freál-
iskola.
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és a tanárok közt is jeles emberek voltak, mint pl. Schröer Károly Gyula
és Kornhuber Gusztáv dr., késbb mind a kett a bécsi polytechnikum
tanára, vagy Kenngott Gusztáv dr., késbb a züricbi polytechnikum tanára.

Midn 1860-ban a magyar nyelv vissza kezdte nyerni természetes jogait,

a tanárok nagy többsége a német tanítási nyelv megtartása mellett nyilatko-
zott ugyan, de az idegen származású tanárok, belátván, hogy sokáig itt még
sincs maradásuk, más állásokra távoztak, 1862-ben pedig Pablasek is meg-
Aált állásától. Helyébe Farkas József jött igazgatóul, de azért a magyar
nyelv csak lassanként hódított tért az intézetben és a magyarérzelm taná-
roknak, Samarjay Károlylyal élükön, még sokat kellett küzdeniök az idegen
szellemmel. Farkas igazgatósága alatt különben sokféle rendetlenség kapott
lábra és 1871-ben távoznia kellett. Ekkor Samarjay Mihály került az intézet

élére. Azóta a magyar nyelv, sokat küzdve ugyan még a helyi viszonyokkal,
de mindenfell jóakarattal támogatva, érvényesült.

Az 1875. évi új tanterv nyolczosztályúvá tette a reáliskolát. Most már
nem fért el az intézet régi épületében, azért egy részét kénytelenek voltak
az egykori országházban, úgy a hogy, elhelyezni. A különben is megnöve-
kedett igényeknek a város már nehezen bírt eleget tenni. Ezért tehát alku-
dozásokat kezdtek az intézet államosítása czéljából, a mi végre 1886-ban
eredménynyel járt. Kikötvén a városnak évi 10.000 frttal való hozzájárulását,

az állam vette az intézetet gondozásába.
Még az épület kérdése várt megoldásra, de végre arra is sor

került - és 1895-ben az intézet bevonulhatott új, kényelmes otthonába.
Samarjay Mihály, a ki egész életét ennek az intézetnek szentelte, 1892-ben
vonult a jól megérdemelt nyugalomba; helyét Antolik Károly, az intézet

mostani igazgatója foglalta el. A volt tanárok közül szélesebb kör tudomá-
nyos és irodalmi mködésükrl is ismertek Martin Lajos és Klug Lipót dr.,

késbb a kolozsvári egyetem tanárai, Könyöki József archeológus, Dékány
Rafael dr., Hódoly László, Prém József dr. és mások.

Az intézet mindig a jól látogatott reáhskolákhoz tartozott, az utolsó

években pedig tanulóinak száma jóval meghaladta az 500-at, úgy hogy négy
párhuzamos osztályt kellett nyitni. Gyjteményei vetekednek a leggazdagabb
ilynem gyjteményekkel. Szegény tanulók segélyezésére fennáll segélyegye-
sülete, melynek alaptkéje meghaladja a 12.000 koronát.
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"^ nagyszombati érseki fgimnázium. Nagyszombat városa hazai mvel-

fgimnázium, désünk történetében sokáig elkel helyet foglalt el, iskolái pedig az egész
országban híresek voltak. Már a XVI. század els felében virágzó, igen népes
városi iskolája volt. Mikor a törökök ell menekülve, az esztergomi érsekség

és a káptalan Nagyszombatba tette át székhelyét, a káptalan székesegyházi
iskolát is állított fel és annak vezetésére 1551-ben a sienai származású
Illicinus Pétert hívta meg. Oláh Miklós, esztergomi érsek, meg lóvén gyzdve,
hogy a protestantizmus terjedésének a katholikus klérus és hívek jobb kikép-

zésével lehet gátat vetni, kiváló iskolát akart alapítani Nagyszombatban. Erre

a czélra egyesíteni akarta a városi és a káptalani iskolát, melynek költségeihez

maga is hozzá akart járulni. 1554-ben el is készült az új iskolának szerve-

zeti munkálata, de a város akadékoskodott elvállalt kötelességeinek teljesí-

tésében. Ekkor a prímás Ferdinánd királytól javadalmakat nyert iskolája

számára és 1558-ban új, részletes szabályzatot adott ki. Illicinust bízta meg
az iskola felügyeletével, kívüle egy igazgató, két tanító és egy zenész mkö-
dött az iskolán, melyet ebben a korban már gimnáziumnak neveznek.

Azonban Illicinus nyugtalan természet ember volt és nehezen simult

valamely határozott rendhez, úgy hogy a primás ki is közösítette t. Oláh
Miklós ekkor a bécsi jezsuitákhoz fordult és ezek rendjük néhány tagját

Nagyszombatba küldték. Ferdinánd király nekik adományozta a nagyszom-
bati iskolának elbb adott birtokokat és 1561-ben megnyílt a jezsuita iskola.

Igazgatója a spanyol származású Hurtado Perez, jeles theológus és humanista
volt, vezetése alatt tanított Canisius Tódor, Beró Gellért, Tót Tamás és

Buzaeus Péter. Azonban a jezsuiták ezen els letelepedése csak rövid élet
volt ; folytonos súrlódás volt köztük és a káptalan közt, végre Oláh is meg-
vonta tlük pártfogását és 1569-ben kénytelenek voltak Nagyszombatot ott-

hagyni.
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AZ ÉRSEKI FGIMNÁZIUM NAGYSZOMBATBAN.

Most ismét a káptalan vette

kezébe az iskola, ügyét, melyet
ezentúl is nagy számmal keres-

tek tél a tanulók az ország

minden részébl. Ezen kor hír-

neves tanárai közt említendk
különösen : Telegdi Miklós, Mo-
noszlai András és Pécsi Lukács,
a kik mint hitvitázók és jeles

prózaírók a magyar irodalmi

nyelv megalapításához hozzá-
járultak.

Forgách Ferencz, eszter-

gomi érsek, 1613-ban vissza-

hozta a jezsuitákat Nagyszom-
batba, és miután kollégiumuk
ismét megersödött, 1616-ban
megkezdték újra a tanítást.

Ebben az évben a gimnázium
öt osztályában 440 tanuló volt,

mely szám néhány év alatt

700-ra szaporodott föl.

Hatalmas pártfogót nyer-
tek a jezsuiták Pázmány Péter-
ben, a ki nemcsak a gimná-
ziumot támogatta, hanem nagy-
szabású új intézetet állított fel

:

a nemes ifjak konviktusát, a

melynek számára lekötötte a

könnöczi pizetum évi 5000 fo-

rintnyi jövedelmét, azonkívül pedig több izben, összesen 44.000 frtnyi alapít-

ványt tett az intézet gyarapítására. II. Ferdinánd király szintén 2000 frtnyi

évi hozzájárulást kötött le 12 ifjú szamára. A konviktus 1625-ben lépett életbe,

de 1630-ban Pázmány maga, nem tudni mi okból, megszüntette.

Mikor azonban 1635-ben megnyílt a nagyszombati egyetem, kétszeresen

érezhet volt az ország minden részébl ideseregl ifjak számára oly

intézet szüksége, a melyre a szülk megnyugvással bízhassák serdül fiaikat.

Azért Pázmány 1637-ben ismét életbeléptette a nemes ifjak konviktusát, miután
szegénysorsú tanulók nevelésérl már az Adalbertmum alapításával gondos-
kodott. Pázmány után tehát oly alkotások maradtak, melyek Nagyszombatot
a katholikus nevelés és a katholikus tudományosság hatalmas középpontjává
tették. Ez alkotások között virágzott a gimnázium is, melyben a jezsuiták

kedvez körülmények közt érvényesíthették nevelési és tanítási rendszerüket.

Ámde a XVII. század második felében bekövetkezett háborús idk és

sokféle politikai zavarok nagyon megviselték ezeket az intézeteket. Szelepcsénj/i

prímás még egy újabb konviktust is alapított ugyan Marianum néven, világi

és papnövendékek befogadására, de mindezek az intézetek - - az alapítvá-

nyaikból folyó jövedelem majd csökkenvén, majd egészen kimaradván -

romiásnak indultak ; különösen a nemesi konviktus épülete a XVIII. század
elején már úgyszólván rom volt és az intézet körülbelül 40 évig szünetelt.

Ekkor Mária Terézia karolta föl az intézet ügyét és az alapítványok fel

nem használt és tkésített jövedelmeibl 130.000 frtnyi költségen emeltette
azt a nagyszabású, díszes palotát, melyben mai nap is el van helyezve a
konviktus. Az új épület 1755-ben készült el. A következ években élte a
konviktus és vele együtt a gimnázium fénykorát, különösen miután Barkóczy
primás, a kire Mária Terézia az egész országban a közoktatás ffelügyeletét
bízta, a nemesi konviktust és az Albertinumot egyesítette. Az alapítványi
helyek száma akkor az egyesült konviktusban 80 volt, a kik mellé még 60
fizet növendék volt felvehet. Különösen frangú családok fiai nagy szám-
mal nevekedtek ebben a konviktusban.
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A nagyszombati összes tanító- és nevel-intézetek a Jézus-társaság
vezetése alatt állván, a társaság feloszlása sehol oly gyökeres változást nem
okozott, mint ebben a városban. Az egyetem Budára került, Nagyszombatban
egyelre, 1784-ig, még egy jogi és filozófiai akadémia maradt ; a gimnáziumot
a kormány vette kezelésébe, de szükségbl kezdetben természetesen nagyobb -

részt exjezsuitákat alkalmazott tanárokul. Szintúgy a konviktusban is

exjezsuiták maradtak a prefektusok, de az esztergomi fkáptalan elöljárósága
alatt. Késbb pálosokat alkalmaztak prefektusoknak. Az így megindult
hanyatlást teljessé tette II. József. 1783-ban személyesen megfordult
Nagyszombatban és azokat a nagyterjedelm épületeket, melyekben azeltt
az egyetem, a gimnázium, a konviktusok és szemináriumok voltak, katonai
ezélokra foglalta le. Ezért a jogi és filozófiai akadémiát Pozsonyba helyezte
ál, a gimnáziumot az orvosi fakultás egy különálló épületébe, majd pedig a
trinitáriusok kolostorába költöztette, a konviktust pedig megszüntette és
alapítványainak kamatjait ösztöndíjaknak rendelte.

A tanítás nyelve II. József alatt a nagyszombati gimnáziumban is a
német, 1790 óta ismét a latin volt. Mikor a filozófiai tanfolyam az akadémiával
Pozsonyba került, Nagyszombatban, elssorban a papnövendékek számára,
érseki liczeum keletkezett, melybe világi tanulókat is vettek föl. A pozsonyi
gimnázium történetében eladtuk az okokat, melyek arra bírták a kormányt,
hogy több gimnáziumot átadjon a Szt. Benedek-rendnek. Ezekhez tartozott a
nagyszombati gimnázium is; 1807-ben átadták nekik a trinitáriusok kolostorát

és templomát és itt vezették 1850-ig a gimnáziumot. A tanítás nyelve 1844 óta

a magyar volt.

Hogy a Thun-féle Organisations-Entwurfnak megfeleljen, Seitovszky

herczegprimás 1852-ben az érseki liezeumot a gimnáziummal egyesítette és

az így nyolczosztályúvá vált fgimnáziumot legnagyobbrészt fegyházmegyéjé-
nek papságából vett tanárokkal látta el. Már 1850-ben Seitovszky helyre-

állította a konviktust is, bár régi alapítványai közül egyelre az évi 5000
frtnyi pizetum-járadékon kívül alig sikerült egyebet biztosítani. A konviktus
vezetését a herczegprimás egészen a fgimnázium tanári karára bízta, a
gimnáziumot pedig 1853-ban a trinitáriusok kolostorából, melyet a jezsuitáknak
adtak át, átköltöztette a konviktus szomszédságában lév, egykori Lippay-féle
szemináriumba.

Azonban sem a gimnázium, sem a konviktus fennállása nem volt

anyagilag annyira biztosítva, hogy a folyton növeked igényeknek megfelel-

hetett volna, úgy hogy már az intézetek megszüntetésére gondoltak. Ekkor
Seitovszky herczegprimás 1865-ben ment tettre szánta el magát. A káp-
talannál letett 200.000 forintnyi alapítványt, hogy a fgimnázium fennállását

örök idkre biztosítsa ; egyszersmind újra rendezte a konviktus viszonyát
a gimnáziumhoz. A konviktus 1871-ben Simor primássága alatt új

szabályzatot nyert, melynek alapján most is áll. E szerint van összesen
38 alapítványi hely, 29 primási (a Pázmány, Szelepcsényi, Széchenyi és néhány
kisebb családi alapítvány után), 4 királyi (Ferdinánd király alapítványa után),

egy esztergomi nagypréposti és négy Nagyszombat városi. Azonkívül felvehetk
fizet növendékek 700 korona ellátási díjért; a növendékek száma azonban
nem haladhatja meg a 120-at. A konviktus kormányzója rendszerint a f-
gimnázium igazgatója, kit a herczegprimás nevez ki és a király megersít;
a többi elljáró is a fgimnázium tanári karából van véve.

A fgimnázium pedagógiai tekintetben, a középiskolai törvény értelmé-

ben, a vallás- és közoktatásügyi miniszter vezetése alatt áll ; tanterve tehát

mindenben megegyezik az állami középiskolák tantervével. Epülete már nem
felel meg mindenben a kor követelményeinek, de biztat a remény, hogy a

közel jövben alapos helyreigazítás segíteni fog a bajokon. Ellenben a

konviktus épülete most is meglepi a látogatót nagyszerségével. Gyjtemé-
nyei közül a könyvtár érdemel említést, mely több mint 22.000 kötetet foglal

magában.
A fgimnázium és a konviktus élén, a két intézet teljes egyesítése óta a

következ igazgatók és kormányzók álltak: Szuppán Zsigmond (1853—61),

Aschner Tivadar (1862—73), Hidassy Kornél (1874—75), Graeffel János
(1876—88), SchlicTc István (1888—99), azóta Khalmi József. E korszak
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tanárai között sok oly névvel találkozunk, mely a kath. egyház hierarchiájá-

ban és a hazai tudományosságban kiváló helyet foglal el, mint Samassa

József egri érsek, Hidassy Kornél szombathelyi püspök, Csúszka György-

kalocsai érsek, Meszlényi Gyula szatmári püspök, Knauz Nándor pozsonyi

prépost és jeles történettudós, Pór Antal és Fraknói Vilmos kiváló történet-

íróink, Bodnár Zsigmond jeles esztétikus és filozófus, Hettyey Samu pécsi püspök,

Oraeffel János, Komlóssy Ferencz, Schliek István esztergomi kanonokok és

mások.
A szentgyörgyi kath. algimnázium. Szentgyörgy sz. kir. városának jómódú \l^

ni^^ 1

polgárai már a középkorban is gondot fordítottak az iskolára. A reformáczió nazium.

terjedésével Szentgyörgy polgárai is nagyobbrészt az új hithez csatlakoztak

és iskolájukat is ebben a szellemben rendezték. Rektoruk már latin iskolát

is vezetett. Szelepcsényi György esztergomi érsek, hogy gátat vessen a protestan-

tizmus továbbterjedésének, 1684-ben Haligovszky Ferenczczel, a kegyes tanító-

rend lengyel tartományának fnökével azt a szándékát közölte, hogy Szent-

györgyön a kegyesrendiek számára társházat akar alapítani. A következ
évben a kegyes szándékú fpap meghalt ugyan, végrendeletében azonban
szentgyörgyi és grinádi birtokait oly czélból hagyományozta a kegyes tanító-

rendre, hogy Szentgyörgy sz. kir. városban az ifjúság tanítására iskolát állítson.

A rendfnök errl értesülvén, Bojár Andrást, a privigyei társház tagját

küldte ki a hagyaték átvételére. Ez az átvétel az akkori zavaros idben ezer

nehézséggel járt, mert a város nagyobbára protestáns lakosai nem látták szí-

vesen a jövevényeket, és mert a kormány a hagyaték ingó értékeit hadi
czélokra foglalta le, az átvett szlkertek és földek pedig pénz nélkül nem
voltak kellen kezelhetk ; st még a katholikus plébánossal is versenygés
támadt a templom használata miatt. Mindazonáltal 1687-ben megnyitották
iskolájukat, melynek ellátására rendszerint öt rendtag tartózkodott Szent-

györgyön. Az 1720-ik évben kezdték mostam alakjában felépíteni társházukat,

mely az 1754. évi nagy tzvész után, 1759-ben nyerte teljes befejezettségét.

Általában a XVIII. század derekán élte az iskola és a társház fénykorát;
1770 táján keletkezett egy konviktus is, mely sok ifjút vonzott távolabbi

vidékrl is Szentgyörgyre.
A Jézus-társaság megszüntetése nagy változást idézett el közoktatásunk

egész rendjében. II. József, a ki kizárólag állami ügynek tekintette a köz-
oktatást, jobb elhelyezésük szempontjából is új rendezés alá vette a közép-
iskolákat és a szentgyörgyi gimnáziumot, melyet a pozsonyi és nagyszombati
iskolák közelsége miatt fölöslegesnek tartott, 1789-ben megszüntette. Azonban
csak négy évig szünetelt az iskola, mert a város addig ostromolta a helytartó-

tanácsot és magát a királyt kérésével, míg 1793-ban az iskola ismét meg-
nyílt. Az iskola akkor, a grammatikai iskoláknak 1777-iki tanterve szerint,

háromosztályú volt, és elkészít osztályként hozzácsatlakozott az elemi
iskola III. osztálya. Az 1806-iki Ratio educationis négyosztályúvá egészítette ki.

Az ezáltal keletkezett új tehernek nagyobb részét a város viselte.

Az 1849-iki események ismét véget vetettek egy idre a szentgyörgyi gimná-
ziumnak. Csak 1857-ben áhított fel az abszolutisztikus kormány egy kétosztályú
reáliskolát, német és cseh tanítási nyelvvel, melynek igazgatójává a kormány
Rapjiensberger Kajetán, kegyesrendi papot nevezte ki. 1861-ben a kegyesrend
kormánya kimondta, hogy ezentúl minden intézetében a tanítás nyelve a
magyar lesz. így történt ez Szentgyörgyön is, 1862-ben pedig az intézet a
város kérelmére ismét gimnáziummá változott át és fokozatosan négyosztályúvá
fejldött. Az akkor kötött szerzdés szerint a város hozzájárul az intézet
költségeihez, a kormány pedig a tanulmányalapból díjazza a rajztanárt, a
tornatanítót és az iskolaszolgát. A legújabb idben is kérdésessé vált ugyan az
intézet további fenn állása, mert anyagi eszközeinek korlátoltsága következtében
nem tudott mindenben megfelelni a törvény követeléseinek. A város azonban
újabb áldozatokat hozott, 16.000 korona költséggel ,díszes tornacsarnokot
épített és szerelt föl és felemelte évi hozzájárulását. így az intézet most is

íennáll és, 1894 óta Füredi János igazgatósága alatt, jó szolgálatot tesz nemcsak
a városnak és vidékének, hanem a magyarságnak is, melynek a piarista
tanárok mindig megbízható rei voltak. Tanulóinak száma az utolsó évtized-
ben 80 és 100 között ingadozik.
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Megküld intézetek. Ha számot adunk Pozsony városnak és vármegyé-
nek, nagyobbrészt sok százados múltú, de most is virágzó középiskoláiról,

szenteljünk néhány szót azoknak az intézeteknek is, a melyeknek most már
csak az emléke maradt fenn. E megsznt iskolák között leghosszabb életíí a
modort ág. hitv. evangélikus gimnázium volt, mely egyike volt a legrégibb
evangélikus gimnáziumoknak hazánkban, a mennyiben már 1594-ben fenn-
állott. A XVII. század vége felé, mikor a protestánsokat az ellenreformáczió
szorongatta, Modor egyike volt az úgynevezett artikuláris helyeknek, a hol
a protestánsoknak az 1681. évi XXV. t.-cz. értelmében meg volt engedve
vallásuk szabad gyakorlata. Ebben az idben tehát a modori gimnázium
látogatott iskola volt és az maradt a XVIII. században is. Tudjuk, hogy e

s/.ázad második felében a rhetorikáig tanítottak benne. Lassanként, az egyház-
község erejének fogytával, az iskola is anyagi nehézségekkel küzködött, de
azért föntartotta magát 1870-ig, mikor két tanár tanított négy osztályt.

Ekkor a Modorban felállítandó áll. tanítóképz-intézet ügyében kötött szer-

zdés értelmében megsznt, épületébe pedig ideiglenesen bevonult a tanító-

képzintézet, ma pedig az áll. polgári iskoja van benne elhelyezve. Utolsó
tanárai Bresztyánszky Károly és Baltazár Ágost voltak, kik közül az utóbbi
jelenleg a polgári iskola igazgatója.

Ugyancsak Modorban alakult Szelepcsényi György esztergomi érsek

alapítványával egy Szt. Benedek-rendi grammatikai iskola is, mely azonban
nagyon rövid élet lehetett, s nincsenek is róla biztos adataink.

Bazin sz. kir. városról szintén tudjuk, hogy az evangélikus egyházközség
jó iskolát tartott fenn, melyben a latin nyelvet is tanították. 1751-ben Polentari

Ferencz nagyváradi kanonok alapítványt tett a Jézus-társaság négy tagja

számára, azzal a kötelezettséggel, hogy elssorban mint misszionáriusok
mködjenek, idvel pedig, ha az alapítvány gyarapodik, iskolát is tartsanak.

A latin iskola csakugyan megalakult, de késbb, a társaság feloszlásával, ez az

alapítvány is bevonatott a tanulmányi alapba.

Nem a középiskolákhoz tartozik, de mégis itt említhet a szempczi

Collegium Oeconomicum, melyet 1763-ban Mária Terézia alapított, hogy benne
különösen a kamarai hivatalok számára alkalmas tisztviselket képeztessen.

Az intézet alapításához Esterházy Ferencz gróf kanczellár épülettel és 20.000

frtnyi tkével járult. A tanítást a királyn a piaristákra bízta, kik abban az

idben különösen a reális irányú oktatásban tntek ki. A tanfolyam három
éves volt; hat tanár tanított benne ketts könyvvitelt, mathesist, különösen
geometriát és polgári építészetet, oekonomiát (egy nemét a közgazdaság-
tannak), kamerális tudományt (stúdium politico-camerale), végre stilisztikát

(stilus curialis et scriptura). A tanítás nyelve kizárólag a német volt és e nyelv
tudását szigorúan megkövetelték a felvételnél. Az intézet különben nemcsak
Magyarországnak, hanem az osztrák tartományoknak is hivatva volt tiszt-

viselket szolgáltatni. 20 magyarországi konviktor mellett volt 16 ausztriai

konviktor is. Legnagyobbrészt filozófiai tanfolyamot végzett ifjakat vettek

fel, noha voltak csekélyebb képzettségek is.

A királyné nagy figyelemmel kísérte ezt az iskolát és gondoskodott a

végzett növendékek elhelyezésérl is. 1776-ban azonban az intézet épülete

leégett; a megmentett taneszközöket és az alapítványt a piaristák tatai

kollégiuma kapta.

Fels kereskedelmi iskola. A kereskedelmi szakoktatásnak szánt hazai

intézeteink között elkel helyet foglal el az 1885-ben „Kereskedelmi Akadémia"
néven Pozsonyban megnyílt fels kereskedelmi iskola. Az iskola els alapját

Ludwig Gottfried, pozsonyi nagykeresked örökösei tették le, a kik 1881-ben

atyjuk emlékére 5000 frtnyi tkét helyeztek el Pozsony városánál azzal a

rendeltetéssel, hogy ez alapítvány kamatai az akkor még városi reáliskolával

kapcsolatos kereskedelmi tanfolyam fenntartására fordíttassanak. A szándék

megvalósítása érdekében folytatott tanácskozások közben mindinkább kitnt,

hogy a szem eltt tartott czélt csak önálló kereskedelmi iskolával lehet

elérni. Ludwig János indítványára a Kereskedelmi és Iparkamara vette kezébe

az ügyet, mely a kamara elnökében, Mihályi Tivadarban lelkes támogatót

talált. Az új alapon folytatott tárgyalások alatt Pozsony városa késznek

nyilatkozott évi 1000 frttal, az Els Pozsonyi Takarékpénztár szintén lOOOfrttal
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hozzájárulni az intézet fenntartásához, a vallás- és közoktatásügyi miniszter

pedig állami segélyt helyezett kilátásba, kikötvén ennek fejében, hogy az

intézet szervezetében a minisztertl kiadott tantervet kell tekintetbe venni.

Ekkor a kezdeményezk, kik között a nevezetteken kívül még különösen
Neiszidler Károly országgylési képviselt és Qervay Nándor dr. takarék-

pénztári elnököt kell megemlíteni, az alkotandó intézet számára igazgatót

kerestek és Jónás Jánosnak, akkor a budapesti kereskedelmi akadémia taná-

rának személyében oly szakembert találtak, a ki az ily intézet szervezéséhez

és vezetéséhez szükséges képességeket ritka mértékben egyesítette magában.
Az részvételével folytatott tanácskozásnak eredménj^e az volt, hogy a pozsonyi

Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Akadémia czímmel szakiskolát állít

fel és fenntartásához évi 3000 írttal járul, a vallás- és közoktatásügyi miniszter

évi 3000 frttal segélyezi az intézetet és Jónás Jánost kinevezi igazgatójává.

A kamara az intézet vezetését az kebelébl alakított igazgató bizottságra

ruházta és 1885-ben a három évfolyamra tervezett intézet alsó évfolyama,

egyelre bérlett helyiségben, megnyílt.

Már az els évben 68 tanuló jelentkezett és az intézet gyorsan
terjed jó hírneve és az a tapasztalat, hogy elkel kereskedelmi czégek
szívesen alkalmazzák az intézet végzett növendékeit, mind több és több
tanulót vonzott az ország minden részébl, úgy hogy csakhamar mindegyik
osztály mellé egy, st két párhuzamos osztályt kellett nyitni. Volt id, mikor
a tanulók száma közel járt a 300-hoz. A tanulóknak ez a nagy száma azzal

a jó következménynyel járt, hogy a tetemes tandíjból bven lehetett ellátni

az intézetet mindazzal, a mi a sikeres tanításhoz kívánatos.

A kereskedelmi akadémia helyiségeiben és tanárainak közremködésével
már az intézet fennállásának második évében külön egyévi szaktanfolyamot
nyitottak keresked-segédek számára, és egy teljes alsófokú kereskedelmi
iskolát keresked-tanonczok számára. Ezzel az utóbbival azután — a
Pozsony városával kötött egyezmény értelmében— a kereskedelmi tanonczok
kötelez rendes oktatása egyesíttetett.

A gyorsan felvirágzó intézet még csak saját intézeti épület hiányát
érezte. Ekkor az Els Pozsonyi Takarékpénztár, mely 1892-ben ülte meg
fennállásának ötvenedik évfordulóját, 25.000 frtot ajánlott fel erre a czélra.

Ugyanerre a czélra a vallás- és közoktatásügyi miniszter 20.000 frtot enge-
délyezett, egyszersmind pedig felemelte az évi segélyt 4000 frtra. így jutott

az intézet minden tekintetben megfelel, díszes épülethez, melyben az országos
tantervek keretében folytatja mködését. Az iskola a miniszteri szabályzat
értelmében a „Kereskedelmi akadémia

1

"' czímét felcserélte a „Fels kereskedelmi

iskola" czímével, de vezetsége azzal az irányzattal szemben, mely ezeket
az iskolákat általánosabb, különösen alsóbbrend hivatalnoki pályára is el-
készít iskolának akarja felhasználni, azon van, hogy megóvja a szorosan
vett kereskedelmi szakiskola jellegét.

Az intézet gyjteményei közül megemlítend az 5000 kötetbl álló

könyvtár, a chemiai és fizikai gyjtemény, az árúminta-gyjtemény, a keres-
kedelmi iratok gyjteménye, az érmek és pénzek gyjteménye.

Volt és jelenlegi tanárai közül a kereskedelmi szakirodalom terén ismert
nevet vívtak ki maguknak Jónás János, Schack Béla dr., jelenleg a fels
kereskedelmi iskolák kir. figazgatója, Havas Miksa, igazgató-helyettes,
Asbóth Sándor dr., Kürschák Endre.

Felsbb leányiskola. A leányoknak az elemi fokot meghaladó nevelése Fe!s5bb

Pozsonyban úgy, mint általában hazánkban, sokáig csupán magántermészet leaníiskola -

volt. Els sorban a Miasszonyunkról nevezett apáczák nevelintézete adta
meg a jómódú középosztály leányainak azt a nevelést, melyet ama kor
a mvelt nktl megkívánt. Mellette több jónev magán-nevelintézet állott

fenn. Mikor tehát a múlt század hetvenes éveiben a közoktatási kormány
vette kezébe a leányok felsbb oktatását, Pozsonyban még nem érezték egy
állami felsbb leányiskola szükségét. Sürgsebbnek látszott oly iskola fel-

állítása, mely keresetképesekké tegye a középosztály leányait. Erre a czélra
a háziipart és az ipari oktatást terjeszt egyesület keletkezett Pozsonyban,
mely állami segítséggel 1875-ben ipartanítón-képz intézetet állított fel.

Azonban anyagi erejének elégtelensége és az a tapasztalat, hogy az inté-
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A kir. aka-
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A KIR. AKADÉMIA POZSONYBAN.

zetbl kikerült növendékek nem
találnak alkalmazást, arra bírta

az egyesületet, hogy a kormány-
nyal intézetének átvétele iránt al-

kudozásba bocsátkozzék. Ez alku-

dozások eredménye az lett, bogy
a kormány megvette az egyesület-

tl intézetének épületét az egész
fölszereléssel és abban 1883-ban
internátussal egybekötött állami
felsbb leányiskolát nyitott.

A felvételre jelentkez növen-
dékek száma már az els évtl
fogva jóval nagyobb volt annál
a számnál, a mely ott tényleg
helyet találhatott. A fokozatosan
fejld intézetben 1888-ban nyílt

meg a VI. osztály és azóta a nö-
vendékek száma mindig megha-
ladja a 200-at. Az épület, melyben
az intézet megkezdte mködését,
csakhamar elégtelennek bizonyult

és 1893-ban tetemes kibvítésen
és átalakításon ment át. De új

alakjában sem jutott hely pár-

huzamos osztályoknak és az in-

ternátus is csak 40 növendék
számára volt berendezhet, úgy

hogy most is a jelentkezknek csak egy részét veheti fel az intézet, melyet
nemcsak Pozsony városából, hanem egész nyugati Magyarországból bizalom-

mal keresnek fel a szülk.
A felsbb leányiskolával kapcsolatban 1891 óta ni kereskedelmi tan-

folyam van berendezve, mely a résztvevket a kereskedelemben való alkal-

maztatásra akarja képesíteni. Felvesz oly növendékeket, a kik a polgári vagy
felsbb leányiskola negyedik osztályát sikerrel végezték, vagy felvételi

vizsgálaton hasonló képzettséget igazolnak. A résztvevk száma átlag

30 körül ingadozik.

Az intézet élén fennállása óta Ohyczy József igazgató áll; az inter-

nátust 13 évig Wollmann Elma vezette, a kit 1896-ban Rauschmann Czeczüia

követett.

Végre még meg kell emlékeznünk a pozsonyi királyi akadémiáról, mely
már 1884-ben ülte fennállásának 100-ik évfordulóját. Ebbl az alkalomból

dr. Ortvay Tivadar, az akadémia tudós tanára, terjedelmes és alapos munká-
ban írta meg a fiskola történetét, melybl a következ adatokat veszszük:

Mikor a nagyszombati egyetemet a jezsuitarend feloszlatása után,

1777-ben Budára helyezték át, Nagyszombat még ugyanabban az évben az

egyetem helyett akadémiát kapott, melyet azonban csakhamar Pozsonyba
helyeztek át. 1783-ban már kijelölték az akadémia helyiségeit is, a Klarissza-

apáczáknak az országház mögött fekv monostorát és egyházát, vagyis azt

az épületet, a hol jelenleg a kir. fgimnázium van.

A pozsonyi akadémiát 1784 május 15-én kellett volna ünnepélyesen
megnyitni, de mivel erre az idre az átköltözködés csak részben történt

meg, az ünnepélyes megnyitás elmaradt. Mindazáltal az akadémiát átadták

nemes rendeltetésének, melynek zavartalanul meg is felelt. Csak 1803-ban
fenyegette a feloszlatás veszélye, mikor a tanulmányi alap kimerült és a

készülben lev Ratio Educationis alapján szervezett új rendezés folyamat-

ban volt. Ez a veszély azonban József nádor közbelépése következtében

elmúlt.

Az akadémia els tervezete az 1777-ben közhírré tett és az 1780. évi

67-ik törvényczikkel kirendelt orsz. bizottsági munkálaton, másodízben az

1806-ban kibocsátott Ratio Educationis stb. czím tanrendszeren alapult.



Közoktatásügy. 369

Az akadémia és a gimnázium két külön intézet lett ; az elbbi nem volt

többé a gimnázium folytatása, hanem külön, önálló tudományos tanfolyam,

mely az egyetemre készített el, de annak tekintetbevétele nélkül önállóan

is képesített. Egy jogi és egy bölcseleti két-két éves tanfolyamra oszlott fel

s így az akadémia két fakultasd felsbb tanintézetté vált.

Ebben az állapotban 1850-ig állott fenn. A szabadságharca után bekövet-

kezett intézkedések és változások a hazai tanügynek is teljes átalakítását

idézték el. Az Organisations-Entwurf egyenesen a nemzeti szellemet fenye-

gette s az akadémia bölcsészeti tanfolyamát is megszüntette, illetleg a

gimnáziummal egyesítette és annak 7-ik és 8-ik osztályává tette. Az akadémia
maga tisztán jogtudományi intézet maradt és „Császári királyi jogakadémia"
czímet nyert. Végleges képesít jogát elveszítette, mert az egyetemi teljes

jogtanfolyamra kiszabott 4 tanévbl csak kettt lehetett végezni az akadémián,

míg a másik kettt az egyetemen kellett az akadémikusoknak végezniök.

E mellett a tanszékeket osztrák tanárok foglalták el és az eladás nyelve
német volt.

Ekkor hurczolkodott át az akadémia a Klarisszák épületébl mai helyi-

ségébe, mely a Káptalan-utezában van. Ezt az épületet Pázmány Péter épít-

tette, a mit a kapu fölött lév czímeres felirat is bizonyít. 1628-ban tették

le az épület alapkövét, de építését csak 1635-ben fejezték be. Ez idben a

jezsuiták székháza volt. Ide hurczolkodott az akadémia és 1850 október 17-én

kezdték meg az új helyiségben az eladásokat.
1855-ben ismét újabb változás érte az akadémiákat. Az október hó 2-án

közzétett miniszteri rendelet a jogakadémiák tanulmányi idejét három évre

terjesztette ki, megváltoztatván jellegüket és természetüket. Megsznt a taní-

tási és tanulási szabadság és kötelez tantárgyak állapíttattak meg, mely
tantárgyak egyoldalúsága következtében az akadémia valóságos tisztvisel-

képz-intézet lett és mint ilyen csaknem teljesen elveszítette magasabb
tudományos jelentségét. Némileg javított a helyzeten a magyar királyi

helytartótanácsnak 1861 okt. 23-án kibocsátott rendelete, mely az akadémián
6 tanszéket szervezett és a három tanévre felosztott tantárgyakat ehhez alkal-

mazva osztotta fel. E tantervben már egyéb oly tudományszakok is képviselve
voltak, melyek az akadémia tudományos színvonalát emelték.

Lényegesebb változás csak akkor állott be, a mikor az 1874-—75. tan-

évre közzétették a jogtanodák új szervezésérl szóló szabályzatot, mely az
akadémiát négy évi tanfolyammal ellátott teljes jog- és államtudományi karrá
alakította át.

Az akadémiának e fontos átalakítását nemsokára a bölcseleti karnak
újból való felállítása követte. 1875—76-tól kezdve a pozsonyi kir. akadémián
egy háromévi, külön bölcseleti tanfolyamot állítottak fel és rendszeresítettek,

:esen 6 tanszékkel. Ennek következtében a pozsonyi akadémia kivétel a
többi hazai akadémiák között, mivel ez az egyedüli az egész országban,
mely e nevezetes kibvítést nyerte. E kibvítéssel a jogi tanintézet tudo-
mányos színvonala emelkedett, mert a jogászoknak alkalmuk van magukat
a tanulmányukkal rokon bölcseleti ismeretekben is kimvelni és egyszersmind
lehetvé van téve, hogy mindazok, a kik bölcseleti tárgyakat óhajtanak
hallgatni, nem kénytelenek egyetemi kurzusok látogatására.

Az akadémia birtokában régente gazdag múzeum volt. Els gyjte-
ménye Nagyszombatból került ide, ez azonban vajmi csekély volt és lassan
is gyarapodott. 1812-ben fordítanak nagyobb összeget, 900 forintot a múzeum
tárgyainak gyarapítására. Ettl kezdve 1849-ig még csak három ízben jutottak
kisebb-nagyobb összegek e czélra. Csak az ásványgyjtemény volt az, mely
szerzeményekkel, de különösen ajándékokkal annyira gazdagodott, hogy feles-
legébl más intézeteknek is juttathatott. Midn azután 1850-ben az akadémiát
a középtanodától elválasztották, a múzeum az utóbbinak tulajdonába ment
át és ott van ma is.

Az akadémiai könyvtár alapját szintén a nagyszombati akadémia könyv-
tára teszi. Ez azonban nem volt valami gazdag, de idk folytán jelentékenyen
szaporodott, úgy hogy a múlt század els felében a könyvek száma már több
ezerre rúgott. A gimnáziumi könyvtár is sok munkával gyarapította az
akadémia könyvtárát s 1814-ben Lakits tanár hagyatékából is tetemesen
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gyarapodott. Az L850-ik év, a mikor az akadémia a középtanodától elvált,

az akadémiai könyvtárt is fölötte megapasztotta, mert felosztották a két
intézt között és pedig- az akadémia hátrányára. Az ezután beállott új aera
alatt a könyvtár oly rohamosan növekedett, hogy helyiségeit bvíteni és

a szekrényeket szaporítani kellett. 1872-ben már 5345 kötet volt a könyv-
tarban elhelyezve, míg ma a kötetek száma a 20.000-et messze felülmúlja.

Az akadémiának fennállása óta figazgatói voltak : 1775—85 között gróf
Balassa Ferencz, 1785-tl 1792-ig báró Prónay Gábor, 1793-tól 1822-ig gróf
Szapáry József, 1824-tl 1829-ig Orgler József, 1831-tl 1845-ig Adamkovitcs
Mihály, 1846-tól 1848-ig Cherier Miklós, 1849-tl rövid ideig Heller Károly.

Az intézet igazgatói a következk voltak: 1784-tl 1785-ig Altorjai

Benk Miklós, 1785-tl 1800-ig Fleischhacker János, 1804-tl 1807-ig Stibsits

Ferencz, 1808-tól 1813-ig Jordánszky Elek, 1816-tól 1819-ig Hemtner Flórián,

1832-tl 1844-ig Engelhart Anzelm, 1845-tl 1848-ig Dussil Illés, 1850-tl
1861-ig Baintner János, 1861-tl 1869-ig Bokrányi János, 1869-tl Ekmayer
Ágost. Jelenlegi igazgatója Féss György, jogtudor, a királyi akadémia igaz-
gatója, a magyar és európai jogtörténet és az egyházjog nyilvános rendes, az
államszámviteltan tanára, az els alapvizsgálati bizottságnak ez idszerinti
elnöke, az államtudományi államvizsgálati bizottságnak alelnöke.

A jog- és államtudományi kar nyilvános rendes tanárai : Féss György,
(1. föntebb). Rentmeister Antal, jogtudor, a tanári testület idsbje, a római
jog nyilvános rendes tanára, az els alapvizsgálati bizottságnak ez id-
szerinti alelnöke. Katona Mór, jogtudor, budapesti egyetemi képesített magán-
tanár, a magyar és az osztrák polgári magánjog nyilvános rendes, a telek-

könyvi, úrbéri és bányajog tanára, a jogtudományi államvizsgálati bizottságnak
ez idszerinti alelnöke, az els alapvizsgálati bizottságnak tagja. Vutkovich

Sándor, ifjabb, a jog- és államtudományok tudora, kolozsvári egyetemi
képesített magántanár, a jog- és államtudományi bevezetés, az alkotmány-
os kormányzati politika, a magyar közjog és az európai nemzetközi jog
nyilvános rendes tanára, a második alapvizsgálati és az államtudományi
államvizsgálati bizottságnak ez idszerinti alelnöke. Mandello Gyula, az
államtudományok tudora, budapesti egyemi magántanár, a nemzetgazdaság-
tan, a pénzügytan és a pénzügyi jog nyilvános rendes tanára, a második
alapvizsgálati bizottságnak ez idszerinti elnöke, az államtudományi állam-
vizsgálati bizottságnak tagja, a cambridge-i St-John's College fellow in

commons-ja, az Institut International de Sociologie rendes tagja, az Institut

International de Statistique tagja, a British Economic Association, az Ame-
rican Academy pf Political Science, az American Statistical Association, a
Société pour l'Éducation Sociale, az Internationale Vereinigung für ver-

gleiehende Rechtswissenschaft und Volkswirthschaft tagja, az Office Inter-

national du Travail levelezje, a Magyar Közgazdasági Társaság ftitkára.

Falcsik Dezs, a jog- és államtudományok tudora, budapesti egyetemi képe-
sített magántanár, a váltó és kereskedelmi jog és a peres és perenkívüli

eljárásnak nyilvános rendes tanára, a jogtudományi államvizsgálati bizottság-

nak ez idszerinti elnöke, az els alapvizsgálati és az államtudományi
államvizsgálati bizottságnak tagja. Oberschall Pál, a jogtudományok tudora,

kolozsvári egyetemi képesített magántanár, a jogbölcsészet és a büntetjog
nyilvános rendes tanára, a második alapvizsgálati és a jogtudományi állam-

vizsgálati bizottságnak tagja, a bírói tiszt viselésére képesített biró, Pozsony
szabad királyi város törvényhatósági bizottságának választott tagja.

Eladók: Fischer Jakab, orvostudor, a pozsonyi magyar királyi állami

kórház forvosa, a törvényszéki elmekórtan eladója. Zsigárdy Aladár, orvos-

tudor, Pozsony vármegye tiszti forvosa, királyi törvényszéki és fogházorvos,

a törvényszéki orvostan eladója. Pávai- Vájna Gábor, orvos-sebésztudor,

szülészmester, a pozsonyi magyar királyi állami kórház forvosa, az országos

közegészségügyi tanács tagja, a pozsonyi magyar királyi állami tanítón-
képz intézetben és a felsbb leányiskolában az egészségtan tanára, a köz-

igazgatási közegészségtan eladója. Kováts Ferencz, az államtudományok
tudora, kép. levéltárnok, akadémiai könyvtárnok, a Magyar Gazdaságtörté-

nelmi Szemle szerkesztje, a pozsonyi Orvosi ós természettudományi egye-

sület választmányi és a pozsonymegyei Gazdasági egyesületnek tagja, a
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gazdaságtörténelem, okirattan és kortan eladója, a magyar állam statisztiká-

jának helyettes eladásával megbízva.
A bölcsészeti tanfolyam nyilvános rendes tanárai : Vuthovich Sándor, idsb,

bölcsészettudor, a magyar nyelvészet és irodalomtörténet nyilvános rendes,

a bölcsészet helyettes tanára, a magyar királyi pozsonyi állami tanítón-
képzintézet igazgató tanácsosa, a „Nyugatmagyarországi Híradó" politikai

napilap fszerkesztje és tulajdonosa. Ortvay Tivadar, bölcsészettudor, buda-
pesti egyetemi képesített magántanár, esanád-egyházmegyei áldozár és szent-

széki ülnök, pápai kamarás, szent Györgyrl nevezett csanádi czímzetes apát,

a Magyar Tudományos Akadémia levelez tagja s archaeologiai bizottságának

tagja, a Szent István-társulat irodalmi és tudományos szakosztályának tagja,

a Monumenta Vaticana szerkeszt bizottságának tagja, a pozsonyi Orvosi és

természettudományi egyesületnek alelnöke, a pozsonyvármegyei Régészeti
és történelmi egyesületnek alelnöke és alapító tagja, a békésvármegyei Régé-
szeti és mveldéstörténelmi társulatnak tiszteleti, a magyar Történelmi
Társulatnak, a délmagyarországi Régészeti és történelmi társulatnak, a magyar
Heraldikai és genealógiai társaság igazgató-választmányának, a pozsonyvárosi
Statisztikai bizottságnak tagja, az egyetemes és a magyar történelem nyil-

vános rendes tanára. Wertheimer Ede, budapesti egyetemi képesített magán-
tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelez tagja, az egyetemes törté-

nelem milvános rendes tanára. Akadémiai hitszónok: Schaeffer Jakab, Jézus-
társasági atya.

Források: Schönvitzky Bertalan dr. : A pozsonyi kir. kath. gimnázium története. —
Markusovszkv Sámuel: Az ág. hitv. ev. liczeum. — Bozóky Endre : Az állami freáliskola. —
Horváth Zoltán : A nagyszombati érseki fgimnázium. — Kkalmy József : A nagyszombati
konviktus. — Füredi János: A szentgyörgyi kath. algimnázium. — Fraknói Vilmos: Hazai
és külföldi iskolázás. — Fináczy Ern : A magyarországi közoktatás története Mária Terézia
korában. — Jónás János: A pozsonyi fels keresk. iskola. - Ghiczy József: A pozsonyi
felsbb leányiskola.
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A
EGÉSZSÉGÜGY

míg Pozsony városában az egészségügyi s az ezekkel rokon czélt

szolgáló intézmények már több százados múltra tekinthetnek vissza,

addig Pozsony vármegyében az egészségügyi intézkedések szabá-
lyozásáról voltaképpen csak azóta beszélhetünk, mióta a közegészségügyi
felügyeletet és intézmények megalapítását az országos kormányok vették
kezükbe. Azeltt jóformán csak egyes járványok fellépésekor találkoztunk
alkalomszer, szórványos intézkedésekkel, szabályrendeletekkel ; az egész
vonalra kiterjed rendszeres egészségügyi közigazgatásnak igazi kezd pont-
jául azonban mégis csak a magyar alkotmányos korszak törvényhozásának
egészségügyi alkotásait tekinthetjük. így tehát Pozsony vármegye egészség-
ügyi kormányzatának története egybevág a legújabb korszak történetével.

Bizonyos, hogy mennél szélesebb körben és intenzivebben terjed a
mveltség, annál nagyobb gondot fordítanak az egészségügyre, melynek
hiányossága, a nép nagyarányú halálozásában, elcsenevészésében vagy testi

épségének gyakori megtámadásában domborodik ki leginkább. Már pedig, ha
minden állam jólétének erkölcsi és anyagi tekintetben az egészséges nép
az alapja, Magyarországnak különös gondot kell fordítania arra, hogy ép
és egészséges, továbbá szapora népességgel bírjon, mert a magyar nemzet
csak úgy tarthatja fenn magát az ers szaporodású szomszédos népek között,

ha gyarapodása nem marad el azok mögött. Els sorban pedig saját hatá-

rain belül kell szaporaságát és erejét fenntartania, máskülönben kudarczot
vallana a magyar állam fennmaradásának és megersödésének szempontjából
szükséges beolvasztó képessége. Nem tagadható, hogy hazánkban elég b a

nép szaporodása, a mit azonban nagy mértékben ellensúlyoz a nagy halálo-

zási arányszám, a nagy gyermekhalandóság, mely az összes elhaltaknak
még mindig 50 %-ára rúg, a rövid átlagos idkor, az egézségügyi szolgálat

hézagos volta, a betegápoló intézetek fogyatékossága, az emberbaráti intéz-

mények hiánya stb. stb. Feltétlenül szükséges tehát, hogy a közegészség-

ügy, mint els rangú állami és nemzeti érdek, külön közegészségügyi
minisztérium felállítása mellett, a legszigorúbb állami gondoskodás tárgyát

képezze. A közegészségügyet illetleg, Pozsony városáról sok elismerésre

méltót mondhatunk; Pozsony vármegye azonban a Pozsony városi intéz-

mények áldásának csak közvetve veheti hasznát s egészségügyi tekintetben

még sajnos hátramaradását kell tapasztalnunk, habár nem tagadható, hogy
az utolsó évtizedben a vármegyében is örvendetes haladás állapítható meg.

Éghajlat A közegészségügyi állapotnak kedvezbbé vagy kedveztlenebbé válto-

befoíyása. zására a lakosság mveltségi foka mellett, els sorban a természeti viszo-

nyok bírnak befolyással. Az éghajlati és talajviszonyok hatásának fontos-

ságát senki sem fogja tagadhatni, mert hiszen ezek a betegségek elidézésé-

ben, vagy a gyógyulás elmozdításában vagy hátráltatásában jelentékeny,

sokszor dönt tényezk. A talajviszonyok nem mindenütt kedvezek. A vár-

megye nagyobb része a Kis-Kárpátok lejtjén alakult görgeteges éshordalékos

föld, mely a Vág déli szakaszánál egészen beleolvad a kis magyar Alföld

síkságába; egészen áradványos képzdés a kavicsos és homokos Csallóköz,

melyet csak vékony réteg termföld — humus -- borít. E síkságok mélyebb
pontjain gyakori a mocsaras képzdmény, s így korhadó szerves részeket foglal
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magában az alacsonyan járó talajvíz; ugyanazt mondhatni a Kis-Kárpátok

nyugati lábánál elterül Morva melletti síkságról, mely már a bécsi meden-
céével áll összefüggésben. A talajvíz táplálván a néptl használt kutakat,

ezek nem ritkán okai a fellép fertz betegségeknek, például a tífusznak.

De a talajvíznek tulajdonítható az a sajnos körülmény is, hogy a Csallóköz

déli részén aránytalan nagy számban találhatjuk a golyvát és hretinizmust.

A Duna árterületé)), tehát a Csallóközben s a galántai járásban gyak-
rabban lép fel a hasi hagymáz. Elfordul azonban a Kis-Kárpátok alján

fekv helységekben is, mert ezeknek az ivóvize sokszor meg van fertztetve.

E községek szlt mívelnek a lejtkön, s a leszivárgó trágyalének a földtl

meg nem emésztett szerves alkatrészei megfertztetik a kutak vizét. Ez annál

könnyebben történik, mert a hegyek elég meredek lejtirl a gyakori zápo-

rok lemossák a síkságra a trágyát, a hol feloldva, közvetetlenl szivárog a

talajon át a kútakba. Ezért fordul el gyakrabban a hasi hagymáz Récse,

Bazin, Modor, Nagyszombat területén, nemkülönben Alsó-Csallóközben, a

Duna árjának kitett részeken. A pozsonyi állami kórházban évenként ápolás

alatt lev 30—40 hastifusz-beteg többnyire e vidékrl kerül ide. 1903-ban

Bazinból 16. (Irinádról 4, Szent-Györgyrl 4, Szárazpatakról 18, Kis-Mácséd-

ról 10 hastifusz-esetet jelentettek. Az ivóvíz Pozsonymegyében néhány hely-

ség - mint Alistál, Halmos, Boldogfalva, Cseszte, Sárf, Csákány, Nagy-
Jóka, Stomfa, Lozorno, Máriavölgy, Farkastorok stb. — kivételével általában

nem jó. Artézi kút egy sincs a vármegyében. A kutak többnyire nyitottak,

kávásak vagy kerekesek. A nyitott kutak, miután mindenféle szeny bele-

hiúlhat, egészségi tekintetben nagyon is kifogásolhatók.

A talajon és a talajvizén kívül, az egészségi állapotra nézve nagy be-

folyása van még az éghajlati viszonyoknak is. A légz szervekre nem mond-
ható nagyon kedveznek a vármegye éghajlata. A megyére nézve jellemz,
hogy délnyugati, déli és délkeleti részének alig van tökéletesen szélmentes

napja. Legtöbb a szél Pozsonyban és környékén, egy évben átlag alig 5—

6

szélcsendes nappal, hasonlóképpen a Csallóközben. Legtöbb szélcsendes napja
Nagyszombatnak van, átlag 124 nap, azután Modornak, a hol 80—90 szél-

csendes napot jegyeztek fel egy esztendben. A folytonos széljárások miatt,

melyet a két síkság között feltorlódó hegygerincznek a befolyása fokoz, az

idjárás nem állandó, mert a hmérsékletben 49 fok, st néha nagyobb inga-

dozás is észlelhet, a legnagyobb meleg középértékben 33, a legnagyobb
hideg —16 C. fok. Mindamellett általában a vármegye éghajlata mérsékelt.

Azonban nem tagadható, hogy a gyakori szél és tetemes hingadozás miatt

a megye területén sokkal srbben fordulnak el a gége- és tüdbajok, nem-
különben a szív és vese betegségei és különösen csúzos bántahnak, mint
más megyékben. Az éghajlat befolyásának tulajdonítható, hogy a védettebb

lejtkön fekv helységekben, általában a hegyvidéken, több az öregebb ember,

mint a síkságon. Viszont tagadhatatlan, hogy a szeljárasnak jobban kitett

helyeken a fertz betegségek kevésbbé harapóznak el, mert a fertzött leve-

gt hamar elsöpri a magasból áradó tisztább, fertzetlen levegáramlat.
A vármegye egészségi állapota, tekintve a földrajzi viszonyokat, álta-

lában elég kedveznek mondható, mert az utóbbi években a halálozási arány .. .

1000 lélekre 24—26 közt ingadozott, ezzel szemben a születések arányszáma
g
közegfk

gyi

1000 lélekre 37 —40 ; tehát a szaporodás Pozsonymegyében ezerre 13, vagyis
tetemesen jobb, mint Pozsony városáé, melynek szaporodási aránya csak alig 4.

A gyermekhalandóság nagysága, melyrl alább lesz szó, éles világításba

helyezi az orvosi erk csekély voltát. A míg Pozsonyban, mint más nagyobb
városokban is tapasztalható, összetorlódnak az orvosok, addig a vármegyében
egész körzetek vannak orvos nélkül.

A vármegyei egészségügy élén áll a megyei forvos, dr. Zsigárdy Aladár,
van azután 7 járási, 3 községi, 32 körorvos, 5 városi és a városokban 11

magánorvos. A járásorvosok a hatáskörükbe tartozó községeket negyedéven-
ként, a körorvosok pedig községeiket 2 hetenként kötelesek meglátogatni.
Magán, városi és járásorvosok a városokban lakván, a községekre volta-

képpen csak 35 orvos jut, a mi 297 község mellett szembeötlleg kevés.
Községi és körorvosok azért vállalkoznak ily feltn csekély számmal, mert
javadalmazásuk terhes munkájukkal és képesítésük értékével nem áll arány-
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Halottkémlés.

ban. 1 A pozsonyvárosi és a megyében lakó orvosok közötti aránytalanságot
legjobban illusztrálja az, liogy a míg Pozsony városában 10,000 lakóra 11

orvos jut, a vármegyében alig számíthatunk kettt 10,000 lakosra.

Bábák dolgában már jóval kedvezbb az állapot. A vármegyében volt

1903-ban 272 bába, ezek közül csak 5 mködött külföldi oklevéllel, a többi
magyar, többnyire a pozsonyi bábaképz-intézetben nyerte oklevelét.

A vármegyében a nagyarányú gyermekhalandóságnak tehát egyik foka az
orvosok hiánya. A gyermekhalandóság feltnen magas arányú. Országszerte
vigasztalan képet nyújt ugyan a gyermekhalandóság statisztikája, de sajnos,

hogy a mveltségben elrehaladott Pozsony vármegye nem hogy alatta

maradna az országos átlagnak, hanem túl is lépi azt. Még mindig több mint
50° „ a hót éven aluli gyermek az összes halottak között. Ez a roppant
százalék nem idszakos, hanem állandó jelenség. Pedig hogy kell körül-

tekintéssel nagyon is lehet csökkenteni a rendkívül nagy gyermekhalandó-
ságot, azt Pozsony város példája tanúsítja, a hol 34—40 százalék körül van
a még mindenesetre magas gyermekhalandóság; 1900-ban a hét éven alul

elhalt gyermekek Magyarország területén az összes halálozások 50 -

8, 1901-ben
48*4, 1902-ben 50"7 százalékát tették. Ugyanez években Pozsony vármegyé-
ben a halálozási arány 506, 48'6, 51*8 volt, tehát ez utóbbi esztendben
több mint egy százalékkal magasabb.

Ezekbl a számokból is világosan láthatjuk, hogy a gyermekek egész-

ségügye a vármegyében rosszul áll. Hozzájárul az orvosok hiányán kívül a
népnek általában országszerte tapasztalható maradisága és közömbössége,
hogy az orvosi segélyhez vagy sehogy, vagy csak a végs esetben fordul,

különösen pedig a beteg gyermeket inkább hordja a kuruzslókhoz, mint az
orvoshoz, vagy egyáltalában sehova. És sajnos, hogy ez a rossz szokás éppen
az államalkotó tiszta magyar fajnak egyik legsarkalatosabb hibája. Menthet
a szegény embernek e mulasztása akkor, a mire már sajnos, rámutattunk,
mikor igen távol esik tle az orvos és csak nagy áldozatába kerülne, hogy
felkeresse. A legtöbb esetben azonban a szocziális viszonyok és a megélhetés
szomorúsága, a kultúra alacsony foka, de egyszersmind a községi közigaz-
gatás tehetetlensége és a kötelessógtudás fogyatékossága az okai a gyermek-
élet nagy mérték pusztulásának. Az orvosi segély igénybe nem vétele a
felntteknél is gyakori. A míg Pozsony városában 92—93 ember vett igénybe
orvosi segítséget 100 meghalt közül, a vármegyében 1902-ben csak 51. Ez a
szám, a mi legfeltnbb, állandó hanyatlást jelent, mert a felnttek közül

1899-ben 100 közül még 68 fordult orvosi segítséghez, 1900-ban már csak 57.

Ez is az orvosok növekv hiányára mutat. Az országos átlag még rosszabb
ugyan és szintén hanyatló irányzatot mutat, mert általában a magyar biro-

dalomban 1902-ben 47 fordult orvoshoz 100 közül, 1900-ban pedig még
közel 51, de azért még sem mondhatjuk e tekintetben Pozsony vármegye
állapotát csak távolról is kielégítnek.

Orvosok hiányában a halottkémlés is sok helyen megbízhatatlan; a ki-

tanított halottkémek általában éppen nem felelnek meg. De ezt nem is köve-
telhetjük egy elemi ismeretekkel is alig bíró falusi embertl, ha még úgy
oktatták is. Pozsony vármegyében, igaz, hogy 100 halálozás közül 1899-ben
csak 33 esetben állapította meg orvos a halálokot, míg 1901-ben és 1902-ben
már 61—62 esetben végezte a halottkómlést orvos; de még mindig 40°/ -a

van a haláleseteknek, melyekben a halál-ok megállapítását, természetes

1 A megyei f- és járási orvosok javadalma is csak legújabban, az 1904-iki költség-

vetésben megállapított fizetésrendezés folytán emelkedett annyira, hogy most a megyei
forvosnak 3600 korona törzsfizetése, 700 korona lakbére és 1000 korona utiátalánya van,

a járásorvosok javadalma pedig 2400 korona törzsfizetés és 420 korona lakbér, a városi

orvosoké lakbér nélkül 1400—1000 korona, a körorvosoké, mert róluk a törvényhozás, sajnos,

nem gondoskodott, 6—800 korona. Ez pedig vajmi kevés a megélhetésre. A mellékjövedelem
bizonytalan és gyakran behajthatatlan. A községi és körorvosok sorsa tehát most is mostoha.
Éppen azért marad üresen annyi körzet nemcsak Pozsony vármegyében, a hol 1902-ben

92 községnek nem volt orvosa, hanem az egész országban is, mert ugyanez évben 2227

községben nem volt orvos, a mi különösen járványok idején boszulja meg magát az ország
népességének szaporodási hiányában. A körorvosok államosítása, tisztességes javadalommal
való ellátása tehát els rend egészségügyi követelmény. E nélkül nem segíthetünk az

orvosoknak a városokba való torlódásán, a mi még azzal a veszedelemmel is jár, hogy
városokban a túlhajtott konkurrenczia folytán az orvosok vitális érdekeit is tönkre teszi.



Egészségügy. 375

felületességgel a kitanított parlagi halottkémek végzik. Ilyen halottkém 233

mködik a vármegyében. A halottkémlési díj is különben megszégyenítleg
csekély, 40—80 fillér egy eset után, a miért lelkiismeretes munka teljesítése

nem várható. Galánta mellett Gány és Nebojsza helységekben maga az elöl-

járóság végzi a halottkémlést.

Á vármegyében a halálozások rendkívüli emelkedése nem tapasztalható,

ezerre 24—25 körül van. 1898-ban az összes halálozás volt 7317, ebbl 1885

fertz kór, 5267 egyéb ok miatt, 165 nem természetes halál; 1899-ben 7868,

ebbl fertz kór 2136, nem természetes halál 185 ; 1900-ban 7647, ebbl
fertz 1698, nem természetes 163; 1901-ben 7626, ebbl fertz 19í4, nem
természetes 152; 1902-ben 7881, ebbl fertz 1976, nem természetes halál 149.

A nem természetes halálokok nagyobb része szerencsétlenség, azután öngyil-

kosság, ezek közt leginkább vízbefúlás, arzén- és foszfor-, nemkülönben
lúg- és savmérgezések a túlnyomók. A nem természetes halálesetek száza-

lékos arányszáma csak kis törttel múlja felül az országos arányszámot,

1901-ben és 1902-ben meg éppen alatta is marad; az egész országban a

halálesetek összes számából 1901-ben 2'37, 1902-ben 2'20% volt a nem ter-

mészetes halál, Pozsony vármegyében ellenben csak T99—1'90%.

Az, hogy a betegekkel sok helyütt oly keveset tördnek, mindenesetre
nagy árnyéka a kulturális életnek. Erre nézve is az egyik jelentsebb
orvoslási módot a mveltség és emberszeretet fejlesztésében kereshetnk.
A mveldés bizonyos irányú hiányára vall a halotti kultusz elhanyagolása is ;

a temetket legtöbb helyen egyáltalában nem gondozzák, s ez nemcsak a

vallásos kegyelet szempontjából sértheti az embert, nemcsak az esztétikai

érzék és rendszeretet hiányára következtethetünk belle, hanem mindenféle
kárral is járhat a közegészségre. E tekintetben a lelkészeket is mulasztás
terheli, mert k lennének hivatva a népet ez irányban nevelni és kioktatni

s a temetk gondozására ket mintegy rákényszeríteni.

A gyermekhalandóság megdöbbent nagysága mellett a különféle jár-

ványok a felnttek közt is növelik a halálozási hányadot ; mert elegend
orvos nem létében, s a már említett hiányos közegészségi viszonyok miatt, a

járványok leküzdése sok nehézségbe ütközik. A tífuszról már fennebb meg-
emlékeztünk.

Járványos betegségek közül valódi himl 1903-ban egyetlen esetben sem
fordult el a vármegye területén, ez a legfényesebb bizonyítéka a himloltás
áldásos voltának. 1902-ben is csak 4, 1901-ben 3 eset volt. A himloltás
kötelez voltát csupán a Dunaszerdahely környékén lakó czigányok igye-
keznek kijátszani, úgy hogy karhatalommal kell ket az oltás végrehajtása
végett összefogdosni.

Kanyaró és skarlatina gyakran fordul el a vármegye területén, külö-
nösen Dunaszerdahelyen és környékén. Kanyaróban 1902-ben meghalt 218,
vörhenyben 158, szamárhurutban 158, roncsoló toroklobban 176. 1903-ban
összesen 184 roncsoló toroklob fordult el 32°/ halálozással, a mi az elz
évhez képest örvendetes csökkenést mutat. A szérum-oltás kötelez volta
óta a csökkenés kimutatható. A szérumot a szegények ingyen kapják ; a vér-
savót a budapesti Pasteur-intézet szolgáltatja. Ha az oltás idejekorán volt

foganatosítva, mindig jó eredménynyel járt. Hasi hagymázban meghalt 63, (te-

hát több, mint 1903-ban). Vérhas 1903-ban 8 eset volt; 1902-ben összesen csak
1 személy halt meg benne. A tüdgümkór nagy számmal szedi a vármegyében
is áldozatait. 1902-ben 1075 halálesetet okozott; 1901-ben 1044-et, 1900-ban
1166-ot és ugyanannyit 1899-ben. A tüdgümkór általában az összes fertz
betegségek okozta halálozásoknak több mint felét okozza. A fertz beteg-
ségekben elhaltak száma 1902-ben az összes halottak 2510%-át tette, ebbl
a tüdgümkór halottjai 13"64°/ -ot. Ez az arány nem áll messze az egész
Magyarország halálozási arányától ; a mondott évben ugyanis a magyarországi
halottak közt 14"60 százalék volt gümkóros, vagyis a magyar birodalomban
ez évben összesen 75,145-en haltak el tüdvészben. Pozsony város a tüd-
gümkórt illetleg nagyobb arányszámot tüntet fel, 14'41—15"21 százalékot

;

de ezt a gyáripari foglalkozás és a srbb lakosság okolja meg. Vagyis áll

az, hogy a nagyobb mveldési középpontok és túlnépes városok mindmeg-
annyi melegágyai a tüdvész terjedésének.

Halálozási
statisztika.

Járványos
betegségek
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Táplálkozás.

Az
alkoholizmus.

A Fertz betegségek ellen való védekezés, az idevonatkozó miniszteri
rendeletek értelmében elég serényen folyik, a rni reményt nyújt arra, hogy
a Lehetség szerint a fertz betegségek lényegesen csökkenthetk, st
bizonyos kórok megszüntethetk is lesznek. A ferttlenítést minden be-
jelentit esetben végrehajtják; Pozsonymegyében a budapesti Walser-féle
kerekes ferttlenít gépek vannak használatban. Minden rendezett tanácsú
városban és járásban van egy-egy. A lakások ferttlenítésére a formalin-
gzöket használják, ez legjobban megfelel a czélnak és kezelése is legkényel-
mesebb. Nagy hiány, hogy a vármegyében külön járványkórház egyetlenegy
sincs. Ezek mindig szükség szerint állíttatnak fel az illet községekben.
Járványos betegek számára most emelnek külön pavillont a nagyszombati
kórház mellé.

Az idült fertz betegségek közül többfelé meg van gyökeresedve a bujakór,

különösen Vágán és Vágszerdahelyen, a hol sokan szenvednek annak harmad-
lagos formájában. Nagy baj az, hogy az ilyen betegségekben szenvedk
összeházasodnak s így egész nemzedékeket tesznek tönkre. Ez ellen foko-

zottabb és szigorúbb küzdelem volna szükséges. 1 A vele okozati össze-

függésben álló prostituczió ügyérl a vármegyében alig lehet szó ; rendszeres
felügyelet alatt álló prostituáltak csak Nagyszombatban és Dunaszerdahelyen
vannak, még pedig az elbbi helyen 16-an, az utóbbi helyen pedig csak 3-an.

Az idült fertz betegségek közt felemlítend az ólommérgezés, mely külö-
nösen a modori fazekasok közt fordul el.

Trachoma eredetileg a vármegye területén nem fordul el. A megyében
talált 120 trackomás, a szomszéd Trencsén- és Nyitra vármegyékbl, valamint
Túróczból és Árvából került ide. Ezek egyes majorokba vannak internálva és

a körorvosok felügyelete alatt állanak, a kik kötelesek ket gyógyítani.

A táplálkozás megyeszerte általában kielégít, legkevésbbé azonban a

Csallóközben, hol sok a szegény ember s velük együtt a nyomor; törekedjünk
is ennek a népnek a jólétét emelni, mert az tény, hogy szegény, nyomorban
tengd nép egészséges és szabad nem lehet soha.

A vágóhidak általában nem megfelelk. Kbl épített vágóhíd nincs

több, mint Nagyszombatban, Bazinban, Szentgyörgyön, Modoron, Duna-
szerdahelyen, Somorján és Stomfán ; egyebütt csak fabódékban vágják le

az állatokat. 2 A hússzemlét ma már legtöbb helyen az állatorvosok végzik,

tehát ettl fel vannak mentve a községi orvosok, kivéve ott, hol állatorvos

nincs. Ilyen helyeken 40—80 fillér nyomorúságos díjért kell a hússzemlét is

teljesíteniük.

A táplálkozási viszonyok egyik káros jelensége a mindinkább terjed
alkoholizmus. Pozsony vármegyében különösen a hegyaljai tót vidékeken van el-

terjedve; de elharapózik jobban és jobban már a magyar, vidékeken is, mióta a

bor megdrágult és azt az olcsó, rossz szeszszel pótolják Ujabb idben nemcsak
a mvelt nyugaton, hanem nálunk is megindult az a nagyon is üdvös mozgalom,
melynek czélja az alkoholizmus ellen való küzdelem. A pálinkaivásnak, e so-

rok írója is ellensége, de a mérsékelt bor- vagy sörivás megtiltását túlhaj-

tásnak tartja, mely legtöbbet árt az antialkoholizmus híveinek czéljaik elérésé-

ben. Pozsony városában az antialkoholisták élén dr. Fischer Jakab állam-

kórházi forvos áll.

Az alkoholizmus, mint súlyosbító mellékhatás, nyilvánvalóan tapasz-

talható a Csallóközben uralkodó kretinizmusnál. Hogy az alkoholizmus

mennyire el van terjedve Pozsony vármegye területén, legjobban mutatják a

következ hivatalos adatok, melyeket dr. Sajtos Samu pénzügyi titkár

bocsátott e sorok írójának rendelkezésére. Ezekbl kitnik, hogy a megyében

1 Véleményem szerint, nagyon is itt volna már az ideje annak, hogy a népesség

elsatnyulásának és elnyomorodásának meggátlása végett az állam intézkednék arról, hogy
a házasulandók az anyakönyvi kivonat és más hivatalos okiratok mellett még egy hivatalos

orvosi bizonyítványt is csatolnának, hogy minden tekintetben tökéletesen egészségesek.
2 Pozsony vármegye egész területén 1903-ban levágatott 18,747 szarvasmarha, továbbá

14,339 darab sertés és 1021 juh és kecske, vagyis összesen 33,107 darab, ellenben magában

Pozsonyban ugyanez évben 34,150 állat — szarvasmarha, sertés, borjú — került levágatásra.

E számadatok bizonyítják legjobban, hogy a megye élelmezése, hús dolgában, bizony sze-

gény, mert tény, hogy a megye 300,126 lakosa évenként kevesebb húst fogyaszt, mint Pozsony

város 65,867 lakosa.
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A malária.

\ an összesen 1032 korcsma ós 602 korlátolt italmérési üzlet s ezekben

évenként átlagosan kimérnek összesen 43,277 hektoliter bort, 34,471 hekto-

liter sört és 40,737 hektoliter szeszt s az ezekért befolyó kincstári jövedelem
évenként meghaladja a 2.444,220 korona összeget is ; megjegyzend azonban,

hogy a most közölt összegekbe a magánosoktól megrendelt szeszes italok

— -ege nincs beszámítva, pedig ez is sokra rúg. A megye területén, külö-

nösen a tótoktól lakott helységekben harapózott el megdöbbentleg a pálinka-

ivás. így p. o. csak a malaczkai járás tótlakta falvaiban, 203 kisebb-nagyobb
korcsmában több mint 11,509 hektoliter pálinkát mérnek ki évenként. Valóban
elszomorító adatok, melyek kétséget kizárólag mutatják a népesség depravá-

czióját, nemkülönben erkölcsi és anyagi sülyedését.

A vármegyében uralkodó tájkórok : a malária, golyva, kretinizmus és csont-

lágyulás. A maláriáról szerencsére már keveset beszélhetünk. Nagyrészt meg-
sznt, A pozsonyi állami kórházban is alig fordul el évenként több eset

10— 15-nél. Terjedelmesebb álló mocsarak alig vannak a vármegyében, a kisebb

pocsolyák és kacsatavak, mint már elzleg említettük, inkább a talajvíz meg-
rontására vannak befolyással. A Duna szabályozása által az alsócsallóközi és

csilizközi, nemkülönben a felscsallóközi ármentesít, társulatok, a m. kir.

kultúrmérnökséggel karöltve, több mint 15,000 hold mocsaras területet szárí-

tottak már ki, s ezzel a malária fészkeit jelentékenyen elpusztították; malária-

esetek leginkább még az Alsó-Csallóközben és a Csiliz mellett fordulnak

el. Bs, Alistál, Baka területén még sok a mocsár, de hovatovább ezeket is

kiszárítják s így itt is az egészségügy javulása várható.

Sokkal nagyobb, állandó és veszedelmes kór a kretinizmus, mely össze- a kretinizmus.

függésben van a golyvával, minthogy tapasztalat szerint a Csallóközben
található hülyék rendszerint golyvásak is. Ez úgyszólván különleges betegsége

a Csallóköznek. E szigetnek a földje kivétel nélkül áradmányi lerakódás, a

Duna által évszázadokon át összehordott homok, kavics és agyag réteges

lerakódása, a Csallóköz déli részén iszapos homokkal kevert vastagabb
televényfelszinnel. Általában véve a Csallóköz egészségi viszonyai nem
különböznek a szomszéd területek egészségi viszonyaitól; a hideg évszakokban
a légzszervek lobos és hurutos bántalmai, csúz, szívbelhártyalob, szervi

szívbajok az uralkodók, nyaranta pedig a bélcsatorna bántalmai. Az akut
fertz betegségek itt sem lépnek fel nagyobb mértékben, mint az ország

bármely területén, mert eléggé ki van téve a sziget a széljárásnak; a halá-

lozási arány is nagyjában megegyezik az ország más részeinek halálozási

arányával. St maga Somorja a vármegye legegészségesebb városai közé
sorolható. Ellenben rendkívüli csapás a Csallóközre a már említett kretinizmus.

A hülyék száma az 1900. népszámlálás adatai szerint is közel van 1800-hoz,

tehát Pozsony vármegye (Pozsony nélkül) 300,126 lakosához viszonyítva,

körülbelül 6 hülye jut 1000 lakosra, csakhogy ez a tömeg mind a Csallóközt
terheli. Átszámítva az arányszámot a Csallóköz lakosságához, azt a meg-
döbbent adatot kapjuk, hogy 1000 lakosra körülbelül 25 hülye jut. A hülyék
száma Pozsonymegyében majdnem háromnegyedrészét teszi az összes testi

hibában szenvedknek. Van ugyanis a vármegyében 286 vak, 611 süketnéma,
336 elmebeteg. Ezeknek a szerencsétleneknek a száma egészen normális
lenne az országos átlaghoz képest, ha az összes testi fogyatkozásban szen-
vedk arányszámát nem rontaná meg a hülyék nagy száma. Ezekkel együtt
2410 testi és értelmi fogyatkozásban szenved van Pozsony vármegyében,
vagyis minden 10,000 lakosra 80. Ellenben egész Magyarországon csak 47
(pontosan 47 -

7). A hülyék nagy száma tehát igen kedveztlen befolyással van az
általános egészségügyi képre. Áz országban csak a Királyhágón túl, Fogarasban
és Hányadban nagyobb a hülyék száma. Legtöbb található a Csallóközben
Vajkán, Somorján, Doborgazon, Egyházgellén, Olgyán, Nagylégen, Alsó- és
I-i'ls-Pakán, Nádasdon, Dunaszerdahelyen, de a Duna-ágon innen is, bár a
Csallóköz szomszédságában Jókán, Nagyfödémesen, a Duna-Dudvág közén
Tallóson, Nádszegen is. A hülyék rendesen nagygolyváj uak, a mibl a két
baj közös okára kell következtetni. A kretinizmus férfiaknál és nknél
egyenl arányban fordul el.

Nemzetgazdasági szempontból is nagy kárt okoz a kretinizmus, mert
a hülyék az állam vagy a községek állandó terhei; nagyobb munkára kép-
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telének, legfeljebb könnyebb házi munkára, libapásztorságra használhatók,
tehát többnyire kegyelemkenyéren tengd koldusok, katonának nem valók,

a népszaporítás szempontjából pedig határozott veszedelmet képeznek, mert
Lem/rin/ l>en, Pozsony vármegye egykori forvosa, a ki e kóros állapotot

behatóan tanulmányozta, kimutatta, hogy bajuk öröklékeny, pedig természeti
ösztönüknél fogva összeházasodnak, a mi ellen hivatalosan nem is lehet
semmit tenni, mert hiszen erre semmiféle törvény nincs. Osszeházasodás tehát
konzerválja és terjeszti a csapást, mely a keresetképtelenek eltartása miatt,

Csallóköz terhelt községeinek, évenként több áldozatba kerül 100,000 ko-
ronánál. Hogv a véder mennyit veszít, elég arra utalnunk, hogy Somorján
10 esztend "alatt sor alá kerül 6032 hadkötelesbl 742-t, tehát 12-30%-ot
a kretinizmus különféle fokai és a golyva miatt kellett visszavetni. Az össze-
bázasodást régente az is elsegítette, hogy a Csallóköz el volt vágva a
rendes közlekedéstl a Duna rendezetlen ágai miatt. Mióta a közlekedés
könnyebb lett, a népességnek távolabbiakkal való érintkezése is srbbé
vált s ennek megvan az a jó következménye, hogy a vérkeveredés folytán

a csallóközi nép is kezd szálasodni és a kretinizmus lassanként csökkenni.
A kretinizmus elidézésében fszerepe van az ivóvíznek. A Duna mo-

csaras partjain és az állandó mocsarak szomszédságában fekv községek
kútjai általában rossz ivóvizet adnak és elsegítik a golyvaképzdést. A tisz-

tátalan ivóvízben találja ParTces a golyva okát, a mellett szól a köztapasztalat

is, st erre már a görög Hippokrates és Aristoteles is rámutattak s az
orvosok általános tapasztalati meggyzdése is ezt mondja. A rossz ivóvízen
kívül oroszlánrésze van e kór elidézésében a szegénységnek, nyomornak,
rossz táplálkozásnak is, a nedves szk, túlzsúfolt lakásoknak. A csecsemk
hiányos gondozása és táplálása, a Csallóközben is már elharapózott pálinka-
ivás, szintén hozzájárulnak e kór terjesztéséhez ; mert a pálinkaivás közvetve
azzal a veszedelemmel is jár, hogy miatta már terhelten jön az újszülött

a világra.

Figyelemreméltó és súlyos baj még a több helyen fellép csontlágyulás is.

Csontiagyuiás. A csontlágyulás - - osteomalaria — mindenesetre a ritkább betegségek
közé tartozik. Lényege, hogy felntteknél, de különösen nknél a csontok
mészsókban mindinkább szegényebbekké lesznek, minek következtében azok
elvesztik szilárdságukat és a legfeltnbb eltorzulásokat szenvedik.

Legújabb idkig az orvosok azt hitték, hogy ez ritka betegség, jófor-

mán mindig csak a szegény nép betegsége, és hogy gyógyíthatatlan.

Ma azonban már tudjuk, hogy ez a súlyos betegség nem is olyan ritka és

nemcsak egyes vidékek kizárólagos tulajdona, mert el van terjedve a vi-

lág minden részében és nemcsak a szegényeknél, hanem még a legjobb

anyagi helyzetben levknél is.

Késmárszky Tivadar, a budapesti egyetem megboldogult, kiváló orvos-

szülésztanára, „Klinische Miitheilungen" czím mvében tesz említést elször
a hazánkban elforduló néhány csontlágyulás esetérl. Azonban a legújabb
idben az orvosok figyelme a csontlágyulás lényegének, okainak és gyógyító
módjainak kikutatására csak azóta lett felkeltve, a mióta a szaklapokban
mennél több osteomalaria esete volt közölve. Ez érdekldésnek köszönhet
aztán az, hogy az orvosi irodalomban ma már néhány százra rúg a közlött

esetek száma. E sorok írója maga is a pozsonyi állami kórház belbetegek

osztályán 1890-ben észlelte az els esetet s ez id óta 1901-ig már 40 esetet

figyelhetett meg, a melyeknek legnagyobb része a Csallóközbl került az

állami kórházba ; megfigyelés alapján tehát megállapítható, hogy a csont-

lágyulás a Csallóköz egyik tájkóri — endemikus — megbetegedése, mert

1 Nem érdektelen még annak a felemlítése sem, hogy a csontlágyulás a Csallóközben
még az állatoknál is elég gyakori. Leggyakrabban fordul el e betegség a szarvasmarhák
közül különösen a teheneknél, továbbá a disznóknál és a lovaknál is. A betegség oka hatá-

rozottan a talajviszonyokban keresend, mert tény, hogy sok helyütt a csak arasznyi vastag
humusrétegbl, a talaj sóit oldó es- vagy hóvízet, a kitn szrképesség kavicsréteg azon-

nal átbocsátja, illetleg a vékony televónyföldrétegen keresztül csakhamar abba szrdik át.

így a termföld vékony rétegének szárazsága következtében, a takarmány-növények éppen
az állati csontrendszer felépítéséhez szükséges sókat nélkülözik. A betegség addig, míg
az állat lábain áll, a táplálkozás javításával és a megfelel mészsók adagolásával, rövid id
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legtöbbnyire azon a vidékeken gyakori, a hol a golyva és a kretenizmus is

srbben fordulnak el. 1

A gyermekvédelem csak ezentúl lesz nagyobb gond tárgya, miután az

1901 VÍII. törvényezikk értelmében maga az állam vette át az elhagyott

és elhanyagolt gyermekek gondozását s legközelebb Pozsonyban is megnyílik

az Izabella-gyermekmenedékhely telepén, a kormánytól felállított állami

gyermekmenedékhely. Lelenczház nincs az egész vármegyében ; de aránylag

lelencz sincs sok. 1903-ban összesen 154 lelencz volt nyilvántartásban, még
pedig Nagyszombatban 4, Modorban 15, Bazinban 30, a felscsallóközi

járásban 87, a malaezkaiban 9, a galántaiban szintén 9. A szempczi és

pozsonyi járásban nincsenek lelenczek elhelyezve. A lelenczeket a körorvosok

ellenrzik hónaponként kétszer. A községek tartoznának ellátásukról gondos-

kodni ; de ezt oly hanyagul tették, hogy nagyon is ideje volt már az állam

erélyes közbelépésének.

A kórházak ügye csak a legújabb idben vett lendületet, a nagyszom-

bati kórháznak nyilvános közkrházzá történt átalakításával. Hogy a vármegye
területén a kórházakra nem fektettek annyi gondot, annak természetes oka
mindenesetre az volt, hogy Pozsonynak kitn hírben álló állami közkórháza
fölöslegessé tette a vármegye legnagyobb részében közkórházak alapítását.

A nagyszombati megyei kórházat még 1824-ben alapították a megyei
karok és rendek gróf Pálffy Lipót akkori örökös fispán elnöklete alatt ; de

akkor alapításának az volt egyedüli czélja, hogy a franczia háború után

nagyon felszaporodott bujakóros betegek gyógyításába szolgáljon. 1898-ban
kapta a nyilvánossági jelleget, ugyanakkor az épületet 40.000 korona költ-

séggel újjáalakították, vízvezetékkel, gázvilágítással látták el, a szobákat

kibvítették. Miután 1878-ban dr. Chnstián János lett igazgató-forvos, az

akkor elhanyagolt kórházat teljesen reformálta, 1887-ben irgalmas-apáczákat

hozott be ápolóknak, a kiknek a számát azóta meg kellett szaporítani. A kony-
hát most az apáczák házilag kezelik s e mellett maga a kórház tart tehenet,

majorságot, sertéseket, hogy így a betegeket olcsóbban jó, hamisítatlan és

friss élelmiszerekkel láthassa el. A hol a helybeli viszonyok ezt megengedik,
a nélkül, hogy a kórház környékét fertznék, mindenesetre követésre méltó

példa. A betegek összes fehérnemit is az apáczák varrják. A nagyszombati
kórház 1903-ban egészen megújhodott. Dr. Reisz Gedeon miniszt. osztály-

tanácsos és dr. Zsigárdy Aladár megyei forvos, nemkülönben dr. Christián

János igazgató-forvos felszóllalásainak és sürgetéseinek érdeme, hogy az

elavult fépület helyett 151.000 korona költségen, a megye egészen új pavil-

lonokat emeltetett, melyeket 1904-ben adnak át rendeltetésüknek. A régi

épület földszinti része pusztán gazdasági czélra fog szolgálni. Ezenkívül
újonnan épült egy sebészeti pavillon 60—70 beteg, egy földszintes 12—16 ágyas
épület pedig fertz betegek számára; továbbá ferttlenít helyiség, tetem-
kamara és még a szükséges gazdasági épületek, istállók. A kórház most már
152 beteg befogadására képes. Évi betegforgalma már eddig is meghaladta
az 1345-öt is, holott 10 évvel ezeltt alig volt 300—400 az évi beteg-
forgalom; ez a legfényesebb bizonyítéka annak, hogy a kórház élén arra

alatt gyógyítható. így, ha a tápdúsabb takarmányhoz csontlisztet kevernek, a beteg állatok
8—12 hét alatt gyógyulnak. (Gracsányi— Velits).

Az állami kórházban észlelt osteomaláriás betegek legnagyobb részénél kifejezett

phosphor-vizelés — phosphaturia — volt jelen. E tapasztalati tényt véve a gyógykezelés
kiinduló pontjául, esontlágyulásban szenved betegeimnek, már évek óta chloroformban
oldott phosphort adtam belsleg, a megfelel legjobb étrenddel támogatva.

E gyógyítómóddal, ha nem is értem el teljes gyógyulást, de sok esetben a kínzó
csontfájdalmak csökkenése s a járás feltn javulása volt az eredmény. Nem tagadom, hogy
a csontlágyulás legbiztosabb gyógyítási módja a Fehlingtl ajánlott petefészek-kiirtás ;

—
castratio — dr. Velits tanár, a pozsonyi bábaképz-intézet érdemdús igazgatója ezt a
módszerét már több esetben a legfényesebb eredménynyel alkalmazta is, de azért a csont-
lágyulás minden esetében tanácsos, a nevezett mtét végrehajtása eltt, a bels szerekkel
való gyógyítást is megkísérlem.

Xem czélom, hogy e helyen, a megszabott szk keretet átlépve, a csontlágyulás
oktanával, elterjedésével és gyógyítási módjainak szigorúan tudományos ismertetésével foglal-
kozzam. A kiket ez közelebbrl érdekel, utalok dr. Velits tanár : „A csontldgyulás gyógyí-
tásáról' és „További adatok a csontlágyulás sebészi gyógykezeléséhez" czím alapos és a tárgyat
minden oldalról tüzetesen megvilágító értekezéseire, nemkülönben Taujfer Vilmos budapesti
egyetemi tanár „Osteomalária" czím magvas mvére (Belgyógyászati kézikönyv Il-ik köt.)

A gyermek-
védelem.

Korházak.
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hivatott szakférfiú áll, és hogy a rendszeres és jó kórházi ápolást már maga
a üép is megszokja. Restaurálták a kápolnát is. Mindenesetre a kórháznak
ez a megújhodása legszebb 25 éves jubileumi kitüntetése Chrishán János f-
orvos-igazgatónak. E mellett van Nagyszombatban még városi kórház is,

továbbá a cs. és kir. hadseregbeli elmebetegek számára külön katonai kincs-
tári kórház, 200 elmebajos számára. Végül van még egy kisebb, alapítvá-
nyokból fenntartott járási kórház Dunaszerdahelyen, 20 ágyra berendezve,
dr. Garzó Aladár járási orvos igazgatása alatt.

Egészségügyi tekintetben, a növekv gyáripar mellett, fontos a mun-
kásokról való gondoskodás is, mind általános hygienikus érdekbl, mind pedig
azért, mert a gyárakban történik a legtöbb sebesülés. Munkásbetegsegélyz-
pénztár nincs a vármegyében, de van Pozsonyban, a megye területén, ennek
Nagyszombatban van fiókja önálló hatáskörrel. Más helyeken, a hol gyárak
vagy nagyobb ipartelepek vannak, csak pénztári orvosokat tartanak, így
Bazinban, Dévényújfaluban, Dunaszerdahelyen, Somorján, Malaczkán, Stomfán.
A nagyszombati czukorgyárnak orvosa dr. Vadovits, a nagyszombati maláta-
gyárnak, mely gazdasági szeszgyárral is össze van kötve, dr. Frommer, a
diószegi czukorgyárnak dr. Spányi Géza és Löwinsohn sebész, a magyarfalusi
czukorgyárnak dr. Pach, a bazini téglagyáraknak dr. Franzl, a dévényúj-
falusi mészégetk orvosa dr. König., stb. A megye területén fekv községek
legnagyobb részében a köztisztaság általában fogyatékos. A lakások udvarain
sok a piszok és a mindenféle trágyadomb és trágyáié, meg a disznópocsolya,
melyek nagyon sokszor éppen a kutak közelében vannak és fertzik a talajt

s vele együtt a kutak vízét. 1

Az orvosoknak külön orvosegyesületük nincs a vármegye területén.

Az Országos orvosszövetségnek azonban van pozsonymegyei fiókja, melynek
54 orvos a tagja. Elnöke dr. Zsigárdy Aladár megyei forvos. Feladata a
szövetségnek az orvosi rend érdekeinek megóvásán és fejlesztésén kívül, az
orvosi tudomány népszersítése. Közgyléseit e végbl, népszer eladásokkal
összekötve, évenként a vármegye más-más helyein tartja. A közegészség-
ügynek mindenesetre nagy hasznára lenne, s ez országos érdek is, ha a
hygienikus követelmények, a betegségek profilaxisának módjai és eszközei
fell való felvilágosítással, a lakosok egészségügyi viszonyainak figyelemmel
tartásával és megfigyeléseik közlésével, a lelkészek, tanítók, jegyzk, az

orvosok munkáját támogatnák, elmozdítanák. Ez volna a legszebb feladatuk
mindazoknak, a kikre a nép lelki és anyagi gondozása bízva van.

A betegek üdülésére és gyógyulására nézve szintén fontos gyógyforrások
üdüiö helyek. gS fúrdöintézetek a vármegye területén kevés számmal találhatók ; ámbár

üdülhelyekül Pozsonytól kezdve egészen a vármegye határáig az erd-
in nította Kis-Kárpátok szép völgyei bven kínálkoznak. Ismeretesebbek a

szentgyörgyi kénes hideg forrás, melyet ivásra és fürdésre használnak, fleg csúz

és görvélykór, nemkülönben idült brbajok ellen. A bazini vasas forrás, mely
fürdintézettel kapcsolatos, Bazin városától kocsin 25 percznyire fekszik, szép

fenyvesek között, a zord északi szelektl védve. A kétemeletes fürdépület-
ben 45 bútorozott vendégszoba van. A vasas gyógyforrás 1000 részében 3

- 10°

szénsavas vasoxid van. Jó sikerrel használható vérszegénység, sápkór, angol-

kór és ni bajok eseteiben. A fürdhely kitn levegje egyúttal jó hatással
van lábbadozó betegekre is. A vasfürdket részint márvány-, részint fakádakban
készítik. Ugyan e helyen hidegvízgyógyintézet is van, melyben idegbajokat,

idült gyomor- és bélbántalmakat, brbetegségeket stb. gyógyítanak. Fürd-
orvos és tulajdonos dr. Steiner R.

Szélesebb körökben ismertebb már a modori Harmonia-telep, melyet
nagyobb számmal keresnek fel fvárosi családok is, úgy hazánkból, mint a

szomszédos Ausztriából. A telep Modor szab. kir. város közelében fekszik,

s fenyvesek borította hegyalján, pompás szálerdben, 300 méter tengerfeletti

magasságban, a zord északi szelek ellen védve. A nyári hmérsék közép-

1 Rendes illemhely a megye területén — kivéve a városokat és néhány nagyohh
községet — bizony kevés van, st nagyon sok helyt még híre sincs, holott okkal móddal
ezen a bajon is lehetne segíteni, és az emberi ürüléket, mint a legtartalmasabb trágyát, a

szántóföldek javítására is lehetne értékesíteni. Ismeretes, hogy illemhelyek hiánya, vagy
rossz szerkezete mennyi mindenféle altesti betegségnek az okozója.

Gyógyforrások,
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foka + 22° C. Levegje tiszta, pormentes és ozondús, mely a légzszervekre
kitnen hat. Az erdkben nem kevesebb, mint 75 kilométer út áll a sétálók

rendelkezésére. A fenyves- és lomberd területe 4200 kat. hold. Van a telepen

14 nyaralón kívül vendégl, azután postahivatal, telefon. Modor városából

fél óra alatt gyalog is kiérhet az ember. Van külön uszodája és kádfürdje.

A nyaralótelep vízvezetékkel is el van látva, mely a jó friss ivóvizet a Zslábek

nev erdei forrásból kapja. Hurutos bántalmakban, valamint idegbajok-

ban, az emésztési szervek betegségeinél, váltóláznál, nemkülönben lábbado-

zóknak utógyógymódra ajánlható. Azonban tüdbetegeknek kiválóan alkalmas

tartózkodási hely, mert széltl ment éghajlata, jó ivóvize, kitn levegje,

végtelen fenyveserdi mindazokat az elnyöket nyújtják, melyeket hazánknak
talán egyetlen hetye sem. Modor mellett szólnak még azok a rendkívüli

sikerek is, melyeket az odaküldött számos tüdvészes beteg már eddig is el-

ért. A villatelep jókarban tartásáról és ismertetésérl a modori turista-egye-

sület gondoskodik. A telep állandó orvosa dr. Horony Vincze városi forvos.

Pozsony városában már századok óta szervezett egészségügyi adminisz-

tráczióval találkozunk. A közegészségügyi intézmények; népjóléti alkotások

terén pedig nincs vidéki város Magyarországon, mely vele mérkzhetnék;
történetileg pedig ez intézmények terén gazdagabb múltra tekinthet vissza,

mint a fváros, melyet egyes intézményeivel megelzött. Tagadhatatlan, hogy
a fváros egészségügyi intézményeinek megteremtését és fejlesztését, a fürd-
ket leszámítva, a török hódoltság okozta pangás akasztotta meg, a mitl
Pozsony meg volt mentve; mindamellett nem vitatható el tle az a dicsség,
hogy az egészségügyi intézmények terén övé volt a vezet szerep.

Noha az okiratok legnagyobb részének elpusztulása miatt tüzetes képet

nem adhatunk Pozsony város orvosi történetérl, annyit a néhány adat is

bizonyít, hogy Pozsony városában, maga a hatóság is már régtl fogva éber

gondot fordított az egészségügyre. A XIV. század elején, egy 1309-iki káp-
talani okirat tanúsága szerint, már volt Pozsonyban kórház, egyszersmind
szegényház, melynek keletkezése azonban jóval régibb, visszanyúlik a XII.

századba. 1332-ben Róbert Károly Jacobus nev udvari orvosa pozsonyi pré-

post volt s ebben az évben nevezte ki csanádi püspökké. 1376-ból egy rendelet

maradt fenn, mely már a mészárosok rendszabályozásával foglalkozik egészség-
ügyi szempontból s megtiltja, hogy borsókás húst áruljanak. Egy más okirat

szerint világos, hogy a XV. században városi orvos is mkökött.
A város, mint a többi város is a középkorban, igen sokat szenvedett

a behurezolt pestis-járvánjroktól. Pestis-járványok dúltak a feljegyzések szerint

a következ esztendkben: 1100, 1117, 1119, 1126, 1147, 1187, 1193, 1202,

1224, 1227, 1239, 1242, 1270—71, 1282, 1305, 1307, 1311, 1316—17, 1337,
1312—1343, 1345, 1347—1351, 1359, 1365, 1382, 1410, 1425, 1448—1449,
1454—57, 1471—72, 1477, 1482—84, 1491, 1500, 1503—4, 1506—8. 1526-ban
Bécsbl hurezolták be s hosszabb ideig dühöngött, ismétldvén az 1562,

1572, 1586, 1622, 1625, 1644, 1655, 1678, 1690. években, de ktüönösen
1709— 13 közt, a mikor a pestis leküzdésére külön egészségügyi bizottságot

is állítottak fel Pozsonyban. Ezután azonban, megsznvén a török háborúk, a
szigorú határzár miatt Keletrl nem hurczolhatták be többé a pusztító vészt.

Az 1831-ben fellépett és 1855-ben ismét kiütött kolera már nem sok kárt tett.

Ebben a sok óvóintézkedésnek is volt része, a mit annál inkább állít-

hatunk, mert ugyanakkor Nagyszombatban dühöngött a kolera.

Említettük, hogy már a XII. században létezett itt kórházzal kapcsolatos
szegényház, melyet szt. Lászlóról neveztek. Ezt a szt. Antalt követ keresz-
tes rend alapította és tartotta fenn. 1 Ennek sorsáról a XII. és XIII. században
igen keveset tudni. 1241-ben a tatárok felégették, 1271-ben Ottokár cseh
király betörésekor érte nagy kár. A város tulajdonába ment át; de azért a
keresztes rend fenhatósága alatt maradt egészen 1397-ig, a mikor a háborús
viszonyok miatt hanyatlásnak indulván, a rend összes javadalmaival és jogai-
val átadta Pozsony sz. kir. városnak. A második szintén igen régi intézmény

Pozsony
egészségügye.

Történeti

visszapillantás.

1 Dr. Vámossy István : A pozsonyi katholikus polgári ápoló intézet. — Dr. Ortvay
Tivadar : Pozsony város története I.
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a Lazaret néven ismert városi aggápoló intézet, mely a hatvanas évek köze-
péig községi kórházul is szolgált. Ezt a XV. században alapították.

A XVII. században ismét újabb kórházzal gazdagodik a város. Szelep-

cséni/i György esztergomi érsek 1669-ben ugyanis megtelepíti az irgalmas
rendel s a mostani vásártéren építi fel kórházukat. 1732-ben a „Szent

Erzsébetrl" nevezett irgalmas betegápoló apáczák települnek meg és alapítják

ni betegek számára kórházukat. Ugyancsak a XVIII. század elején alapítják

az izraeliták is a maguk kórházát. A XIX. században a kórházak száma
megkétszerezdik. A cs. és kir. helyrségi kórház, az evangélikusok kórháza,
majdnem egyidben pedig a Ferencz József-gyermekkórház és az országos
kórház ekkor keletkeznek s az országos kórház, nemsokára állami kórház
néven, Pozsony nevezetessége és az ország egyik jelentékenyebb egészség-
ügyi intézményévé lett. A kórházak sorát bezárja az 1883—84-ig épült és

iss5_ben megnyílt m. kir. bábaképz. Való tehát, hogy kórházak dolgában
Pozsonynyal egy magyar város sem mérkzhet, még Kolozsvár sem. Ebbl
is látható tehát, hogy az orvosi karral ellátott harmadik egyetem csakis

egyedül Pozsonyban volna legczélszerbben és legolcsóbban felállítható.

Fekvés. Pozsony városának egészségügye különösen a vízvezeték behozatala

ós a talaj tisztántartására szükséges csatornahálózat tetemes kibvítése óta

jelentékenyen javult. Az egészségre kedvez feltételek egyik nevezetesebbje,

a miért sokan kedvelik és lakóhelyi választják, a városnak valóban szép

és kedvez fekvése. Körösköri, mind a hegyeken, melyek lejtin a város

nagy része épült, mind a Duna két partján, különösen azonban bal partján

erdk, ligetek, közkertek, nemkülönben szép és terjedelmes magánkertek
terülnek el. E helyen meg kell említenünk, hogy a természeti szépségekkel
pazarul megáldott Pozsony egészséges voltát csak fokozzák a köztisztaság,

a kitn jó ivóvíz és a tiszta friss leveg stb. Hátrányos ellenben szeles

volta, mert átlag egy évben teljes szélcsendes nap alig van 5—6, a mi a

járványok kifejldését, terjedését elhárítja ugyan, de a légzszervek meg-
betegedését és a csúzos bajok keletkezését nagyban elsegíti, annál inkább,

mert hiszen az élénkebb szelek a leveg gyorsabb lehtését okozzák, a

nagy hfokkülönbözetek pedig könnyen káros hatással járhatnak az emberi
szervezetre.

Hogy azonban Pozsony városának egészségi állapota a szükséges hygieni-

kus követelmények foganatosítása óta örvendetes javulást mutat s nemsokára
a legkedvezbb hygienikus viszonyokkal bíró városok közé fog tartozni, azt

a halálozási arány fokozatos és jelentékeny csökkenése bizonyítja legjobban.

Halálozási Az 1883—85. években 48,006 lakos mellett az évi halálozás volt az
statisztika, idegenekkel együtt 1693, 1938, 1866, vagyis ezer lakosra 40-89°/00 ,

40-3°/00 ,

37"6% volt az évi halálozási arányszám. Az idegeneket (többnyire kórház-

ban elhaltakat) leszámítva, 36"93°/00 ,
36'47 o,

33-3 /00 . Ez utóbbi az igazi helyes

arányszám, mert hiszen a már betegen érkezettek halálesetébl a város rendes

lakosságának egészségi viszonyaira nem szabad következtetni és ítéletet al-

kotni. Az 1901—1903. években már feltnen jobb egészségi viszonyokat

látunk. 65,867 lakos mellett a meghaltak száma még abszolúte is kisebb,

annál inkább mutat kedvez jelenséget a relatív arányszám. Az említett

években idegenekkel együtt meghalt 1793, 1973, 1722 személy (az 1902.

esztend országszerte rossz volt, a mit az abnormis idjárással lehet össze-

köttetésbe hozni) az idegenek leszámításával ugyanez években 1438, 1574

és 1365, ezer közül tehát 21-83<>/
00)

23-89°/00 , 22-39%o- Ez kétségbevonhatatlan

javulás, melynek egyik foka mindenesetre a várostól 1894 óta birtokba vett

vízvezeték általános és kötelez bevezetése. A nem természetes halál-ok nagy
százalékkal szerepel Pozsony város halálozásai közt, a minek régtl fogva

megfigyelt és feljegyzett oka az, hogy a Dunából sok Ausztriából származó

öngyilkos tetemét fogják ki, a melyeket a víz sodra, a folyamnak Pozsonynál

történ elágazása miatt, a város határában tesz partra. A vízbefúltakon és

akasztottakon kívül az arzén- és foszformérgezés esetei szaporítják nagyobb
mértékben a nem természetes halállal kimúltak számát. A míg a vármegyé-

ben 1*90—

2

-20közt változik a nem természetes halál-okok perczentuális száma.

Pozsony városában ez arányszám fleg a mondott ok miatt 3'60—

4

-

46, tehát

majdnem kétszerese az országos átlagnak, mely a 3"37% -ot nem haladja túl
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A születések és halálozások közti arányszám összehasonlításából azt születési- és

látjuk, hogy a lakosság természetes szaporodása, viszonyítva több más város-
ha

a

a
any

asi

hoz, els sorban pedig a fvároshoz, éppen nem volna kielégít. A nyers
számokból azonban nem szabad végkövetkeztetést vonnunk, hanem tekin-

tetbe kell vennünk a magyarázó körülményeket. Fentebb említettük, hogy
a kórházakban elhalt idegenek mennyivel emelik a halálozási hányadot.
Szintúgy emelik a katonahalottak, holott a katonaság, a népmozgalmi vál-

tozásokban kevéssé számba jöv tényez. Tekintetbe kell vennünk továbbá
azt is, hogy Pozsonyban sok nyugdíjas öreg ember telepszik meg, a kiknek
halálozási aránya természet szerint mindenesetre magasabb, mint a benn-
lakók aránylagosan eloszló korosztályainak halálozási hányada. Mindezeket
tekintetbe véve, kedvezbben kell megítélnünk az egészségügyi helyzetet,

semmint azt a nyers számbeli eredmények mutatják.

Tíz év alatt, vagyis 1894-tl bezárólag 1903-ig, Pozsony városában
összesen született 21,528, elhalt 19.123 személy, a természetes szaporulat

tehát ez id alatt csak 2405 s ez a 65.867 lakos után (katonákkal együtt)

számítva, nem egész 4%o, tehát magában véve nagyon kicsiny az 1 száza-

lékot meghaladó országos szaporulattal szemben. Biztató azonban a jövre
a születések arányának állandó emelkedése, a halálozások arányának állandó
fogyása, melyet csak kivételesen zavart meg az 1902-iki országszerte ked-
veztlenebb esztend.

A születések és halálozások évi mozgalmát, az utolsó 10 év alatt, Beck
Vilmos állami anyakönyvvezet adatai szerint a következ táblázat mutatja
Pozsonyban

:

1894. szül. 1867 meghalt 1787 szaporulat 80 1899. szül. 2144 meghalt 2033 szaporulat 111
1895. ., 1°07 .. 1811 „ 96 1900. „ 2278 „ 2033 „ 245
1896. .. 2117 „ 1805 ,. 312 1901. „ 2251 „ 1952 „ 329
1897. „ 2046 „ 1929 „ 117 1902. „ 2260 „ 2100 „ 160
1898. „ 2272 „ 1863 „ 409 1903. „ 2386 „ 1840 „ 546

Az 1903. év szaporulata már némileg közeledik az országos évi átlag
10° oo-hoz. Óhajtandó, hogy így maradjon növekedése.

A halálozás okai között itt is a legnagyobb számmal a tüdgümkór
szerepel ; mellette a légzszervek bántalmai közül a tüdlob, úgy hogy e két
légzszervi betegség, az összes halálozásoknak körülbelül negyedrészét okozza.

Utánuk legnagyobb hányaddal szerepel a gyermekek gyomor- és bélhurutja.

A halált okozó fbb betegségek az utolsó 4 év alatt Tauscher Béla városi

forvos adatai szerint a következk voltak:
1900. 1901. 1902. 1903.

Gümkór 243 244 278 268
Tüdlob 188 177 249 178
Gyermekek gyomor- és bélhurutja ... ... ... ... ... 242 171 192 166
Veleszületett gyengeség 99 97 107 104
Aggkori végkimerülés 106 112 117 120
Fertz kórok 46 86 149 31

Kiegészíti ezt a képet a légzszervek bántalmainak orvosi megfigyelés
alapján történt feljegyzése. Légzszervek bántalmaiban orvosi gyógykezelés
alatt állottak: 1900-ban 1523, 1901-ben 1709, 1902-ben 2036, ebbl gümkóros
volt 312, 334

;
437.

A gyermekhalálozás aránya javult, de még mindig elég nagy. Neveze-
tesen 1901-ben 65,867 lakost számítva, az 1793 halott közt volt 586 1—5
éves gyermek, 1992-ben 1973 halott közül 773, 1903-ban 1722 halott közül
493. A legtöbb gyermekhalálozást a bél- és gyomorhurut okozta. 1901-ben
171, 1902-ben 192, 1903-ban 166. A fertz kórok 1902-ben nagyobb számmal
ragadták el a gyermekeket, mert az elhaltak száma 149 volt, ellenben
1901-ben 64, 1903-ben pedig csak 17.

Dajkaságba 61 gyermek van adva; 89 lelenczet az Izabella-menedék-
házban ápolnak.

Az egészségügyi viszonyok javulására jelentékeny befolyással vannak
a hygienikus követelményeknek megfelelbb új házak építése, a vízvezeték
általánosítása és a jobb csatornázás.

Az egészséges lakások száma az új építkezések által folyvást szaporodik. Lakás .

Ez mindenesetre örvendetes körülmény és mértéke a város emelkedésének viszonyok
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meri a míg 1800-ben Pozsony bel- és kültelkén 2075 ház volt, addig 1903-ban
már 2598-ra emelkedett a házak száma. Ez id szerint hivatalosan bejelentett

lakás van: 10.003 utezai. 14.012 udvari szoba, pinezelakás nem több
mint £5. Egy házra jut átlag 25, egy szobára tehát nem esik egészen 3

egyén. A rohamos építkezés szükségét nagyon is megfejti ama körülmény,
hogy még Pozsonyban 1850-ben csak 42.064, 1860-ban 46.540, 1880-ban
18.006 lakos volt, addig 1890-ben 52.411-re emelkedett a lakosok száma vagyis
az utolsó 40 év alatt 24% volt a lakosság szaporodása. Azonban 1890—1900-ig
•~>2.41 1-rl már 65.867-re emelkedett a lakosok száma, tehát az utolsó 10

évben 13.456 volt a gyarapodás, vagy is több, mint 40 év alatt. E bámulatos
gyarapodás oka mindenesetre Pozsony gyáriparának óriási fellendülésében s

vele együtt a munkások ezreinek beözönlésében és számos hivatalnok lete-

lepedésében keresend. Az uj lakóházakban csak 1903-ban 127 fürdszoba
épült, a mi mindenesetre kedvez az egyéni tisztaság mértékének emelkedésére,
s a vagyonosabb lakosság ma már nemcsak keresi, hanem elegend számmal
meg is találja azokat a lakásokat, melyek fürdszobával is el vannak látva.

Hátrányos azonban és a lakók egészségében sok zavart okozhat, habár ideig-

lenesen is, hogy a háztulajdonosok a ház jövedelmezségének mielbb való
kihasználása végett, ideje eltt eszközlik ki a lakhatási engedélyt, s a nedves
lakások csúzos, hurutos és szívbetegségeket okozhatnak. Ezen a lakhatási

engedélyek feltételeinek szigorításával és erélyesebb ellenrzéssel kellene

segíteni. Mert az tény, hogy az újonnan épült házak tökéletes kiszáradására

az építkezés befejezte után legalább is 1 év szükséges. A kiszárítás gyor-
sítására használt mesterséges szénftés csak illuzórius.

A kültelkeken épület uj házak mind modern épületek, felszerelve az

építészeti technika legújabb vívmányaival, villamos világítással, megfelel
csatornázással és árnyékszékrendszerrel, ellenben a belvárosban még a szk
utezákban a legtöbb ház keskeny és tzveszélyes falépcsivel, szk udvarával
éppen nem felel meg a hygienikus követelményeknek, s hogy tömegesebben
nem tódulnak az új épületek felé, a kiket foglalkozásuk nem köt a bel-

városhoz, az csak a modern lakásoknak a fvárosi árakhoz hasonló drága-
sága okozza.

Mint fontos egészségügyi haladásról, meg kell külön emlékeznünk a

munkásházakról is. A városnak a Kárpát-utczában van 10 munkásháza,
melyek 1900-ban pavillonrendszerben épültek, kertektl környezve. A minta-
szer beosztású házak mindegyikében 12 világos, napos lakás van a szük-

séges mellékhelyiségekkel, tehát összesen 120 lakás, még pedig 90 egyszobás
(konyhával és kamrával) ós 30 kétszobás lakás. Az egyszobás lakás évi

bére 140, a kétszobásé 200 korona. Jelenleg jóváhagyását várja dr. Szántó

Henrik városi mérnök terve, a mely szerint már 1905-ben felépülnek a

Thuróczy-féh alapítványi házak hivatalnokok és részben mimkások számára,

még pedig négy 3 emeletes ház 112 lakással. Diesérleg kell megemlíteni
a Dynamitgyár, a Stollwerck, Hubert és Kühmayer-fé\e munkásházakat és a

Schulpe-íéle munkástelepet, melyek mind hozzájárulnak a munkások egész-

ségének, anyagi jólétének és ethikai érzésének emeléséhez, nemkülönben
szocziális bajaik részleges orvoslásához.

E munkástelepek között különösen ki kell emelni a Sáncz-utczában
lev Schulpe- féle telepet. Törökkanizsai Schulpe György volt az els hazánkban,
a ki belátván az egészséges munkáslakások szükségét, megkezdte Pozsonyban
azok építését s a mintaszeren épített munkástelepen sok munkás talál egész-

séges és olcsó lakást és áldja a nemeslelk úttört, a kinek fáradhatatlan

Uizgalma és ösztönzése folytán ma már Pozsonyban 700 olcsó és egészséges

innnkáslakás van.

A Schulpe-telep hét épületbl áll, 36 lakással ; van fürdje, kasziuó-

helyisége, 2500 kötetbl álló könyvtára, házi gyógyszertára az els segélyre,

a házban vízzel öblíthet angol klozettek, minden családnak 100 D m.
zöldséges kertje. A lakások egy szobából, konyhából és mellékhelyiségekbl
állanak, egy évi bérük csak 120—180 korona. Schulpe György még bvíteni

akarja telepét, néhány ingyenes lakást és kápolnát is szándékozik építeni,

szóval telepét minden tekintetben a legmagasabb színvonalra akarja emelni.
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A vízvezeték általánosítása Pozsony város közegészségi állapotát nagy
mértékben és jótékonyan alakította át. A város talaja ugyanis már nagyon
be volt szennyezve, minthogy a csatornahálózat kiépítése eltt a házak
szennyvize és az ürülék a szk udvarokon lev rosszul kifalazott pöcze-

gödrökbe folyt, a honnan a talajba átszrdött. E pöczegödrök közelében

voltak rendszerint a kutak is ; természetes tehát, hogy ezeknek a vize mind-
inkább fertzötté lett. Tífusz, vérhas, gyomor- és bélhurut állandóan ural-

kodtak. A város bölcsen belátta ennek tarthatatlanságát és nagy áldozat-

készséggel megváltotta a vízvezetéket, kiépítette a csatornahálózatot, a minek
áldásos hatása a közegészség javulására nem is maradt el, mert rövid id
alatt városunk régi kedveztlen egészségügyi viszonyait mintegy varázsütésre

átalakította s ez a rohamos javulás a halálozási arányszám fokozatos csök-

kenésében nyert legbiztosabb kifejezést. A tífusz megszntnek tekinthet,

legfölebb ritkán, a Fzfa- és Kertész-utczákban lev konyhakert-telepek

munkásai között fordul el évenként 1—2 eset s ezeknél kikutatható az ok
is, hogy a trágyázott földbe ásott öntöz-kutak vizébl ittak. Elfordul még
a hidászkatonák között is, a kik fárasztó gyakorlataik közben a Dunából
merített vízzel oltják szomjukat. A pozsonyi állami kórházban ápolt tifusz-

betegek legnagyobb részben nem városiak, hanem Pozsonymegyébl valók.

A vízvezetéket 1886-ban építette egy magánvállalkozó; vízét az úgy-
nevezett Kásmacher (Sajtos) szigeten fúrt kút szolgáltatja, a melynek átmé-
rje 2

-5 méter, mélysége 12 méter, a víz magassága pedig 4—6'5 méter. Jól-

lehet, hogy ez a kút úgyszólván a Duna közepén van, vize mégsem átsz-
rdött Dunavíz, hanem tiszta forrásvíz, mely a Duna vizétl teljesen külön-
böz, a mit legjobban bizonyít a két víz végyelemzése. E forrásvíz kemény,
keménysége lu—14 fok között ingadozik, a Duna vize lágyabb, melynek
keménysége 8—10 fok között változik; a forrás vize szerves részeket nem
tartalmaz s vízállása a Duna vízállásától teljesen független. A víz tehát

igen jó, baktérium-tartalom szempontjából pedig legjobb az országban, st
felülmúlja a bécsi híres „Hoehquellenwasser 1

' vizét is, mert míg ebben köb-
ezentiméterként még mindig 4000 baczilluskultura van, addig a pozsonyiban
alig található 5—6 kolónia köbczentiméterenként. Hanem kezdetben az volt

a baj, hogy bevezetését nem tették kötelezvé, egyedül a háztulajdonosok
tetszésére volt bízva, hogy bevezessék-e vagy sem és így legtöbbje költség-

kímélésbl nem is tette. A lakosság azonban belátván a vízvezeték jóságát,

szükségességet, kívánta annak városi tulajdonná tételét s 1894-ben a tör-

vényhatóság 1.100,000 forinton a vízvezetéki társulattól megvette s egyszer-
smind szabályrendeletileg, záros határid alatt, kötelezvé is tette bevezetését.

A vízvezeték 3000 köbméter
t
vizet ád naponként, esztendnként tehát egy

millió köbmétert szolgáltat. Ámde ez kevés, mert egy lakosra 45 liter jut,

holott naponként és személyenként legalább is 100 liter kellene. Ezt a víz-

mennyiséget azonban a jelenlegi kút nem szolgáltathatja, s miután a város-
ban a miüt évben is 91 új ház épült, világos, hogy a jelenlegi kút elegend
vizet nem adhat, minek következtében új kút fúrása, tekintve a város rohamos
fejldését és a köztisztaság követelményeit — az utczák öntözését, stb. -

elengedhetetlenül szükséges.
Pozsony város közegészségi viszonyainak kedvezbbre fordultában a

vízvezeték mellett jelents szerepe van acsatornahálózat végleges kiépíté-

sének is. Eddig Pozsonynak összesen 42 kilométer hosszú utczai csatorna-
vezetéke volt, most ugyanannyi van építés alatt a régi hálózat kiegészítésére

;

ezenkívül a város további kiépülésével még 18 kilométernyi csatornaháló-
zatra lesz szükség. A csatornahálózat úsztató rendszerben, betoncsövekbl
készült, másfélmillió korona költségei. Befejezése 1907-re várható. Ekkorra
minden háztulajdonos arra is kötelezve lesz, hogy az árnyékszékeket víz-
vezetékkel lássa el, a mi a befejezetlen csatornarendszer mellett, még ez
ideig nem volt kivihet. Ez bizonyára ismét hatalmas lépéssel viszi elre a
város egészségi állapotának javítását s a halálozási arányszám tetemes csök-
kenését. Ezzel a talaj ártalmas kipárolgásától és a csatornahálózat pangó
tartalmának bzétl is teljesen megszabadul Pozsony lakossága.

A mennyire azonban elismeréssel szólhatunk a vízvezetékrl és csa-
tornázásról, annyira elitélleg kell nyilatkozni avágóhídról, mely Pozsonynak

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 25
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Vágóhíd.

Piacz.

Köztisztaság.

Prostituczió.

közegészségi tekintetben, mondhatni egyedüli Achilles sarka. E tarthatatlan
állapoton annyival inkább kell segíteni és fel kell állítania modern hygienikus
követelményeknek megfelel vágóhidat, mert hiszen Pozsonyban évenként
nem kevesebb, mint 34,000 állat kerül levágásra; az 1903-ik esztendben
9159 szarvasmarha, N362 borjú, 1343 juh (és bárány) és 15.186 sertés lett

li'\ ágva.

A piacz állapota sem kielégít. Tisztasága és ellenrzése még hiányos.
Hamisított élelmiszerek, a közegészségügy nagy kárára, bven kerülnek
eladásra. Sajnos, hogy a hamisítások megtorlására még ma sincs elég szigorú,
st joggal követelhet drákói szigorúságú törvényünk, s a meglevnek alkal-
mazása ellen is jogos a panasz. Néhány száz liter tej kiöntése, vagy a romlott,
éretlen gyümölcs elkobzása nem elég elriasztó példa és a hamisítás ennek
következtében vigan folyik tovább. Jelentékeny közegészségi tényez még a
pozsonyi tej csarnok-szövetkezet is, melynek czélja jó és hamisítatlan tejjel

látni el a lakosság egyrészét. Ez a szövetkezet évenként 1,250.000 liter tejet

és 80—90 métermázsa vajat bocsát árúba. Azonban távolról sem fedezi a
város tej szükségletét, mely naponként átlagosan 25,000 liter. A szükséglet
többi részét a szomszédos tejgazdasági telepek fedezik,

A piaczi ellenrzés, tisztaság és a már végtelenségig fokozódó drágaság
mielbb megkívánná egy vásárcsarnok felépítését, olyan módon természetesen,
hogy az élelmiszerek könnyebben ellenrizhet jósága mellett, azok olcsóbban
is lehessenek beszerezhetk. A vásárcsarnok terve is kész már, egy millió

koronába kerülne, de ennek kérdése épp úgy, mint a vágóhídé, már egy
évtizede vajúdik, s ha a helyi sajtóban és más nyilvános téren rendszeresen
fel is vetdik, az intéz körök, némely követeldz magánérdeket kímélve,

még mindig napirendre tértek fölötte, pedig ebben a kérdésben, a magán-
érdek sérelmével is érvényt kellene szerezni az egyetemes fontosságú köz-
érdeknek.

Köztisztaság dolgában csak megelégedéssel mondhatjuk, hogy Pozsony
nemcsak Magyarország egyik legtisztább városa, hanem kiállja a versenyt a

tisztaságukról híres nagyobb osztrák városokkal is. Az utczák és közterek

legnagyobbrészt aszfalttal és keramittal vannak burkolva ; az utczák locsolása

pedig rendszeresen történik, csak a házak elejének, a járdáknak elsöprésérl

nem gondoskodnak kell szigorúsággal. Közegészségileg hátrányos az is,

hogy a szemetet még mindig nyitott szemetes kocsik hordják s így a folyton

uralkodó szél a szemét szállékonyabb részeit széthordja. A szabadon kóborló

kutyák szennye, nemkülönben a káros ni divat által még mindig fenntartott

uszályok, az utczai por felverésével, sok betegségnek, különösen a tüd-
vésznek válhatnak terjesztivó. Okkal-móddal, hatósági beavatkozással is,

korlátozni lehetne és kellene is ezt a szerencsétlen divatot, a mint azt leg-

újabban a közegészség érdekében Prága város hatósága meg is tette. A köz-

tisztaság eszközeihez tartozó illemhelyek Pozsonyban oly czélszerek és oly

tiszták, hogy kiállhatják a versenyt bármely világváros hasonló czélú helyeivel.

Nagy csapás, különösen a fiatalabb nemzedék érdekébl, közvetve azon-

ban az egész jöv nemzedék egészségére, a prostitucziónak országszerte, de

Pozsonyban különösen feltn elfajulása és a titkos kéjnk elszaporodása.

A prostuticzió ügye elég szigorúan van rendezve, az engedélyezett nyilvános

házak száma 8 ; egyben 3-nál kevesebb és 10-nél több n nem tartható

;

rendes orvosi vizsgálat alatt állanak hetenként kétszer, de a tulajdonos is

naponként vizsgálja ket, úgy hogy e házakban bujakóros eset alig fordul

el 1"
o, ellenben a blenorrhea vagináé a 25%-ot is meghaladja. Végtelenül

sajnos azonban, hogy bár engedélyezett magán kéjn csak négy van, a rendr-
ségnek évenként mégis 30— 40 nt is kell titkos kéjelgés miatt megbüntetni
az 1879: XI. törvényczikk 81. §-a alapján; de ez mind kevés, mert ennek
daczára rendkívül sok a városban a titkos kéjnk száma, a kik az orvosi ellen-

rzés alól kivonván magukat, mert kenyérkeresetüket féltik, tulajdonképen

legveszedelmesebb terjeszti a venerikus betegségeknek, s a mellett, hogy az

ellenrzött nyilvános házaknak ártalmas versenytársai, számos szerencsétlen

fiatal életet tesznek tönkre és megmérgezik a jövend nemzedék egy részé-

nek testi épségét. Ellenük a törvényes eljárás sokszor teljesen lehetetlen s

a ma fennálló törvényes intézkedés mellett, velük szemben gyakran a rend-
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rség is egyenesen tehetetlenségre van kárhoztatva. A titkos prostuticzió

olyan hydra, melynek ha egy fejét levágják, tíz n helyette. Ezeken kívül

a városban, a veneriás betegségeknek a sok laza erkölcs cseléd és fiatalabb

gyári mnnkásn is terjesztje, a mi a nagyszámú katonasággal bíró váro-

sokban rendes, sajnálatos tünemény. Hogy a veneriás fertzés mennyire el

van terjedve s milyen csapás a városban, azt legjobban bizonyítja az az elszo-

morító körülmény, hogy a míg az állami kórházban 1890-ben még csak 433

ilyen fekv beteget ápoltak, addig ezek száma 1903-ban már 843-ra rúgott,

tehát tizenhárom év alatt majdnem 100 százalékkal emelkedett. Az ambuláns
veneriás betegek száma meg éppen megdöbbent.

A mi pedig Pozsonyban az alkoholizmus elterjedését illeti, legjobban Alkoholizmus,

illusztrálja, hogy magában a városban 1903-ban 150 korlátlan és 189 kor-

látolt khnérés korcsma volt, a kültelkeken pedig 48, tehát összesen 387.

(dr. Sajtos pénzügyi titkár hivatalos adatai.) Ezeken kívül szeszes italokat és

bort árusítottak még a kávéházakban, a szatócs- és vegyes-árú kereskedésekben
s a helybeli bortermelknél, kik 2 hetenként váltakozva, saját házukban mérik
ki saját termés boraikat. Pozsonyban 1903-ban elfogyott 28,492 hektoliter

bor, 17,680 hektoliter sör és 2950 hektoliter égetett szesz. Ebbl a néhány
számadatból is látható, hogy az anti-alkoholista egyesületnek, a Good-Temjriar-

rendnek, nagyon is sok a tenni valója városunkban.
Pozsony város hivdalos orrosx személyzete : 5 orvos, nevezetesen 1 tiszti

forvos, 1 rendrorvos és 3 kerületi orvos, a kiknek feladata a szegény
betegek ingyenes gyógyítása, a halottkémlés, a köztisztaság, piacz és köz-
egészségi viszonyok ellenrzése. Tiszti forvos : dr. Tauseher Béla kir. tan.;

rendrorvos; dr. Kováts György kir. tan.; kerületi orvosok: dr. Vámo?sy István,

dr. Mergl Ödön és dr. Jácz István. Az 5 orvoson kívül van még 3 egészség-
ügyi szolga is, kiknek feladata a hivatalos ferttlenítések végrehajtása és

más közegészségügyi teendk.
A pozsonyi polgári orvosok összes száma 63, ezenkívül 2 sebész és 5

fogorvos. Az orvosoknak a megyében mköd orvosokkal szemben való
aránytalan nagy számára már elzleg rámutattunk. Ez az aránytalanság
nem mai kelet, már 1865-ben a Pozsonyban megtartott orvos-természet-
tudományi kongresszuson is utaltak arra, hogy körülbelül minden ezer lakosra
jut egy orvos. Akkor már 46 volt az orvosok száma. Éppen ez az arány áll

fenn ma is, míg ellenben a megyében, a hol a helyrajzi viszonyok, neve-
zetesen a kerületek nagysága is követelné az orvosok nagyobb számát, 5—6000
lélekre is alig jut egy orvos. Okleveles bába Pozsonyban van 54, ezek közül
3 külföldi oklevéllel. Gyógyszertár van összesen 10, ezek közül 7 reáljogú,

2 személyes jogú, továbbá az Erzsébet-apáczák kórházi gyógyszertára, házi
használatra. Ellenrzésük a törvényben elirt módon, a rendrkapitány és a
kerületi orvos jelenlétében, a tiszti forvos által történik.

Kórházak tekintetében, mint már említve volt, Pozsony városa párat-
lanul áll az országban. Kórházainak száma 9, azonkívül van a városnak 2

fából készült és szétszedhet Doeeker-íéle járvány-kórháza, nemkülönben az
egészségügyre nézve szintén nagy fontossággal bíró több menedékhelye és
jóléti intézménye gyermekek és aggok számára.

Kórházai a következk :

1. Az állami kórház. Mint országos kórházat 1857-ben kezdték építeni, Áiiami kórház.

1860-ban már készen állott, de rendeltetésére nézve csak három év múlva
határozott a helytartótanács és így csak 1864 októberben nyílt meg a Virág-
völgy nev városrészben. Els alakjában 250 beteg felvételére volt alkalmas.
1867-ben teljesen felszerelve 382 ágyra rendezték be, 5 osztálylyal, neveze-
tesen : belgyógyászati, bujakóros- és brbeteg-osztály, sebészi és szülészi,

szemészeti és elmebeteg-osztálylyal. Hogy a kórház min messze vidékre
kiterjed, áldásos feladatot teljesít, azt legjobban illusztrálja az ápolt betegek
számának nagymérték szaporodása. 1884-ben 3775 beteget vett fel a kórház,
1903-ban pedig már 6900-ra emelkedett az ápoltak száma. Ennek megfele-
lleg a kórházat is át kellett alakítani és új építményekkel bvíteni. 1894-ben
még 400 volt az ágyak száma, 1903-ban már 800. 1884-ben kibvítették, új
csatornát, mosókonyhát építettek s 1888-ban a vízvezetéket vezették be.
1895-ben az egész padlózatot keményfából készült parkettel cserélték ki, s
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egyúttal a folyosókat fthetvé alakították át s az egészségügyi berendezé-
seket tökéletesítették. 1898-ban nevezetes eseményt jegyezhet fel a kórház
története, a mennyiben berendezték a Röntgen-laboratóriumot, az elst
Magyarországon. 1900-ban 700.000 korona költségen az elmebetegek, vala-
mint a fertz bajban szenvedk számára külön új pavillont, nemkülönben
kórboncztani intézetet emeltek. Minthogy azonban a kórház fekhelyeinek
száma a rohamosan szaporodó betegekkel szemben ismét csekélynek bizo-
nyult, az 1904. évi költségvetésben 300.000 koronát irányoztak el, részint

egy sebészi pavillon építésére, részint pedig az elmebajosok pavillonjának
kibvítésére. 1901-ben a világi ápolók helyébe apáczák léptek, a következ
évben pedig a kórház a betegek élelmezését házi kezelésbe vette át. Az élel-

mezés ezzel nemcsak javult, hanem fejenként és naponként 8—10 fillér meg-
takarítást is eredményezett, mert azeltt 1*87, st 1'93 koronába került egy
beteg, házi kezelésben ellenben 177— 179 koronába. Az összes kórházi
szükséglet 1903-ban 520,664 koronára rúgott; a 6900 beteg ápolási napja
mindössze 290,121, úgy hogy átlag egy beteget 37—38 napig ápoltak a kór-
házban. Az ápolási költség naponként 1'70 fillér.

Különösen nagy arányban emelkedett az elmebetegek száma; húsz év
alatt megnégyszerezdött. A míg 1884-ben csak 87 elmebeteget helyeztek
el a kórházban, addig 1903-ban már 356 volt ápolás alatt, st már 410-re is

emelkedett abban a pavillonban, mely eredetileg csak 200 elmebajosra volt

tervezve. Számuk rohamos növekedése az alábbi kimutatásból legjobban
kitnik. Az utolsó öt esztendben ugyanis a következ fbb betegségek
fordultak el:

Összes Fertz Tüd- Izületi Vérkeringési Elme-
beteg betegség gümkór csúz zavarok bajok

1899. 5098 134 151 68 194 179
1900. 5716 86 172 29 222 251

1901. 6450 203 170 86 169 294
1902. 6596 177 201 128 157 318
1903. 6900 126 205 144 157 356

Az állami kórház orvosi személyzete jelenleg a következ : Igazgató-
orvos áv.Pantocseh József, miniszt. osztálytanácsosi ranggal; osztályos forvos:
dr. Pávai Vájna Gábor, kir. tanácsos, a belgyógyászati, Dobrovics Mátyás a

br- és bujakóros-osztály, dr. Schmidt Hugó egyet, m.-tanár a sebészeti,

dr. Fischer Jakab az elmebajos, dr. Lippay Sándor pedig a szemészeti osztály

forvosa.
Bábaképz. 2. A legfontosabb egészségügyi intézmények egyike a ngyógyászati

klinikával egybekapcsolt m. kir. bábaképz-intézei. Ez intézet dr. Ambró János
igazgató-tanár vezetésével 13 ágygyal 1873-ban nyílt meg az állami kórház
egy elszigetelt helyiségében, és így történetének kezdete egybeforr az állami

kórház történetével.' Helyiségeinek czélszertlen voltát, valamint a tanuló nk
számának emelkedésével szemben való elégtelenségét már az intézet fenn-

állásának harmadik évében észlelték, a mit az akkor kiütött gyermekágyi
láz is legjobban bizonyított. Béreltek tehát két szobát a szomszédos házakban,
az elméleti oktatás megtarthatása czéljából, s a felvételre jelentkezket pedig

alkalmas lakással bíró szülésznknél helyezték el. Az igazgatónak 1880-ban

a belügyi ós közoktatásügyi miniszterhez intézett felterjesztése, feltárta a tart-

hatatlan helyzetet, mire a belügyminiszterrel egyetértve, Trefort Ágoston köz-

oktatásügyi miniszter elrendelte az intézetnek a kórháztól való teljes elkü-

lönítését, illetleg kitelepítését. Új épületet emeltek tehát a pozsonyi várhegy
délkeleti lejtjén, tágas kert közepén, melyben az intézet 1885 január 1-én

már megkezdhette mködését. 1890-ben az intézet a ni bajokban szenvedk
osztályával gyarapodott. Ugyanez évben dr. Velits Dezs neveztetvén ki az

elhunyt Ambró után igazgatótanárnak, az intézet újabb és rohamos emel-

kedése az érdemeit gyarapítja. A bábatanulók száma évenként 50, leg-

nagyobbrészt Pozsony, Mosony, Nyitra, Komárom, Gyr és Sopron vár-

megyékbl, de vannak nagyobb számmal Trencsén, Zólyom, Hont, Liptó

megyékbl is, valamint távolabbról, bár kisebb számmal Krassó-Szörény-

bl, Sárosból, Bács-Bodrogból s a közbees vármegyékbl. Az intézetben

1873-tól 1895-ig 1136 bába nyert oklevelet. A bábák oktatása a téli és a
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nyári hónapokban, hol magyar-német, hol magyar-tót nyelven történik. A ni
betegosztályon is folytonos növekedésben van a forgalom, különösen nagy az

ambuláns betegek száma.
Az intézettel kapcsolatos szülészeti polyklinikum 1891 óta áll fenn, czélja :

az intézetbe fel nem vehet, vagy magukat felvétetni nem akaró szegény anyák
orvosi segélyezése, a szülésnél a tanár, tanársegéd, intézeti bába segédkezése,

e mellett pedig a bábaságot tanulók ismeretének bvítése, különösen a rend-

ellenességek eseteinél, melyek az intézetben, ennek kevesebb beteganyagánál,

ritkábban fordulnak el. A polyklinikum mind a közönség, mind az orvosok

körében gyorsan hódított tért s pedig annyira, hogy már az els négy évben
350 esetben bizonyította jótékony voltát és czélszerségét. A polyklinikai

estek száma évrl-évre mindinkább szaporodik, legjobban bizonyítva ez

intézmény áldásos voltát, e mellett Velits tanár a ni osztályon a legritkább

mtéteket végzi igen szép eredménynyel. Mindkét állami intézet orvosi kara

gyakorlati elfoglaltságuk mellett még jelentékeny irodalmi mködést is fejt ki.

3. A pozsonyi katholikus polgári ápoló-intézet, vagy Szent Lászlóról nevezett

polgári kórház. Megemlékeztünk már róla, hogy a Szt. Antal szerzetesrendje

alapította, s 1398-ban ment át végleg a város tulajdonába. 1529-ben, mikor
a török sereg Bécsig vonult, lerombolták, de i". Ferdinánd király rendeletére

L543-ban újból felépítették ugyanazon a helyen, a melyen jelenleg is áll.

A Thököly szabadságharcz alatt, 1683-ban ismét elpusztult; a pozsonyi társas-

káptalan és a város azonban, magánadakozások segítségével, újra helyre-

állította. A XVIII. század végével hanyatlásnak indult s a XIX. század
elején, anyagi forrásaiban megfogyva, már-már az enyészet szélére került.

Több polgár 1830-ban összeállt, hogy megmentse az intézetet s ez a törek-

vésük sikerrel is járt. Nagy segítséget njmjtott Kom Miksa bécsi burgszín-

házi színész, a ki 10 éven át, önzetlenül, a pozsonyi színházban a kórház
javára évenként vendégszerepelt és fellépteivel összesen 10,791 forint 36 krt

szerzett a kórház alapjának. De még ezentúl is többször fellépett, hanem
most már fele részben a siketnéma-intézet javára. Pozsony városa ezért

díszpolgárrá választotta t. Több tekintélyes polgár jelentékeny adományokkal
vett részt az intézet újjáalakításában, kik közül Uhl Károly, az ápolóintézet

templomának adminisztrátora, különösen sok érdemet szerzett. 1830 októberben
Eudnay Sándor herczegprimás már felszentelhette az új épületet. Az intézetet

egyesület kezeli, de a városi tanács felügyelete alatt áll. Ápolás alatt tart

20 férfit és 20 nt. Intézeti orvos dr. Vámossy István, városi ker. orvos.

4. Az Irgalmasok kórháza. Alapította Szelepcsényi György, esztergomi
érsek 1669 ben. Itt kizárólag férfi-betegeket ápolnak. Van belgyógyászati és

sebészeti osztálya. Évi betegforgalma 6—700 fekv és 3000 járó beteg. Éven-
ként 5—6000 foghúzást végeznek. Intézeti forvos dr. Vámossy István.

5. ,,A Szent Erzsébet" apáczarend kórháza. Alapíttatott 1732-ben, kizárólag
ni betegek részére. Az ágyak száma 48. A belgyógyászati osztályon éven-
ként 300—350 fekv beteget ápolnak. A kórház gyógyszertárának felszerelése

igen érdekes ; a XVII. századból ered portartóival és palaczkjaival, méltó a
megtekintésre. Intézeti orvos dr. Vámossy István.

6. Az evangélikus kórház 1807-ben alapíttatott 20 ágyra, férfiak és nk
számára. Most 22 ágyra van berendezve; évi betegforgalma 160—190. Fenn-
tartása a kórházi alapból, továbbá jótékony adományokkal, esetleg hitközségi
segélylyel történik. A kórház kebelében 1891 óta diakonissza-képz intézet
is van, s évenként 6—8 ápolónt képeznek ki. A diakonissza ápolónk jók
és megbízhatók. Az intézet orvosa dr. Tauscher Béla kir. tanácsos s városi
tiszti forvos.

7. Az izraelita kórházat szintén a XVIII. században alapították, de
1811-ben a franczia hadjárat alkalmával leégett, úgy hogy 1812-ben újra
kellett építeni. A kórház jelenleg a pozsonyi izr.-orthodox hitközség szent
egyesületének, a Chevra Katusának a tulajdona s ugyanez is tartja fenn.
Az áuyak száma 28, az évi betegforgalom 50—60. A fenntartási költség
évenként 4 —5000 korona. A betegek legnagyobb része belbeteg. Rendel
forvos dr. Fischer Jakab államkórházi forvos.

A kórház kebelében van a boldogult „Erzsébet királyné" emlékére \\-_ b^3Ápo}°-

alapított izr. betegápolókat-képz intézet is, melynek czélja zsidó vallású

Irgalmasok.

Szt. Erzsébet
kórház.

Ag. ev. kór-
ház.

Izr. kórház.

képz-intézet.
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férfiakat és nket betegápolókká képezni. Elméleti és gyakorlati kiképzésben
részesülvén, magánbetegek mellé küldetnek további gyakorlatra, szegényekbez
ingyen, tehetsebbekhez megfelel díjazás mellett. Jelenleg már 3 alaposan
kiképzett izr. ápolón mködik.

Ferencz jóm 6f 8. A Ferencz József-gyermekkórházat Pozsony város hatósága 1853-ban
annak emlékére alapította, hogy az uralkodó a merényl Libényi gyilkos trétl
szerencsésen megmenekült. Az intézet 1857-ben nyílt meg a mostani Pázmány-
utezában kibérelt káptalani házban, 12 ágyra berendezve. Kezelését a jótékony
negylet vállalta magára. Az ápolást négy szatmári apácza vállalta el,

dr. Htlmár Károly igazgató felügyelete alatt. 1865-ben az apáczákat vissza-

hívták Szatmárra. 1867-ben az átalakított városi agghajlékban helyezték el

az intézetet. Ekkor már 22 ágya volt, ebbl 6 elkülönített szobában. 1886-ban
újabb átalakítás folytán két elkülönített helyiséggel együtt az ágyak számát
28-ra emelték. Miután az állami sorsjátékból, kegyes gyjtésekbl, a pozsonyi
I. takarékpénztárnak 1892-iki 50 éves jubileumi 25,000 forint ajándékából,
megfelel összeg gylt egybe, a negylet külön épület emelését határozta
el, melynek költségeihez a város is 10,0)0 forinttal járult. Az új kórházat
1894 márczius 29-én nyitották meg ünnepélyesen, gróf Esterházy Istvánné
védasszony és dr. Tauscher Béláné elnök vezetésével. Az új kórház 6 kór-
termében 50 ágy, egy elkülönített pavillonban pedig fertz betegeknek
28 ágy áll a beteg gyermekek befogadására. 1903-ban a kórház a difteriás

betegek elszigetel pavillonjával bvült, mely elszigetel pavillon mind a
berendezést, mind pedig a tudományos vizsgálatokra szükséges laboratóriumot
illetleg, hazánkban elsrend mintaintézetnek mondható, mely méltó minden
szakértnek a megtekintésére. A pavillon berendezésében dr. Mergl Ödön városi

kerületi és intézeti orvosnak van a legnagyobb érdeme. A kórház berendezése
egyáltalában megfelel a legszigorúbb hygienikus követelményeknek. Ugyan-
csak 1903-ban a kórház nyilvánossági jeléggel ruháztatott fel. A gyermek-
kórház fekv betegeinek a száma egész 1894-ig évenként átlag 120—150-ig

váltakozott, 1899-ben 412, 1902-ben pedig már 547-re emelkedett bennt-
fekv betegek száma. Még szembetnbb a kórház járó betegeinek rohamos
emelkedése, mert míg 1890-ben csak 117, 1894-ben 474, 1898-ban 2891,

1901-ben 3848, addig 1903-ban már 4548 ambuláns beteg gyermek nyert

ingyenes orvosi segélyt és gyógyszerkedvezményt, a mi ez intézmény áldásos

voltának legékesebben szóló tanúsága. Az orvosi szolgálatot dr. Kováts

György kir. tanácsos, igazgató forvos vezetése mellett, dr. Hauer Ern és

dr. Mergl Ödön osztályvezet forvosok, dr. Duchsbaum József és dr. Fleischer

Emil rendel orvosok végzik, minden orvosi tiszteletdíj nélkül, csak a kór-

házban lakó segédorvos, dr. Steiner Fülöp kap 1200 korona fizetést, teljes

ellátással. Az ápolást a „Megváltóról" nevezett 6 irgalmas apácza végzi
;
gazda-

sági ügyeit a negylettl kirendelt hölgybizottság intézi. Az ápolási költség

fejenként 140 fillér, külön ápolt betegek 7 koronát fizetnek naponként.
Helyrségi kór- 9. A cs. és kir. 19. számú helyrségi kórház az Esterházy-téren, a régi

primási palotában van elhelyezve, melyet a kincstár régebben e czélra

100,000 forinton vett meg. Az ágyak száma 207. Az évi betegforgalom
1552 volt ; ezek közül 452 bujakórban szenvedett. Srbb fertz betegségek

:

tífusz, vérhas, trachoma 77, izületi csúz 25 esetben. A fertz betegek szá-

mára külön pavillon van berendezve. A kórház orvosainak száma 8—12 közt
változik.

A kórházak mellett különös figyelmet érdemelnek a jótékony ápoló és

más emberbaráti intézetek. Ilyenek a Lazaretnek nevezett városi szegényház,

mely pozsonyi illetség, keresetképtelen, nagyrészt elaggott egyéneket
gondoz. A létszám 95—100 n, 50—60 férfi. Van továbbá evangélikus és izr.

aggok hajléka is.

Stefánia árva- A Mária oltalmáról nevezett, elbb „Stefánia" nevet visel árvaházát

1830-ban alapította a Brunswick Teréz grófn elnöklete alatt megalakult
kisdedóvó-egyesület, a kolerában elhunyt szülk árvái részére. Az intézet

igazi megalapítója és legnagyobb jótevje vedrdi gr. Zichy Ferencz, a kolera

alatt kir. járványbiztos volt. A 90-es években az intézet vezetését a Paulai

szt. Vinczéröl nevezett irgalmas nvérekre bízták. Tizennyolcz éven át Stefánia

fherczegn viselte a védi tisztet s azért akkor Stefánia-árvaháznak nevezték.
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Egyéb jóté-

kony intéz-

mények.

1900-ban a Horváth János- és a Madách-utcza sarkán, aMély-út alján, pompás,
egészséges fekvés területen, ívj épületbe költözött át az intézet. Ezt 1900

okt. 7-én szentelték fel. Ékes, román stíl épület, a fbejárat homlokzatának
mozaikképe: a Bold. Szz, Lotz Károly kartonja után készült. Háromemeletes,
teljesen modern követelmények szerint berendezett épület ; az egész telek

területe 3900 Q m., ebbl 2500 G m. kert. Az intézet tisztán felekezeti

(katholikus) jelleg, árvák és félárvák befogadására, 120 egyén számára.

Csekély 12 forint havidíj fizetése mellett azonban díjas növendékek is fel-

vétetnek.

A város más jótékony intézetei közt hasonlóan áldásos feladatot teljesíte-

nek: az Izabella-gyermekmenedékhely, melyet a kincstár az állami gyermek-
menedékhely számára megvásárolt, de még ez ideig berendezve és meg-
nyitva nincs, továbbá a bölcsdék, népkonyhák, levesosztó intézetek, a

Schiffbeck-féle „Cseléd-otthon" és gyermekóvó, melyek közvetve mind tényezi
az egészségügy javításának.

A szegény népre nagy áldás a szegény beteg gyermekek számára
rendezett nyilvános rendel intézmény, melyet a helybeli szabadkmves-páholy
tart fenn nagy anyagi áldozattal, s mely évenként 6—8000 szegény ambuláns
beteg gyermeket részesít nemcsak ingyen orvosi kezelésben, hanem ingyen-
orvosságban és szükség szerint táplálékban is. Ez a nemes tett önmagát
dicséri legjobban. Az orvosi tudomány elméleti és gyakorlati mvelésére, az

orvosok irodalmi mködésének serkentésére, ekképpen az egészségügyi kérdések
megvitatására alkalmat ád a Pozsonyban létez orvos-természettudományi társulat, ^et-tu™

6"

mely évenként e tudományos szakmákba vágó értekezéseket is ád ki külön társulat.

kötetben magyar és német nyelven. Ez a nevezetes társulat, mely egyike
hazánkban az els ilynem társulatoknak, 1856-ban alakult, tehát 1906-ban
ünnepli fennállásának 5-t éves jubileumát. Az alapítók közt több jeles nevet
találunk, így : Bolla János, reáliskolai igazgatót, Fuchs Albert, ev. lyceumi
tanárt stb., dr. Kornhuber András, kiváló természettudóst, Obermidler János,

mathematikust, dr. PawiovszJo, Sándort, br. Mednyánszhy Dénest, Walterskirchen

bárót, Plener Ignácz udv. tanácsos késbbi minisztert, dr. Schmidt Antal
tanárt. Az orvos-természettudományi egyesület jelenlegi elnöke dr. Ort> ay
Tivadar, a neves történetíró és európai hír archaeologus. Az orvosi szak-

osztály ez id szerinti elnökei pedig: dr. Velits Dezs bába-intézeti igazgató-

tanár és dr. Pávai Vájna Gábor kir. tanácsos, államkórházi forvos.
Az egyesület évkönyveiben számos jeles tudományos értekezés jelenik meg,
és a társulat, évkönyvei révén, csereviszonyban áll Európa minden hasonló
czélú intézetével. A társulatnak igen értékes szakkönyvtára is van. Helyiségei

gr. Pálffy János v. b. t. tanácsos palotájában vannak, a Kossuth Lajos-téren.

E helyiségeket a gróf nagylelken, minden díj nélkül, engedte át az egye-
sület czéljaira.

A lakosság egészségére nézve fontosak még az üdülöhdyeJc is. A mi üdülhelyek,

ezeket illeti, elmondhatjuk, hogy Pozsony ebben a tekintetben valóságos
paradicsom, mert az országnak nincs olyan városa, a melynek annyi parkja
és rendezett erdsége lenne, és a hová oly könnyen és olcsón juthatnának
ki a lakosok, hogy élvezhessék a balzsamos, tiszta hegyi levegt, mint éppen
Pozsony. Egyedül a különben népszer Vaskút kirándulóhely nem számítható
sem geográfiai, sem orvosi tekintetben az egészséges nyaralótelepek közé,
mert üstszer mély völgyben fekszik; a míg a nap süt, kellemes hvösséget
nyújt, de a mint a nap leáldozik, a leveg hirtelen annyira lehl, hogy
vastagabb felölt nélkül nem tanácsos künn maradni; e mellett a föld ersen
párolog és éjente az egész völgyet fülledt szagú, nyomasztó pára üli meg.
A Vaskút völgyében lev, tónak csúfolt mocsár is rontja a levegt. Ennek
levezetése s így a telep szúnyogmentessé tétele feltétlenül szükséges.

A fürdket illetleg nagyon sok dicséretes alig mondható, mert habár a
Duna éppen Pozsony eltt folyik, a legújabb idkig fürdintézetek tekinte-
tében a város nagyon is hátra volt. Csakis az utolsó 4— 5 év alatt indult
meg az üdvös mozgalom megfelel fürdk berendezésére. így keletkezett
1896-ban, a pozsonyi iparbank áldozatkészségébl a „Pozsony" czím modern
fürdtelep, gz-, kád- és zuhanyfürdkkel, fedett uszodával és vízgyógy-
móddal ellátva, továbbá 1901-ben, a valóban igen szép és mintaszeren
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Temetk.

Betegsegélyzö
pénztárak.

berendezett dr. Schlesinger-féle vízgyógyintézet és szanatórium. Ezeken kivül
van még a városban néhány kisebb fürd is; a dunai uszoda ügye azonban
rosszul áll. A régi polgári uszodát 19J2-ben elsodorta a hirtelen megáradt
Duna, de megrongálta egyúttal a katonai uszodát is, úgy hogy 1903-ban
Pozsonyban nem volt uszoda, ez évben pedig a város már alig állíthatja fel

a majdnem 80,000 koronába került új uszodát.
Temet van Pozsonyban 9; mind felekezeti: 3 katholikus, 2 evangélikus,

2 zsidó, 1 katonai és 1 szegények temetje. A kath. és evang. temetk
valóban igen szépek, úgy hogy megtekintésre nagyon is méltók. 1

A Pozsonyban az utóbbi évtizedben megnövekedett gyáripar felszaporodott

munkásainak egészségügyérl országos érdek és kötelesség volt gondoskodni.
Említt t ük fentebb azokat a czélszer intézkedéseket, melyekkel jó és olcsó

munkáslakások építésével egyesek a néphygienia érdekében nagy szolgála-

tokat tettek és érdemeket szereztek. Az országos intézkedések sorába tartozik

a munkásbetegsegélyzöpénztár. Pozsonyban a kerületi betegsegélyzöpémlár 1893.

január hó elseje óta az 1891. XIV. törvényczikk alapján létesült, melynek
hatásköre a városon kívül kiterjed a vármegye pozsonyi, felscsallóközi, alsó-

csallóközi és malaczkai járás 22 nagy- és 151 kis-községére és 1 sz. kir.

városra is; de mködésének nemcsak súlypontja, hanem majdnem teljessége

is a városra esik, a mi természetes, mert a nagy-ipar itt van konczentrálva.

A pénztár vidéki ügyeit 30 bizalmi férfiú intézi, ezek kevés kivétellel a kör-

jegyzk.
A pénztár tagjai e szerint vagy kötelezettek, vagy önként belépk.

A pénztár 1893. január l-e óta mködik. Tagjainak száma az els esztend-
ben 9400 volt, 1903-ban számuk már 12,269-re emelkedett. A bejelentett

betegek száma 1900-ban volt 10,861, 1901-ben 10,091, 1902-ben 10,783,

1903-ban 12,246. Keresetképtelenné lett ugyanez idben 4427, 4703, 3647 és

3579, a keresetképtelenek száma tehát az utóbbi 2 évben csökkent. A meg-
betegedések száma is fogyott; mert az 1895—99-iki idszakban 33—37 száza-

lék volt a megbetegedések száma, 1901-ben is még 34 -

9 J
/ , ellenben 1902-ben

leszállt 3P7, 1903-ban pedig már 291 százalékra. A keresetképtelenné váltak

közül meghal évenként 8—8'8 százalék.

A járóbetegek ezeltt az orvosok lakásán vizsgáltatták magukat,
1901. november 1-tl a pénztár központi rendel -intézetében van az ambula-
tórium, meljr reggeli 9 órától esti 7 óráig tart. Hirtelen veszély idején a

pénztári köteléken kívül állók is igénybe vették az ambulatóriumot. A pénz-
tárnak Pozsonyban hat orvosa van ; forvos : dr. Otaser Károly, egyszersmind
norvos is ; rendel-orvosok : dr. Pénzelt Antal belbetegek, dr. Förster Lajos
szembetegek, dr. Kugler Károly brbajosok, dr. Buchsbuum József gyermek-
betegek részére. Az ambulatórium fel ereszét, különösen a sebészeti és fül-

gyógyászati eseteket dr. Hecht Dávid látja el, évi 2000 korona fizetésért.

Az ambulatóriumot 1903-ban 10,374 beteg látogatta.

A pozsonyi pénztári orvosok évi fizetése 2400 korona, ezenkívül a vámon
kívül tett orvosi látogatásokért külön fuvarbér, a szomszédos községekben
végzett látogatásokért pedig a fuvardíjon kívül még külön 2 korona tisztelet-

díj is jár. A forvos évi fizetése 2000 korona. A vidéken 18 orvosa van a

pénztárnak, kiknek fizetése a tagok számához képest van megállapítva.

A pénztár bevétele tíz évi mködése óta 1903. deezember 31-ig összesen

1.879,479 kor. 47 fill. volt.

Mködésének tíz éve alatt következ összegeket adta ki : Táppénz és

gyermekágyi segély : 830,089 kor. 39 fill. Bábapénz: 22,499 kor. 26 fill. Teme'~ke-

zési segély: 49,256 kor. 88 fill. Gyógyszerek: 207,653 kor. 55 fill. Gyóg}Tászati

segédösszegek: 22,788 kor. 72 fill. Kórházi ápolás: 152,4' )6 kor. 34 fill.

Orvosok fizetése és külön ftwar: 204,548 kor. 77 fill. Központi rendel intézet

1 Köszönet mindazoknak, kik ez értekezéshez szükséges adatok megszerzésében
segédkezet nyújtottak ; így dr. Aich Nándor államkórházi másodorvosnak, fíeck Vilmos
anyakönyvvezetnek, dr. Glaser Károly betegsegélyzö pénztári forvosnak, dr. Mergl Ödön
városi kerületi orvosnak, dr. Pantocsek József államkórházi igazgató forvosnak, dr. Sajtos

Samu pénzügyi titkárnak, dr. Szánthó Henrik városi mérnöknek, Szántó Károly állami

felsbb leányiskolái tanárnak, Somlyai Lajos betegsegélyzö pénztári titkárnak, dr. Tauscher

Béla kir. tanácsos, városi forvosnak, dr. Vámossy István városi kerületi orvosnak, dr. Telíts

Dezs bábaképz igazgató-tanárnak s végül dr. Zsigárdy Aladár megyei forvosnak stb. stb.
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— ambulatorium — berendezése: 3041 kor. 26 fUl. A rendel fenntartása :

8776 kor. 68 fill. Beteg>llenrzés: 21,356 kor. 93 fill. Összesen kiadott:

1.521,417 kor. 98 fill. Igazgatási személyi kiadás 10 év alatt: 212,660 kor.

83 fill. Doloo-i kiadás pedig : 100,777 kor. 32 fill. volt. Tartalékalapul elhe-

lyeztetett 70^339 kor. 70 fill.

A gyárakban és ipartelepeken elforduló jellegzetes betegségek : ólom-
mérgezés": nyomdákban, festék-gyárakban, kályhások közt; alszárfekély a

téglagyárakban, karbunkulus a brgyárakban, vérszegénység a rubázati ipar-

mii, légzszervek hurutja igen sok ipartelepen, lumbago kbányákban, tégla-

gyárakban; sérülések, gyomorbántalmak az összes gyárakban elfordulnak;

leggyakoribb azonban itt is a tuberkulózis, noha olyan ipartelepet nem
lehet különösen megjelölni, mely a tuberkulózisnak lenne melegágya.

A kerületi betegsegélyz pénztáron kívül még következ testületi vagy ^if^f^lT
magán betegsegélyz pénztárak vannak Pozsonyban. A kereskedké 320, az tárak.

ácso'- é 240, a pinczéreké 260, sütké 250, a pozsonyi dohánygyáré 1050, a posztó-

gyáré 190, a jutagyáré 480 taggal. Ezenkívül a betegsegélyz pénztár terüle-

tén a vidéken még három pénztár van, a máriavölgyi palabányáé, a dévényi

Lanfranconi-íéle kbányáé, a magyarfalvi czukorgyáré.

Megemlítend még a br. Hirsch- féle betegsegít egyesület is, mely jótékony-

ságban minden más jótékony intézetet túl akar hezitálni; évi tagdíja 2 frt,

a mely összegért a cselédeket a kórházakban még 3 hónapig is képes orvosol-

tatni. Rendkívül számos tagja van.

Nem tagadható, hogy az 1891-ik évi XIV. t.-cz. az orvosi gyakor-
latra határozottan sérelmes volt, ellenben a szegény munkásnép vitális

érdekeinek nagy javára szolgált. A hiba csak az, hogy a betegsegélyz-
pénztárak ma már sok olyan önkéntesen belép tagokat is felvesznek, a

kiknek az évi jövedelme meghaladja még a 2400 koronát is, holott ezzel meg-
sértik az igazi jogosultsággal bíró tagok érdekeit, a kiket az önként belép
tagoktól igénybe vett segélyek méltánytalanul megterhelnek és megrövidítenek.
Végül megemlíthetjük, hogy Pozsonyban uz országos orvosi szövetségnek külön
fiókja is van 56 taggal, elnöke dr. Tauscher Béla kir. tanácsos városi tiszti

forvos.

* *

A fentebb elmondottakból következik, hogy az anyagi jólét elmozdí-
tása kétségkívül nagy befolyással van az emberi életre, mert tény, hogy a
szegénység, nyomor, inség, tudatlanság, babona, kuruzslás és rendkívüli
közömbösség a tisztaság és testi egészség iránt az ember legnagyobb ellen-

ségei s a halál leghívebb szolgái. Ellenben a mértékletesség, rend, tisztaság,

a jólét bizonyos foka , a mveltség és érzék az egészség fenntartására,

ezek az emberi élet h és biztos szövetségesei.

Ezeknek köszönik a népek, ha halálozási arányszámuk kisebb, mint
más nemzeteké, ha betegség és járvány nem ritkítják soraikat. Nem szenved
kétséget tehát, hogy a mveltség elhaladásával mindenütt hátrább szorul

a halál, mert tény, hogy csakis a mveltség magas fokán álló nép vagy
város képes a közegészségügy nagy jelentségét felismerni és annak köve-
telményeit érvényesíteni.

A mi népünk azonban — sajnos — még nem tudja megérteni és felfogni

az egészségügy követelményeit. Ezért volna elengedhetetlenül szükséges, hogy
a népet a lelkészek és tanítók a közegészségügy és fizikai jólét legegysze-
rbb tételeire, vasárnapi népies eladásokban kioktassák és ket azoknak
hasznos és czélszer voltáról meggyzzék.

Felismerve tehát a hibákat, vállvetve kell közremködnünk és legyz-
nünk a haladás legnagyobb ellenségét, a közömbösséget. Fel kell használ-
nunk e czélból minden eszközt annak elérésére, hogy a vármegye és a
város közegészségügyi viszonyai mennél magasabb fokra fejldjenek, hogy
így Pozsony városa a megyével egyetemben, necsak mveltségben és értelmi-
déiben legyen Magyarország második városa és vármegyéje, hanem köz-
egészség dolgában is. Csakis így megy teljesedésbe Trefortnak, hazánk
megboldogult jeles kultuszminiszterének ama sokat mondó jelszava : hogy a
tudomány, vagyon és egészség: az emberiség legnagyobb jóltevi.
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yugat-Magyarországnak már évszázadok óta valódi kulturális melegágya
Pozsony, az si koronázó város és Pozsony vármegye. Nemcsak a
város történelmi múltja igazolja annak közmveldési tekintetben kiváló

jelentségét, hanem a vármegyének több pontján emelkedtek már a rég letnt
idkben oly városok, a melyek rövid id alatt királyi privilégiumhoz jutva,

az ország nyugati vidékének kulturális góczpontjaivá lettek. Nagyszombat,
Bazin, Szentgyörgy, Somorja, mind kiváltságos városok voltak s így termé-
szetes, hogy ezek a helyek mint valami jegeczed pontok szolgáltak a

mveltség fejlesztésére. Sajnos, ez a kultúra túlnyomó részben nem volt

magyar; de ezen nem lehet csodálkozni, mert ezek a városok nagyon közel

fekszenek a németség határához, és mert a magyar nemzet évszázadokon át

a küls ellenséggel való hadviseléssel lévén elfoglalva, ezek a helyek, a

melyek úgyszólván kiestek már a harcztérbl, nyugodtan fejldhettek és

fogadhatták be a nyugati, azaz német kultúrát.

Midn tehát látjuk, hogy Pozsony vármegye ezen a téren is elkel
szerepet játszott, önkéntelenül felmerül az a kérdés is, hogy az általános

mveldés egyik legjellegzetesebb eszköze, a színmvészet, szintén oly régi

hagyományokkal rendelkezik-e az országnak ebben a részében, mint a m-
veltség egyéb megnyilatkozási formái ? Igen. Pozsonynak oly régi a színészete,

oly magas színvonalon állott már több mint száz Hvel ezeltt a mvészetnek
ez az ága, hogy Pozsony e tekintetben is méltán játszhatik az országban
elsrangú szerepet.

A legrégibb történeti nyomok itt is, mint egyebütt, az úgynevezett
iskolai drámákra, vezetnek vissza. Már a XVII. század els éveibl vannak
adataink arra nézve, hogy a jezsuiták iskoláiban ilyen drámákat játszottak.

Tárgyuk nagyobbára bibliai vagy általában erkölcsi volt és csak e drámafaj

késbbi fejldési fokain merítik a szerzk tárgyaikat a világtörténelembl,

vagy a hazai históriából. Vág-Sellye volt az a hely, a hol elször játszottak

iskolai drámát 1601-ben. De sokkal nagyobb lendületet nyert ez a mfaj
Nagyszombatban, a hol 1633-ban már ers virágzásnak indult, st már a

küls hatás eszközeire is nagy súlyt helyeztek, a mit az a körülmény bizonyít,

hogy az eladásokat nagy fénynyel és elkel ízléssel rendezték.
a ^szombati Nagyobb lendületet vett a nagyszombati színészet akkor, a mikor

Esterházy Miklós herczeg 500 frt költséggel állandó színházat építtetett

1692-ben, majd négy évvel késbb, Velenczébl hozatott értékes ruhatárát

is a színháznak ajándékozta. De magyar szempontból az eladások csak akkor
kezdtek fontossághoz jutni, mikor a jezsuitáktól latin nyelven rendezett

eladások magyarrá váltak. Ez a kegyesrendiek érdeme, a kik az ifjúság

vezetését késbb átvették.

Nagyszombatban különben ezek az eladások immár körülbelül 200 év

óta állandó érdekldés tárgyai. Az ottani katholikus érseki fgimnázium
tanári kara és ifjúsága, méltóan az intézet szép hagyományaihoz, lelkesen

mvelték nemcsak a drámát, hanem a zenét is, a minek késbbi idkben
évente átlag kétszer rendezett színi eladások és hangversenyek voltak a
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bizonyítékai. Ezekben mindig az intézet fiatalsága szerepelt, tanári vezetés

alatt. Az eladások nem nélkülözték a magasabb mvészi kívánalmakat sem,

a mennyiben, különösen a zene terén, a klasszikus szerzk alkotásai gyakran
találtak lelkes interpretálásra, st az újabb idben még operát is játszottak

és ezek az eladások a nagyközönség részérl is, habár belép díjak voltak,

nagy látogatottságnak örvendtek.

Megjegyezzük különben, hogy az iskolai drámák szerzi nagyobbára a
tanári karból kerültek ki s ezek közül följegyezzük: Scharrenbeck János,

Berger János, Komlóssy Ferencz, Márton József és Horváth Zoltán dr. neveit.

(Simkó József és Duscheh Gyz dr. adatai).

Iskolai drámákat Pozsonyban is játszottak már a XVII. században

;

itt egy Fehér György nev növendékpap szólaltatta meg a magyar Tháliát

saját szerzemény darabjával.

Nagyszombatban — a hol az iskolai dráma számára szép színház is

emelkedik a fgimnázium konviktus-épületében, mely 12 páholylyal s több

POZSONY. — A RÉGI VÁROSI SZÍNHÁZ.

száz lhelylyel bír, és a hol 50 tagú zenekar számára is hely van — ezenkívül

a világi színm-irodalom is hódított, úgy hogy már a XIX. század els
felében állandó városi színház épült, a melyben a város magyarosodásával
lépést tartva, mind nagyobb tért hódít a magyar színészet.

Sokkal érdekesebb azonban és eredményeiben messzebbre kiható a
pozsonyi városi színházi viszonyok története. Itt a legrégibb nyomokra
1733-ban akadunk, a mikor már állandó színház állott fenn a Ferencziek-
terén, az úgynevezett Weitenhofban, a Rómer Flóris-uteza sarkán. Német
színészek játszottak itt, de a tzveszélyes épület csakhamar a lángok mar-
taléka lett. Késbb az „Arany-sas" és a „Hattyú

11 vendéglk nagytermében
játszottak német színészcsapatok, míg végre a Mária Terézia koronázásakor
megélénkült városban szükségét látták annak, hogy nagyobbszabású állandó
színházat építsenek. 1741-ben tehát, a Halászkapun kívül, ott, a hol most
a Notre-Dame-apáczák kolostora áll, háromemeletes fa-színházat építettek,

melyben az országgylések tartama alatt naponta tartottak német, st heten-
ként kétszer olasz operaeladásokat is, a mely utóbbi körülmény ismét a
fejlett zenei ízlést igazolja.

Az országgylés befejezte után, 1750-ig, ismét elhallgatott a múzsa s

legfeljebb egy-egy vendéglben ütött tanyát valamely vándor komédiássereg

;

Po/sony

színészete.
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de már 1750-ben a Mihály-kapu eltti mélységben, az úgynevezett „Sehiess-
graben"-ben épült egy csarnok, a melyben német és olasz eladásokat tar-

tottak. Ettl az idtl kezdve több belyen ütötte föl sátrát hosszabb-rövidebb
ideig a színészet. A jelenlegi állami freáliskola melletti Pálffy-kertben is

volt színkör (mogkülönböztetend az ugyanott volt Pálffy-teremtl, mely
szintén színházi czélokra szolgált). A XVIII. század második felének elején

pedig a Zöldszoba-utczában is volt állandó színház, a mely azonban tz-
veszélyesnek bizonyult s így mind szükségesebbnek látszott egy megfelelbb
állandó színház építése.

Csáki/ György grófé az érdem, hogy a színmvészetnek Pozsonyban
már 1776-ban állandó hajlékot emeltek, ugyanazon a helyen, a hol a jelenlegi

új színház áll. A magyar furak, a kik akkor még nagyobb számban laktak
Pozsonyban, mint jelenleg, vállvetve dolgoztak Csáky gróf mellett az eszme
megvalósításán. Az építéshez szükséges anyagot ingyen adták, hogy így a
színház alapítását elmozdítsák. Czéljukat el is érték, azonban áldozataik

fejében ingyenpáholyokat kötöttek ki maguknak örök idkre, vagy jobban
mondva, a színház fönnállása idejére. De ez a kikötés az alatt a 108 év alatt,

a míg a színház állott, sok színigazgatónak okozta a bukását, mert az ingyen-
páholyok tulajdonosai, illetve jogutódai, a színház nagy részét lefoglalván,

jövedelmezségét kártékonyán befolyásolták.

Ez a színház különben tisztán a fnemesség vállalkozásának köszönheti
születését. Az pénzükön épült, az udvari kegy sugara aranyozta be már
mködése els napjait és bizony mágnás-eredetre vall az a körülmény is,

hogy a színházat kezdettl fogva a német múzsának szánták, a mi élénk
világot vet a Mária Terézia által elnemzetlenített furaink gondolkozás

-

módjára. Hogy pedig a régi színház tényleg arisztokra-jelleggel birt, a
melybe a polgárságnak úgyszólván semmi befolyása nem volt, azt az említ-

tetteken felül érdekesen illusztrálja egy, mai viszonyaink szerint lehetet-

lenségszámba men eset, hogy t. i. Pozsony város polgármesterének és város-

bírájának a karzaton jelöltek ki állandó helyet a színház alkotói. Hogy elfogad-

ták-e ezt a helyet az ily módon kitüntetettek, nem tudjuk, de az bizonyos,

hogy ha megtették, akkor az veszedelmesen csekély polgári önérzetre és

annál nagyobb szervil izmusra mutat.

A színházat, mely az akkori viszonyokhoz képest elég nagy és elkel
ízlés volt, 1776 november 9-én nyitották meg Brandis Györgynek „Medicáer"
czím, természetesen német darabjával.

Néhány nap múlva megjelent már a színházban Mária Krisztina kir.

herczegn is férjével, Albert szász-tescheni herczeggel, Magyarország hely-

tartójával. A herczegi család az akkor még fénye teljességében pompázó
pozsonyi várban lakott és gyakran látta Mária Teréziát is vendégül. Nem
is kell bvebben magyarázni, hogy ezek a látogatások mennyire emelték
Pozsony akkori társadalmi életét, különösen pedig a magyar furaknak oda-
tódulását, a minek a színház virágzására nagy befolyása volt.

A színháznak - - a melyet két héttel megnyitása után már a királyn
is meglátogatott - - Moll volt az els igazgatója, a kit néhány év múlva
Schihmeder, a híres komikus, majd Paraszkovits és Stipp követtek. Mindezek
igen változatos msorral mulattatták a közönséget. Shakespeare, Lessing,

Goethe és Schiller drámáit játszották Pozsonyban, már abban az idben, a

mikor még Németországban is alig ismerték azokat. 1770-ben „Minna von
Barnhelm", 1771-ben „Romeo és Júlia", 1772-ben „Emilie Galotti" és „III.

Richárd", 1773-ban „Hamlet" és „Macbeth", 1774-ben „Lear király" és

„Othello", 1785-ben ..Ármány és Szerelem" valamint a „Haramiák" kerültek

színre. Biztossággal nem állapítható meg, hogy Shakespeare német fordítás-

ban, valamint a német klasszikusgk egy része Pozsonyban jelentek-e meg
elször a színpadon, ámbár sok valószín adat szól e mellett is ; hogy azon-
ban Lessing „Bölcs Nuthána-ja a világ összes színpadjai közül a pozsonyin került

elször eladásra 1785-ben, az minden kétségen fölül áll. Zenei tekintetben is

szép perspektívát mutat már a XVIII. század vége felé is a pozsonyi színház.

1775-ben adták el ugyanis az els német operát. Ez Weisse a „Vadászok"
czím dalmve volt; 1780-tól kezdve pedig már állandó operája volt a koronázó

városnak. Pozsony zenei emlékei tehát immár több, mint száz évesek. Olyan
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mult ez, a mely példátlan hazai városaink történetében s így még a pozsonyi
viszonyokban nem járatos is megértheti, hogy miért oly nehéz ebben a régi

kulturczentrumban a magyar színészetnek gyökeret vernie.. Több, mint egy
évszázad zenei hagyományaival kell fölvennie a versenyt. És az arra hivatott

tényezk csak akkor tesznek szolgálatot a magyarság ügyének, ha a nemzeti
színészetet ezen a végponton nagy áldozatokkal oly erssé teszik, hogy ez

feledtetni tudja a mult emlékeit.

Nincsenek részletesebb adataink arra nézve, hogy miként mködtek az

egyes társulatok a régi színházban az ezután következ 30—40 év alatt,

csupán azt tudjuk, hogy ez id alatt sok hírneves mvész és mvészn
vendégszerepelt. Azonban az igazgatóknak a föntebb említett arisztokrata

családi páholyok miatt sokszor meggylt a bajuk, úgy hogy a színház hosszabb
ideig zárva volt.

1820-ban jelenik meg — feljegyzéseink szerint — az els magyar színtár- Az els 'magyar

salat. Kilényi vagy Kelényi volt az igazgatója; az egykorú források váltakozva színtársulat.

használják ezt a két nevet. Hogy mennyi ideig tartott a társulat pozsonyi
mködése, nem tudjuk ; csak arról van híradás, hogy a társulat e nevezett
év szeptember 24-én kezdte meg eladásait a színházban. Msoruk néhány
darabjának a czímei is fennmaradtak. „Mátyás király választása'", „Gróf
Benyovszky", „Nagy zrzavar", „A hség gyzedelme". A társulat tagjairól,

beléletérl és szervezetérl azonban keveset tudunk; de azt följegyezték a
krónikások, hogy Déryné is itt volt e tájban, a ki mellé Ecsediné, Pályi és
Mányi Máté csatlakoztak. Megjegyezzük végül, hogy ebben a periódusban
került színre magyarul Calderon híres drámája is : „Az élet csak álom".

1825-bl is vannak emlékeink. Nemzeti szempontból fontos az, hogy
..Zrínyit" magyarul játszották. Vájjon Korner hasonló czím drámájának a
fordítása volt-e ez, vagy pedig önálló magyar darab, azt nem tudjuk. Ugyan-
ebben az évben különben Steger volt a német színigazgató, a ki igen jó
társulatot szervezett, a mi abban leli magyarázatát, hogy a jelzett idben
folyt az országgylés Pozsonyban, st ugyanazon évben koronázták királylyá
Ferdinándot is. Az ezekkel összekötött ünnepélyek sok élénkséget, jelenté-
keny idegenforgalmat hoztak a városba s így nem csoda, ha az igazgató oly
társulatot tudott szervezni, mely a fokozottabb igényeket is kielégíthette.
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L828-ban Nesiroy, a híres német komikus, volt állandóan szerzdve a
társulathoz. Legjobb szerepe akkor Grillparzernek „Der treue Diener seines
I term" czímtí darabjában a János nev inasé volt. Érdekes, hogy ez ismert
darabban ez a szerep nem is fordul el, valószín tehát, hogy a komikus
alakot csak Nesiroy kedveért illesztették bele, a mi jellemzi az akkori kedélyes
színi viszonyokat.

L830-ban építették a Duna másik oldalán, a ligetben, a nyári színkört.

Ez az épület közel hetven esztendeig állott fönn és csak 1899-ben adott
helyet az óriási költséggel épített, de teljesen izlés nélkül való új arénának.
A régi színkört különben Steger színigazgató építtette s azok, a kik ennek
az alkotmánynak, különösen az utóbbi években veszedelmesen düledez falait

ismerték, nem is hitték volna, hogy a régi aréna a Fiesole-ban lev antik
színkör mintájára épült.

Magvar opera- Nagyjelentség a rohamosan fejld magyar színészetre az 1840-ik év,

a mikor néhány héten át a magyar múzsának adva hajlékot a pozsonyi
színház, ott már operákat is játszottak, a többi közt „Normát", a mely el-
adás jelentségében sokat nyert az által, hogy Szevért Erkel Ferencz, a
késbbi nagy magyar zenekölt énekelte. 1

Az l<S43-iki országgylés alatt két társulat is mködött. A németek a
városi színházban játszottak, míg a magyarok, íekcte Gábor színigazgató
vezetése alatt, a színkörben próbáltak szerencsét, de kevés sikerrel, mert egy
Bcrecz Károlytól 1843-ban kiadott brosúra keservesen panaszkodik a miatt,

hogy a magyar ember nem jár a színházba, vagy ha jár is, akkor is inkább
a némethez vonzódik. Bámulatos ! Hatvan év óta tehát alig változtak a
viszonyok Pozsonyban, mert a Berecz feljajdulása bizony nagyobbára még
ma is jogosult lehetne. Az országgylési iijúság azonban lelkesen pártolta a
magyar színészetet és ez Berecz szerint nénu vigasztalás volt azért, hogy a
furak és az országgylési követek inkább a silány német bohózatokat láto-

gatták.
a PáiíTy- így tengdött Fekete társulata addig, míg végre megbukott. Ekkor egy

lelkes, magyar érzelm polgár a Pálffy-kertben lév nagytermet színházzá

alakította át (ugyanitt volt 1884-tl 1886-ig, míg az új színház épült, az ideig-

lenes színház) és vendégszereplésekkel, a színészek fizetésének biztosításával

stb. igyekezett a magyar társulatról gondoskodni. Nem érdektelen, hogy a

mikor a magyar színészek sorsa rosszra fordult, többeknél az az eszme
fogamzott meg, hogy a magyar társulatot a némettel egyesítsék. A vegves-
nyelv rendszer azonban még születése eltt megbukott, hogy 55 év múlva
szomorú valóra váljék. A Fekete-féle színtársulat egyébként 1843. májustól

októberig játszott a ligeti színkörben. Ez id alatt számos oly vendég szere-

pelt ott, a kiknek a nevei a magyar színmvészet történetében aranybetükkel
vannak feljegyezve: Eyressy, Barth<i, L'ndvuij. Lendvayné, Telepi, Szentpéieri,

Kilnyi és Ves-ter stb. egymásután jöttek el Pozsonyba, hogy gyönyörköd-
tessék a közönséget, de a publikum — inkább ment a német bohózatokba.

November elején, mikor a Pálffy- terembe vonult a társulat, konzorcziummá
alakult, melynek elnöke Ekslein János volt. Egy rendez, 17 férfi-, 6 n- és

6 gyermek-tagból állott a társulat, melynek msorában a többek között a

következ darabok szerepeltek : „Tündérlak Magyarhonban 1

', „Idegen n",
„Egy pohár víz", „Csalódások", „Kean", „Peleskei nótárius", „Lumpáczius
Vagabundus", „Hamlet", „Belizár", „Lear király", „Vallomások", „Ármány
és Szerelem", „Szökött katona", „Lukréczia", „Notredamei harangozó" stb.

Látható tehát, hogy igen élénk repertoárjuk volt.

1844-ben, tehát a következ évben, szintén volt magyar színtársulat

Pozsonyban, a mely áprilisban tartotta eladásait. A mint a feljegyzések

mondják, Angelot-val kezdték meg az eladásokat, a melyeknek különös

érdekességet kölcsönzött az a körülmény, hogy Lendvayn és Egressyn kívül

Laborfidvy Róza is vendégszerepelt.

i8i9 ntin. A zivataros idk beálltával alighanem teljesen elhallgatott Pozsonyban
a mapyar Thália, mert sem az egykorú újságok, sem egyéb emlékek nem
szólnak mködésérl. Mikor azonban az abszolút uralom fagya kissé engedni

1 Az elz történeti adatok Butka János, pozsonyi levéltárostól valók.
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kezdett, 1856-ban már néhány hétre ismét bérbe vette a színházat egy Szabó

nev magyar igazgató. Hangsúlyozzuk, hogy a magyar igazgató még sokkal

késbb, a 80-as években is csak albérlje volt a németnek s azt a pár hetet,

a melyet az neki kegyesen átengedett, busásan meg kellett fizetnie. 1858-ban
Hegeds, 1860-ban Molnár, 1861-ben Szigeti, 1863-ban Rössler, 1864-ben Latabár
bírták egy-egy hónapra a színházat. A msor a színmre, a népszínmre és

az Offenbach-féle operettekre terjedt ki, de közbe-közbe már operákkal is

szórakoztatták a közönséget, késbb pedig Offenbachon kívül más zeneszerzk
alkotásait is színre hozták. A mi az elst illeti, már Szabó igazgató alatt

énekelte Steger tenorista Lucziát, Rössler igazgató alatt pedig a „Hunyady
László" operát is eladták; a zeneszerzk közül pedig Rossini, Donizetti,

Bellini, Halévy állottak msoron. A Hunyady László eladásáról még föl-

A NYAKI SZÍNHÁZ A POZSONYI LIGETBEN.

jegyezzük azt a kis színházi pletykát, hogy az igazgatóság Hollóssy Kornéliá-

nak a vendégszereplésével hirdette annak az eladását, de bizony a nagy
mvészn „lekésett" az eladásról és két nappal azután jött csak Pozsonyba.

1867-ben, az alkotmány visszaállításakor, úgy látszik, már komolyabb
formában merült föl az az eszme, hogy Pozsonyt a magyar színészetnek
meghódítsák. Erre mutat az, hogy ebben az évben a budapesti Nemzeti
Színház tagjai játszottak ott, a mi kétségkívül azt czélozta, hogy a német
közönséget elsrend magyar eladásokkal nyerjék meg a magyar színügynek.

A 70-es évek elejével a magyar színészet már mégis annyira meg-
gyökeresedett, hogy minden évben tudott legalább egy hónapig játszani.

Sajnos és magától értetdik, hogy ezek a szereplések mindig az évad rosz-
szabbik részében folytak le, mert hisz a színházat az egész évre a német
igazgató bérelte ki és ez a magyarnak csak akkor adta át a teret, mikor leg-
kevesebb haszonra volt kilátása. MándoH, Bokodi, Mosonyi, Gerófi és a székes-

fthérwri színtársulat kísérelte meg több-kevesebb sikerrel szerencséjét, míg
végre létrejött a Temesvárral való színi szövetség, a mely, habár az utószezon-
ban, de elsrangú színtársulat mködését biztosította a pozsonyi színháznak
és azonkívül az elzkhöz képest azt a nagy vívmányt is magában foglalta,
hogy a magyar színigazgató már önállóan szerzdött a várossal, nem pedig
a német direktorral. De tartsuk meg az események rendjét.

1876-ban ülték meg a régi színház 100 éves jubileumát. Tisztára német
ünnep volt ez, méltó azokhoz az emlékekhez, a melyek megnyitásához

íoo éves
jubileum.
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Az új színház.

Vegyes nyelv
eladások.

fzdnek. Bauer és Bohrmann színigazgatók rendezték a jubiláris ünnep-
séget, mely alkalommal Beethoven ünnepi nyitányát : ,,Die Weihe des
Hauses" ezímmel játszották, azután pedig ugyanaz a darab került színre,

mint 1776-ban a megnyitáskor, t. i. Brandisnak „Medieáer" ezím drámája.
A régi színház azonban mindinkább romlani kezdett és 1879-ben már

igen rossz állapotban volt. A kiküldött bizottság megállapította, hogy már
veszedelmes benne játszani. A színházzal összeépített redout-terem is bom-
ladozni kezdett, úgy hogy habár a város még az 1885-ik évre is bérbe adta,

a belügyminiszter erélyes leirata következtében kénytelenek voltak 1884-ben
bezárni. Ekkor határozta el a városi közgylés az új színház építését a régi-

nek a helyén, 300,000 frt költséggel, Fellner és Hellmer mépítészek tervei

szerint. Addig pedig, a míg az új színház fölépült, a Pálffy-termet alakították

át ideiglenes színházzá.

1886 szeptember hó 26-án nyitották meg az új színházat fényes ünnep-
ségek között. A színház igen elegáns, tágas épület, 51 páholylyal, erkélylyel,

megfelel számú ülhelylyel és tágas színpaddal, a mely a magasabb tech-
nikai követelményekre is berendezhet. A város meghívta az akkori miniszter-
elnökkel, Tisza Kálmánnal együtt az egész kormányt s a politikai élet minden
kitnségét, a kik tömegesen jelentek meg a nevezetes esemény alkalmából.
Prológot Jókai Mór írt és azt Nagy Imre, a Nemzeti Színház azóta elhunyt
jeles mvésze, szavalta el. Ezt megelzleg Erkel Ferencz vezetése alatt a
zenekar a Hunyady-opera nyitányát játszotta. Majd & Bánk-bán opera került

színre a budapesti magy. kir. Operaház személyzetével. Öt napig tartottak a

megnyitási ünnepségek, mely id alatt a magy. kir. Opera és a Nemzeti
Színház fölváltva tartott eladást az új csarnokban. A megnyitási napok
után azonban ismét a német színészetnek adták át a szót és a Temesvárral
fennálló szövetség megszntéig, 1899-ig, az október hó 1-tl január hó végéig
terjed szezon mindig a németeké volt, míg a magyarok február hó elsején

kezdték el a három hónapos évadot.

Krecsányi igazgató lankadatlan buzgalmának és kiváló rendezi talen-

tumának az érdeme, hogy a magyar eladások évrl-évre kedveltebbekké
lettek és nemcsak a magyar, hanem a német közönség részérl is jobb és

jobb látogatottságnak örvendettek. Temesvár városának az a határozata azon-
ban, a mely a magyar színészetet állandósította, fölbontotta a Pozsonynyal
való viszonyt is. Pozsonynak tehát dönteni kellett a fölött, hogy a színházat

kinek adja oda. A magyarság lelkes harczot indított az iránt, hogy a magyar
színészet állandósíttassék oly módon, hogy a színházban csak magyar eladások
legyenek, a mi mellett a nyári színkörben a német közönség igényeinek
kielégítése végett továbbra is német eladások folyhattak volna. De a német
polgárság ez ellen állást foglalt, s mikor fölmerült az az eszme, hogy vegyes
nyelv — azaz egyik nap magyarul, másik nap németül játszó — színtár-

sulat szerveztessék, a németség lelkesen fogadta ezt az indítványt, mely a

törvényhatósági bizottságban többséget is nyert, st annyira ment, hogy a

vegyes nyelv színészetnek a nyári szezonon át való mködketése kedvéért

a ligetben, a régi színkör helyébe, új színkört építtetett, aránylag óriási költ-

séggel, 260.000 koronával.

Éelle Iván, a budapesti Magyar Színház volt igazgatója, pályázott arra

a kétes érték babérra, hogy a kétnyelv színház igazgatását elvállalja.

1899. szeptember 30-án kezdte meg mködését, a mely azonban csakhamar
bebizonyította az e rendszer ellenzinek aggodalmait. Igaz ugyan, hogy a

magyar eladások, az elz évekhez viszonyítva, számszerleg szaporodtak,

ámde mvészi színvonaluk - - a hanyag rendezés következtében — jelenté-

kenyen csökkent. Azonkívül pedig ez a rendszer nem volt alkalmas a magyar
színészet felvirágoztatására, mert a németajkú közönségnek minden másod-
nap alkalmat nyújtván a német eladás látogatására, azt a magyar színmvé-
szettl teljesen elidegenítette, st még a magyar közönséget is a német el-
adásokra csalogatta az által, hogy hétrl-hétre neves bécsi színmvészeket
léptetett föl. Jobblétre is szenderült az egész vállalat, mieltt még a három
évi szerzdése lejárt volna, mert Rellét fölmentették az 1902. szeptember

30-áig terjed játszási kötelezettség terhe alól és már 1902. évi virágvasár-

napján szélnek eresztette társulatát, a mely több szerzdött tag (Fedák Sári,
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Hegyi Aranka, Beregi Oszkár stb.) kiválósága daczára sem tudott, a már
említett okokból, prosperálni.

Ekkor a belügyminisztériumban is (hála érette Bezerédj Viktor minisz- a pozsony-

teri tanácsosnak és Festetich Andor grófnak, a vidéki magyar színészet orszá- Szövetség!"

gos felügyeljének, valamint az Országos Színészegyesület agilitásának)

komolyabban kezdtek érdekldni a pozsonyi magyar színészet sorsa iránt,

mert belátták, hogy ezen a végállomáson a nemzeti színmvészetet föntar-

tani elsrend kötelesség. Ennek a fölfogásnak tulajdonítható, hogy a kor-

mány támogatásával létrejött a pozsony—soproni színi szövetség, mely abban
áll, hogy a téli 7 hónapot 2 részre osztják s annak els felében, január 15-ig

Pozsonyban játszik a magyar színtársulat, második felében pedig Sopronban.

A kormány ezt a szövetséget jelentékeny anyagi támogatásban részesíti és

a megoldás ezen módja a magyar színészetre nézve - - a múlthoz képest —
igen elnyös, mert egyrészt a téli fszezont juttatja a magyarnak, másrészt
pedig a szerzdés megengedvén azt, hogy a magyar színigazgató már szep-

temberben elkezdhesse az eladásait, így a magyar színészetnek már négy
és fél hónapot biztosítottak, st 1903-ban sikerrel próbálták meg egy két

hónapos nyári staggione megalkotásával az immár féléves magyar szezont.

A színi szövetség magyar társulatának igazgatását Szendrei Mihály volt

kassai, a németét pedig Blasel Pál volt salzburgi színigazgató kapta meg.
Szendrey az els szezonban igen jól szervezett társulattal a közönség foko-

zódó érdekldése mellett játszott, a kormány pedig anyagi támogatásán
kívül úgy is pártfogolta vállalatát, hogy a magy kir. Operaház néhány tagját

állandó vendégszereplésre engedte át s így a zenei tekintetben kényes Ízlés
pozsonyi közönség kell szereposztásban élvezhette a különféle dalmveket
is, a melyeknek a msoráról némi tájékozást nyújthat az is, ha megemlítjük,
hogy kitn eladásban hozták színre Csajkovseki „Onyegin"-ját és Zichy
Géza „Alár"-ját, valamint az olasz mesterek dalmveit is.

Pozsony a magyar színészekre nézve nem termi mindig az ünnepeltetés
illatos virágait. Ez tény. De viszont az is igaz, hogy az itteni közönségnek
igen fejlett mérzéke van, a melyen már sok derék magyar színésznek és

színésznnek a tehetsége csiszolódott ki. A midn tehát ennek a másfél-
százados színészi múlttal bíró városnak a színmvészetét fejtegetjük, csak
azt kívánhatjuk, hogy maradjon meg a városnak a színészet iránt való meleg
rokonszenve és a zenemvészet iránti százados lelkesedése, de részesüljön

ebben nemsokára az egész vonalon gyzedelmesked magyar színészet!

A NAGYSZOMBATI SZÍNHÁZ.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. <^'
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IRODALOM, TUDOMÁNY, MVÉSZET.

'ozsony vármegye irodalom, tudomány és mvészet tekintetében hazánk
egyik legels vármegyéje. Nemzetünk kulturális fejldésének már
kezd korszakában nagy jelentség színhelye volt a tudományos mun-

kásságnak. Már az Árpád-házi királyok és még inkább a vegyes házakból
származott uralkodók alatt Pozsony város, a vármegye székhelye, egyik
góczpontja volt a szellemi és anyagi haladásnak. Mveldésére nagy jelent-
ség volt az is, hogy a mohácsi vész óta egészen 1848-ig itt tartották az

Mveldés- országgyléseket, itt székeltek a legfbb kormánytestületek, a mi a város

vissz°apulantás. környékére és a vármegyére is jelentékeny befolyással volt. A tudományos
munkásságot és annak eredményét — a történelmi visszatekintés végtelen
kárára — hazánk e vidékén is sokszor semmisítették meg az id viszon-
tagságai. A levéltárak, könyvtárak és mvészeti tárgyak megrablására, szét-

dúlására s fölégetésére igen gyakori az alkalom. 1241-ben a tatárok tzzel-
vassal pusztítják Pozsonyt. A cseh háborúk korában 1254, 1261 és különösen
1271-ben Ottokár rabló csehei dúlták föl s rabolták ki Pozsonyt és a vár-

megyét. Ekkor égett le a pozsonyi káptalan és a város levéltára is. 1342-ben
a husziták rabolják ki és égetik föl Nagyszombatot és vidékét. 1428-ban
ugyanezek pusztítják Pozsonyt és a vármegyét.

Ezt követleg Pozsony vármegye mveldéstörténete a következ ese-

mények hatása alatt alakult : 1467-ben Vitéz János érsek Mátyás király meg-
bízásából és segélyével megalapítja a pozsonyi egyetemet (Academia Istro-

politana). 1535-ben tették a rendek Pozsonyt a kormány székhelyévé. Ide

költözött a törököktl birtokaikból kiforgatott furak és fpapok, szerzetesek

és apáczák nagy része, st Esztergom török kézre jutása (1543) után az

érsekprimás is. 1561-ben nyitották meg a jezsuiták nagyszombati iskoláját.

Nagyszombat városában már a XVI. században nyomda volt. 1611-ben alapítja

Forgách Ferencz érsekprimás a legels pozsonyi könyvnyomdát, mely 1660

után Nagyszombatba került és a Telegdi Miklóstól Nagyszombatban már el-
zleg fölállított els kath. hazai nyomdával egyesült, majd tulajdona lett.

1619-ben alapította Pázmány Péter a nagyszombati nemes ifjak intézetét

(Pazmaneum), melyet b alapítványával látott el. Nemsokára az alapítás

után ebben az intézetben tanult Zrínyi Miklós, a késbbi horvát- és dalmát-

országi bán, az európai hír törökver hs és költ. Mária Terézia késbb
az egyetemet orvosi fakultással egészítette ki. 1622-ben Pázmány érsek-

primás kollégiumot alapít Pozsonyban a jezsuiták számára. 1642-ben Lóssy

prímás megalapítja a pozsonyi Emericanum papnöveldét. 1683-ban a törökök,

illetleg Thököly csapatai Pozsonyt elfoglalják és fölgyújtják. 1710 körül

alkotja Donner Rafael híres szobrász világhír pozsonyi szobrait. 1705-ben

indította meg Pozsonyban Esterházy Antal gróf, kurucz generális a legels

magyarországi hírlapot „Mercurius Veridicus ex Hungária 11

czimen. 1714-ben

nyílt meg az új jezsuita gimnázium. 1719-ben Bél Mátyást a prot. egyház
lelkészévé és az iskola rektorává választja. 1720-ban Boyer Pál könyvnyomdát
állít Pozsonyban s ez 1770-ben Landerer tulajdonába megy át. 1721-ben indul

meg Pozsonyban Bél Mátyás „Nova Posoniensia" czím folyóirata. 1776-ban

nyilt meg Pozsonyban az új jogi akadémia és ugyanebben az évben a városi
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új színház. 1749, illetleg
1767 óta mködött Pray
György a jezsuita gimná-
ziumban és könyvtárban.
1770-ben találta Pray a ha-
lotti beszédet a káptalani
levéltárban. 1764-ben jelent
meg a ,,Pressburger Zeitung"
els száma. 1770-ben

Paczkó is nyomdát nyit Po-
zsonyban. 1780-ban jelent
meg Pozsonyban a ..Magyar
Hírmondó". II. Józseffel a
hanyatlás stádiumába lép
Pozsonyban és a megyében
az irodalom, tudomány és
mvészet. A híres pozsonyi
kép- és könyvtár(Albertina)
Bécsbe kerül. 1784-ben a
jogakadémia, 1786-ban a
gimnázium Nagyszombat-
ból Pozsonyba helyeztetik
át. 1788-ban alakult az els
magyar önképzkör, a „Ma-
gyar Társaság". 1832—36-

ban jelenik meg Kossuth
Lajos szerkesztésében az

„ Országgylési tudósítások"

czím knyomat. 1833-ban
kiváló zeneegyesület alakul
az egyházi zene mvelésére
Pozsonyban. 1850-ben nyílt

meg ugyanott az els hazai
reáliskola, 1855-ben pedig
az új ág. ev. liczeum. 1854-

ben alakult a természet-
rajzi múzeum. 1855-ben a
jezsuiták visszatelepíttet-

nek Pozsonyba. 1858-ban a
magyar társaság újjáala-

kult. 1869-ben keletkezett a városi múzeum. 1886-ban nyílt meg az új szín-
ház. 1887-ben leplezték le Hmmel zeneszerz mellszobrát, késbb pedig
Fadrusz János alkotását, a Mária Teréna-szobrot.

Az oknyomozó magyar irodalomtörténet Pozsony vármegyében sem
tekinthet vissza négy századnál tovább, de ezalatt is jobbára idegen nyomokon
haladott. A tizenkilenczedik században azonban új irány indul, mely formákban
is mindinkább nemzetivé válik, különösen a mikor a demokráezia szelleme
hatja át a politikai életet s megteremti a polgári szabadságot, behatol az
irodalomba és mvészetbe is és a politikai szabadsággal karöltve megalkotja a
nemzeti irodalmat, tudományt és mvészetet. Pozsony vármegye íróinak újabb
idbeli költészete, történetírása, szónoklatai és nyelvtani alkotásai a nemzeti
irodalom, kevésbbé nemzeti jelleg szakmunkái pedig a tudományos irodalom
körébe tartoznak.

A könyvnyomtatás eltt is részt vett a vármegye az irodalom terjesz-

tésében, minek bizonyságai a nyelvemlékeinket megriz becses kódexek.
Ezek a következk

:

Pray-kodex, vagyis a legnevezetesebb magyar nyelvemlék : a „Halotti

beszéd és könyörgés". A deáki egyház tulajdona volt és misekönyvön kívül,

egyházi szabályokat, halotti szertartásokat stb. is tartalmaz. A nevezetes
halotti beszéd a 154-ik lapon olvasható. E kódex, szakértk állítása szerint,

a XIII. századnak kb. harmadik tizedébl való. Pray György, a XVIII. század
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NAGYSZOMBATBA,
Anao M, O. Cili

PÁZMÁNY FELELETÉNEK CZÍMLAPJA.

(Az egyetemi könyvtárban lev példányról.)
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jeles történettudósa fedezte fel és ez az egyetlen magyar nyelv misekönyv,
mely az Árpád-korból fennmaradt. Most a Magyar Nemzeti Múzeum rzi
e becses kódexet (Quart. Hung. 387. jelzett alatt).

A nagyszombati kódex. Magyar nyelvemlék 1512 és 1513-ból. Nagy nyol-

czadrét alakú papiroskodex. Egy kéz írása, ismeretlen írótól. írásának ideje,

mint a 158. és 3l>4. oldalokon olvasható, 1513 és 1512. Tartalma valláserkölcsi,

elmélkedések és imádságok. Elbb az esztergomi káptalan nagyszombati
könyvtárában rizték, a honnan nevét is veszi. Jelenleg Esztergomban van
a fegyházmegyei könyvtárban. Nyomtatásban megjelent a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Nyelvemléktára 3. kötetében.

A Lányi-kodex. Lányi Károly ajándékozta a M. Tud. Akad. könyvtárának.
Lányi ..A magyar kath. klérus érdemeinek történetigazolta emléke" czím és

Pozsonyban 1848-ban megjelent mvében említi, hogy e kódex „újan fölfe-

dezett régi, 1517-be tartozó, a pozsonyi Klarisszák számára készült" és a Schuster
nagyszombati gyógyszerész gyjteményében lev „magyar ordinarium" szintén

a pozsonyi Klarisszák számára készült. Kis nyolczadrót alakú papiroskodex
elöl. hátul csonka kötése, természetbarnította fatábla. Nyomtatásban megjelent

a M. Tud. Akad. Nyelvemléktára 7. kötetében.

A pozsonyi kódex (1520-ból). Egyetlen magyar kódex, mely a Nyelv-
emléktárban csak másolat útján volt kiadható ; az eredetinek ugyanis az

1837-ben történt lemásolás óta teljesen nyoma veszett. A könyv Toldy szerint

tizenkettedrét papiroskodex. Három kéz írása. A leírók közül csak az elst
ismerjük s ez Mihály diák. írásának ideje 1520. Tartalma : imádságok s néhány
fünnepre való evangéliumi szakasz. Az Akadémia kézirattárában van a

másolat (M. Cod. 4-edrét 11. sz. a.); az eredeti a ferenczrendi kolostor könyv-
táráé volt.

A Peer-kodex. 1787-ben Peer Jakab pozsonyi piarista áldozár és történet-

tanár tulajdona volt, kinek hagyatékából, vétel útján Jankovich Miklóshoz,

majd a Széchenyi orsz. könyvtárba került. E kódex 8-adrét papiros, 3 levele

ki van szakítva. Magyarját hat kéz írta. Újabb másolata Gyurkovics Istvántól

az akad. könyvtárban van. Mikor készült e kódex, határozottan meg nem
állapítható. Két évszám is van benne. Az els 1508, Vásárhelyi András
cantilenája ; a másik 1526, azt mutatja, mikor írták bele a deák részt. Karak-
tere a XVI. század elejére mutat. Tartalma: vallásbeliek, imák és naptár
(Csizió, Kalendárium). Nyomtatásban megjelent a M. Tud. Akad. Nyelvemlék-
tára 2-ik kötetében.

Kazinczy-kodex. Nyelvemlék az 1526 és 1541 közti idbl. Különösen
becses a magyar széppróza történetére. Kis nyolczadrét alakú papiros-kodex,

frészeiben három ismeretlen nev ferenczrendi szerzetes másolata. A Klarissza-

apáczák számára készült. Tartalmát prédikácziók, erkölcstanító példák és

legendák teszik. Felfedezte Vitkovics Mihály Egerben. Régebben a pozsonyi
apácza-kolostoré volt, most a Nemzeti Múzeum könyvtárának tulajdona.

Költket nem termett e vármegye, de annál több mvészt, tudóst, állam-
férfiút és egyházi méltóságot visel férfiút. A régibb korban Pray György,
Bél Mátyás, Szenczi Molnár Albert, Sambucus János, senkviczi Kolinovich Gábor
tudósok, Káldy György, a híres jezsuita paptanár szereztek dicsséget e vár-

megyének ; az újabb korban pedig Lénárd Fülöp, a katódsugarak felfedezje,

Höhnel Lajos lovag, a híres utazó, Endlicher István László, európai hír
botanikus, Rómer Floris és Könyöki József archaeologusok, Télfy István hel-

lenista, Éirschler Ignácz és Lenhossék Mihály orvostanárok, Török Aurél
anthropologus, Oervay Mihály orsz. posta-figazgató, Zsigmondy Vilmos, a hír-

neves bányász, Vámbéry Ármin világhír tudós, Lóczy Lajos, Inkey Béla,
Gesell Sándor, Herbich Ferencz és Staub Móricz geológusok, Keleti Károly a
magyar statisztika megalapítója, stb. mind Pozsony vármegyében születtek.

Mvészeink közül Hmmel N. János, Bihary János, Lavotta János, Joseffy
Rafael, zenemvészek, Fadrusz János és Tilgner Viktor szobrászok, Keleti

Gusztáv, Spányik Kornél és Skuteczky Döme festmvészek szintén itt látták

meg elször a napvilágot.

Fpapjaink közül: Esterházy Imre, Haulik György és Lippay György
érsekek; Szegedy Ferencz Lénárd, Dessewffy Sándor, Rudnyánszky József,

Berchtoldt Ferencz püspökök és Fekete István ág. h. ev. püspök.
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Államférfiaink közül :' Esterházy Miklós
nádor, a két, id. és ifj. Majláth György ország-
bírák, Majláth József állam-miniszter, Zichy
Ferenez tárnokmester, Zichy Nándor, az or-

szágos néppárt vezére, Zichy József volt fiumei
kormányzó és kereskedelmi miniszter, Apponyi
György országbíró, Apponyi Albert, a nemzeti
párt vezére, Károlyi Tibor, a frendiház al-

elnöke, Pápai István, a kabinetiroda osztály-

fnöke, Bittó István miniszterelnök és Bartal
György földmív. miniszter 1874-ben, és ezeken
kivül szabadságharczunk nagy alakjai: Batthyány
Lajos, Magyarország els alkotmányos mi-
nisztere, Oelich Richárd tábornok, Jeszenál:

János kormánybiztos, Horváth János ezredes
és Petcz György alispán, szintén e vármegye
szülöttei.

Azonban lássuk betrendben, kik voltak
e jobbára idegen nemzetiségektl lakott ha-
társzéli vármegye azon szülöttei és e várme-
gyébe beszármazott szerepviv jelesei, kik
szellemi kincseikkel részt vettek a magyar
irodalom, tudomány és mvészet nehéz alap-

vet munkájában, és a kiknek nevéhez mél-
tán fzdnek nemzeti mveltségünk emlékei.

Alszegi János. Alszeghy János 1878-ban került Nagy-
szombatba, mint a községi polg. fiúiskola tanára. Utóbb egyúttal polg. leány-
iskolái igazgató lett. 1 884 óta az általa szervezett iparos és keresked-tanulók
iskolájának is igazgatója. A „Nagyszombat és Vidéke" czím lapnak egyik
alapítója és két évig szerkesztje volt. 1892 óta a pozsony-vármegyei tanító-

testület elnöke, a közmíveldési fiókegyesületnek már 20 év óta ügyveze-
tje és könyvtárosa. Úgy ezt, mint egyéb bizalmi tisztségeit rendkívüli buz-
galommal tölti be. Kedvelt és hatásos szónok és a hazafias irányú társadalmi
mozgalmak egyik vezérszereplje. Irodalmi mködése épp oly sokoldalú,

mint közhasznú. Czikkei, értekezései stb. a fvárosi, vidéki s megyebeli napi,

heti és szaklapokban jelennek meg. A pedagógiai és ifjúsági irodalomhoz
tartozó külön mveket is írt. Bvebb életrajzi adatait szülvármegyéje mono-
gráfiájában fogjuk közölni.

Amadé Antal (várkonyi báró) cs. és kir. kamarás és v. b. 1. 1, elbb kir. táblai,

utóbb hétszemélyes táblai ülnök, a Lipót-rend középkeresztese, aranysarkantyús
vitéz és a Szent István-rend vitéze; Zala, késbb Zágráb vármegye fispánja,

végre kir. fajtónálló. Szül. 1760 nov. 25. Bsön, megh. 1835 jan. 1. Marczaltn.
Kitn latin szónok volt és beszédei nyomtatásban is megjelentek.

Amadé László (várkonyi báró) bölcselettudor, szül. 1703 márcz. 12. Bsön.
Amadé Antal fia. 1734-ben kapitány a Hávor János-féle magyar lovasezredben,

1742-ben ezredes, utóbb tábornok-segéd a nemesi fölkel seregben, 1750-ben
a magyar kir. udvari kamara tanácsosa Pozsonyban, 1751-ben cs. és kir.

kamarás. Meghalt 1764 decz. 22-én Felbáron.

Munkái: 1. Victor in praelio S. Tvo. Tyrnaviae, 1722. — 2. Buzgó szívnek énekes
fohászkodásai - Bécs, 1755. — 3. Várkonyi báró Amadé László versei, Pest, 1836. — Házi
kereszt ez. gúnyversét Poots András adta ki versei között (1791. Komáromban és 1816.

Miskolczon); egy másik gúnyverse: A házasság által elveszett szabadságnak megsiratása,

Sándor István „Sokfélé"-je IV. kötetében jelent meg 1796-ban. — Kultsárnak két kötete volt

Amadé munkáiból : „Nyájas ének" és szerelmi és leíró költemények czímen. Négy dalát adta

ki Toldy 1828-ban „Költi Régiségek" gyjteméÁtrében. Több kézirata jutott a Nemzeti
Múzeum kézirattárába.

Aatoiík Károly. Antolih Károly, 1893 óta a pozs. áll. freáliskola igazgatója. Életrajzi

adatait szülvármegyéje monográfiájában fogjuk közölni. Itt csak megjegyez-
zük, hogy természettani és fizikai értekezéseinek a száma tömérdek. Számos
népszer fölolvasást tartott a pozs. „Orvos-Természettudományi Egyesület"-

ben és a pozs. „Szabad-Liczeum"-ban. A pozsonyi „Orvos-Természettudo-

Amadé Antal.

Amadé László.
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mányi Egyesület" természettudományi szakosztályának és a pozs. közép-

iskolák ifjúsági játszóterének elnöke.

Apponyi Albert (nagyapponyi gróf), államférfiú. Apponyi György gróf Apponyi Albert,

volt fkanczellár és Sztáray Júlia grófn fia. Született 1846 május 29-én.

Már zsenge korában feltnt szellemi és testi fejlettségével. Ifjúkora az

alkotmány elnyomásának és a konkordátumnak idejébe esik. Neveltetését

Kalksburgban a jezsuiták intézetében nyerte. Egyetemi éveit Bécsben és

Pesten töltötte, tanulmányai befejezése után nagy utazásokat tett külföldön.

Legnagyobb hatással e korban Montalembert grófnak, a franczia liberális

katholikusok híres vezérének társasága volt reá. Politikai téren elször 1872-ben
lépett föl, midn a szentendrei kerület választotta képviseljévé. Bár a Deák-
párthoz tartozott, családi összeköttetéseinél fogva feudális-ultramontán törek-

vésekkel hozták t kapcsolatba. A Deák-párt szétbomlásakor a Sennyey
Páltól vezetett konzervatív töredékhez tartozott, mely késbb a szabadelv
pártból kilépkhöz csatlakozva, az egyesült vagy mérsékelt ellenzéket alkotta.

Rendkívüli szónoki tehetsége csakhamar a parlament egyik vezéralakjává

tette. Különösen ers volt az az ostrom, melyet Bosznia okkupácziója alkal-

mával intézett Tisza Kálmán kormánya ellen. Különben leginkább a gazdasági

kérdéseknek szentelte figyelmét. Az akkortájt a mezgazdaság terén mutat-
kozó válság orvoslására, a középeurópai államok vámszövetségének eszméjét
pendítette meg. Politikájának uralkodó vonása gyanánt e korban tán azt

lehetne megjelölni, hogy a régi magyar társadalom megmaradt elemeit minden
módon ersíteni s versenyképessé tenni óhajtotta. E szempontból rokonszen-
vezett az agrárius mozgalommal is, az antiszemita izgatásokat ellenben kez-

dettl fogva elítélte. A vegyes házassági törvényt pártjával együtt kész volt

megszavazni. Sennyey visszalépése után az egyesült ellenzéknek, Szilágyi

Dezsvel együtt, volt a vezére. A küls politikában az orosz törekvések
erélyes ellensúlyozása a Balkán-félszigeten, volt vezéreszméje. Nagy feltnést
keltett nyilt levele, melyben Tisza Kálmán tíz éves miniszterelnöksége alkal-

mával, 1885 júliusban, igen éles bírálat alá vette e korszak eredményeit és a
kormány eljárását. Mint a közjogi alapnak és a kiegyezésnek híve, és pártja

nemcsak a kormánypárt, hanem a függetlenségi párt ellen is küzdött. Midn
Szilágyi Dezs kivált a pártból, ennek vezetése egészen Apponyi kezébe
ment át. Az eddig inkább általános eszmékért küzd párt és vezére, a reform
mellett a nemzeti érzet fejlesztését, a közjogi garancziák lehet biztosítását

és gyarapítását tzte zászlajára. Nem szntek meg a közigazgatás államo-
sítása mellett küzdeni, de nagyobb befolyást a közvéleményre csak a véder-
vitával nyertek, melyben a szélsballal egyetértve támadták a kormányt.
Különösen éles volt támadása a konzuláris juriszdikczió törvényének tárgya-
lásakor, a midn a közte és Szilágyi Dezs közötti ellentét szinte személyes
él lett. Késbb azonban teljesen helyreállott közöttük a baráti viszony. így
lett az elbb udvarinak, klerikálisnak és reakczionáriusnak hirdetett pártvezér,

a kiegyezésben foglalt nemzeti jogok legféltékenyebb rzjévé. Épp oly hatá-
rozott fejldés észlelhet nála az egyházpolitikai téren. Ers katholikus meg-
gyzdését soha sem tagadta. Különösen tanúsította azt, midn a vallásalap
jogi természetének meghatározásával foglalkozott, mint a képviselház el-
adója. A Szent István-társaság meg is választotta egyik világi elnökének,
de 1888-ban lemondott e tisztrl és 1890 szén, a vallás- és közoktatásügyi
költségvetés tárgyalása alkalmával, a felekezeti zavarok egyedüli orvoslása
gyanánt, az szinte liberalizmust, beleértve a polgári házasságot is, s a katho-
likus autonómiának szervezését jelölte meg. Azóta nem sznt meg ez elveket
hangoztatni, úgy a nemzeti párt programmjában, mint az 1892-iki budget
tárgyalásakor, a midn a vaUások egyenjogúsítása elvének elfogadása, nagyrészt
az felszólalásának az eredménye volt. Pártjának egyik legfbb követelését,
a közigazgatás államosítását, a kormány Szapáry miniszterelnöksége alatt
fölvette programmjába. Apponyi elvben elfogadta a törvényjavaslatot, de a
bizottságban igen lényeges változtatást követelt és a kormányhatalom várható
növelésével szemben, ers garancziákkal akarta körülvenni az önkormány-
zatot. A Házban is a törvény mellett szólott. Minthogy így a közjogi alapon
álló pártok ily lényeges kérdésben elvben megegyeztek, komolyan foglal-
koztatta a közvéleményt a fúzió és Apponyi belépése a kormányba. De midn
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a kormány a szélsbal ellenállásával szemben elejtette a reformot és meg-
elégedetl az elvnek törvénybe iktatásával, Apponyi és pártja ismét ellenzékbe
jutottak. A most már nemzetinek nevezett párt vezére Jászberényben választói
eltt újra ers támadást intézett a kormány és különösen annak elnöke ellen

és mostani állapotát csak a nemzeti rezignáczió következése gyanánt rajzolta.

Még ersebb agitácziót fejtett ki az országgylésnek 1892 els napjaiban
történt töloszlatása után, a választások elkészítésénél. Körútja az ország
minden vidékén emelte népszerségét és a választások eredménye ersí-
tette poziczióját. A Bánffy-féle kormány bukása után, midn Széli Kálmán
lett miniszterelnök, ki a fönnforgó politikai akadályokat elhárította, Apponyi
pártjával együtt bevonult a szabadelv pártba. Házelnök lett és e méltóságot
:t legutóbbi ideig viselte, míg az ellenzék obstrukeziója alatt, a nemzeti köve-
telések körül Tisza István gróf miniszterelnökkel szemben kiélesedett viszony
szakadásra vezetett, melynek következtében Apponyi volt híveinek legna-
gyobb részével ismét kilépett a szabadelv pártból. A vármegye közmve-
ldési mozgalmaiban élénk részt vesz és elnöke az ottani közmveldési
egyesületnek. Szónoki sikereiért a Magyar Tudományos Akadémia és a Kis-
faludy-társaság is tagjai közé választotta.

G
PP

ö°rgT
Apponyi Györgij (nagy-apponyi gróf) cs. és kir. kamarás, v. b. t. t, a

Lipót-rend nagykeresztese, magyar udv. kanczellár és országbíró, szül. 1808
decz. 29-én Pozsonyban. Jogi tanulmányait a pozsonyi jogakadémián végezte.

Hivatali pályáját Tolna vármegye tiszteletbeli aljegyzjeként kezdette meg,
onnan az udvari kanczelláriához került, mint fogalmazó, és késbb titkár lett.

Elször az 1839—40-ik országgylésen tnik ki, mint az ifjabb konzervatív
párt egyik vezére a frendeknél. Tehetsége, egyenes jelleme már akkor
mutatták benne a jöv emberét. Széchenyi megjósolta, hogy kanczellár lesz.

Ez nemsokára valóra is vált. Az 1844-iki országgylés bezárása után, bár
még alkanczellár volt, tényleg kezébe vette a kormányt. Helyzete igen nehéz
volt a Deáktól és Kossuthtól vezetett, egyre izmosodó ellenzékkel szemben.
Az ellenzéknek a vármegye volt az ers vára, ezzel szemben a középponti
kormányt törekedett ersíteni. Oly kormányt akart szervezni, mely az ország

anyagi érdekeit hathatósan elmozdítsa, az Ausztriával való kapcsolatot szorosan
fenntartsa, s az államban és egyházban konzervatív szellemben mködjék.
Eszközeit az adminisztrátorokban vélte föltalálni, kik, mint tisztán a kor-

mánytól függ hivatalnokok, a megyékben a kormány szellemében jártak el

és sokkal veszedelmesebbekké váltak az ellenzékre nézve, mint a megyéjüket
csak ritkán látogató, a kormánytól is függetlenebb fúri fispánok. Lassan-
ként a vármegyék nagyobb részébe (32-be) neveztek ki adminisztrátorokat a
törvényes fispánok helyébe. Ffeladatuk a kormánynak többségre juttatása

volt. A kormánynak e hirtelen kifejtett ereje buzdította pártfeleit és meg-
riasztotta az ellenzéket, úgy hogy 1845-ben és 1846-ban a vármegyék több-

ségében a konzervatív párt kerekedett fölül s Kossuth és Wesselényi befeje-

zettnek látták az ellenzék bukását. Másrészrl azonban a kormányt nemcsak
a szabadelv ellenzék támadta meg igen élesen, hanem a frangú konzer-

vatívok is sértve látták tekintélyüket a született fnemesek mellzése és az

j, hivatalos arisztokráczia felkarolása által és sokan közülök kezet fogtak az

ellenzékkel. Mindkét párt haragja Apponyi ellen fordult, különösen akkor,

a midn Majláth Antal gróf fkanczellár helyébe, jutott e méltóságra.

Maga a hatalomra való törekvés nem nyújtott elegend erkölcsi alapot

Apponyi kormányának. Föllépését az adminisztrátori ügyben nemcsak az

ellenzék legkiválóbb férfiai tartották törvényellenesnek, hanem még Széchenyi
sem helyeselte. Az ellenzék hatalmát csak úgy törhette meg, ha maga veszi

kezébe ama reformok megalkotását, melyekért eddig az ellenzék küzdött.

E czélra szoros összeköttetésbe lépett Széchenyi István gróffal, keresztülvitte,

hogy t helyezzék a közlekedési ügyek élére és tle telhetleg elsegítette

a Tisza-szabályozás nagy ügyét. Az 1847—48-iki országgylésre pedig igen

terjedelmes programmot készített el, melyben az siség megszüntetése, a
vámok reformjai, a katonai élelmezés szabályozása voltak a fpontok.

Az 1847—48-iki országgylésen nem sikerült Apponyinak kormánypárti

többséget teremtenie. Sem Ferdinándnak magyar megnyitója, sem a népszer
István nádornak megválasztása, nem csillapította le az adminisztrátori sere-
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APPONYI OYORGY GRÓF.

lemtl fölizgatott kedélyeket. Az
ellenzék vezérei, Kossuth és Bat-
thyány Lajos gróf, nemcsak a kor-

mányrendszert ostromolták, támadá-
suknak személyes éle is volt Ap-
ponyi ellen. Apponyi viszont az

ellenzék egy részének, különösen
Szentkirályinak és Lónyaynak a

megnyerésével igyekezett Kossuth
tekintélyét aláásni. Ez nem sike-

rült, a zavar egyre nagyobb lett és

Apponyi már csak az országgylés
fölosz látásában, vagy legalább a
hallgatóság megzabolázásában lá-

tott orvoslást. A februáriusi forra-

dalom kitörése véget vetett mind e

terveknek. Apponyi a válságos már-
cziusi napokban súlyos beteg volt

és csak miután fölépült, hallott a
forradalomról, bukásáról s a minisz-
térium kinevezésérl. Az új alakulás nem bírta rokonszenvét, de arra sem volt

megnyerhet, hog}' mint kir. biztos, teljes hatalommal segítse elnyomni Magyar-
országot. Barátjával, Jósika Samuval együtt még Olmützben is a történelmi

jog érdekében mködött, míg Sehwarzenberg és Bach rendszere teljes diadalra

nem jutott. Az 1849—60 közötti éveket teljes elvonultságban töltötte, de ha
alkalma nyilt, nem mulasztotta el a kormány féríiait, különösen Albrecht
fherczeget, Magyarország jogaira figyelmeztetni. Elször a megersített
birodalmi tanács juttatott Apponyinak és elvtársainak ismét módot nézeteik

érvényesítésére. Az októberi diploma után t bízták meg, mint országbírót, a

magyar törvénykezés újjászervezésével, majd kir. biztosként az 1861-iki

országgylés vezetésével. Országbírói méltóságát az országgylés sikertelen

befejezése után megtartotta és féltékenyen rködött a magyar igazságszolgál-

tatás függetlenségére a bécsi hatóságokkal szemben. Befolyását nem sznt
meg a kiegyezés érclekében érvényesíteni. Különösen nevezetes az 1862. év
végén kidolgozott emlékirata, melyben Magyarország részére paritást és

felels minisztériumot követel és a közügyek körét és kezelési módját igyek-
szik kiszabni. Ez az emlékirata nem vezetett czélhoz és kénytelen volt

1863. ápr. 3-án állásáról lemondani. Fáradozásának mégis lényeges következése
volt a kiegyezés késbbi menetére nézve. A perszonális unió hívei, az
1847—48-iki törvények teljes érvényességének követeli és másfell a biro-

dalmi politikának, az összeolvasztásnak elmozdítói között állva, biztos állam-
férfiúi számítással kitzte a talajt, melyen Magyarország joga és a monarchia
hatalma megállhatott. Munkája: Antritts-Rede, gehalten in der General-
Yersammlung des katholisch-politischen Casinos zu Pressburg. 1872. Toldy
István a Magyar politikai szónoklat kézikönyve I. kötetébe a Szólás-szabad-
ság czím 1840-ben tartott beszédét vette föl. Apponyi pályájára, jellemére
fényt vetnek az ismert emlékiratokon és történeti mveken fölül, József
nádorral, István nádorral és Széchenyivel váltott levelei, továbbá nagy-
becs, de — sajnos — csak 1849-ig terjed emlékiratai.

Artner Mária Terézia, írói nevén Theone, költn. Született Szempczen Artner Mária

1 / 72 ápr. 19-én. Els költeményei Till Máriáéval együtt : Feldblumen, ge-
pflückt auf Ungarns Fluren, — Ujabb költeményei és öt színmve Kassán
jelentek meg.

Ballus Pál, pozsonyvárosi tanácsos, szül. 1783 decz. 18-án Modorban.
Megh. 1848 ápr. 30-án, Pozsonyban.

Munkái ; 1. Bescbreibung der königl. Freistadt Pressburg und ihrer Umgebungen.
Pressburg, 1822. — 2. Beschreibung der, den Obstbáumen in hiesiger Gegend schadlichsten
Raupenarten. U. ott, 1830. — 3. Pressburg und seine Umgebungen. U. ott, 1832. — 4. Ge-
schichte der Entstebung und Gründung des Waisennauses in Pressburg. U. ott, 1833.

Bánfi János, családi nevén Wolfshörndl, szül. Bazinban 1851 szept. 8-án. Bánd János.

Elbb a esallóköz-somorjai fels leányiskolánál, majd ugyanott a polg. fiú-

Terézia.

Ballus Pál.
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tiánhegyi
István.

Baranyay
József.

Bartal György.

Fiartoniek Géza.

iskolánál tanár, 1879—1882 a pápai polg. leányiskola, 1882—1885 az oravicza-
bányai polg. fiúiskola, 1885—1896 a karánsebesi összes áll. és közs. taninté-
zetek igazgatója, 1896—1903 a turócz-szent-mártoni áll. polg. és fels keres-
kedelmi iskola tanára és az áll. ipariskola igazgatója, 1903 óta a zay-ugróczi
áll. polg. iskola igazgatója. Szerkesztette a Magyar Vidék ez. hetilapot, az
Ifjúsági ós Népkönj'Vtárt, a Magyar Ifjúsági könyvtárt, fmunkatársa volt
a May var Ifjúságnak, Felvidéki Híradónak, Vágvölgyi Lapnak s a politikai,

társadalmi, szépirodalmi, tanügyi s egyéb tudományos lapokban és folyóira-
tokban magyar és német nyelven megjelent czikkelyeinek és tanulmányainak
száma több ezerre rúg.

Munkái : 1. A Szántó-család története. Bpest, 1879. — 2. A rongyszed fia. Pápa,
1880. — 3. A varróleány. U. ott, 1880. — 4. Munka és jutalom. U. ott, 1880. — 5. Az ingo-
ványok leánya. U. ott, 1880. — 6. A tizenharmadik. U. ott, 1880. — 7. A félszem. U. ott,

1SS0. — 8. A drótos fiú. U. ott, 1881. — 9. A félkez remete. U. ott, 1881. — 10. A jósn
álmai. U. ott, 1881. — 11. Fejes Boris. U. ott, 1881. — 12. Púpos Pista. Ü". ott, 1881. —
L3. Jani és Náni. Gyr, 1882. — 14. A barlang titka. U. ott, 1882. — 15. Legteljesebb
köszönt könyv. U. ott, 1882. — 16. Egyenes és görbe utakon. U. ott, 1884. — 17. Hasznos
szórakozásul nefelejcsek. Bpest, 1885. — 18. Sznóra. Budapest, 1885. — 1 9. Tarka kavicsok.
U. ott, 1885. — 20. Útravaló. U. ott, 1885. — 21. Kis mesél. U. ott, 1885. — 22. Szünóra.
TJ. ott, 1885. — 23. Kis történetek. U. ott, 1885 — 24. Két különös történet, ü. ott, 1885. —
25. Gyermekbarát. TJ. ott, 1887. — 26. Pribék László, Pozsony, 1893. — 27. Kegyetlen bün-
tetés. TJ. ott, 1893. — 28. Magyar László utazásai és kalandjai. Budapest, 1892. — 29. Hol
volt, bol nem volt . . . Budapest, 1902. — 30. Kalászok. Budapest, 1894. — 31. A kivándorlók.
Hoffmann F. után, Budapest 1894. — 32. Jót jóért. Hoffmann F. után. Budapest, 1894. —
33. Rossz lelkiismeret. Hoffmann F. után. Budapest 1894. — 34. Az elveszett fiú. Hoffmann
F. után. Budapest, 1894. — 35 Turóczmegye Földrajza, Turóczszentmárton, 1898. — 36.

A német kézmvesség története, dr. Ottó Ede után. Budapest, 1902. — 27. Somlai Gáspár,
Budapest, 1904.

Bánhegyi István, szül. 1832 okt. 9-én Somorján. 1856-ban ág. ev. segéd-
lelkész Cservenkán. 1857-ben az egyesült protestáns theologiai intézet tanára
Budapesten, azt követleg a külföld nagyobb népiskoláinak tanulmányozása
után somorjai ág. ev. lelkész, 1860-ban tanár az egyesült prot. gimnázium-
ban Losonczon, 1866-ban tanitóképz-intézeti igazgató a nyiregyházi ág. ev.

tanítóképzben. 1869-ben a szepes—sárosvármegyei tankerület segédtanfel-
ügyelje, 1876-ban Békésmegye kir. tanfelügyelje. Egyházi és iskolai ügyek-
rl a lapokban és folyóiratokban számos czikke jelent meg.

Munkái: 1. Erasmus redivivus. Latin-magyar társalgó, nyelvtani és szófzési jegyze-
tekkel, algimn. számára. Pest, 1864. — 2. Latin-magyar közmondások. U. ott, 1864. —
3. A nyiregyházi ev. tankerületi néptanító-képezde ismertetése. Debreczen, 1867. — 4. ABC.
Az írva olvastató tanmód szerint. Debreczen, 1868. — 5. Tan- és olvasókönyv közép- és fels
néptanodák számára. Nyíregyháza, 1869. — 6. A felekezeti iskoláztatás veszélyei és közok-
tatásügyi törvényeink hiányai. Pest, 1870. — 7. Vallás- és erkölcstan. Prot. népiskolák szá-

mára. Bpest, 1874. — 8. Vezérkönyv a prot. népiskolai vallástanításban.

Baranyay József (bodorfalvi) a „Csallóközi Lapok" szerkesztje Duna-
szerdahelyen, nem megyebeli születés. A lapjában kifejtett közhasznú
irodalmi mködésén kívül „Miczi, Giza, meg a Böske" czím alatt 1902-ben
egy kötet novellája jelent meg. Több vidéki lapnak munkatársa.

Bartal György (beleházi ifjabb), földmívelési, ipar- és kereskedelmi
miniszter. Szül. Damazér-Karcsán, 1820 szept. 20-án, megh. Faddon, 1875

okt. 25-én. Tanulmányait a bécsi Terezianumban végezte. 1842-ben Tolna
vármegye tb. aljegyzje, majd fjegyzje. Részt vett az 1848-iki ország-

gylésen, mint Tolna vármegye egyik követe. Elment a kormánynyal Debre-
czenbe, Szegedre, egyideig a Szemere-minisztériumban a pénzügyi osztály

fnöke volt. A szabadságharcz leveretése után t is elfogták, de két havi
fogság után kiszabadult és visszavonult tolnamegyei birtokára. 1861-ben
Tolna vármegye els alispánja. O képviselte a vármegyét az országgylésen.
1864-ben a konzervatívekhez csatlakozott s a Majláth—Sennyei-féle kor-

mányban a helytartó-tanács elnökségét foglalta el. A kiegyezés után a Deák-
párt híve lett, 1874—75-ben a Bittó-minisztériumban a földmivelés, ipar- és

kereskedelemügyi tárczát töltötte be. 1861 máj. 17-iki országgylési beszéde,

és autonómiai kongresszusi beszédei Pesten, 1870-ben jelentek meg.
Bartonielc Géza, szül. Szárazpatakon 1854-ben. 1879-ben egj^etemi tanár-

segéd, 1886-ban az áll. polgári tanítónképz tanára, 1895-tl az akkor
felállított báró Eötvös József kollégium igazgatója. Tudományos és ismertet
dolgozatai megjelentek a M. Tud. Akadémia Math. és Természettudományi
Értesítjében, a Természettud. Közlönyben és a Mathematikai és Physikai
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Batka János.

Batthyány
Laios.

Lapokban. Ez utóbbi folyóiratnak szerkesztje 1892-tl 1897-ig. Tagja az

Országos Közoktatási Tanácsnak. — Fordította Guillemin : Elektromosság
és mágnesség czím mvét s magyarul kiadta Roiti Elementi di fisica két
kötet munkáját.

Barts Ferencz, szül. 1814 okt. 7-én, Bazinban. Elbb kegyesrendi tanár, Barts Ferencz.

de a rendbl kilépett és a gyulafehérvári 1. szert, káptalan nagyprépostja lett.

Munkái : 1. Számtan az arányok által megfejthet számozás nemeirl. Buda, 1842. —
2. Elemi számtan, I. rész. Buda, 1844. — II. rész. U. ott, 1842. — III. rész. U. ott, 1845.

Batka János városi levéltárnok, szül. Pozsonyban 1845-ben. Bírói állam-
vizsgát tett, mely után 1864-ben városi szolgálatba lépett. Elbb joggyakornok,
majd kapitányhelyettes és 1879 óta áll a rendkívül gazdag és nagybecs városi

levéltár élén, a hol állandóan levéltári kutatásokat végez és Pozsony város

történeti adatainak közzététele és ismertetése körül nagy érdemei vannak.
1869 óta irodalmilag is mködik és különösen a zenemvészeti és történeti

bírálat terén fejt ki nagyobb tevékenységet. Ambros A. W.-nek, a nagy német
zenetudósnak irodalmi hagyatékát feldolgozta és kiadta Pozsonyban 1880-ban,
továbbá Ilg mtörténészszel együtt megírta Messerschmidt Xavér Ferencz
életét és mveit. Dr. Király János „Pozsonyi nagydunai vám- és révjog

története" czím mvét németre fordította, szintúgy Ortvay Tivadar dr.

Pozsony város története els kötetét, továbbá Vámossynak a „Szt. Lászlóról

czimzett kath. polgári ápolda Pozsonyban" és ugyanannak az „Adatok a

gyógyászat történetéhez Pozsonyban" czím mvét. Megírta még Pozsony
sz. kir. város erdészetének történetét és Fabricziussal együtt kiadta a pozsonyi
ünneplapot 1899-ben. A Fétis-féle nagy franczia zenelexikon II. pótkötete
számára megírta az összes magyarországi zenemvészek és zeneszerzk élet-

rajzait és 1902-ben megjelent tle „Történelmi vázlat a pozsonyi szlmíve-
lésrl'".

Batthyány Lajos (németujvári gróf), Magyarország els alkotmányos
miniszterelnöke, szül. Pozsonyban, 1806-ban, kivégeztetett Pesten, 1849 okt.

6-án. Tizenhat éves korában lépett a hadseregbe. Olaszországi táborozása alatt

minden szabad idejét az önmívelésre és tanulásra fordította. Mint huszár-
hadnagy tett jogi vizsgát a zágrábi akadémián. Huszonegy éves korában
nagykorúsíttatta magát, birtokai igazgatását is átvette és ettl fogva nemcsak
gazdasági, hanem politikai és tudományos ügyekkel is foglalkozott. Külföldi
nagy utazásaiban gyjtött gazdag tapasztalatait, ismereteit igyekezett bir-

tokain érvényesíteni. Alapító tagja volt a vasmegyei gazdasági egyletnek,
résztvett az orsz. gazdasági egyesület munkálkodásában, különösen fölkarolta

az állattenyésztés ügyét, lónemesítést, futtatást; stb. 1843-ban elnöksége alatt

magyar czukorgyár-egylet alakult. Széchenyi István gróf példájára fölkarolta

a selyemtenyésztést is és több mint 50.000 eperfát ültettetett. Az 1840. és
1844. évi országgylésen a frendi szabadelv ellenzéknek volt kitn tagja
és vezére. Pesten összeköttetésbe lépett Kossuthtal és háza fgyülekezhelye
lett az ellenzéknek. Sokat áldozott az új egyesületek és vállalatok ala-
pítására. Az orsz. magyar iparegyesület szervezésében is tevékeny részt
vett és Kossuthot az egyesület igazgatójává választtatta. Kossuthnak ország-
gylési követté megválasztatását is fleg vitte keresztül. Mint a frendi
ellenzék vezére mködött az utolsó diétán is, résztvett a márcz. 15-iki nagy
deputáczióban és márcz. 17-én, mint az országos ellenzék fejét, t jelölték a
kormány elnökéül. A kormányt csak a márcz. 31-iki leirat után foglalta el.

Jellasich és a szerbek fegyverkezése és az udvar magatartása következtében
a bizalmatlanság egyre mélyebb gyökeret vert és Batthyány e nehéz hely-
zetben csakis a törvény teljes keresztülvitelében találta a ment eszközt.
Többször utazott Innsbruckba, hogy Ferdinándot rábírja Jellasich eljárásának
elítélésére, és hogy Budára, a kir. székvárosba hívja a nemzet nevében az
uralkodót. Lojális állásponton állott úgy Ausztriával szemben, mint a kabi-
netben. Habár a kormány nagy többsége Batthyányval tartott, éppen a leg-
lényegesebb kérdésben, az Olaszországba küldend hadi segítség ügyében
kénytelen volt engedni. A kormánypárti többség is mindinkább Kossuth
befolyása alá került. így, bár politikája zátonyra jutott, Batthyánynak igen
nagy része van a szabadságharcz és különösen a hadsereg szervezésében.
Mészáros távollétében mint helyettes honvédelmi miniszter, szervezte a
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nemzetrséget és különösen a
honvédséget. A mikor az ország-
gylés küldöttsége Bécsben nem
nyert kielégít választ és Jella-

sich szept. 9-én az országba be-
tört, Batthyány lemondott. Kos-
suth nélkül új kormányt akart
alakítani, de Bécsben már nem
ersítették meg az új kabinetet,

Budapesten pedig egészen Kos-
suthé lett a hatalom. Batthyány
ennek daczára is ragaszkodik
ideiglenes állásához, hogy hazá-
ját a teljes anarchiától megvédje.
Csak Lamberg kinevezése alkal-

mával mentette t fel a király

hivatalától. Azon id alatt, míg
Lamberg Budapestre jött és

szörny halált szenvedett, Bat-
thyány a Jellasich táborában
járt és a martonvásári tábor-

ban ütközetre igyekezett bírni a

magyar seregnek még habozó
tisztjeit; majd birtokaira utazott,

hol tisztjeit és volt jobbágyait a
Theodorovics alatt dúló horvátok
ellen vezette. Okt. 11-én lováról

leesett, a keze kitörött, sebesülten

igazolja és magyarázza eddigi

eljárását Kossuth Hírlapjában.

Fölépülése után Pesten a béke
érdekében mködött. Tagja lett

a küldöttségnek, melyet az or-

szággylés Windischgrátz her-

czeghez küldött alkudozás czél-

jából. A fvezér nem alkudott, st Batthyányt nem is fogadta, hanem néhány
nappal késbb, 1849 jan. 8-án elfogatta t. A magyarok közeledtével Laibachba,
Olmützbe, majd a fváros visszafoglalása után ismét Pestre, az Újépületbe
hozták, hol Haynau felségsértés czímén bitófára Ítélte, de kegyelembl golyó-
val végezték ki 1849 okt. 6-án. Annyira bízott ártatlanságában, hogy midn
Laibachba kísérték, a Sárváron, majd Ciliiben t kiszabadítani szándékozó
népet maga csendesítette le. Holttetemét a ferenczrendi templom kriptájából

1870 jún. 9-én a nemzet általános részvétével vitték át a fvárostól emelt
mauzóleumba.

Bei Mátyás. Bél (Belius) Mátyás, a legjelentékenyebb magyar földrajzi író a XVIII.
században. 1714— 1719 között a pozsonyi ág. ev. iskola igazgatója, majd az

egyház német lelkésze lett. 1742-ben szélütés érte, 1749-ben nyugalomba vonult
és meghalt Pozsonyban ugyanazon év aug. 29-én. Számos latin, német és

magyar egyházi és iskolai tárgyú mvet írt. alapította meg Marsch Mátyás
és Beér Frigyes Vilmos társaival 1721 márcz. 15-én az els rendesen megjelen
magyarországi hírlapot „Nova Posomenda" czím alatt, mely csakhamar a jezsuiták

kezébe került és megsznt. Legnevezetesebb s még ma is kútforrás gyanánt
szolgáló mve „Notitia Hungáriáé novae historiea-geographica"', melyet Straub
Pál bécsi könyvárus adott ki. A nagy mbl, mely teljesen a kor színvonalán
állott, az els folio kötet 1735-ben jelent meg s ez Pozsony vármegyét tár-

gyalja; a második kötet (1736) Turócz, Zólyom és Liptó vármegyék leírá-

sával, a harmadik (1738) Pest-Pilis-Solt vármegyével foglalkozik. A negyedik
kötet: Nógrád, Hont, Bars és Nyitra vármegyék leírása, 1742-ben jelent meg.
Halála után megjelent még az ötödik kötet els fele Mosony vármegye leírá-

sával. A majdnem teljesen elfogyott ötödik kötetet Zichy Jen gróf 1893-ban
száz példányban újra kinyomatta. A többi kéziratban maradt s azt a szerz

BÉL MÁTYÁS.
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BITTÓ ISTVÁN.

Berchtoldt
Ferencz.

Biermnnn
Gottlieb.

örököseitl Batthyány József gróf, akkor kalo-

csai érsek vette meg, de szállítás közben a

kézirat egy része a Dunába esett, úgy hogy
részben használhatatlanná vált. Az els négy
kötet eredeti kézirata a pozsonyi ág. ev. liczenm

könyvtárában riztetik, a többi kézirat az esz-

tergomi fegyházmegye könyvtárában s rész-

ben másolatban a Nemzeti Múzeum kézirat-

tárában van. Bél a cseh-szláv irodalommal is

foglalkozott; Krman Dániel ev. szuperinten-

denssel együtt nézték át s adták ki Halléban

1722-ben a cseh testvérek bibliáját. Ugyan-
ehhez az elszót is írta. Arndt János után

kiadta továbbá a Rajská Záhrádka (Az éden-
kert ) ez. munkát. Bél összes mveinek jegy-

zékét Haan Lajos állította össze „Bél Mátyás"
ez. akadémiai értekezésében (Budapest 1879.).

Ujabb életrajzai között említésre méltó a Márki
Sándoré (Paedagogiai Plutarch I. kötet, Po-
zsony 1886). — Bél nagyszer vállalatát ké-

sbb Palugyay Imre akarta ismételni, de neki

sem sikerült teljes mvet adni. Pozsony városa

egy utezát keresztelt el nevérl.
Berchtoldt Ferencz (gróf) püspök, született Nagyszombatban 1730 június

24-én. Egy ideig Csáky Miklós esztergomi érsek udvarában tartózkodott, azután
verebélyi plébános, s kerületi alesperes lett. 1758-ban már esztergomi kano-
nok, barsi fesperes, késbb érsekhelyettes lett. 1761-ben a Pazmaneum
rektorává, 1764-ben kapornaki valóságos apáttá, 1766-ban beszterczebányai

püspökké neveztetett ki. Négy egyházi munkát írt.

Btermann Gotttieb, történetíró, született Pozsonyban 1824-ben. Utoljára

Prágában volt gimnáziumi igazgató. A boroszlói egyetem tiszteletbeli

tudorrá avatta.

Müvei: Gesch. d. evangel. Kirche Schlesiens. — Gesch. d. Herzogtkums Teschen.

—

Gesch. d. Herzogthumer Troppau u. Jágerndorf.

Bittó István, államférfiú, született Sárosfán 1822 május 3-án. Meghalt Bittó István -

Budapesten 1903 márczius 8-án. 1848-ban képviselnek választották. Mint
ilyen követte a kormányt Debreczenbe és Szegedre is. A világosi fegyver-

letétel után kibujdosott. Az 50-es években visszatért és Somogyban vissza-

vonulva, kizárólag gazdaságával foglalkozott. Az 1861- és 1865-iki országgylé-
seken a szigetvári kerületet képviselte, s midn ott 1869-ben megbukott,
Abrudbányán választották meg. Az országgylésnek alelnöke, a pénzügyi
bizottságnak, majd az 1870-iki magyar delegácziónak elnöke volt. Horvát
Boldizsár visszalépése után Andrássy reá bízta az igazságügyi tárczát és

ezt Lónyay alatt is 1872 széig megtartotta. Lónyay kabinetjébl még annak
bukása eltt kilépett és 1872 októberben házelnök lett. A rövid élet Szlávy-
miniszterium után 1874 márcziusban megbízatást nyert minisztérium alakítá-

sára. Bittó feladatát megkönnyítette, hogy Ghyczy Kálmánt sikerült pénz-
ügyminiszternek megnyernie. Midn Tisza Kálmán 1875 február 3-án kije-

lentette a közjogi alap elismerését és ezáltal a pártok új alakulása kezdetét
vette, Bittó visszalépett. az els volt miniszterelnök, ki nyíltan az
ellenzékhez csatlakozott. 1899-ben örökös frendiházi taggá neveztetett ki.

Böckh György, szül. Pozsonyban 1822 jún. 3-án. 1846-ban Pozsony Böckh György,

vármegye forvosa. 1849-ben törvényszéki orvos. 1861-ben a pozsonyi freál-
iskola rendes tanára, ugyanekkor a pozsonyi jogakadémián a törvényszéki
orvostan rk. tanára. Meghalt Pozsonyban 1874-ben. A hazai és külföldi pók-
fauna gyjtése és tanulmányozása volt tudományos pályájának ftárgya.
Hazai és külföldi szaklapokba írt állat- és növénytani értekezéseket.

Brunsioick Teréz grófn, szül. Pozsonyban 1775. jul. 27-én. Hajlamát
követve, már ifjú korában a nevelésügynek szentelte életét. Felkereste Pes-
talozzit és elment Angliába, hogy a kisdednevelést tanulmányozva, hazánkban
meghonosítsa. József nádor és neje pártfogásával sikerült neki 1828-ban

Brunswick
Teréz.
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Burián Pál.

Concilia Emil.

Csapi ír

Benedek.

Cseniy Károly

Czibulka
Nándor.

Budán az els kisdednevel intézetet felállítani, melyet „Angyalkei't"-nek
oevezetl el. Csakhamar sikerült néki a furak és fpapok érdekldését is a
kisdednevelésügyre terelni, az „Angyalkertek" számát szaporítani és azok
élére a kisdednevelésben képzett nket állítani. Saját jövedelmének nagy
részét is e czélra áldozta, gyjtést indított, hangversenyeket rendezett, hogy
azok jövedelmébl az intézeteket fenntarthassa és szaporíthassa. 1836-ban
megalapította „A kisdedovó intézeteket Magyarországon terjeszt egyesületet".
1848. végén már 89 óvoda állott fenn az országban. Meghalt Dukán, 1861-ben.
Szobrai a budapesti óvónképz intézetben állították fel.

Burián Pál id. (rajeczi), szül. Grinádon 1844-ben. 1866-ban megszerezte
a kél ügyvédi diplomát, 1867-ben pedig a küls járás szolgabírájának válasz-

tották meg, a mely minségben Kossuthon mködött az 1871. év végéig, a
mikor kir. törvényszéki bírónak nevezték ki Nagyszombatba, késbb Pozsonyba,
honnan a budapesti, és ennek fölosztása után a temesvári kir. ítéltáblához
került bírónak. Az utóbbi helyen, baleset következtében, súlyosan megsérült,
nyugalomba vonult és visszakerült szülvármegyéjébe, melynek közéletében
élénk részt vesz. Fjegyzje a jóformán általa alkotott pozsonyi magyar
közmveldési egyesületnek. Számos czikket írt — többnyire névtelenül —
a fvárosi és pozsonyi magyar és német lapokba, mely ezikkeknek mindenkor
egy irányuk van és ez : Pozsony város és a vármegye magyarosodásának el-
mozdítása. Pozsonyra és a vármegyére vonatkozólag számos történeti epizódot

közölt. irta e kötet számára a történeti részt 1820-tól a mai napig.

Concilia {Békési) Emil, a Szt. Miklósról ezímzett nagyszombati társaskáp-
talan prépostja; nem pozsonymegyei születés s így itt csak megyei vonat-
kozású mködésére terjeszkedhetünk ki. 1884-ig szentszéki jegyz Nagyszom-
batban, majd érsek-helynöki titkár. 1897-tól fogva nagyszombati kanonok.
Egyike a régi magyar irodalom legbuzgóbb tanulmányozóinak. Nagyszámú
értekezései a hazai folyóiratokban jelentek meg. Legnevezetesebb tanulmányai
az Új M. Sionban (1874: A Pray-kodex hazája; 1880: A legrégibb magy.
sz. írás kora; 1884 : Náray György élete, a Nyelvemléktár s a Régi M. Költk
Tára köteteinek ismertetése), Abafi Figyeljében (1877 : A halotti beszéd
kora és hazája, 1878 :' Ki írta a Mondolatot), a Történelmi Tárban, a Magyar
Könyvszemlében, a nagyszombati Kalauzban és más szaklapokban jelen-

tek meg.
Csaplár Benedek (Gáspár), írói álnéven Karcsanyéki 67. Szül. Dunaszerda-

helyen 1821 január 3-án. Tizenöt éves korában a piarista rendbe lépett s

miközben a novicziatust, a filozófiát s a theologiát végezte, alsóbb osz-

tályokban tanított és a fbb európai nyelveket megtanulta. 1846-ban fölszen-

telték s azóta több helyen tanárkodott, különösen Szegeden tizennégy évig

(1853-tól 1867-ig) mködött nemcsak az iskolában, hanem társadalmi téren

is (legény-egylet, árvaház, Dugonics-szobor, népéleti hagyományok gyjtése,
népnevelés stb.). 1867-ben a tatai gimn. igazgatója lett, 1870-ben pedig a pesti

társházba rendelték elöljárói, a rend történeti adatainak összegyjtése végett.

Az Akadémia 1886-ban lev. tagjává választotta. Igazgató választmányi tagja a

történelmi társulatnak és tagja a Szt. István-társulat irod. osztályának. Nagyon
sok czikket és értekezést írt a fvárosi és vidéki, st némely tudományos
külföldi idszaki iratokba is, a történelem, irodalomtörténet, nevelésügy és

társadalom körébl, melyeknek nagy része külön is megjelent.

Nevezetesebb mvei : Platón munkái. I. kötet, Kolozsvár, 1845. — A magyarországi
kegyes tanítórend történetének tervrajza. Pest, 1871. — Fmve: Révai Miklós élete, nagy
irodalomtörténeti monográfia, rendkívül b adatkészlettel, négy kötetben.

Cserny Károly, filológus, 1867 óta a pozsonyi kir. kath. fghnn. tanára,

ez. igazgató. Legjobb latin stilisztáink egyike. Pozsonyban megjelent munkái

:

De Cicerone causarum patrono. De M. T. Ciceronis oratione pro Murena
habita. Tirocinium poeticum, szótárral. Latin stílusgyakorlatok a gimnáziumok
számára 3 részben. (Dávid Istvánnal együtt.)

Czibulka Nándor dr., apátkanonok, született Pozsonyban 1840 február

27-én. Tanár és tanulmányi felügyel volt elbb a pozsonyi Emericanumban.
majd az esztergomi nagyobb papnevelben. 1870-ben lelkipásztor a buda-

pesti központi papnevelben, mely hivatalában cs. és kir. udvari káplánná

neveztetett ki. 1888-ban esztergomi kanonok és ugyanott papneveidei kor-
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Czilchert

Róbert.

Czinár M. P.

manyzó, 1889-ben ezikádori apát lett. Egyházi lapokba és folyóiratokba

dolgozik.

Czilchert Róbert, orvostudor, pozsonyi lakos. A franczia Académie Nationale

és több külföldi tudós-társaság tagja. Meghalt Pozsonyban 1884. - - Alelnöke
volt a pozsonymegyei gazdasági egyesületnek. Számos orvosi, természettud.

és gazdasági czikkeket írt szak- és hírlapokba.

Czinár Mór Pál, bölesészettudor, szt. benedekrendi áldozó pap, a M. Tud.
akadémia levelez tagja. 1809-ben tanár Nagyszombatban, 1812— 14 között

Pozsonyban, 1826—29 között a rendház fnöke és a gimnázium igazgatója

Pozsonyban. Deák Ferenczet is tanította. Bvebben szülvármegyéje monográ-
fiájában fogjuk méltatni mködését.

Cziráhj Antal gróf, szent ferenezrendi szerzetes. Született Pozsonyban Gzirakv Antal -

1665-ben. Tudományi definitor és pozsonyi magyar hitszónok. 1670-ben hasonló
minségben Nagyszombatban találjuk. Fokozatosan a rend tartományi alkor-

mányzója. Közben a pápai, majd a soproni rendház fnöke. Meghalt Pozsony-
ban 1696 márczius 13-án. Kiváló egyházszónoklati munkái kéziratban maradtak.

Danhó József Károly, hittudor, nagyprépost, született Pozsonyban 1829 Dailkó Józset -

január 16-án. 1854-ben a Pazmaneum felügyeljévé, 1856-ban a bécsi egye-
temen segédtanárrá, 1857-ben rendes tanárrá neveztetett ki. 1860-ban udvari
káplán s augustineumi tanulmányi igazgató lett, 1862-ben dékán a bécsi

egyetem theologiai karánál, 1866-ban pápai kamarás, 1868-ban esztergomi
kanonok s az ottani papnevel igazgatója. 1870-ben a bölcsészeti kar pro-

direktora, u. azon évben ez. apát, 1874-ben a pápa házi fpapja s barsi esperes

lett. Azt követleg az esztergomi hittudományi kar igazgatója, 1886-ban
székesegyházi fesperes, 1889-ben pozsonyi prépost, 1890-ben prisztinai ez.

püspök lett. A M. Tud. Akadémia 1881-ben levelez tagjául választotta.

Meghalt Pozsonyban 1895 január 15-én.

Nevezetesebb mvei : História Revelationis Divinae Veteris Test. etc. — História Reve-
lationis Divinae Növi Test. etc. — Joannes Sylvester Pannonius etc. Divem Hieronimum
oppido Stridonis in regioné interamna . . . natum esse. etc. — Történelmi, mirodalmi és

okmánytári részletek az esztergomi fegyház kincstárából. — Dankó J. esztergomi kanonok
könyvornamentikai kiállítása. Páratlan becses az biográfiai arczkép- és rézmetszet-gyjte-
ménye, melyben Dürertl több unikum található. Legjelesebb mve : Vetus Hymnarium
ecclesiasticum Hungáriáé.

Dessewffy Sándor (cserneki és tarkeöi), csanádmegyei püspök, szül.

Pozsonyban, 1834 jún. 3-án. Gimnáziumi tanulmányai elvégeztével, 1852-ben
egri egyházmegyei papnövendék lett, 1853-ban a budapesti közp. papnevel
hallgatója. 1857-ben füzes-abonyi káplán, 1859-ben az egri érseki liczeumban
tanár, 1860-ban a budapesti papnevel-intézet tanulmányi fölügyelje, 1864-ben
tanár u. ott, 1866-ban az egri jogakadémia tanára és hitszónoka, 1868-ban
a kassai püspök titkára, 1872-ben sárospataki plébános, 1875-ben alesperes,

1884-ben kassai kanonok, 1886-ban székesegyházi fesperes. 1890 jan. 4-én
esanádi megyés püspök. A felsmagyarországi múzeum-egylet elnöke s

buzgó régiséggyjt. Egyházi és politikai értekezései különféle lapokban
jelentek meg.

Dobrovits Mátyás, az egyetemes orvostan doktora, a pozsonyi állami
kórház forvosa, az ágost. evang. theologiai akadémia tb. tanára, a pozsonyi
városi közegészségügyi bizottság elnöke, a pozsonyi liczeum tanácsának
elnöke, több tudományos egyesület tagja, brgyógyász. Szül. Pozsonyban
1850-ben.

Munkái: Hogyan kell desinficiálni? Pozsony, 1886. — Oroszországi utam. — Utazásom
az északi sarkvidéken. — Az orvosi szaklapoknak buzgó munkatársa, a természettudományi
ismeretek és a közegészségügy fáradhatatlan terjesztje népszer eladások által és a napi
sajtóban.

Dohnányi Frigyes, az Ahrends-féle német gyorsírási rendszernek magyar
nyelvre átültetje, 1873 óta a pozsonyi kir. kath. fgimn. tanára. 1876—77-ben
..PanstenografiV1 — minden nyelvre való gyorsírás, különös tekintettel a
magyar és német, valamint a szláv és latin nyelvekre — czím munkáját
adta ki.

Dolleschal Sándor Eduárd, a budapesti német nyelv ág. ev. egyház lel- Doiieschai s. e.

késze, szül. Modorban, 1830 nov. 26-án, megh. Budapesten 1893 febr. 15-én.

Munkái: Nachruf an Szeberinyi. Schemnitz, 1857. — A szenved hazának vigasza.
Beszterczebánya, 1861. — Rec senioralni. Pozsony, 1865. — Wyklad menssiho kathechismu

Dessewffy
Sándor.

Dobrovits
Mátyás.

Dohnányi
Frigyes.
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Dujanlin
Károly.

Dux Adolf.

Dux Zsigmond

Egry Antal.

Ehrenreich
Lajos.

Ejury Gyula.

Ejury Károly.

Emmcr Kornél

Doctora Martina Lutora. U. ott, 1872. — Synodalia. U. ott, 1873. — Evangeliscker Confir-
manten-Unterriokt. Bpest, 1878. — Luters Testament. Mit einer Pkotograpkie der Original-
urkundo. U. ott, 1881. — Das erste Jakrkundert aus dem Lében einer kaupstádtiscken
Gemeinde. U. ott, 1887. — Eine aufgefundene Lutker-Reliquie. U. ott, 1887.

Pointer György Rafael, szobrász, szül. 1693-ban. 1727-ben Esterházy
Imre herczeg építészeti igazgatójává nevezte ki és azóta 1739-ig többnyire
Pozsonyban mködött. Donnertl a következ híres szobormvek vannak
Pozsonyban : Frigyes kir. herczeg palotájában a négy évszakot ábrázoló
szoboralakok, a koronázó templom aiamizsnás-kápolnája, a dóm plasztikus

díszítései, a szent-háromság-templom Mária-oltára, szent Márton lovasszobra
(mosl a dómon kívül), mely a XVIII. század legkiválóbb lovasszobra, oltár-

alakok és angyalok a szent Erzsébet templomban, és a jezsuiták templomában
a szószék dombormvei.

Dujardin Károly báró, 1790-ben pozsonyi prépost és fesperes. Meghalt
Pozsonyban 1793. -- Három kötetben megírta a pozsonyi káptalan történetét.

Dux Adolf, bölcsészeti doktor, a Kisfaludy társ. tagja. Szül. 1822 oki
25-én Pozsonyban. Több német nyelv lap munkatársa. Petfit németre for-

dította. Fordított még Eötvös, Vörösmarty mveibl és az újabb költkbl
is. Szülházát a pozsonyi Toldy-kör emléktáblával jelölte meg.

Munkái : 1. Ausgewaklte Dicktungen von Petfi. Wien, 1847. — 2. Der ZerfaUene.
Román von Ladislaus Kelemenffy. Aus dem Ungariscken. Pressburg, 1847. — 3. Der Bauern-
krieg in Ungarn 1514. Historiscker Román von Báron Josepk Eötvös. Aus dem Ungar.
Pest, 1850. Három kötet. — 4. Zur ungariscken Frage, von Anton von Zicky. Aus dem
Ungar. Wien, 1850. — 5. Ungariscke Dicktungen, Presburg u. Leipzig, 1854. — 6. Die
Bucanier. Aus dem französicken nack Paul Duplessis. Presburg, 1854. Öt kötet. — 7. Ein
ungariscker Nábob. Román von Moriz Jókai. Aus dem Ungar. Pest, 1856. Négy kötet. —
8. Der »lte Infanterist und sein Sokn der Husar. Ckarakterbild mit Gesang in 5 Aktén, nack
Josef Szigeti's ungar. Volksstücke : A vén bakancsos és fia a kuszár frei bearbeitet. Wien,
1858. — 9. Bánk-Bán. Dráma in 5 Aktén von Josepk Katona. Aus dem Ungar. metrisck
übersetzt. Leipzig, 1858. — 10. A magyar nemzeti múzeum. Pest, 1857. (Útmutató ennek
mkincsei gyjteményeiben. Ism. M. Sajtó 1856. 283. sz. a.) — li. Das National-Muzeum.
Eine Skizze. U. ott, 1858. — 12. Die Sckwestern. Román von Báron Josepk Eötvös. U. ott,

1858. Két kötet. — 13. Mein Reisetagebuck, von Lilla von Bulyovszky. Aus dem Ungar.
U. ott, 1858. — 14. Dicktungen von Jokann Arany. U. ott, 1861. — 15. Ungariscke Dorf-
gesckickten. Von Josepk Preikerr von Eötvös. Aus dem Ungar. Wien und Leipzig, 1862.

Két kötet. — 16. Frauen vor dem Spiegel. Von Paul Gyulai. Aus dem Ungar. Pest, 1864. —
17. Koronázási Emlékkönyv. U. ott, 1867. — 18. Aus Ludwig Kossutk's neuere Briefe, von
Mickael Horvátk. Aus dem Ungar. U. ott, 1868. — 19. Deutsck-Ungarisckes. U. ott, 1871. —
20. Sckwarze Diamanten. Román v. Móricz Jókai. U. ott, 1871. — 21. Gesammelte Werke
von Josef Freikerr von Eötvös. Aus dem Ungar. Wien, 1872. — 22. Für dem Glanz des
Hauses, von Freikerr Josepk von Eötvös. Wien. 1873. — 23. Der letzte Herr eines altén

Edelkofes, von Paul Gyulai. Aus dem Ungar. Leipzig, 1874. — 24. Melancktons Beziekungen
zu Ungarn, von Wilkelm Fraknói. Deutsck von . . . Bpest, 1874. — 25 Gráf Stefan Széckenyi
und seine kinterlassenen Sckriften, von Gráf Melckior Lónyay. Aus dem Ungar. U. ott,

1875. — 26. Über unsere öffentlicken Angelegenkeiten. Die Bankfrage, von Gráf Melckior
Lónyay. Aus dem Ungar. U. ott, 1875. — 27. Gesckickte der Stadt Neusokl, von Arnold
von Ipolyi. Aus dem Ungar. Wien, 1875. — 28. Vallás és tudomány. Bpest, 1876. — 29. Die
gesckicktlicke Entwickelung des Gewerbewesens in Ungarn, von Arnold Ipolyi. Aus dem
Ungar. U. ott, 1877. — 30. Gesckickte und Restauration der kircklicken Kunstdenkmale in

Neusokl, von Arnold Ipolyi. Aus dem Ungar. U. ott, 1879. — 31. Aus Ungarn. Leipzig,

1879. — 32. Ein altér Sckauspieler, von Paul Gyulai. Aus dem Ungar. U. ott, 1879. — Szer-

kesztette egy idben a „Pesti Kereskedelmi Lapot' - és ugyanazt németül is.

Dux Zsigmond, arczkép- és életképfest, született Pozsonyban 1826

decz. 1-én. Mint festmvész Bécsben telepedett meg, hol fleg az utezai

életet ábrázoló festményeivel keltett feltnést. Ezek közül némelyik a magyar
képzmvészeti társulat kiállításain is megfordult.

Egry Antal. Született Bikszárdon, 1802 márczius 26-án. Híres pomologus.
Munkája: Pomologia, vagyis gyümölcsfatenyésztés. Pozsony, 1852—1861.

Ehrenreich Lajos, orvostudor. Született Pozsonyban, 1837 június 19-én.

Munkája: A malária betegségek kórtani, oktani, gvógytani szempontból. A magyar
orvosok és természetvizsgálók által 100 aranj'nyal jutalmazott pályam. — Budapest, 1890.

Ejury Guida, ügyvéd, született 1851 április 5-én Pozsonyban.
Munkái: 1. Bosznia rs Hercz^g-ovina okkupácziója. Pozsony, 1878. — 2. Die Lösung

der orientált schen Frage. U. ott, 1878. — 3. Az európai egyensúly kérdésének megoldása.

U. ott, 1881.

Ejury Károly id., ügyvéd. Született 1804 augusztus 2-án, Pozsonyban.

Munkája: Legszükségesebb tudnivaló a magyar váltójogból, Pozsony 1842

Emmer Kornél, jogtudós, kir. kúriai bíró. Született 1845 május 21 -én

Nagyszombatban Kiváló jogi czikkei a „Jogtudományi Közlöny"-ben jelentek
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Endlicher
I. L.

GRÓF ESTERHÁZY IMRE.

meg. Mint orsz. képvisel is jeles tagja

volt a parlamentnek. A nem rég ala-

kult magyar filozófiai társulat elnökéül

választotta.
Munkái : 1. A polgári peres eljárás re-

formja. Budapest, 1883. — 2. Törvényjavaslat

a szóbeliség, közvetlenség és nyilvánosság el-

vein alapulandó polgári törvénykezési rendtar-

tás tárgyában. U. ott, 1885. — 3. Róféré-rend-
szer s magyar alkalmazása. U. ott, 1887.

Endlicher István László, pozsonyi
születés tudós és híres botanikus. Külö-
nös elszeretettel foglalkozott az ókori

remekírókkal, középkori humanistákkal,
a kínai nyelvvel és a magyar törté-

nelmi forrásokkal. 1828-ban a bécsi ud-
vari könyvtár tisztviselje. Növénytani
ismeretével már ekkor a század legna-
gyobb botanikusainak egyike. A „Ge-
nera plantarum" ezím hatalmas m-
véhez éveken át gyjtötte az adatokat
Londonban, Parisban, Philadelphiában
és Kalkuttában. 36.000 frtnyi érték
könyvtárát és füvészeti gyjteményét
az államnak ajándékozta. 1836-ban a

csász. udvari növénygyjtemény re, 1840-ben a füvészet rendes tanára a
bécsi egyetemen és ugyanakkor a füvészkert igazgatója. 1844-ben a porosz
király a „pour le mérite" renddel tüntette ki. A bécsi, müncheni, páduai,

modenai akadémiák tagja lett. Szintén választott tagja volt a világ legtekin-

télyesebb természetrajzi társaságának, a Linnean Society-nek stb. — Kor-
mánytanácsosi czímet nyert és V. Ferdinándnak legkedvesebb emberei közé
tartozott, a ki mintegy tíz éven át, minden héten udvari kocsin vitette

magához. A bécsi tudományos akadémia alapítása körül is férdeme van.
Elénk részt vett a márcziusi mozgalmakban és az osztrák birodalmi és német
parlament tagjának is megválasztották. A magyar ügyek iránt való rokon-
szenvét — mint született magyar - - leplezetlenül kimutatta. Késbb mindig
nyomasztóbb anyagi helyzetbe került. Roppant adósságait nem födözhetvén,
1849 márczius 28-án Bécsben megmérgezte magát. Latin és német nyelven
megjelent nagyobb munkáinak a száma 30.

Engyeli Jen lapszerkeszt, szül. Pozsonyban 1858-ban. 1881 óta ugyanott Engyeii jenö.

hírlapírással foglalkozik. 1898-ban „Pressburger Presse
1
' czímen német nyel-

v, de hazafias irányú, politikai hetilapot indított. Húsz év óta több fvárosi
és bécsi lap rendes külmunkatársa s különösen a Pester Lloydban a takarék-
pénztári intézményrl és reformjáról megjelent számos czikke általános

figyelmet keltett. A pozsonyi hírlapírók egyesületének megalapítása az

eszméje volt és ez egyesület t választotta meg titkárának. A pozsonyi Petfi-
szobor-bizottság jegyzje és 1901 óta városi bizottsági tag.

Erdélyi Ignácz, magyar misszionárius Kínában. Sok nélkülözést és meg- Erdélyi ignácz.

próbáitatást szenvedett. Született Zsigárdon 1828-ban. Meghalt 1885-ben.
Kínai leveleit, az egyházi lapokon kívül, számos szépirodalmi és napilap
ismertette.

Esterházy Imre (galántai gróf). Született Galántán, 1663 deczember Esterházy imre

17-én. Meghalt Pozsonyban 1745 deczember 6-án. Ifjú korában a pálosok
bánfalvi zárdájába lépett, s miután theologiai tanulmányait Rómában elvégezte,
egy ideig Nagyszombatban tanár, majd perjel, provincziális ós késbb rend-
jének generálisa lett, 1706-ban váczi, 1708-ban zágrábi, 1722-ben veszprémi
püspök lett. 1822—25 között a magy. kir. udvari kanczelláriai méltóságot
viselte Bécsben s végre 1 725 szeptember 1-én esztergomi érsekké neveztetett ki.

Az 1/41. évi híres országgylésen Mária Terézia legbuzgóbb hívei közé tartozott.

Már elbb is, de különösen esztergomi érsek korában, nemes gondolkozásával
és pazar bkezségével szerzett magának hírnevet. Húsz év alatt 10 milliónál

többet adott jótékony czélra, s midn egy alkalommal pénztára kiürült, a

Magyarország Vármegyéi és Városa : Pozsony vármegye. 27
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Esterházy
Mihály.

Esterházy
Miki..?.

Fadrusz János.

nyakán csüng nagy-arany keresztet zálogosította el, hogy a szegényeknek
alamizsnát adhasson. Veszprémben újraépíttette a szt. Mihály-templomot,
Bánfalván a pálosok zárdáját, Pozsonyban pedig a szt. Erzsébetrl elnevezett

betegápoló apáezák zárdáját alapította. Eltemették a pozsonyi székesegyházban.
Egyszer síremlékén az általa készített fölirat hirdeti emlékét. Több latin

nyelv theologiai munkát írt.

Esterházy Mihály (galántai gróf), v. b. t. t., országgylési képvisel.
Sziileteit Pozsonyban 1853 július 11-én. A sport minden nemének hivatott

terjesztje, A nizzai nemzetközi galamblövészeten az els díjat nyerte. Elnöke
a balatontavi gzhajózási részvénytársaságnak, a budapesti Photo-klubnak, a
Stephánia Yacht-egyletnek és a magyar Automobil-klubnak. Oroszlánvadásza-
tairól is híres. Szakezikkei a sportlapokban jelentek meg. Mint orsz. képvisel
nemzeti párti volt, most pedig a szabadelv párt egyik oszlopos tagja, kit

már miniszteri tárezával is megkínáltak.
Esterházy Miklós (galántai gróf) nádor. A család nagyságának és fényé-

nek megalapítója. Apja, Ferencz, pozsonyi alispán, anyja Illésházy Zsófia.

Született G alá ntán, 1582 április 8-án. Meghalt Nagy-Heflányban 164-5 szep-

tember 11-én. Szülei protestáns vallásáról a kath. vallásra tért. Pázmány-
nyal együtt a katholiczizmusnak legersebb oszlopa lett. 1611-ben Mágócsy
Ferencz özvegyét szül. Dersffy Orsolyát vette nül. A gazdag és szép özvegy-
gyei óriási vagyon birtokába jutott. Vagyonossága, kiváló képességei és a
Habsburgokhoz való ragaszkodása mind magasabbra emelték. II. Mátyás
kapitánynyá és tanácsosává tette. 1613-ban testvérével együtt bárói rangra
emelte és Regéczczel ajándékozta meg. 1617-ben Bereg, 1618-ban Zólyom
vármegye fispánja. II. Ferdinánd megkoronáztatásakor zászlóviv, aranj--

sarkantyús vitéz és mint ilyen Kismartont kapta adományba. A pozsonyi
1625-iki országgylés nádornak választotta. 1626-ban Fraknót, a fraknói gróf-

sággal együtt nyeri adományul. Része volt az 1622-iki nikolsburgi és az

1645-iki linzi békekötésben. A Habsburg-ház uralmának megszilárdítása s

Magyarországnak a török uralom alól a Habsburgok segélyével való föl-

szabadítása volt politikai vezéreszméje. 1623-ban a Nyitra folyó mellett a

törökök fölött fényes diadalt aratott. Wallensteinnak a Bethlen hadain kiví-

vott gyzelméért és az erre következett pozsonyi és sznyi békekötésért a

spanyol király 1628-ban az aranygyapjas rendet küldte neki. Késbb Rákóczy
ellen hadakozott és kieszközölte az 1634-iki kassai békét. II. Ferdinánd halála

után sokan támadtak ellene és megkeserítették életét.

Munkái : 1. A Magyar-Országi Palatínusnak, gróf Esterházy Miklósnak, Rákóczy György
Erdélyi fejedelemnek írt egynéhány Int Leveleinek igaz Páriája. Pozsony. 1644. — 2. Int
Leveleinek igaz páriája. Bécs. 16i5. (A Rákóczyval folyt egész levelezés). — 3 . . . Lónyai
Sigmondhoz és némely vármegyékhez írt egy néhány Leveleinek igaz Páriája. U. ott, 1645.

—

4. Galántai gróf Esterházy Miklós munkái. Eredeti kéziratok és kiadások után a szerz
életrajzával, szerkeszt Toldy Ferencz. Pest, 1852.

Fadrusz János, szobrászmvész. Szül. Pozsonyban, 1858 szept. 2-án.

Hasonnev apja majoros volt, a ki szkös viszonyok között tarthatta fönn

nagyszámú családját. Öt gyermeke között János a legidsebb fiú. Szüleinek

szegénysége nem engedte meg iskoláztatását s így elemi iskoláinak végeztével

lakatos inasnak adták. Feitzelmajer Károly, pozsonyi lakatos-mesternél tanult

ki, s egy finoman vert kapudíszszel remekelt is. Mestere hamar észrevette

mvészi hajlandóságait és a finomabb mív dolgokat mindig reá bízta. Egy
díszkapujával a pozsonyi kiállításon díjat is nyert. Ekkor már Fadrusz sokat

rajzolt és faragott; különösen Dóré bibliáját másolta nagy ügyességgel. Engel
Károly, pozsonyi rajztanár iskolájába járt. Majd Zay-Ugróczra került a

fafaragó iskolába, a hol még négy évig dolgozott, a míg be nem sorozták

katonának. A katonáskodásból Pozsonyba tért vissza, a hol gyönyör kivitel

fa-faragványaiból tartotta fönn magát. Ebbl az idbl számos mvészi fa-

faragványa maradt, fleg a Palugyay-család birtokában. 1883-ban Hmmel
N. János szobra javára mkiállítást rendeztek, a hol ekkor a fiatal Fadrusz
egy Ahasverust ábrázoló reliefet állított ki, mely föltnést keltett, Batka
János, a kiállítás rendezje mindent elkövetett, hogy a mbarátok figyelmét

fölhívja a nagytehetség fiatal mvészre, de eredmény nélkül és Fadrusz
kénytelen volt egy porczellán-keresked czég számára tányérdiszítéseket

festeni, hogy föntarthassa magát, Tányérdiszítményeivel az 1885-iki országos
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ESTERHÁZY MIKLÓS NÁDOR.

kiállításon is résztvett és díjat nyert.

Végre jóakaróinak sikerült Tilgner

Viktor, pozsonyi származású bécsi

szobrász érdekldését fölkelteni Fad-
rusz iránt; Tilgner ajánlatára a po-

zsonyi els takarékpénztár ösztöndíjat

adott a fiatal mvésznek. Fadrnsz

Tilgner tanítványa lett és már 1888-

ban egy mellszobrát a pozsonyi m-
barátok nagy elismeréssel fogadták.

Nemsokára Hellmer szobrászmester

mellett találjak a bécsi akadémián.
Ebben az idben készítette az agg
Ortvaynét ábrázoló érdekes mellszob-

rát, melynek találó jellemzése a fiatal

szobrász els komolyabb sikere volt.

A bécsi akadémián az „Amazonok
csatája" czím rajzával díjat nyert,

majd elkészítette ..Krisztus a kereszt-

fán" czím nagysiker mvét, mely-
lyel 1893-ban az ezer forintos kiállí-

tási nagy díjat nyerte. Ez a mve az

1900. évi párisi kiállításon szintén nagy
elismerést aratott és egy angol m-
barát meg is vette. 1893 júniusban

mutatta be Fadrusz Pozsonyban Mária Terézia királyn szobrának mintáját,

a melyet nagy lelkesedéssel fogadtak. A szobrot Pozsony városa az ezred-

éves ünnepre rendelte meg. Leleplezése 1897 május 16-án történt, nagy
ünnepségekkel. Ezzel a szoborral a fiatal mvész egyszerre az ország legels
szobrászmvészei közé emelkedett. 1893-ban résztvett a kolozsvári Mátyás-
szobor-pályázaton is, a hol az els díjat nyerte s a kivitellel t bízták meg.
A Mátyás-szobrot 1900-ban öntötték bronzba s 1902 októberében leplezték le,

szintén fényes ünnepség keretében. Fadrusz mve a zilahi Wesselényi-szobor
és Wenckheim Béla gróf kisbéri lovasszobra is. Legutóbb Tisza Lajos gróf

szegedi szobrán és a pozsonyi Petfi-szobron dolgozott. Az Erzsébet királyné

emlékére hirdetett pályázaton fényes erkölcsi sikert aratott. Meghalt Buda-
pesten, naphegyi villájában, 1903 okt. 26-án.

FaUenbüclü Ferencz, bölcseletdoktor az 1895—96. évben és azután
1900—1901-tl fgimn. tanár Nagyszombatban. Munkái közül a „Herder
nevelési elvei", „A konviktus szelleme" czímek jelentek meg Nagyszombat-
ban. Mködését szülvármegyéje monográfiájában fogjuk bvebben méltatni.

Falcsik Dezs államtudományi és jogtudor, kép. budapesti kir. tudomány-
egyetemi magántanár, 1900 óta nyilvános rendes jogtanár a pozsonyi kir.

akadémián. Több önálló munkája jelent meg a közigazgatási jog körébl.
(A közigazgatási jog alapkérdései. Közigazgatási bíráskodás. A magyar köz-
igazgatási jog rövid foglalatú tankönyve).

Famler Gusztáv Adolf, torzsai ág. ev. lelkész. Született Modorban, 1851
ápr. 22-én.

Munkája : Torzsa und seine Ansiedlung. Neusatz, 1884. — Geschichte der Gemeinde
• servenka. Neusatz, 1880. — Der Riedbauer. Neusatz 1886. — Cbristian Traugott. Leidens und
Lebensgesehichte eines evang. Predigers in Ungarn. Pozsony, 1892. — Gott verlasst die Seinen
nicht. Budapest, 1895. — Hochmuth kommt vor den Fali. Budapest, 1896. — Auf und Nieder.
Ein christlicher Novellenschatz. Dresden, 1899. — Schwabische Volkssitten. Budapest 1900.
— Der noble Péter. Schwabisches Charakterbild, Budapest 1901. - A „Deutsck-Öster-
ruichische Literaturgeschichte" és több magyar és német folyóirat és napilap munkatársa.

Fándly György, született Ottóvölgyben, 1780-ban. Nahácson volt plébános, Fándiy György.

de 1807-ben állásáról lemondott és 1811-ben halt meg. Bernolák Antalnak, a
tót irodalmi nyelv megalapítójának szorgalmas mukatársa volt. Együtt szer-
vezték 1793-ban az els tudományos tót társaságot, az „Ucené slovenské
tovaristvo literata slavica societás"-t. Több egyházi és más munkát írt tót

nyelven.

Fallenbüchl
Ferencz.

Falcsik Dezs.

Famler G. A.

27*



420 Irodalom, tudomány, mvészet.

I arkas Sándor.

Pasohing
Ferencz.

Fekete István.

Féss György

Fichtel K. J.

Farhas Sándor, mint esolnoki kiérdemült plébános, Nagyszombatban éL
Szül. Bazinban, 1842 jan. 7-én. Hét theologiai munkát írt.

Fasching Ferencz, szül. 1686 aug. 12-én Nagyszombatban. Többek közöt
szülhelyén tanárkodott. Több helyen hitszónok és hittérít, a szatmári rend-
ház fnöke és Egerben spirituális volt. Meghalt Gyöngyösön, 1747 áprilisban.

Nyolcz theologiai munkát írt latin nyelven.
Feigler Ferencz, pozsonyi elemi iskolai tanító. Szül. 1856 január 3-án,

Pozsonyban.
Munkái; Pozsony és környéke. Pozsony, 1885. — 2. Das Rettungskaus. U. ott, 1885.

—

3. Számolási gyakorlókönyv. U. ott, 1891. — 4. Az új pénz. U. ott, 1893.

Fekete István, ág. ev. püspök. Szempczi születés. Hite miatt 1673-ban
a pozsonyi törvényszék elé idéztetett. Kimenekült Dániába, majd Svéd- és
Szászországba, mígnem Naumburgban, Thüringiában letelepült. 1679-ben
visszatért hazájába és Ostffy Istvánnál, Asszonyfalván vonta meg magát, a
hol elfogták és Pozsonyba hurczolták. Itt a kath. hitre tért, majd Kszegen
lett tanácsos, késbb városbíró.

Féss György, jogi doktor. 1873-ban a pozsonyi jogakadémia tanára lett.

Allamvizsgálati bizottsági elnök. Jelenleg a pozsonyi kir. akadémia igazga-
tója. Rendkívül kiterjedt irodalmi mködésébl csak azokat a munkákat
soroljuk fel, melyeket pozsonyi tartózkodása alatt írt, miután bvebb élet-

rajzi adatait a szülvármegyéjére vonatkozó monográfiában fogjuk közölni.
Munkái, melyeket pozsonyi tartózkodása alatt írt és fordított : Az anyajegy. Amerikai

regény. 1878. — A magyar közigazgatási jog kézikönyve. 1876, 80 és 87, károm kiadás. —
Gráf Július Andrássy. 1879. Fordítás. — A pókkálók. Fordítás. 1879. — Robinson. Campe
J. H. nyomán 1883. — A legnevezetesebb fölfedezések története. Fordítás. 1884. — A leg-

nevezetesebb találmányok könyve. Fordítás. 1885. — Cook, a tengerész. Fordítás. 1887. —
Scbmid Kristóf legszebb elbeszélései. Fordítás. 25 kötet. - Brbarisnya, elbeszélések. Fordítás.
5 kötet. — Tamás bátya kunyhója. Fordítás. — Számviteltani vezérfonal 1871 és 87. — Magyar
alkotmány- és jogtörténelem. 1888. — Korbuly Imre Magyarország közjogának 4 kiadását
sajtó alá rendezte. Számos színdarabot fordított, melyek elször a fvárosi nemzeti színház-
ban kerültek színre. Szerkesztette a Magyar Ifjúság Könyvesházát, melynek 1879 óta meg-
jelent 38 kötetébl 15 kötetet fordított. — Kortársaink. Életrajzi vázlatok. Eddig 20 füzet.

Fichtel Ehrenreich János, erdélyi kormányszéki tanácsos. Szül. Pozsony-
ban, 1732 szept. 29-én. Mint kormányszéki tanácsos Erdélyben mködött.
Vámügyekben két nagyobb utazást tett Szlavóniában és a tengermelléken.
1794-ben a török határon tett utazásakor elbetegesedett és 1795-ben, Bécsben
meghalt. Az ásványtan körüli érdemeiért a berlini természettudósok társasága
tb. tagjának választotta. Az erdélyi palaeontologiának ö volt a megalapítója.

Munkái : 1. Pbysikalisch-metallurgische Abkandlung. Berlin, 1780. — 2. Nacnricht von
den Versteinerungen des Grossfürstenthums Siebenbürgen, mit einem Anbange und bei-

gefügter Tabelle über die sámmtlicken Mineraüen und Fossilien dieses Landes. Nürnberg,
1780. — 3. Beitrag zur Mineralgeschicbte von Siebenbürgen. U. ott, 1780. Két rész. —
4. Mineralogische Bemerkungen von den Karpatken. Wien, 1791. Két köt. — 5. Nacktrickt
von einem in Ungarn entdeckten ausgebrannten Vulkán. Berlin, 1793. — 6. Mineralogische
Aufsátze. Wien, 1794. — 7. J. E. Fichtel et Mole, Testacea microscopica aliaque minerolo-
gica. U. ott, 1803. — Kéziratban maradt gyjteményének latin jegyzéke magyarázattal, két

nagy kötetben.

Fodor István (Etienne de Fodor), az athéni villamos telep közp. igaz-

gatója. Szül. 1856-ban, Pozsonyban. Iskoláit családja elszegényedésével kény-
telen lévén félbehagyni, nyomdász lett. Tanulmányait szabad idejében éjjelen-

ként folytatta, és sok küzdelemmel végezte be. Parisba jutott, hol a Collége

de France-nak lett rendkívüli hallgatója. Megismerkedett Edison párisi kép-
viseljével, a ki magához szerzdtette s további kiképeztetésérl gondosko-
dott. 1881-ben a párisi els villamossági kiállításon már mint az Edison-
Company tisztviselje szerepelt. Ezt követleg tanulmányútra ment Ham-
burgba s Antwerpenbe, majd Jory-sur-Seine-ben felügyelje lett az Edison-
gyárnak. Késbb - - mint a társaság mérnökét - - kiküldték Oroszországba,
Finnországba, Belgiumba, Hollandiába, Angolországba s Algírba. E helyeken
közremködött a legels izzólámpa-berendezéseknél. Parisban tevékeny része

volta közp. villamos állomások szervezésében. 1888-ban Görögországban életbe

léptette a közp. villamos-telepet s annak igazgatójaként Athénben maradt.

A görög király a Megváltó-rend lovagkeresztjével, királyunk pedig az arany-

koronás érdemkereszttel tüntette ki.

Munkái : 1. Das Glühlicht, sein Wesen und seine Erfordernisse. Erfahrungen über
Herstellung und Ausfükrung der Anlagen prakt. Lichtvertkeilung im Raume und ausser-

ordentlicke Betriebsverkáltnisse. Wien, 1885. — 2. Matériákén für Kostenvoranscklage elektri-

Fodor István.
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.scher Lichtanlagen. U. ott, 1888. — 3. Die elektrischen Motorén mit besonderer Berück-
sichtigung der elektrischen Strassenbahnen. U. ott, 1890. — 4. Die elektrischen Verbrauchs-
messer. U. ott, 1891. — 5. Die elektrische Schweissung und Löthung. U. ott, 1892. —
ti. Experimente mit Strömen hoher Wechselzahl und Frequenz. Revidirt und mit Anmer-
kungen versében von Nicolaus Tesla. U. ott, 1894. — Czikkei leginkább külföldi szaklapokban
jelentek meg.

Földes Gyula (Gúthori), szül. Csukárpakán, 1829 okt. 18-án. 1848-ban a Földes Gy»la -

honvédek sorába állván, a XV. zászló alatt végigküzdötté a szabadságharczot
Világosig, mely után a csanádmegyei pusztákon bujdosott. 1850 végén haza
kerülvén, Botló József ügyész mellé állt patvaristának. 1853-ban a kivégzett

Jeszenák János báró szétszórt levéltárát rendezte. 1855-tl 1861-ig Jeszenák
János báró özvegyének jogtanácsosa, 1861-tl megyei els aljegyz és

tiszteletbeli fjegyz lett, de állásáról többi tisztviseltársaival együtt 1861

okt. hóban lemondott. 1862-ben letette az ügyvédi vizsgát, és azóta, csekély

megszakítással, Pozsonyban mint ügyvéd mködik. 1898-tól a pozsonyi ügy-
védi kamara alelnöke. 1861—1898 között a pozsony-vármegyei gazdasági
egylet titkáraként mködött ; 1865—1872 között törvényszéki bíró és az

országos balközép pártnak úgy a vármegyében, mint Pozsony városában
elnöke volt, melyrl azonban, a bíróságok államosításakor, mint kinevezett

törvényszéki bíró lemondott ugyan, de bírói állásától — a pártviszonyok
miatt - - megválván, újra megválasztották. A fúziókor visszavonult és csak a
megye törvén}*hatósági és közigazgatási bizottságaiban folytatta és folytatja

máig közügyi tevékenységét. 1881— 1884. években a dunaszerdahelyi választó-

kerületet képviselte az országgylésen, mint a függetlenségi párt tagja.

1887. évben a Felscsallóközi ármentesít társaság alelnökévé, 1888-ban pedig
igazgatójává választotta. 1888-tól máig a pozsonyi II. ker. takarékpénztár
alelnöke. A pozsony-vármegyei 1848—49-es honvédegyletnek 1868—1872-ig
alelnöke, 1894-tl máig pedig elnöke.

^[unkái és értekezései a gazdasági szaklapokban jelentek meg. A provizórium idejében,
a pesti lapokban és a „Pressburger Zeitung"-ban védelmezte több czikksorozatban a magyar
függetlenségi irányt. Ugyanezen czélból egyik alapítója volt a,,Westungarischer Grenzbote"
lapnak 1872-ben. 1896-ban levéltári adatok alapján összeáliitotta „Felscsallóköz árvédekezé-
sének történetét", mely a Felscsallóközi ármentesít társulat kiadásában jelent meg. Megírta
még az 1848—49-iki^ hadjárati elekéit, és a Földes-család genealógiáját.

Frideczky Árpád, született Galántán, 1871-ben. Gazdasági tanulmányai
befejezése után Galántán, birtokán gazdálkodott, majd Esterházy Mihály gróf
urad. titkára, azután urad. számvevje lett. Az „Omge", az „Országos gazda-
tiszti egylet", a „Pozsonyi képzmvészeti egylet

1

', a „Pozsony vármegyei
gazdasági egylet" választmányi tagja, a „Pozsonyi orvos- és természettudo-
mányi társulat" mköd tagja, a „Pozsonyi Toldy-kör" háznagya, Pozsony
város állami állandó gazdasági tudósítója, a „Nyugatmagyarországi Híradó"
közgazdasági, valamint a „Gazdasági Lapok" és „Köztelek" munkatársa.

írta Pozsony vármegye monográfiája számára a mezgazdasági és állat-

tenyésztési részt. Több éven át titkára volt a „Pozsonyvármegyei gazdasági
kaszinó'

-

-nak. Több kisebb gazd. munkát írt és füzetben megjelent tle a
..Talajismeret és talajmívelés" czím munka.

Gaál György. 1811-ben Esterházy herczeg könyvtárnoka, a magyar Gaái György,

mesevilág els mvelje, szül. 1783 ápr. 11. Pozsonyban.
Munkái: 1. A régi és mostani legnevezetesebb idbeliek hires tetteiknek és életeiknek

hiteles rajzolatjuk, melyet Schiller és Meiszner történetíróknak német munkájuk szerint
megmagyarázott. Pest, 1803. — 2. A tudós palócz, avagy Furkács Tamásnak Monosbélbe
lakó sógor urához írt levelei. U. ott, 1803. — 3. Die Horen, ein Liederkranz. Dresden,

- 4. Gedichte. U. ott, 1812. — 5. Die Farben. Wien, 1815. — 6. Friedenshymne den
drei erhabenen Monarchen: Franz L, Alexander I. und Friedrich Wilhelm III. gewidmet.
U. ott, 1815.— 7. Die nordischen Gaste oder der neunte Január 1814, ein Gedicht in 12 Gesangen.

tt, 1819. — 8. Tátika. Sage, aus dem Ungarischen des Alexander von Kisfaludy. U. ott,

- 9. Theater der Magyarén I. Bánd. Brünn, 1820. — 10. Polymnia, eme Auswahl
von mehr als dreitausend Stellen aus den Werken der vorzüglichsten deutschen lyrischen
lichter álterer und neuerer Zeit, sammt einem reichhaltigen, zum Behufe schnellen Auffin-

dens jeder Stelle eingerichteten Sachregister. Brünn, 1820. Négy kötet. — 11. Márchen
der Magyarén. Wien, 1822. — 12. Die Vertheidigung von Güns gegen Sultan Soliman im
Jahre 1532. U. ott, 1828. — 13. Sprichwörterbuch in sechs Sprachen, deutsch, latéin., ital.,

französ., englisch und ungarisch. U. ott, 1830. — 14. Mythologisches Taschenbuch zu
Loders's, Ender's, Russ' und anderer Künstler-Zeichnungen. Wien, 1833. — 15. Allgemeiner
Deutscher Muster-Briefsteller . . . Güns, 1834. — 16. Erzahlungen, Sagen, Marchen und
historische Anekdoten aus dem Französ., Italien, Spanisch, Englisch und Ungarischen. Wien,
1834. — 17. Catalog der fürstlich Esterházy'schen Gemülde-Gallerie in Wien, U. ott, 1834

Frideczky
Árpád.
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(Magyarul és németül). — 18. Gaal György magyar népmese-gyjteménye. Pest, 1857., 1860.
Három kötet. — 19. Ungariscke Volksmarchen. Pest, 1857. — Több kézirata maradt hátra.
Az idegen nyelvekben való gyakorlottságát arra használta, hogy magyar mvek fordításával
kezdette a külföld ügyeimét irodalmukra vonni. — Levelei Horvát Istvánhoz Bécsbl
L820—27-ig a m. nemz. múzeum kézirattárában riztetnek.

Gál János. Gál (Oaál) János (liilibi), nyg. kir. kúriai bíró. Szül. Kis-Magyaron
1799 okt. 13. - - 1830-ban irnok az erdélyi kir. ftörvényszéknél, csakbamar
Küküll vármegyében törvényszéki ülnök és aljegyz. Ezt követleg ülnök
az erdélyi kir. táblánál. 1850-ben bizalmi férfiú Bécsben az erdélyi úrbéri

kérdések fölötti tanácsban. 1857-ben az erdélyi úrbéri ftörvényszéknél
tanácsos ; ennek 1861-ben történt megszntével ismét az erdélyi kir. tábla
ülnöke lett, de ez állásából, mert a nagyszebeni gylésen megjelenni nem
akart, 1863-ban elbocsátották. 1865-ben elbbi hivatalába visszahelyeztetett,

majd a legfbb ítélszék erdélyi osztályának lett bírája, a kúriával való egye-
sítés után pedig rendes kúriai bíróvá neveztetett ki. 1836 óta az összes erdélyi

országgyléseken hivatalából kifolyólag és részint mint Oláhfalu követe
részt vett. Az unió életbeléptetésétl kezdve, mint Oláhfalu képviselje az
összeférhetetlenség kimondásáig minden magyar országgylésen képvisel
volt. Az erdélyi róm. kath. státusgylésnek is tevékeny tagja volt. 1880-ban
kapta a Lipót-rend lovagkeresztjét. Megh. Budapesten 1891 febr. 11. Mint
publiczista a hírlapirodalomban a gyakorlati kérdések fejtegetésében vett

részt. Mindig a czentralizáló bürokratikus rendszer ellen küzdött. A provi-

zórium alatt meg is tiltották neki, hogy politikai czikket írjon.

Gy™gy
f Gamauf György. Az eperjesi ág. ev. tanítóképz-intézet igazgatója.

Szül. Pozsonyban, 1846 ápr. 6-án.

Munkái: 1. A fenséges. Sárospatak, 1888. — 2. A komikumról. U. ott, 1892. — Czikkei
leginkább a prot. egyh. ós iskolai lapokban jelentek meg.

Geiich Richárd. Gelich Richárd, tábornok. Szül. Pozsonyban 1821 június 2-án. Bécs-
újhelyen nyert katonai kiképeztetése után, mint hadnagy a 41-ik gyalogezredbe
jutott és 1845-ben Galicziába helyezték át

;
a hol résztvett a gdowi és pod-

gorczei összecsapásokban, azután ezredével Krakkóba ment, melyet akkor már
a poroszok és az oroszok tartottak megszállva. 1848 nov. 30-án mint fhad-
nagy a 13. honvédzászlóaljba lépett, azonban gyönge egészsége miatt legin-

kább a szervezésben vett tevékeny részt s a katonai ügyekben való nagy jár-

tasságát különösen a kormányzó személye körül alakított táborkari irodában
mint rnagy tanúsította, ezt követleg pedig a hadügyminisztériumban, a
hol késbb a Gyulafehérvár ostromára kiindult Stein utódja lett. A csodával
határos, hogy a midn a magyar kormány hatásköre már alig terjedt öt megye
határán túl, mégis alig néhány hét alatt, mintegy 250.000 harczost tudott

kiállítani. A fegyverletétel után Szegeden lappangott, s itt feleségül vette

Vadász Imre városi hivatalnok leányát, a ki késbb h társa volt külföldi

bujdosásában is. Bécsen át Boroszlóba, Berlinbe, majd Hamburgba s Altonába
ment. A Holsteinba bevonult osztrák csapatok ell Brémába menekült, honnét
Dillon lelkész segélyével Kölnbe vándorolt. Azután Brüsszelben telepedett le,

hol 1851 közepéig maradt. Itt értesült, hogy május 30-án az osztrák hadi-

törvényszék t in contumaciam kötél által való halálra ítélte. Brüsszelbl
Londonba költözött, hol a 400 tagot számláló emigrácziónak Kemény Farkas
báró elnöklete alatt egyik választmányi tagja volt. Mint angol katona Helgo-
landba jutott és a shornkliffei, aztán a colchesteri nagy táborban tanyázott.

Itt húsz ívre terjed emlékiratot írt az angol hadi nevelintézetek reorgauizá-

cziójára vonatkozólag. A krimi hadjáratban mint rnagy vett részt. Afrikában
a Jóremény fokára tétetvén át, 1857-ben családja iránt való tekintetbl ezre-

détl megvált. Mieltt hazajött, Olmützben, 1856 júliustól 1859 februárig

vizsgálati fogságban tartották és ekkor a hadi törvényszék újból kötél által

való halálra ítélte, de ezzel egyidejleg kegyelmet kapott. Visszatért Szegedre,

majd Pestre költözött, hol a zsurnalisztika terén mködött. 1861-ben Temes-
váron a „Grenzbote" ez. szabadelv lapot szerkesztette, melyet azonban Pálffy

Mór gróf helytartó betiltott. Ezt követleg a haza határain kívül megjelen
német lapokban védte alkotmányos érdekeinket. Itthon több rend hadtudo-
mányi czikkével vonta magára a közfigyelmet. 1867-ben a m. kii', honvédelmi
minisztérium osztálytanácsosa lett és a közös hadügyminisztérium képvise-

livel majdnem önállóan vett részt az új védrendszerrl alkotott törvény-
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Genersich
Antal.

javaslat kidolgozásában, mely a további egyezkedések alapja volt. 1870-ben
ezredesi ranggal a 4-ik honvédzászlóalj parancsnoka lett és 1871-ben dandár-
nok Pozsonyban. Késbb mint ezímzetes vezérrnagy Budapesten nyuga-
lomba vonult, Számos hadügyi és egyéb czikket írt különféle hazai és kül-

földi szak- és napilapokba.
Munkái: 1. W'illisen in Schleswig und Holstein. Köln, 1851. — 2. Ungarns Fali

1848/9. Yon einem ungarischen Staabsofficier. U. ott. 1851. — The hungarian Generals of

the war of the 1848—49 Biographical and political sketches. London, 1855. — 4. Briefe eines

altén Soldaten über den Krieg im Norden, die k. k. österr., die k. preuss., die k. italien.

Armee. Wien, 1867. — 5. Tájékozás a hazai hadrendszerrl alkotandó törvényjavaslatról.

Pest, 1867. — 6. Die Reorganisation der Heeresmacht Oesterr. Ungarns mit Bezugnahme
auf die Reorganisationsfrage. Yom Verfasser der Briefe eines altén Soldaten. Wien, 1878. —
7. Magyarország függetlenségi harcza 1848— 49-ben. Bpest, 1884—89 Három kötet.

Genersich Antal ár. (szepes-szombati). Szül. 1842 febr. 4-én Nagyszom-
batban. 1868-ban Rókus-kórházi forvos, 1868-ban állami ösztöndíjjal, kül-

földi tanulmány-útjában két évet tölt Würzburgban, Bécsben, Lipcsében és

Berlinben a leghíresebb kórboncztani orvostanárok mellett. 1870-ben rendes
tanár lett Kolozsvárott az orvossebészeti tanintézetnél, hol a kórboncztant és

törvényszéki orvostant adta el. 1870—1876-ban megalapította a kórboncztani
intézet gyjteménytárát. 1872-ben az egyetemhez a kórboncztan taná-

rává neveztetett ki, 1877—78-ban egyetemi rektor. — 1875 óta Kolozsvár
város tb. forvosa. Az 1876-ban Kolozsvárott alakult orvos-természettudo-

mányi társulat elnöke, az erdélyi múzeum-egyletnek 1881 óta választmányi
tagja. Ez idszerit (1895 óta) a budapesti egyetemen a kórboncztan és kór-

szövettan ny. r. tanára. Tagja az igazságügyi orvosi tanácsnak, a közegész-
ségügyi tanácsnak és több hazai s külföldi tudományos és közmveldési
társulatnak. 1891-ben magyar nemességet nyert. A Magyar Tudományos
Akadémia 1892-ben levelez tagjául választotta.

Munkái: Fonalas kór esete. 1868. — Sokszoros ideg-dag. 1870. — A szaruhártya
nedvcsatornáiról. 1870. — A nyirkfelvétel a vázizmok inai és bnyéi által. 1871. — Adalék
az ember hasi együttérz fonatain lév Pacini-testek ép és kórboncztanához. 1875. — Fej-
esonkos torz (akephalus perakephalus). 1878. és 1880. — A hasnyálmirigy alaki eltérése.

1890. — Gyógyult trichinosis esete. 1891. — Adatok a trichinosis kóroktanához. 1891. —
A Trichin-infectio. Kolozsvárt. 1894. — Hashártyalob újszülöttben a csípbél átlyukadása
folytán. 1891. 126. — Az orvosi tud. haladása. 1892. — A kóros kövek keménységérl. 1892.
— A tápcsatorna kimosása (Diaklysmos). 1893. — Holttestjelenségek. Személyazonosság
Belky János törvényszéki orvostan. 1894. - A szeszes italok habituális élvezete folytán

bekövetkez változások az üterekben. 1899. — A hashártya-tömlkrl stb. stb. E tudományos
értekezéseinek nagy része a külföldi folyóiratokban is megjelent.

Georch Illés (etrekarcsai), szül. Etre-Karcsán 1772. szept. 28-án. Elbb Georch Illés -

theoiogus, majd jogász. 1796-ban pesti jurátus volt és a Napóleon ellen

hirdetett fölkelésben mint fhadnagy fél évig vett részt. 1797-ben a magyar
nyelv és irodalom tanára a pozsonyi akadémián. 1799-ben a bsi uradalom,
1802-ben Pozsony és Somorja városok, 1804-ben a Kondé család ügyésze.
1806-ban Albert szász-tescheni kir. herczeg ügyésze Pesten. 1813—30 között
a ráczkevei kincstári uradalom igazgatója. Az 1807-iki országgylésen mint
a távollevk követe volt jelen. 1832-ben a Magy. Tud. Akadémia megválasz-
totta tiszteleti tagjának. Megh. 1835. júl. 31. Pesten.

Munkái: 1. Paradigma conjugationis verborum et methodus iisdem recte utendi
Hungaris propria. Posonii, 1799. — 2. Etelkából kiválogatott remekje a helyes magyarságnak.
U. ott, 1800. — 3. Honni törvény. U. ott, 1804—09. Négy kötet. — Tudósításai a munka
kiadásáról Pozsony és Pest, 1803- 07. Három darab. — Ius patrium ... a quodam
veterano juris professore . . . U. ott, 1807— 10. Három kötet. — 4. Magyarország uralkodóinak
származások és jelesebb tetteinek rövid leírása. Pest, 1818. — 5. A magyar helyesírás
frendszabályairól. U. ott, 1821. — 6 Disquisitio eritica dissertationis historicae Boerio-
Besserianae de ortu et nativitate Joannis de Hunyad. U. ott, 1826. — 7. Georch Illés tör-
vényes tárgyú értekezései. U. ott, 1833. Két kötet. — A m nemz. múzeumban több kéz-
iratát rzik.

Gervay Mihály, volt frendiházi tag és országos postafigazgató. Született Gervay Mihály.

Pozsonyban 1819 decz. 15-én. Meghalt Budapesten 1896 április 15-én. Már
ifjan a posta szolgálatába lépett és annak szentelte egész életét. 1843-ban
Budapestre, 1846-ban pedig Bécsbe a „Hofpostamt u

-hoz helyezték át. 1849-ben
Sopronban postaellenr, majd az ottani postaigazgatóságnál adjunktus lett,

mely minségében 1851-ben Budapestre került. Mint kiváló szakember, már
36 éves korában igazgató lett és a nagyváradi kerületet bízták reá, melyet
a nagyszebeni kerület élén töltött rövid megszakítással 1867-ig vezetett, a
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mikor G-orove miniszter Budapestre az országos magyar postafigazgatói
állásra hívta meg. Ez állásában, melyet 21 éven át látott el, fontos szolgá-
latokat lett a magyar postaügynek. A külföldön több izben képviselte a
magyar postát; így 1874-ben Bern-ben, 1878-ban Parisban és Berlinben és

L885-ben Lisszabonban, a hol a nemzetközi postai kongresszus doyen-je volt.

1878-ban negyven éves szolgálati jubileuma alkalmával nagyobb alapítványt
tett ós a király a Szt. István-rend kiskeresztjével tüntette ki. A külföldi

rendjelek közül megkapta a franczia becsületrend és a bajor Sz. Mihály-rend
középkeresztjét, a porosz koronarend csillagos középkeresztjét. Ötven évi

szolgálata után 1888-ban nyugalomba vonult és ekkor a frendiház tagja
lett. Ezenfelül tagja és helyettes elnöke volt a postatakarékpénztári tanács-
nak és alelnöke a magyar földrajzi társulatnak.

3ándor
Gesell Sándor. Szül. Pozsonyban 1839 május 8-án. 1862-ben a kolozsvári

bánya- és jószágigazgatóság, majd a kudsiri és a sebeshelyi vasgyár gyakor-
noka. 1864-ben magasabb kiképzés czéljából a bécsi geológiai intézet növendéke.
Az ott töltött két év nyári szüneteit a Magyarországon folyó geológiai föl-

vételeknél értékesítette. Tanulmányutat tett bányászati tanulmányok végett
Csehországban és Porosz-Sziléziában, kohászati tanulmányok végett pedig
Reichenauban, Neubergben és Mária-Zellben. Ezután a gavosdiai vasgyárhoz
került és ekkor egyszersmind a gyalári vasbányákat és a zsilvölgyi kszén-
kutatásokat vezette. 1867 nyarán részt vett a bécsi geológusokkal Tokaj-
Nyiregyháza és Dorog környékének földtani fölvételében. 1868-ban, mint a
gavosdiai kir. vasgyár ellenrz tisztje vezette a nagy olvasztó üzemét, kidol-

gozta a Vajda-Hunyadón építend nagyszabású vasgyár tervezetét és elvégezte

a gyalár-gavosdiai keskenyvágányú érczszállító vaspályának Vajda-Hunyadig
terjed nivellálását. 1870-ben a bányahatóság elismerése kísérte a pénzügy-
minisztérium bányászati osztályába, honnét 1871-ben bányageologussá nevez-
tetett ki a máramarosi s nagybányai bányaigazgatóságok kerületébe. Itt

készítette 1873-ban a máramarosi kincstári bányászat bányageologiai térképét

az akkori bécsi közkiállításra. 1877-ben Máramaros-Szigeten a bányamérnöki
teendket is végezte. 1878-ban a párisi közkiállítás magyar bányászati,

kohászati és mszaki osztályának felügyelje s a kiállítási jelentés bányászati
részének szerkesztje volt. 1879-ben bányatanácsosi czímet nyert. 1880-tól a

selmeczi bányakerület bányageologusa volt, 1883-ban pedig a budapesti kir.

földtani intézethez nevezték ki bánya-fgeologusnak. 1885-ben a budapesti

ált. kiállítás országos bizottságának tagja, a bányászati, kohászati és földtani

szakcsoport egyik eladója s rendezje. 1892-ben a király a fbányatanácsosi
czím és jelleg adományozásával, 1897-ben királyi elismeréssel, 1902-ben pedig
a ITI-ad osztályú vaskorona-renddel tüntette ki. Irodalmi dolgozatai a Jahr-

buch der k. k. Reichsanstalt-ban, a Földtani Közlönyben és egyéb szak-

munkákban jelentek meg.
Munkái : 1. Adatok a máramarosi m. kir. bányaigazgatósághoz tartozó, e megye é. k.

részében fekv vaskbányaterület földtani megismertetéséhez. Bpest, 1876. — 2. A vörös-

vágás—dubniki opálbányák földtani viszonyai. U. ott, 1878. — 3. A bányászat és kohászat
az 1878. évi párisi közkiállításon, Bpest, 1879. — 4. A selmeczi bányavidék ércztellér vonu-
latai. Részletes geológiai térkép. U. ott, 1883. — 5 Selmeczbányán és környékén 1882 és

1883-ban eszközölt részletes bányageologiai fölvételek. U. ott, 1884—85. — 6. A soovári

ksóbányakerület földtani viszonyai, tekintettel az elöntött ksóbánya újból megnyitására.

U. ott, 1885. — 7. lí- és építipari tekintetben fontosabb magyarországi kzetek részletes

katalógusa. U. ott, 1885. — 8. Kszénbányászat az 1885. évi bpesti orsz. ált. kiállításon.

U. ott, 1886. — 9. A körmöczi érczbányaterület bányageologiai fölvétele 1885— 88-ban. —
10. A nagybányai érczbányaterület bányageologiai fölvétele 1889 és 1890-ben. U. ott,

1889—90. 11. A felsbányai érczbányakerület bányageologiai viszonyai. U. ott, 1892. — 11.

Kapnikbánya bányageologiai viszonyai. U. ott, 1893. Egy térképpel és 20 ábrával. — 12. Oláh-

láposbánya és vidékének bányageologiai felvétele u. ott. — 13. Antimonérczbányászat Király-

Lubellán Liptómegyében. — 14. Az infuzoria-föld technikai jelentsége. — 15. A vasmegyei
antimonbányászat. — 16. Az osztrák bányatermelés. — 17. Barnaszén és tzeg Árva vármegyé-
ben. — 18. Zalatna vidékének bányageologiai viszonyai. 1895. — 19. A Zalatna melletti

dumbrávai és baboji czinóberércz-bányászat bányageologiai viszonyai. 1896. — 20. A veres-

pataki bányaterület és az orlai Szt. Kereszt altáró geológiai viszonyai. 1897. — 21. Az Ung-
völgyi Luh vidékén elforduló petróleum geológiai viszonyai, egy térképpel, 1897. — 22.

Földtani viszonyok az Ompolyvölgynek a zalatna-préstákai folyó-részlettl északra fekv terü-

leten. 1896. — 23. A kornai völgyben, bucsumi völgyben és a Botes, Korabia, Vulkojhegyek
körül Alsó-Fehérmegyében fekv aranybányászat bányageologiai viszonyai, 1898—1899. — 24.

Offenbánya bányageologiai viszonyai Alsó-Fehérmegyében, 1900. — 25. A dobsinai bányaterület

földtani viszonyai, 1901 és 1902. — 26. A Nagy-Veszverés, Rozsnyóváros és Rekenye falu



Irodalom, tudomány, mvészet. 425

közötti terület földtani viszonyai, 1903. — 27. A magyar korona országai területén mívelés-

ben és feltárásban lev nemesfém, érez, vask, ásványszén, ksó és egyéb értékesíthet
ásványok elfordulási helyei. Térképpel 1896. — 28. Kszénbányászatunk mívelése és gazda-
sági viszonyai, millennáris kiállításunk évében. — 29. Földtan-bányászati jegyzetek az 1900
évi nemzetközi párisi kiállításról.

Gond Ignácz stomfai esp. plébános 1869-ben szenteltetett pappá. 1871- Gond >gnácz -

ben a nyitrai papnevel tanulmányi felügyelje és gimnáziumi tanár lett.

Akkor fogalmazta és rajzolta az új papnövelde építészeti terveit és a kápolna
remek szent László üvegfestés képét. Nyitrán nagy tevékenységet fejtett ki

és történelmi meg földrajzi értekezéseivel elkészítette Nyitra vármegye
monográfiáját. 1881-ben Károlyi Alajos gróf londoni nagykövet fiának a

nevelje lett. Négy évig lakott a grófi családdal Angolországban és ez id
alatt sok érdekes czikket közölt a „Katholikus Szemlé"-ben és más lapokban.
1885 végén stomfai plébános lett, a hol áldásos mködést fejt ki. O fedezte

föl és ásatta ki a stomfai római váracs alapépületét és ismertette a pozsonyi
begyekben található történeteltti krakásokat. Nagybecs gyjteményérl
már más helyen megemlékeztünk. A primás szentszéki ülnökké, esperessé

és egyházmegyei bírálóvá nevezte ki.

Grailich Vilmos József, szül. Pozsonyban 1829 febr. 16-án. 1847-ben a Grailich v. j.

bécsi politechnikum hallgatója, 1854-ben a cs kir. természettani intézet

növendéke. Nemsokára a cs. udvari ásványgyjteményhez segédrnek nevez-
tetett ki és ezután a magasabb természettan rendes tanára lett a bécsi egye-
temen. A müncheni és bécsi tud. akadémiák tagul választották. Megh. 1859
szept. 14-én Bécsben. Számos természettudományi munkát írt.

Greguss János, génre- és tájképfest. Született Pozsonyban, 1837-ben. (iresuss János -

Meghalt Budapesten 1892 május 31-én. Mint az országos mintarajziskola
tanára, a német festészeti irány híve volt. Legszívesebben a családi élet ders
jeleneteit festette. Utolsó éveiben néhány realisztikus tájképével keltett

figyelmet.

Greguss Mihály, szül. 1793 júl. 1-én Pusztafödémesen. 1817-ben az eperjesi Gresuss Mihály,

kollégiumban tanár. 1833-ban pozsonyi tanár. volt az els ágostai ev.

tanár, ki a bölcseleti tudományokat magyanú tanította. Sok zaklatást szen-
vedett és a kormány 1836-ban elmozdítását sürgette. Megh. 1838 szept. 27-én
Pozsonyban. Több hazai és külföldi lapba írt czikkeket.

Munkái : 1. Durch velche Mittel kann die Wirksamkeit des Kanzelredners zweek-
massig erhöht werden. Pest, 1821. (Koszorúzott pályamunka.) — 2. Compendium aestheticae,
usui auditorum suorum edidit. Cassoviae, 1826. - - 3. Greguss Mihály válogatott kisebb
munkái. Szarvas, 1852. Több kézirat maradt utána.

Grisza Ágost, szül. Bazinban, 1818-ban. Elbb gyakornok a bécsi kanczel- Grisza Ágost.

láriánál, majd tolnai Festetich Antal gróf titkára. 1848-ban a honv. minisz-
tériumban szolgált, azután belépett a honvédségbe, hol csakhamar tiszti

rangot nyert. Résztvett mint százados Buda ostromában és a Komárom tájékán
vívott csatákban. A kapitiúáczió után elbb Londonba, késbb Amerikába
ment, hol öt évet töltött. 1854-ben Parisban telepedett meg, a hol fképp
fordításokkal foglalkozott. Nyolcz nyelven írt és beszélt. Ez idben, az angol
és német lapok levelezje is volt és írt a magyarországi lapokba is. kutatta
föl a párisi nemzeti könyvtárban II. Rákóczy Ferencz önéletleírását. 1866-ban
a porosz-magyar légió rnagya volt Klapka tábornok vezérlete alatt és az
els csapatot vezette be Trencsén vármegyébe. Az 1867-iki párisi világkiál-

lításra készítette el franczia nyelven a magyar kiállítás katalógusát és

egyúttal Magyarország rövid leírását. A párisi ostrom alatt több levelet írt

az Ellenrbe. A háború után visszatért és Budapesten ügyvédi irodát nyitott.

1873-ban a bécsi világkiállítás fordító-osztályának fnöke, 1875-ben a m. kir.

miniszterelnökség sajtóosztályában a külföldi lapok eladójává neveztetett ki.

Megh. 1884 decz. 3-án Budapesten.
Munkái: 1. Catalogue special du royaume de Hongrie par la Commission royale. Expo-

sition universelle de 1867 á Paris. Paris. 1867. — 2. Les Thermes de Borszék au point
de vue de la Therapie et de l'Economie nationale par Charles de Cseh. Traduit . . . Bpest,
1873. — Etudes historiques et eritiques sur le transport par les chemins de fer des blessés
et malades en compagne par le Dr Theodor Billroth. Traduit . . . Vienne, 1874. — 4. De-
seription teclmique du premier Train École d'ambulance Autrichien de Ordre souverain des
chevaliers de Malte, par Hugues Zipperling. Traduit . . . U. ott, 1876.

Haberlandt Frigyes, a magyar-óvári gazdasági intézet volt tanára, szül. tí

ftf
(^dt

Pozsonyban 1826 febr. 2l_én, meghalt Bécsben 1878 máj. 1-én. Czikkei és

értekezései szaklapokban jelentek meg.
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Hajnik Karoly.

Mauer J. T.

Ilaulik György.

Munkái: 1. Compendium für den arithmetischen Unterricht, Wien, 1858.— 2. Die
wiohtigsten Kulturptlanzen u. Unkriiuter . . . Ung. Altenburg, 1860.— 3. Beitrage zur
Frage über die Acelimatisation der Pílanzen und den Samenwechsel. Wien, 1864.— 4. Die
seuohenartige Krankheit der Seidenraupen. U. ott, 1866. — 5. Neue Beitrage zur Frage
iiber die seuohenartige Krankheit der Seidenraupen. U. ott, 1869. — . Ezeken kívül több
munkája jelent meg külföldön.

Hajnik Károly gyorsíró. Született Pozsonyban 1806 decz. 10-én. Meghalt
Hudán, 1866. szept 21-én. Az 1841—43-iki országgylésen az országgylési
naplót szerkesztette. 1843—44-ben mindkét Tábla naplóját írta. Jelen volt

az 1848-iki erdélyi országgylésen s hozta meg Pestre az unió kimondá-
sának hírét. Az alkotmányos élet megszntével egészen az irodalomnak élt.

Szerkesztette 30 kötetét a Vasárnapi Könyvtár-nak, majd a Hírmondó és Képes
Újság czíin néplapokat, 1857-tl 1892-ig pedig a Magyar Sajtó-t.

Hauer János Tamás, szobrász. Szül. Somorján 1748-ban. Augsburgban
.1. Ingerl keze alatt tanulta a szobrászatot és ugyanott néhány év múlva a

város szolgálatába lépett. Az augsburgi rajzakadémia egyik , tanárának,

Habermann Fereneznek halála után t nevezték ki helyébe. Úgy látszik,

élte végéig ott is maradt. Korának kedveltebb mvészei közé tartozott.

Külföldi múzeumokban itt-ott akadnak még tle kézi rajzok is, többnyire
állalstudiumok és történeti tárgyú kompozicziók. Sokoldalúságáról tanúskodik,

hogy több rézmetszetet, színes lapot is készített.

Haulik György (várallyai). Szül. Nagyszombatban, 1786 április 20-án.

1807-ben komáromi segédlelkész, 1812-ben érseki levéltárnok, 1817-ben titkár,

1820-ban Rudnay érsek titkára, 1825-ben oldalkanonok és B. Szzrl czímz.

tapuszkai apát. 1829-ben a theologiai kar dékánja Pesten, 1830-ban a m.
kir. helytartótanács tanácsnoka s prisztinai vál. püspök, 1852-ben udvari

tanácsos és a zágrábi prépostsággal együtt aufaniai perjel, 1837-ben zágrábi

püspök. 1849-ben a Szt. István-rend középkeresztjét kapta, 1853-ban els
zágrábi érsek, 1856-ban tábornok és a Lipót-rend nagykeresztese. Meghalt
Zágrábban 1869 máj. 11-én. Számos latin értekezést, szentbeszédet és theo-

logiai munkát írt.

Havas Miksa, 1885 óta a pozsonyi kereskedelmi akadémia tanára. Itteni

tanárkodása alatt több kereskedelmi tankönyvet írt, Nem pozsonymegyei
születés.

Havass Rezs dr. bölcsészettudor, okleveles tanár, földrajzi és gazdasági

író, kir. tanácsos, a Ferencz József-rend és a norvég szent Olaf-rend lovagja,

a Ferencz József jubileumi érem birtokosa, a Magyar Földrajzi Társaság
alelnöke, 1885-ben az orsz. kiállítás , alkalmával e társaság kiállítási bizott-

ságának jegyzje, az Els Magyar Alt. Biztosító Társaság ny. mathematikai
osztályfnöke, a fváros törvényhatósági bizottságának és tanügyi bizottsá-

gának tagja, a VIII. ker. ált. közjótékonysági egyesület elnöke, iskolaszéki

elnök, szül. Pozsonyban 1852 jan. 17-én. Kiválón a magyar tengerparttal és

Dalmácziával foglalkozik. Élete fczéljául tekinti Dalmáczia visszacsatolása

kérdésének elkészítését. Ennek érdekében úgy a fvárosban, mint a vidéken

felolvasásokat tartott s tudományos folyóiratokban s a fvárosi és vidéki

lapokban számos czikket írt.

Munkái : Ritter Károly összehasonlító (bölcsészeti) földrajza. Budapest, 1882. — Magyar
földrajzi könyvtár. Bibliotheca Geographica Hungarica. U. o. 1893. — A károlyváros-fiumei

vasútvonal ismertetése tájképi szempontból. U. o. 1878. — A tenger. U. o 1879. — Fiume.
U o. 1881. — Az lón szigetek és az Ión tenger. U. o. 1882. — A magyar földrajzi társaság

az 1885. évi budapesti orsz. kiállításon. U. o. 1885. — Szaloniki. U. o. 1885. — Raguza és környéke.

U. o. 1885. — A Szuezi csatorna, tekintettel különösen a mai gyarmati politikára és

Fiumére. U. o. 1887. — Árvízkár-biztosítás. U. o. 1888. — Dalmáczia visszacsatolása a magyar
birodalomhoz. U. o 1889. — Az Athosz hegy és kolostorai. U. o. 1891. — A gazdatisztek nyugdíj-

intézetének kérdéséhez. U. o. 1892. — Régi magyar utazók Európában. U. o. 1892. — Budapest
jelene és jövje közigazgatási szempontból. U. o. 1894. — A magyar biztosítási törvényjavaslat az

életbiztosítás szempontjából. U. o. 1896. — Dalmáczia, Magyarországhoz való vonatkozásaiban,

tekintettel Fiumére. U.o. 1898.— A Felvidék eltótosodása. — U.o. 1899. — Szemelvények a Buda-
pestre vonatkozó leírásokból. U. o. 1900. — Az 1900-ik év földrajzi eseményei. U. o. 1901.

— Dalmáczia és a magyar ipar, kereskedelem. U. o. 1903. — Az 1903. év földrajzi ese-

ményei. U. o. 1904. — Ezeken kívül számos hírlapi czikke jelent meg a budapesti napi-

lapokban. — 1904. február 18-án és azután reá egymásután 29-szer színre került az ..Uránia"

magyar tud. színházban „Dalmáczia" czím darabja, melyrl a magyar sajtó egyhangúlag
nagy elismeréssel nyilatkozott.

Hegedeös Miklós. Hegedes Miklós, kir. mérnök, 1902 óta a pozsonyi téli kiköt építését

és a mosonyi Kisdnnán alkotandó csúnyi kamarazsilip tervezését vezeti.

Havas Miksa.

Havass Rezs.
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Hemtner
Flórian.

Herbich
Ferencz.

„A folyóvizek szabályozásának oekonomiájáróT', a „Kisvíz-szabályozásról"

és „Magyarország vízrajzáról" értekezéseket írt és fölolvasásokat tartott.

írta e kötet vízrajzi fejezete számára a folyóvizek szabályozására vonat-

kozó részt.

Heitler Móricz orvostudor, 1876-ban a bécsi egyetemen a belgyógyászat Heitier Móricz,

tanára. Szül. 1848 márczius 21-én Korompán. Irodalmi czikkei leginkább a

szív és tüd betegségeit és a tuberkulózist, pleuritist tárgyalják és külföldi

orvosi szaklapokban, valamint az általa 1882-ben alapított és szerkesztett

„Centralblatt für die gesammte Therapie" szaklapban jelentek meg.
Helmár Ágost. Szül. Pozsonyban 1847 szept. 3-án. 1869-ben helyettes

Helmár Agost '

tanár a pozsonyi kir. kath. fgimnáziumnál, 1870-ben a losonczi állami,

1872-ben a pozsonyi kir. kath. fgimn. tanára, 1895-ben saját kérelmére
áthelyezték a pozsonyi állami freáliskolához.

Munkái: 1. Heltai Gáspár „Magyar krónikája" Pozsony, 1874 és a „Figyelben" Buda-
pest, 1877. — 2. Bonfinius mve kútfinek kimutatása. A M. Tud. Akadémia által a Vitéz-

alapítványból jutalmazott pályam. Budapest, 1876. — 3. A magyar birodalom 888— 1848-ig.

Tört. fali térkép. Pozsony, 1878 (a legels Magyarországon) — 4. A magyar-zsidó törvények
az Árpád korszakban. U. ott. 1879. — 5. Világtörténelmi tabellák származási táblákkal,

különös tekintettel a magyar történelemre. U. ott 1881. — 6. A magyar millenárium. Vissza-
pillantás Magyarország 1U00 éves történetére. U. ott. 1884. (Németül u. ott 1884.) — 7. Iskolai

atlasz a világtörténelem tanításához. U. ott 1889. — 8. Két térkép a magyar történelemhez.
U. ott 1889. — 9. (Gaal Mózessel) Magyarország és Horvát— Tótország térképe. U. ott 1890.
— 10. Magyarország története középiskolák alsó osztályai és polgári iskolák számára 1892.

Hemtner (Mihály) Flórián, bölcsészettudor, kegyesrendi áldozó-pap. Szül.

Szentgyörgyön 1757-ben. 1787-ben Kszegen, 1792—1795-ben Pesten,
1795— 1804-ben Szegeden tanár, ez utóbbi helyen viczerektor. 1805-ben gimn.
igazgató és viezesuperior M.-Óváron; 1806-ban Selmeezen rektor-igazgató,

1807-ben Nyitrán, 1808—1809-ben Pozsonyban tanár, 1816-ban ugyanott
akadémiai aligazgató, meghalt Pozsonyban mint igazgató, 1819 jún. 19-én.

Egy fizikai iskolakönyvet adott ki s egy theologiai munkája kéziratban
maradt.

Herbich Ferencz. Szül. Pozsonyban 1821 január 15-én. 1845—54-ben
bányatiszt és mvezet Bukovinában, hol szabad idejét az ásványok vizs-

gálatával töltötte. 1854-ben Erdélyben a szentkeresztbányai és a fülei vas-
mveknél bányanagy és igazgató. Ekkor födözte föl az Olt szorosának válto-

zatos másodkori tömegkzeteit és kövületekben gazdag helyeit. 1858-ban
nagyobb tanulmányutat tett Németországon át Belgiumig, mikor Tübingá-
ban igen becses palaeontologiai és szép kzettani tárgyakat szerzett és hozott
magával, melyek késbb galicziai, bukovinai s keleterdélyi tárgyakban gaz-
dag gyjteményével együtt az erdélyi múzeum birtokába jutottak. Majd nagy
szenvedélylyel kutat a ditrói és a borszéki hegyekben, és a Nagy-Hagymás
hegységben. Ott, 1859-ben, a kék soladithoz hasonló nephelinsyenitet födözött

föl és az b gyjtései alapján ismerkedett meg a tudományos világ ezekkel
az érdekes kzetekkel. 1861-ben födözte fel a nagy-hagymási hegységben
azokat a gazdag másodkori kövülethelyeket, melyeket késbb a tudomány
javára kizsákmányolt. 1869-ben az erdélyi múzeum segédre lett. Újjáterem-
tette a múzeum föld- és slénytani gyjteményeit és azokat a saját értékes

gyjteményeivel gazdagítva, összegyjtötte Erdély eruptív kzeteit. 1873-ban
a bécsi villágki állításon 1500 gyönyör példányt mutatott be. 1870—75-ben
tevékenységének egy részét a m. kir. földtani intézetnek szenteli és mint
ideigl. segédgeologus Erdély keleti átnézetes fölvételét eszközli. 1875-ben a
kolozsvári egyetem bölcseleti doktorrá avatja s magántanárrá habilitálja.

1879-ben a közös pénzügyminisztérium két évre Bosznia Herczegovina részére

bányatanácsosi czímmel bányaügyi eladóvá nevezte ki. Itteni sikeres mkö-
déséért kapta a Ferencz József-rend lovagkeresztjét. 1885-ben az orsz. kiál-

lításon tnik föl a Kárpátterületrl összegyjtött kzetgyjteménye. A bécsi

cs. kir. birodalmi földtani intézet, a magy. földtani társulat és a cherbourgi
Société nationale des Sciences naturelles levelez, a bukovinai Vérein für

Landeskultur mid Landeskunde és a nagyszebeni természettudományi társ.

r. tagja volt. Meghalt Kolozsvárott 1887 jan. 15-én. Számos czikke látott

napvilágot a szaklapokban és folyóiratokban.

Önálló munkái : 1. Beschreibung der bis jetzt bekannten Mineralspecies der Buko-
vina. Leipzig, 1859. — 2. Északkeleti Erdély földtani viszonyai. Pest, 1871. — (Németül is.) —
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Hirsehler
lgnácz.

Hollósy
Jusztinián.

;! A Székelyföld földtani és slénytani leírása. Bpest, 1878. 36 knyomata táblával, egy
földtani térképpel. --4. Paleontológiái tanulmányok az erdélyi Erczhegység mészkszirt-
jeirl. I'. ott., 1877. (Németül is, ugyanott.)

H«»ff«i Heuffel János. Szül. Modorban 1800-ban. Elbb Aczél báró aradmegyei
uradalmának orvosa volt. E vidéknek a Kárpátokat és a Balkánt összeköt
flórájál tanulmányozta. 1829-ben Krassómegye tiszti forvosa, 1850-ben
kerületi orvos, 1852-ben a Bánát keleti részében Kollárt, a bécsi cs. kir.

természettár rét a kormány megbízásából tudományos utazásában kíséri.

Mint gyak. orvos balt meg Lúgoson 1857 szept. 22-én. Gazdag füvészeti

gyjteményét Haynald érsek vette meg örököseitl és a m. nemzeti múzeum-
nak ajándékozta. Több latin orvosi munkát és számos értekezést írt.

Hirsehler lgnácz. Szül. Pozsonyban 1823-ban. 1847-ben Parisban bárom
é\ ig asszisztens, 1850-ben pesti gyak. orvos, 1874-ben az orvosegylet elnöke,

L869-ben a M. Tud. Akad. lev. tagja, 1851-ben a szegény-gyermekkórház-
ban vezet orvos. Elnöke volt a pesti zsidó hitközségnek. O volt a vezére
a magyar izraeliták haladó pártjának és egyik alapítója a magyar izraelita

egyletnek, mely a zsidó emanczipáczió keresztülvitelén dolgozott. Az orsz.

közeyészségi tanács tagja. 1878-ban a harmadosztályú vaskoronarendet kapta.
A frendiház újjászervezésekor ennek tagjául neveztetett ki. Meghalt 1891
nov. 11-ón Budapesten.

Munkái: 1. Emlékbeszéd néhai Kern Jakab felett, Pest, 1866. — 2. Tapasztalatok a
szeszes italokkal, valamint a dohánynyal való visszaélésekrl, mint a láttompulat okáról. Pest,
1870. — 3. Megemlékezés Graefe Albrechtrl. U. ott, 1870. — 4. Adat a szaruhártya gyur-
májába lerakodott festanyag ismeretéhez. U. ott, 1872. — 5. Csermák N. János. U. ott,

1873. — 6. Adatok a lát-hártya-maradvány kórodai ismeretéhez. Bpest, 1874, — 7. Zur Ca-
suistik der Anaesthesie und Hyperaesthesie der Netzhaut. Berlin, 1874. Szerkesztette a
Jegyzéknapló orvosok számára 1868. évfolyamát és a Szemészetet, az Orv. Hetilap mellék-
lapját 1864-tl 1880-ig. Számos czikke és értekezése jelent meg különféle bel- és külföldi
szaklapban és folyóiratban.

Hollósy Jusztinián, bölcseleti doktor. Szül. Nagyszombatban 1819 decz.

26-án. Tanár volt 1843—48 közt Gyrött, 1848—50-ig Pannonhalmán. 1850—62-ig
Sopronban alperjel. 1863-ban a M. Tud. Akad. lev. tagja lett. 1866—69-ig

bakonybéli perjel, 1869-tl házfnök és gimn. igazgató Esztergomban, 1873
óta dömölki (kisczelli) apát is. Meghalt 1900. jan. 25.

Munkái: 1. Könnyen érthet alapelemei a természettannak, alsó reál és gimn. hasz-
nálatára. Sopron, 1855. — 2. Népszer csillagászat, a M. Tud. Akad. által a magyar hölgyek
dijával koszorúzott pályam. Pest 1863. — 3. A távcsk történetének vázlata. — 4. A föld-

fejldés jégkorszakának fokairól. Esztergom, 1972. — 5. A naprendszer égi testeinek leg-

siebb fejldésérl. — 6. Adatok Gyrmegye földtani viszonyaihoz. Budapest, 1874.

Rolly János tót költ, született Búrszentmiklóson. Elbb theologus volt

Nagyszombatban, majd róm. kath. káplán Moduniczán, hol egy tzvésznél
szenvedett sérülések következtében pályájától visszavonult és a költészettel

foglalkozott. Tót nyelv költeményeket tartalmazó számos munkája jelent

meg, melyek a Bernolák-féle irodalmi nyelven vannak írva.

Horeczky Ferencz báró, ez. püspök, pápai praelatus, pozsonyi prépost,

szül. 1819. aug. 8-án, meghalt Pozsonyban 1904. jun. 16-án. Anyai ágon
rokonságban volt a már kihalt gróf Gvadányi családdal. Egyetlen mve :

„Gvadányi József magyar lovasgenerális emlékezete."
Horváth János (szalabéri), m. kir. honvédezredes, szül. Zavaron 1815 ben.

1832-ben a volt Frimond-ezred hadapródja, 1848-ban százados. Ezrede
Morvaországban állomásozott, a mikor parancsot kapott a hazajövetelre. Itt a

horvát határszélre rendeltetett és rnagy lett. 1849-ben alezredes s a Sándor
huszárezred parancsnoka. Ezredével részt vett Görgey minden hadjáraratá-

ban. Április 19-én a nagysarlói gyzelem után dandárparancsnok és július

10-én ezredes. A világosi fegyverletétel után Aradon halálra ítéltetett, majd
kegyelembl 18 évi várfogságra. Olmützbe vitték és 7 év múlva szabadiüt

meg. 1869-ben nevezték ki a pozsonymegyei parancsnoksághoz ezredessé.

1 872-ben a külföldi ménesek tanulmányozása végett hosszasabban távol volt,

majd ménesparancsnok lett Mezhegyesen. Úti jegyzeteket írt a franczia és

németországi nevezetesebb ménesekrl.
Horváth Jen. Horváth Jen a pozsony-vármegyei gazdasági egyesület ügyvezet tit-

kára, 1892-óta tartózkodik Pozsony vármegyében, a hol elször Pálffy József

gróf szomolányi uradalmában intézsegéd, késbb pedig Vay Dénes báró

Holly János.

Horeczky
Ferencz.

Horváth János.

majorházi gazdaságában intéz volt és már itt kezdte meg gazdasági szak-
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irodalmi mködését a gazdasági szaklapokban. Utána a millenáris kiállítás

mezgazdasági csoportjának felügyelje, majd 1899-ben a szegedi mezgazda-
sági kiállítás irodavezetje lett. Ugyanez évben választották meg a „Pozsony-
vármegyei gazdasági egyesület" ügyvezet titkárává. Mint ilyen, szerkesztje
az egyesület hivatalos közlönyének, a „Pozsonyi Gazdá"-nak. Mködésé-
vel szorosan összefügg az egyesület föllendülése. Nagy tevékenységet fejt

ki a szövetkezetek terjesztése körül; a vármegye területén 25—30 szövet-

kezetet és számos gazdakört alakított. Az 1902. évi dunántúli kivándorlási

kongresszuson ismertetje és eladója a szövetkezeti ügyeknek. Mködésének
ideje alatt nagyszabású állatkiállítást és díjazást rendezett. Rendezte az

1899-iki agrárgylést, 1900-ban a pozsonyi gyümölcs-, szl- és konyhaker-
tészeti kiállítást. A pozsonyi II. mezgazdasági kiállítást elkészítette s abban
mint a helyi rendezbizottság eladója tevékenyen közremködött.

Hosztinszky János, 1875-ig a pozsonyi kir. törvényszék elnöke. Az Hosztinszky

indítványára keletkezett Pozsonyban a kaszinói könyvtár. A pozsonyi köz-

mveldési egyesületnek igazgató választmányi tagja.
Munkája : Aus kalbvergangenen Tagén. Briefe und Reden nach dem ungarischen.

Pressurg, 1875. Költeményei és jogi értekezései különböz lapokban és folyóiratokban jelen-

tek meg.

Höch (HoecJc) Ferencz bölcsészettudor, jezsuita pap-tanár. Született m& Ferencz.

Pozsonyban 1749 okt 11-én. 1777-tl a bécsi keleti akadémiában az arab,

perzsa s török nyelvet tanította s 1875-tl az intézet igazgatója volt. 1795-ben
katsi s 1818-ban lekéri apát és a Lipótrend lovagja. 1832-ben cs. kir. udvari

tanácsos. Meghalt 1835 decz. 12-én A bécsi keleti akadémia gyjteménye
számára 20000 keleti üzletlevelet szerzett. A keleti nyelvre és történelemre,

úgyszintén Ausztria, Lengyel- és Oroszország történetére vonatkozólag több

munkát hagyott hátra.

Höhnel Lajos lovag, utazó, szül. Pozsonyban 1857 aug. 6-án. Tanul- nahnei Lajos

mányait a fiumei tengerészeti akadémián végezte. Teleki Samu grófot kísérte

afrikai útjában. 1887 januárban indultak ki Zanzibárból és a Kilimandsaron
és Kenián át az é. sz. 5°-ig hatoltak. A Rudolf és Stefánia tavat és mintegy
230.000 km -nyi földterületet födöztek föl. Mombász felé tartottak és visszafelé

menet Zeilából Harrarba rándultak el. 1889 májusban érkeztek haza. 1892 év
nyarán az amerikai Chauler Vilmos Astornak Keniába és a Rudolftó felé

induló expedícziójához csatlakozott. 1892 szept. 15-én Lamutól a Tanán fölfelé

mentek, deczember 5-én Hamejetl (Borati) kiindulva, 1893 február 10-ig

északi s keleti irányban kalandoztak ; ekkor fedezték föl a Dsambesi vul-

kanikus hegylánczot, mire a Guasszo Nyiro folyását a Lorián-mocsárba
való torkolásáig követték, de 1893 aug. havában Höhnelt egy orrszarvú

súlyosan megsebesítette. Budapestre tért vissza, a hol operálták.
Munkái : 1. Bergprofilsammlung von der Afrika-Expedition des Grafen Sámuel

Teleki 1887—88. Wien, 1890. — 2. Zum Rudolf-See und Stefanie-See. U. ott., 1892. (Magyarul
is 1892. két kötet számos képpel és térképpel.)

Hö'rk József, 1896 óta a pozsonyi ág. ev. theologiai akadémia tanára. Hörk József.

Pozsonyban megjelent munkái : Magyar protestáns egyházjog. Pozsony, 1903.

Cura Pastoralis. Utasítások a lelkipásztori gondozás miként való gyakorlására.

Pozsony, 1903.

Huber József, szobrász. Szül. Pozsonyban 1777 április 27-én. Egyike Huber József,

ama magyar szobrászoknak, a kiket, bár külföldön nagy sikereket arattak,

hazájukban alig ismertek. Els nagyobb mvét 1790-ben Reindl Ferencz bécsi

szobrász-tanáránál készítette. Bécsbl Sopronba, majd szülvárosába, Yégül
Rómába ment. Útközben, Draskovich gróf számára a krapinai templom szob-
rait készítette el. 1796-ban ismét Bécsben idzött és tizenhárom év alatt

készítette az akkor épül királyi várpalota összes figurális szobormveit.
Francziaországban is járt és a sarreburgi dísztárgyak gyárában, mint
model-mester volt alkalmazva. 1810-ban Parisban a Louvre-palota falait

ékítette a még ma is látható római s korinthusi fejekkel 1818-ban jött Pestre.

Xtt a debreczeni ref. templom szoborékítményeit készítette el. A csanádi
templomban áll Huberttói Szent Venczellin szobra. 1824-ben a pesti régi

városház szoboralakjait készítette és ezeket Wurm József ajándékozta a
városnak. Ezeken kívül még több jeles szobormvet hagyott hátra; így több
síremléke a budapesti temetkben is látható. További mködése és halálo-

zási éve mindeddig ismeretlen.
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István,

Hübner
János.

[11 isházy
István.'

Inkey Béla.

ILLÉSHÁZY ISTVÁN.

Ivánfi Ede.

Huszár István, bsi r. kath.

plébános. Szül Hidaskürtön 1851

aug. 13-án. Egyházi énekes köny-
vet írt 1884-ben és kéziratban
megvan Egyház-Gelle vidéke s

plébániájának története, különös
tekintettel a Csallóközre.

Hübner János, plébános. Szül.

1836-ban Nagyiévárdon. 1859 máj.
1-én pappá szentelték, mire a po-
zsonyi papnevelben a latin nyelv
tanára lett, azután Ürményben és

Szeniczen segédlelkész. 1861 ben
alsójattói, 1863- óta hidaskürti plé-

bános. Hosszú szolgálata alatt sze-

red-egyházkerületi esperes, tanfel-

ügyel, végre esztergomi t. b. ka-
nonok lett. Több becses történelmi

ezikke jelent meg a Magyar
Sionban.

lllésházy István gróf, született

Pozsonyban 1762 ápril 30-án. Meg-
halt a Bécs melletti Badenben 1838

július 30-án. II. József alatt a Hóra-
féle pórlázadás leküzdésére külde-

tett ki. 1790-ben Trencsén követe
az országgylésen. 1792-ben kir.

kamarás. 1797-ben a trencsén-liptói

nemesi fölkelés ezredese, 1800-tól e két vármegye fispánja. 1801-ben titkos

tanácsos, 1808-ban aranygyapjas. Midn 1822-ben a fispánságról lemondott,
az abszolutizmus rendszerének nem tudták megnyerni. 1802-tl 25-ig minden
országgylésen tevékeny részt vett. Az 1825-iki országgylés elején fasztal-
nok lett. is egyike a Magyar Tudományos Akadémia alapítóinak. 1830-ban
az igazgatótanács tagja. 1836 óta, uradalmainak eladása után, a nyilvánosság-
tól visszavonulva ólt csallóközi birtokán. Benne a családnak magva szakadt.

InTcey Béla (pallini), született Pozsonyban 1847 deczember 1-én. 1871-ben
segédfogalmazó a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban. A freibergi szász

kir. bányászakadémián hosszabb idt töltött a bányászattal kapcsolatos ter-

mészettudományokban való kiképezés czéljából, késbb pedig itthon az orsz.

földtani intézetben folytatta tanulmányait és 1875—76-ban Vasmegye geo-
lógiai fölvételében mködött közre. 1877-ben Sopronmegye egy részét önállóan

veszi föl, majd nagyobb tanulmányutat tesz Szerbiában, Török- és Görög-
országban. 1877-ben a földtani intézet els titkára. 1882-ben a közoktatásügyi

miniszter megbizásából az erdélyi havasoknak az Olt-szorostól nyugat felé

a Dunáig, az Európa geológiai térképéhez szükséges adatait gyjtötte egybe,

1885-ben pedig a földmívelésügyi miniszter megbízásából csatlakozott ahhoz
a társasághoz, mely a kormány támogatásával a Balkán-félsziget közgazda-
sági viszonyait tanulmányozta. Beutazta a magyar és dalmát tengerpartot,

Montenegrót, Albániát, Görögországot és Maczedóniát. 1887-ben a M. Tud.
Akadémia levelez tagja lett, 1891-ben a földmívelésügyi miniszter meg-
bízásából Németországba utazott, hol Berlin, Lipcse, Heidelberg és Strassburg

környékén az agrogeologiai fölvételek módszerét tanulmányozta. Ugyanezen
év novemberében az orsz. földtani intézethez fgeologussá neveztetett ki s

egyszersmind az akkor életbeléptetett agrogeologiai osztály vezetésével is

megbízatott, 1896-ban a millenáris kiállítás egyik csoportbiztosa volt.

Munkái: 1 Nagyág földtani és bányászati viszonyai. Bpest, 18*5. (A Semsey-díjjai
jutalmazott munka.) — 2. Az erdélyi havasok az Olt-szorostól a Vaskapuig 1889. — 3. Puszta-

Szt-Lrincz vidékének talajtérképezése, 1892. — 4. A debreczeni m. kir. gazdasági tanintézet

földje, 1895. A „Földtani Közlöny" és a „Földtani Értesít" szerkesztje volt Schmidt
Sándorral együtt. — Értekezései és czikkei a szaklapokban jelentek meg.

Ivánfi Ede, kegyesrendi áldozópap, született Somorján 1821 ápr. 21-én.

Tanár volt Debreczenben, M.-Szigeten, Temesvárott, igazgató-tanár S.-A.-

Újhelyen és Magyar-Ovárott.
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Jedlic^ka Pál.

Munkái: Dunántúli tájrajzok. — Csallóköz és egy kis böngészet Somorja levéltárában.
— A magyar birodalom czínierei és színei. — Sátoraljaújhely vázlata. — Titel mint pré-

postság, káptalan, hiteles hely és vár. — Kéve vármegye egyik emléke. — Mosony vármegye
múltja és jelene.

Jedlicska Pál érseki vikárius, történetíró, Nagyszombatban él. Csesztei,

istvánfalvi, majd felsdiósi plébános volt. 1873-ban a pozsonymegyei régé-

szeti egyesületet alapította. 1872—75 között a memlékek orsz. bizottsága

megbízásából fölvette a megyebeli várakat és memlékeket. „Kiskárpáti

Emlékek" czím alatt megjelent kétkötetes, jeles történeti munkájának nagyobb
része Pozsony vármegyére vonatkozik. Egész irodalmi munkásságát e vár-

megyében fejtette ki. Bvebb életrajzi adatait a szülvármegyéjéri szóló

kötetben fogjuk ismertetni.

Jeszenák János (báró), a magyar önvédelmi harcz egyik vértanúja, Jeszenák János

született Pozsonyban 1800. jan. 22-én, kivégezték Pesten 1849. okt. 20-án.

Megfordult Olasz-, Franczia- és Angolországban, hol Esterházy herczeg
kíséretében jelen volt IV. György koronázásán. Visszatérve, birtokán gazdál-
kodott és az evang. egyház dunáninneni kerületének ffelügyelje volt.

1848-ban Nyitra vármegye fispánjává nevezték ki, mely állásában oly erélyt

fejtett ki, hogy Kossuth t rendelte kormánybiztosul a Hurbán alatt garáz-
dálkodó tótok ellen küldött csapatokhoz. Az érdeme volt, hogy Lipótvár
magyar kézen maradt, mert volt, ki a granicsárokat eltávolította és a bás-
tyára trikolort tzött ki. A bukás után megadta magát az oroszoknak, a kik
Haynaunak szolgáltatták ki.

Jetting Károly neve magyar Robinsonként ismeretes. Született Pozsony- Jettin& Károly,

ban 1730 szeptv 13-án. Mikor szülhelyén az 5-ik gimn. osztályt végezte,

apja meghalt. Bécsbe került és egy ügyvédnél irnok lett, de onnan
csakhamar kilépett, elutazott és útközben egy londoni bankárral ismerkedett
meg, ki késbb az angol kormánynál Senegalban hivatalt szerzett neki. Oda
utaztában, több napi vihar után a megrongált hajóval 1773 jan. 17-én egy
sziget közelében hajótörést szenvedett és a benszülöttek a hajót kirabolták.

Jetting tutajon menekült, de a hullámok elsodorták és egy sziklára vetették,

hol a mórok elfogták és húsz társával rabszolgaságba hurczolták. Gazdája
eladta egy zsidónak, kitl az angol konzul közbenjárására egy tehets
arab váltotta ki. Húsz napi gyaloglás után, katonai fedezettel Robatóba
érkezett, hol az angol konzul vendégszeretén fogadta. Hét nap múlva
Tangerbe ért, innen a spanyol konzul Cadixba szállíttatta, honnan végre
deczember 11-én Londonba érkezett. Az angol király megkedvelte és kinevezte
marseillei konzulnak. Marseille felé vitorlázva, ismét viharba kerültek ; ez

messze hajtotta hajójukat, melyet tengeri rablók támadtak meg. Ismét
rabságba került és útitársaival összelánczolva, a hajó fenekén szállították

Tuniszba, a hol a piaczon egy Selim nev töröknek eladták. Egy alkalommal
megmentette gazdája életét, mire az hálából barátjának fogadta és a török
vallásra akarta téríteni, de midn ez nem sikerült, visszaadta neki szabad-
ságát és ezer zechinóval ajándékozta meg. Alig kelt azonban útra, midn
volt gazdájának, Selimnek a fia, több társával, irigységbl megrohanta,
kifosztotta és az evezpadhoz lánczolva, gályarab módjára szállította el.

Útközben algiri barbárok támadták meg a hajót és elfoglalták. Midn
kényszeríteni akarták ket, hogy egy máltai hajó elleni harczban részt-

vegyenek, és társai leigázóik ellen fordultak, míg a máltaiak ezalatt

hajójukat lövöldözték össze. Jettingnek azonban sikerült úszással egy közeli
szigetre menekülni, hol Robinson módjára 9 hónapig élt, míg késbb
társakra akadt. Nemsokára egy hajót kerítettek hatalmukba és azzal meg-
menekültek. Egy Szent-Domingóba utazó hajó vette föl ket. melyen Jetting
Londonba utazott. Innen visszatért Pozsonyba és itt halt meg. Kalandos
életleírását egy ismeretlen adta ki, e czim alatt : Der ungarische Robinson,
oder Schicksale und wunderbare Abentheuer Kari Jettinns, evtes geborenen Ungars.
Ein Beitrag Zur Lánder- und Menschenkenntniss. Wien, 1797.

Joachim Vilmos, született Pozsonyban 1811-ben. Mint kezd orvos tábori

szolgálatba lépett, 1849-ben elhagyta a katonai szolgálatot és Sárváron
(Vas m.) lett gyakorló orvos. 1848—49-ben megyei forvos. 1853-ban Pestre
költözött és leginkább balneologiával foglalkozott. A Leopoldino-Carolina
akadémia, a budapesti orvosegylet, a német földtani társulat és az észak-

Joachim
Vilmos.
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Jónás János.

Józsa Menyhért.

József fherczeg.

németországi gyógyszerész-egyesület tagja volt. Meghalt 1858 szept. 17-én
Pesten. Czikkei orvosi szaklapokban jelentek meg.

Munkái : 1. De scientiis propaedeuticis in praxim medicam. Budae, 1839. — 2. Der
Gesundheitsfreund der menschlichen Seele, oder leichtfassliche praktische Amvendung. wie
Herzena und des Willens Stiirke die Gesundheit bis ins hohe Altér ungetrübt erhalten
kann. Stuttgart, 1842. — 3. Törvénykezési orvostan. Pest, 1854. — 4. Zur Diagnostik und
Therapie der Abscesse. Wetzlar, 1856. — 5. Betrachtungen über Haemorrhoidal-Zustánde
und derén Heilung, Oedenburg, 1856. — 6. Die Bitterwasser Pannoniens in chemischer,
phvsiologiscber und vorzüglieh in tberapeutischer Beziehung. Bpest, 1856.

Jónás János, nem pozsonymegyei születés s így bvebb életrajzi adatait
szülvármegyéje monográfiájában fogjuk közölni. 1885-óta a pozsonyi fels
kereskedelmi iskola igazgatója. Ezt az intézetet szervezte és azóta szaka-
datlanul ilt mködik. A pozsonyi ev. ref. egyházközségnek több éven át
fgondnoka, az Országos Ipari és Kereskeskedelmi Oktatási Tanács tagja stb.

Irodalmi munkássága már korán kezddik. A Magy. Tud. Akadémia és a
Kisfaludj'-Társaság megbízásából nagyobb munkákat fordított. Nagyszámú
értekezésein kívül önálló munkái : Kereskedelem-ismeret (Pozsony 1893., 2.

kiadás), Közgazdaságtan (Budapest, 1899), A kereskelmi Levelezés Kézi-
könyve, a jnelynek 2-ik kiadását dr. Schack Béla figazgatóval együtt dol-

gozta át. Felsége 1898-ban a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tün-
tette ki.

Józsa Menyhért, állami felsbb leányiskolái tanár, született Vágán,
1857 jím. 24-én. Elbb népiskolai tanító volt Devecserben és Sopronban a
Csöndes-féle intézetben. 1881-ben a soproni áll. felsbb leányiskola tanára.

Czikkeit különféle, de leginkább tanügyi lapokban tette közzé. Önálló
munkája: Tornászati vezérfonal. Sopron, 1880.

József Károly Lajos fherczeg, böícsészettudor, a m. kir. honvédség
fparancsnoka, lovassági tábornok, a M. Tudományos Akadémia tiszteleti s

igazgató tagja. József Antal János fherczegnek, az ország nádorának és

Mária Dorottya württembergi herczegnnek fia, született Pozsonyban 1833
márczius 2-án. 1845-ben hadapród a 12. számú nádor-huszárezredben, 1853-ban
rnagy a 3. számú dragonyos-ezrednél, 1854-ben rnagy a 60. számú Wasa
herezeg gyalogezredben, hol ugyanazon évben alezredes lett. 1885-ben ezredes
és a 37. gy. -ezred tulajdonosa. Késbb mint a 8. számú Toscana dragonyos-
ezred ezredese Sopronban, Kecskeméten és Félegyházán állomásozott, 1859-ben
vezérrnagy és dandámok Bécsben, 1860—1864-ig Olaszországban volt több
helyrségen. - - Az 1866-iki hadjáratban mint dandárnok a IV-ik hadtesttel

több ütközetben tüntette ki magát, s noha Königgrátznél meg is sebesült és

négy lovat lttek ki alóla, mégis vitézül harczolt csapatai élén. Ugyanakkor
altábornagygyá neveztetett ki és katonai vitézségéért a hadi díszítményes
katonai érdemkeresztet kapta. 1866-ban táborszernagygyá, kevéssel utóbb a

m. kir. honvédség fparancsnokává neveztetett ki. 1873-ban Felsége a Szent
István-renddel tüntette ki. 1874-ben lovassági tábornok. 1893-ban ülte meg
honvédfparancsnokságának 25 éves jubileumát. József fherczeg nemcsak
mint honvédfparancsnok népszer, hanem mint a legmagyarabb fherczeg,
a magyar nép szinte tiszteletét és szeretetét nyerte meg, mert mindenkor
kimutatta, hogy a magyarokkal együtt érez és büszke arra, hogy magyar.
Elévülhetetlen érdeme az is, hogy Magyarország gazdasági ügyeinek fejlesz-

tésében élénk részt vesz, és hogy a Margitszigetet, mely az övé, fejedelmi

bkezségével, a világ egyik elsrend üdül- és gyógyhelyévé varázsolta.

A hazai tzoltó-egyesületek védnöke és a tzoltóság intézményének egyik
leglelkesebb alapvet pártfogója, szervezje és fejlesztje. A tudomány terén

mint természetbúvár és nyelvtudós tevékeny részt vesz. Különösen a czigány
nyelvvel és az ind nyelvvel foglalkozik nagy elszeretettel és e két nyelvet

egyik munkájában meglep eredménynyel rokonítja és hasonlítja össze. Ezen
az alapon írta meg kitn czigány nyelvtanát. Tudományos érdemei elisme-

réséül a Magy. Tudományos Akadémia 1881-ben igazgató-tanácsi taggá,

1888-ben tiszteleti tagjává választotta. Tiszteletbeli tagja a philologiai társa-

ságnak is. Az eddig említett kitüntetéseken kívül számos hazai és külföldi

érdemrend tulajdonosa. 1894-ben a Londonban székel japán Society, a keleti

nyelvek mveléséért tiszteletbeli tagjává választotta. Czikkei : az Archaeol.

Értesítben, az Egyet. Philol. Közlönyben, a Budapesti Hírlapban, az Ethno-
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KALDI G\ORGY.
Káldi György.

graphiában, a Vasárnapi Újságban, a
Nemzetben, az Ethnologische Mitthei-

lungen aus Ungarn-ban, a Tzrendészet!
Lapokban és a külföldi Urquell ez. szak-
lapokban jelentek meg.

Önálló munkái: 1. Növényhonosítási kí-

sérletek Fiúméban 1881-tl 1885-ig. Kolozsvár,
1885 és a „Magyarország- Vármegyéi és Városai"
fiumei kötetében. — 2. Egy rendkívüli tél hatása
Fiúméban. Kolozsvár, 1886. — 3. Czigány nyelv-
tan. Romano csibakero sziklaribe. Bpest, 1883.

Kiadja a M. Tudományos Akadémia. — 4. Fun-
damentum linguae Zingaricae J. J. M. Korit-

schák 1806. Közli József fherczeg. Sajtó alá

rendezte és bevezetéssel ellátta P. Thewrewk
Emil. Bpest, 1888. — 5. Arborétum Alcsuthiense.
Az alcsuthi kertben honosított fák és cserjék
leltára. Kolozsvár, 1892. — 6. A czigányokról, a
czig-ányok történelme, életmódja, néphite, nép-
költése, zenéje, nyelve és irodalma. Dr. Wlis-
locki Henrik közremködésével. Bpest, 1894.

Térképpel, képes táblákkal és szöveg-ábrákkal.
— Levelei Thewrewk Emilhez. (1887—89-ig

;

ötvenhét levél).

Káldi György, jezsuita pap-tanár.

Szül. Nagyszombatban 1572-ben. Elbb
Erdélyben hitszónok volt, de onnan társaival együtt kizte Bocskay. Bécsbe
ment, hol szintén hitszónok lett. Utóbb igazgató Nagyszombatban, majd
Pozsonyban. Meghalt Pozsonyban 1634-ben.

Munkái: 1. Szent biblia. Bécs, 1626. — 2. Halotti beszédek. U. ott, 1629. — 3. Az
vasárnapokra való predikátióknak Els része. Pozsony, 1631. — 4. Az innepekre való predi-
kátióknak Els része. U. ott, 1631. - 5. Istennek szent akaratja. Nagyszombat, 1681. —
6. Káldi válogatott egyházi beszédei, szerkesztette Bellaágh Aladár. Budapest, 1891.

Kanka Károly. Született Modorban 1817 október 27-én. 1848—49-ben Kanka Károly,

forvos a magyar hadseregben, majd ugyanott törzsorvos, elbb Görgey had-
testében, majd a szegedi és aradi kórházakban. 1850-ben országos szemész,
1864-ben a pozsonyi orsz. kórház szemészeti osztályának forvosa, 1882-ben
ugyanott igazgató 1892-ig, a mikor saját kérelmére fölmentették, de mint
osztályvezet szemorvos 1898-ig ott mködött. 1888-ban kir. tanácsosi czímet
nyert. A pozsonyi orvos-természettudományi egyesületnek sokáig volt titkára,

majd elnöke, s ez alatt szerkesztette az egyesület évkönyveit is. lH98-ban
a harmadosztályú vaskorona-rendet nyerte.

Munkái : Beschreibung der für sammtliche Augenoperationen notwendigen Instru-

mente, mit besonderer Rücksicht auf die an der k. Wiener Augenklinik gebrauchlichen.
Wien, 1842. — Közlemény az iridodesisrl. — A szem félszeg alakulásáról. — Közlemények
a szemészeti gyakorlatból. — A pozsonyi országos kórház. — Adatok Pozsony városának
orvosi helyrajzához. — Szerkesztette Pozsonyban többekkel együtt a Kórházi Szemlét 1865-

ben és annak folytatását, az Orvosi Szemlét 1866-ban, valamint a magyar orvosok és ter-

mészetvizsgálók Pozsonyban tartott XI. nagygylésének munkálatait Rómer Flórissal együtt
1866-ban.

Kánya Lajos, szül. Fels-Csöpönyben 1868-ban. Jelenleg tanító. 1900-ban Kánya La.os.

kiadott egy verskötetet „Útszélrl" czím alatt. Dolgozatai a szépirodalmi
lapokban jelennek meg.

Karcsú Antal Arzén. Ferenczrend kolostorfnök, történetíró. Született Karcsú Antai.

Vásárúton, 1827 május 9-én. Elbb 1851-ben gimn. tanár Gyöngyösön,
1853-ban Jászberényben. 1854—56-ban Szabadkán, majd Kecskeméten hit-

oktató, Füleken és Szent-Ivánon plébános-helyettes. 1858-ban hitszónok
Egerben, 1860-ban káplán Detken, 1861-ben nevel Csányon, 1863-ban a
váczi kolostor házfnök-helyettese. 1868-ban házfnök Szolnokon, majd
Váczon, késbb ugyanott rendkormánytanácsos. Meghalt Szolnokon 1893-bgn.
Több vallásos és tanügyi czikke szaklapokban jelent meg. Theologiai munkáin
kívül megírta a szerzetesrendek egyetemes történetét öt kötetben, „A kolos-
torok a történelemben", „Kolping legényegyletének erkölcsi és társadalmi
jelentsége", „A római pápák történelme sz. Pétertl korunkig", „A váczi

könyvnyomdászat története", „Vácz város története" czím mveit, mely
utóbbin huszonöt évig dolgozott, de összesen csak 85 példányt tudott belle
értékesíteni.

arország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 28
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Kassowitz
Miksa.

Katona Dienes

Katona Mór.

Karolyi Tibor. Károlyi Tibor (nagykárolyi gróf), volt országgylési képvisel és a
frendiház alelnöke, Károlyi György gróf m. kir. fudvarmester és Zichy
Karolina grófn fia, szül. Pozsonyban, 1843 szept. 26-án; meghalt 1904
április 6-án. 1863-ban beutazta Spanyolországot és Afrika északi részét.

1866-ban, a porosz hadjárat alatt, a magyar légióban Klapka szárnysegéde
volt, azután Parisba ment, honnan 1867-ben tért haza. 1868-ban nül vette
gróf Degenfeld-Sehomburg Emmát. 1878—84-ben képvisel. Ipolyi visszalép-
tével a képzmvészeti társulat és a magyar írói segélyegylet elnöke lett.

A frendiház sok évi alelnöke, az Adria tengerhajózási társ. ig. elnöke és
a kisbirtokosok földhitelintézetének alelnöke volt. Czikkei a Vadász- és
Verseny-Lapban jelentek meg.

Önálló munkái: 1. A forradalom. Fordítás. Pest, 1871. — 2. Antverpen ostroma. For-
dítás. U. ott, 1874. — Kiadta a gróf Károlyi-család oklevéltárát 1235-tl 1700-ig. Eredeti
tanulmánya Washingtonról kiadásra vár.

Kassowitz Miksa. Szül. Pozsonyban, 1842 augusztus 14-én. 1863-ban
Bécsben orvosdoktor lett és ugyanakkor Politzer tanár asszisztense, 1881-tl
pedig utóda a gyermekkórház igazgatóságában. 1886-ban a gyermekbetegsé-
gek docense lett a bécsi egyetemen, ugyanott 1891-ben rendes tanár. Gyógyá-
szati czikkei a szaklapokban jelentek meg.

Katona (Mihály) Dienes, bölcsészettudor, kegyes tanítórendi pap-tanár,
szül. Dercsikán, 1782 szeptember 24-én. 1810-ben tanár Tatán, 1814—15-ben
Szegeden, 1821-tl Kolozsváron, 1826-ban ismét Tatán, a hol másod-házfnök,
1827-ben Léván házfnök és gimn. igazgató. 1828-ban Barsmegye asszeszorá-
nak választja meg. 1829-ben a váczi liczeum tanára, majd fnök Kalocsán.
1833-ban a nagykárolyi gimn. igazgatója, majd ismét Szegeden tanít, ezt

követleg pedig gimn. igazgató Kecskeméten. 1843-ban Sátoraljaújhelyen
nyugalomba vonult, hol 1874 június 9-én meghalt. A gazdasági és ipari

növények honosítására vonatkozó számos czikke, értekezése, továbbá számos
költeménye és alkalmi beszéde jelent meg a szaklapokban, folyóiratokban,

értesítkben és külön is.

Katona Mór. Szül. Szentmihályfán, 1845 május 5-én. 1872-ben helyettes

tanár a nagyszebeni jogakadémián, 1874-ben a gyri jogakadémia rendes
tanára, 1892-ben a gyri jogakad. megszntével, a kassai jogakadémiára
helyeztetett át hasonló minségben. Innen 1899-ben, saját kérelmére Pozsonyba
került, 1903-ban pedig a budapesti egyetemre nevezték ki. 1904-ben meg-
választották a dunaszerdahelyi kerület orsz. képviseljévé. Czikkei a jogi

szaklapokban jelentek meg.
Ónálló munkái: 1. A tévedés beszámítása a büntet' jogban. Pest, 1870. — 2. A tör-

vényes örökösödés a magyar jogban. U. ott, 1872. — 3. A köteles részrl. Budapest,
1874. — 4. A szomszéd jog. U. ott, 1882. — 5. A pénztartozásokról. Gyr, 1884. A M.
Tud. Akadémia a Sztrokay-íele 100 arany jutalommal tntette ki. — 6. A magyar családi

liitbizomány. Budapest, 1894. — 7. A birtok tana. TJ. ott, 1898. — 8. A kötelmi jog álta-

lános tana. U. ott, 1898. — 9. A magyar magánjog vezérfonala. Pozsony, 1901. Szerkesztette

a Gyri Közlöny ez. politikai lapot.

Kecskés István. KecsTcés István, szentgyörgyi származású, országgylési követ 1662-ben.

Következ czím munkája maradt kéziratban : Diarium continens acta Diae-

talia anni 1662. Posonien. maximé res Status Evangelici deseribens opera

Steph. Kecskés, Michaelis Petenada et Samuelis Armpruster Civitatis S.

Georgii congestum, et a die 11 Maii, ad diem 2 Septembris anni 1662

deductum.
Kecskés Sándor. Szül. Pozsonyban 1840 augusztus 31-én. 1863-ban a

tiszaujlak-gyomai hajózási csatorna terveinek kidolgozásánál, 1864-ben pedig

a gödölli uradalom határfölmérési és tagosítási munkálatainál mködött,
1866-ban Pozsonymegyében szintén földméréssel foglalkozott. 1867-ben kir.

segédmérnökké kineveztetvén, elbb az államépítészeti hivatalhoz, majd a

dévény-gönyi Duna-szakasz szabályozásához osztatott be. 1871-ben minisz-

teri segédmérnökkó, majd 1875-ben királyi mérnökké, végre 1880-ban kir.

fmérnökké neveztetett ki és e minségben elbb a Margit-rakodópart kiépí-

tésénél, majd a Vaskapu-szabályozásnál mködött. 1885-ben a Pozsonyban
létesített m. kir. mvezetség élére állíttatott és a szabályozások közvetetlen

vezetésével bízatott meg. 1891-ben czímzetes, 1893-ban valóságos mszaki
tanácsossá és a vízügyi mszaki nagy tanács tagjává lett. Miután a fels-dunai

szabályozási munkálatokat befejezte, 1897-ben a miniszteri osztálytanácsosi

Kecskés
Sándor.
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czímet és jelleget nyerte és a Szeged mellett végzend tiszai kotrások veze-

tésóvel bízatott meg. Mint a temesvidéki mérnök- és építész-egylet titkára,

az egyesület közlönyét szerkesztette Temesvárott 1880—1882-ig.

Kéler Gottfried, udvari kanczelláriai igazgató és történetbúvár, szül.
Keler Gottfried '

Pozsonyban, 1745-ben. Bécsben az erdélyi udvari kanczelláriánál mint regisz-

i rátör mködött, Horányi az 1776-ban kiadott Memória Hungarorum czím
munkájának Il-ik kötetéhez fzött elszavában hálásan emlékezik meg róla

s kiemeli, hogy milyen sokat köszönhet az szorgalmas és gondos közre-

mködésének. Könyvtára 1492 kötetbl állott, többnyire díszkötésben. 1825-ben
József nádor vette meg 5000 forintért és a nemzeti múzeumnak adományozta,
Munkája: Der gerettete ungarische Adél, melyben Grossingnak a magyar
nemesség ellen írt munkáját czáfolja. Több önálló munkát nem adott ki, de

gazdag kéziratgyjteménye maradt, mely a Magy. Nemzeti Múzeum kézirat-

gyjteményét gazdagítj a.

Kéler Zsigmond, szül. Pozsonyban, 1742-ben. II. József császár t nevezte
Zsi

K̂
'
e
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ki a budai egyetemhez az új törvények (pátensek) magyarázójául. Késbb
királyi ügyész lett. 1789-ben mint a nagyszombati kerületi tábla bírája,

majd' végre mint a bécsi legfbb ítélszék tanácsosa mködött, hol 1809-ben
meghalt.

Munkája : Tractatus practicus de processu concursuali secundum ordinem judiciarium

uro regno Hungáriáé partibusque eidem adnexis benigne praescriptum instituendo. Vien-

nae 1786.

Keleti Gusztáv, szül. Pozsonyban, 1834 deczember 13-án. Pesten, majd Ke' eti Gusztáv.

Bécsben jogi tanulmányokkal foglalkozott, az eladások helyett azonban
Rabi híres mtermét látogatta. Visszatérve, Eötvös József báró Loránd
fiának lett a nevelje, majd, hajlamát követve, a festmvészetre adta magát.
Több évig volt a müncheni akadémián, hol a tájfestésben tökéletesítette

magát. „Elhagyott park" czím festménye a nemzeti múzeum tulajdona.

Tevékenykedett mint m-kritikus is. 1862-ben Kiette családi nevét Keletire

magyarosította. 1867-ben a Kisfaludy-társaság, 1874-ben a M. Tud. Akadémia
választotta meg rendes, illetleg levelez tagjául. 1871-tl a rajztanárokat

képz intézet igazgatója, 1874-ben a mcsarnok igazgatója lett, 1880-ban
pecüg a kir. mipariskola igazgatója. Iparmvészeti és képzmvészeti czikkei

különféle szaklapokon és folyóiratokon kívül, a szépirodalmi és a napi-

lapokban jelentek meg.
Önálló munkái: 1. A közképtárak, niint mvelési tényezk. Pest, 1870. — 2. Idsb

Markó Károly. U. ott, 1871. — 3. A képzmvészeti oktatás külföldön és feladatai hazánk-
ban. Buda, 1870. — 4. Az Esterházy képtár eredeti fényképekben. (Szövegét írta.) Pest,

1871. — 5. A m. kir. országos mintarajztanoda és rajztanárképezde czélja, szervezete és

tantervének rövid vázlata, Budapest, 1879. — 6. A Deák-szobor-ügy válsága. U. ott,

1881. — 7. Az Akadémia nagytermének falképeirl és mvészeti díszítéseirl. U. ott 1888.

Keleti Károly, szül. Pozsonyban 1833. július 18-án. Már mint a budai Ke!eti Káro1?-

piarista gimnázium kiváló szorgalmú és nagy tehetség növendéke, abban a

kitüntetésben részesült, hogy József nádor udvarába hívatott, hol József

fherezeg társa volt. 1848-ban, mint 15 éves ifjú beállott honvédtüzérnek és

a hadjáratot végig küzdötte. A fegyverletétel után egy kis dandárral Erdélybe
szakadt és ott a megmaradt ágyu-lszert a dobrai rengetegben légberöpítette.

Az oláhok elfogták, de megszökött, és hogy a besoroztatást elkerülje, József

nádor örököseinek alcsuthi uradalmában gazdasági gyakornoknak állott be,

de mikor már itt nem érezte magát biztonságban, elbb Budán, majd Szol-

nokon a cs. kir. polgári hivatalnál hivatalnokoskodott. Megszakított tanulmá-
nyait, valamint a jogot is, mint magántanuló végezte. Majd Pestre került és

az Eötvös József báró lapjának, a Politikai Hetilapnak lett a szerkesztje.

A Magyar Földhitelintézet megalakulásakor ennek tisztviselje, majd tanács-
jegyzje lett. Mint publiczista és közgazdasági író kiváló névre tett szert. A föld-

mívelés-, ipar- és kereskedelmi minisztériumban csakhamar osztálytanácsos lett

és az ott szervezett statisztikai osztály élére került. A hazai statisztika ügyét
1868 és 1869-ben a statisztikai tanfolyamok útján nagyban elmozdította.
Oroszlánrésze van az orsz. statisztikai hivatal szervezésében és szakkönyvtárá-
nak megalapításában. 1869-ben képviselte Hunfalvy Jánossal Magyarorszá-
got a hágai, valamint 1872-ben a szent-pótervári nemzetközi statisztikai kon-
gresszuson; az utóbbi helyen az alelnökséggel tisztelték meg. Az érdeme, hogy
a nemzetközi statisztikai kongresszust 1876-ban Budapesten tartották meg.

28*
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1868-ban a M. Tud. Akadémia elbb levelez, majd 1875-ben rendes, 1890-ben
pedig igazgató-tagjává választotta meg. Választmányi tagja volta képzmvé-
szeti társulatnak. Tevékeny részt vett az Országos Iparegyesület új életre

ébresztésében és annak 1867-ben törtónt megalakulásakor egyik igazgatója,

majd több izben elnöke lett. 1873-ban a kormány megbízásából ipari tárgyakat
szerzett be a Magy. Iparmúzeum számára a bécsi világkiállításon. A „Litteris

el artibus" érdemrend, az orosz Szaniszló-, az orosz korona- és a portugalli

M. de la Villa Vieosa középkeresztes érdemrend tulajdonosa volt. Meghalt
1892 május 30. Budapesten. Értekezései és czikkei szakfolyóiratokban és

leginkább hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg.
Munkái: 1. Politikai gazdaság- kézikönyve. Baudrillart Henrik franczia mve nyomán.

Pest, 1863. — 2. Mi mentheti meg Ausztriát ? U. ott, 1866. — 3. A magyar mezgazdaság.
U. ott, 1867. — 4. Telekadó és kataszter. U. ott, 1868. — 5. A statisztika hivatalos és tudo-
mányos mvelése. U. ott, 1868. — 6. B. Eötvös József, mint az iparegyesület elnöke. U. ott,

1871. — 7. Hazánk ós népe. U. ott, 1871. — 8. Az új kormány kezdetén. U. ott, 1873. — 9.

Palugyay Imre emlékezete. Budapest 1874. — 10. Mezgazdasági statisztika. U. ott, 1874. —
11. Quettelet emlékezete. U. ott, 1875. — 12. A gyakorlati statisztika kézikönyve. U. ott,

1875. — 13. Magyarország népesedési mozgalma 1864— 1873-ig és a kolera. U. ott, 1875. —
14 Visszapillantás közgazdaságunk egy negyed századára. U. ott, 1876. Székfoglaló. — 15.

Fényes Elek emlékezete. U. ott, 1878. — 16. Magyarország népesedési mozgalma. U. ott,

1878. — 17. Magyarország közgazdasági és mveldési állapotai. U. ott, 1879. — 18. Zu-
und Abnahme der Bevölkerung Ungarns. U. ott, 1879. — 19. Magyarország népességének
szaporodása és fogyása. U. ott, 1879. — 20. Magyaroszág népesedési mozgalma 1878-ban.
U. ott, 1879. — 21. A nemzetiségi viszonyok Magyarországon. U. ott, 1881. — 22. Untrarns
Nationalitaten, 1880. U. ott, 1882. — 23. Tengerészetünk és Fiume jövje. U. ott, 1883. —
25. A Balkán-félsziget. U. ott, 1885. — 25. Ungarn im Weltverkehr. U. ott, 1885. — 26.

Magyarország közgazdasági és mveldési állapotai 1885-ben. U. ott, 1886. — 27. A buda-
vári casinó- egylet félszázados története. U. ott, 1891. — 28. Statistique officielle de la

Hongrie. Rapport presenté au VII. congrés international a la Haye en 1869. Pesth. 1869. —
29. A népszámlálás. U. ott, 1869. — 30. A mezgazdasági termelés. U. ott, 1869. — 31.

Uebersicht der Bevölkerung des Staatsgebietes. U. ott, 1871. — 32. A szt. István korona
országainak népessége. U. ott, 1871. — 33. Magyarország hivatalos statisztikája és tovább-
fejlesztésének szüksége. Budapest, 1873. — 34. Actenstücke zur Organisation der Landes-
statistik in Ungarn. U. ott, 1874. — 35. Honismertet. TJ. ott, 1873. — 36. Skizze der Lan-
deskunde Ungarns. U. ott, 1873 — 37. Hongrie. Exposé géographique et statistique 1873.

Traduit par Frédéric Swiedland. U. ott, 1873. — 38. Idées sur la statistique agricole. U. ott,

1873. — 39. Qu'est-ce que la nationalité ? U. ott. 1874. — 40. Magyarország statisztikája.

U. ott, 1876. (Beöthy Leóval együtt). — 41. Magyaroszág szlszeti statisztikája 1860—1873.

U. ott, 1875. — 42. Viticulture de la Hongrie. U. ott, 1876. — 43. Congrés mternational de
statistique á Budapest. U. ott, 1876. — 44. Compte rend U. ott, 1876. — 45. Rapports et

résolutions. U. ott, 1876. — 46. Commissions permanents du Congrés international de statis-

tique internationale. U. ott, 1878. — 47. Vorlage über den Plán zur Verfassung einer inter-

nationalen statistischen Bibliographie. — 48. Rapport sur l'état de l'agriculture en Hongrie.
U. ott, 1878. — 49. Jelentés a Székes-Fejérvárott 1879-ben rendezett kiállításról. U. ott, 1879. —
50. A szt. István korona országainak népessége. U. ott, 1882. (Dr. Jekelfalussy Józseffel

együtt). — 51. Emlékirat az 1884-ben megindított iparstatisztikai adatgyjtés ügyében. U. ott,

1883. — 52. Magyarorsz. népességének élelmezési statisztikája. U. ott, 1887. — 53. Ernahrungs-
statistik der Bevölkerung Ungarns. U. ott, 1887. — Szerkesztette: a Politikai Hetilapot 1865
július 3-tól 1866 június 25-ig Pesten; a Statisztikai és Nemzetgazdasági Közleményeket
1860— 186 L (a VI., VII. ós VIII. kötet); a Statisztikai eladásokat 1869 ; az 1870-iki népszám-
lálás eredményeit 1871. a Hivatalos Statisztikai Közleményeket 1868—75, összesen I—VII.
évfolyam és egyes monográfiákat 1878—91; a Magyar Statisztikai Evkönyvet 1872—89; az
1878-iki párisi kiállítás hivatalos jelentését 1879. Magyarország árúforgalmát ; az 1881.

évi népszámlálás eredményét 1882 és a budapesti 1885. országos általános kiállítás hiva-
talos jelentését 1886.

Kempeien Kempelen Farkas (kis-magyari), szül. Pozsonyban 1734. jan. 23-án.

A Mária Terézia törvénykönyvének német nyelvre való átfordításával t
bízták meg ós a m. kir. kamarához fogalmazónak nevezték ki. 1760-ban
titkár, 1770-ben tanácsos és figazgató lett. A budai királyi palota építésénél

szintén mint igazgató mködött. A Bánságot a rablóktól megtisztította s ott

több telepítvényt alapított. 1786-ban az egyesített magyar és erdélyi kanczel-
lária tanácsosa volt. Családját Mária Terézia magyar nemességre emelte.

Sokat foglalkozott a természettudományokkal, különösen az ermtannal
és géptannal. A schnbrunni vízvezeték az terve szerint készült. 1769-ben
készített egy sakkozó gépet, melyet Angol- és Francziaországban is bemu-
tatott; a gép Parisban még 1822-ben megvolt, azonban állítólag 1854-ben
Philadelphiában elégett. 1778-ban egy beszélgépet is szerkesztett.

Munkái: 1. Mechanismus der menschlichen Sprache, nebst der Beschreibvmg seiner

sprechenden Maschine. Wien, 1791. — 2. Attempt to analyse the automaton ehess player.

London, 1821. Néhány színmdet és költeményeket is írt. Mint rézmetsz is kitnt.

Farsas.
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Kern Mihály.

Király János.

Kisfaludi
Zsigmond.

Kiss Imre.

Kempelen János András Kristóf] theologiai doktor és kanonok, szül. KempeUn j. a.

Pozsonyban 1716. júl. 26-án. Elbb tanár Liegnitzben, majd igazgató a bécsi

Therezianumban. Innen Ulel'eld gróf követ Konstantinápolyba vitte titkárnak

és történetírónak. 1741-ben a Forgáchtól alkotott légióban szolgált mint szá-

zados, és Német- és Olaszországban több csatában kitüntette magát; de

Lautenburgnál megsebesült és elfogták. Midn 1748-ban a békét megkötötték,

a katonaságból kilépett és Rómában élt, majd XIV. Benedek pápa ajánló-

levelével visszatért Ausztriába, bol a trónörökös nevelje lett, de betegeske-

dése miatt errl lemondott. 1750. szept. 24-én mint kanonok Pozsonyba ment,

bol 1752. júl. 17-én megbalt.
Munkái: 1. De cometis malorum nuntiis. Venetiis, 1748. — 2. De immutabilitate Dei.

Roniae, 1749. — 3 De usu adi'ectuum. U. ott, 1750. Kéziratban.

Kern (János) Mihály, a bölcsészet és theologia doktora, ág. ev. lelkész,

született Pozsonyban, 1731. aug. 6-án. 1757-ben a pozsonyi ág. ev. gimn.
subrectora. 1764-ben Göttingában segédtanár a bölcsészeti karnál, 1767-ben
lelkész Walsrodeban (Hannover); megbalt ugyanitt 1795 febr. 28-án. 16 theo-

logiai munkát írt latin nyelven.

Király János, jogtudor, Pozsony város ügyésze, majd budapesti egyetemi
tanár, megírta a pozsonyi nagy dunai vám és révjog történetét (Pozsony
1890.) és a „Pozsony város joga a középkorban" (Budapest, 1894) czím mvet.
Nem pozsonymegyei születés.

Kisfaludi Zsigmond, szül. Szempczen, 1837 júl. 18-án. 1892 óta somorjai

plébános. Munkája: Az alázatosság hónapja. Esztergom, 1861. Kéziratban:

Somorja monográfiája, melybl e munka számára a Somorjára vonatkozó

adatokat vettük.

Kiss Imre, jezsuita pap-tanár. Szül. Nagyszombatban, 1631 nov. 3-án.

Elbb gráczi tanár volt, majd a fiatal Rákóczy nevelje és 18 évig a család

gyóntatója. Mikor a törökök Bécset ostromolták, a sebesült katonákat ápolta

éjjel-nappal a golyók zápora között. Pestisbe esett és 1683 okt. 25-én meghalt.

Munkái : 1. Jesovita professorának Böcsületi mellett ki-kel Eáláadó Tanitvány Felel-

nieg Cassai Calvinisták Praedikatorának, Ceglédi Istvánnak ; arra a könyvecskére, melynek
Titulussá Ids-Noe becsületit oltalmazó Japhetke, Neve a Tanitvány Athornak. S. D. C. —
2. Tök, Mak, Zöld Tromfiára Posaházynak. — 3. Pósabázynak Egy Ben-Sült Veres Kolop
Titvlvsv Feleleti Meg-mutattatik semmire kellnek lermi. Kassa, 1666. — 4. Midn A Méltó-

ságos Rákóczi Ferencz, Választót Erdélyi Fejedelem Halotti Temetésével a Nagy Hirrel

Tündökl Fejedelmi Rákóczi Házának Czimeres Sassá szomorú Szárnyait le-eresztette ; igy

Praedicállot Cassán Páter Kyss Imre Jesuita 1677 Esztendben. Lcse. — 5. Midn az hatal-

mas Halál Fényen tündökl Báthori Famíliának Ers Három Czimeres Sárkány Fogát megh
rontotta és felfordította, Munkácsról Kassára érkezvén, a testei Predicállott A Néhai minden
kigondolható dicséretre méltó Fejedelmi Báthory Sophia Asszony Halotti Pompáján Páter

Kyss Imre Jezsuita. Nagyszombat MDCLXXX. — 6. Az igaz hitre vezérl könyvecske.
Nagyszombat, 1681.

Klimó Mihály, freáliskolai tanár Déván. Szül. Bazinban, 1851-ben.
Munkái : 1. Drei Fragen aus der französischen Grammatik erörtert. Szatmár, 1878. —

2. Franczia nyelvtan fels osztály számára. Budapest, 1896. Utóbbi mvét Kemény F.-el

együtt írta.

Kóbor Tamás, hírlapíró és regényíró. Szül. Pozsonyban 1867 aug. 28-án.

Irodalmi munkásságának java részét sógora, Kiss József mellett, „A Hét"
hasábjain fejtette ki, mint annak fmunkatársa. Egyike legismertebb nev
és legkiválóbb tárczaczikk-írónknak és munkatársa több fvárosi napilapnak.

Munkái : 1. Muzsika és parfüm. Bpest, 1893. — 2. Aszfalt. U. ott, 1894. — 3. Fagy
U. ott, 1894. - 4. Marianne. U. ott, 1895. — 5. A félisten. U. ott, 1896. - - 6. Hoffmann
meséi. U. ott, 1897. — 7. akarta. U. ott, 1898. — 8. A tisztesség nevében. U. ott, 1898. —
9. A csillagok felé. U. ott, 1899. — 10. Elbeszélések. U. ott, 1899. Lefordította Francois de
Curel „Czímzetes feleség" czím 3 felvonásos vígjátékát.

Kolbenheyer Kolbai A. Károly, az ábrázolástan freáliskolai tanára
Pozsonyban, volt fgimn. helyettes igazgató. 1875—80-ban a Magy. Tud.
Akadémia megbízásából munkatársa dr. Róth Samunak a szepesmegyei bar-
langokra vonatkozó értekezéseiben és írt „AbrázolástanM,, mely Pozsonyban
1900-ban jelent meg.

Kolinovics Gábor (senkviezi), született Senkviczen, 1698 márcz. 24-én.

1703-ban a kuruczok ell szüleivel Modorra menekült. 1704-ben II. Rákóczy
Ferencz hadai elpusztították birtokait. O is bujdosott és 1707-ben tért vissza

Senkviczre. A piaristák rendjébe lépett, de betegsége következtében 1716-ban

Kliraó Mihály.

Kóbor Tamás.

Kolbenheyer
Kolbai A.
Károly.

Kolinovics
Gábor.
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Kolisch
Ignácz.

Kollár Marion

Koller Károly.

Kolmár József.

Komrrnszky
Kilián

Kondé J. B.

KOLINOVICS GÁBOR.

Kondé Miklós.

kilépett a rendbl. 1717-ben Bajmócz,
majd Vörösk uradalmi törvényszékénél
ügyvéd, azután Pozsony vármegye jegy-
zje mellett mködött. Itt jegyezte föl

58 vármegye gyléseinek a végzéseit és
késbbi történeti munkáihoz itt gyj-
tötte az anyagot, majd átvette apjától
a senkviczi gazdaságot és megnsült.
1730-ban megyei esküdt, majd szám-
vev s késbb kir. táblai hites jegyz
lett. Minden szabad idejét a történelmi
és régészeti tanulmányoknak szentelte.

Meghalt 1770 decz. 22-én Modorban.
Több latin nyelv történeti munkája
jelent meg.

Kolisch Ignácz, hírlapíró és szer-
keszt. Szül. Pozsonyban 1837 ápr.

28-án. 1863-ban Parisban a „Messager
de Paris" czím politikai és pénzügyi
napilap szerkesztségi tagja. 1869-ben
Bécsben a „Wiener Börsen-Syndicats
Cassa" banküzlet tulajdonosa. A sakk-
játékban valóságos tekintély. 1867-ben
— mint sakkjátékos Parisban
nyerte el a Napóleontól kitzött nagy

díjat. Ügyessége oly bámulatos volt, hogy bekötött szemmel is játszott és nyert.

1872-ben a sakkjáték-egyesület alelnöke. 1884-ben a Wiener Alig. Zeitungot
szerezte meg és abba sok tárczaczikket írt. Megh. Bécsben 1888 május 1-én.

Kollár Márton, nádasi plébános, orsz. képvisel, a szt. Adalbert tót kath-

egyházirodalmi társulat igazgatója, a „Katolicke Noviny" szerkeszt-kiadója,
nem pozsonymegyei születés, de segédlelkészkedett Pozsony vármegyében
Szárazpatakon, Alsókorompán és lelkész volt Bikszárdon. 1892 óta plébános
Pozsony-Nádason. A „Katolicke Noviny"-nak 1880 óta szerkesztje. Eddig
21 önálló munkája jelent meg tót nyelven és most a szentírást fordítja

ugyancsak tót nyelvre. Szülvármegyéje monográfiájában bvebben fogunk
vele foglalkozni.

Koller Károly, hírlapíró és szerkeszt, szül. Pozsonyban 1852 nov. 5-én.

1888 óta Bécsben szerkeszt.
Munkái: 1. Was will die kath. Bürgergemeinde ? Pressburg, 1883. — 2. Die Kekrseite.

des Pressburger Sparkassa-Jubileums. Wien, 1892. — 3. Der Religionskrieg in Ungarn.
U. ott, 1895. — Szerkesztette a „Westungarischer Grenzbote-"t és a „Pressburger Zeitung"'-ot

1889 óta a „Vaterland' szerkesztje. A „Neues Pester Journal" dolgozótársa.

Kolmár József iró, nem megyebeli születés, de Pozsonyban nyugalomban
él. Munkái: 1. Dalok könyve. Baja, 1862. — Latin nyelvtan (Dávid Istvánnal)

Pest 1864. — Epigrammok. Pozsony, 1871. stb.

Komnánszky (Antal) Kilián, ferenczrendi szerzetes, szül. Modorban 1824

febr. 19-én. Elbb malaczkai házfnök, majd kormánytanácsos, jelenleg a

pozsonyi rendház fnöke. A Magyar Államban a nyitrai zárdát ismertette és

egyéb czikkei is jelentek meg más lapokban.
Kondé József Benedek (pókateleki), szül. Pozsonyban 1760 febr. 26-án.

Elbb szolgabíró Esztergomban, késbb ugyanott az érsekség jószágkormány-
zója. Több vármegye táblabírája és kir. udvarnok. Sokat buzgólkodott a

nemzeti nyelv és irodalom érdekében.
Munkái: 1. Il-ik Pridrik burkusok királya. Pest, 1790. — 2. Gazdaságbeli jegyzések.

Pozsony, 1807. — Kiadta Maró Virgilius Publiusnak Georgiconját.

Kondé Miklós (pókateleki), szül. Pozsony-Üjfalun 1730-ban. 1757-ben
Csötörtökön, 1758-ban Felbáron plébános, 1765-ben szepesi kanonok, 1772-ben
a Pazmaneum rektora Bécsben, 1773-ban esztergomi kanonok. 1777-ben
honti, 1780-ban sasvári fesperes, majd a kir. Ítéltábla fpapja. 1791-ben föl-

szentelt belgrádi püspök és az esztergomi érsek segédpüspöke. 1799-ben
káptalani helytartó s a hétszemélyes táblának is ülnöke. 1800 decz. 22-én nagy-
váradi püspök. Megh. 1802 decz. 18-án Nagyváradon.
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Korabitiszky János Mátyás,

híres térképel és földrajzi író.

Pozsonyban gimnáziumi tanár volt

azután pedig nnevel intézetet

tartott fenn.
Fmvei: Atlas regni Hungáriáé

portatilis. Neue vollstándige Darstellung
des Königreiches Ungarn auf LX. Tafeln.

Pozsony, 1817. — Hist. Geograph. Lexi-
con. 1836.

Kom Fülöp Antal, pozsonyi
származású. 1848-ban a kormány
hadtört, feladatok kidolgozásával

bízta meg, majd a Giron Péter
parancsnoksága alatt alakított né-
met légióban hadnagy és fhad-
nagy lett. 1849 május 1-én az

általa Kassán, fképp szepesi ön-
kéntesekbl szervezett két gyalog-
század parancsnoka lett, századosi

ranggal. Sok érdemet szerzett és

a III. oszt. katonai érdemjelet

nyerte. Szregnél nehéz sebet ka-
pott. A szabadságharcz után Tö-
rökországba s onnan Nyugat-Euró-
pába menekült. Több évig élt An-
golországban. A német-franczia
háború alatt a Stuttgartban meg-
jelent Kriegs-Courier segédszer-

kesztje volt. Késbb visszatért

hazájába. Megh. a torontálmegj^ei

Csenén 1886 aug 15-én.
Munkái: 1. Bibliotheca Hungarica.

Pressburg, 1837—39. 2. Erstes Verzeich-
niss álterer und neuerer Bücher . . .

welche bei Ph. Korn , . . U. ott, 1844. — 3. Kreuzergesckichten. Leipzig, 1846. — 4. Neueste
Chronik der Magyarén, New-York, 1847. — 5. Ungarns Recht und Gesetz . . . U. ott, 1855.
— 6. Die erste deutsche Frauenconferenz. Leipzig, 1856. — 7. Gedenkblatt. Franz Deák . .

.

1871. — 8. System der Volkserziehung. Nagy-Kanizsa, 1875 — 9. Die Sympathien . . . U. ott,

1879. — 10. Einige Lichtstreifen über die dunkle Epoche der Waffenstreckung Görgei's
bei Világos und über den Magnatenmord an dem Grafen Eugen Zichy de Vásonk. Bpest,
1881. — 11. Geschichte der ungarischen Industrie, des Handels, Verkehrs und der Land-
wirtschaft. U. ott. 1882.

Kornhuber Gusztáv András, az állatgyógyászat magisztere Bécsben.
1851-tl 1861-ig a pozsonyi freáliskola tanára volt és ez id alatt a „Ver-
handlungen des Vereines für Naturkunde zu Pressburg" czím folyóiratot

szerkesztette.

Kovachich Márton György (senkviczi), szül. Senkviczen, 1744 nov. 9-én.

1774-ben az egyetemi könyvtár másod-re. 1781-ben kincstári lajstromozó.

1799-ben a zágrábi püspök egy torontálmegyei pusztával ajándékozta meg,
ugyanakkor Ferencz király nemességgel tüntette ki. 1810-tl 1815 végéig
József nádor és az országgylési bizottság megbízásából, József nev fiával

együtt beutazta az országot, hogy az összes levéltárak kincseit fölkutassa.

Másokat is segített mveik kiadásában. Kézirati gyjteményét, mely közel
300 ívrét kötetbl áll, a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozta. Megh.
1821 decz 1-én Budán.

Munkái: 1. Beitráge zur neueren Literaturgeschichte von Ungarn. Pest, év nélkül. —
2. Geschichte der neueren Schulreformation in Ungarn. U. ott, 1775. — 3. Kurze praktische
Anweisung. Ofen, 1784. — 4. Entwurf zu einer Sammlung kleiner Schriíten vermischten,
grösstentheils das Königreich Ungarn und dessen Kronlander betreffenden Inhaltes, welche
von einer Gesellschaft patriotischer Liebhaber der Literatur heftweise zu 10 Bogén heraus-
gegeben wird. U. ott, 1787. — 5. Dissertatio de religione . . . Pest, 1788. — 6. Vestigia
comitiorum apud Hungaros ab exordio regni eorum in Pannónia, usque ad hodiernum diem
celebratorum. U. ott, 1790. — 7. Solemnia inauguralis seren, ac potentiss. principum utri-

usque sexus, qui ex stirpe Habsburgo-Austriaca sacra corona in reges Hungarorum regi-

nasque redimiti sünt, industria svnchronorum scriptorum adumbrata. Pestini, 1790. —

Korabinszky
J. M.

KOVACHICH GYÖRGY.

Kom F. A.

Kornhuber
G. A.

Kovachich
M. Gy.
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t\.i\.ití Ferenci.

Kovács Sándor.

Kntialmi József.

Könyöki A. Gy.

Könyöki JÓZSef.

8. Institutum diplomatico-historicum inclyti regni Hungáriáé regnorumque, ac provinciarum
illius ooronae juribus obnoxiarum, sublimioribus auspiciis excitatum adumbrat, nobilissimis
patriae oivibus offert, eosquo in meriti partém honorificentissime provocat . . . Pestini,

1791. -- 9. Institutio grammatophylacii publici pro instituto diplomatico-historico inclyti

regni Hungáriáé regnorumque ... U. ott. — 10. Series chronologica diariorum . . . Budae. 1797.

Kováts Ferencz dr., a pozsonyi kir. jogakadémia nyilv. rendes tanára,
születit Pozsonyban 1873 márcz. 15-én. Kolozsvárott megszerezte az állam-
tudományi tudori fokot. Ezután (1899-ben) a boroszlói egyetemen folytatta

tanulmányait, a honnan Pozsonyba visszatérve, gazdaságtörténeti és történet-

statisztikai kutatások czéljából tanulmányozta a városi levéltárat. 1900-tól

kezdve a pozsonyi kir. jogakadémia könyvtárnoka, majd 1901-ben a gazdaság-
történet, statisztika és közigazgatásjog eladója lett. A Magyar Gazdaság-
történeti Szemlének 1901 óta szerkesztje. Fmunkáját 1902-ben adta M,
ismertetvén abban Nyugatmagyarország középkori áruforgalmát. Történet-
statisztikai tanulmánya alapján a kolozsvári egyetem 1903-ban a statisztika

magántanárává képesítette, röviddel utána pedig a pozsonyi kir. jogakadémia
statisztikai és közigazgatásjogi tanszékére neveztetett ki.

Munkái : Városi adózás a középkorban. Pozsony szab. kir. város levéltárának anyaga
nyomán. Pozsony, 1900. — Pénzértékviszonyok Pozsonyban 1435—1460 közt. M. Gazdt. Szemle.
VTJ. évf. (1900.). -- Adalékok a dunai vámok és a dunai hajózás történetéhez az Anjouk
korában. U. ott. VIII. évf. (1901). — Pozsony város háztartása a középkorban. U. ott. IX.
évf. (1902). — Azonkívül számos kisebb dolgozat, különösen a szakirodalom idközi össze-
állításai. — Nyugatmagyarország árúforgalma a XV. században. Történetstatisztikai tanul-
mány. Budapest, 1902.

Kovács Sándor, evang. theol. akad. tanár. 1896 óta a pozsonyi egyetemes
evang. theol. akadémián a magyar egyháztörténelmet s az egyháztörténet
segédtudományait adja el. Irodalmi munkássága legfképp egyházépít és

történelmi mvekbl áll; kisebb tanulmányokat közölt az egyházi folyóira-

tokban és más lapokban.
Önálló mvei : 1. Keresztyén Imádságos Könyv az evangyéliom népe számára. Pozsony,

1899. — 2. Kis Enekeskönyv az evangyéliom néjDe számára. Pozsony, 1901. — Történelmi
képek az utolsó négy századból és Élet útja, Elmélkedés jó és rossz napokra, sajtó alatt vannak.

Khalmi József, fgimn. igazgató, a kir. érs. konviktus kormányzója,
szentszéki ülnök, 1870-tl fogva a nagyszombati érs. fgimn. tanára s 1898-tól

igazgatója. Tanulmányait s munkáit mint Khalmi-Klimstein József adta ki.

István bácsi Naptárának 1870 óta máig szerkesztje. 1886-ban megindította
Pozsonyban a Magyar Sión rei ez. életrajzi vállalatot. A Magyar Helikon-ba

írta Pázmány Péter (41. füz.) s Czuezor Gergely (31. füz.) ismertetését és

ezek különnyomatban is megjelentek Pozsonyban 1884-ben. Megírta Simor
János részletes életrajzát, (díszm 42 illusztráczióval, 1886 Budapest, Pozsony),
s Májer István eszterg. nagyprépostnak, továbbá Haynald Lajos bíboros

érseknek vázlatos életrajzát (Budapest, Pozsony). Fordított regényeket, aske-

tikus munkákat. Az „Esztergomi Irodalmi Egylet" kiadványaiban közölt több
korkédésrl tanulmányokat. A fgimn. Értesítjébe több tanulmányt írt s ezek
közül az egyik (Madách: Az ember tragédiája ez. drámai költeményérl) külön-
nyomatban is megjelent. Pályám emlékei (Nagyszombat, 1884) ez. munkája
eszthétikai dolgozatok gyjteménye. Miután nem megyebeli születés, bvebb
életrajzi adatait szülvármegyéje monográfiájában fogjuk közölni.

Könyöki Alajos György dr. Szül. Nagyszombatban, 1856 decz. 16-án.

Tanulmányainak befejeztével beutazta Német- és Olaszországot, a hol minden
nevezetesebb chemiai laboratóriumban megfordult. 1881-ben gyári vegyész

egy csehországi gyárban, majd hasonló minségben hazai gyárakban mködik.
1888-ban az orsz. chemiai intézet vegyésze. 1899 óta fvegyész és a fiumei

m. kir. vegykísérleti állomás vezetje. Czikkei leginkább külföldi szakfolyó-

iratokban jelentek meg.
Munkái : 1. Untersuchung des Methylengenols. Inaugural-Dissertation zur Erlangung

der Doctorwürde in Tübingen. Pressburg, 1879. — 2. Über die Chemie der Theerfarben.

U. ott, 1880. — 3. Über Ozokerit. U. ott, 1881. — Kéziratban : A botesti római kori temet.
Über die Producte der Einwirkung von Blutsauere auf Bittermandelöhl. — A komló terme-

lési'. Számos értekezést írt a mtrágyákról.

Könyöki József. Szül. 1829-ben. 1861-tl a pozsonyi állami freálisko-

lában a szabadkézi rajz tanára, az ottani városi múzeum re s a pozsony-

megyei régészeti társulat eladója volt, 1875-ben a pozsonyi akadémián a

régiségtan magántanára. 1897-ben nyugalomba vonult. A memlékek orsz.

bizottságának levelez tagja, a memlékek bécsi közp. bizottságának konzer-
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vatora, a magyar orsz. mipari múzeum igazgató-tanácsának tagja, az skori
és embertani nemzetközi kongresszus levelez tagja. A kormány megbízásából
restaurálta Trencsén vármegyében a pominóczi kápolnát s a pozsonyi, közép-

kori városház két szobáját és a kapu fölötti mvészi erkélyt. Egyik leg-

jelesebb mve, a góth stil Miatyánk ez. mlap, Mauz György regensburgi

kiadónál jelent meg fényes kiállításban. A kormány megbízásából a mem-
lékek orsz. bizottsága számára lerajzolta és lefestette a középkori templo-
mokat és várakat (Pozsony, Nyitra, Trencsén, Turócz, Bars, Hont, Zólyom,
Nógrád várait, továbbá Pozsony, Sopron, Komárom, Gyr, Vas, Fehér,

Zala és Veszprém vármegyék templomait és várait. Összesen száz memléklap).
Becses gyjtemény az a 26 mlap is, melyeken a herczegprimás és a pozsonyi
káptalan könyvtárának misekönyveit s incunabulum-rajzait ismerteti. Két
izben a kormány Németországba küldötte, a középkori mvészet tanulmányo-
zására.

Munkái : 1. Sík-alakok mértani és díszítési szabadkézi rajzok elkészítésül a szabadkéz-
rajzhoz. Pozsony, 1864. 32. táblával. — 2. Zur Erinnerung an die feierliche Consecration
des nen errichteten Hochaltars im restaurirten Sanctuarium des Krönungs-Domes zu Press-

burg. U. ott, 1867. — 3. Kleiner Wegweiser Pressburgs und seiner Umgebung, mit einer

Karte von Pressburg. U. ott, 1873. — 4. A színek alkalmazása a ni kézi munkáknál. U. ott,

1875. — 5. A pozsonyvárosi régiségtár rövid ismertetése. U. ott, 1877. — Magyarország
nyugati határának védrendszere ez. mvét 1885. a nemzetk. archaeologiai kongresszus adta ki.

Kéziratban maradt „Magyarország várai" czím munkája, mely a M. Tud. Akadémia kiadá-
sában fog megjelenni.

Kreybig Lajos, született Nagyiévárdon 1844 szept. 6-án. 1868-ban a Kreybig Lajos.

pozsonyi freáliskola tanára lett. Munkája: Rajzoló geometria. Budapest,
1899. 1870-ben a budai állami freáliskolához nevezték ki, 1902 óta nyug-
díjban van.

Kudlik János, született Tósnyárasdon 1842 május 19-én. Elbb Balassa- Kudlik Jálios -

Gyarmaton segédlelkész, majd 1873-ban az esztergomi tanítóképz-intézet
tanára és késbb igazgatója, 1881-ben püspökii plébános lett, végre a somorjai
kerület országgylési képviselnek választotta meg 1 887-ben. Számos tanügyi,

theologiai és antiszemita irányú czikket és értekezést írt.

Kuncze Leó, kath. egyházi író, született Pozsonyban 1840 május 15-én, Kuncze Leó.

meghalt Pannonhalmán 1886 január 24-én. Tanár volt Pápán és Komáromban.
1870-ben pannonhalmi másodkönyvtárnok, 1875-ben fkönyvtárnok lett. Mint
ilyen a rendi központi könyvtárt teljesen újjárendezte, ele gyengélkedvén,
kénytelen volt Tihanyba visszavonulni, a hol a kisebb apátsági könyvtárt
kezelte. 1885-ben Pannonhalmára tértvissza. Irodalmi munkássága rendkívül
kiterjedt. A különféle lapokban és folyóiratokban megjelent czikkein kívül
több önálló mve jelent meg, melyek a kezelése alatt állott múzeum és könyv-
tárak gyjteményeire vonatkoznak.

Kupeczky hírneves fest életrajzi adatait a Bazin városról szóló fejezet- Kupeczkj.

ben közöljük.

Kürcz Antal, született Nagyszombatban 1827 január 6-án. 1861-ben Kürcz Antai.

helyettes tanár a budapesti kath. fgimnáziumnál. 1862—64 között rendes
tanár Baján. 1864-ben ismét a budapesti kath. fgimnáziumnál mködött
1894-ig, a mikor nyugalomba vonult. Igen sok szépirodalmi és történelmi
czikke jelent meg a lapokban.

Munkái : 1. Olvasmányok mfajilag rendezve. Pest, 1866. — 2. Történeti képek és
elbeszélések az ifjúság számára. Budapest, 1878. — 3. Allighieri Dante és kora. Irodalom-
történelmi tanulmány. TJ. ott, 1878. — 4. A grófné titka. Történeti elbeszélés. U. ott, 1879.
5. Két elbeszélés. U. ott, 1882. — 6. Az árva. U. ott, 1886. — A magyarországi Pálos-rend
története. U. ott. 1889.

Kürtössy András, kir. tanácsos, született Nagyszombatban 1648-ban.
1675-ben dunaszerdahelyi, 1678-ban aranyosmaróti, 1679-ben szemzi, majd
galántai plébános. 1691-ben esztergomi kanonokká és késbb sághi ez. pré-
posttá neveztetett ki. 1700-ban tornai fesperes, 1710-ben Szent-Györgyrl
nevezett prépost, 1712-ben sasvári fesperes, késbb bízerei apát és pharoi
vál. püspök volt. Meghalt 1732 július 15-én Esztergomban. „Örök életnek
eleven kútfrrására kívánkozó szarvas" czím alatt jelent meg egyházi mun-
kája Nagyszombatban 1714-ben.

Lanzmár Ferencz, bölcsészettudor, 1653-ban jezsuita pap-tanár Nagy-
szombatban. Szül. ugyanott 1623-ban, megh. 1658-ban. A magyar vezérekrl
és királyokról egy történelmi mvet írt.

Kiirtös-y
Andr.is.

Lanzmár
Fere.icz.
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Lenard FttlCp.

Lehotzky
Andras.

Lenhardt
Károly.

Lenhossék M. I

Libay Sámuel.

Lichnor Pál.

Lichtenthal
Péter.

Lenard Fülöp, szül. Pozsonyban, 1862 jún. 7-én. 1890-ben bonni egye-
temi magántanár. Itt kezdte vizsgálódásait a katódsugarakról s kimutatta,

hogy e sugarak, a kisütési csövön kívül is folytatódnak a térben. E dolgo-.

zatok alkották az alapját Röntgen nevezetes fölfedezésének. 1894-ben rend-
ki\ üli tanár a boroszlói egyetemen, 1895-ben a politechnikum tanára Aachen-
hon, L896-ban a heidelbergi egyetemen az elméleti fizika tanára, 1898 óta
[hmIil; a kiéli egyetemen a kísérleti fizika rendes tanára és az intézet igaz-

gatója. A M. Tud. Akadémia 1897. máj. 6-án levelez tagjává választotta.

Székfoglaló értekezése : „Elektromos ervel párhuzamosan irányított kathód-
s uga rak magatartásáról.

"

Lehotzky András (lehotkai), szül. Pozsonyban, 1741 szept. 15-én. Elbb
Pesten, utóbb Nagyszombatban volt ügyvéd, 1782-ben a pesti kir. táblánál

a szegények ügyvédje, de 1790-ben II. József császár a nagyszombati kerületi

táblához nevezte ki bírónak. Több vármegye táblabírája volt. Megh. Pozsony-
ban, 1813 ápr. 23-án.

Munkái : 1. Stemmatographia nobilium í'amiliarum regni Hungáriáé Posonii, 1796. —
.2 Index seriptorum publico politico-juridicorum. U. ott, 1803.

Lenhardt Károly, szül. 1845. évi jan. 18-án Pozsonyban. A vallás- és

közoktatási m. kir. miniszter 1869 ben Poroszországba küldte, az ottani szemi-

náriumok tanulmányozása végett. 1870-ben Modorba került képzintézeti
tanárnak. 1876-ban Verédy Károly helyébe igazgatónak nevezték ki. Mkö-
désének súlypontja a gyakorlati nevelés körébe esik, a mennyiben a modori
áll. tanítóképz intézet jelenlegi szervezetét és berendezését túlnyomóan neki

köszöni. Az vezetése alatt az intézet új épületet is nyert, melynek inter-

nátusát szervezte. Csakis pedagógiai czikkeket írt, melyek a szaklapokban
és az intézeti értesítkben jelentek meg.

Lenhossék Mihály Lgnácz, szül. Pozsonyban, 1773 máj. 11-én. Elbb
Esztergom vármegye forvosa, majd 1808-ban a pesti orvosi egyetem tanára

lett és még ugyanazon évben magyar nemességet nyert. 1809-ben az orvosi

kar dékánja, 1817-ben az egyetem rektora, 1819-ben a bécsi orvosi egyetemre
hívták tanárnak. 1825-ben kinevezték Magyarország protomedikusának és

helytartó-tanácsosnak, továbbá a pesti orvosi egyetemen az orvos-sebésztudo-

mányi kar igazgatójának és az orvosi tanítás vezetjének. 1833-ban a svéd

Vasa-rendet nyerte. Széchenyi István gróffal baráti viszonyban élt. Az
érdeme, hogy a himloltást Magyarországon behozták. Sok külföldi tudo-

mányos társaságnak rendes és tiszteletbeli tagja és Esztergom, Somogy- és

Pest vármegyéknek táblabírája volt. Megh. Budán, 1840 febr. 12-én. Számos
czikket és értekezést írt a külföldi szaklapokba. Önálló tudományos munkái-
nak a száma szintén tekintélyes.

Libay Sámuel, szobrász és ötvösmvész, szül. Modorban 1781 márcz. 1-én.

Családi neve eredetileg Lippay volt. Az ötvösség mvészetét Pozsonyban
tanulta és egy nagyobbszabású külföldi tanulmányút után, 1805-ben, Besz-

terczebányán telepedett le, a hol ötvösmhelyt nyitott és fleg filigrán-

mveivel hírnévre tett szert. Kézügyessége bámulatosan fejlett volt, de a

páratlan technikai készség mellett nagy mvészi megfigyel-képessége is

volt. A természet után filigrán-mben ábrázolt szarvasbogarai, sáskái, legyei,

stb. oly finomságúak, mint a japáni mvészek alkotásai. Ezekbl néhány
ritka szép példányt riz az Iparmvészeti Múzeum. Ugyancsak ezüst sodrony-

ból valók I. Ferencz és Napóleon szobrai, a melyek jelenleg szintén az Ipar-

mvészeti Múzeumban láthatók.

Lichner Pál, jogtudós és pedagógus, szül. Modorban 1818-ban. Megh.
Pozsonyban, 1892 ben. Fiskolai tanár és könyvtár-igazgató volt Pozsonyban.

írta az els görög nyelvtant magyar nyelven. Michnay tanárral együtt

1854-ben magyar és német nyelven kiadta s b elszóval és magyarázatokkal

ellátta Buda városának törvénykönyvét 1244—1421, melynek kéziratát a

pozsonyi fiskola könyvtárában födözte föl. Irt számos értekezést és tanul-

mányt is.

Lichtenthal Péter, orvostudor és gyakorló orvos, az 1809—10-iki járvány

alkalmával Bécsben, majd Milanóban telepedett le, hol könyvvizsgáló és több

tudományos társulat tagja volt. Szül. Pozsonyban 1780 máj. 10-én.

Munkája: Dizionario e Bibliographia della Musica. Milano. 1826. 4 kötet. — Irt az

olasz színpad számára három dalmvet és négy operát. — Több zeneszerzeménye és balletje
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is van, melyek közül kettt II conte d'Essex és Cimene e Alessand.ro czímeket a milanói

Scala-szinkázban is eladtak.

Lippay György (zombori), szül. Pozsonyban 1600-ban. Iskoláit itt és LiPPa? Gy°rey

Bécsben, a bölcseletet Gráczban és újra a hittudományokkal együtt, 1619-tl,

már mint egri kanonok, Rómában végezte. Elbb szempczi plébános, 1625-ben
esztergomi kanonok, 1627-ben tornai fesperes és érsekújvári plébános,

1628-ban Szent-Istvánról nevezett prépost Esztergomban, 1631-ben pécsi,

1632-ben veszprémi püspök, 1635-ben kanczellár, 1637-ben egri püspök,
1642-ben esztergomi érsek. Megh. Nagyszombatban 1666 jan. 30-án.

Munkái: Theatrum Philosopki. Graecii, 1621. — 2. S-Ladislaus Rex vulgo Pius dictus

In Antiquissima et Celeberrima Universitate Divus Tutelaris, Panegyrica Oratione, Cele-

bratus . . . Viennae, 1653. — 3. Rituálé Strigoniense . . . Tyrnaviae, 1656. — 4. De dignitate et

puritate sacerdotum. — 5. Pázmány, Lippay és Esterházy levelezése I. Rákóczy Györgygyei.
A gyulafehérvári káptalani levéltárban és a Batthyány-könyvtárban lev eredetiekbl közli

Beké Antal. Budapest, 1882. — Az esztergomi fegyházmegyei könyvtárban és a budapesti
egyetemi könyvtárban számos levele van.

Lippay János (zombori), jezsuita áldozópap, az esztergomi érsek testvér- LiPPaY János -

öcscse, szül. Pozsonyban 1606 nov. 1-én. Elbb a keleti nyelvek tanára a

gráczi, majd a bécsi egyetemeken, 1643-ban a gyri kollégium igazgatója.

A bécsi növendékpapságnak és a nagyszombati nemes ifjaknak több évig

volt vezére. Ungváron 3 évig volt elljáró, azután esztergomi érsek- testvére,

Lippay György udvarába vonult és annak halála után Trencsénbe, rend-

társaihoz költözött, hol 1668-ban meghalt. Egy gazdasági naptárt és több

gazdasági értekezést hagyott hátra.

Lóczy Lajos (lóczi), szül. Pozsonyban, 1849 nov. 3-án, hova szülei a lóczy Lai°s -

szabadságharcz idejében menekültek Aradmegyébl. Azután szüleivel Pécsre,

majd Paulisra ment lakni. 1869-tl a zürichi megyetem növendéke, hol

1874-ben mérnöki oklevelet nyert. Tanulmányútat tett az Alpesekben, Dél-

Németországban és Tirolban. Escher von der Linth vezetése alatt kezdte

geológiai tanulmányait és 1872 óta baráti viszonyban van a svájczi és német
geológusokkal. 1874-ben a Magyar Nemzeti Múzeumnál az ásványtani osztály

rsegedé, 1877 decz. 4-tl 1880 máj. l-ig a Széchenyi Béla gróf keletázsiai

expedicziójában mint geológus vett részt. Visszatérve, egy ideig még a M.
Nemzeti Múzeumnál maradt és 1883 márcziustól a geológiai intézetnél mkö-
dött. 1886-ban a József-megyetemen a geológia rendkívüli tanára lett. Ettl-
fogva mint megbízott geológus 1888-ig még résztvett az országos geológiai

fölvételekben. 1889-ben a földrajz rendes tanára a budapesti egyetemen és az

általa szervezett földrajzi intézet ós szeminárium vezetésével is foglalkozik.

1888-ban a M. Tud. Akadémia levelez, 1902-ben rendes tagjává választotta.

1891-ben a földrajzi társaság választotta meg elnökéül, de errl, nagy elfog-

laltsága miatt, 1893-ban lemondott. 1891 óta mint a földrajzi társaság balatoni

bizottságának elnöke, kiváló tevékenységet fejt ki. 1898 óta a magyarhoni
földtani társulat ftitkára. A lipcsei Vérein für Erdkunde, a berlini Vérein
für Erdkunde levelez, a Magy. Földrajzi Társaság, a bécsi Geographische
Gesellschaft és a berni Gesellschaft für Erdkunde, a Fischerei-Verein der

Prov. Brandenburg tiszteleti tagja. A berlini Gesellschaft für Erdkunde 1894-

ben a Kari Ritter ezüst éremmel, a franczia akadémia 1902-ben a Csihacseff-

dijjal tüntette ki. 1903-ban a Marczibányi-féle mellékjutalomban részesült.

A „Magyarország Vármegyéi és Városai" czím országos monográfia központi
szerkeszt-bizottságának tagja.

Munkái : Számos közlemény a Földtani Közlönyben, a M. kir. Földtani Intézet Évi
Jelentéseiben, a Természettudományi Közlönyben, a Népszer eladások gyjteményében, a

Földrajzi Közleményekben, a M. Mérnök- és Építészegylet közlönyében, Akadémiai Értesí-

tben, az Eperjesi-kör Évkönyvében, a Turisták Lapjában, a Mittheilungen des Vereins für

Erdkunde in Leipzig-ben, a Globus-ban, Compte-rendu du Congrés internat. des Sciences

geograph.-ben, a Verhandl. der deutschen Geographentage-ben jelentek meg. Önálló munkái

:

Die Liszkovaer Höhle im Baráthegy. Budapest. 1874. — A khinai birodalom természeti

viszonyainak ós országainak leírása. U. ott, 1886. — Geológiai Atlasz. 1884. — A geológiai

megfigyelések leírása és eredménye. 1890. — A fosszilis emls és puhatest állatmarad-

ványok leírása és a paleontologiai-stretigraphiai eredmények. 1897. „Gróf Széchenyi Béla

kelet-ázsiai utazásának eredménye" czím 3 kötetes munkában. Mind a három németül is

1896. 1898-ban. — A Balaton tónak és környékének részletes térképe 1 : 75,000 Budapest, 1903.

németül is. — China im Welthandel und chrnesische Sitten. Eger— Fiume 1899. —
A Mennyei birodalom története. Budapest, 1901. írja Aradvármegye és város monographiájá-
nak földrajzi és földtani részét és a Balaton tudományos tanulmányozásának eredményeiben
az orografiai-geologiai részt
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Loewy Mórica. Loewij Móricz, csillagász, született Bazinban 1833 ápr. 15-én. 1864-ben
a párisi obszervatórium, 1872-ben a Bureau des longitudes tagja és 1878-ban
a párisi csillagvizsgáló aligazgatója lett. Bolygó- és üstökös-pályák számí-
tásában tnt ki; volt az elsk közül, kik az 1858-iki Donati-féle üstökös
pályáját meghatározták. A refrakczióról érdekes tamümányokat irt s az
általa megállapított telegrafikus módszer szerint határozták meg Bécs, Berlin,

Marseille és Algirnek Parissal való hosszkülönbségét. Tágabb körökben
is ismeretessé vált az equatorial conde nevét visel kényelmes távcs szer-

kesztésével.
Loveczky Em6. LoveczJcy Ern, szeredi születés áll. iskolai igazgató-tanító. Szerkesztje

volt a Szereden havonként egyszer megjelen, idközben megsznt „Verejná
mienka" ezím tót nyelv társadalmi lapnak. Mint méhészeti szakíró a
Pozsonyban rendezett II. mezgazdasági országos kiállításon, irodalmi mkö-
déseért kiállítási oklevelet nyert.

Munkái : „A méhészgazda", mely az országos méhészeti egyesület erkölcsi pártfogásában
részesült. — „Vcselár." — Szerkesztje ,.A méhészgazda" czím füzeteknek, melyeknek czélj

a

az okszer méhészetet különösen a köznép körében terjeszteni.

Lön Ede. Löri Ede, orvostudor, a Stefánia gyermekkórház gégeorvosa, egyike a
legkiválóbb speczialistáknak gége- és torokbajokban. Született Pozsonyban,
1835-ben. Irt több orvosi czikket magyar és külföldi szaklapokba.

Munkái : A garat, gége és légcs elváltozásai az emberi nem különféle betegségeinél.

Bpest, 1885. — 2. Die krankhaften Veranderungen des Rachens und der Nase bei der fertigen

Degeneration des Herzens. U. ott, 1886.

Lörincz Gyuia. Lörincz Oyida, hit- és bölcseletdoktor, oki. fgimn. tanár; bvebb élet-

rajzi adatait szülvármegyéje monográfiájában fogjuk közölni. 1886 óta a

nagyszombati érseki fgimn. tanára. Hosszú czikksorozatot irt a Magyar
Államba az egyházpolitikai viták alkalmával.

Munkái: A vegyes házasságok. (Esztergom, 1890.) A keresztes hadjáratok jelentsége
a pápaságra. (Nagyszombat, 1894.) A magyar történet századai. (Budapest, 1896

)

löv Rezs. Löv Rezs, szerkeszt, 1871 óta 3 évi megszakítással a ..Pressburger

Zeitung"-nál mködik, melynek 12 évig fmunkatársa volt és 18 év óta szer-

kesztje. A 3 évi megszakítás alatt a „Grenzbote", a Wanderer" és a „Lokal-

presse" szerkesztje volt. Nem pozsonymegyei születés.
Önálló munkái : Eine Anthologie für Realschulen. — Der Pokeritt. (satirikus epos). —

Sulamith. (A hasonnev opera paródiája).

Lukátsy Tamás (Ferencz), ferenezrendi szerzetes, szül. Nagyszombatban,
1818-ban. Gimnáziumi tanár volt Érsekújváron és házfnök Kis-Martonban,

a hol jelenleg nyugalomban él. A Magyar Állam munkatársa. Számos alkalmi

költeményt írt.

Lübeck János Károly, szül. Bazinban 1770 ben. Elbb Pozsonyban lett

gyakorló orvos. 1805-ben Hont vármegye forvosa. Orvosi czikkei szak-

lapokban jelentek meg.
Önálló munkái: 1. Allgemeines Ökonomisches Lexikon. Pest, 1812. — 2. Der allgem.

ökonomische Sammler. U. ott, 1813—14. Két kötet. — 3. Die Toilette der Grazién. U. ott,

1815. — Szerkesztette és kiadta Musen-Almanach einiger Freunde ungarischer Musen für

das Jahr 1800. Pozsony. — Patriotisches Wochenblatt für Ungarn. Pest, 1804. Négy kötet.

Maci Lajos pozsonyi születés szobrász, a pécsi Zsolnay-féle majolika-

gyár szobrászati osztályának fmintázója. Kiváló szakember, kinek modern

díszedényei általánosan ismertek és keresettek. Mvei közül több darab a

pozsonyvárosi múzeumba került.

Mag^s Ern, ügyvéd, pozsonyi származású, hol apja az ág. ev. liczeum

tanára volt. Grósz családi nevét * 1845-ben magyarosította meg. 1852-ben

mint a Mack, Török, Horváth és Gálffi-féle erdélyi összeesküvés részesét

elfogták, várfogságra ítélték. Josefstadtba hurczolták, hol 1855 deezember

9-én meghalt.
Munkái: 1. Róma Augustus korában. Pest. 1847. — Költemények. U. ott. 1848. —

3. Ansichten eines Gefangenen über Pressfreiheit. Von Michael Táncsics. Aus dem Unga-

rischen. U. ott, 1848. -- 4. Három beszéd Robespierretl. U. ott, 1848. — 5. Riadal. U. ott,

1848. Az utóbbi harczra buzdító dalos füzetét 16,000 példányban nyomták s tiszta jöve-

delmét közhasznú czélokra fordították. Szerkesztette a „Forradalom" ez. lapot.

.\iafryary Géza. Magyary Géza dr., szül. Alsólóczon, 1864 szept. 16-án. 1890-ben
^
a

római jog tanára Kecskeméten, 1892-ben a kereskedelmi és törvénykezési

jog tanára a nagyváradi kir. jogakadémián, 1894-tl a kereskedelmi jog

magántanára a budapesti egyetemen és 1903 óta a budapesti egyetemen a

magyar polgári törvénykezési jog tanára.

Lukátsj Tamás.

Lübeck János.

Mack Lajos

Magos Ern.
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Mahler Ede.

Munkái : 1. A kiadói ügylet. Bpest. 1893. — 2. A cheque. U. ott, 1895. — 3. A biz-

tosítási ügynökök képviseleti minsége és jogköre. U. ott, 1896. — 4. A magyar polgári

peres eljárás alaptanai. U. ott, 1898. — Czikkei hazai és külföldi jogi szaklapokban és a

M. Jogi Lexikonban jelentek meg.

Mahler E te, bölcsészetdoktor, született Czifferen 1 857 szept. 28-án. 1880-ban
a bécsi csillagvizsgálónál mködött, 1885-ben az osztr. cs. kir. fokmér bizottság

segédje, 1896-ban hivatalnok a m. kir. háromszögméreti hivatalban, 1898-ban
a budapesti egyetemen az ókori népek történelmének és kronológiájának,
valamint az egyiptológia és assyrologia magántanára, 1899-ben a Magyar
Nemzeti Múzeum érem- és régiségosztályában segédr. 1902 óta a m. kir.

középisk. tanárképz-intézetben a keleti népek történetének tanára. 1889-ben
a svéd-norvég király a „Litteris et artibus" aranyéremmel tüntette ki. —
Czikkei és értekezései hazai és külföldi szakfolyóiratokban és tudom, aka-
démiák kiadványaiban jelentek meg.

Munkái : Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Vergleichungstabellen. lm Auftrage und
auf Kosten der deutschen morgenlandischen Gesellschaft. Leipzig, 1887. — 2. Clironologie

der Hebriier. Wien, 1887. — 3. Clironologische Vergleichungstabellen nebst einer Anleitung
zu den Grundzügen der Chronologie. U. ott, 1889. — 4. Maimonides Kiddus Hachodes.
U. ott, 1889. — 5. Die Apisperiode der altén Aegypter. Wien. 1894. — 6. Chronologie der
Babylonier. Wien, 1895. — 7. The Exodus. London, 1901. — 8. Babilon és a Biblia. Buda-
pest, 1903. — 9. Pharao cles Exodus. Wien, 1896. — 10. Egyiptológiai tanulmányok a chro-
nologia körébl. Bpest, 1898. — 11. Az egyiptomi nyelv alapelemei. U. ott, 1900. — 12. II.

Kanises, az exodus fáraója. U. ott, 1900. — 13. Adalékok az egyiptomi nyelvhez. U. ott. 1901.

Mahler Gyula, szül. Czifferen 1866 aug. 12 én. 1889-ben a bécsi Mahler Gyula,

közkórházban az általános poliklinika els osztályában mködött. 1896-ban
asszistens, 1897-ben tanársegéd, 1890-ben tagja a német természetvizsgálók

és orvosok egyesületének és a párisi Societó francaise de Hygienenek.
Munkái : Repertórium der Physiologie. Wien. 1897 Két kötet. — 2. Repertórium der

Hygiene. Leipzig. 1898 Két kötet. — 3. Therapeutisches Lexikon, u. ott, 1899.

Májba János Vilmos, ág. ev. lelkész. Szül. Modorban 1865 okt. 20-án. Ma
i
ba J v.

1887-ben modori pap és egyúttal az ottani polgári iskolánál a latin nyelv
tanára. 1890-ben középiskolai és fels-leányiskolai vallástanár, valamint az

országos gyjtfogház ág. ev. lelkésze Budapesten, egyházmegyei jegyz és

a Luther-társaság titkára.
Munkái : 1. Nyilt levél Magyarország összes ág. ev. lelkészeihez, Orosháza. 1900. —

2. Nyilt levél Magyarország összes ág. ev. lelkészeihez egy evangélikus tankönyv-vállalat
ügyében. U. ott, 1901. — 3. Útmutató a keresztyén igazságra. Budapest, 1892. — 4.

Dr. Luther Márton kiskátéja. II. kiadás. Budapest, 1904. — 5. A Vallástanítás rendezésének
szükséges volta. Orosháza, 1904. — Czikkei egyházi lapokban jelentek meg.

Majláth György (székhelyi id.) országbíró, a frendiház elnöke, a M. Majláth György.

Tud. Akadémia igazgató-tanácsának tagja, született Zavaron 1786 ápr. 22-én,

meghalt Bécsben 1861 ápr. 11-én. 181ü-ben megyei jegyz, 1817-ben els
alispán Pozsony vármegyében. A pozsonyi rendek bizalma már elbb, 1811-ben
országgylési követté is választotta. 1821-ben helytartótanácsos, 1822-ben
itélmester, nemsokára udvari tanácsos a magyar kanczelláriánál. 1825-ben
királyi személynek lett, s a karok és rendek táblájának elnöke. Mint ilyen

a Szent István-rend középkeresztjét és a val. bels titkos tanácsosi méltó-
ságot nyerte. Azután Hont vármegye fispánja lett. A Tudományos Akadémia
felállításában és szervezésében hazafias lelkesedéssel vett részt és az igaz-

gató-tanács tagja lett. 1831-ben államtanácsos. 1839-ben az országbírói méltó-
ságra emelkedett, melyet 1848-ig viselt. Mint a kir. Kúria elnöke is kitnt
tudományával és igazságszeretetével. 1848-ban a felsház elnöke lett. A kép-
viselház ezután annak az orsz. bizottmánynak az élére állította, melynek
tagjai Bathyány Lajos gróf, Deák Ferencz, Lonovits érsek, Majláth Antal
gróf voltak, s mely a kiegyenlítés megkísérlésére Windischgrátz herczeghez és

a királyhoz küldetett. Ezután lemondott minden méltóságáról és visszavonult.

Majláth György (székhelyi ifj.), országbíró és a frendiház elnöke, a Majláth György.

M. Tud. Akad. igazgató-tanácsának tagja, született Pozsonyban, 1818 decz.

3-án. Meggyilkolták Budán, 1883. évi márczius 29-én. Örökölte apjának és

nagyapjának fényes tehetségét, ers szilárd jellemét s tekintélyes egyéni-
ségét, st túlhaladta ezeket a modern mveltségben s tudományban. Már
1839-ben, huszonegy éves korában Baranya vármegye országgylési követe
lett. Az 1839—40-iki országgylés után Baranya vármegye els alispánja,
1843—44-ben ismét Baranya vármegye követe. Ezt követleg Baranya
vármegye adminisztrátorává neveztetett ki, mely állás elfogadását nem kerül-
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Majláth József,

Mandelli Dávid.
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MAJLATH GYÖRGY.

liette ki, de attól lehetleg távol
tartotta magát és hat hónapot tanul-
mányúton, külföldön töltött. 1847-
ben mint Baranyamegye kinevezett
fispánja az országgylésen is meg-
jelent. Az 1848—49-iki szabadság-
harcz viharai ell visszavonult és
az abszolút kormány többszöri föl-

szólítására sem vállalt hivatalt. A
Bécsben tartott úgynevezett meg-
ersített birodalmi tanácsba való
meghívást 1861-ben csak azért fo-

gadta el, hogy hazája jogai mel-
lett, bátrabb és független konzer-
vatív társaival együtt erélyesen
fölléphessen és az októberi diploma
kibocsátásában, említett társaival

együtt, neki is kiváló része volt.

Az októberi diploma után tárnok
s az akkori kormány egyik vezér-
férfia volt. Az 1861-iki országgylés
föloszlatásával ismét a magánéletbe
vonult vissza, 1865-ben azonban,
mint udvari fkanczellár a kormány
élére lépett s az alkotmány teljes

helyreállításáig e méltóságot viselte.

Az 1867-iki kiegyezés után országbíró s a frendiház elnöke lett. 1869-ben
neveztetett ki a kir. Kúria semmitszéki osztálya, 1892-ben pedig — a
semmitszék megszüntetése után — a m. kir. Kúria elnökévé. A tudomá-
nyos testületek és egyesületek iránt is melegen érdekldött, a mvészeteket
kedvelte és pártfogolta, a mcsarnok palotájára több mint 100.000 frtot

gyjtött, a Szt. István-társulatnak választmányi tagja és egyideig a primás
mellett alelnöke is volt. O alkotta a kúriai könyvtárt, melyre nagyobb pénz-
beli segélyt is áldozott. Hazánk egyik kimagasló alakja esett gyilkos kéz
áldozatául. Zavar községben, a családi sírboltban tették örök nyugalomra.

Majláth József (székhelyi gróf), államminiszter, szül. Nagyszombatban
1737-ben. Hivatalos pályáját mint vármegyei jegyz, majd alispán és ország-

gylési követ, Hont vármegyében kezdette. 1767-ben kamarai tanácsos Bécsben,
1776-ban fiumei kormányzó, majd Szerem vármegye fispánja, 1783-ban a

magyar udvari kamara alelnöke, 1784-ben Borsod vármegye fispánja, 1785-ben
grófi méltóságra emeltetett. Ezután királyi biztos, majd pestmegyei fispán,
m. kir. udvari alkanczellár és Magyarország fkamarása lett. 1786-ban a

bécsi udvari kamara alelnöke, 1794-ben cs. kir. udvari biztos és galicziai

helyettes kormányzó, 1795-ben tárnokmester, 1797-ben Galiczia kir. udvari

kanczellárja, 1801-ben velenczei kanczellár és az ottani udvari kanczellária

elnöke, 1802-ben államminiszter. 1806-ban, hivataloskodásának ötven évi

jubileumára a szt. István-rend nagykeresztjét kapta. Megh. Nustáron (Szerem
vm.) 1810 decz. 17-én.

Mandelli Dávid, különczköd tudós, (családi neve Mandel volt), szül.

Pozsonyban 1780-ban. Bölcseleti és theologiai, de különösen nyelvtani tanul-

mányok végett Berlinbe ment. Már itt kezdte különczköd életét. Szemöl-
dökét leberetváltattá s a burgonya volt egyedüli étele. Majd Offenbachban
volt nevel és azután Parisba ment az egyetemre. 1827-ben már a legnagyobb
nyelvtudósnak tartották. Az európai nyelveken kivül jártas volt a keletiekben

is. Kedvencz tárgyai a latin, görög, zsidó, arab és perzsa nyelvek voltak.

A mennyiségtanban is kiváló tudósnak bizonyult. A bölcseletben oly jártas-

ságra tett szert, hogy Plató munkáit könyv nélkül tudta. Életmódjában a

czinikus Diogenest választotta mintaképének. Zsibvásáron vett ruhában járt

és hosszú szakállt viselt. Ftt ételt sohasem evett, hanem gyakran növényekkel

és gyökerekkel táplálkozott. Bútorzata szintén megfelelt életmódjának. Különcz-
ködései miatt gyakran a rendrséggel is meggylt a baja, és egyszer töm-
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löczbe került, 1822-ben a franezia kormány 1800 frank évi fizetés mellett

megbízta t egy bibliográfiai munkával, mely a keleti nyelv könyvek czí-

mének leírásából és azoknak az illet tudományszakokba való beosztásából

állott. Ezt be is fejezte, mire a kormány, hálából, egy kis szobát bocsátott

rendelkezésére. 1836 decz. 22-én, midn Parisban a Szajnából vizet merített,

elveszítette egyensúlyát és a vízbe fúlt. Hátrahagyott irományai nehezen
fejthetk meg, mert különféle nyelvek zagyva keverékébl állanak.

Mandello Gyula, az államtudományok tudora, a pozsonyi kir. akadémia M
<jyui

e
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nt>

tanára, budapesti egyetemi magántanár, a nemzetgazdaságtan, a pénzügytan
és a pénzügyi jog nyilvános rendes tanára, a második alapvizsgálati bizott-

ságnak ez idszerinti elnöke, az államtudományi államvizsgálati bizottságnak

tagja. A cambridge-i St-John's College fellow in commonsja, az Institut

international de Soeiologie rendes tagja, az Institut international de Stati-

stique levelez-tagja, az Institut international de Bibliographie, a Royal
Economic Association, a Royal Statistical Society, az American Academy
of Political Science, az American Statistical Association, a Soeióté pour
l'éducation sociale, az Internationale Vereinigung für vergleichende Rechts-
wissenschaft imd Volkswirthschaftlehre tagja, az Office international du
travail, a Leagne for Social Service levelezje, a Magyar Közgazdasági
Társaság ftitkára. Bvebb életrajzi adatait és rendkívül kiterjedt tudo-

mányos irodalmi mködését szülvármegyéje monográfiájában fogjuk bvebben
méltatni.

Mandl Móricz, költ és hírlapíró, szül. Pozsonyban 1840-ben. 1862-ben Mandl Móricz.

elbb a bécsi Wanderer, majd a Neue Freie Presse szerkesztségében mködött.
Késbb a National-Zeitung és a Vossische-Zeitung levelezje volt. 1876-ban
a Kleist-ünnepélyen egy drámai prologját szavalta el.

Munkái : 1. Deutschland und der Augenblick. Leipzig, 1861. — 2. Das Katchen von
Heilbronn. Wien, 1873. (Epos). — 1877 óta társszerkesztje Bécsben a Fremdenblattnak.

Mangold Károly, szül. Szentgyörgyön 1824 jan. 4-én, megh. Pozsonyban Károiy
d

1869 május 18-án. Elbb polgármester szülvárosában, de mert a szabadság-
harcz alatt a honvédeknek segédkezett, a hadi törvényszék hosszabb fogságra
ítélte. Késbb ügyvédi irodát nyitott Pozsonyban, a hol rövid id alatt a város

és a környékbeli fnemesi családok ügyvédje és bizalmi fórfia lett. 1861-ben
a bazini kerület országgylési képviselje, késbb pedig a pozsonyi Deák-
párt vezére. Nagy érdemeket szerzett Pozsony város fölvirágoztatása körül.

Sokat áldozott kulturális czélokra. Számos jogi czikket írt szaklapokba.
Mangold Lajos, szül. Pozsonyban 1850 febr. 28-án. 1874-ben az aradi Mang0,d Lajos -

gimn. tanára, 1880-ban helyettes tanár a budapesti egyetemen, 1881-ben a

VI. (most V.) kerületi reáliskola tanára Budapesten, egyúttal az ókori történet

és a keleti népek történetének magántanára az egyetemen.
Munkái : 1. Világtörténelem. Ókor. Bpest, 1878. — 2. Világtörténelem középiskolai

basználatra. U. ott, 1878— 79. V. kiad. 1902—3. (Három kötet). — 3. A magyarok oknyomozó
történelme. U. ott, 1896. IV. kiad. 1902. — 4. A magyarok története. U. ott, 1890. V. kiad.

1902—3. — A berlini tört. társulat levelez tagja és a Magy. Történeti Társulat választ-

mányának tagja. A Pallas Nagy Lexikona egyetemes történelmi részének szerkesztje s

egyik írója. Számos történelmi dolgozatot és czikket írt szakfolyóiratokba. A magyar had-
történ, repertórium szerkesztje a M. Hadtörténelmi Közleményekben. Referense sok külföldi

történelmi szakfolyóiratnak. A Mayer-féle Lexikonnak magyarországi munkatársa. Munkái
közül kettt oláh és olasz nyelvre is lefordítottak.

Mar-czell Ákos, szül. Kis-Udvarnokon 1813márcz. 17-én. 1847-ben plébános Marczeii Ákos.

Vicsápon. A szabadságharcz alatt elhagyta plébániáját és tábori lelkész lett.

Elfogták és Olmützben három évi várfogságot szenvedett. Kiszabadulása után

egy ideig orvostant hallgatott, majd Scitovszky érsek udvari káplánja és

fszékesegyházi succentor lett. 1859-ben khidgyarmati plébános, hol 1892

január 21-én meghalt.
Munkája: Vezérfonal lelkészek számára a meghiteltetés eltt, az eskürl adandó taní-

tásban. (Jutalmazott pályamunka), Komárom, 1854.

Marczell János, szül. Puszta-Födémesen 1828-ban. Részt vett a szabadság- Marczeii János,

harczban. A fegyverletétel után elfogták és az osztrák hadseregbe sorozták,

hol mint ezredorvos több évig az olasz tartományokban tartózkodott. 1860-ban
Nagyrcze város orvosa, a hol 1879 júl. 18-án meghalt.

Munkái: 1. Xagy-Rcze és környéke moh-viránya. Rozsnyó, 1874. — 2. A gyr.
U. ott, 1879. — Kéziratban : Nagy-Rcze város története.
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cl ' Marhovich Antul, kegyes tanítórendi áldozópap és tanár. szül. Závodon
1808 jún. 10-én. Gimnáziumi tanár volt Léván, Kecskeméten és Budán,
Velenczében pedig a szt. Katalin konviktus felügyelje. A szabadságharczban
tábori pap, azután ismét tanár Nyitrán, Selmeczen, Becskereken és Tatán.
A két utóbbi helyen igazgató is. Megh. Budán 1867 júl. 26-án.

Munkája: Epistola ad adm. rever. atque claris. patrem Joannem Bapt. Grosser Scho-
larum piarum per Hungáriám et Transilvaniam praepositum provincialem ... Budae, 1847.

—

A rendház könyvtarában egy kézirat! mve is maradt.

;^
a" Marschall Lajos, szül. Nagyszombatban 1840 júl. 30-án. 1867-ben pest-

lipótvárosi káplán, L868-ban ugyanott adminisztrátor. 1872-ben sárfi, 1883-ban
szentgyörgyi plébános és kerületi alesperes. Megh. 1903-ban.

Munkája: V állásos hazafiság (Imakönyv magyar és tót szöveggel). Budapest, 1886.

—

Több egyházpolitikai, nevelési és katechetikai czikket írt egyházi lapokba és naptárakba.

Marth jános. Marth János Mátyás, ág. ev. lelkész, szül. Pozsonyban 1691 júl. 21-én.
1713-ban a knigsbergi Fridrich-Collegium informátora, 1719-ben Pozsonyban
rektor, 1721-ben ugyanott német lelkész. A pozsonyi ág. ev. liczeumi könyv-
tárnak alapítója. Megh. Pozsonyban 1734 aug. 8-án.

Munkája : Christliche Beantwortung der 153 Pragen des Demokritus, welche ganz
kurz und deutlich verfasset worden, von einem der da glaubet und bekennet: Gott ist die

Liebe, oder Demokritus quaerens et Christianus respodens. — Frankfurt und Leipzig, 1734.

Márton Jen, 1885 óta ág. ev. liczeumi tanár Pozsonyban. Két irodalom-
történeti munkát írt. Nem pozsonymegyei születés.

Marton József bölcseletdoktor, 1898 óta a nagyszombati érs. fgimnázium
tanára. Tanulmányai, társadalmi s alkalmi czikkei és költeményei elszórtan

jelentek meg. Munkái : Miau és Vauvau (Nagyszombat, 1898, képes gyermek-
verses könyv). — Magyar Voltaire, magyar , encziklopédisták (Nagyszombat,
1900. Nagyrésze különnyomat a fgimn. Értesítjébl). A kath. papság a
magyar irodalomban (ered. a Kiss-Sziklay Kath. Magyarországában s megjelent
a fgimn. 1901 92. évi Értés.) E munka számára irta Nagyszombat ismerte-

tését. Nem pozsonymegyei születés és így életrajzi adataira szül-vármegyé-
jében ismét visszatérünk.

Masznyik Masznyih Endre dr., 1885-ben a pozsonyi ág. h. ev. theol. akadémia
tanára lett, melynek 1895 eleje óta igazgatója is. 1882-ben bölcsészet-doktori

oklevelet szerzett. A magyar prot. irod. társaságnak, melynek alakulásában
résztvett, kezdettl fogva választmányi tagja, úgyszintén a Luther-társaság-

nak igazgatósági tagja, az ev. egyh. egyetemes törvényszékének bírája, a
dunáninneni ev. egyh. kerületi szabályrendeleti bizottság jegyzje, a pozsonyi
ev. liczeumi tanács és presbitérium tagja, a pozsonyi Toldy-kör és a pozsony-
megyei közmveldési egyesület választmányi tagja, a komáromi ev. egyh.
presbitérium tiszteletbeli tagja, a pozsonyvárosi esperesség jegyzje. Czikkeit

az egyházi lapokban, folyóiratokban és budapesti és pozsonyi napilapok-
ban közölte. A pozsonyi „Protestáns esték" rendezje, melyekbl eddig 15

cziklus folyt le s a felolvasásokból eddig két kötet jelent meg. Legújabban
a „Luther Társaság" bízta meg a „Dr. Luther Márton mvei" ez. irodalmi

vállalat vezetésével. Ugyan szervezte a magyar prot. irodalmi társaság

pozsonyi körét.
Önálló munkái: 1. A nép mint fenséges. 1882. 2. Az eszme evangéliuma. Pozsony,

1885. 3. Luther élete. U. ott, 1885. 4. Evangélikus Dogmatika. U. ott, 1888. 5. A prost. iro-

dalmi társaság és Debreczen. U. ott, 1889. 6. Bahil Mátyás. Budapest, 1892. 7. Jean Paul
Levanája. Meztúr. 1892. 8. Nóvák Márton, a koósi prédikátor. Pozsony, 1894. 9 Pál apostol

'élete. U. ott, 1895. 10. Pál apostol levelei (5 kötet). U. ott, 1896., e nagy mvét a Magyar
Tudományos Akadémia dicsérettel tüntette ki. 11. Javaslat az ev. theol. akadémiák egyesítése

ügyében. U. ott. 1896. Egyik fmunkatársa volt az „Önálló"-nak (1 894— 96.) s egyik szer-

keszt kiadója „A mi otthonunk"-nak (1892—94). 12. Dr. Luther Márton hitvallása vagyis
a schmalkaldi czikkek. 1900. 13. Dr. Luther Márton három alapvet reformátori irata 1901.

íattem Gy. k. Mattern György Keresztély (Maternus de Cilano), született Pozsonyban,
olasz származású szülktl, 1696 deczember 18-án. Tanulmányai befejeztével

Halberstadtba ment, hol természettudományi tárgyakat és könyveket gyjtött.

Innen Altonába költözött, hol mint orvos letelepedett. A dán király városi

orvossá, majd az ottani királyi gimnáziumhoz a római és görög régiségek

igazgató tanárává nevezte ki. A Naturae curiosorum társaságnak és a koppen-
hágai tudós társaságnak is tagja volt. Meghalt Altonában 1773 július 9-én.

serié Megerle Terézia, beszély- és színmírón, szül. Pozsonyban 1813-ban.

1829-ben nül ment Mhlfeidi Megerle pozsonyi fogorvoshoz, a ki vagyonát
Terézi i.
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elvesztve, meghalt. Nyomorban visszamaradt özvegye mint színmíró kereste

kenyerét. Színmveit a negyvenes és ötvenes években úgyszólván mindenütt
adták, st némelyiket még most is kedvelik. Meghalt Bécsben 1865 júl. 4 én.

Meissl Ágoston, festmvész, szül. Bazinban 1867-ben. A budapesti
mintarajztanoda és rajztanár-képz növendéke volt, azután Münchenbe
ment, a hol jelenleg is tartózkodik. Kitn állatképfest és egyik ilyen képével
a képzmvészeti társulat kiállításán a Ráth-féle díjat is elnyerte. A Mün-
chenéi' Fliegende Blátter czím világlapnak évek óta állandó rajzolója.

Meissl Ferencz lovag, született Bazinban, 1837-ben. 1862-ben átvette

Bazinban a gyógyszertárat. 1869-ben megválasztották polgármesternek.
1872-ben megalapította a Bazin-Modor-Szt.-györgyi Takarékpénztárt, 1874-ben
az önk. tzoltóegyesületet. 1870 óta a modori áll. tanítóképz intézet igazga-
tósági tagja, a bazini iskolaszék elnöke, 1872 óta takarékpénztári elnök és

igazgató, 1886 óta közgyám. 1896-ban felsége „közéleti tevékenységéért és

érdemeiért a Ferencz József-renddel tüntette ki. O gyjtötte össze és rendezte
a kicsi, de érdekes városi múzeumot és megírta és füzetben kiadta Bazin
város történetét.

Mészáros Ignácé (bodobári és nagylucsei), író, érseki titkár, született

Felbáron 1721-ben, meghalt Budán 1800 nov. 21-én. A Batthyány grófi család
kegyes alapítványainak kezelje, Batthyány József gróf kalocsai érsek titkára

volt. Mvei közül leghíresebb lett a Kartigám czím, mely annak idején
hat kiadást ért. (Pozsony 1771, 1780, 1795, Kolozsvár 1778, Kassa 1780,

Buda 1813., legújabb kiadása Heinrich G. értékes tanulmányával 1^80.) A
Kartigám a francziás hsi regénynek a képviselje s egyszersmind egyik meg-
nyitó darabja az irodalmi felújulás szépprózai munkásságának. Még két
munkája jelent meg, u. m. : Montier asszonynak levelei (Pest, 1793) és

Magyar Szekretárius, levelezkönyv (Pest, 1793). Két nagy folio kötetnyi
kéziratát Beöthy Zsolt találta fel a múzeum kézirattárában.

Michaelis Vilmos, ág. ev. liczeumi tanár, a Ferencz József-rend lovagja,

született Pozsonyban 1829-ben. 1853 óta a pozsonyi ág. ev. liczeum rendes
tanára. 1878—93 a liczeum igazgatója. Szerkesztette a pozsonyi ág. hitv.

liczeum Értesítjét is. 40 évi mködés után nyugalomba vonult.

Michnay Endre Dániel. Szül. Nagyiévárdon, 1804 június 22-én. 1832-ben
helyettes tanár Pozsonyban, 1833—1839-ben modori tanár, 1839-tl ismét
a pozsonyi ág. ev. liczeum rendes tanára. Meghalt Pozsonyban 1857 febr. 4-én.

Munkái: Ad celebrandam memóriám diei 2. Maj. anni 1838 Posoni. — 2. Honori ac
memóriáé viri ingenio doctrina meritisque Joannis Grosz . . . oratio in ejusdem sacris
funebribus a lyceo evang. Posoniensi die 11 m. Jan. anni 1840 pie institutis habita. U. ott,

1839. — 3. Buda városának törvénykönyve 1244—1421. — 4. Statisztika. U. ott, 1846. — 5.

Néh. Skaricza Gábor életrajza.

Mihula Antal, 1873 óta a modori állami tanítóképz intézet tanára. Irt

adatokat Modor sz. kir. város történetéhez.

Mindszenti Antal, bölcsészeti és theologiai doktor, szül. Nagyszombatban
1687 júl. 19-én. Tanárkodott Kassán, Nagyszombatban, az utóbbi helyen
1731-ben a bölcsészeti kar dékánja volt. Végül Kolozsvárott mködött mint
a kollégium és az akadémia rektora és ott 1736 április 15-én meghalt.

Munkái : 1. Encomia Virginis beatissimae exercitationibus oratoriis adumbrata. Tyrna-
viae, 1717. — 2. Fasti Hungáriáé . . . Cassoviae, 1721. — 3. Propugnaculum reipublicae
christianiae religione conditum, Hungarorum fortitudine quinque saeculis defensum, nunc
ethice adumbratum Tyrnaviae, 1724—25 Két kötet. — 4. História flentis Thaumaturgae
Virginis Claudiopolitanae, cum praevia Dissertatione theologica. U. ott, 1725.

Moczkovcsáh Henrik Károly, ág. ev. lelkész, szül. Bazinban 1835 jan.

14-én. 1860-ban somorjai, 1863-ban nagybecskereki pap, hol 1870 decz.

15-én meghalt.
Munkái: 1. Egyházi beszéd. Nagy-Becskerek, 1863. — 2. Elutasítandó utasítások. U. ott,

1864. — 3. Hitéletünk hiányai. Pest, 1866. — 4. Luther Márton élete. U. ott, 1868. —
5. Melanchton Fülöp élete. Fordítás németbl. Pest, 1868.

Mclecz Dani, orsz. képv., szül. 1846-ban
v Tanulmányait Pozsonyban

végezte, a hol aztán mint ügyvéd letelepedett. Évekig városi tiszti fügyész
volt és a városi társadalom egyik vezéralakja. 1901-ben a város I. kerülete

t küldötte a képviselházba, hol a szabadelv párt tagja.

Moenieh Károly, városi levéltárnok és tiszteletbeli tanácsos, szül. Czif-

feren, 1840 okt. 24-én. 1861—68-ban Zichy Károly gróf titkára, hol a több

Meissl Ágoston.

Meissl Ferencz.

Mészáros
Ignácz.

Michaelis
Vilmos.

Michnay Endre.

Miknla Antal.

Mindszenti
Antal.

Moczkovcsák
H. K.

Molecz Dani.

Moenieh Károly.
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ezer kötetbl álló könyvtárt rendezte. 1869-ben az országos statisztikai hivatal
kültagja, 1872-ben pénztári ellenr és 1873-ban levéltárnok Székesfehérvárott.

Munkái: l. Költemények. Székesfehérvár, 1872. — 2. Magyar írók Névtára. Pozsony,
18/H. — 3. Nyilt levél Szarvas Gáborhoz, a magyar synonimák szótára ügyében. Székes-
lrluMvár. 1891. -- 4. Nyilt levél Molnár István orsz. gyümölcsészeti min. biztoshoz a hazai
gyümölcsészet fejlesztése ügyébon U. ott. 1892 — 5. Székesfejérvár-e vagy Székesfehérvár?
U. ott, 1893. — A Fejérmegyei Közlönynek elbb belmunkatársa (1872). késbb rövid ideig
szerkesztje volt. Több költeményt, társadalmi és irodalomtörténeti, úgy közgazdasági, gyü-
mölcsészeti ós kertészeti czikkeket írt különféle lapokba.

MoUer d. v. Moiier Dániel Vilmos, szül. Pozsonyban 1642 máj. 26-án. Tanulmányi
utal tett egész Európában. 1672-ben a pozsonyi ág. ev. gimnáziumban a kon-
rektori széket foglalta el. A vallásüldözés alatt négyszer képviselte Bécsben
a pozsonyi polgárokat. is kénytelen volt külföldre menekülni. 1674-ben
az altdorfi egyetemen a história és metafizika tanára. A német és az olasz

tudós társaságok tagjaik sorába iktatták. I. Lipót a comes palatini rangjával
tüntette ki. Közel 200 kisebb históriai és tanügyi értekezést és egyházi vita-

iratot írt.

Moiier Ede. MoUer Ede, szül. Nagyszombatban, 1853 febr. 12-én. Elbb ideigl. tanár
a budapesti VII. ker. freáliskolánál, 1875-ben a soproni városi reáliskolánál

helyettes és 1877—1880-ban u. ott rendes tanár. Megh. 1882. ápr. 12-én.
Munkái: 1. Magyar Kaliope, Széptani fejtegetés. Sopron, 1877. — 2. Ilosvai Péter és

Arany János. Bpest, 1878. — 3. Arany János tetemre hívása. U. ott, 1879. — 4 Kell-e
latin és görög nyelv a középiskolában? U. ott, 1881 — 5. Összegyjtött tanulmányok. Sopron,
1882. — Szerkesztette a Sopron ez. hírlapot 1876-ban, a Sopronvidéki Lapokat 1876-ban és

a Külföld czím havi folyóiratot Újvári Bélával együtt Sopronban, 1879-ben.

Moiier k. o. MoUer Károly Olló, szül. Pozsonyban 1670 jan. 10-én. 1696-ban gyakorló
orvos Pozsonyban. 1703-ban Beszterczebányára költözött, hol II. Rákóczy
Ferenczhez csatlakozott és tábori orvos lett. A bányászat emelésére 60.000

tallért áldozott. Erdemeiért VI. Károly 1728-ban magyar nemességet adott

neki. Beszterczebánya tanácsosa és konzula volt, majd városi forvos, Zólyom
és Turócz vármegyék rendes orvosa. Meghalt 1747 ápr- 9-én Beszterczebányán.
Öt orvosi szakmunkája jelent meg.

Molnár Albert. Molnár Albert (szenczi), született Szempczen 1574 aug. 30-án. 1590-ben
a német protestáns egyetemeket kereste föl. Wittembergában volt két évig,

honnét az inség 1592-ben Heidelbergába zte. 1593-ban Strassburgba ment,
hol 1595-ben a bölcselet baccalaureusává avatták. 15,96-ban Genfben meg-
ismerkedett az agg Beza zsoltárköltvel. Innen visszatért Strassburgba, de
mert Kálvin mellett nyilatkozott, számzték. 1597-ben a heidelbergi egyetemet
látogatja négy éven át. 1600—1607-ben mint öreg diák a hernborni, heidel-

bergai, altdorfi és marburgi akadémiákon theologiai és philologiai tanulmá-
nyokkal foglalkozott, közben itt és más városokban a könyvnyomtatás tech-

nikájával ismerkedett meg. Frankfurtban egy könyvnyomtató mhelyben
korrektor volt. Ekkor kezdte meg irodalmi vállalatait. Elször a protest.

(Károli-féle) bibliát bocsátotta közre kényelmesebb alakban, olcsóbb és hibát-

lanabb kiadásban 1608-ban. Szótárának els részét Rudolf császárnak aján-

lotta és jutalmáért maga ment el Prágába, a hol Keppler vendége volt.

A császár tanácsosai a jeles fiatal tanárt meg akarták a kath. hitnek nyerni

és a jutalmon fölül még 50 frt útiköltséggel a bécsi egyetemre küldöttek,

azonban visszatért elbbi helyére. Zsoltárait IV. Frigyes rajnai pfalzgróf

választó-fejedelemnek és Móricz hesseni grófnak ajánlotta. IV. Frigyes

1606-ban a heidelbergai Sapientia Collegiumban rendelt neki ellátást, Móricz
gróf pedig 1607—11-ben Marburgban a saját költségén tartotta el. A nagy-
mveltség, magyarul is tudó Móricz fejedelem egy magyar nyelvtan esz-

méjéért lelkesült és azért Molnár megírta latin nyelven a magyar nyelv
grammatikáját. Ezt a munkát Pázmány Péter is dicséretekkel halmozta el.

1611-ben megnsült. Eleinte felesége szülhelyén, Oppenheimban lakott, mint
nyomdafelügyel, de 1613-ban családostól hazajött Magyarországba és rohonczi

ref. pap lett. 1615-ben Bethlen fejedelem a gyulafehérvári fiskolához hívta

meg tanárnak, azonban családja kérésére visszatért Németországba, hol az

oppenheimi iskola tanára, majd rektora lett. Ez állásában újra a magyar ref.

vallásos irodalom hézagainak betöltésére adta magát. A 30 éves háború t
is megfosztotta otthonától. Elbb a fejedelmi udvarhoz húzódott Heidelber-

gába, de a feketehegyi csata földönfutóvá tette Frigyest, országát Tilly
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SZENCZI MOLNÁR ALBERT.

spanyol hadai dúlták föl és ez al-

kalommal Molnárt is kifosztották

és megkínozták. Ekkor Hanauba
vándorolt. Tett egy utat Hollan-

diába is, a honnan sok adománynyal
tért meg. Ekkor érkezett hozzá

Bethlen Gábor újabb meghívása,
mire Molnár 1624-ben Magyaror-
szágnak vette útját. 1625-ben Kas-
sán, 1629-ben Kolozsvárott tartóz-

kodott.De summo bono ez. munkáját
(Lcse, 1630.) Darholtz Ferencznek
ajánlotta, kinek jótéteményét él-

vezte. Utóbb egészen elfelejtették

és nagy szegénységre jutott. 1633-

ban még élt ós ekkor rendezte

iratait, melyek egy nagy kötetben

összegyjtve, „Album" czímmel,

Kemény József gróf ajándékából

a M. Tud. Akadémia könyvtárá-
ban riztetnek. Némelyek szerint

1634-ban Kolozsvárott halt meg.
Munkái: 1

'

stnn'friy/xnm tmv inrtt

Snrftlv totidem beptastiches distributa . .

.

Heidelberg, 1599. — 2. Elementa grama-
ticae Latináé . . . Nürnberg, 1604. — 3.

Dictionarium Latino-Ungaricum. Norinbergae, 1604. — 4. Dictionarium Ungarico Latinum .

U. ott, 1604. — 5. Psalterium Ungaricum. Szent Dávid Királynak és Propbetanac Száz ötven
soltari . . . MDCVII. Herboniában (Háromszáz éven át igen számos kiadást ért). — 6. Kis
Catechismus. Szedetött az Haidelbergai öreg Catecbismusból. U. ott. 1607. — 7. Szent Biblia.

Magyar nyelvre fordíttatott egészszen . . . Caroli Gaspar Elljarobeszédével. Ez masodic
kinyomtatást igazgatta, nébol meg is jobbította. Hanoviában MDOVIII. Oppenbeim, 1612. —
8. Analecta Aenigmatica. A . . . comportata . . . Herbornae, 1608. — 9. Nova Grammatica
Ungarica . . . Hanoviae. M. DCX. — 10. Lexicon Latino-graeco-bungaricum . . . Dictiones

Ungaricae . . . Latiné conversae . . . U. ott, 1611. — 11. Dictiones Ungaricae . . . U. ott,

1611. — 12. Lusus Poetici Excellentium Aliquot Ing:eiiiorum . . . U. ott, 1614. — 13. Idea
Cbristianorum Ungarorum . . . conjunctim edita. Oppenbeim. 1619. — 14. Postilla Scultetica

:

Az egész esztend által való vasárnapokra es f innepekre rendeltetett evangéliumi textu-

socnac magyarazattya . . . kibocsáttatott : Scultetus Ábrahám által . . . Mellyet Németbl
Magyar nyelvre fordított . . . U. ott, 1617. — 15. Secularis Concio Evangelica. U. ott, 1618. —
16. Imádságos Könyvecske. Heidelberg, 1620. — 17. Keresztén Religiora es igaz hitre való
tanítás Hanovia, 1624. — 18. Consecratio Templi Növi. Kassa, 1625. — 19. Hivséges es

idvösseges tanacz adás. U. ott, 1625. — 20. Discursus de summo bono, Az legfbb iorol . . .

Lcsén, 1630. — 21. Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. A M. Tud.
Akadémia irodalomtörténeti bizottsága megbízásából jegyzetekkel ellátva kiadta Dézsi Lajos.
Budapest, 1898. — Kéziratban maradtak : Tossanus Dániel Lelki iskola ez. mvének magyar
fordítása 1600 — A Conspiratio Kendiana Transylvanica fordítása. 1610. — Egy keserség-
vigasztaló és egy igaz szeretetre oktató könyvecskéknek fordításai. 1629. Eredeti kéziratai

a Teleki Sámuel gróf marosvásárhelyi könyvtárába jutottak.

Molnár József {Nándor), szül. Dunaszerdahelyen 1844 márez. 18. 1869-ben Molnár józset.

szenteltetett misés pappá és ettl fogva 1874-ig Pápán volt tanár, mikor
a rendbl kilépett. 1875—76-ban az orsz. nipariskola, 1876—80-ban a sop-

roni állami freáliskola, 1880 óta pedig a gyri freáliskola tanára. Szer-

vezte a gyrvárosi alsófokú ipariskolát, melynek fönnállása (1884) óta igaz-

gatója.
Munkája: A természetrajz módszertani kezelése. Pápa, 1874.

Molnár László, jezsuita pap-tanár, szül. Pozsonyban 1840 április 16-án. Moinar László.

Fgimnáziumi tanár Kalocsán.
Munkái: 1. A kath. ifjúság imádságos könyve. Kalocsa, 1888. — 2. Kempis Tamás

négy könyve a Krisztus követésérl. Pázmány Péter fordítása nyomán. U. ott, 1891.

Molnár Titus János dr, szül. Nagyszombatban 1798 aug. 29-én. Tanár Molnár t. j.

volt 1821-ben Gyrött, 1822—26-ban Nagyszombatban, 1833—42-ben a gyri
akadémián, 1842—46-ban a fapát titkára, 1846—51-ben a komáromi rend-
ház fnöke és lelkiatya. Meghalt Komáromban 1857 máj. 17-én.

Munkája : Institutiones religionis christiano-catholicae usibus praelectionum acade-
micarum accommodatae. Budae, 1836 - 37. Két kötet. Szent himnuszokat is írt. Kézirata:
Bibliai magyarázatok a pannonhalmi könyvtárban.

29*
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Mossóczi
Z ikarias.

ilurmann
Ágost.

Nádasi János.

Nagy Olivér.

Nagyszombati
Izsák.

Nagyváthy
Kálmán.

Namer Antal.

Neisiedler

János.

Neiszidler
Károly

Mossócá Zakariás, szül. Pozsonyban 1542 máj. 12-én. 1562-ben kano-
nok. L573-ban olvasó kanonok, püspökhelyettes, trencséni fesperes és kir.

tanácsos, 1574-ben knini püspök. Nagy tudományáért, fényes erényeiért, 1578-ban
pilisi apát és váczi püspök lett. 1582-ben nyitrai püspök. Megh. 1587 júl. 20.

Munkája'. Decreta, Constitutiones et Articuli Regum Inclyti Regni Ungariae, Ab Anno
Doniini Millesimo Trigesimo quinto. Tyrnaviae, MDLXXXIEL — Kézirati munkáinak magyar
fordítása az egri érseki könyvtárban és a M. Nemzeti Múzeum kézirati osztályában.

Murmann Ágost, csillagász. Szül. Pozsonyban 1837-ben. A bécsi poli-

technikumon tanult. 1858-ban gyakornok a bécsi csillagdában, utóbb asszisztens

a prágai obszervatóriumban; a prágai egyetemen a csillagászat magántanára,
azután a budai orsz. meteorológiai és földdelej ességi központi intézetnél

segéd. Meghalt 1872 október 22-én.

Munkái: 1. Európa bolygó elemei annak tíz els észlelt szembenállása szerint. Pest,
1871. — 2. Vreia bolygó fölötti értekezés. U. ott, 1871. — 3. Az 1861. nagy üstökös pályájá-
nak meghatározása. Ü. ott, 1873.

Nádasi János, bölcseleti és theologiai doktor, jezsuita pap-tanár, szül.

Nagyszombatban 1614-ben. Egyideig a nagyszombati egyetemen a bölcselet

és theologia tanára. Azután néhány évig Rómában a szerzet évkönyveit
szerkesztette. Késbb hét évig szerzetfnöki titkár volt ugyanott. A Rómában
neki fölajánlott tartományi fnökséget nem fogadta el, hanem visszavonulva,

a bécsi társháznál lelkiatyáskodott. Végre III. Ferdinánd császár özvegye,
Eleonóra, gyóntatójául választotta. E minségében fejté ki a legnagyobb
tevékenységet az irodalom terén. Meghalt 1679 márcz. 3-án Bécsben. Közel
80 theologiai ós bölcseleti munkát és értekezést írt latin nyelven.

Nagy Olivér dr. (eöttevényi), nem pozsonymegyei születés s így bvebb
életrajzi adatait szülvármegyéje monográfiájában fogjuk közölni. 1897-tl
1903 nyaráig Pozsonyban mködött mint gyakorló ügyvéd. Ekkor a tiszai

ág. hitv. evang. egyházkerület eperjesi jogakadémiájához hívták meg a
magyar közjogi és politikai tanszékre. Egyetemi magántanár. Mint jogi szakíró,,

önálló monográfiákon kívül, számos czíkket írt a jogügyi szaklapokba. Mint
újságíró éveken át fmunkatársa, majd szerkeszt-helyettese volt a Pozsony-
ban megjelen „Nyugatmagyarországi Híradó" politikai napilapnak, melybe
jelenleg is ír vezérczikkeket. Pozsonyban megjelent önálló mvei: Az ügy-
védek nyugdíjintézete. (Pozsony, 1900.) Kultur-egyesületeink és a nemzeti-
ségi kérdés. (Pozsony, 1903.)

Nagyszombati Izsák (Ajzek Tirnau), zsidó tudós a XV. században, s
Nagyszombatban rabbi volt. Minhágim (vallási szokások) ez. munkájában,
mely a középkori magyar zsidóságnak egyedül fönmaradt irodalmi terméke,,

bizonyos könnyen áttekinthet sorrendben, röviden följegyzi a magyar,
stájer és morva zsidóknak vallási szokásait és imarendjét. Könyve nagy
elismerésben részesült és nem csekély befolyással volt a zsidók késbbi
vallásgyakorlatára, kivált a liturgiára. Gyakran kinyomatták, többnyire pót-

lásokkal és magyarázatokkal. Megjelent zsidó-német fordításban is.

Nagyváthy Kálmán, ügyvéd, pozsonyi lakos és földbirtokos. — Munkái

:

1. Krisztina. Regény. Pest, 1873. — 2. Nagyváthy János élete. Pozsony,

év nélkül.

Namer Antal, szül. Pozonyban 1781 márcz. 26-án. U. ott polgármester,

selyemtenyésztési felügyel s a magyar pezsg els készítje volt hazánkban.

Meghalt Pozsonyban 1852 decz. 21-én. Egy német nyelv munkája jelent

meg Pozsonyban, 1815-ben, a perui dohányról.

Neisiedler János, a XVI. században született Pozsonyban. Kitn lant-

játszó volt ; mvészetével bejárta fél Európát, késbb mint zenemester Nürn-
bergben telepedett le, s ugyanott jelent meg lantiskolája is. E ritka m
czíme: „Ein Newgeordnet künstlich Lautenbuch, In zwen theyl getheilt,

Gedruckt zu Nürnberg beim Petreis, durch Verlegung Hansen Nevsidlers

Lutinisten. Anno 1536.

Neiszidler Károly, szül. 1832-ben Esztergomban. Tanulmányai befejezése

után kispap lett, de a reverendát 1848-ban karddal cserélte föl. A szabadság-

harcz végén már honvédhadnagy volt. 1850-ben Pozsonyban telepedett meg1

,

a hol fszerkereskedést nyitott. Nagy tekintélyre tett szert, egyike a polgárok

vezetinek, s 1884 óta Pozsony város II. kerületét képviseli az országgylésen

szabadelv programmal.
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Németh György (dömötöri), szül. Nagyszombatban 1788 okt. 22-én. Németh György.

1815-ben izsai plébános, 1822-ben földrengés következtében, híveivel együtt,

több évig a szabad ég alatt tanyázott. 1825-ben esztergomi kanonok, 1830-ban

a Pazmaneum kormányzója és máriavölgyi apát, 1832-ben kir. táblai fpap,
majd nógrádi fesperes, 1840-ben szentgyörgymezei prépost, 1845-ben énekl-
kanonok, 1850-ben olvasókanonok, 1857-ben nagyprépost, 1846-ban tribuniczi

püspök s a hétszemélyes tábla elnöke. 1850-ben a Lipót-rend kiskeresztjét

kapta. Meghalt 1863 máj. 30-án. Több magas szárnyalású szentbeszéde és

halotti beszéde jelent meg.
Németh Károly, kegyes tanítórendi áldozópap és tanár, született Vásár- Né meth Károly,

utón 1873. október 27-én. Iskoláit P.-Szt.-Györgyön, Nyitrán és Kecskeméten
végezte. Mint kolozsvári egyetemi hallgató s theologus, 1895-ben, a még ma
is fennálló „Kalazanthmm" ez. folyóiratot indította meg s szerkesztette egyik

theologus társával. 1897-ben Váczon pappá szenteltetvén, Temesvárra került

tanárnak. 1899 óta Kecskeméten mködik. — Czikkei a Kalazantinumban
(II. évf.), az Ethnographiában (XII. óvf.) és a „Kecskemét-ben (XXX. évf.)

jelentek meg. „Latin fnevek nemi szabályai" Kecskemét, 1901. — Szinnyei J.

..A magyar írók élete és munkái"-ban több piarista író életrajza. Kéziratban
vannak : Baróti Szabó Dávid élete és munkái. Czuczor G. Aradi gylése.
Régi tréfás gazdasági és gazdasszonyi tanácsadások. (Az alsó-csallóközi nép-
életre vonatkozik). — Kecskeméti írók a XV—XVIII. században. Dugonics
Menaechmi-je. Isk. dráma.

Németh Lajos, m. kir. honvédszázados, szül. Pozsonyban 1869 márcz. Németh Lajos.

29-én. A Ludovika akadémia tanára volt.

Munkája : Hadseregszervezet a m. kir. honvédségi Ludovika akadémia III. évfolyama,
az ismétl tanfolyamok, az egyévi önkóntesi iskolák számára és magánhasználatra. Buda-
pest, 1897.

Németh Rudolf (bejezi), jogtudor, kir. tszéki albíró Szegeden, született Németh Rudolf.

Pozsonyban 1870 decz. 17-én.
Munkája : A Fiduciarius forgatmányról. Gyr, 1898.

Nitsch Károly Dániel, szül Pozsonyban 1763 okt. 27-én. 1798-ban tanár Nitsch k. d.

a pozsonyi gimnáziumban. Ez évben a berlini ásványtani társaság levelez
tagjává választotta meg. 1801-tl a sárospataki ev. ref. fiskola tanára.

Meghalt Sárospatakon 1808 május 28-án.

Munkái : 1. Vaterlandslied eines Ungarn beim Abschiede 1n Göttingen seinen Freunden
gewidmet. Göttingen, 1791. — 2. Sittengemalde des Hern Hofraths Freyherrn von Krufft
im Lapidarstyl entworfen von dem Hern Hofrath von Birkens^ock. herausgegeben von . .

.

Pressburg, 1794. — 3. Gedichte. Leipzig, 1804. — 4. Német grammatika. Lcse, 1804. —
h. Chrestomathia Germanica. U. ott. 1804.

Nogely István, fölsz- r. kath. pap, igazgató-tanár Nagyváradon. Szül. Rétén Nogeiy István.

1839 decz. 26-án.
Munkái: 1. Gyóntatási intelmek. Bpest, 1873. — 2. Kath. misszió a Báhnár vadak

között Hátsó-Indiában. Doisbore után. Nagyvárad, 1885. — 3 Afrikai élet . . . U. ott, 1891. —
A kath. Nevelés-Oktatásügy szerkeszt-társa A Kath. Hitterjesztés Lapjai szerkesztje
Nagyváradon.

Nyr Zsigmond, sz. ferenezrendi pap rtanár, szül. Nagyfödémesen 1804 zJl^
r

nd

szept. 23-án. Tanított Székesfehérváron és Érsekújváron. 1846-ban zárdafnök
Szombathelyen, 1849-ben a rend titkára s tanácsosa. Megh. Pozsonyban,
1853 jan. 25-én.

Munkái kéziratban : A Klára apáczarend története Magyarországon. — A Sz. Ferencz-
rend kimerít története. — Egyházi beszédek.

Oberschall Pál dr., a kir. akadémia tanára, 1894-ben került mint aljegyz oberschaii Pái

Pozsonyba. 1897-ben albíró lett, 1899-ben a büntetjog, bnvádi eljárás és

jogbölcselet nyilv. rk. tanárává, 1901-ben nyilv. r. jogtanárrá nevezték ki.

1902 óta a törvényhatósági bizottság választott tagja. A párisi Societé générale
kültagja. Bvebb életrajzi adatait a szülvármegyéjére vonatkozó kötetben
fogjuk közölni.

Ónálló müvei : A tisztességtelen versenyrl (1894). — A visszaesés. (1902). — Jog és
állambölcselet (1903). — Deák Ferencz emlékezete (1903). — Védbeszéd a Rusznyák-per-
ben (1904).

Ochaba János, theologiai doktor, volt róm. kath. segédlelkész Szomo- Ochaba János,

lányban, szül. Nagyszombatban 1866 jan. 14-én.
Munkái : 1. A test föltámadása. Nagyszombat, 1891. — 2. Keresztény katholikus ima-

könyv. Pozsony, 1897. — 3. Az emberi lélekrl. Nagyszombat, 1900.
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Ocsovszky
János.

Ocsovszky
K. A.

CMörfer Kristóf.

Oeser Frigyes.

Oeser
Keresztély.

Okolicsányi
László.

Olgyay Gáspár.

Olgyay Gáspár.

Olgyay Titus

.

Ország Miksa.

Ocsovszky Ferencz Ágoston, apátkanonok és prépost, szül. Nagyszombat-
ban L816 jan. 29-én. Elbb herczegprimási könyvtárnok, majd titkár. 1871-ben
nagyszombati plébános és kanonok, s Tissibóthról nevezett apát. 1885-ben
káptalani prépost. Megh. Nagyszombatban 1898 jan. 30-án.

Munkái : 1. Stálá Pamatka . . . Nagyszombat, 1839. — 2. Ker. kath. hitoktatás. U. ott,

ISÍ-. — 3. Bibliai történetek. U. ott, 1842. — 4. História urbis Tirnaviensis breviter adum-
brata per devotum ejus filium . . . U. ott, 1843. — 5. Bazin szab. kir. város rövid története.

U. ott, 1844. — 6. Extractus benignarum normalium resolutionem in publico-ecclesiasticis

ad annum usque 18 14 inclusive editarum ordine materiarum digestus. Editio quaita novis-
siiua. U. ott, 1846. — 7. A keresztény erkölcs. U. ott, 1851. — 8. A keresztény hitigaz-

ságok. Pest, 1856.

Ocsovszhj János, r. kath. plébános. Szül. Nagyszombatban 1786 deez.

23-án. 1814-ben plébános Csatajon, majd szempczi alesperes. Munkája: Kath.
ker. katechizmus. Pozsony, 1842.

Ocsovszky Kázmér Ambrus, Szent-Benedekrendi szerzetes és 1893-ban a
pápai gimn. igazgatója, szül. Nagyszombatban 1839 decz. 7-én. Pápán, Gyrött
és Pannonhalmán volt tanár. Most a rendház fnöke és gimn. igazgató.

Munkája kéziratban : A ballada elmélete.

Odörfer Kristóf, szül. 1858-ban Pozsonyban, a hol az érettségit 1878-ban
letette. Tanári vizsgát 1887-ben tett Budapesten. 1881—1892-ben a soproni

Láhne-féle intézet tanára, késbb igazgatója volt. 1892 óta a pozsonyi áll.

freáliskola tanára.
Munkái : A nevel és a büntetés. Sopron, 1886. — Néhány szó a magánintézetekrl.

1887. — Szépirodalmi bírálatok német lapokban és folyóiratokban.

Oeser Frigyes, szül. Pozsonyban 1717-ben. A lipcsei festészeti akadémia
igazgatója volt. festette — szülvárosa iránt való kegyeletbl — a pozsonyi

ág h. ev. templom sekrestyéjében lev „Jézus Emausban" czím mesteri képet.

Oeser Keresztély (családi nevén : Schröer Tóbiás ,Gottfried), ág. evang.

liczeumi tanár, szül. Pozsonyban 1791 jún. 24-én. Eletét a czenzura aka-
dékoskodásai igen megkeserítették, azért rejtzött Oeser és más álnevek alá.

Megh. Pozsonyban 1850 máj. 2-án.

Munkái : 1. Blumenlese aus den vorzüglichsten Werken deutscher Schriftsteller. Press-

burg-, 1820. — 2. Kurzgefasste deutsche Sprachlehre . . . U. ott, 1821. — 3. Kurzer Abriss
der Erdbeschreibung . . . U. ott, 1824. — 4. Lectiones latináé in usum scholarum. U. ott,

1826. — 5. Orationes selectae ex historicis latinis. U. ott, 1827. — 6. Kurze Geschichte der
deutschen Poesie und Prosa . . . U. ott, 1828. — 7. Syntaxis latina . . . U. ott, lí*29. —
8. Abriss der Geschichte von Ungarn . . . U. ott, 1829. — 9. Compendium históriáé antiquae
Graecorum et Romanorum . . . U. ott, 1836. — 10. Tabulae synchronisticae. Hely és év. n. —
11. Ueber Erziehung und Unterricht . . . Leipzig, 1833. — 12. Die Religionsbeschwerden
der Protestanten in Ungarn... U. ott, 1838. — 13. Die heilige Dorothea . . . U. ott, 1839.

—

14. Lében und Thaten Emerich Thököly's . . . U. ott, 1839. — 15. Die guten Madchen . . .

Leipzig, 1839. — 16. Pallas Athene . . . U. ott, 1839. — 17. Wörterspiel zur leichtern Ein-

übung der deutschen Satzlehre. U. ott. 1839. — 18. Weihgeschenk für Frauen und Jung-
frauen . . . Leipzig, 1838. — 19. Lesebuch . . . U. ott, 1839. — 2ü. Abriss der Geschichte

von Ungarn. . . U. ott, 1841. — írt még ezeken kívül 13 történelmi, nyelvtani és költi munkát.

Okolicsányi László, ügyvéd, országgy. képvisel, szül. Zavaron 1865-ben.

Elbb joggyakornok az ipolysági kir. törvényszéknél. 1891-ben ügyvédi irodát

nyitott Budapesten. 1892-tl a kápolnai kerületet képviselte, most pedig a

jászjákóhalmi kerület orsz. képviselje. Czikkei a Századokban jelentek meg.
Olgyay Gáspár (olgyai), birtokos és megyei táblabíró. Született Olgyán

1812-ben. Megh. Szempczen 1888-ban. Kézirati munkája: Polychord. (a M_
Nemzeti Múzeumban). Megírta a család genealógiáját.

Olgyay Gáspár (olgyai), ügyvéd, született Olgyán 1760-ban. Munkája:
Observationes in jus publicum Hungáriáé anno 1792.

Olgyay Titus (olgyai), szül. 1812 szept. 20-án Olgyán. 1839-ben Pozsony

vármegye fjegyzje, majd három izben országgylési követe, 1861-ben kép-

visel, még ez évben megyei alispán, 1862-ben az országbírói méltósággal

kínáltatott meg, de az alkotmány föl lévén függesztve, azt el nem fogadta.

Megh. Bács-Topolyán 1868 ápr. 10-én, mint Zichy János gróf teljhatalmú

uradalmi megbízottja.

Ország Miksa, szül. Pozsonyban 1855 jún. 21-én. 1884-ben Pozsonyban

fels kereskedelmi iskolát nyitott, melyet az izr. hitközség öt év mulya átvett

és vezetését reá bízta. Jelenleg a pozsonyi izr. fels kereskedelmi iskola

tanára s a polgári iskola igazgatója.
Munkája: Az egyszer és ketts könyvvitel tankönyve. Pozsony, 1891.
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Ortvay Tivadar, bölcsészettudur, történetíró, nem megyebeli születés. Ortvay Tivadar.

1875-ben a pozsonyi jogakadémia tanárává nevezték ki s most is ott mködik.
1874-ben bölcseletdoktori oklevelet nyert. 1875 máj. 26-án a M. Tud. Akadémia
levelez tagjának választotta. Utóbb szentszéki ülnök és pápai kamarás lett.

Szent-Györgyrl czímzett csanádi apát, a pozsonyi régészeti és történelmi

egyesület alelnöke és alapító tagja, a pozsonyi természettudományi társulat

alelnöke, a békésmegyei régészeti és mveldéstörténeti egyesület és a temes-
vári Arany János-tái sulat tiszteleti, a M. Tört. Társulat és a Heraldikai és

Genealógiai Társulat igazgató választmányi tagja, a magyarországi vatikáni

bizottság, a pozsonyvárosi statisztikai hivatal, a pozsonyvárosi közkönyvtár-
bizottság tagja, a városi köztörvényhatósági képviseltestület tagja, a Szent
István-társulat irodalmi osztályának tagja. Czikkeinek, értekezéseinek fel-

sorolása, nagy számuk következtében, meghaladja e munka keretét s azokról

szülvármegyéje monográfiájában bvebben lesz szó. A pozsonymegyei vonat-

kozásúak a következk

:

Munkái : Zur Frage der Wasserabnakme in Ungarn. Eine hydrohistoriscke Studie.

Pressburg, 1883. — Száz év egy hazai fiskola életébl. A pozsonyi kir. akadémiának
1784-tl 1884-ig való fönnállása alkalmából. Bpest, 1884. — Jeruzsálemtl Názáretig, úti

emlék. Pozsony. 1888. — Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején. Budapest,
1891. Két kötet. — Magyarország róm. kath. egyházmegyéi a jelen idben. Bpest és

Pozsony, 1892. (Hrubant Lászlóval együtt). — Pozsony város története. Pozsony, 1892— 1903.

Hat kötet. Németül is. — Pozsony vármegye és a területén fekv Pozsony, Nagyszombat,
Bazin, Modor s Szent-György városok állatvilága. Pozsony, 1902. — Adalékok Pozsony
vármegye helyrajzi történetéhez. — Állatgazdaság-történelmi adalékok, különös tekintettel

Pozsony vármegyére. — Czikkek és értekezések a pozsonyi káptalanról, a pozsonyi mem-
lékekrl, a pozsonyi ereklyékrl, a pozsonyi borról, pozsonyi híres férfiakról, a pozsonyi
közmíveldési viszonyokról, stb.

Otócska Károly, jogi doktor, született 1840-ben Nagyszombatban. Ügyvédi otócska Károiy.

irodát nyitott Pozsonyban, hol az ügyvédi kamarának is elnöke lett. A Szent
István-társulat tudom, osztályának tagja. Czikkei szaklapokban jelentek meg.

Önálló munkái : Die Jesuitenfrage in Pressburg im Jahre 1873. — Szent Vincze egyletek.

A Pálffyakra vonatkozó életrajzi adatokat „A Pálffyak
1
' czím fejezet

tartalmazza.

Palkovits György, született Ottóvölgyön, 1763 ápr. 24-én. 1795-ben bazini

káplán, 1796-ban tanár a pozsonyi szemináriumban. 1801—1820 között Nagy-
szombatban tanított és egyszersmind a káptalani könyvtár re volt. 1816-ban
esztergomi kanonok, 1821-ben komáromi fesperes és Szt. István els vér-

tanúról nevezett prépost. Megh. Esztergomban 1835 jan. 21. Az esztergomi
egyházmegye történetére vonatkozó gyjteménye igen nagy. Számos tót

munkát adott ki saját költségén. 30 évig dolgozott a szentírás tót fordításán.

Pápai István, a királyi kabinetiroda volt osztályfnöke, szül. Pozsonyban PáPai lstTán -

1827-ben, meghalt Bécsben 1897. jan. 6-án. Az abszolutizmus idejében a
helytartó-tanácshoz került Kassára, majd mint helytartó-tanácsos Brünnbe.
1860-ban a III. oszt. vaskorona-rendet nyerte és ez évben az akkori magy.
kir. helytartó-tanácshoz jött át. 1861-ben valóságos udvari tanácsos lett az
akkor fennállott m. kir. udvari kanczelláriánál. Összeköttetése a magyar
alkotmányos irányzatú férfiakkal, s befolyásos állása magában a kanczellá-

riában, nagy súlyt kölcsönöztek személyének, a mit még növelt jellemének
minden oldalon elismert megbízhatósága és diszkrécziója. A kiegyezés idején

is, mint a királynak és a Deák körül csoportosuló államférfiaknak bizalmasa,
rendkívüli szolgálatokat tett az alkotmányos ügynek. A kanczellária felosz-

latása s a magyar minisztérium alakításakor, 1867-ben, a király parancsára
a kabinetirodába rendeltetett. Ez állásában neki jutott az a fontos feladat,

hogy a királyi látogatások alkalmával a tisztelg küldöttségeknek adandó
királyi válaszokat, valamint a fontosabb királyi kéziratokat és nyilatkozatokat
szövegezze. 1872-ben a Szt. István-rend titkára és a rend kiskeresztese,

1883-ban a Lipótrend középkeresztese s a kabinetiroda valóságos osztály-
fnöke, 1887-ben titkos tanácsos lett. 1896-ban az I. oszt. vaskorona-rendet
kapta. Holttestét a bécsi temetbl Budapestre hozták, hol a kerepesi-úti
temetben helyezték örök nyugalomra.

Pávai Vájna Gábor dr. orvos és sebésztudor, nem pozsonymegyei szüle- pávai vajr

tés s így bvebb életrajzi adatait szülvármegyéje monográfiájában fogjuk
közölni. Itt csak megyebeli mködésére terjeszkedünk ki. 1882-ben a pozsonyi
állami kórház belgyógyászati osztályának forvosává neveztetett ki. 1883 óta

Palkovics
György.

Gábor.
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több pozsonyi állami tanintézetben az egészségtan tanára, 1885 óta az orszá-

gos közegészsógi tanács tagja, 1897-ben részt vett az Oroszországban: Moszkvá-
ban és Szentpétervárott tartott VII. nemzetközi orvosi kongresszuson, 1900-ban
a budapesti királyi orvosegyesület levelez-tagjává választotta, 1901-ben
a pozsonyi kir. jogakadémián a közigazgatási közegészségtan eladásával
bízatott meg, míg végre 1904-ben Felsége a közegészségügy terén szerzett

érdemei elismeréséül a kir. tanácsosi czímmel tüntette ki. Számos dolgo-
zata és értekezése jelent meg magyar és német szaklapokban. 1890-ben Bér-
li nben a Koch-íé\e gyógyítómódot tanulmányozta, s errl „A tuberculosis gyógyí-
tása Koch szerint" czímen, nagyobb dolgozatot írt. Ez a munka volt az els,
a mely nyíltan kimondta, hogy a Koch-íéle gyógyítómód ez id szerint csak
kísérletezés. Ide vágó nagyobb mve „Védekezés a tüdvész ellen''', 1898-ban jelent

meg. Ezt a munkát, a szanatóriumi gyógykezelés egyik úttörjeként, a magyar
orvosok és természetvizsgálók 1897-ik évi trencséni nagygylésén ismertették

és végrehajtását az akkori belügyminiszternek ajánlották.

Nagyobb müvei: A kolera. — Hogyan kell dezinncziálni ? (1892). 3 kiadást ért. —
A tüdvész gyógyító módjának mai állásáról. — Az idegességrl. Pályanyertes munka. —
Pozsony és a 3-ik egyetem. — A halott-égetésrl. — Szellemi életünk hanyatlásának okai,

különös tekintettel a pozsonyi viszonyokra. - Mi az oka annak, hogy hazai fürdink nem
boldogulnak ? — Abbáziái levelek. — Az orvosi kamarák érdekében. — A Thallinról és a
lázas betegségek gyógykezelési módjáról. — A divatról, orvosi tekintetben. — Pozsony
mégis csak Pozsony ellen. Röpirat. — Az Antifebrinrl. - Ezeken kívül Pozsonyban számos
népszer és tudományos felolvasást tartott a Toldy-körben és a pozsonyi orvos-természet-
tudományi egyesületben. Részt vett a „Nyugatmagyarországi Híradó" alapításában. Mint a
pozsonyi Toldy-kör els alelnöke és mint a törvényhatósági bizottság választott tagja, a
magyarosodás érdekében sokat és sikeresen küzd. írta e kötet számára a Közegészségügy
czím fejezetet.

Peczkó Antai. Peczkó Antal, szül. Nagyszombatban 1855 máj. 15-én. 1879-ben nagy-
szombati karkáplán és egyidejleg tanítóképezdei rendes tanár. 1888-ban
nagybresztováni plébános. Önálló munkája: Jephte fogadalma. 1882. évben
Zelliger József képezdei igazgatóval szervezte a nagyszombati helynökség
r. kath. tanítóinak egyesületét s alapította a „Népnevel" -t; amannak fjegy-
zje volt, ennek pedig segédszerkesztje és belmunkatársa. Itt és más lapokba
írt számos tudományos, tanügyi és közgazdasági czikket, levelezést és fordí-

tást. Jelenleg a „Religio-Vallás"-ban közöl idszakonként dolgozatokat.

Péter János Péter János, a budapesti II. ker. községi fels kereskedelmi iskola igaz-

gatója, szül. Pereden 1853 május 20-án. 1895 augusztus havában választották

meg mostani állására. Több év óta tagja az orsz. keresk. és iparoktatási

tanácsnak, a keresk. szakiskolai tanárok orsz. egyesületének t öbb éven át alel-

nöke, majd elnöke, most pedig tiszteletbeli tagja.

Irodalmi mködése : „Földrajz közgazdasági alapon" 1886. Azóta Öt kiadást ért. —
„Nyerges tanár úr". 1893. (Szt-István társ.) — „Magyarország földleírása kereskedk számára".
1904. (Keresk. könyvtára). — Turgenyev : Költeményrk prózában. (Fordítás). — Szibéria keleti

részein 1904. — Czikkei a napilapokon kívül az Egyházi Közlönyben, a kereskedelmi és ipari

szaklapokban, stb. jelentek meg. A Magyar Szemle 1893—95 évfolyamai számára a jelesebb

orosz írók elbeszéléseit fordította eredetibl. 1897-ben átdolgozta Hichmann földrajzi és statisz-

tikai zsebatlaszát, külön választva benne a hazánkra vonatkozó részt, melyet önállóan dolgozott

fel. A szabad liczeumban több eladást tartott.

Péterfi Károly. Péterfi Károly, egyházi író, jezsuita pap-tanár, született Pozsonyban
1700 aug. 31-én, meghalt ugyanott 1746 aug. 14-én. Tanárkodott Nagyszom-
batban és Bécsben. Eletének legnagyobb részét egyháztörténelmi kutatá-
soknak szentelte. Magyarország különféle levéltáraiból, st a vatikáni könyv-
tárból is gyjtött Magyarországra vonatkozó adatokat.

Legnevezetesebb munkája: Sacra Concilia Ecclesiae Romano Catholicae in Regno
Hungáriáé celebrata ab a. Chr. 1016. usque ad a. 1715. Két kötet. Bécs, 1742. — Másik
mve : Juris descriptio seu Curia Iudicum regni Hungáriáé. Nagyszombat, 1726.

Petrik Géza. Petrilc Géza, bibliográfus, született Alsó-Szeliben 1845 okt. 3-án. Elbb
könyvkeresked, majd antikvárius. 1879 óta majdnem folytosan könyvészeti
kutatásokkal foglalkozik. Részben a vallás- és közoktatásügyi minisztérium,
részben a magyar könyvkereskedk egyletének támogatása mellett összeállí-

totta és kiadta a következ munkáit:
Magyar könyvészet 1860—75. Bpest, 1885. — Magyarországi német könyvészet

1801—60. Két kötet Kertbenyvel együtt. U. ott, 1886. — Magyarország bibliographiája
1712—1860. Négy kötet. U. ott, 1888—92. — Repertórium a Századok 1867—90. folyamaihoz
U. ott, 1890. — A Néptanítók Lapja 1868—92. folyamainak repertóriuma. U. ott, 1893. —
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Pichler H.
Alajos.

Kalauz az újabb magyar irodalomban. U. ott, 1894. — 1891-ben, a Nagy Lexikon megindí-
tása eltt a Pallas irod. részv. társasághoz került ; mint kiadóhivatali fnök is ott volt 1895-ig,

a mikor a Könyves Kálmán irodalmi és könyvkereskedési részv. társasághoz lépett át. 1895

óta szerkeszti a Corvinát, a magyar könyvkereskedk egyletének hivatalos lapját. 1865-,

1866-. 1867-ben összeállította az osztrák könyvkereskedk egyesületének kiadásában meg-
jelent évi könyvjegyzékek magyar részét. A M. T. Akadémia megbízásából összeállította

1898-ban azoknak a magyar munkáknak a jegyzékét, a melyekben a magyar nyelvújításra

vonatkozó adatok találtatnak. Nyomtatásban nem jelent meg, csak az új nagy magyar szótár

dolgozótársai használják a magyar szóanyag összegyjtéséhez. Sajtó alatt van, st részben
megjelent már „Magyar könyvészet" 1886—1900, a M. T. Akadémia támogatásával kiadja a

M. Könyvkereskedk Egyesülete.

Pichler H. Alajos, 1899-ben a „Pressburger Tagblatt" fszerkesztje és

e lap irodalmi részvénytársaságának üzletvezetje 1902-ig. Jelenleg a „Press-

burger Zeitung" egyik szerkesztje. 1898-ban a M. Tud. Akadémia hadtör-

téneti bizottságának eladója felszólítására a bécsi állami levéltárakban

történeti kutatásokat végzett.

Munkái: Döllingeriana. 1892. — Über das Geschlecht der Wojeikows und derén
Alistammung von den Hunyadis. 1895. — Regesten zur Geschichte der österr.-ung. Kriegs-
verwaltung. 1898. — Számos politikai czikke jelent meg a fvárosi napilapokban.

Pirchala Imre, tankerületi figazgató, pozsonymegyei mködését 1870-ben Pirchaia imre.

kezdte az akkor felállított modori tanítóképz intézetnél. 1873-tól 1885-ig távol

volt a vármegyébl, de 1885-ben a pozsonyi kir. kath. gimnázium igazgató-
jává neveztetett ki. A tankönyvirodalom terén itt is folytatta mködését.
Stampfel kiadásában megjelent tle egy Latin Nyelvtan és Olvasókönyv,
melyek közül az els már 9, a második 6 kiadást ért. Ugyanott megjelent
egy latin-magyar szótára is. Megjelentek ez alatt pedagógiai értekezések
a középisk. tanáregyesületi közlönyben, a Magyar Paedagogiában és a gim-
názium értesítiben. 1895-ben lett a pozsonyi tankerület figazgatója. Leg-
utóbb Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízta a közép-
iskolákra vonatkozó törvények, szabályzatok és rendeletek rendszeres össze-
állításával. Ez a munkája „A magyarországi középiskolák rendje" czímen az

Athenaeum kiadásában jelenik meg., Több éven át a pozsonyi Toldy-kör
irodalmi bizottságának elnöke volt. írta e kötet számára a középiskolákra
vonatkozó részt.

Plachy Bertalan (nemesvarbóki) kir. tan., volt országgylési képvisel,
1876 óta kir. tanfelügyel és 1894-ben állította a közoktatásügyi kormány a
pozsonymegyei népoktatásügy élére, melyet azóta lankadatlanul és hazafias
lelkesedéssel vezet. Mködése ideje alatt a magyarság az iskolák útján ersen
hódít. Rendkívüli hivatali elfoglaltsága mellett munkatársa a „Nyugatmagyar-
országi Híradó'' czím pozsonyi napilapnak és számos czikke jelent meg
a tanügyi szaklapokban. ..A magyar hazafiságnak a népiskolákban való fej-

lesztésének módszertana" czím aktuális és figyelmet kelt értekezését a
pozsonymegyei általános tanító-egyesület sok száz példányban terjesztette a
megyebeli tanítóság között. írta e kötet számára a népoktatásügyre vonat-
kozó fejezetet. Bvebb életrajzi adatait szülvármegyéje monográfiájában
fogjuk közölni.

Pock Mátyás, hittudor, plébános, szül. Pozsonyban 1690 jún. 8-án, megh.
ugyanott 1780 május 19-én. Tanárkodott többek közt Nagyszombatban, rektora
volt a pozsonyi rendháznak. Mint az esztergomi fegyházmegye papja hunyt
el Pozsonyban. Hét rendbeli, jobbára vallásos munkát írt.

Polikeit Károly, szül. Pozsonyban 1849 márcz. 30-án. 1872—1882-ig a Poiikeit Károly,

pozsonyi városi reáliskolánál mködött, 1882 óta pedig pozsonyi kir. kath.
fgimnáziumi .tanár. 1895 nov. óta u. o. igazgató. Mint ilyen nagy tevé-
kenységet fejt ki a gyjtemények szaporításában. így alapította a gimná-
zium archeológiai gyjteményét, melyben sok becses pozsonymegyei lelet

van és a régi pénzgyüjteményt.
Munkái : A legnagyobb és legkisebb értékek meghatározása elemi módon. — Berech-

nungen der Vieleckseiten. — A bolygók fizikai tulajdonságai, tekintettel lakhatóságukra.
A nap, a mi életernk. — Az 189-i évi üstökös. — Csillaghalmazok és ködök lefotografálása. —
Mars. Astronomiai értekezés. — Csillagászat. — Logarithmus-könyv. — Ujabban Lévay Ede
tanárral együtt Ábel mértanát adta ki.

Pór Antal, ismert nev történetíró, esztergomi kanonok, a Magy. Tud.
Akadémia tagja, elbb a nagyszombati érseki fgimnázium tanára volt, majd
pozsonyi kanonok lett és éveken át tartózkodott a vármegyében, a hol jeles

Plachy
Bertalan.

Pock Mátyás.

Pór Antal.
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l>;»y György.

Radnay Béla.

Raffay Sándor.

Raffelsperger
Ferencz.

munkáinak nagy részét írta. Bvebb életrajzi adatait a szülvármegy éj ét tár-

gyaló kötetben fogjuk ismertetni.

/ ray György, történetíró, született (Danielik Józs. M. írók életrajz-gyjt.
szerint) 1724 szept. 13-án Pozsonyban. 1740-ben a jezsuita rendbe lépett,

azután a 'rend több iskoláiban tanított, ú. m. Pécsett, Nagyszombatban,
Nagyváradon, Trencsénben, 1749-ben ismét Nagyszombatban, 1750-ben
Pozsonyban. 1754-ben áldozó-pappá szenteltetett. Tanított még ezután Rozsnyón
s a bécsi Teréziánumban, hol a költészet tanára és Salm herczeg nevelje
volt. 1758-ban Gyrben, 1759-ben Nagyszombatban, 1760-ban Budán tanít.

1773-ban rendje eltöröltetvén, Mária Terézia 400 frt évi díjjal Magyarország
történetírójává nevezte ki. 1777-ben a budai egyetemi könyvtár re lett.

1790-ben nagyváradi kanonok, késbb tormovai ez. apát. Irodalmi mködése
magyar történeti forrásmvek kiadására, a magyar történet s különösen a
régibb korszaknak s a magy. kath. egyháztörténetnek mvelésére irányult.

Becses ezenkívül Syntagma historicum de sigillis czím posthumus munkája,
melylyel a magyar pecséttan alapját vetette meg. Mint az egyetemi könyvtár
re, melynek a saját könyvtárát és kéziratait is átengedte, a könyvtár régi

és ritka nyomtatványait Index librorum rariorum czím két kötetes mvében
ismertette. hívta fel elször a halotti beszédre is a figyelmet.

Nevezetesebb mvei: De institutione ac venatu faleomim libri duo. Nagyszombat,
1749. hexam. — Epistola responsoria ad dissertationem ápol. I. J. Desericii. U. ott, 1702. —
Annales veteres hnnnorum, avarum et hungarorum ab anno a u. Cbr. 210 ad annum Cbr.
997. Bécs, .1761. — Supplementum. Nagyszombat, 1764. — Annales regum Hungáriáé
997—1564. Öt rész. Bécs, 1763— 1770. — Epistola resp. ad partém I. dissertationum B. Cet-
tonis. Nagyszombat, 1768. — Vita S. Elisabethae viduae landgraviae Tburingiae. U. ott,

1770, mellette 251—378 oldalon Szent Margitnak, IV. Béla király leányának csudálatos
élete. — Diss. hist. erit. de sacra dextera divi S. Stephani. Bécs, 1771. — Diss. hist. erit.

de prioratu Auranae. U. ott, 1173. — Diss. bist. erit. in annales veteres hunnorum, avarum
et bungarorum. U. ott, 1774. — Diss. bist. erit. de sancto Ladislao Hungáriáé rege. Pozsony,
1774. — Diss. hist. erit. de Salamoné rege et Emerico duce. U. ott. 1774. — Spe-
cimen bierarcbiae Hungaricae. Két rész. Pozsony és Kassa, 1776—79. — Diatribe in disser-

tationem bist. erit. de s. Ladislao U. ott, 1777. — Index rariorum librorum Két rész. Buda,
1780—81. — Imposturae CCXVIII in dissertatione B. Cetto. U. ott, 1781. — Epistola ad
Benedictum Cetto. Pest és Kassa, 1789. — História controversiarum de ritibus Sinicis. Pest,

Buda és Kassa, 1789. Németül Augsburg. 1791. — História regum Hungáriáé stirpis Aus-
triacae. Buda. 1790. — História regum Hungáriáé. 3 rész. U. ott, 1801. — Syntagma histo-

ricum de sigillis regum et reginarum Hungáriáé. Életrajzával Paintner Mihálytól. U. ott

1805. — Epistolae procerum regni Hungáriáé. 3 rész. Pozsony, 1806 — Commentarii historici

de Bosniae, Serviae ac Bulgáriáé, tum Valachiae, Moldviae ac Bessarabiae cum regno Hun-
gáriáé nexu. Edidit G. Fejér, Buda. — Katonával és Cornidessel együtt : Epistolae exegeticae

in dispunctionem A. Ganóczi. Pest, 1684.

Radnay Béla, szobrász, szül. Pozsonyban 1873. máj. 25-én. Egy évig

Stróbl tanár növendéke volt, azután hosszabb idt töltött Olaszországban.

Késbb Fadruszhoz került, hol a nagy mester mtermében dolgozott, mint
munkatársa. A tíz királyszobor közül mintázta Pázmány szobrát. „Bébe"
czím gyermekszobrát a kormány a Nemzeti Múzeum számára vette meg.
Az új országház számára 9 szobrot készített; a budapesti szimbolikus páholy
számára készítette az „er" és a „szépség" czím reliefjeit. Bronzai közül

a „Hymnus" csoportot felsége vásárolta meg. A „Vagyok olyan legény, mint
te" az iparmvészeti múzeum tulajdona. Két nagy méret márványcsoportja
a kir. vár díszlépcsházában van felállítva. Gyermekszobrocskái mind a

szépmvészeti múzeum birtokában vannak. Az isaszegi honvédszobor-pályá-

zaton az els díjat nyerte, és 1902-ben szintén nyerte el a Bókay-szobor
pályázaton az els díjat és a megbízást. O mintázta a szegszárdi Bezerédj-

szobrot is.

Raffay Sándor, nem pozsonymegyei születés ugyan, de 1896 óta az

egyetemes evang. egyház pozsonyi theol. akadémiájának tanára. Szorgalmas
és szívesen látott munkatársa az evangélikus egyházi lapoknak. A Theológiai

Szaklapnak 1902 óta szerkesztje. A Luther társaság 1903. évi közgylése
egy magyar nyelv magyarázatos új testámentom szerkesztésével bízta meg.
Eddig már több önnálló mve is megjelent, melyeknek bvebb méltatását

a szerz szülvármegyéje monográfiájában fogjuk közölni.

Raffelsperger Ferencz, földrajzi író. Született Modorban, 1793-ban. Bécs-

ben tanult. Elbb keresked, majd postatiszt volt. 1848 óta hírlapírással fog-

lalkozott. Fontos szerepe volt 1848-ban, mint a „Der Unparteiische" czím
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radikális lap szerkesztjének. Állítólag találta fel a térképek tipográfiai

sokszorosításának módját.
Müvei közül nevezetesebbek : 1. Poststrassenbuch. Bécs, 1821. — Alig. geograpkiscbes

Lexicon des österr. Kaisorstaates. Hat kötet, u. o. 184-7. — Grosse Karte der Fahrposten.
Három kötet, u. o. 1826—29. — Postatlas, u. o. 1843. — Generalkarte von Európa, u. o. 1843.

Rayger Károly id., híres orvos, szül. Pozsonyban 1641-ben. 1668-tól

Pozsonyban mködött, de híre messze külföldre is terjedt, úgy hogy 1694-ben
az Academia Naturae Cnriosorum tagjává választotta, mely akkoriban oly

kitüntetés volt, hogy Magyarországból mindössze még csak egy orvos-tagja

volt. Idközben udvari orvos is lett és hosszú idn át Pozsony sz. kir. város

fizikusa volt. Meghalt 1707-ben. Irodalmi munkássága kiterjed az orvosi

tudomány minden ágára.

Rayger Káro'y ifj., az elbbinek fia, szül. 1675-ben Pozsonyban. Miután
a külföldön orvosdoktori diplomát nyert, Pozsonyban telepedett le, hol a nádor
és a fúri családok orvosa lett. Meghalt 1721-ben. Szintén sok orvosi szak-

munkát írt.

Ráth Mátyás, lapszerkeszt és ev. ref. lelkész, Pozsonyban telepedett le,

a hol 1780-ban megindította az els magyarul szerkesztett újságot, a „Magyar
HírmondóM. Nem megyebeli születés.

Resely Mihály, jeles botanikus, szül. Felsszelin 1813 szept. 8-án. Káplán
volt V ajkán, Dunaszerdahelyen és Bazinban. Meghalt mint somorjai esperes-

plébános, 1892 július 4-én.
Munkái: Csallóköz ismertetése némely régi magyar irattal. Budapest, 1857. — Kéz-

iratban : Az organikus növények betegségei élsdiek által. — Zur Flóra der Insel Scbütt in

Ungarn.

Ribány Olivér, szül. Nagyszombatban 1848 decz. 18-án. 1872-ben nagy-
szombati káplán, 1879-tl rózsavölgyi plébános. Szépirodalmi mveket, regé-
nyeket, beszélyeket stb. fordított francziából és közölt a lapokban „Csákai
Sándor" és R. 0. jegy, illetleg név alatt.

Rigple Ágost, fiatal pozsonyi szobrász, jelenleg a bécsi Helmer tanár Risele Ág°st

vezetése alatt álló szobrászati akadémia növendéke. A pozsonyi képzmvé-
szeti társulat kiállításain nagy tehetségre valló mellszobrokat állított ki,

melyek közül az egyiket a pozsonyvárosi múzeum vette meg, a többi pedig
magántulajdonba került. Els nagyobb márványmve az ,,Anyaszeretet",
mely az 1904-iki tárlaton volt kiállítva.

Rómer Ferenez Flóris. archeológus, szül. Pozsonyban 1815 ápr. 12-én, Romer F F -

ifj. Rayger
Károly.

Ráth Mátyás.

Resely Mihály.

Ribány Olivér.

meghalt Nagyváradon 1889 márcz.
1845-ben a pozsonyi akadémia ta-

nára. Ez idben József fherezeg-
nek a természettudományokból el-
adásokat tartott. A szabadságharcz-
ban mint utász a kapitányságig
vitte, miért is a fegyverletétel után
8 évi börtönre ítélték, melybl öt

évet szenvedett el. 1854-ben kisza-

badult és nevelsködött, 1858-tól

több helyen volt tanár. 1860-ban a
M. T. Akadémia levelez tagjává vá-
lasztotta. 1861-ben Pestre jött és a
M. T. Akadémia kézirattárának re
lett. 1862-ben kir. kath. fgimná-
ziumi igazgató, 1868-ban egyetemi
régészeti tanár és kir. tanácsos,
1869-ben a Magyar Nemzeti Mú-
zeum régiségtárának re, 1873-ban
a vaskoronarend lovagja, 1874-ben
szerzetesi kötelékei alól fölmentet-
vén, beszterezebánya-egyházmegyei
áldozópap, s még ugyanazon évben
Jánosi apát, 1877-ben nagyváradi
kanonok. 1876-ban az kezdemé-
nyezésére tartották meg Buda-

8-án. 1839-ben a gyri gimnázium,

im

ROMER FLORIS.
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Rndnyánszky
József.

pesten a nemzetközi srégészeti kongresszust. Irodalmi munkássága kezdetben
a természettudományi téren mozgott. E téren kiváló mve „A Bakony".
Gyr, 1860. Utóbb kizárólag a hazai történelemre és jelesen a hazai régé-
szetre adta magát és e téren tekintély lett. Európának legnagyobb részét
beutazva, a régiségeknek legalaposabb ismerje és tárgyalója volt. Még
Gyrben szerkesztette és adta ki Ráth Károlylyal a Gyri Történeti és

Régészeti Füzeteket ,(1861—65). Ugyan szerkesztette 1868—72-ben az akadé-
miai Arehaeologiai Értesítt, valamint 1864—73-ban az Archaeologiai Közle-
mények-et, melyekben számos czikket és nagyobb tanulmányt közölt. Leg-
kiválóbb önálló munkái: Díszlapok a római könyvtárakban rzött k négy
Corvin-eodexrl, 1862. A bakony-szombathelyi kincs, 1865. — skori
nüírégészet, 1869. - A régi Pest, 1873. — A Magyar Nemzeti Múzeum
római föliratos emlékei. (Desjardins : Monuments épigraphiques du Musée
National Hongrois fordítása és kiegészítése) 1873. — Régi falképek Magyar-
országon, 1874 stb.

Rueska István. Eucsha István, született Nagyszombatban 1825 decz. 24-én. 1874-ben
helyettes plébános Alsóbotfalun. A nagyszombati Szt. Adalbert társulat

alapításában tevékeny részt vett. 1868—69-ben szerkesztette a „Cyrill a
Method" ez. újságot. Négy rendbeli tót nyelv munkát írt: A fbnökrl,
Nagyszombat város története, Bibliai történet, Vasárnapi evang. szakaszok
magyarázata.

Rudnyánszky József, született Nagyszombatban 1788 október 28-án,
meghalt Pozsonyban 1859 november 24-én. A theologiát Pesten és Bécsben
végezte. 1817-ben érseki helyettes levéltáros, 1822-ben szentszéki jegyz,
késbb titkár, 1832-ben esztergomi kanonok, 1834-ben az esztergomi presbi-

térium igazgatója, 1841-ben fesperes, 1844-ben érseki helynök és még ez
évben beszterczebányai megyés püspök. A szabadságharcz kitörésével szívvel-

lélekkel karolta fel a nemzeti ügyet és körlevélben hívta fel papságát, hogy
Kossuth rendeleteinek engedelmeskedjék. A szabadságharcz leveretése után
hadi törvényszék elé állították és püspöki javadalmától megfosztván, 6 évi

várfogságra ítélték. 1850 január 9-én kegyelmet kapott ugyan, de püspök-
ségébe vissza nem helyezték. Tetemei az esztergomi ftemplom sírboltjában

nyugosznak.

Sadier József. Sadler József, született Pozsonyban 1791 május 6-án. Meghalt Pesten
1849-ben. 1815-tl 1819-ig a kémia és botanika asszisztense volt Pesten.

1820-ban a Nemzeti Múzeum re lett. 1826-ban az orvostani kar dékánja,

1832-ben tanár a növénytan egyetemi tanszékén. Hazai növényeinkrl számos
értekezést írt. Több növényt róla neveztek el.

sághy Gyula. Sághy Gyula, orsz. képv., szül. Edelényben 1844-ben, tanulmányait
Egerben, Esztergomban, Budapesten, Pozsonyban és Bécsben folytatta és a
heidelbergi egyetemen végezte, 1866-ban az összes jog- s államtudományok
tudorává avattatott. 1867-ben köz- és váltó-ügyvédi vizsgát tett kitüntetéssel.

1868-ban a gyri jogakadémia, 1870-tl kezdve a budapesti egyetem tanára.

Tanári és irodalmi tevékenységének elismeréséül udvari tanácsosi czímet
nyert. 1884-ben a dunaszerdahelyi kerület választotta képviseljévé. Az 1887-iki

országgylésnek nem volt tagja. Az 1892—96. és 1896—1901-iki, valamint
az 1901—1906-iki országgylésen a somorjai kerületet képviselte és kép-
viseli. Odaadó híve Apponyi Albertnek, s nagyon befolyásos tagja a vár-

megye bizottságának.

Samarjai M. János, ref. püspök, 1607-ben szempezi iskolamester, 1608-ban
hasonló minségben Nagyszombatban mködött. Ezt követleg néhány évet

a heidelbergi egyetemen töltött, de 1611-ben Nagyszombatban újra elfoglalta

elbbi hivatalát. 1615 után felsdunamelléki szuperintendens lett.

Érdekesebb müvei : Magyar harmónia azaz az aug. és az helv. confessio articulusinak

egyez értelme. Pápa, 1628. — Az helvécziai valláson lev ekklézsiáknak egyházi czere-

moniájukról és rendtartásukról való könyvecske. Lcse, 1636.

schmidt k. j. Schmidt Károly Jen, pozsonyi ág. hitv. ev. lelkész, szül. Pozsonyban
1865-ben. 1890-ben lelkész lett és késbb a Diakonissza-intézet igazgatója is.

Munkái : Auf dunklen Pfaden. Berlin, 1885. — Unterm Kreuz. Dresden, 1895. —
Was soll ich mich trösten ? Dresden, 1895. — Keresztyén vallástan. Pozsony, 1896. 2-ik

kiadás Budapest, 1898. — Die lutherische Kirche Ungarns. Dresden, 1900. — Etliche Frage-

Samarjai M.
János.
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Schnierer
Gyula.

Schordam
Zsigmond.

stücke für lutherische Diakonissen. Pozsony. 1900. — A pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközség
Christliches Gesangbuch für evangelische Gemeinden A. B. czím üj német énekeskönyvé-

nek kidolgozásánál mint fszerkeszt mködött közre. Az énekeskönyv 1895-ben Pozsonyban
jelent meg, 1903-ban már 3-dik kiadásban. — Átdolgozta a „Leitfaden für Konfirmanden"
czím tankönyvet, Pozsony 1898, valamint Hoffmann Fülöp nyomán a pozsonyi diakonissza-

intézet rendszabályait : Haus- und Berufsordnung des Diakonissen-Mutterhauses zu Press-

burg, Stuttgart, 1897, melynek kivonatos magyar fordítása ugyanazon évben Pozsonyban
jelent meg. — Szerkesztette 1896 és 1897-ben a „Correspondenzblatt für evangelische Man-
ner- und Jünglingsvereine Augsburgschen Bekenntnisses in Ungarn" czímü egyházi lapot

s 1897-tl kezdve a „Friedensbote" czímü egyházi néplapot.

Schnierer Gyula, az orsz. szabadalmi tanács elnöke, született Pozsonyban
1832 július 8-án. Elbb a földmívelési, ipar- és kereskedelemügyi minisz-

tériumban tisztviselsködött, hol fokonként emelkedve, miniszteri tanácsos lett.

1885-ben az orsz. kiállítás igazgatója volt. szervezte hazánkban, többek között,

az iparfelügyeli szolgálatot, készítette az iparfelügyelkrl, a vasárnapi munka-
szünetrl, a szabadalmakról és a védjegyekrl szóló törvényjavaslatokat.

Schnierer tagja az államtudományi államvizsga-bizottságnak, alelnöke az

orsz. iparoktatási tanácsnak. 1890-ben harmadmagával képviselte Magyar-
országot a berlini els nemzetközi munkásvédelmi kongresszuson, melyen az

egyik szakosztály elnöke lett. 1896-ban szervezte az országos szabadalmi
hivatalt és tanácsot, mely utóbbinak azóta elnöke.

Nevezetesebb müvei: 1. A telekkönyvi eljárás rendszeres kézikönyve 2. kötet, Pest.

1871. — 2. A vámügyreform Magyarország termelése szempontjából. TJ. ott, 1866. —
3. A nem peres jogügyletekbeni eljárás alapelvei. U. ott, 18tí7. — \. A jelzálogi és telek-

könyvi rendszerek elmélete. TJ. ott, 1869. — 5. Igazságszolgáltatás. U. ott, 1869. —
6. A kereskedelmi törvény magyarázása. Bpest, 1876. — 7. A magyar kereskedelmi jog
kérdésekben és feleletekben. U. ott, 1878. — 8. A magyar váltójog kérdésekben és felele-

tekben. U. ott, 1878.

Schordam Zsigmond, született Nagylóvárdon 1794 július 22-én, meghalt
Pesten 1862 április 11-én. 1815-ben az élettan tanársegéde Pesten. 1818-ban
az elméleti orvostan eladásával bízatott meg. 1820-ban mint h. tanár az
élettant is adta el. Ugyanakkor kineveztetett az elméleti orvostan rendes
tanárává. Az élettani tanszéken 1855-tl 1856-ig mködött.

Munkái: Dissertatio inauguralis medica de medicina populari stb. Pest, 1817. —
Észrevételek a magyarországi kolerajárványról. U. ott, 1831.

Schrer Károly Gyula, költ és irodalomtörténeti író. Szül. Pozsonyban
1825 jan. 11-én. Tanult Lipcsében, Halléban és Berlinben. 1852—61-ig a

pozsonyi freáliskola tanára volt, majd a bécsi evang. iskolák igazgatója

lett. 1867-ben a bécsi megyetemen tanári széket nyert. 1894-ig titkára volt

a bécsi Goethe-társulatnak, melynek évkönyveit is szerkesztette.

Müvei : Geschichte der Deutschen Litteratur für Schule und Haus. Pest, 1853.
— Deutsche Weihnachtspiele aus Ungarn. Bécs, 1858. — Darstellung der deutschen Mun-
darten des ungarischen Berglandes. U. ott, 1864. — Wörterbuch der Mundart von Gottschee.
U. ott. 1870. — Die deutsche Dichtung des XIX. Jarhunderts. Lipcse, 1875. — Goethes
aussere Erscheinung. Berlin, 1877. stb. Kiadta Goethe Faustját és Goethe drámáit jegyzetekkel.

Segner János András, született Pozsonyban 1704 okt. 9-én, meghalt segner j. a.

Halléban 1777 okt. 5-én. Mint orvos Pozsonyban praktizált, majd Debre-
czenben lett kerületi orvos. Késbb a jénai egyetemen magán-, azután pedig
rendes tanár lett. 1753-tól kezdve a göttingai egyetemen adott el fizikát

és mathematikát, végül pedig a hallei egyetem tanára volt. 1755-ben nemes-
séget nyert és titkos tanácsossá nevezték ki. Munkássága fképp a mechanika
terére esik.

Simonyi Iván (simonyi és varsányi), született 1836 decz. 15-én. A Bach- simonyi iván.

korszakban nem vállalt hivatalt, hanem inkább beállott a Radetzky-huszár-
ezredbe, a hol csakhamar hadnagy lett. 1861-ben tiszti rangja megtartásával
kilépett a katonaságtól, Budapesten ügyvédi diplomát nyert és Pozsonyban
telepedett le, a hol különösen a társadalmi életben élénk részt vett. 1870-ben
jelent^ meg tle: „Egy pár szó a katholikus autonómiához" és az „Állam és
Egyház" czím tanulmánya. Utóbbit Deák Ferencznek ajánlotta, noha annak
tartalma Deák programmjától elütött. 1872-ben részt vett Horn Edével és
Jókai Mórral az akkor egyetlen német ellenzéki lap, a „Westungarischer
Grenzbote"' megalapításában, melynek nemsokára tulajdonosa lett, és a melyet
haláláig szerkesztett. 1878—87-ben a képviselháznak volt tagja; elbb a
galántai, majd a magyar-óvári kerületet képviselte ellenzéki és antiszemita
programmal. Egyik elnöke volt a drezdai antiszemita kongresszusnak. Az

Schr5er K. Gy.
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L887-iki választáskor nem vállalt többé mandátumot és ez id óta els
sorban hírlapjának szentelte idejét. Megbalt 1904. jul. 2-án.

Munkái : Nemzeti tragikomdia. Budapest, 1880. — A modern alkotmánytan tévedései
i magyarul és németül). — Mentsük meg a magyar földbirtokost. Budapest, 1882. — Der
Judaismus und die parlamentarische Komdie. Pozsony és Lipcse, 1883. — Der Antisemi-
tismus. — Válaszfelirati javaslat az 1884. évi trónbeszédre. — „Metempsyckose" fantasztikus

regény. — Zeit-, Streit- und Zukunftsfragen. 2 köt. — Lapjában a régi magyar közjogról, az
ókori és modern filozófiáról és a közoktatás reformjáról értekezett. Ellensége volt a gyakorlati
haszon nélküli ismeretek tanításának és a morált, az egészségtant, a törvény ismeretét s a
társadalmi tudományokat tekintette az észszer és nemzeti nevelés ffeladatának. Idevágó czik-

keit könyv alakjában is összefoglalta, melybl több német pedagógus, köztük Greinz is

meritett, kinek mvecskéjét aztán Székely Imre magyarra is lefordította.

sk..teczky ShuteczJcy Döme, festmvész, született Gajaron. Tíz éves korában mint
árva fiú Bécsbe került. Sok nélkülözést szenvedett, míg a képzmvészeti
akadémiába beiratkozhatott. Itt tehetségével rövid id alatt ösztöndíjat nyert,

mire Olaszországba ment, majd Münchenbe, Flórenczbe utazott. 1870-ben
Bécsben találjuk, hol öt évig kénytelen volt arczképeket festeni, míg annyit

szerezhetett, hogy Velenczében telepedhetett le. Itt készítette els nagyobb-
szabású alkotását, a „Rossz nyelvek"-et és „A ki alszik,^ nem fog halat". Még
tartalmasabb s kivitel dolgában ersebb alkotása az „Uj, modell". Velenczé-

ben: ..Souvenir de Venise" ez. képe föltnést keltett. Újabb képei közül a

..Legszebbnek
1
' czím, a magyar képzmvészeti társulat 1885-iki szi kiállí-

tásából ismeretes. A magyarországi tót népéletbl érdekes vázlata a ..Vásár-

fia". Magyar tárgyú mvei közül kiemeljük még a „Hetivásár", „Rézhámor"
és „Modern Paris" czímeket. A millennáris kiállításon a „Nyaralás" és a

„Csöndes áhítat" hirdették Skuteczky tehetségét,

spaiovszky Spalovszky Gyula, megyei levéltáros. A megyei levéltár adatainak szor-

galmas kutatója. Sajtó alá rendezte és kiadja Pozsony vármegye nemesi
családait, mely érdekes genealógiai vállalkozását a vármegye is támogatja.

spányik Koméi. Spányik Kornél, fest, született Pozsonyban 1858-ban. Tanulmányait a

bécsi mvészeti akadémián kezdte, majd Liczenmayer Sándor tanítványa

Stuttgartban, ezt követleg pedig Benczúr Gyula mesteriskolájában dolgozott.

Többször részesült állami ösztöndíjban. Budapesten 1890-ben állította ki

„Murányvár bevétele" ez. történeti képét, s ezt köpette a „Pihen" czím
genrekép, melyet a király vásárolt meg a kiállításon. Vallásos tárgyú fest-

ményét: „Szent-Norbert megtérésé"-t pályázat útján rendelte meg nála a

premontrei rend prelátusa. Spányik arczképfestóssel is foglalkozik, Bittó István

volt miniszterelnök arczképét a király megbízásából készítette el a miniszter-

elnöki palota számára. Pozsony város számára megfestette felsége arcz-

képét életnagyságban, Juszti polgármesterét és Szilágyi Dezsét. Genreképei

közül a „Mézeshetek" czímt, mely a müncheni nemzetközi mtárlaton
aranyérmet nyert, az állam vásárolta meg. József fherczeg két izben festtette

meg arczképét Spányikkal, Hannover számára és a Ludovika Akadémia dísz-

terme számára,

spitzer Mór. Spitzer Mór, archeológus, földbirtokos, szül. Malaczkán 1849-ben. Tagja

a megyei központi és állandó választmánynak és több bizottságnak. Az
országos régészeti és embertani társulat igazgató-választmányi tagja. Számos
országos és megyei egyesületnek és társulatnak alapító, elnökségi és igazgató-

sági tagja. A járás gazdasági tudósítója és a meteorológiai állomás vezetje.

Irodalmi mködése különösen az archeológiára és a numizmatikára terjed

ki, de a régi felsmagyarországi agyagipar ismertetésével is elszeretettel

foglalkozik. Czikkei és értekezései a Pallas Lexikonon kívül a szaklapokban

és a megyei lapokban jelennek meg. Régészeti és néprajzi múzeumát más
helyen ismertettük.

staub Móricz Staub Móricz, szül. Pozsonyban 1842 szeptember 18-án. 1858—1867-ig
a fvárosi elemi iskolákban, 1867—1868-ban és 1873—1874-ben a budai

kir. freáliskolában mködött. Az 1872—1873-iki tanév óta a gyakorló fgim-
názium tanára. 1873-ban néhány emberbaráttal Budán rabsegélyz egyesü-

letet alapított, a várbeli fogházban iskolát rendezett be és magára vállalta a

rabok oktatását. A magyar jogászegylet 1888-ban a börtönügyi bizottság

tagjává választotta. Az 1885-iki orsz. kiállítás közoktatásügyi csarnokában

a fogházi és fegyházi oktatásra vonatkozó részt rendezte. Foglalkozott a
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hazánkban talált svilági növények tanulmányozásával is. A gyjtött és szer-

zett ásatag növényekbl a m. kir. földtani intézetben az svilági növények
gyjteményét szervezte. (13.000-nél több példány.) Staub a magyar földtani

társulatnak 1886 óta els titkára és a „Földtani Közlöny" szerkesztje s több

külföldi szaklap munkatársa volt. 1897-ben királyi tanácsosi czímet nyert.

1890 ben a M. T. Akadémia tagja lett és az orsz. tanszermúzeum igazgatója volt.

Megh. 1904 ápr. 14-én.
Idevágó közleményei: Ctenopteris cycadea Bmgt. a magyarhoni fosszil flórában. Buda-

pest. 1883. — Heer Osvald emlékezete. Budapest, 1884. — A zsilvölgyi aquitánkori flóra.

Budapest, 1886. — Magyarország jégkorszaka és flórája. Budapest, 1891. — A tavi rózsák

múltja és jelene. Budapest, 1891. — A gánóczi mésztufa flórája. Budapest, 1893. — Az svilági

Cteins-fajok és Cteins Hungarica u. sp. — A millenniumi év végén. — A gombák története.

— A természetrajzi oktatás reviziójáról. — Társadalmunknak a nemzeti kultúra érdekében
kifejtett tevékenysége a jelen században. — A Cinnamonum genus az svilági flórában.

Steft Henrik, plébános, Csukárdon 1377-ben. Irta, festette és kötötte az steft Henrik.

Anjou-korabeli híres „Esztergomi Missalét."

Steinhöfer Gyula, hittudor, szül. Pozsonyban 1849 február 15-én. 1878-ban s
*gj*£[

w

Pozsony belvárosi káplán, 1886-ban nyitra-újlaki plébános, 1887-tl szer-

keszti az egyházmegyei naptárt.

Stromp László tanár, 1887 óta az ág. h. ev. theol. akadémián mködik. tromp Laszl°

Önálló müvei : 1. Somogyi Géza fogsága, monográfia. — 2. II. Pilasik István élete,

monográfia. — 3. A János evangélium világnézete, exegetiko-filozófiai tanulmány. —
4. Gusztáv Adolf élete. — 5. Konfirmácziói oktatásügyünk reformjához, pedag. értekezés.
— 6. Apáczai Cseri János, mint pedagógus, pedag. tanulmány. — 7. Praeceptor Ger-
mania, pedag. tanulmány. — Czikkeket és tanulmányokat ír a szaklapokba és folyóira-

tokba. — 1892—94-ben dr. Masznyik Endrével együtt szerkesztette „A Mi, Otthonunk" ez.

társadalmi lapot. — Szerkesztje a „Magyar prot. egyháztörténeti adattár" czímü tud. forrás-

gyjteménynek.

Szántó Károly dr., pozsonyi állami fels leányiskolái tanár, különösen a Szantó Károly,

földrajzi irodalomban fejt ki hasznos tevékenységet. Hosszabb értekezést írt

a Felscsallóközrl és több izben tartott felolvasást Pozsony vármegyérl.
Most dolgozik Pozsony vármegye földrajzán és e terjedelmes munkájában
dolgozza fel a fleg autopszia útján szerzett b anyagot.

Szarka József, fizikus, szül. Pozsonyban 1764-ben, meghalt Gyrben Szarka József -

1827-ben. 1802-ben tanár a pécsi kollégiumban, 1809-ben hasonló minség-
ben Gyrben. 1819-ben a pesti egyetemen találjuk, mint az államszámviteltan
tanárát. Allamszámviteltani tankönyvéért, öt pályázó között, 2000 frt jutalom-
díjat nyert.

Szecsey Ferencz, szül. Galantán 1860 szept. 13-án. 1888 óta plébános |zecsey

Fels-Túron.
"

Munkái : 1. Római zarándoklat. B.-Gyarmat, 1888. — Kath. ifjú a divatos világban.
Fordítás. Pozsony. 1890.

Szegedy Ferencz Lénárd, született Nagyszombatban, meghalt Kassán SzesedY F L -

16/5 szept. 12-én. Elbb nevel volt Drugeth János gróf családjánál, kinek
ajánlására 1644 szept. 29-én esztergomi kanonok lett. 1651-ben nagyszom-
bati plébános. 1652-ben czímzetes prépost, 1655-ben apát, 1658-ban az egri
püspök segéde, 1661-ben káptalani nagyprépost, késbb erdélyi püspök,
1663-ban pozsonyi javadalmazott prépost és ugyanazon évben váczi püspök.
166 /-ben királyi kanczellár, 1669-ben egri püspök. Kiadta a következ
munkákat: Rituálé Strigoniense. Kassa, 1672. — Cantus Catholici Latino-
Hungarit-i. TJ. ott, 1674. Második kiadás Nagyszombat, 1675. Toldy azt
írja errl, hogy az smagyar jellemet tisztán fenntartó dallamok tekintetébl
a század legnevezetesebb mvei közé tartozik.

Szenvey József, író, született Pozsonyban 1800 aug. 28-án, meghalt Szenve* Jzsef-

Pesten 1857 jan. 22-én. 1820-tól kezdve több éven át Visegrád kies és tör-
ténetileg érdekes vidékén tartózkodván, itt egészen a költészetnek élt s több
drámai költeményt írt. Közkedveltségben részesültek lirai költeményei,
melyeknek szebbjei Bajza „Aurorájában" jelentek meg. Legfbb érdeme
azonban Schiller mvei nagy részének valóban mvészi s a korábbi kísér-
leteket messze túlszárnyaló fordításai. 1831 febr. 11-én a Magyar Tud. Aka-
démia, s 1838-ban a Kisfaludy-társaság választotta tagjául. 1832-ben a
.. 1 ársalkodó" szerkesztését vette át Bajza Józseftl. Késbben 1846-ig a
„Világ", 1848-ig a „Budapesti Híradó" s 1850-ben a „Pesti Napló" czím
politikai lapot szerkesztette.
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Sslemenics Pál, jogi író, éveken át a pozsonyi akadémia tanára volt és
két nevezetesebb jogi munkája is itt jelent meg. Ugyanott halt meg 1856-ban.
Életrajzi adatait szülvármegyéjénak leírásában fogjuk közölni. Lakóházát a
pozsonyi Toldy-kör emléktáblával jelölte meg.

Tamaskó Tamaskó István, filológus, mfordító és szanszkrit tudós, szül. Pozsonyban
istván. 1801 február 15-én. Tanulmányai elvégeztével a pozsonyi ág. evang. kon-

\ out ösztöndíjával 1828-ban Göttingába ment, melynek híres tanárai nagy
[látással voltak reá; ugyanott kezdett a szanszkrit nyelv tanulmányozásával
is foglalkozni. Göttingából ellátogatott Németország többi egyetemeire is.

Hazatérve, elször a pozsonyi Blaskovics-féle magánintézetben tanított, majd
hat éven át a bazini iskolának igazgatója volt. 1838-ban a pozsonyi liczeumhoz
került szubrektornak, mely állásában 1862-ig mködött.

Tény iván. Télfy Iván, hellenista, szül. Nagyszombatban 1816 június 18-án. 1834-ben
a szépmvészetek és a bölcsészet doktorává avatták a pesti egyetemen.
Azután három évig a Pazmaneum növendéke volt, s 1836-ban nyert képe-
sítést a görög és sémi nyelvekbl. Ezt követleg a papságból kilépett,

Olaszországba ment tanulmányútra és visszajövet, olasz és német nyelven
tett vizsga után Triesztben nyert a postánál szerény díjnoki állást. Rövid
id múlva az állami számvevségnél lett gyakornok. Ezt is otthagyta, s

1838-ban a jogi tudományokból magánvizsgát tett Pesten. 1841-ben köz-
és váltó ügyvéd lett, 1843—1844-ben a pozsonyi országgylésen a távol-
levk követe volt. Ezután Nagyszombatban telepedett le, min t, ügy-
véd, de már 1846-ban a pesti m. kir. tudományegyetemen a görög nyelv
és irodalom helyettes tanára. Ekkor változtatta „Zima" családnevét Télfy-re.
1847-ben elvállalta az olasz nyelv és irodalom tanszékét is, helyettes
tanári minségben. A szabadságharcz eseményeiben neki is tevékeny
része volt. Hadi törvényszék elé került, de felmentették. 1852-ben a
klasszika-filológia rendkívüli tanára lett a pesti egyetemen. 1868-ban ugyanott
rendes tanárrá neveztetett ki, mely állásában 1886 deczember l-ig mködött.
Irodalmi tevékenysége nagyon sokoldalú; fbb irányai mégis: a jogi és poli-

tikai, a klasszika-filológiai, a mfordítói és a hírlapírói.

Nevezetesebb munkái: 1. Vergangenheit, Gegenwart und -w-ünschenswerthe Zukunft
der ungarischen Freistadte. Pozsony, 1843. — 2. A statisztika elmélete. U. ott., 1844. —
3. Legum articuli comitiorum anni 1844. U. ott., 1844. (Németül is.) — 4. A mezei gazdaság
statisztikája. U. ott., 1845. — 5. Solon adótörvényeirl. Pest, 1867. — 6. Corpus iuris attici

graece et latiné. U. ott., és Lipcse, 1868. — 7. Adalékok az attikai törvénykönyvhöz. Pest,
1868. — 8. Gyakorlati ó- és új-görög nyelvtan. Buda, 1848. — 9. Studien über die Alt und
Neugriechen u. über die Lautgeschichte der griechischen Buchstaben. Lipcse, 1853. — 10.

Magyarok története. Görög források a szittyák történetéhez. Pest, 1863. — 11. A classica

philologia encziklopédiája. U. ott., 1864. — 12. Sententiae Scriptorum Graecorum. U. ott., 1864.
— 13. Az Hiás szerzjének egységérl. — 14. Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti görög
népnyelv. Pest, 1871. — 15. Athén harmincz zsarnoka. U. ott., 1871. — 16. Aeshylos. Bpest,
1876

%
— 17. Eranos. U. ott., 1877. — 18. Rankavis Kleón uj-görög drámája. U. ott., 1879. —

19. Új-görög irodalmi termékek. U. ott., 1883. — 20. Középkori görög verses regények. U. ott,

1883. — 21. Nyelvészeti mozgalmak a mai görögöknél. U. ott., 1885., — 22. Heraklius, Ran-
kavis Kleón hellén drámája. U. ott., 1886. — 23. Jelentés új-hellén munkákról. U. ott., 1887. —
24. Három franczia hellenista és a volapük. U. ott., 1888. — 25. Meine Erlebnisse in Athén.
U. ott., 1890. — 26. Újabb hellén munkák és a hellén nyelv tanítása. U. ott., 1890. —
27. Chronologie und Topographie^ der griechischen Aussprache nach den Zeugnisse der
Inschriften. Lipcse, 1893. — 28. Új-görög munkák ismertetése. Bpest, 1894. — 29. A Par-
thenon kijavítása. Bpest, 1896. — Azonkívül a Szt. István-társulatmagyar egyetemes encziklo-

pediájába számos antik tárgyú czikket írt. Nagy szorgalommal gyakorolta a mfordítást,
s ezen érdemeit kiegészíti hírlapírói mködése, melyet 1839-ben kezdett a ,.Regél"-ben és

nemcsak sokoldalúsága, hanem következetessége által tnik ki. A tudományos társulatok

egymásután iktatták tagjaik sorába. 1844-ben a padovai akadémia levelez tagnak, 1859-ben
az athéni archeológiai társaság, 1864-ben a Magyar Tudományos Akadémia, 1869-ben a görög
irodalmat terjeszt athéni társulat, 1873-ban az athéni Byron-társaság tiszteleti tagnak.

A 80-as években az athéni Parnasszos-társaság, a görög középkori kutatások társasága és

az athéni Didaszkalikosz szillogosz választották t. tagnak. A görögök királya a megváltó-

rend koronás aranykeresztjével tisztelte meg.

Thaly Kálmán történettudós és politikus, 1875 óta pozsonyi lakos. Itt

járt hosszabb ideig iskolába és itt élt éveken át történelmi búvárkodásainak.

Egyike Pozsony város legtiszteltebb és legnépszerbb férfiainak, részt vesz

a város minden kulturális mozgalmában és különösen annak magyarosítása

tekintetében valóságos missziót tölt be. Elnöke a magyarság színét-javát

tagjai közé számláló Toldy-körnek. Pozsony városa a parlamenti béke heJyre-

Thaly Kálmán
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Thewrewk
Árpád.

Thinágl János.

állítása körül szerzett országraszóló érdemeiért 1904. évi márcziusi rendkívüli

közgylésén díszpolgárának választotta meg-

. Bvebb életrajzi adatait szül-

vármegyéje monográfiájában fogjuk közölni.

Theisz Ján os, pozsonyi áll. freáliskola] tanár, szül. Pozsonyban 1850-ben.
Theisz Janos

L875 óta mködik a nevezett intézetnél a történelem és földrajz tanáraként.

Rendkívüli tárgya a gyorsírás.

Munkái: Gyorsírási olvasókönyv. Stenog'raphisches Lesebuch. A „Concordia" gyors-

írási szaklap szerkesztje. Irt a helybeli lapokba szakszer megbeszéléseket.

Thcirreivk Árpád, író, kritikus és mfordító, szül. Pozsonyban 1839

deezember 30-án. 1862—1869-ben Eperjesen az ottani kir. katb. fgimná-
ziumban tanított. 1869—1872 között Pozsonyban, 1872—1899 között a II. ker.

budapesti gimnáziumban tanárkodott ; azóta a budapesti II. ker. reáliskolában

tanít. Tanulmányainak és ismereteinek kiegészítésére ismételten tett nagyobb
külföldi utakat, s ez alatt Berbnben felfedezte II. Lajos magyar király leg-

régibb (nürnbergi) arezképét. Meghalt 1903 nov. 2-án.
Nyelvészeti müvei: Latin nemi szabályok magyar versekben. Kassa, 1864. —A theatron.

Pozsony, 1871. — Ein neuer Lehrplan. Eine Curiositát. Budapest, 1874. — A görög
színpad gépei. U. ott, 1875. — Theognis. U. ott, 1875. — Faludy Ferencz meznyei. U. ott,

1875. -- Xémet tan- és olvasókönyv. U. ott, 1875. — Egy magyar mint görög versíró. Bpest,

1877. — XXXV. Handschriften . . . U. ott, 1878. — Magyar nyomatott munkák a XVI. és

XVII. sz.-ból. U. ott, 1882. — Kritikai müvei : Pandora (Arany János nagyidai czigányainak
bírálata.) U. ott, 1871. — Sinngedichte. U. ott, 1876. — Magyar nyelvbúvárlatok. U. ott,

1881. — Petfi-e vagy Arany? U. ott, 1881. — A Petfi-szobor leleplezésének emlékére.

U. ott, 1882. — Ágnes asszony, Arany Jánostól. U. ott, 1882. — Simonyi nyelvtana. (Kritikai

tanulmány németül is.), U. ott, 1883. — Das alteste Bildniss Stephan Báthori's und des
ungarischen Königs Ludwig des II. im Berliner Museum. U. ott. 1884. — Immensee és

Miscellen. U. ott. 1892. — Ein preisgekröntes Unikum. (Simonyinak Német és magyar
szólások ez. könyvérl.) U. ott, 1896. — E munkákon kívül Thewrewk nagy tevékeny-
séget fejtett ki a tudományos folyóiratok és a napi sajtóterén. 1885— 1886-ban szerkesztette a

Haza és Külföld ez. tudományos és kritikai folyóiratot.

Thinágl János, szül. 1841 évi július hó 12-én Nagyszombatban. 1865-ben
letette az ügyvédi vizsgát, 1867-ben Nagyszombat szab. kir. város fjegyzje
lett, 1872-ben els tanácsnok és árvaszéki elnök, 1875 óta királyi közjegyz.
1868-ban átvette a „Nagyszombati Hetilap" szerkesztését, mely lap azóta

magyar és német nyelven jelenik meg. 36 éves szerkeszti mködése alatt

hivatással küzdött tollával a magyarosodás és a közügyek érdekében.
Tilgner Viktor, szobrász, szül. Pozsonyban 1844 október 55-én, meghalt Tilgner Viktor.

Bécsben 1896 április 16-án. Már 15 éves korában kezdte mintázni els szob-

rait és egymásután nyerte el az akadémia díjait. Az általános figyelem
azonban csak 1872-ben, Wolter Sarolta hasonmásának kiállításakor fordult

feléje. Hírnevét még inkább emelték a következ évben rendezett bécsi világ-

kiállításon bemutatott szobrai. Hatásosan dekoráló mvek a bécsi új udvari
színház számára készített alakjai : a Hanswurst, Falstaff és Phaedra. Szül-
városa számára mintázta a Hummel-szobrot. Tilgner hosszabb külföldi utakat
tett Makart társaságában. Az olaszok befolyása fleg a nrabló tritonján

tapasztalható, melyet a király a bécsi népkert számára megvásárolt Az udvar
megrendelésére készítette az ischli park monumentális kútjának díszét: a
delfinnel játszó gyermekeket, valamint a bécsi állatkert vadászkastélyának
kútékességéül, a krokodillal incselked gyermeket. Harmadik gyönyör kút-
csoportozata a szarvast itató nimfa. Az olasz rennaissance befolyására vall

a ..Tavasz visszatérése" czim reliefje is. Utolsó szobrai közül legkiválóbbak

:

Liszt Ferencz mellszobra, — mely Sopron számára készült, — Werndl szobra
Steyrben és Mozart szobra a bécsi opera mellett. Pozsonyban a Hummel-
emléken kívül még a következ szobrai vannak : Ganymed-kút a színház
eltt, továbbá Liszt Ferencz, Batka János, Pöckh és Heiller plébánosok mell-
szobrai.

Tolnai Vilmos, ár. phil., született Pozsonyban, 1870 június 24-én.
1893-ban a pozsonyi ág. ev. liczeum, majd 1897-ben a budapesti ág. ev.

IVjnimnázium tanára lett. írt irodalomtörténeti, nyelvészeti, verstani czikke-
ket, ismertetéseket különféle szakfolyóiratokba, tárczákat, verseket, fordításokat
több szépirodalmi és napilapba.

Önálló munkái : A leoninus. Verstani tanulmány. Bpest, 1892.— Edgár Allan Poe : Rej-
telmes történetek. I. n. sorozat. Magyar Könyvtár Bpest, 1898. 1899. Magyarító szótár
a szükségtelen idegen szavak elkerülésére. Bpest, 1900.

Tolnai Vilmos.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 30
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Torok Aurél.

Trsztyénszky
Ferencz.

Török Aurél, született Pozsonyban 1842 február 13-án. Apja Ponori
Thewrewk József író és polihisztor volt. Török azért cserélte ki régi családi

aevének történeti helyesírását, mert külföldön a nevet a régi írás szerint nem
olvashatják. Gimnáziumi tanulmányait Pesten végezte, az orvosi tanfolyamot
pedig Bécsben. 1867-tl 1869-ig Jendrassik tanár oldala mellett a pesti egyetem
élettani tanszékénél tanársegédként mködött. 1869-ben kinevezték a kolozsvári
volt orvos-sebészi akadémiához az elméleti orvostan rendes tanárának,
1 8 / 2-ben pedig ugyancsak kolozsvárra az élettan nyilvános rendes egyetemi
tanárának. Az 1880-ik évet Parisban töltötte, hol a Broca Páltól alapított

embertani intézetben dolgozott. 1881 szén t nevezték ki arra az embertani
tanszékre, melyet akkoriban a budapesti egyetemen szerveztek. Tanári
mködésével kapcsolatosan buzgó irodalmi és társadalmi tevékenységet fejtett

ki, melynek eredménye nem csupán az, hogy az általa berendezett budapesti
embertani intézet és múzeum külföldön elnyösen ismeretes, de az is, hogy
a modern anthropologiát hazafias felfogásával a magyar társadalom körében
ismeretessé és népszervé tudta tenni. Több külföldi tudóstársaság, és 1891
óta a Magyar Tud. Akadémia tagja. 1888-ban a vaskorona rend III. osztá-

lyával tüntették ki.

Önálló munkái a következk: 1. Az izomidegek végzdése. Pest, 1866. — 2 Wundt
élettanának kézikönyve. U. ott, 1868—69 — 3. Az emlékeztehetség, mint a szervezett
anyag mködése. U. ott, 1871. — 4. Der feinere Bau des Knorpels in der Achillessehiie
des Frosches. Würzburg, 1872. — 5. Über den Bau der Nervenfaser. U. ott, 1872. —
6. Az emberi alakról anthropologiai szempontból. Kolozsvár 1879. — 7. A félkörös halánték-
vonalak különböz alakjairól. U. o. 1879. — 8. Az életer és orvostan mai iránya U. o.

1880. — 9. Sur le cráne d'un jeune Gorille du Musée Broca Paris 1881. — 10. A Rokniai
dolmenek leletérl. Budapest. - 11. A betegségek uralma a föld népei közt. U. o. 1884.
— 12. Az ember harmadik tomporáról U. o. 1885. — 13. Az emberek arczjátéka és taglej-

tése, U. o. 1885. — 14. Über einen Apparat zur Bestimmung der bilateralen Asymmetrie des
Schadels. 1886. — 15. Über Schádeltypen aus der heutigen Bevölkerung von Budapest 1886.
— 16. Über den Trochunter tertius und die Fossa hypotrochanterica in ihrer sexuellen
Bedeutung 1886. — 17. Wie kann der Symphysiswinkel des Unterkiefers gemessen werden.
1887. — 18. Über den Schadel eines jungen Gorilla. Leipzig 1887. — 19. Über die Meta-
morphose des jungen Gorillaschadels. München 1887. —* 2ü. Über den Schadel eines jungen
GoriUa. Leipzig 1887. — 21. A mai ember-búvárlatról. Budapest 1889. — 22. Über eine

neue Methode den Sattelwinkel zu messen. Leipzig 1890. — 23. Grundzüge einer syst.

Kraniometrie. Stuttgart 1890. — 24. Das Wesen und die Aufgabe der syst. Kraniologie.

Leipzig 1891. — 25. Entgegnung auf Herrn Kollmann's Angriffe. München 1891. — 26. Az
emberbúvárlat a néprajzban. Kolozsvár 1892. — 27. Az ájnók, egy s emberfajta Ázsia
szélén. Budapest 1892. — 28. Egy józó szigetbeli ájnó koponyáról, gr. Széchenyi Béla kelet-

ázsiai utazásából 1892. — 29. Die geometrischen Principien der elementaren Schadelmessungen.
Leipzig 1892. — 30. Über einige gesetzmassige Beziehungen. München 1892. — 31. Sur la

reformé de la craniométrie. Congrés intern. Moscou 1892. — 32. Neuere Beitrage zur Frage
der Horizontalebene des Schadels. Wien 1892. — 33. Neuere Beitrage zur Reform der Kra-
niologie. Leipzig 1893. — 34. Der palaeolithische Fund aus Miskolcz. Budapest 1893. —
35. Über einen neuen Schadelwinkelmesser. Leipzig 1894. — 36. Az egyenes testtarttású

majom-emberrl. Budapest 1895. — 37. Jelentés III. Béla király és neje testereklyéirl.

M. T. Akadémia 1893. — 38. Adatok az emberszabású lények koponya-alakulásához. U. o.

1894. — 39. Adatok az Árpádok testereklyeinek embertani búvárlatához. U. o. 1894. —
40. Közmveldésünk és a harmadik egyetem kérdéséhez. Budapest 1895. — 41. A tudomány
csdje emberbúvárlati szempontból. U. o. 1896. — 42. Über einige charakteristische Unter-

schiede zwischen Menschen und Tierschádel. München 1896. — 43 Emlékirat egy a Szent-

Gellérthegyen építend országos Pantheon tárgyában. Budapest 1897. — 44. Über eine neue
Methode zur kraniol. Charakteristik der Nase. Leipzig 1898. — 45. Über Variationen und
Correlationen der Neigungsverhaltnisse am Unterkiefer. Berlin 1899. — 46. Esd szó a

magyar nemzethez, a honalapító királyok emlékei iránt való kegyelet ügyében. Budapest
1897. — 47. Esd szó az országgylési képviselkhöz. Budapest 1897. — 48. Über die Stel-

lung der Gelenksaxen des Unterkiefers. Stuttgart 1899. — 49. Über ein neueres Verfahren
bei Schadelcapacitats-Messungen. Berlin 1900. — 50. Inwiefern kann das Gesichtsprofil als

Ausdruck der Intelligenz gelten ? Stuttgart 1901. — 51. Über das gegenseitige Verhalten
der kleinsten und grössten Stirnbreite. László Gáborral együtt. Stuttgart 1902. — 52. Über
einen neuesten Fund von makrokephalen Schádeln aus Ungarn. Stuttgart 1904. — 53. Über
die Persistenz der embryonaten Augennasenfurche. Stuttgart 1896. — 54. Anthropologiai

Füzetek I. 1882. Budapest. — 55. Comissioneller Bericht über die Untersuchung der grossen
Höhle bei Ó-Ruzsin von dr. A. Török, L. v. Lóczy und L. v. Roth. Budapest 1883. —
56. Über ein Universal-Kraniometer. Leipzig 1888. — 57. Az állati szervezetek él alak-

egységei. Kolozsvár 1876. — 58. Über ein Universal Kraniophor. Leipzig 1889. — 59. Die
formative Rolle der Dotterplattchen beim Aufbau der Gewerbestructur, 1894. — Ezenkívül
lefordította dr. Peth Gyulával Topinard embertani tankönyvét 1881. és dr. Entz Gézával

Darwin „Az ember származása" munkáját 1883.

Trsztyénszlcy Ferencz, ág. h. ev. lelkész-esperes. 1876-ban a pozsonyi ev.

egyház magyar-tót lelkésze és liczeumi tanár lett. Midn 1882-ben a magvai-
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honi evang. egyetemes egyház theologiai akadémiája Pozsonyban megalakult,

a pozsonyi ev. egyház Trsztyénszkyt a theologiai akadémiának rendes tanárul

engedte át. 1887 óta pozsonyvárosi esperes és a dunáninneni ág. hitv. ev.

egyházkerület egyik jegyzje. Az 1891—1893. évi egyetemes zsinaton mint

a pozsonyi ev. egyház egyik küldöttje vett részt. Szerkesztette az ^Evangé-
likus Egyház és Irodalom"* czímü egyházi lapot 1883-tól 1896-ig.

Vámbéry Ármin, született Dunaszerdahelyen 1832 márcz. 19-én. Korán v
j^n.

y

árvaságra és szegénységre jutott. Már az els latin osztályban elmentelére

nézve a második eminens volt. Különösen a latin nyelvben mutatott fel

bámulatos haladást s ezáltal magára vonta tanárai figyelmét, a kik tlük telhe-

tleg támogatták. 1846-ban Pozsonyba ment, hogy ott folytassa tanulmányait.

..Annak a szép városkának, ott a kék Duna mellett, minden utcza-köve beszél-

hetne valamit, ha szólni tudna, a nyomorról, melyen keresztülmentem" írja

önéletírásában; de azért nem csüggedt s kitartó szorgalmával itt is a legjobb

tanulók között foglalt helyet. Ha az iskolai év véget ért, kezébe vette a

vándorbotot és neki vágott a nagyvilágnak, hogy éget tudásvágyát kielégítse.

A legtöbb európai nyelvet már középiskolai évei alatt elsajátította. Húsz éves

korában már a török nyelvet is bírta. 1857-ben valósíthatta meg végre azt

az ábrándját, hogy tudományos kutatások czéljából beutazza a Keletet.

Eötvös József báró erkölcsi és anyagi támogatásban részesítette, st szabad-

jegyet is szerzett neki Galaczig és pénzt, hogy tovább utazhassák Konstan-
tinápolyig, a hol Vámbéry hosszabb ideig tartózkodott, hogy a törökök
szokásaival, nyelvi, vallási s társasági sajátosságaival alaposan megismerked-
hessek. Egy gazdag török ifjúnak lett a franczia nyelvmestere s ez gondtalan
életet biztosított neki. Még jobb dolga lett, a mikor Kmetty tábornok
ajánlatára Husszein Daim pasa hadosztályparancsnok vette a házába, hogy
fiát : Hasszán bejt nevelje. A ház vekilhardsja (major domus), egy anatóliai

sz muzulmán, teljesen megtanította a keleti szokásokra. Hat évi konstanti-

nápolyi tartózkodása alatt több tudományos munkát is írt. 1857-ben kiadta
az els török-német szótárt és azonkívül a magyar történetre vonatkozó
török történeti munkákat fordított, mely fordítások az akadémiai folyóiratban

jelentek meg. 1860-ban a M. Tud. Akadémia levelez tagjának választotta.

Ekkor Vámbéry arra ajánlkozott, hogy beutazza a Keletnek az idegen uta-

zóktól eddig kevéssé érintett vidékeit, hogy a magyar nép faj rokonait, nyelv-
rokonságának esetleges nyomait kikutassa. Az akadémia 1000 írttal támo-
gatta tervének kivitelét. Jól sejtvén, hogy mint európai ember sok üldözésnek
lett volna kitéve, a nélkül, hogy kutatásai eredménynyel járnának, álruhába
öltözött és török dervisként járta be Kelet járatlan vidékeit. Egy turkmén
hajóra szállott s így jutott el Asurába, Gömüstepébe s Etrekbe, a legnagyobb
turkmén táborokba. A khivai khán karavánjához csatlakozva, húsz nap alatt

tette meg az utat a khivai sivatagon át, a hol eltte európai ember még
sohasem járt. Folytonos veszélyektl környezve, 22 napig tartózkodott Bok-
harában és 1864 januárban visszatért Teheránba, hol a perzsa sah gondos-
kodott arról, hogy útját Európa felé folytathassa. Európában els útja Lon-
donba vezette. Vámbéry londoni idzése talán legfényesebb lapja szereplé-
sének. Minden kör ünnepelte. Az ottani Royal Geographic Society estélyen
felolvasták értekezéseit s maga is tartott szabad eladást bokharai útjáról

folyékony angol nyelven. Az angol kormány és a londoni társaság vetekedett
egymással kitüntetésében. Az oxfordi egyetem rendes tanári széket ajánlott
neki, a mit azonban nem fogadott el. A franczia udvarnál is barátságos fogad-
tatásra talált. 1865 július 21-én kinevezték a pesti tudományos egyetem
tanítójának és késbb rendes tanárának a keleti nyelvek tanszékére. Azóta
mint tanár s publiczista széleskör mködést fejt ki. Anglia középázsiai
uralma érdekében élénk propagandát fejtett ki, a mi a Néva partján sok
ellenséget szerzett neki. Törökországgal és Angliával, valamint a német
tudományos körökéi állandó összeköttetést tart fenn. Számos külföldi lapnak
és folyóiratnak munkatársa, s gyakran tart külföldi tudományos társaságok-
ban és nagyobb angol városokban felolvasásokat. A keleti viszonyokra vonat-
kozó politikai nézetei mindenütt méltó figyelemben részesülnek és Viktória
néhai angol királyn éppen úgy, mint Abdul Hamid szultán tanácsait szívesen
fogadták.

30*
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Vamossy
István.

Vetter K. Pál.

Vikt'jrin József

Vöröss Ferencz.

Id. Vutkovich
Sándor.

Munkái : Türkisch-deutsches Wörterbuch. Konstantinápoly. 1858. — Abuska. (Csagataj
torok szó-gyjtemény. Török kéziratokból fordította.) Pest, 1862. — Középázsiai utazás. U.
ott, 1865. Ezen munkája

v
kiloncz nyelven jelent meg. — Vándorlásaim s élményeim

Perzsiában. Pest, 1864. — Cagataische Sprachstudien. Lipcse, 1867. — Vázlataim Közép-
Ázsiából. Pest 1868 — A keleti török nyelvrl. Pest, 1869 — Indiai tündérmesék. U. ott,

1870. — Uigurische Spracbmonumente u. das Kudatku-Bilik. Lipcse, 1870. — Oroszország
hatalmi állása Ázsiában. Pest, 1871 — Gesch. Bokharas oder Tranzoxaniens von der
frühesten Zeit bis zur Gegenwart (magyar és angol nyelven is). — Central-Asien und die
englisch-russische Grenzfrage. Gesammelte politische Schriften. Lipcse, 1873. — Der Islam
im XIX Jahrhundert. U. ott, 1875. — Sittenbilder aus dem Morgenlande. Berlin, 1896. —
Die primitive Kultur des turkotartarischen Volkes. — Vámbéry, his life and adventures,
written bv himself. London, 1883. — A magyarok eredete. Budapest, 1882. — Vámbéry
utazásai Ázsiában. Az ifjúság számára átdolgozata Radó V. U. ott, 1894. — Keleti élet-
képek. U. ott, 1876. — A török faj etnológiai és etnográfiai tekintetben. Németül is. U. ott,

1885. — La Turquie estelié susceptible de reformes ? U. ott, 1878. — La lutte future pour
la possession de l'Inde, apercu des progress de la Russie dans l'Asie centrale. Paris,
1886. — Hungary in ancient, médiáéval and modern times (with the collaboration of Louis
Heilprinn. London. 1887). — Die Scheibaniade. Özbegisches Heldengedicht in 76 Gesángen
von Prinz Salih Mohamed. Text, Übersetzung und Noten von Vámbéry. Bécs, 1875. —
Der Zukunftskampf um Indien. Lipcse, 1882. — A magyarok keletkezése és gyarapodása.
Budapest, 1895. Ezenkívül rendkívüli irodalmi tevékenységet fejt ki magyar, német és angol
nyelven több európai és amerikai, részint tisztán tudományos folyóiratban és a mellett több
európai kormánynak belázsiai kérdésekre nézve felvilágosító tanácsadója.

Vámossy István dr., pozsonyvárosi tiszti orvos, irgalmaskórházi forvos^
született Tallóson 1862-ben. Számos czikket írt orvosi szaklapokba. Önálló
mvei: „A pozsonyi polgári ápoló-intézet" és „Adatok a gyógyászat történe-

téhez Pozsonyban" czím, levéltári kutatásokon alapuló munkái.
Vetter K. Pál, szlszeti és borászati felügyel, szakíró, a „Westung,

Weinbergsbote" szerkesztje, szül. Pozsonyban 1856-ban. Elbb egyes nagyobb
uradalmakban mködött, majd a Pettau közelében fekv Ankersteinba került

gr. Wurmbrand uradalmába. Közhasznú mködése alatt Pettau városa és az
ottani gazdasági egyesület több izben megtisztel küldetéssel és feladattal

bízta meg. 1889-ben Sopron város megválasztotta a „János-szltelep" igaz-

gatójává és filloxera-ügyi biztossá. 1891-ben a soproni tanítóképz tanára

lett és 1896-ban neveztetett ki szlszeti és borászati felügyelvé és mint
ilyen a pozsonyi m. kir. vinczellériskola szaktanára lett.

Munkái: Adatok a peronoszpóra elleni küzdelem- és védekezésrl. (Magyar és német
nyelven 1889.) — Die Cultur der Amerikanischen Reben. — Szakczikkei az általa kiadott

ós szerkesztett „Westung. Weinbergsbote"-ban jelennek meg.

Viktorin József, szül. Zavaron 1822 márcz. 22-én. 1866-ban visegrádi

plébános. Szerkesztette Palarikkal a „Concordia" ez. tót almanachot. Irt

ezenkívül nyolez különféle mvet, melyek közül különösen kiemelend
„Visegrád hajdan és most" czím 1872-ben megjelent munkája.

Vöröss Ferencz, galántai r. kath. tanító és szerkeszt, mint ilyen a szer-

kesztése alatt megjelen „Galánta és Vidéke" czím lapban fejt ki hasznos

irodalmi tevékenységet. Tanügyi czikkeivel és értekezéseivel a nagyszombat-
vidéki r. kath. népnevelk egyesületében már számos díjat nyert. Ezenkívül

mkedveli eladásra szánt színmveket is ír, melyeket rendszerint az ottani

iparos-kör, melynek elnöke, nagy tetszés mellett szokott színrehozni.

Vutkovich Sándor dr., a „Nyugatmagyarországi Híradó" politikai napilap

alapítója és fszerkesztje, 1874 óta a pozsonyi kir. jogakadémia filozófiai

karának nyilv. rendes tanára. A 70-es években több mint 100 népies felolvasást

tartott, a miért a pozsonyi hölgyek ezüst serleggel tüntették ki. 1873-ban

alapította a „Pozsonyvidéki Lapokat", majd késbb szerkesztje volt a „Pozsony-

megyei Közlöny"-nek, 1890 óta pedig Nyugatmagyarország egyetlen magyar
nyelv politikai napilapjának, a „Nyugatmagyarországi Híradó"-nak felels,

majd fszerkesztje. 1874-ben alapította a pozsonyi Toldy-kört. 16 évig volt

annak egyik ftisztviselje s több éven át elnöke. Jelenleg a kör tiszteletbeli

elnöke. Elnöki minségben 22 helyen nyitott magyar tanfolyamot idegen ajkúak

részére és számos felolvasást rendezett az ország legels tudósaival. O ren-

dezte Toldy Ferencz félszázados és Tóth Kálmán negyedszázados írói jubi-

leumát és a Vörösmarty és Virág Benedek-féle nemzeti ünnepeket. Trefort

Ágost kultuszminiszter két izben nyilt levéllel tisztelte meg. Tamaskó István

hírneves nyelvtudós neki ajánlotta a „Szózat" latin fordítását. Pozsony törvény-

hatósági bizottságának 2 évtizeden át tagja. A millennium alkalmából tar-

totta az ünnepi beszédet a város nevében. 20 év óta igazgatótanácsos a n-
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Ifj. Vutkovich
Sándor.

Vutkovich
Ödön

preparandiában. Sok évig elnöke volt a pozsonyvárosi iskolaszéknek, a

Széchenyi-körnek stb. Szakolczán az támogatásával alakult a Gvadányi-

kör, melynek tiszteletbeli tagja. Tagja számos magyarországi tudom, körnek

stb. Mint író, irodalomtörténeti és nyelvészeti irányban mködött. A Petfi-

kultusz terjesztése érdekében számos idegen nyelv czikke jelent meg külföldi

Lapokban is. Az és gróf Zichy József kezdeményezésére alakult a pozsonyi

magyar színpártoló egyesület. Munkatársa több szépirodalmi, politikai és

szaklapnak. Irodalmi munkái közül a legelterjedtebbek : „Magyar írók albuma"
(1873), „Magyartalanságok" (1899), „Magyarosan" (1890), a „Teremtés koronája"

(1903). A Petfirl kiadott munkái nagy kelendségnek örvendtek, különösen

a „Töredékek Petfi Sándor életébl" (1883). Ünnepi beszédei mind meg-
jelentek külön kiadásban.

Vutkovich Sándor dr. ifj., bvebb életrajzi adatait szülvármegyéje mono-
gráfiájában fogjuk közölni.

Önállóan megjelent müvei: A miniszteri felelsség, 1894. — A párbaj, 1895. — A fels-

házak szervezete a fbb államokban, 1896. — Párisi emlékeimbl, 1900. — Oroszországi úti

emlékeimbl. 1902. — A kötelez szavazás, 1903. — Miért Wien és nem Bécs, 1904. — Sajtó

alatt van „A magyar alkotmányjog" ez. nagyobb szabású mve, továbbá a „Wahlpflicht" ez.

német tanulmánya. Azonkívül tömérdek czikke jelent meg- a régi „Pozsonyvidéki Lapok"-ban,
„Pozsonymegyei Közlöny"-ben, „Nyugatmagyarországi Hiradó"-ban stb. Némelyik hosszú
tanulmányszámba is ment, pl. Zichy József gróf chinai és mongol utazásáról szóló czikk-

sorozatai. Jogi dolgozatai a „Jogtudományi Közlöny"-ben, a „Jogállam"-ban, stb. láttak

napvilágot.

Vutkovich Ödön dr. szerkeszt, szül. Pozsonyban 1873 aug. 23-án. Pozsony
szab. kir. város tb. aljegyzje, majd Pozsony vármegye tb. szolgabírája volt.

Irodalmi mködését atyja, id. Vutkovich Sándor lapjánál, a „Nyugatmagyar-
országi Hiradó"-nál kezdte és fejtette ki. 1902-ben vette át a lap szerkesztését,

mely ma egyike a legjobban szerkesztett vidéki napilapoknak és a szerkesz-

tkön kívüf oly munkatársakkal dicsekszik, mint Ortvay Tivadar drv Albert

József, Nozdroviezky Jen, Ejury Jen dr., Nagy Olivér dr., Gébay Miklós,

Hamvas József, Kumlik Emil, Szörényi László dr., Belányi Tivadar, Somogyi
Gyula, Kovács Sándor, Reiff Mariska, Pávai-Vájna Gábor dr., Király Béla,

Seydl Károly stb. O írta e kötet számára Pozsony város leírását.

Wagner Lajos dr., nem lévén megyebeli születés, itt csak pozsony-
megyei mködésével foglalkozhatunk. 1874 óta a pozsonyi állami freál-
iskolában a magyar és német nyelv, irodalom és bölcselet rendes tanára.

Tíz évig tanította a szerb nyelvet a pozsonyi fels kereskedelmi iskolában

és tíz évig a tót nyelvet az ev. liczeumon. A tanító-egyesületnek tizenkét

év óta elnöke. A mvészek és nyelvtanítók egyesületének választmányi tagja.

A pozsonyi orth. izr. polgári iskolánál a magánvizsgálatok biztosa. Iskola-

széki tag. A magyar közmveldési egyesület választmányi tagja A torna-

esyesület és a magyar állami alkalmazottak egyesületének tiszteletbeli tagja.

Huszonöt évi tanári mködése alkalmából miniszteri elismerésben részesült.

(1896.) Jegyzkönyvi elismerésben részesült Pozsony szab. kir. város törvény-

hatósági bizottsága részérl, hogy a pozsonyi tudomány-egyetem tervezetét

megírta és saját költségén kiadta (1900).
Pozsonymegyei vonatkozású irodalmi mködése: A pozsonymegyei régészeti és történelmi

egyesület értesítje (3 füzet) — Pozsonymegye helynevei. I. — Pozsony vármegye földrajza

(Orbók Mórral együtt). — Kupeczky János élete és mvei. — A pozsonyi tudomány-egyetem
tervezete. Pozsony, 1900. — Erdri szakiskola a Kis-Kárpátok vidékén. 1902.— Számos irodalmi,

pedagógiai, politikai, közmveldési czikket irt a hazai magyar és német tudományos folyó-

iratokban és hírlapokban.

Wertner Mór dr., történetíró, született Spáczán 1849 július 26-án. 1872-ben wertner Mór.

megszerezte a bécsi egyetemen az orvostudori oklevelet, mire még ugyanazon
évben a komárommegyei Csúzon mint gyakorló orvos letelepedett. 1874-ben
Szempczre költözött, hol 1878-tól 1890-ig mint körorvos mködött. 1890-tl
1893-ig Pozsonyban tiszteletbeli megyei forvos. A temesmegyei Csákován
rövid ideig mint gyakorló orvos mködvén, lakhelyét 1894 végén az esztergom-
megyei Muzslára tette át, hol mint a párkányi járás tiszti orvosa jelenleg is

tartózkodik. A magyar heraldikai és genealógiai társulatnak igazgató-választ-
mányi, a hunyadmegyei régészeti és történelmi társulat tiszteleti, a bécsi

„Adler" és a berlini ..Herold" ez. herald.-geneal. társulatok levelez-tagja.
1875 óta foglalkozik történettudománynyal. 1 884-ig jóformán csak orvostörté-

neti és közegészségügyi dolgozatokat írt, melyek többnyire a „Gyógyászat",

Wagner Lajos.
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„Közegészségügyi Kalauz" és különféle bécsi és németországi szaklapokban
jelentek meg; 1884 óta azonban nagyobbára történelmi,, elssorban genealógiai
kutatásokkal foglalkozik, melyeknek eredményeit az Árpádház és hazánk tör-

ténelmi nevezetesség családaira vonatkozó felfedezések, helyreigazítások és
felderítések alakjában sikeresen letéteményezte.

Fontosabb munkái és dolgozatai : A középkori délszláv uralkodók genealógiai története.
— A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. — Az Árpádok családi története. —
IV. Béla király története. — Zsigmond királynak egy ismeretlen házassági összeköttetése.
— Kemény fia Lrincz nádor és utódai. — Középkori magyar orvosok és gyógyszerészek.
— A Güssingiek. — A Gara'ak. — V. Dénes nádor nemzetsége. — Garammikolai Bázs
országbíró. — A Kórógyiak se. — A Zichy-család sei. — A lévai Csehek. — Az els havas-
alföldi vajdák. — Margit császárné fiai. — A stájer Treun család magyar vonatkozásai. —
Zsigmond király magyar kísérete Rómában 1433-ban. — Ki volt Hédervári Kont István ? —
Margit, neuemburgi várgrófn. — Adalékok a genealógia történetéhez. — Az Anjouk gene-
alógiája. — A Drugethek genealógiájához. — A Franköiak. — Családtörténeti adalékok. —
Az Árpádkori nádorok genealógiája. — Nemzetségi kutatások. — A Bátoriak családi történetéhez.
— Adalékok a Csák-nemzetség történetéhez. — Az Árpádkori ország- és udvarbírák gene-
alógiája. — Megjegyzések a Karácsonyi-féle „Magyar nemzetségek a XIV. század közepéig"
ez. munkára. — Trencséni Máté utódai. — A Margit-legenda genealógiai és földrajzi adatai.
— Szócsényi Tamás erdélyi vajda. — Misza nádor és családja. — Két Lrincz nev erdélyi
vajda — Pál fia Miklós, erdélyi vajda. — A Kökényes-Rajna nemzetség Erdélyben.— Meráni
Gertrúd gyilkosai. — A Rákócziak családi történetéhez. — A fejedelmi Rákócziak leszármazása.
A két Böbék Imre — Az erdélyi németek bevándorlása és a szebeni prépostság a XIV. század

végéig.— Megjegyzések okmánytáraink egynéhány erdélyi vonatkozású darabjához.— Az Árpád-
kori erdélyi vajdák ismeretéhez. — Adalékok az erdélyi archontologiához. — Herbert vajda.—
Hunyadmegye legrégibb tisztikara. — A Hunyadiak. — Megjegyzések a „Hermann'' nemzetség
hunyadmegyei elágazásához. — Márton hunyadmegyei fispán családja. — Adalékok Eszter-
gommegye és vidékének legrégibb történetéhez. — Az Árpád-kori megyei tisztviselk. — Die
Grafen von Sanct-Georgen und Bsing. — Die Grafen von Mattersdorf-Forchtenstein. —
Schlesisch-ungarische Allianzen. — Auslandische Geschlechter in Ungarn. — Der letzte

Arpadenkönig. — Die Ellerbach von Monyorókerék. — Genealogische Forschungen. — Prinosi
k poznavanju hrvatskih banova od godine 1105 1225. — Eine unbekannte schlesisch-kroatische

Allianz. — Glossen zu zwei kroatischen Urkunden. — Itinerar der Könige Stefan V. und
Ladislaus IV. — Itinerar des Königs Ludwig I. — Két Árpádkori országnagy családja. —
Az Árpádkori udvari tisztviselk sorozata. — Genealogie in Ungarn seit 1883. — Historisch-

genealogische Unrichtigkeiten. — Glossen zur Geschichte der Medizin. — Árpádkori orvosi
adatok. — Az ókori orvosi rend állásáról. — Über die Fortpanzungsidee der Altén. —
Beitrage zur Geschichte der Genealogie. — Die Wojwoden Siebenbürgens im Zeitalter der
Arpaden. — Die Wojwoden Siebenbürgens im XIV. Jahrhundert. — Urgeschlechter in Sieben-
bürgen. — Siebenbürgens Komitatsbeamtenkörper bis zum Ende des XIV. Jahrhunderts. —
Zur Familiengeschiche der Herzoge von Sachsen-Lauenburg. — Über die Verwerthung der
historischen Geographie in der Genealogie. — Zur Familiengeschichte der Hohenzollern. —
Markgraf Georg von Brandenburg in Ungarn. — Orvostan és vallás. — A genealógiai tanul-

mányok mvelésének terjesztésérl. — Genealógia és történelem. — Az oszlári és pelbárthidai

Majsfi-család stb. stb.

windisch k. g. Windisch Károly GotWeo, földrajzi író, szül. Pozsonyban 1 725-ben. Nagy
nyelvismeretei voltak. Külföldi utazásai után szülvárosa szolgálatába lépett,

hol fokozatosan emelkedve, polgármesterré lett, s e mellett irodalommal is

foglalkozott.
Fbb müvei : Politische, geografische und historische Beschreibung des Königreiches

Ungarn. Pozsony, 1772. — Kurzgefasste Geschichte der Ungarn. U. ott, 1778. — Geografie

des Königreichs Ungarn. Két kötet. U ott, 1780. Geografie des Grossfürstenthums Sieben-

bürgen. U. ott, 1790. — Briefe über den Schachspieler des Herrn von Kempelen. Basel,

1783 ; holland nyelven Amsterdam 1785, francziául Bázel 1783. — Ezen kívül számos
más alkalmi mvet, szépirodalmi és egyházi munkát írt. Több lapot és folyóiratot is szer-

kesztett : DerFreund der Tugend (1767 ti 69-ig); Pressburgisches Wochenblatt (1771

ti 1773-ig); üngarisches Magazin (1781-tl 1788-ig és xíj folyam 1791-tl 1793-ig) czímeket.

woia Ger. Wolff Ger dr., a pozsonyi ker. és iparkamara titkárának életrajzi adatait

szülvármegyéje monográfiájában fogjuk közölni. Itt csak pozsonyi vonatko-

zású mködését méltatjuk. 1898 óta titkára a kamarának és e különösen
ipari és kereskedelmi tekintetben fölötte exponált, de nemzetiségi szempontból
is kényes helyen fontos, hazafias missziót teljesít és e határszéli vármegyében
az ipar és kereskedelem magyarosításának és a hazai ipari és kereskedelmi

érdekek támogatásának szóban és írásban lelkes szószólója. Egyik kiváló

érdeme, hogy az idejövetele idejében a különféle közgazdasági érdekek kép-

viseli között áthidalhatatlanoknak látszó ellentéteket néki eloszlatni és a

széthúzó elemeket egy közös táborba egyesítve, hazafias együttmködésre
serkenteni sikerült.

Számos szakezikken kívül fontosabb müvei : A magyar vasutak története. Bpest,

1898. — A magyar vasutügy kezdete. Pozsony, 1898. — A betegsegélyezés ügye. Pozsony,

1899. - • A pozsonyi exportmarhavásár. Pozsony, 1899. — A vármegye közgazdasági
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állapota, négy évfolyam. — A pozsony-bécsi villamos vasút. Pozsony, 1903. stb. irta e

munka számára az iparra, kereskedelemre, pénz- és hitelügyre és a közlekedésügyre
vonatkozó fejezetet.

Zach Ferencz Xavér (báró) csillagász, született Pozsonyban 1754 jún. Zach Ferencz.

4-én, meghalt Parisban 1832 szept. 2-án. Ifjú korában az osztrák hadseregben
szolgált és mint tiszt felmérési munkálatokat végzett. Késbb Ern szász-

gothai nagyherczeg szolgálatába lépett, ki t idvel az ezredesi rangig léptette

el. Midn a nagyherczeg a Gotha melletti Seebergen csillagászati obszerva-

tóriumát felállította, Zach lett annak igazgatója és e hivatalt 1789-tl 1806-ig

viselte. Késbb a gothai herczegnt franczia és olaszországi utazásain kísérte,

mely alkalommal 1800-tól 1813-ig Marseille közelében csillagászati megfigye-

léseket végzett. 1815-ben Genovába utazott, hol néhány évet töltött és egy
obszervatóriumot alapított, végre pedig Parisba költözött. A M. Tud. Akadémia
1832 nov. 10-én választotta tagjává. 1790-ben figyelte meg a Mars oppozi-

czióját, 1802 és 1805-ben pedig a Merkúr átvonulását a napon.

Nevezetesebb müvei: Novae et correctae tabulae motuum solis. Gotha, 1792. — Tabulae
speciales aberrationis et nutationis. Két kötet. 1806. — Nouvelles tables d'abérration et de
nutation pour 1804 etoiles. Marseille, 1812. — Supplement aux tables d'abérration stb. U. ott,

1813. — L'attraction des montagnes et ses effets sur les fils de plomb. Avignon. 1814. Két
kötet. — Szerkesztette a következ folyóiratokat: Monatliche Correspondenz zur Beförderung
d. Erd- u. Himmelskunde. Gotha, 1806-tól. Ugyanez francziául is megjelent. — Allgemeine
geographische Ephemeriden. 1796.

Zádory János, egyházi író, r. kath. pap, esztergomi hittanár, született zádory János.

Kátlóezon 1831 nov. 6-án. Számos egyháztudományi munkát írt. Szerkeszti

az „Uj Magyar Sion"-t és a „Katholikus Lelkipásztor"-!

Zandt Ödön, pozsonyi prépost-kanonok, plébános, szül. Pozsonyban 1848 Zandt 0dön -

nov. 16-án, Pappá szenteltetett 1872 jún. 19-én. Ez évtl káplán Szent-
mihályfán, 1878-tól plébános Egyházkarcsán, 1888-tól a pozsonyi Emericanum
aligazgatója, (ez idben Frigyes fherczeg gyermekeinek hitoktatója), 1893-ban
a pozsonyi társaskáptalan tagja és belvárosi plébános.

Munkái: A katholikus gyermeknevelés tíz parancsolata katholikus szülk számára.
Magyarázta Clericus Frigyes. Magyarította Zandt Ödön, egyházkarcsai plébános. Eger, 1886.

Második kiadás. Pozsony, 1900. — Mint a „Magyar Sión" munkatársa könyvismertetéseket írt

Karcsai név alatt. „A kereszténység védelme dióhéjban" czím jeles dolgozata a M. Sión
1887 okt., nov. füzetében jelent meg. 1904-ben a „ Jó pásztor" egyházszónoklati folyóiratban

közölt alkalmi szentbeszédeket. O írta e munka számára a kath. egyházra vonatkozó fejezetet.

Zelliger Alajos, áldozópap és kiváló egyházi író, szül. Zohoron 1863 zeiiiger Alajos,

jún 27-én. Mint szerpap 1885-ban fvárosi hitoktató lett. Három évi hitok-

tatói mködése után 1888 jún. 21-én Nagyszombat szab. kir. városi káplán
és káptalani karkáplán, ugyanazon év aug. 29-én egyúttal kir. kath. tanító-

képzintézeti tanár, 1891-ben kath. legényegyesületi elnök, 1895—96-ban
ideiglenes tanítóképzintézeti igazgató, 1897-ben nagyszombati érsekhelynöki
titkár és jegyz lett. 1904-ben tiszt, pápai káplánná nevezték ki. Már pap-
növendék korában sokat foglalkozott az. irodalommal és több pályadíjat nyert.

1886 szept.-ti 1888 jún. 15-ig fmunkatársi minségben szerkesztette a

..Népnevel" czím kath. tanügyi lapot.
Munkái : 1. Simor János herczegprimás, bíbornok és esztergomi érsek vázlatos élet- és

jellemrajza. Bpest, 1886. — 2. Esztergomvármegyei írók. Pályadíjjal koszorúzott m Bpest,
1888. — 3. Egyházi írók csarnoka. Nagyszombat, 1893. — Az utóbbim az irodalomtörténettel
foglalkozóknak nélkülözhetetlen forrásmunka. Jelenleg is nagyobbszabású bibliográfiai

munkán dolgozik.

Zelliger József, tankönyvíró, 1853—54-ben r. kath. iskolai tanító Nádason, zeiiiger József,

késbb Nagyiévárdon. Szakmködéséért és szakdolgozataiért 1863-ban dicsér
oklevelet nyert. Nemsokára Malaczkán igazgató-tanító lett és 1872-ben a
nagyszombati tanítóképezde igazgató-tanára. 1886-ban halt meg. Nagyszom-
batban való mködése alatt különösen a népiskolai tankönyvirodalmat gazda-
gította. Összesen 53 tankönyvet írt és 1880-ban megindította a „Népiskolai
figyelt".

Zelliger Vilmos, áldozópap. Szül. Zohoron 1862 máj. 26-án. Felszen- zeiiiger viimos.

teltetett 1884-ben. Már mint szerpap fvárosi hitoktatóvá, lett. 1887-ben
Budapesten terézvárosi segédlelkész. A „Népnevel" czím szaklapnak 1888-tól
fmunkatársa, 1892 óta pedig szerkesztje. Számos czikket, értekezést, könyv-
bírálatot stb. írt különféle lapokba és folyóiratokba, úgy a saját, mint Boldog-
falvi. Mester stb. nevek alatt.
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ziohí Ferenci. Zichy Ferencé (gróf), tárnokmester, született Pozsonyban 1811 január
24-én, meghalt 1897-ben. Közpályáját Pest vármegyénél kezdte, lionnan az
udvari kanczelláriához került titkárnak. 1839-ben Fiume alkormányzója. Két
év múlva az újonnan alakított pozsonyi váltótörvényszék elnöke lett. Több
pénzintézet, így különösen az els pozsonyi takarékpénztár, neki köszöni
létét. Ugyanezen idben kezdeményezte a szolnok—pesti vasútvonal építését.

1847-ben a helytartótanács ideiglenes elnökévé neveztetett ki, 1848-ban pedig
Széchenyi István államtitkárnak vette maga mellé. Az 1849-iki orosz invá-
ziókor Paskievics hadseregében fbiztos volt. 1851-ben a magyar érdekek
mellett kelt síkra Bécsben, de eredménytelenül s azért visszavonult. 1854-ben
Miksa fherczeg udvarmestere lett, ki ez idben Lombardia és Velencze
kormányzója volt. 1861-ben újra hivatalt vállalt. Nógrád vármegye fispánja
Lett, de a mint az alkotmányos idszak véget ért, ismét visszavonult és

Leginkább gazdaságával foglalkozott. Különösen a bortermelés terén tnt ki.

1874-ben konstantinápolyi nagykövet lett, s ez állásában az orosz-török

bábomban nevezetes szerep jutott osztályrészéül. 1879-tl fogva birtokán élt.

A delegáczióban mint a külügyi bizottság elnöke vett részt.
Zichy József. Zichy József gróf, frend, v. b. t. tanácsos, a vaskoronarend nagy-

keresztese. Született 1841-ben. Tanulmányait Pozsonyban és Bécsben végezte,

jogi doktorátust szerzett és ezután nagy utazást tett Török- és Görögországban,
Kisázsiában, Palesztinában, Egyiptomban, Orosz- és Németországban stb.

Hazatérve, a kir. kúriánál mködött 1865-ig, a mikor orsz. képvisel lett.

1867-ben a kereskedelmi minisztériumban osztálytanácsos, majd közmunka-
és közlekedésügyi miniszter. Már elbb, 1870-ben Fiume kormányzójává, majd
Pozsony vármegye fispánjává neveztetett ki, de ez állásokról lemondott.

zichy Nándo.-. Zichy Nándor (gróf), született Pozsonyban 1829 nov. 26-án. Politikai

és jogi tanulmányait Bécsben végezte, hol filozófiai doktori czímet is nyert.

Azután gazdálkodott, az országos gazdasági egyesületben is szerepelt, de a

politikától az abszolút kormány ismételt felszólításai daczára távol tartotta

magát. 1861-ben Fejérmegye alispánjává választották. A Majláth-Sennyei
féle provizórium alatt a helytartótanács alelnöke lett. 1863-ban egy politikai

sajtóperbl kifolyólag börtönre, a kamarási méltóság és a grófi czím elvesz-

tésére ítélték. A kiegyezést követ els alkotmányos országgylésen a rácz-

almási kerületet képviselte s a Deák-párt híve volt. 1875-ben Székesfehér-

vártól kapott mandátumot. A fúzió után a Sennyey-féle konzervatív párt

egyik ftámasza volt. 1884-ben szervezte az ellenzéket, mely a zsidók és

keresztények közötti házasságról szóló törvényjavaslat ellen tömörült. Az
egyházpolitikai küzdelmekben, s újabban a már szentesített törvények eset-

leges revíziójára vonatkozó törekvésekben a ..Néppárt" egyik vezéreként

vesz részt.
Zsámboki János. ZsámboH (írói néven Sambucus) János, író. Született 1531-ben Nagy-

szombatban. Híres orvos, jeles költ és történettudós volt. Bécsben Miksa
király udvari orvosa lett, ki is császári tanácsossá és történetíróvá nevezte ki.

Bens viszonyban és élénk levelezésben állott Európa összes tudósaival és

rendkívüli irodalmi tevékenységet fejtett ki. Munkáinak száma meghaladja a

harminczat. Kiadott római írókat kommentárokkal, magyarországi történet-

írókat becses bevezetésekkel és függelékekkel. Meghalt Bécsben 1584-ben.

zsigárdy Aladár. Zsigárdy Aladár, orvos, szül. Galántán 1854-ben. Az orvosi egyetemet

Budapesten végezte. Korányi tanár klinikáján gj^akornok volt Késbb
Pozsonyba jött, hol 2 évig a bábaképzben mint tanársegéd és 2 évig mint
másodorvos az állami kórházban mködött. A vármegye 1883-ban egyhan-
gúlag pozsonyi járási orvossá választotta. Késbb letette a tiszti orvosi, majd
a törvényszéki orvosi vizsgát is. 1891-ben törvényszéki fogházorvos lett és

1896-ban a törvényszéki orvosi teendkkel bízatott meg, végre 1901-ben el-
adója lett a törvényszéki orvostannak a pozsonyi kir. jogakadémián és 1900-ban

vármegyei forvos. Több eladást tartott a pozsonyi Toldy-körben és az orvos-

természettudományi egyesületben.
Zsigárdy Gyula, született Pozsonyban 1850 szept. 29-én. Középiskolai

tanulmányait szülvárosában, Nagyszombatban és Esztergomban, a jogot

Pozsonyban és Budapesten végezte. 1896-ban galántai képvisel. Munkája

:

Kis világok, nagy világok.

Zsigárdy Gyula.
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Zsigmondi/ Vilmos, született Po-

zsonyban 1821 május 25-én, meg-
halt

' Budapesten 1888 deczember

21-én. 1844-ben összeállította Ma-
gyarország és Ausztria bányászatá-

nak 1842-ig terjed statisztikáját,

1846-ban resiezai bányagondnokká,
i 8 tö-ban ugyanoda fnökké nevezte

ki a magyar kormány. 1849-ben, 3

hónappal a világosi katasztrófa

után elfogatván, vasban töltend 6

évi fogságra ítélték és az olmützi

várba küldték. Innét 1850 vége felé

kiszabadulván, Sándor gróf anna-

völgyi kszénbányáját kezelte, 1860-

ban pedig ipjának Resieza mellett

fekv szekuli kszénbányáját ren-

dezte, míg ugyanazon évben Buda-
pestre Jött, mint bányászati ügy-
viv. Elénk részt vett az 1861-iki

országbírói értekezletnek a bánya-
jogra vonatkozó tanácskozásaiban.

1864-ben írta meg Bányatanát. 1865-

ben a harkányi hévforrást egy 37 -

8

m. mély fúrólyukkal szerencsésen

felfogta. Ezután gyorsan következ-

tek mély fúrásai : a margitszigeti

1866—67-ben 119"5 m., a lipiki

1868—1870-ben 2345 m., az alcsuthi 1870-ben 183 m. mély és végre a buda-
pesti városligeti 1868—78-ban 970 m. mély kútnak a fúrása. A hetvenes évek
közepe felé elvesztette bal szeme világát. Az országgylésen 1875-tl 1888

végéig Selmecz és Bélabánya képviselje volt. Leginkább az fáradozásainak

köszönhet az elaggott bányászoknak és özvegyeiknek ellátására vonatkozó
szabályzat életbeléptetése. Az 1873-iki bécsi, a késbb rendezett párisi,

továbbá a székesfehérvári és az 1885-iki budapesti kiállításokon mint juror

mködött. Az kezdeményezésére jött létre 1885-ben a bányászati kon-
gresszus, melynek elnöke is volt. Tagja volt 1875 óta a képviselháznak
és a fvárosi közmunkák tanácsának. A Magy. Tud. Akadémia 1868-ban
választotta tagjává ; ugyanazon évben a király a Ferencz József- rend lovag-
keresztjével díszítette fel; 1878-ban pedig a franczia becsületrend lovag-
keresztjét nyerte. 1872-ben királyi tanácsos lett. 1884-ben Selmecz és Béla-
bánya városok díszpolgárukká választották.

Zsigmondy
Vilmos.

ZSÁMBOKI (SAMBUCUS) JÁNOS.

Mereurius
Veiidicus.

A pozsonyi magyar hírlapirodalom történetét nagy alapossággal meg- Hírlapirodalom.

írta id. Vuikovich Sándor dr. E kitn munkájából a következ részleteket

közöljük.

..Szerfölött érdekes dolog, hogy Pozsonyban indult meg az els hazai hírlap

{Mereurius Veridicus ex Hungária), s hogy Pozsonyban látott napvilágot az els
magxjar nyelv újság. Pozsony tehát a bölcsje a magyar hírlapirodalomnak/'

„Thaly Kálmán történetbúvárunk állítása szerint, a Mereurius Veridicus

mintegy ellenlábasa volt a Wienerisches Diariumnak (Bercsényi gróf „nyom-
tatott hazugságoknak" nevezte el), mely a szabadságharcz magyarjait „per
Rebellen" traktálta."

A „Mereurius Veridicus ex Hungária", Thaly Kálmán kutatásai szerint,

hat évfolyamon át fennálló rendszeres heti, utóbb havi közlöny volt. 1705.

év tavaszától egészen 1711. tavaszáig, vagyis a kuruezvilág végéig. Bizonynyal
büszke lehet Pozsony arra, hogy, habár latin nyelven, de mégis falai között
jelent meg az els magyarországi hírlap. Gróf Esterházy Antal generális
kezdte s a szabadságharcz két f vezéralakja, Rákóczy és Bercsényi rendszere-
sítették és folvtatták."
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Nova
Posoniensia.

M.igyar
Hírmondó.

..1721-ben Bél Mátyás érdemes történetíró adta ki latin nyelven, szintén
Pozsonyban, a ..Nova Posoniensia" czím hetilapot, a mely azonban alig két
évi fennállása után megsznt. (Legteljesebb példánya a Magyar Tud.
Akadémiának a könyvtárában van.) Bél hírlapjának havi utolsó számához
egy Qielléklap volt csatolva Sillabus rerum memorabilium, mely a hónapnak
fbb eseményeit tárgyalta. Ez volt tehát a második magyarországi hirlap.

(B helyütt megjegyzem, hogy a fentebbiek alapján tévesen van az „Athenaeum
Kézi Lexikonában", hogy a „Nova Posoniensia"' (magyarul: Pozsonyi újdon-
ságok) a hazai hírlapirodalom legels terméke, továbbá az sem való, hogy
Bél szerkesztette az els magyarországi hírlapot.

"

„Végre-valahára aztán 1780 januárius hó elsején megindult Pozsonyban
a ..Magyar Hírmondó" , az els magyar hírlap. Szerkesztje Ráth Mátyás volt,

ki azt tervezte, hogy nemzetének szunnyadó lelkületét: felrázza, s hogy fogé-
konyává tegye nyelvünk mvelésére. Patzlcó Ferencz Ágoston könyvnyomtató
mhelyében jelent meg a lap. Ráth nemcsak szerkesztette a „Hírmondót' 4

,

hanem maga írta egészen, st javította is. Ráthnak sokat kellett küzdenie
s azért meg is vált már 1782-ben a laptól s a 101. levélben érzékenyen
búcsúzik el a közönségtl három évi szerkesztés után."

„Felvethetjük azt a kérdést, hogy mi volt az els magyar lap pro-
grammja? Ráth Mátyás 16 pontban tette közzé a tudnivalókat „A magyar hir-

det leveleli eránt való Tudósítás'
1 czím hirdetményben. Ebbl megtudjuk, hogy

az els magyar hírlap, a „Hírmondó" 1780 év új esztendejének napján „jött

világosságra", s hogy a pénzt és szellemi dolgozatokat Patzko Ferencz
Ágostonnak könyvnyomtató mhelyébe kellett Pozsonyba küldeni a programm
12. pontja értelmében így : „A Magyar Hírmondónak Posonba vagy : Patzko
Uram Könyvnyomtató Mhelyébe adassék Posonban." Tovább így folytatja

:

„Azoknak, a kik személyesen kívánnak az íróval Jevelezzeni, kedvesen és

köszönettel fogja venni tudósításokat, és mindenkori kész válaszszát ajánlja.

Nem is kívánván holmi neve-vesztett hírhordó lenni, az ilyeneknek kedvéért
imé maga nevét teszi — Rát Mátyás."

A „Hírmondó" magyarságát illetleg az van mondva a programmban,
hogy „A mi a Magyarságot illeti, a mellyel a „Hírmondó" élni fog az, az

alföldi Tisza-mellyéki, de a Duna-mellyékivel és Erdélyivel elegyedett

lészen. Ezt tartja az író leghelyesebbnek." A rovatok czímei érdekesek,

így például „Hazánkbeli történetek", „Hadi dolgok," „Széllyel a világon,"

„A szárazon történt dolgok," „A tengeren történt avagy történhetett dolgok"
stb. Ráthnak munkatársai közt találjuk Révait, Baróti Szabó Dávidot. Búcsúzó
mondókájában 1782. év utolsó 101. Levelében azt mondja Ráth Ekképen
véghez vittem azon kötelességemet, mellyet három esztendkre önként
magamra vállaltam."

„A szerkesztés gondjai ezután alistáli és padányi Máttyus Péterre nehe-
zedtek, a ki alatt azonban a lap folytonosan hanyatlott. Erre 1783. év

deczember havában Révai Miklós, a magyar történeti nyelvtudomány meg-
alapítója vette át a lap szerkesztését, ki az 1784. év els számához nyomatott

„Új esztendre való ige az elején, de azután egyéb is" czím beköszön-
tjében tette közzé programmját. Id. Szinnyei József azt írja, hogy Révainak
négy havi mködését eléggé megkeserítették a hozzája irt levelek, ezekben
azt is szemére vetették, hogy nem katholikus paphoz ill foglalkozás a

szerkesztés ; tehát innen is tova zték t az elkeseredés és lángelméjének

fel-fellobbanó tervei.

„A tüzes Révai nem volt politikusnak való, jegyzi meg róla Bánóczi.

De az elismerés hangjaival is találkozott. Benk József írja hozzája: „Ha igy

folytatod a Magyar Hazától sokat érdeml hivatalodat, reménlhetjük anyai

nyelvünknek álomba indult állapotjából való felserkenését. magyar égnek
csillagai, mosolyogjatok ennek a„ szíves igyekezetnek." Révai 1784-ben,

május havában megvált a laptól. Ot Bartzafalvi Szabó Dávid, a nyelvújítás

egyik oszlopos tagja követte, ki a lapot május és június hónapban szer-

kesztette. Nyelvújító mködése 1786-tól kezdve, vagyis a Magyar Hírmondó
leveleinek írásától datálódik."

..Ezután egy ismeretlen szerkeszt volt, majd 1884 szept. 25-én Szacsvai

Sándorra hárult a szerkesztség gondja. Gróf Kemény József így nyilat-
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kozott róla: „a maga idejében jelesebb, eszesebb és genialisabb honfiaink

sorában tündöklött". Ferenczy József pedig azt írja, hogy: „Czikkeibl nem
egyszer valódi publiezistai szellem sugárzik ki." Szóval Szacsvay ügyes és

eleven tollú szerkeszt volt, amiért lapja közkedveltségnek örvendett. 1786-ban

a 36-ik számmal megvált a laptól, mert Patzkóval összezördült. Ezután post

tot diserimina rerum az óv végéig Bartzafalvi szerkesztette, ki ekkor 24 éves

volt. Késbb Tállyai Dániel, pozsonyi evang. licz. tanár folytatta a lap szer-

kesztését. A Magyar Hírmondó azután sok apró szerkesztváltozás után
megsznt 1788-ban október hó 8-án, a 80-ik Levéllel. Ez volt az idszaki
magyar sajtó úttörje, melytl nem lehet megtagadni, hogy mveldés-
történeti jelentsége volt, s hogy fényt árasztott Pozsonyra, mely bölcsje
volt az els magyar nyelv hírlapnak 1780 januárius 1-tl kezdve."

..1837-ben (júl. 4-én) megindult Pozsonyban a „Hírnök". Szerkesztette Hírnök.

Balásfalvi Orosz József. Egy évvel késbb a „Századunk" ez. melléklapot

csatolta hozzá. A „Hírnök" aulikus szellem politikai, tudományos, mvészi
és mulattató folyóirat volt s nyolez évig élt. A pozsonyi szent András temet-
ben nyugvó Csató Pál, a mérges kritikus, egyike volt a „Hírnök" legélén-

kebb tollú munkatársainak. Garai János, a füllentéseirl híres „Obsitos"-nak
költje, Gasparich Márk, szent ferenezrendi áldozópap, a késbbi nemzeti
vértanú, a ki bitófán végezte életét, szintén a „Hírnök" oszlopos tagjai közé
tartoztak. Gróf Dessewffy Emil, Aurél és József is dolgoztak Orosz lapjába.

A ..Képeddel alszom el" és a „Kitárom reszket karom" czím országszerte

kedvelt dalok költje, Kunoss Endre is munkatársa volt Orosz lapjának.
Hazucha Ferencz, novellaíró (Kelemenfy László) is hségesen írt Orosz
lapjába, továbbá Ponori Thewrewk József, (Árpád, Emil és Aurél atyja),

Szeberényi Lajos stb. stb."

„A „Hírnök" Petfi költészetérl is közölt részletes bírálatot. Érdekesnek
tartom megemlíteni a következ irodalmi dolgot. Ez idtájt történt ugyanis,
hogy Petfinek két hajdani iskolatársa a ..Hírnök"-ben törekedett Petfi babérait
tépdesni. (1845. 16. és 17. szám). Az egyik, egykori testi-lelki barátja, Szebe-

rényi Lajos, kivel 1844-ben augusztus hónapban szorított utoljára kezet,

mert a jó viszony ezen bírálat következtében örökké felbomlott köztük. Petfi
többé ismerni sem akarta. A másik jó pajtás Dömjén József volt. A czikk
alá Etöfi Andor van írva. Petfi a Pesti Divatlapban válaszolt nekik „Adatok
a kritika titkaihoz" czímen. Az utolsó sorban ritkított betkkel adta értésükre,

hogy küétüket tudja : „Hazám tiszta lelk, legszebb erény ifjai, fogadjátok
hódolatom tömjénét."

..Szeberényi nekem 1873-ban munkatársam volt s a „Pozsonyvidéki
Lapok" els számában „Nyilt levél a „Pozsonyvidéki Lapok" szerkesztjéhez"
czímen egy nagy czikket intézett hozzám május hó 12-én. Szeberényi immár
évtizedek óta a pozsonyi evang. temetben aluszsza örök álmát."

..Most még megemlékszem arról az idszakról, midn Kossuth Lajos írott

lapot adott ki Pozsonyban, hogy azzal teremtsen közvéleményt a liberális

felfogásnak. Nagyon érdekes és figyelemre méltó dolog, hogy a felvilágosodás
és haladás eszméit is Pozsonyban tárgyalták legelször az 1832—5. ország-
gjmlésen. Kossuthnak írott hírlapja az „Országgylési Tudósítások" figyelem- országgylés

kelt hirdetje volt a liberális iránynak. Kossuth 1836-ban július hó 1-én Tudósítások

új írott lapot indított meg az országgylés után „Törvényhatósági Tudósítások"
czímmel, mely a megyei gylések tanácskozásait ismertette s a közügyek
iránt feljd szellemet ápolta hathatósan. Kossuth maga diktálta a tudósítá-
sokat a törvénytanuló ifjaknak, kik aztán sokszorosították a példányokat s
kézirati levelezések gyanánt adták forgalomba".

„Gróf Pálffy Fidél hiába tiltotta meg az ifjaknak, hogy ne vegyenek
részt a „Törvényhatósági Tudósítások" írásában, ezek fittyet se hányva a
tüalomra, lelkesen segédkeztek a szerkesztnek s annál éberebb figyelemmel
dolgoztak. Ferenczy József érdekesebbnél érdekesebb adatokat közöl erre az
idszakra vonatkozólag a „Magyar hírlapirodalom története" czím munkájában.
Ezekbl kitnik, hogy mily sok bajjal kellett küzdenie Kossuthnak."

..Egyik vád a másikat érte, az „izgatás", „törvényszegés" stb. kifejezések
csak úgy zúdultak a fejére. A megyék nagy része azonban sorompóba lépett
mellette, míg a kormány mindent elkövetett, hogy a vállalatot csírájában
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Pozsonyi
Lapok'.

Pozsonyvidéki
Lapok.

Puzsonymegyei
Közlöny.

Nyugat-
magyarországi

Híradó.

Nagyszombati
Hírlap.

Csallóközi
Lapok.

« rí l.i nta és
Vidéke.

fojtsa el. Utasítására a postahivatalok tengernyi nehézséget gördítettek a lap

expedicziója elé. Ez azonban semmit sem használt, mert a lap annál kapósabb
volt. Mitév legyen tehát a kormány? Nagyot gondolt s 1837-ben május hó
7-én fegyveres ervel fogatta el Kossuthot Pozsonyban s három évi fogságra
ítéltette. L840-ben (ápr.) azonban már visszakapta szabadságát s két évvel
késbben, 1812-ben átvette a „Pesti Hirlap" szerkesztését."

...V szabadságharcz utáni idszakban az els magyarnyelv lapot Szarvas
Gábor szerkesztette Pozsonyban 1865-ben ..Pozsonyi Lapok" czímmel. Kiadó-
tulajdonos ö volt. Ennek a társadalmi hetilapnak minden vasárnap kellett

volna megjelennie, de a második számmal már megsznt 1865 július hó
9-én. (Az els szám júl. 2-én jelent meg.) Szarvas Gábor, a magyar nyelv-
tudománynak ez a kiváló alakja, rendkívül fájlalta a városnak és különösen
a megyének a résztvétlenségét; de hát lassanként mégis csak beletördött
abba a tudatba, hogy magyar lapot nem sikerült neki alapítania. A magyar
lap alapítása az én vállaimra nehezedett."

„1870 szén jöttem Pozsonyba Szarvas Gábor és dr. Heinrich Gusztáv
barátaim kíséretében. Nagyon bántott engem az a szomorú dolog, hogy
Pozsonynak egyetlen magyar lapja sem volt ez idtájt. Ennek a tátongó
hiánynak fájó érzete keltette fel bennem azt az elhatározást, hogy orgánumot
teremtek a nemzeti törekvéseknek, mely itt a nyugati határszélen re legyen
a magyar nyelvnek és a jogosult nemzeti érdekeknek. Hazafias eszmém
megvalósításában nagy része volt Nirschy Ferencz könyvnyomtatónak, a ki

páratlan jóakarattal mozdította el a lap ügyét."

„1873 ban (május hó 12-én) aztán szárnyra bocsátottam a ..Pozsony-

vidéki Lapok" -at, mely eleinte egyszer jelent meg hetenként (hétfn), vegyes
tartalommal. Az els czikkben „Olvasóinkhoz" czímen tettem közzé a lap

programmját. Szeberényi Lajos, pozsonyi evang. pap, a Kisfaludy Társaság tagja,

üdvözl levelet intézett hozzám: Nyilt levél a ..Pozsonyvidéki Lapok" szerkesz-

tjéhez czímmel, dr. Verédy Károly (akkor a modori preparandia igazgatója,

jelenleg budapesti tanfelügyel), ,, Színezett lapok az élet könyvébl" czím
dolgozattal kezdte meg mködését, Neményi Ambrus (jelenleg országos kép-
visel és a „Pesti Napló" volt szerkesztje) ..Bécsbl" czímmel írt tárczát.

(Egy kis prédikáczió, meg egy kis friss pletyka.) Ezeken kívül még mások
is írtak a lapba s azonkívül volt fvárosi és vidéki levelezés is stb. A lap-

nak fmunkatársa dr. Barts József volt, a késbbi országos kórházi igazgató.

A lap pár év múlva hetenként kétszer jelent meg, majd dr. Pisztory Mór
jogtanár buzgó szerkesztésében naponként. A „Pozsonyvidéki Lapok"-nak
aztán dr. Deutsch Ignácz, majd Ardényi Dezs voltak szerkeszti. Ez utóbbi

alatt a lap többféle czímet változtatott, míg végre megsznt."
„1887-ben „Fozsonymegyei Közlöny" czímmel jelent meg egy társadalmi

hetilap, melynek fel. szerkesztje Orbók Mór, fmunkatársa pedig eleinte

Gyrffy József, majd dr. Pechány Adolf volt. 1888-ban május havában aztán

én vettem át a szerkesztést."

Eddig Vutkovich feljegyzései.

Id. Vutkovich Sándor dr. 1890-ben a „Pozsonymegyei Közlönyt" ..Nyugat-

magyarországi Híradó" czímmel politikai napilappá változtatta át. 1902 év

elejéig volt a tulajdonosa és szerkesztje, a mikor azt fiának, Vutkovich

Ödön dr.-nak adta át, míg fszerkesztje lett.

Pozsony vármegyében még a következ lapok és folyóiratok jelennek meg.
Magyar nyelven:

A Nagyszombati Hírlap czím társadalmi és közmveldési hetilapot

Kramár Vilmos és Kapsz Géza kiadótulajdonosok indították meg 1903-ban
Felels szerkesztje Kányay Vilmos. Miután a kiadótulajdonosok Nyitrán
laknak, a lapot is ott nyomják.

A Csallóközi Lapok czím társadalmi és közgazdasági hetilap 1900-ban
indult meg Dunaszerdahelyen. Kiadója kezdettl fogva Goldstein Józsua
könyvnyomdász. Els szerkesztje Csáder Ern dr. somorjai ügyvéd volt

1902-ig, a mikor a lap szerkesztését Baranyay József vette át.

A Oalánta és Vidéke czím hetilap Fuchs Ignácz dr. ügyvéd szerkesz-

tésében 1892-ben indiüt meg. A kiadó és laptulajdonos Németh Gyula nyom-
dász volt. E lapból azonban csak 21 szám jelent meg és pártolás hiányában
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megsznt. 1897-ben Neuféld Samu galántai nyomdász, Waldmann Dezs tanító

szerkesztésében újra megindította a lapot. Három hónappal késbb Troch

Pál, akkor Galántán káplán, ma taksonyi plébános vette át a szerkesztést

és 1898-ig vezette a lapot, a mikor Entresz Ede galántai plébános lett a

szerkesztje. 1900-ban ismét szerkesztváltozás állott be és ekkor Vöröss

Ferencz galántai kath. tanító lett a szerkesztje, két havi megszakítással,

mely id alatt Pataky Géza jegyz szerkesztette a lapot. Ma is Vöröss a szer-

kesztje, ki a lapot közkedveltté tette.

A Pozsonyi Gazda, köz- és mezgazdasági szaklap, a „Pozsonyvár-
megyei Gazdasági Egyesület" szakközlönye, mai czíme alatt 1899 november
hó í-tl jelenik meg s helyettesíti az egyesületnek évtizedek során át meg-
jelent hivatalos közlönyét, melynek szerkesztje Földes Gyula, az egyesületnek
38 évig alkalmazott titkára volt. 1899-ben azonban, a midn Horváth Jen a

gazdasági egyesület titkára lett, a régi hivatalos közlöny szerkesztését be-

szüntette s mert e közlöny tisztán csak az egyesületi gylések jegyzköny-
veinek közlésére szorítkozott, megindította a „Pozsonyi Gazda" czím szak-

lapot, a mely azonkívül, hogy hivatalos rovatában a gylések lefolyásáról is

b értesítést közöl, a gyakorlati mezgazdaság körébe vágó, valamint köz-
gazdasági kérdésekkel is foglalkozó czikkeket tartalmaz. A „Pozsonyi Gazda"
havonként egyszer jelenik meg s felels szerkesztje Horváth Jen.

A Jó pásztor 1899 október hó 15-én indult meg s havonta egyszer
jelenik meg. 1904 óta nem mint havi lap, hanem mint évkönyv egyszerre, a
keresztyén egyházi év kezdetén, adventben jelenik meg. Szerkesztje kezdettl
fogva Kovács Sándor ev. theol. akad. tanár. A Jó Pásztor a protestáns

magyar nép lelki táplálását és a vallásos népies irodalom színvonalának
emelését tzte ki czélul.

A Theologiai Szaklap czím tudományos folyóirat Raffay Sándor ev.

theol. akad. tanár kezdeményezésére, Hornyánszky Aladár, Pokoly József és

Tüds István dr. tanárok közremködésével, 1902-ben indult meg s negyed-
évenként kb. öt-íves füzetekben jelenik meg. Czélja az ev. theol. tudományok
önálló kutatásokon alapuló szakszer mvelése s az önálló magyar theologiai

munkásság megalapítása és fejlesztése. E szaklap párt, iskola vagy felekezet

szolgálatában nem áll, hanem tisztán tudományos theologiai folyóirat. Szer-

kesztje ma is Raffay Sándor.
Magyar és német nyelven:

A Nagyszombati Hetilap. 1869-ben Winter Zsigmond nyomdatulajdonos
„Tirnauer Wochenblatt" czím alatt német nyelv hetilapot indított meg mint
szerkeszttulajdonos. Már az 1870- es évek elején tervezve volt, hogy a lap

lehetleg magyar nyelven legyen kiadható, a mi akkoriban nem csekély fel-

adat volt. 1877. évtl kezdve a lap mégis már félívnyi magyar melléklettel

jelent meg. 1878 május 5-én a lap szerkesztését és tulajdonjogát Thinágl

János Henrik kir. közjegyz - - ki a lap alapítása óta annak rendes munka-
társa volt - - vette át és 1879. év január 1-tl „Nagyszombati Hetilap" czím
alatt magyar és német nyelven adja ki.

A Közvélemény, társadalmi és közgazdasági hetilapot 1902-ben indította Közvélemény

meg Salgó (Weisz) Károly Szereden, ki egyszersmind a lap szerkesztje is

volt és ma is az. A lap, tekintettel közönségére, magyar és német nyelven
indult meg, de a helyi érdek mellett a magyarosodás terjesztése a czélja és
ma már a lapnak csak kisebb része jelenik meg német nyelven.

Német nyelven:

A Pressburger Zeitung 1764 július 14-én indult meg s így egyike az
ország legrégibb lapjainak. Windisch Károly Gottlieb, pozsony-városi szenátor
indítványára, 1764. évi július hó 14-én kiadta fskúti Landerer János Mihály,
szabadalmazott könyvnyomdász, a „Pressburger Zeitung" els számát. Kis
negyedrét-alakú lap volt ez, négy és hat oldalnyi terjedelemmel, mely
hetenként kétszer, szerdán és szombaton jelent meg.

Landerer az újdonságokat saját maga választotta alakban, krónikái el-
sorolásban közölte a „Pressburger Zeitung"-ban. A mvelt világ legmesszebb
fekv vidékein is voltak barátai, kik sr levelezésben állottak a buzgó kiadóval
s ezek révén jutott nevezetesebb és fontosabb hírekhez. A külföldi hírek
mellett két rovatnak volt jelentsége, melyekben a Magyarországon történt

Nagyszombati
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eseményekel közölte. E két rovat czíme: „Udvari hírek" és „Szerencsétlen-

ségek". Ezeken kívül rendszeresen közölte a kiadó a Pozsonyban elhaltak

névsorát és nevezetes munkákról ismertetéseket tett közzé. A lap feje a
leheld legegyszerbb volt ez idben: „Pressburger Zeitung", 1. Stück, Sonn-
abend, den 14. Juli. 1764. szöveggel. Elfizetési ára volt: idegeneknek 8frt,

helybelieknek 6 frt, egyes szám ára 6 kr. 1790-ben jelent meg a „Pressbur-
ger Zeitung" els melléklete a „Neuwider Zeitung", mely a „halottak poli-

tikai beszélgetéseit az 1790. év eseményeirl" közölte. 1791-ben a „Neuwider
Zeitung" mellett még az els „Lesekabinet" is megjelent és 1798-ban
Landerer e két melléklethez csatolja a harmadikat „Allgemeine Deutsche
Theater-Zeitung" czím alatt. A fáradhatatlan Landerer törekvései nem marad-
tak elismerés nélkül, mert ez idben már a „Pressburger Zeitung"-nak nagy-
számú elfizetje volt és a lap elkel helyet foglalt el. 1810-ben Landerer
János Mihály meghalt és 1811-óta a „Pressburger Zeitung" Landerer M.
örököseinek tulajdona. Azután gyorsan váltakoznak a kiadók s 1812. évi

július 1-én már Weber Simon Péter kiadásában a „Pressburger Zeitung" fej-

iratul használja a „k. k. priv. stádt. Pressburger Zeitung" szavakat. Weher
Simon Péter és fia 1813-ban a megsznt mellékletek helyébe kiad egy szép-

irodalmi mellékletet „Unterhaltungsblatt" czímen, kis nyolezadrét alakban,

mely sok évfolyamon át megmarad. 1827-ben Wigand Károly Frigyes az

„Unterhaltungsblatt" helyébe „Aehrenlese" czím mellékletet ad, mely köz-
gazdasági, szépirodalmi és egyéb czikkekben gazdag. 1836-ban a „Pressbur-
ger Zeitung" alakja nagyobb lesz. 1837-ben Schaiba Ignácz Adolf tulajdo-

nába megy át a lap és az új kiadó „Pannónia" mellékletet ad a volt

„Aehrenlese" helyébe. A „Pannónia" tartalma : regények, novellák, költe-

mények és tudományos czikkek. Az elfizetési ár e két lapra félévenként

helyben 3.36 frt p. p., belföldön 4.48 frt p. p. és külföldön 7.12 frt p. p.

Ezideig a kiadók szerepeltek mint szerkesztk, de 1837 április 4-én megjelenik
az els szerkeszt, Bichter A. F. személyében. Nagy súlyt fektet a magyar
viszonyokra és az országgylés menetének nyilvántartására. Az 1841. év-

folyam Schmid Antal lovag kiadásában a „Modebilder" melléklettel gyara-
podik, a „Pannónia" azonban továbbra is megmarad. Ez év július 30-án
lép Neustadt Adolf a szerkesztségbe, a kinek nevét a bécsi hírlapirodalom-

történet megörökítette. Az olvasóközönség kényelmére 1842 január l-e óta

a „Pressburger Zeitung" hétfn, szerdán, és pénteken, a „Pannónia" pedig
kedden, csütörtökön és szombaton jelenik meg. 1848 márczius 22-én Neu-
stadt elhagyja a szerkesztséget és Bangya József lép helyébe, a kit április

5-én Bariéi vált fel. Az új szerkeszt Lw H. dr.-ral egyetemben a „Pannó-
nia" helyett mellékletül kiadja az „Oesterr. constitutionelle deutsche Zei-

tung"-ot és Pesten tudósító irodát alapít a „Pressburger Zeitung" számára,
mert az országgylés oda költözött. Április hó végével Barieh elhagyja tár-

sát és Löw dr. a magyar minisztérium megkeresésére hivatalos hasábbal
látja el a „Pressburger Zeitung"-ot. Az új sajtótörvény életbeléptetése követ-

keztében Pozsony város tanácsa, privilégium folytán, ismét bérbe akarja adni

a „Pressburger Zeitung"-ot, de Lw arra hivatkozik, hogy biztosíték letevése

mellett mindenkinek van joga lapot kiadni, a szerkesztséget elhagyja és

„Pressburger Deutsche Zeitung" név alatt „Hungária" melléklettel új lapot

alapít. A „Pressburger Zeitung", „Pannónia" mellékletével, ismét ifj. Wigand
Károly Frigyes tulajdona lesz. E viszony azonban nem tart sokáig, már
szeptember 1-én a két lap egyesül és Basztay Sándor a „Pressburger Zei-

tung" szerkesztje. Fellegek tornyosulnak a magyar szabadság egén. Már decz.

22-én Wrbna, pozsonyi II. hadtestparancsnok betiltja a lapot és parancsot ad
a polgármesternek, hogy a „Pressburger Zeitung" hasábjani csak hadtest-

parancsnoksági rendeletei jelenhetnek meg. Ettl fogva egy oldal jelenik

meg csupán a fejirattal és a rendelettel, de ez is ritkán és nem rendszeresen.

Wigand-nak sikerül azonban 1849 január 3-án a „különbözeteket kieg}ren-

líteni" és saját felelssége mellett ismét rendesen jelenik meg a lap. de
a „Pressburger Zeitung" még 1853—1860-iki évfolyamain is kénytelen fej-

díszítésül az osztrák sast hordani. Az 1860. ,év végével az abszolutisztikus

korszak szerkesztje távozik és helyét Posch Ágost ügyvéd foglalja el. 1860

deczember 31-én végre letnik a sas a fejiratról. Angermayer Károly neve leg-
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elször 1871 július 1-ón jelenik meg a lap történetében; ekkor ugyanis

szerepel nyomdatulajdonosként, de 1874. január 1-én a lap már az tulaj-

dona. Szerkesztje október 31-éigDewteí7iIgnácz dr., de e napon Angermayer a

lap szerkesztését is átveszi, míg 1875 július 1-én Koller Károly lép a szerkeszt

helyébe. Az orosz-török háború alatt ,,Morgenblatt"-ot ad ki Koller, hogy
kimerít tudósításokat hozzon. 1878 óta mellékletül a szépirodalmi „Illus-

triertes Sonntagsblatt"-ot adja. 1880 deczember 5-én életbe lépteti az állandó

„Morgenblatt"-ot, mely reggel 6 órakor és az „Abendblatt"-ot, mely délután

4 órakor jelenik meg. Koller Károly 1881 február havában távozik a szer-

kesztségbl, melyet 1883 július 1-éig ismét Angermayer vezet, a mikor azt

Molecz Dani ügyvédre bízza, a kit 1885 január 1-én Pisztóry Mór dr. jogakad.

tanár vált fel, majd 1887 január 1-én a sokévi munkatárs : Löv Rezs lép

a szerkesztség élére, a ki jelenleg is e minségben szerepel. Az szerkesz-

tsége alatt ünnepelte a „Pressburger Zeitung" 1888 január 1-én 125. évfolya-

mának beköszöntését. 1893 október l-jén ..Schrattenthal's Frauen-Zeitung"

jelenik meg második mellékletként, mely azonban egy év múlva megsznik.
A ..Pressburger Zeitung" jelenlegi kiadó-tulajdonosa Angermayer Károly, felels

szerkesztje Löv Rezs és szerkesztje ifj. Angermayer Károly, élénk tollú

hírlapíró, ki a 125-ik évforduló alkalmával a lap történetét kitn alapos-

sággal megírta. Az itt közölt adatok is tle valók.

1869-ben indult meg és 1873-ig állott fenn Kratzer szerkesztése alatt a
„Pressburger Tagblatt", mely 1873-ban a Westung. Grenzbote-ba olvadt.

1871-ben alapította Apponyi György gróf a „Der Katholik" czím napi-

lapot, mely 1874-ig állott fenn. 1876-ban Otocska Károly hasonló irányú

napilapot indított meg, ..Das Recht" ezím alatt.

1873. jan. 1-tl deez. 31-ig Löv Rezs és Marbach Ern szerkesztésében

jelent meg kétszer hetenként a Localpresse czím lap. Ez idben, de csak
rövid ideig, egy „Paprika 1, czn német élczlap is megjelent, melynek kiadója

Neuenstein báró, szerkesztje Löv Rezs volt.

1877—78-ban Köttritsch és Kaminek kiadásában és Neumann szerkesz-

tésében a „Montags-Zeitung" jelent meg és 1878-ban alapította Heksch a

„Der Wanderer" czím napilapot, melyet Löv Rezs szerkesztett és mely rövid

id alatt megsznt.
Kisebb lapok voltak Janisch : „Der Conducteur" és Láng Gyula ,. Wacht

an der Donau'' czn lapja, míg a 90-es években a pozsonyi hírlapírók egye-
sülete által kiadott és a tagoktól szerkesztett „Pressburger Narrenthürm"
czím illusztrált élczlap több éven át fennállott és nagyon népszer' volt.

A Westung'arischer Grenzbote czím politikai napilap 1872-ben kelet-

kezett s alapításában els sorban Simonyi Iván vett tevékeny részt. Hatha-
tósan támogatták az újság megalapítását Horn Ede, Jókai Mór és Földes

Gyula. Els szerkesztje a lapnak Földes Gyula volt, fmunkatársa pedig
Koller Károly. Félévvel az alapítás után Simonyi Iván a lap tulajdonjogát

is megszerezte, és átvette a lap vezetését. Egy évvel késbb, e lap versenye
következtében, megsznt a Pozsonyban megjelent „Pressburger Tagblatt",

és elfizetit a Grenzbote-nak adta át. Miután Simonyit 1878-ban a galántai

kerület képviselvé választotta, Budapestre költözött, és két éven át Deutsch
Ignácz dr. helyettesítette a lapnál ; de Simonyi azután a szerkesztést és veze-
tést ismét átvette és folytatta haláláig. Felels szerkesztje volt Mauthner G.
kitn tollú író, a kedvelt és jóhír hangversenyrendez. A lap a Simonyi
Iván életrajzi adataiban körvonalozott és ismertetett irányt követi, élénken
és jól van szerkesztve s nagy népszerségnek és olvasottságnak örvend.

A Pressburger Presse czím német nyelv politikai hetilapot Engyeli
Jen alapította 1898-ban és azóta a szerkeszt-tulajdonosa és kiadója.

A lap minden hétfn reggel jelenik meg. Iránya hazafias, szabadelv. Czélja
a város közigazgatásában elforduló fontosabb kérdések megvitatása, a város
érdekeinek elmozdítása és a város és vidéke németajkú polgárságánál a

magyar állameszme és a hazafiasság iránti érzék fejlesztése.

A Pressburger Tagblatt czím politikai és társadalmi napilap újabban
keletkezett. Kiadótulajdonosa a kath. irod. részvénytársaság, felels szer-

kesztje Gaibl Sándor kanonok, szerkesztje Fabricius Ottó, jónev hírlapíró,

ki 1899-ben Batka Jánossal egy ,,Ünnep-Lap"-ot is szerkesztett.
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A Reform czím hetilap 1898-ban Westungarische Volkszeitung czímen
indult meg, mint demokratikus néplap. Szerkeszt-tulajdonosa Zalkay Alajos
volt. 190 l-ben, rövid ideig a Radikal czímet vette fel, azután mai Reform
ezímét. Szerkeszt-tulajdonosa ma is Zalkay Alajos.

A Westungarische Volksstimme czím hetilap e néven csak 1902. óta
jelenik meg1

; eldje egy szocziáldemokrata lap volt, melyet Zalkay Alajos
indított meg. Ez azonban megsznt, de a szocziáldemokrata párt kiadásában
és Kalmár Henrik szerkesztése alatt, „Wahrheit 1

czímen, hasonló irányú új

lap indult meg, mely 1900 elején szintén megsznt. 1902-ben indult meg a
Westung. Volksstimme, a budapesti Népszava mellékleteként, ugyancsak
Kalmár szerkesztésében; de e mellékletet 1903-ban önállósították és azóta
ismét Pozsonyban jelenik meg.

A Der Friedensbote, kirchliches Volksblatt für evangelische Gemeinden
Augsburgischen Bekenntnisses, két-hetenként megjelen egyházi néplap,
iránya az u. n. lutheri konfesszionalizmus, vagyis az egyházi s társadalmi
konzervativizmus. A lap 1897-ben indult meg. Mint szerkeszt mindvégig
Schmidt ..Károly Jen pozsonyi ág. hitv. ev. lelkész szerepel. Kiadója eleintén

Scholtz Ödön ágfalvi ág. hitv. ev. lelkész, 1903 évi deczembertl pedig maga
a szerkeszt. A lap els évfolyama Sopronban a Röttig-féle nyomdában
jelent meg, 1898 évi deczembertl kezdve Pozsonyban a Wigand K. F.-féle

nyomdában.
Az Illustrierte Feuerwehr-Zeitung czím szaklapot 1883-ban id. Groidl Gyula

.Jllustrierte Westungarische Feuerwehr-Zeitung" czím alatt alapította. Három
éven át havonként egyszer jelent meg. Ezután mai czíme alatt havonként
kétszer megjelen szaklappá alakította át és azóta egy évi megszakítással
áll fenn. Fennállása óta két évig a pozsonyi önkéntes tzoltó-testület adta

ki és 1902 június óta a lap kiadását Csallner Károly beszterczei nyomda-
tulajdonos vállalta el. Groidl Gyula szerkeszt-tulajdonos a pozsonyi önkéntes
tzoltó-testület segédtisztje és a pozsonyi iparbank tisztviselje.

A Westungarischer Weinbergsbote 1897-ben jelent meg elször Sopronban
Vetter K. Pál szlszeti és borászati felügyel szerkesztésében és kiadásában.

1898-ban a szerkeszt-tulajdonost Pozsonyba helyezték át és azóta lapja is

itt jelenik meg és szakközlönye lett a „Pozsonyi Szlmívelk Egyesü-
letének." A lap számos ábrával díszítve, minden hó 5-én és 20-án jelenik

meg német nyelven, csak azért, mert Pozsony és a szomszédos Sopron
vármegye szlmívelinek legnagyobb része németajkú.

Tót nyelven:

A Katolicke Noviny (Katholikus Újság) megjelenik Nagyszombatban
minden hó 5-én és 20 án. Czélja a tót népet katholikus hitében és erkölcsében

megtartani és mvelni. E lap 1848-ban Budapesten keletkezett a jó és olcsó

könyveket kiadó társulat, a mostani „Szent István-társulat" kiadásában. Els
szerkesztje Klempa Simon budapesti plébános volt, a ki mint nagyszombati
prépost-kanonok halt meg 1903-ban. Késbbi szerkeszti voltak : Palárik

János, dr. Radlinszky Endre, Blaha Pál, Pulmann Endre, Slotta György,
Osvald Rikárd lelkészek. 1880 óta, tehát 25 év óta szerkesztje és kiadó-

tulajdonosa e lapnak Kollár Márton, nádasi plábános, orsz. képvisel.

APosol bozského Srdca Jeziéovho czím Nagyszombatban minden hó elején

megjelen folyóirat alapítója Melisek Rudolf nagyiévárdi alesperes-plébános,

a ki azt 1897-ben megkezdte, de már ugyanazon év végén a nagyszombati
Jézus-társásági atyáknak átengedte. Az els szerkesztt Kubina András
jezsuita páter váltotta fel, a ki kb. harmadfélévig, haláláig szerkesztette.

Daubner Alajos, Jézus-társasági atya lépett a helyébe, a ki ma is szerkeszt-

tulajdonosa. A folyóirat tisztán valláserkölcsi irányú.

Zene
rn íivészét

.

Pozsony vármegye, de különösen Pozsony város zenei élete is messze

visszanyúlik, egész az árpádházi királyok koráig. Batka János, Pozsony város

jeles levéltárnoka, a kiváló zenetörténeti kutató, összeállította e munka szá-

mára az ide vonatkozó fölötte érdekes adatokat. Ezek szerint a már 1221-ben

.i Szent Mártonnak szentelt egyházban fennállott apátság könyvtárában a

XIV. és a XV. századból származó több becses antiphonale, graduale és
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eantionale van, melyek természete-

sen az akkoriban szokásos zenei

jegyekkel vannak inra. Ugyancsak
ennek az egyháznak akkori szám-
adási könyveiben adatokat találunk

a regenschori, három énekes, az

énekes fiúk és az orgonamester
fizetéseit illetleg.

A világi zenérl is már a XV.
század közepérl vannak adataink.

Akkoriban ugyanis a városi torony-

mester, a segédeivel együtt, a kik

között elbb csak fúvó-zenészek,

késbb már hegedsök is voltak, a

városi toronyról áhítatot kelt me-
lódiákat játszott a lent hallgató

közönségnek. 1483-ban adatunk
van arról, hogy a Hamburgnak
Mátyás királytól történt bevétele

alkalmából rendezett istentiszte-

letre Mátyás király 12 kántorát ko-

csin vitték Pozsonyból Hamburgba. 1596-ban a város új fúvóhangszereket szer-

zett be. 1611-ben a városi tanács a toronymester és az orgonista között felme-

rült összekülönbözést olyképen oldotta meg, hogy a toronymestert az orgonán
és a Clavi-czimbalmon való játszástól lakodalmak alkalmával, az orgona-
mester javára eltiltotta, mert a toronymester csak fúvó hangszereken és

hegedn játszhat. 1600 körül, a mikor már az olasz operák terjedni kezdtek,

a különféle hangszerek a templomokba is behatoltak. Ekkoriban a városi

toronymester a Szent Márton templom istentiszteletei számára is kölcsön-

adta zenészeit, illetleg hegedseit, trombitásait és dobosait. Az országgy-
lések megnyitásánál és bezárásánál köteles volt az ünnepi intrádákat eladni.
A XVII. században az evangélikus templomban is figurális és chorális

zenével kezdték és végezték az isteni tiszteleteket. II. Lipót koronázásakor
Tost városi toronymester vezetése alatt a városháza tornyán és a Mihály-
tornyon játszottak a városi trombitások és dobosok.

1682-bl ismerünk városi polgárokat, kiket a városi tanács egyházi
zenészekül szerzdtetett. Az evangélikusok, abban az idben, a mikor
istentiszteleteik engedélyezve voltak, külön orgonistát tartottak, közöttük
Francisco Jánost is. Kusser (Cousser) János Zsigmond, a hamburgi német
opera megteremtje, korának leghíresebb karmestere 1657-ben Pozsonyban
született és fia volt Kusser János kántor-tanítónak. Meghalt 1727-ben, mint
az irlandi vicze-király karmestere Dublinban.

Az Esztergomból a törökök ell Pozsonyba menekül püspököknek is

saját zenekaraik voltak. Batthyány érsek 40 zenészbl álló házi zenekart
tartott a primás-palotában, mely zenekarnak a Pozsonyban 1781-ben elhalt

Zimmermann Antal udvari zeneszerz (Hofcompositor) volt a karmestere.
E zenekarnak e kor legkiválóbb contrabassistája, a pozsonyi Kempfer is tagja

volt. Eladásra kerültek szimfóniák Zimmermann Mártontól és Antaltól.

A XVIII. század közepe felé már olasz operatársulat is vendégszerepelt
Pozsonyban, mig a koronázásokra és más udvari ünnepélyekre a már 1492-ben
alapított császári udvari zenekar jött Pozsonyba. A Mária Terézia alatt

épült színházon kívül, Erdödy János gróf külön olasz operatársulatot tartott

palotájában. A Mária Terézia alatt alapított fiskolában a zene a királyn
rendeletére kötelez tantárgy volt és e tanfolyam vezetésére, Beethoven
barátját Klein Henrik zenetanárt szerzdtették, a ki 1832-ben meghalt. Klein
Henrik Erkel Ferenczet is tanította, a mikor ez Pozsonyban mint fiatal zenész
élt és barátja volt Marschner Henrik híres zeneszerznek, a ki a gróf Zichy
család zenetanára volt. Klein írta az els hírlapi reczenziót az akkor még
9 éves Liszt Ferenczrl 1820-ban és volt az els, a ki már a XIX. század
olején a ..Leipziger Musikzeitung^-ban a zeneértket és mvészeket a magy a:

zene szépségeire figyelmeztette. hozta színre Haydn nagy oratóriumait és
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alapította lSL7-ben a még ma is fennálló nyugdíj-intézetet zenészek szá-

mára. Barátja, Marschner Henrik, kirl már fentebb megemlékeztünk, és

kinek az els neje pozsonyi polgárleány volt, írta a pozsonyi színház

számára az els operát 1818-ban „Saidar und Zulima" czím alatt, mely
színre is került. Az akkori állandó színháznak 18, késbb 21

;
1860-tól 28

zenekari tagja volt, míg ma 32.

A császári udvari zenekarnak többszöri pozsonyi szereplése adta az

eszmét az egyházi zene- egyesület alapítására. Ez az egyesület 1832-ben meg
is alakult és azóta állandóan mködik. Tagjainak átlagos száma rendesen
100 és a rendes vasárnapi és ünnepnapi eladásokon kívül, minden nagy-
pénteken eldjak Haydn „7 Worte" czím híres mvét és azeltt évenként
12, késbb 8 és 4 hangversenyt rendeztek, most pedig kettt. Az egyesület
els alapító karmestere, ki ezt az állást 36 évig díjtalanul töltötte be, Kumlik
József zenetanár volt, ki már 1835-ben a Szent Czeczilia ünnepen eladta
Beethoven nagy miséjét: „Missa solemuY" Op. 123. E hatalmas zenemnek
ez volt Európában a második eladása, melyet a koronázó templomban
1844-ben, 1846-ban, 1857-ben, 1862-ben és 1863-ban megismételt. Vezetése
alatt az egyesület Mozart, Haydn, Hmmel, Weber, Hölzl, Beethoven, Eybler,

Lindpaintner, Süssmayer, Weith, Richter egyházi zenemveinek legtöbbjét

eladta. A világi hangversenyekben Beethoven „Schlaeht bei Vittoria" czím
zenemvén kívül, 1861-ben eladatta Berlioz Rákóczy-indulóját és egyes
részleteket Lohengrinbl.

Utóda Mayrberger Károly, kinek egyik leghíresebb tanítványa gróf Zichy

Géza, összhangzattanával és „Die Harmonik R. Wagners an den Leitmotiven
der Tristan dargestellt" czím tanulmányával kiváló nevet szerzett magának.

adatta elször el a koronázó templomban, Liszt Ferencz jelenlétében,

1872-ben Liszt esztergomi miséjét, melyet több ízben megismételt. adatta

elször el 1874-ben Liszt magyar koronázási miséjét is és azóta ezt a kiváló

zenemvet minden nemzeti ünnepélyen eladják. 1884-ben Liszt Ferencz
személyesen is dirigálta e zenemvét.

Utóda Thiard-Laforest karmester volt, a ki Pozsony-Püspökiben született

1841-ben (meghalt 1896-ban). adta el elsnek Schumann miséjét, több izben

megismételte Beethoven „Missa solennis"-ét és Liszt esztergomi miséjét. Az
egyesület hangversenyein eladta Beethoven IX. szimfóniáját, Liszt Szent
Erzsébet legendáját, a szerz jelenlétében ; Parsifal részleteit, Bach „Actus
tragicus"-át stb. Utóda Bürger Lajos volt, Lachner és Mayrberger növendéke,
ki Wagner „Walküre"-jébl és Liszt Hungáriájából töredékeket adott el és

folytatta Beethoven és Liszt már említett

zenemveinek eladását 1900-ig, a mikor
visszalépett. Azóta Kossov dr. és Franek,
a dóm karmestere vezették a „Missa"
eladásait.

A pozsonyi dalárda 1857-ben kelet-

kezett. Karmesterei voltak Schurig, Vog-

ritsch, Mader (Mader Raul, a királyi opera

igazgatójának atyja) és Mayrberger. 1879

óta az utóbbinak egyik növendéke, Kit-

zinger Nándor a karmester (szül. 1843

Pozsonyban). Vezetése alatt eladásra
kerültek Wagnertl „Das Liebesmal der

Apostel", Dávidtól a „Wüste", Brahmstól
„Rinaldo" (a szerz jelenlétében), az.

„Eherne Sehlange" Löwetl, „Antigoné"
Mendelssohntól, a nagy énekkarok
Rómeóból, „Fausts Verdammung" Ber-
lioztól és Liszt legtöbb férfikara.

A pozsonyi dalegyletet, mint vegyes
kart, 1889-ben alapították. Karmestere
alapítása óta Strehlen Antal, a dóm helyet-

tes karmestere. Vezetése alatt eladásra

lavotta jános. kerültek többek között Schumanntól
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„Der Kosé Pilgertfahrt", Mader Raultól

egy cantate, a Mesterdalnokok több

részlete, Cornéliustól a Barbier von Bag-
dad záró-kara és Liszttl a „8 üdvös-

ség". Mind a két egyesület nagy súlyt

helyez a magyar karokra is és Liszt

Ferenczen kívül Doppler, Hubay,
Egressy, Zichy és mások zenemveit is

eladja. A betszedk köre, mely 1872-ben
keletkezett, könnyebb férfi-karokra he-
lyez súlyt. Pozsonyi Dálhedvelök czím alatt

legújabban új férfi-énekkar alakult, mely
1904 évi május hó 8-án lépett elször a
nyilvánosság elé., Karmesterük Breiter-

Szélessy János. Evenként két nagyobb
hangversenyt fognak rendezni és a ka-
marazenét is mvelni óhajtják.

A már említett zenemvészek kö-
zött els helyen említend Hammel Ne-
pomuk János (szül. Pozsonyban 1778.,

megh. Weimarban 1837.) Mozart tanít-

ványa és korának legnagyobb zongora-
mvésze. A Pozsonyban felállított és

Tilgnertl készített szobra javára ren-

dezett hangversenyeken Liszt, Bülow,
Rubinstein, Zichy Géza és de Serres asszony díjtalanul léptek fel Pozsonyban.
Hmmel gyakran meglátogatta szülvárosát, utoljára 1835-ben. Pozsonyból
indult ki Liszt Ferencz is. Itt lépett fel elször nagyobb közönség eltt 1820

november 26-ikán, Esterházy Mihály gróf házában és ez a fellépte szerezte

meg számára azt az ösztöndíjat, mely tovább-képzését Cserny-nél, a híres bécsi

mesternél lehetvé tette. Liszt mindenkor hálás is volt Pozsony iránt és

1840-ben s 1874-ben az egyházi zene-egyesület javára két ízben föl is lépett.

1873 óta haláláig majdnem minden évben ellátogatott Pozsonyba. Amadé
Tádé gróf zeneszerz szintén Pozsonyban született 1783-ban. Müller Béla
zeneszerz és Mülkr Venczel dalmíró Nagyszombatban születtek. Lavotta

dános (szül. Pusztafödémesen 1764.) és Bih<iri János (szül Nagyabonyban
1769), a magyar zenemvészetnek ez a két kiváló alakja is gyakran ragyog-
tatták mvészetüket Pozsonyban az országgylések alatt. Itt született Poór
Vilmos zeneszerz 1828-ban, Ruzsicska Ignácz énekmvész pedig 1774-ben
Bazinban.

Eichter János a pozsonyi színházban kezdte meg 1866-ban karnagyi
pályáját. Lortzing 1847-ben az itteni egyházi zene-egyesület hangversenyén
vett részt, mint a zenekar vezetje. A XVIII. század 70-es éveiben a nagy
Haydn vezette az udvari zenekart az Albert szász-tescheni herczeg és neje
tiszteletére rendezett ünnepségeken. A híres Beethoven is megfordult Pozsonyban,
a mennyiben a XIX. század els éveiben Klein Henriket meglátogatta.

Pozsonyban még a következ zenemvészek és zeneszerzk születtek

:

Förster Károly (jelenleg Parisban él), Eisvogel Ferencz a budai zenekör kar-
nagya, Dohnányi Ern, Mader Rezs a magyar királyi opera igazgatója, Taund
a ..Laehtaube", Reinhardt a „Süssen Mádel", Schwimmer a „Fifin" szerzi,
Bachó a honvédzenekar karmestere, Strasser W. karmester (jelenleg Olasz-
országban), Sehmidt Ferencz a bécsi filharmonikusok tagja, jónev zeneszerz,
Wttrmbrand-Vrábélyi grófné és nvére Tausig-Yrábélyi zongora-mvésznk,
Joseffy Rafael zongoramvész (jelenleg New-Yorkban), Hauser Miksa és Strauss
Lajos híres hegedmvészek és a kiváló theoretikus dr. Kovács Ferencz tanár.

Itt éltek és mködtek még Erkel, Mosonyi, Batka Nep. János (Aeolodieon-
mvész), Breiter József zeneszerz, Fraumann, Beck Nep. János és fia József
énekmvészek, Czibulka zeneszerz, Lehár és Scharoch karmesterek, továbbá
Zichy Géza gróf, ifj. Lehár és Bartók Lajos zeneszerzk, Brecher színházi
karmester és Striczl József, a honvédzenekar karnagya, a ki Liszt magyar
rhapsodiáit az eredeti partiturából szokta eladni.
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Könyvtamk. Végül közöljük a vármegye területén fennálló könyvtárak és gyjtemények
jegyzékét, betsoros rendben, városok és községek szerint, a „Magyar Minerva"
adatai alapján. A könyvtárak a következk:

Deáki. Az ev. ref. egyházi olvasókör könyvtára, keletkezett 1893-ban. Állománya köriil-

belül 250 kötet, melyet az egyesület tagjai használnak.
Dunaszerdahely. A kaszinó könyvtára. Keletkezett 1860-ban és körülbelül 1500 kö-

tbl áll.

Modor. A m. kir. áll. tanítóképz intézet könyvtára. Az állomány mintegy 2300 kötet.
A vallás- és közoktatásügyi minisztertl évi 200 korona segélyt kap.

Nagyszombat. A kath. érseki fgimnázium könyvtára. 1784. óta áll fenn és 1878-ban
jelentékennyé növekedett, a mikor Sipekg Ágost, Prüeszky Antal és Ordódy Mór családi
könyvtárai, a korábbi kisebb könyvtárral egyesíttettek. Számos becses munkát ajándékoztak
még a könyvtárnak Simor János herczegprimás, Somogyi Károly és Bubla Károly kanonokok.
Közel 22.300 kötet van, közöttük 15 latin nyelv, régi magyar nyomtatvány és 41 kéz-
irat. A könyvtár évi javadalmazása 800 korona.

Nagyszombat. A magyar közmívelödési egyesület könyvtárra. Alapította a pozsonyi magyar
közmiveldési egyesület nagyszombati fiókja 1886-ban. Állománya több mint 6100 kötet.
„Történeti emléktár" czím alatt berendezett csoportja közel 300 darabból áll.

Nagyszombat. Az Orsolya-szüzek tanítónképz intézetének könyvtára 1893-ban keletkezett.
Állománya körülbelül 2000 kötet. Évi javadalmazása 100 korona.

Nagyszombat. A Szent-Ferenczrend kolostorának könyvtára. Keletkezett 1633-ban és több
mint 5000 kötetbl áll.

Pozsony. Az ág. ev. egyházközség liczeumának könyvtára. Keletkezett 1720-ban,_ mikor az
egyházközség Gleichgross György ev. lelkész gazdag könyvtárát megvásárolta. Állománya
közel 33.000 kötet, melyek között 26 snyomtatvány, 65 magyar nyelv, és 93 idegen nyelv
hazai nyomtatvány, 2000 kézírat, 48 oklevél, 101 drb. XVII. századbeli eredeti magyar levél
és 13 emlékkönyv találtatik. Nevezetességei: Erdödy Gábor grófhoz a XVII. században írt

51 levél, Buda város törvénykönyve 1244-tl 1421-ig, a Jus germanicum czím XVI. század-
beli kódex és egy emlékkönyv az 1569—1580 évekbl. Évi javadalmazása körülbelül 1700
korona.

Pozsony. Az áll. tanítóképz intézet könyvtára. Keletkezett 1871-ben. Állománya körül-
belül 3400 kötet és évi javadalmazása 200 korona.

Pozsony. A fels kereskedetmi iskola könyvtára. 1885-ben keletkezett. Állománya körül-
belül 2500 kötet és 2500 füzet. Évi javadalmazása 1600 korona.

Pozsony. A kaszinó könyvtára 1837-ben keletkezett és körülbelül 3500 kötetbl áll.

Pozsony. A katonatiszti kaszinó könyvtárát a katonai tudományos és kaszinó-egylet
alapította 1874-ben. Állománya körülbelül 6000 kötet.

Pozsony. A kereskedelmi és iparkamara könyvtára- Keletkezett 1868-ban. Állománya
körülbelül 4500 kötet, ugyanannyi fzet és körülbelül 700 térkép. Évi javadalmazása 1000
korona.

Pozsony. A kir. jogakadémia könyvtára 1850-ben keletkezett, midn a régi akadémia
újjászervezésével az addigi könyvtár, néhány hungaricum kivételével, a fgimnázium tulaj-

donában maradt. Állománya közel 17,000 kötet Évi javadalmazása 1000 korona.
Pozsony. A kir. kath. fgimnázium könyvtára két részbl áll. A régi könyvtár 1626-ban

alapítttatott és a hajdani jezsuita kollégium könyvtára , volt, továbbá a Nagyszombatból
Pozsonyba áthelyezett egyetemi könyvtár egy része. Állománya körülbelül 9,000 kötet,

melyek között egy snyomtatvány, és 136 régi, magyar nyomtatvány találtatik. Ez a könyvtár
1848 óta nem gyarapszik, mert 1850-ben külön, modern könyvtárt alapítottak a tanárok
számára, melynek állománya már a 600 kötetet megközeüti. Évi javadalmazása 500 korona.

Pozsony. A m. kir. áll. felsbb leányiskola könyvtára. Keletkezett 1884-ben. Körülbelül
2000 kötetbl áll és évi javadalmazása mintegy 500 korona.

Pozsony. A m. kir. állatni freáliskola könyvtára 1851-ben keletkezett és körülbelül

8000 kötetbl áll. Évi javadalmazása 850 korona.
Pozsony. Az Orsolya-rendi apáczák r. k. tanítóképzjének könyvtára 1893-ban keletkezett.

Nagyobb adományokat juttattak az intézeti könyvtárnak a vallás- és közokt. minisztérium,

dr. Ortvay Tivadar apát, dr. Féss György jogakad. igazgató és P. Pintér Rafael. Állománya
közel 1500 kötet és ezek között 20 régi magyar nyomtatvány. Évi javadalmazása 100 korona.

Pozsony Az orvos- és természettudományi egyesület könyvtára 1856-ban keletkezett.

Állománya több mint 10,000 kötet.

Pozsony. A prépostsági könyvtár keletkezési éve ismeretlen. 1895-ben Dankó prépost

hagyatékával gyarapodott. Állománya körülbelül 9000 kötet és füzet.

Pozsony. A társas-káptalan könyvtára. Állománya a 3000 kötetet messze meghaladja,

és ezek között 15 snyomtatvány és 245 kódex találtatik. Nevezetességei : antifonálék, mise-

könyvek, pontifikálok, a bolognai egyetem XVI. századbeli statútumai és anabaptista könyvek
és íratok.

Pozsony. Schulpe György munkáskönyvtára, melyet , törökkanizsai Schulpe György
1894-ben az általa alapított munkástelepen rendezett be. Állománya körülbelül 1500 kötet.

Pozsony. A Szent Ferencz-r?nd tartományi könyvtára a XIV. században keletkezett és

állománya több mint 12,000 kötet, melyek között 10 snyomtatvány és körülbelül 100 kézírat

találtatik.

Pozsony. A Szent István-olvasókör könyvtára 1864-ben keletkezett és mintegy 2500

kötetbl áll.

Pozsony. A Toldy-kör könyvtára 1874-ben keletkezett. 1889-ben megkapta Rónay Jáezint

nagyprépost hagyatékának egy részét. Adományaikkal gyarapították a könyvtárt: Lanfrancoui

En^a, Kismartoni E.. Orosz László, dr. Thaly Kálmán és Udvardy Ferencz. 1900-ban 1000
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korona és 1901-ben ugyanannyi állami segélyben részesült. Állománya közel 4000 kötet és

körülbelül 600 füzet. Nevezetesség-e Toldy Ferencz több kézirata. Évi javadalmazása 1000

korona államsegélyen kivül, 400 korona az egyesület pénztárából.

Pozsom/. A városi közkönyvtár. Alapját a múlt század hatvanas éveiben a Nemzeti
Kör vetette meg, melynek feloszlása után, 1889 ben, Simonyi Iván, a Haladó Kör elnöke, a

város támogatásával, a könyvtárt új életre ébresztette. 1900-ban került a város kezelésébe,

mely a kormány támogatásával közkönyvtárrá fejlesztette. 1900-ban 2000, 1901-ben 2500

korona segélyben részesült. A könyvtár berendezési költségeire az állam 40,000 korona
rendkívüli segélyt engedélyezett. Nagyobb adománjTokkal a Haladó Kör, Lányi Gyula ügyvéd,
Gaibl Sándor kanonok s a városi levéltár járultak fejlesztéséhez. Állománya körülbelül

10.000 kötet, évi javadalmazása, a város pénztárából, 8100 korona, melynek körülbelül harmad-
része személyzeti kiadás.

Szentgyörgy. A kegyes tanítórend házi könyvtára szintén régi kelet. Állománya körül-

belül 50u0 kötet. Évi javadalmazása csupán 40 korona.

Szent q i/'örqij. A kegyes tanítórend kath. gimnáziumának könyvtára 1850-ben keletkezett

és körülbelül 1500 kötetbl áll.

A vármeg3re területén fennálló gyjtemények a következk :
Gyjtemények.

Nagyszombat. A kath. érseki fgimnázium régiség-gyjteménye. Keletkezett 1886-ban.

Nagyobb adományokkal Tagányi Alajos tanár, Ebenhöch Ferencz gyri kanonok és Füredi
Arthur járultak gyarapításához. Nevezetességei: római császári pénzek és Európa egyes
államainak pénznemei. Ugyanennek az intézetnek a természetrajzi gyjteményét^ Forstinger

György, Kanovich Nándor és Simor János gyarapították nagyobb adományokkal. Évi javadal-

mazása 120 korona.
Pozsony. Az ág. ev. egyházközség liczeumának gyjteményei közül els sorban említend a

régiség-gyjteménye, mely 1 867-ben keletkezett, midn dr. Schimkó Dániel ismert nummisma-
tikus 13,255 érmet és 1000 régiséget ajándékozott az intézetnek, a mit Kubinyi Ferencz
még 300 db régiséggel gyarapított. Évi javadalmazása 400 korona államsegély. A természetrajzi

gyjtemény a XFX. század elején keletkezett. A gyjteményt nagyobb adományokkal gyara-
pították : 1858-ban a Zechmeister-esalád, 1887-ben Hnbermayer Rudolf és 1854-tl 1891-ig

Bothár Dániel. Évi javadalmazása 300 korona államsegély és a tanulók járuléka.

Pozsony. Az állami tanítóképz intézet természetrajzi gyjteménye 1871-ben keletkezett.

Evi állami javadalmazása 700 korona.
Pozsony. A kir. kath. fgimnázium gyjteményei. A régiség-gyjtemény 1897-ben kelet-

kezett. Nagyobb adományokkal Spitzer Mór járult a gyarapításához, a ki úgyszólván a
megalapítója. Hozzájárult még Somssich János gróf is. A természetrajzi gyjtemény keletkezé-
sének ideje ismeretlen. Évi javadalmazása 200 korona állami segély.

Pozsony. A m. kir. áll. felsbb leányiskola természetrajzi gyjteménye 1883-ban keletkezett.

Évi javadalmazása 100 korona állami segély.

Pozsony. A m. kir. áll. freáliskola természetrajzi gyjteménye 1850-ben keletkezett és
110 korona évi javadalmazással bír.

Pozsony. Az Orsolyarendi apáczák r. k. tanítóképzjének régiség-gyjteménye 1893-ban
keletkezett, a mikor a zárda az intézetnek átadta azokat a gyjteményeket, melyeket több
századon át szerzett. Nevezetességei : 40 darab keretbe foglalt régi kézimunka és két kép-
gyjtemény. P. Pintér Rafael is hozzájárult a gyjtemény gyarapításához. Csak ajándékozás
útján szaporodik.

Pozsony. Az orvos- és természettudományi egyesület néprajzi és természetrajzi gyjteménye
körülbelül 15,000 darabból áll. Az államtól 1901-ben 500 korona segélyt kapott. Evi java-
dalmazása 200 korona.

Pozsony. A városi múzeumot a pozsonyvárosi szépít egyesület. 1868-ban alapította és
a városnak ajánlotta fel örök tulajdonul. Pozsony vármegye a birtokában lev régi fegyvereket
és zászlókat, a pozsonyi lövész-egylet a régi fegyveres polgárság fegyvereit, zászlóit és
díszedényeit, Heiler Károly ez. püspök érdekes egyházi régiségeket ajándékoztak a múzeum-
nak, a hova a pozsonyi czéhek régiségei is kerültek. Van könyvtára és levéltára, régiség-
tára, képtára, iparmvészeti és szépmvészeti gyjteménye. Az állam eddig is tekintélyes
összegekkel járult a gyjtemények gyarapításához, a pozsonyi takarékpénztár pedig 14.000
korona költséggel átalakíttatta a múzeum helyiségeit. Évi javadalmazása 900 korona, melyet
az államtól és a várostól kap

Nagyobb könyvtárak, képtárak és gyjtemények vannak még Alsónyárasdon, id. gróf
Pálffy János kastélyában (régészet, iparmvészet, festészet) ; — Alsókorompán Chotek Rezs
grófnál (vegyes) ; — Ábrahámban Esterházy Károly grófnál (festészet, keleti mtárgyak)

;

— Bsön Vehtricz-Amadé Emil grófnál (vegyes) ; — Bácsfán a szent Antal klastromban
(könyvtár); — Bazinban a városi múzeumban (vegyes); — ugyanott Meissl Ferencz
lovagnál (vegyes) ; — Czifferen Zichy Pál Ferencz grófnál (könyv- és levéltár) ; — Cseklé-
szen Esterházy Mihály grófnál (könyvtár és vegyes) ;

-
;

Csesztén Pálffy István grófnál a
vöröski várban (könyvtár, képtár és múzeum) ; — Éberhardon Apponyi Albert grófnál
(könyv- és levéltár); — Galántán Gyuracskay Alajos közjegyznél (régészet és fali óra-
gyjtemény)

;
— Gombán lovag Welteni Wiener Rezsnél (vegyes) ; — Ivánkán gr. Hunyady

örököseméi (vegyes); — Királyfán id. Pálffy János grófnál (régészet, iparmvészet, képtár)

;

- Malaczkán Pálffy Miklós herczegnél (vegyes) ; — Nagyszarván Pongrácz Frigyes grófnál
(kép- és levéltár)

;
— Nagyiévárdon Wenckheim István grófnál (könyvtár és vegyes); —

Nagyszombatban Jedlicska Pál érseki vikáriusnál (könyvtár) ; — Stomfán Károlyi Lajos
grófnál (vegyes)

;
— Szóleskuton Spitzer Mór földbirtokosnál (régészet, nummismatika, nép-

rajz)
: — Szentgyörgyön a városi levéltárban (történeti ereklyék) ; — Taksonyban a plébánián

i könyvtárj: Tallóson Esterházy Mihály grófnál (vegyes); — Vajkán Molnár Lászlónál
(levéltár); — Vedrdön Zichy József grófnál (iparmvészet, könyv- és képtár); — Zavaron
Majláth György grófnál (vegyes) ; — Pozsonyban id. Pálffy János grófnál (régészet, ipar-
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mvészet, koptál): — dr. Ortvay Tivadar apátnál (könyvtár); — dr. Obersch a 11 Pál jogakad.
tanárnál (rézmetszetek); — dr. Kornhuber András udv. tanácsosnál (könyvtár); — id. Vutko-
ricli Sándor jogakad. tanárnál (könyvtár); — Wagner Lajos és Kováts Ferencz jogakad.
tanároknál (könyvtár) ; — törökkanizsai Schulpc György magánzónál (könyvtár) ; — Batka
János városi levéltárosnál (könyvtár); — Markovich Iván kir. alügyésznél (régi fegyverek
és edények) ; — dr. Mergl Ödön orvosnál (könyvtár) ; — dr. Pantocsek Ferencz kórház-
igazgatónál (bakteriológiai gyjtemény) ; — a keresk. és iparkamaránál (könyvtár); — Mauthner
Gusztáv szerkesztnél (partitura-gyjtemény) ; — Löv Rezs és Pichler H. Alajos szerkesz-
tknél (könyvtár) ; — Angermayer Károly lapkiadónál (könyvtár) ; — Kreybig Károlynál
(régi bútorok) ;

— Baumann Istvánnál (óra- és régiséggyjtemény) ; — Beumler J. A.-nál
növénytani (gyjtemény) ; — Bernauer Sámuelnél (ötvösmvek, régészet) stb.

Irodalom : — Id Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. — Id. Szinnyei

József: Repertórium. — Id. Szinnyei József: Könyvészet. — Moenich és Vutkovics: Magyar
írók. — Danielik József: Magyar írók. — Fercnczy és Dánielik : Magyar irók. — Pallas nagy
Lexikona. — Beöthy: írod. történet. — Toldy F: Nemz. irod. története. — Bod Péter:

Magyar Athenas. — Veszprémi István és Horányi Elek: Memória és Nova memória. — Szana
Tamás: Magyar mvészek. — Szana Tamás: Mvészet. — Szana Tamás: Száz év a magy.
mvészet történetébl. — Findura Imre : Úttör statisztikusainak emléke. — Sághy József:

Magy. Zenészeti Lexikon — Rimely: Capitulum ins. Eccl. Posoniensis. — Lányi—Knauz:
Magyar Egyháztörténelem. - Török János: A Szt. István társ. egyet. magy. Encyclopae-
diája. — Markó: Czigányzenészek albuma. — Sándorlstván : Magyar könyvesház. — Kagy
Iván: Magyarorsz. családai. — Katona: Hist. Crit. — A M. Tud. Akadémia Almanachja és

Értesítje. — Ballagi A. : Politikai irodalom és gyászjelentés. — Magyar könyvszemle. —
Bartholamaeides: Mem. Ung. — Básthy : Magyarok emléke. — Weszprémy : Succinta Med.
Biogr. Cent. Alt. P. Post. — Ujabbkori Ismeretek Tára. — Thewrewk József: Magyarok
születésnapjai. — Wurzbach: Biogr. Lexikon. — Ortvay Tiv.: Pozsony város tört. — Dr.
Vámossy István : Adatok a gyógyászat történetéhez Pozsonyban. — Széberényi Lajos : Prot.

egyh. írok életrajza. — Aradi vértanúk albuma. — A magy. gyorsírás tört. — A budapesti
kir. orvosegyesület évkönyve.
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A KATHOLIKUS EGYHÁZ SZERVEZETE ÉS KÖZIGAZGATÁSA.

Pozsonj' vármegye egyházi szervezet és közigazgatás tekintetében az

esztergomi érsekség joghatósága alá tartozik.

A terjedelmes fegyházmegye, középpontjától, Esztergomtól távol

esvén, külön érseki helynökség van fölállítva Pozsony vármegyében, melynek
székhelye Nagyszombat; e helynökségnek a joghatósága azonban kiterjed

több, Gyr és Nyitra vármegyékben fekv plébániára is.

A jelenlegi nagyszombati érseki helynök : Jedlicska Pál, esztergomi prae-

latus, kanonok.
Pozsony vármegye legrégibb és legtekintélyesebb egyházi testülete a

Szt. Mártonról czímzett pozsonyi prépostság és társas "káptalan, melynek törté-

netét Rimely Károly: Capitulum insignis Ecclesiae Collegiatae Posoniensis.

Instar manuscripti 1880. czím alatt megírta. E mben hivatkozás történik

Kaprinay István jeles történetbúvárunkra, ki azt állítja, hogy a pozsonyi
káptalanról már egy 1022-ben kelt és általa sajátkezleg lemásolt oklevélben
talált említést; de miután csak fölemlítésrl szól és nem alapításról, való-

szín, hogy a káptalan már ama hivatkozott okirat kelte eltt fennállott.

Még világosabban bizonyítja Rimely szerint a pozsonyi prépostság
siségét Kálmán királynak 1100-ból való dekrétuma, melyben a tüzes vas-

és vízpróba megtartását minden templomban megtiltja, kivéve a püspöki
székhelyeken és a nagyobb prépostságokban, úgymint Pozsonyban és Nyitrán.

Ez a pozsonyi káptalannak nemcsak siségét bizonyítja, hanem tekintélyét

és méltóságát is. A pozsonyi prépost tényleg ma is a jus pontiflcaliummal
bír és rendkívüli állása van; ugyanis nem tagja a káptalannak, mint más
káptalanokban a nagyprépost, hanem a káptalanon kívül, illetleg fölötte

álló méltóság.

A prépostok névsorát, számszerint 81-et, Rimely idézett mve 1209-tl
kezdve adja. Legutóbb prépost volt Horkai Horeczky Ferencz báró, korczolai

ez. püspök, pápai praelatus, ki 1864-ben lett pozsonyi kanonok és 1898-ban
olvasókanonokból lett pozsonyi préposttá.

A pozsonyi társaskáptalan tizenkét kanonokát számlál, kiknek egyike
tártaskáptaian

egyúttal Pozsony belvárosi plébános, miután a pozsonyi autonóm hitközség,

az 1348. évi egyezség értelmében, mely Pozsony városa, mint akkori patrónus
és a káptalan között köttetett, csak a káptalan kebelébl választhat plébánost,

a Szent Mártonról czímzett préposti, társaskáptalani és egyúttal plébániai

templomhoz, a kit hivatalába beigtatni a prépost jogaihoz tartozik.

A pozsonyi társaskáptalan mai tagjai : Nóvák Pál, olvasókanonok, apát
de Valle Paradisi; Santhó Károly, praelatus, énekl prépostkanonok; Varga
Mihály, rkanonok, ez. prépost ; Zandt Ödön prépostkanonok, városi plébános

;

Ferenczy József, Honig Vilmos ; Schiffer Ferencz, t. pápai kamarás, kath.

legényegyleti központi elnök stb. ; Való Simon dr., t. pápai kamarás; Oaibl

Sándor ; Bergmann József pápai kamarás, Veszély Ferencz és Rózsa József.

A nagyszombati társaskáp'alan hat tagot számlál. Prépost: Klempa Simon,
pápai kamarás, aranymisés pap, jelenleg 92 éves, az esztergomi fegyházmegye
nesztora. Olvasókanonok : Keller János, prépostkanonok ; éneklkanonok

:
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betöltetlen; rkanonok Coneilw Emil; mester-kanonokok: Morva Miklós ; Halmos
[gnácz, egyúttal Nagyszombat városi plébános és Lováky Antal.

A nagyszombati helynökségnél szervezett érseki szentszék általános ügy-
hallgatója és a konzisztorium elnöke: az érseki helynök; szentszéki ülnökök:
a nagyszombati társaskáptalan tagjai, valamint azon esztergomi tiszteletbeli

kanonokok, kik a nagyszombati helynöki kerületben tartózkodnak; továbbá
Nóvák Pál pozsonyi apátkanonok, Santhó Károly, pozs. praelatuskanonok,
Veszély Ferenez, pozs. kanonok, Köh'mi József, nagyszombati fgimnáziumi
igazgató, Znamenák István, fgimn. tanár; Helcz János, fgimn. tanár,

végre: Ludvig Gusztáv, Skrivanék Mór, Kazacsay Árpád, Mohári Gyula, Gond
[gnácz, Jancsó Gyula, Zlaünyánszky János, esperesek; jegyz: Zelliger Alajos;
házasságvéd: ConciUa Emil; consistorialis fiscus: Znamenák István; szegények
ügyvédje: Waymár Sándor; orvosok: Kanovich Nándor és Ghrisztian János.

A Pozsony vármegyében fekv róm. kath. plébániák a következk

:

A pozsonyi föesperességbcn : a fesperesség : Horeczky Ferenez báró,

pozsonyi prépost halála óta betöltetlen.

ReLpM°esség. I- Pozsony városi esperesi kerület. Esperes: Zandt Ödön városi plébános.

1. Pozsony, a Szt. Mártonról ez. társaskáptalani és plébánia-templomnál.
A belvárosi plébánia alapíttatott 1204-ben. Patrónus : a római kath. autonóm
hitközség ; lélekszám : 30,000. A Szent Mártonról ez. ftemplomban több
századon át történtek a királykoronázások. E plébánia területén még a

következ templomok vannak : a Szt. Ferencziekó, a Szt. Orsolya-apáczáké,
a „Miasszonyunkról" nevezett zárdatemplom, a Szt. Erzsébet-kórháztemplom,
a hajdani Klarissza, jelenleg fgimnáziumi templom, az irgalmasoké, a Szt.

András temeti templom ; a mély-úti és kálváriái kápolnák, a Szt. Katalin-
kápolna a Szt. Mihály-utezában, a Corporis Christi-kápolna a Szilágyi

Dezs-utczában, a Szt. László-kápolna a volt primási palotában, a .,Mária

oltalma" árvaháza és a Ferenez József-gyermekkórház kápolnái és Ligetfalu

fiókközség temploma. Ugyancsak a belvárosi plébánia területén van a Szt.

Üdvözítrl czímzett templom a Jézus-társaság kezelése alatt; a kath. pol-

gári kórháztemplom, melynek adminisztrátora: Franz János; a városi menház
temploma; administratora : Hölbl Antal; a váraljai templom, melynek java-

dalmas lelkésze : Fischer József ; a várhegyen lev Szt. Miklós temploma a

kapuezinus atyák gondozása alatt. A ftemplomhoz építve a Szt. Anna-
kápolna és az Alamizsnás Szt. János kápolnája, melyet Esterházy Imre gróf

primás költségén Donner Rafael hírneves szobrász épített 1732-ben.

2. Pozsony szent Háromság-plébánia, alapíttatott 1854-ben ; a mostani
vármegyeház mellett, mely a templommal együtt hajdan a Pálosok zárdája

volt. E plébánia területén van az irgalmas-rend zárdája és temploma és a

kapuezinus-szerzet zárdája templommal. Patrónus nincs, lélekszám 6500

;

plébános : Kazacsay Árpád szentszéki ülnök.

3. Pozsony-Virágvölgy, alapíttatott 1770; az új templom épült 1888-ban,

lélekszám 11,000. Á temetben, állami kórházban, cselédotthonban egy-egy
kápolna. Kegyúr : az autonóm hitközség

;
plébános : Gzojkovszky Evarist.

Fiókközség: Frév, lélekszám: 150.

A
s T^fkerület'

^' Nagyszombat város esperesi kerület. Esperes: Halmos Ignácz.

1 . Nagyszombat városi plébánia. Már a XI. században fönnállott ; a Szt,

Miklósról czímzett plébániai templom egyúttal társaskáptalani templom.
Kegyúr: az autonóm hitközség; plébános: Halmos Ignácz; lélekszám 9334.

Területén a következ templomok vannak : a régi Pálosoké, lelkész : Probst

Dénes; a Keresztel Szt. János-templom, lelkésze Haudnik Gyula; a Szt.

Háromsághoz czímzett, hajdan a trinitáriusok temploma, most a Jézus-

társaságé ; végül Szt. Jakab egyháza a Szt. Ferenczrendiieké ; a Szt. Ilonáról

czímzett templom; a Szt. Fábián ós Sebestyén egyháza; a hajdani Klarisszák

temploma ; a Szt. Anna-templom. Kápolnák : az árvaházban, az érseki szék-

házban, vagyis a mostani helynökségben, a városházban, a megyei kórházban,

a hajdani szemináriumban és a konviktusban. Nagyszombat egyházi és kul-

in ralis tekintetben arról nevezetes, hogy a török hódoltság idejében az

'•^ztergomi érsekség kormányzata Nagyszombatba tétetett át és az egyházi

és tudományos élet középpontja lett; 1615-ben telepedik le a Jézus-társa-
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ság : 1635-ben állíttatik fel az egyetem, híres nyomdával ; az esztergomi

káptalan is itt székel hosszabb ideig. Mindezek ós számos temploma miatt

Kis- vagy Magvar-Kómának is nevezik.

Dl. Bazin espére.4 kerület: Esperes: MarJcovich János.
Ba
l
n

erüi

S

e
P
t

eresi

1. Báho-ny : alap. 1313, kegyúr: Waldstein, szül. Jezerniczky Hermina
grófné, lelkész: Chrenkó Ignáez; lélekszám 923. — 2. Bazin: al. 1317, kegyúr:

a város; plébános: Palkovich István; lélekszám 4124. Van itt a kapuczinus-

szerzetnek zárdája és temploma és a Rozália-kápolna. — 3. Cseszte: al. 1393,

kegyúr: Pálffy István és ifj. János gróf; plébános: Bakics István; lélekszám

2271. - 4. Dubova: al. 1807, kegyúr: a vallásalap; plébános: Jantausch Pál

;

lélekszám 777. — 5. Orinád: al. 1390, kegyúr: Pálffy János gróf; plébános:
— — — lélekszám 721. — 6. Horvátgurab : al. 1618, kegyúr: Pálffy

János gróf; plébános: Borovszky József; lélekszám 1110. - - 7. Istvánfalva:

al. 1397, kegyúr: Pálffy Rndoll gróf örökösei; plébános Vojtech János;
lélekszám 407. Van egy Rozália-kápolnája, — 8. Modor: al. a XIII. szá-

zadban: kápolnák: Havi Boldogasszony, Szt. Mihály, Szt. Háromság, Szt.

Anna és Szt. Magdolna tiszteletére ; kegyúr: a város
;
plébános: Ernyei Lajos,

szentszéki ülnök. Kápolnák még Modor Királyfa fiókközségben és a Szand-
hegyen : lélekszám 2035.-- 9. Nagy-Senkvicz: al. 1544, kegyúr: Pálffy János
gróf; plébános: Szkokánek József; lélekszám 1393. Van itt a Szt. Vendel-
kápolna és Kis-Senkvicz fiókközségben egy kápolna.— 10. Pudmericz : al. 1390,

kegyúr: Pálffy Rud. gróf örökösei; plébános: Jankóvieh József; lélekszám
2053. Van itt egy Fájdalmas Szz-kápolna és Halmos fiókközsógben egy
templom. - - 11. Bécsé: al. 1390, kegyúr: Pálffy Miklós herczeg; plébános:
ifj. Bezák István; lélekszám 3124. Mária-kápolna. - - 12. Sckweinsback : al.

172.), kegyúr: Pálffy János gróf; plébános: Maszarik Viktor: lélekszám 731.

13. Szentqyö*gy: al. 1271, kegyúr: a város; plébános; Nóvák Rudolf; lélek-

szám 2470. Kegyesrendiek temploma; Szt. Mária és Nep. János- kápolna, -

14. Szls: al. 1279, kegyúr: Mauritius Sprinczl; plébános: Bóez Károly;
lélekszám 1801. Nep. Szt. János-kápolna. - 15. Tótgurab : al. 1617, kegyúr:
Pálffy János gróf; plébános: Szabó János; lélekszám 1070. Van Szt, Anna-,
Fájdalmas Szz-, Nep. Szt. János- és Szt. Vitus-kápolna. — 16. Vistuk: al.

1332, kegyúr: Pálffy János gróf; plébános: Markovics János; lélekszám 1251.

Szt. Anna-kápolna.
IV. Somorjai esperesi kerület: Esperesek: Kisfaludy Zsigmond és Leszkay espere^&iet.

Sándor. 1. Csütörtök: al. 1390, kegyúr: Wiener Welten lovag; plébános:
Pázmány Adolf; lélekszám 1543. Béke és Csákány fiókközségekben egy-
egy templom. - - 2. Féli: al. 1390, kegyúr: Apponyi Albert gróf; plébános:
Dotter János; lélekszám 2091. Van Szt. Kereszt- és Szt. Margit-kápolna;
Eberhard fiókközségben egy kápolna, -— 3. Hidas: al. a XIII. században;
kegyúr: Apponyi Albert gróf; plébános: Bognár Gergely; lélekszám 1027. -

4. IlMshóza: al. 1770, kegyúr: Pálffy Béla gróf; plébános: Skadra János;
lélekszám 1073. - - 5. Misérd: al. 1358, kegyúr: Wiener Welten lovag; plé-

bános: Ludvig Gusztáv; lélekszám 1498. Alsócsölle, Felsesölle és Dénesd
fiókközségekben egy-egy templom. — 6. Nagylégk: al. 1328, kegyúr: a
vallásalap; plébános: Pásztor János; lélekszám 1549. — 7. Nagymagyar: al.

1390. kegyúr: Batthyány Blanka grófn, férjezett Pálffy Béláné grófné;

plébános: Leszkay Sándor; lélekszám 2714. Gomba fiókközségben templom.
8. Nagypoka: al. a XIII. században; kegyúr: Koridsebb Pálffy gróf; plébános:
Rácz János; lélekszám 798. Kispaka fiókközségben kápolna. — 9. Püspöki:
al. a XII. században; kegyúr: a herczegprimás; plébános: Tyukoss János;
lélekszám: 2882. Szt. Rozália- és Nep. Szt. János-kápolna; Szunyogdi és

Vereknye fiókközségekben egy-egy templom. -- 10. Somorja: al. 1238, kegyúr:
a város; plébános : Kisfaludy Zsigmond. Kozma ésDömjén ez. kórházi kápolna.
Szemet, Gútor és Sámot fiókközségekben egy-egy templom. Uszoron kápolna;
lélekszám 4238. - 11. Szentantal: al. 1781, kegyúr: a vallásalap; plébános:
Majzon Method, ferenezrendi áldozár. Ferencziek zárdája, nagy búesújáró-
hely; lélekszám 1209. - 12. Vajka: al. a XIII. században; kegyúr: a köz-
birtokosság; plébános: Muschkovieh Ágoston; lélekszám 2456. Keszölczés
fiókközségben Szt. Rozália-kápolna.
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Donumrdaheiyi \'. Dunaszerdahelyi esperesi kerület: Esperes: Vázsonyi József és Glöckl
' Ignácz. 1. Albár: al. 1802, kegyúr: a vallásalap; plébános: Méhes Károly;
Lélekszám 652. — 2. Alistál: al. 1713, kegyúr: nincs; plébános: Hajósy Krizán
György; lélekszám 1051. — 3. Alsónyárasd : al. 1755, kegyúr: Pálff'y János gr.;

plébános: Papanek Márk; lélekszám 2067. — 4. Baka: al. a XIV. században,
kegyúr: a közbirtokosság; plébános: Flock Jákó; lélekszám 1308. Nádasd
fiókközségben kápolna. 5. Bös: al. 1397, kegyúr: Ücbtritz Emil br.

;

plébános: Kirehknopf Ferencz: lélekszám 2699. — 6. Dercsika: al. 1791,

kegyúr: a közbirtokosság; plébános: Glöckl Ignácz; lélekszám 570.— 7. Duna-
szerdaíiehj: al. 1329, kegyúr: Koridsebb Pálffy gróf; plébános: Vázsonyi József

;

lélekszám 5156. Kisudvarnok fiókközségben kápolna. — Egyházgelle: al.

1258, kegyúr: Koridsebb Pálffy gróf; plébános: Bartal László; lélekszám
2651. Kislúcs és Sárosfalva fiókközségekben egy-egy kápolna. --9. Egyház-
harcsa: al. 1249, kegyúr: a közbirtokosság; plébános: Feketeházy Károly;
lélekszám 1517. Kiücsárkarcsán kápolna. - 10. Felbár: al. 1397, kegyúr;
Batthyány József gróf özvegye; plébános: Winkler Pál; lélekszám 1459. —
Süli fiókközségben templom. - - 11. Kürt: al. 1390, kegyúr nincs; lelkész:

Szép Lajos; lélekszám 770. — 12. Nagyabony: al. 1761, kegyúr nincs;

plébános: Matyi Márk Mihály; lélekszám 1135. -- 13. Szentmihályfa: al. 1390,

kegyúr: Pongrácz Frigyes gróf; plébános: Herbszt József; lélekszám 2137.

14. Várltony: al. a XII. században; kegyúr: a Pfeiffe ' család; plébános:
Huszár Gyula; lélekszám 1286. Csallóköznyék fiókközségben kápolna. —
15. Vásárát: al. 1332, kegyúr: a pozsonyi káptalan; plébános: Vanitsek
Ferencz; lékszám 2360. Vámosújfalu fiókközségben kápolna.

es CTesTk^'i
Yl. Malaczkai esperesi kerület: Esperesek: Kovács József és Mellisek Adolf

.

1. Almás: al. 1769, kegyúr: Pálffy Miklós herczeg; plébános: Duday Mihály;
lélekszám 1145. — 2. Detreköcsüiörtök: al. 1787, kegyúr: a vallásalap; lelkész:

Lenkei Károly; lélekszám 1306. Rozália-kápolna. — 3 Gajár: al. 1397, kegyúr:
Pálffy Miklós herczeg; plébános: Oláh Miklós; lélekszám 4203. — 4. Jakab-

falva: al. 1724, kegyúr: Pálffy Miklós herczeg; plébános: Virsik János;
lélekszám 1163. 5. Kislévárd: al. 1823, kegyúr: Pálffy Miklós herczeg;

plébános: Szcsy Victor; lélekszám 1612. — 6. Konyha: al. 1678, kegyúr:
Pálffy Miklós herczeg; plébános: Majer Péter; lélekszám 1873. B. Szt. Mária-
és Szt. Hubert-kápolna. - 7. Malaczka: al. 1397, kegyúr: Pálffy Miklós
herczeg; plébános: Kovács József; lélekszám 5637. Szt. Ferencz-rendi zárda

és templom; Szt. Anna-, Jézus Szive- és Szt. Kereszt-kápolna a kastélyban.

Kiripolcz fiókközségben templom Szt. Márton tiszteletére. - 8. Nagyiévárd:

al. 1676, kegyúr: Wenkheim István gróf; plébános: Mellisek Adolph; lélek-

szám 2890. Mária-kápolna. — 9. Pernek: al. 1397, kegyúr: Pálffy Miklós
herczeg; plébános: id. Nóvák János; lélekszám 1116. Szt. Vendel-kápolna. -

10. Rórbach: al. 1787, kegyúr: a vallásalap; plébános: Jakubovich János
Károly; lélekszám 1294. - - 11. Széleskút: al. 1397, kegyúr: Pálffy Miklós
herczeg; plébános: Sztasek János; lélekszám 1238. - 12. Szentistvn: al.

1682, kegyúr: Pálffy Miklós herczeg; plébános: Koczurek Rudolf; lélek-

szám 1988.
stomfai VII. Stomfa esperesi kerület: Esperesek: Kofrányi Alajos és Gond Ignácz.

esperesi kenüet.
1 ^tSztercze: ai 1737^ kegyúr: Károlyi Lajos gróf; plébános: Kofrányi Alajos;

lélekszám 2180.— 2 Dévény: al. 1397, kegyúr: Pálffy Miklós herczeg; plébá-

nos: Springer István; lélekszám 2112. Károlyfalu fiókközségben kápolna. -

3. Dévéuyújfalu: al. 1713, kegyúr: Pálffy Miklós herczeg; plébános: Trubinyi

János; lélekszám 2512. - - 4. Hidegkút: al. 1807, kegyúr nincs; plébános:

Talda János; lélekszám 761. Szt. Rozália-kápolna. — 5. Láb: al. 1397, kegyúr:

Károlyi Lajos gróf; plébános: Gratzer Ferencz ; lélekszám 1736. Szt. Vendel-

kápolna. - - 6, Lamacs: al. 1397, kegyúr: Pozsony város; plébános: Hubert
János; lélekszám 1428. - - 7. Lozornó: al. 1729, kegyúr: Károlyi Lajos gróf:

plébános: Kopcsányi László; lélekszám 1802. Szt. Vendel-kápolna.— 8. Magas-

falu: al. 1397, kegyúr: Károlyi Lajos gróf; plébános: Gasparovits István;

lélekszám 2707. Szt. Vendel-, Rókus- és Nep. János-kápolna. — 9. Magyar-

falva: al. 1788, kegyúr: a vallásalap; plébános: Kvassay Károly; lélekszám

3313. — 10. Máriavölgy: al. 1786, kegyúr: Stockau Evelina grófn; plébános:

Zavodszky József; lélekszám 810. Hajdan a Paulinusok zárdája; 1377 óta
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nagy búesújáróhely; Szt. Anna-, Szt. Forrás-, Jézus születése- és Szt. Flórián-

kápolnák. - - 11. Stomfa: al. 1397, kegyúr: Károlyi Lajos gróf; plébános:

Gond Ignácz: lélekszám: 5144. Kálvária-kápolna, Szt. Orbán-, Szt. Kereszt-

kápolnák; Mászt és Borostyánk fiókközségekben egy-egy templom; a réz-

bányában kápolna. - 12. Zohor: al. 1654, kegyúr: Károlyi Lajos gróf; plébá-

nos: id. Markovits Ferenez; lélekszám 2568. Travnik fiókközségben kápolna.
VIII. Szempczi esperesi kerület: Esperesek: Turcsek József és Károly Alajos.

espered kerület.

1. Boldogfalva: al. 1788, kegyúr: a gróf Zichy család; plébános: Drevenyák
Gáspár, lélekszám: 926; Rété fiókközségben templom. — 2. Csatái: al. 1390,

kegyúr: Pálffy János gróf; plébános: Ernyei Kálmán; lélekszám 662. Német-
gurab fiókközségben templom. - 3. Cseklész: al. 1397, kegyúr: Esterházy
Mihály gróf; plébános: Szörényi Gyula; lélekszám 1510. Két templom és egy
kápolna a temetben. — 4. Gziffer: al. 1390, kegyúr: Zichy Pál gróf; plébá-

nos : Turcsek József ; lélekszám 1948. Pusztapát fiókközségben templom. -

5. Egyházfa: al. 1711, kegyúr: Pálffy János gróf; plébános: Markovics
István ; lélekszám 3273. Hegysúr, Pozsonykirályfa , Papkörmösd és Zoncz
fiókközségekben egy-egy kápolna 6. Pozsonyivánka: al. 1397, kegyúr:
Arenberg herczegné

;
plébános : Martini Miklós ; lélekszám 1624. Szt. Rozália-

kápolna. — 7. Jóka: al. 1322, kegyúr: a közbirtokosság; plébános: Olgyay
Adalbert. rangyalok kápolnája; lélekszám 2235. — 8. Kápolna: al. 1240;
kegyúr : Pálffy János gróf ; plébános : Roszipál Antonius ; lélekszám 1040. -

9. Magyarbél: aL 1728, kegyúr: Xivkovich Erzsébet; plébános: Horváth Jen,
lélekszám 1821 ; Németbél és Dunaújfalu fiókközségekben egy-egy kápolna —
U). Nagyfödémes: al. 1332, kegyúr: koridsebb Pálffy gróf

;
plébános: Berényi

Jen; lélekszám 2627. — 11. Pusztafödémes: al. 1715, kegyúr: Zichy Ferenez
gróf és a közbirtokosság; plébános: Csambal Ferenez; lélekszám 1531. -

12 Sárf: al. 1720, kegyúr: Pálffy János gróf; plébános: Marschall Sándor;
lélekszám 1073. - - 13. Szempcz: al. a XIV. században; kegyúr: Eszterházy
Mihály gr.

;
plébános : Károly Alajos ; lélekszám 2825. Szent Háromság- és

temet-kápolna. — 14. Vedrd: al. a XIV. században, kegyúr: Zichy Ferenez
gróf

;
plébános : Martinkovics János. Páld és Tótújfalu fiókközségekben egy-

egy templom.
IX. Szeredi esperesi kerület: Esperesek: Hübner János és Báthy Lajos. Sz(

?
r

^
di

...

1. Diószegh: al. a XIV. században, kegyúr: Zichy Ferenez gróf; plébános:
Kisfaludy Vincze ; lélekszám 4056. Kis-Mácséd fiókközségben templom. —
2. Oalánta: al. a XIV. szásadban, kegyúr: a közbirtokosság; plébános:
Entresz Ede ; lélekszám 3384 Barakony, Gány és Hódi községekben egy-egy
templom.-- 3. Hidaskürt: al. 1332: kegyúr: Esterházy Mihály gróf; plébá-

nos : Hübner János ; lélekszám 3324. Nyék és Vízkelet fiókközségekben
egy-egy kápolna. — 4. Kajál: al. 1781, kegyúr nincs; lelkész : Psenkó József;

lélekszám 2465. Tósnyárasd fiókközségben templom. - - 5. Kossut: al. 1809,

kegyúr : a vallásalap
;
plébános : Koday Gyula ; lélekszám 1543. Hegy fiók-

községben templom és kápolna. - - 6. Nagi/mácséd: al. a XIV. században,
kegyúr : Hennin Angelika herczegn

;
plébános : Báthy Lajos : lélekszám

1824. - 7. Nagysúr: al. 13)0, kegyúr: Edl Tivadar örökösei; plébános:
Sóhaj da Ignácz ; lélekszám 2193 Nemessúr és Varrasúr fiókközségekben
egy-egy kápolna. — 8. Szered: al. 1313, kegyúr: Hennin Angelika herczegn;
plébános : Polatsek Ern ; lélekszám 4623. Középcsöpönyben kápolna. -

9 Taksony: al. 1397, kegyúr: Esterházy Ern gróf; plébános: Troch Pál;
lélekszám 1466 - 10. Vág szerdahely: al. 1317; kegyúr: a herczegprimás

;

plébános : Wojtek József ; lélekszám 3490.

X. Szomoláni/i esperesi kerület: Esperes: Shivanek Mór. 1. Alsó-Diós: al. Szomoiányi

1390; kegyúr: Pálffy János gróf; plébános: Kameráth Dénes; lélekszám
esperesi kerület '

1150. — 2. Bélaház: al. a XIV. században, kegyúr: Pálffy János gróf; plé-

bános : Skrivanek Mór ; lélekszám 1423. Jánostelek fiókközségben templom.
3. Bogdány: al. 1397, kegyúr: Pálffy János gróf; plébános: Kovács Miklós;
lélekszám 1626. Istvánlak fiókközségben templom. — 4. Fels-Diós: al. 1390,

kegyúr: Pálffy József gróf; plébános: Minarik József; lélekszám 1691. -

5. Hosszúfala: al. 1390, kegyúr: Pálffy János gróf; plébános: Petrik Ferenez;
lélekszám 971. Fenyves fiókközségben templom. — 6. Nádas: al. 1240, kegyúr:
Windischgrátz herezeg, Apponyi Alfréd gróf és Krischker Nándor

;
plé-
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^d í;yszombatl
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Vágsellyei

esperesi kerület

Sasvári
fesperesség.
Morva-szent-

jánosi esperesi
kerület.

Jóki esperesi
kerület.

bános: Kollár Márton; lélekszám 1953. Binyócz fiókközségben templom. —
7. Ottóvölgy- al. 1390, kegyúr: Pálffy István és ifj. János gróf; plébános:

Kovacsovszky József; Lélekszám 1140. — 8. Szárazpatak: al. 1240, kegyúr:
Pálffy János gróf; plébános: Horváth László; lélekszám 2462. Kossolna és

Harangfalva fiókközségekben egy-egy templom. •— 9. Szomolány: al. 1390,

kegyúr: Pálffy József gróf; plébános ifj. Nóvák János; lélekszám 1962.

XI. Nagyszombati esperesi kerület: Esperesek: Friedrieh József és Weisz
Ferenez. 1. Alsókorompa: al. 1390, kegyúr nincs; plébános: Rácz Antal;
lélekszám 2236. Fels-Korompa fiókközségben templom. — 2. Ajjaj: al. 1804,
kegyúr: a közbirtokosság; lelkész: Dávid Gusztáv; lélekszám 480. — 3. Bohu-
nia: al. 1397, kegyúr nincs; plébános: Jakubéczy Ern: lélekszám 1257.

I'agyerócz fiókközségben templom. - - 4. Bucsány: al. 1754, kegyúr nincs;
plébános: Pazsitny Pál; lélekszám 2557. Karkócz fiókközségben templom.

-

•\ Gerencsér: al. 1215, kegyúr: Nagyszombat városa; plébános: Ikrényi

Mihály; lélekszám 3257. Modorfalva fiókközségben templom és kápolna. —
6. Ktresztúr: al. 1397, kegyúr: Esterházy Károly gróf; plébános: Madurkay
Miklós; lélekszám 1906 Farkashida fiókközségben templom. — 7. Majtény:
al. a XIV. században, kegyúr: Esterházy Károly gróf; plébános: Friedrieh

József; lélekszám 2912. 8. Nagybresztován: al. 1332, kegyúr: Nagy-
szombat városa; plébános: Peczkó Antal; lélekszám 1543.-- 9. Rózsavölgy:

al. 1215, kegyúr: Nagyszombat városa; plébános: Ribány Olivér; lélek-

szám 1281. -- 10 Spácza: al. 1332, kegyúr: a közbirtokosság; plébános:

Czintula Ágoston; lélekszám 1630. 11. Szüincs: al. 1807, kegyúr: a
pozsonyi káptalan

;
plébános : Orliczky Ferencz ; lélekszám 1259. — 12. Zavar:

al. 1390, kegyúr nincs; plébános: Weisz Zsigmond; lélekszám 1574.

A komáromi föesptressf'gben: Fesperes : Maszlaghy Ferencz.

Vágsellyei esperesi kerület: Esperesek: Holéczy Ignáez és Morvay Lipót.

1. Eperjes: al. 1826, kegyúr: Esterházy Mihály gróf; plébános: Herodek
Antal; lélekszám 1018. - - 2. íelsöszeli: al. 1678, kegyúr: Eszterházy Ern
gróf; plébános: Bóda Miklós; lélekszám 1998. Alsószeli fiókközségben tem-
plom. — 3. Királyrév: al. 1842, kegyúr: a vallásalap; lelkész: Huszár István;

lélekszám 884.-- 4. Nádszeg-Kösse: al. 1596, kegyúr: Esterházy Mihály gr.;

plébános: Bernkopf Károly; lélekszám 2783. - - 5. Pered: al- 1803, kegyúr:
a vallásalap

;
plébános: Bartoss János; lélekszám 3464. — 6. Tallós: al. 1672,

kegjnír: Esterházy Mihály gróf; plébános: Holéczy Ignáez; lélekszám 2521.

Vezekény fiókközségben templom. - - 7. Zsigárd: al. 1727, kegyúr: a herczeg-
primás

;
plébános : Morvay Lipót ; lélekszám 1688. A temetben Szt. Mária-

kápolna.

A sasvári föesperességben: a morva- szentjánosi esperesi kerületben: Esperesek:
Aujeszky Ferencz és Dobsa Mihály. 1. Bikszárd: al. 1787, kegyúr: a vallás-

alap; plébános: Majzon Imre: lélekszám 992. — 2. Búrszentgyörgy: al.

1397, kegyúr: Hohenlohe herezeg; plébános: Szeder Sándor; lélekszám 2292.

Szt. Orbán-, Nep. János- és Szt. Vendel-kápolna. - - 3. Búrszintmiklóa : al.

1397, kegyúr: a császári és királyi család; plébános: Prihoda Pál; lélek-

szám 4257. Búrszentpéter fiókközségben és a hegyen egy-egy templom. -

4. Detreköszentmiklós: al. 1224, kegyúr: Pálffy Miklós herezeg; plébános:

Pillhord László; lélekszám 2112. Detrekváralján templom; kastélyban

kápolna. 5. Detrekszentpéter: al. 1397, kegyúr: Pálffy Miklós herezeg;
plébános: Aujeszky Ferencz; lélekszám 726. - - 6. Kukló: al. 1767, kegyúr:
a császári és királyi család; plébános: Rehák László; lélekszám 1521. —
7. Laksárújfalu: al. 1769, kegyúr: Hohenlohe herezeg; plébános: Horacsek
József; lélekszám 2540. Szt. Simon- és Júda-kápolna. -- 8. Moriaszentjávos:

al. 1635; kegyúr: Hohenlohe herezeg; plébános: Dobsa Mihály; lélekszám
3307. Székelyfalva fiókközségben templom- Vannak itt úgynevezett ana-
baptisták külön lelkészszel: Kubina János. --9. Závod: al. 1630, kegyúr:
Hohenlohe herezeg; plébános: Kákonyi János; lélekszám 1904.

Jóköi esperesi kerület Esperes: Marcis Gyula. 1. Alsódombó: al. a XIII
században, kegyúr : a nagyszombati plébános

;
plébános : Marcis Gyula

;

lélekszám 1024. Radossócz fiókközségben templom. — 2. Dejte: al. 1668,

kegyúr: Pálffy József gróf; plébános: Ochaba János: lélekszám 1565. —
''>. Kátlócz: al. 1819, kegyúr: Pálffy József gróf; plébános: Pleehló ; lélek-
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szám 890. 4. Nahács: al. 1554, kegyúr: Pálfí'y József gróf; lelkész:

Schratta Károly; lélekszám 912. Felsdombó fiókközségben templom.
Összesen van tehát Pozsony vármegyében 136 önálló katholikus plé-

bánia ; ugyanannyi lelkészszel és azonkívül 42 segédlelkész. Mint nagy-
birtokos kegyurak az Esterházy ós Pálfí'y herczegi és grófi családok szere-

pelnek, több helyen pedig a közbirtokosok; Pozsonyban és Nagyszom-
batban autonómiai szervezettel bíró hitközségek vannak. A fönt elsorolt

lélekszámadatok csak a katholikus lelkek számát adják.

Pozsonyban van egy papnevel-intézet „Emericanum" név alatt, melyet
Lósij Imre prímás alapított 1642-ben. Van Pozsony vármegyében kerek-

számban 310,000 katholikus; ezek ellenében 27,000 ágostai, 10,000 ev. ref. és

17,000 zsidó.

AZ ÁG-. HITV. EVANGÉLIKUS EGYHÁZ.

Luther tanai Pozsony vármegyében igen korán elterjedtek. Már I. Fer-

dinánd uralkodása idejében az egész vármegyében mindenütt voltak Luther
tanainak hívei, mert az ország akkori elkeli, kiknek Pozsony vármegyé-
ben és a szomszéd vidékeken nagykiterjedés birtokaik voltak, Luther tanait

vallották. Ilyenek voltak Thurzó Elek, királyi helytartó, Salm Miklós gróf,

Ferdinánd hadainak fvezére és ennek fia Gyula, ki Thurzó Elek leányá-

val, Erzsébettel való házassága útján Galgócz, Sempte és Szemez uradalmak
birtokába jutott. Azonban a király haragjától való félelembl csak az 1548-iki

pozsonyi országgylésen vallottak színt és adtak nyilt kifejezést protestáns

érzületüknek. Ezen a gylésen a király, látván Luther tanai követinek
nagy számát, nem mert ugyan ellenük nyíltan föllépni, de Oláh Miklós esz-

tergomi érseket fölhatalmazta, hogy a reformáczió terjedésének állja útját.

Miksa császár személyes barátja lévén az evangélikusoknak, a kath.

egyház közösségében akarta ket megtartani ; a prot. vallás szabad gyakor-
latát, nem engedte ugyan meg, st nyíltan akadályokat gördített eléje, mind-
azáltal a megye legtöbb helyén, a frendek pártfogása mellett, a prot. vallás

gyakorlata kezdetét vette. A Salm, Balassa, Fugger, Kolonics, Ungnad,
Esterházy, Révay, Czobor családok, a megye nagybirtokosai, birtokaikon
templomokat jelöltek ki az evangélikusoknak. A pozsonyvármegyei evangé-
likusok száma nemsokára annyira növekedett, hogy 1570-ben Abstemius
Bornemisza Péter semptei lelkészt szuperintendensükké választották. Utódja
volt Sibolti Demeter (1585—1610).

Még inkább növekedett az evangélikus hitközségek száma 1606, ille-

tleg az 1608. évi vallástörvény óta, mely a protestánsoknak a szabad
vallásgyakorlatot biztosította. Hathatós védik és támogatóik voltak az evan-
gélikusoknak lllésházy István, Tkurió György és Szaniszló nádorok.

Az 1610-iki zsolnai zsinat, melyet Thurzó György nádor hívott össze, hogy
az evang. egyház ügyeit zsinatilag rendezze, a dunáninneni kerület tíz vár-

megyéjét három püspökségre osztotta és ugyanannyi püspököt választott.

Bars. Nyitra és Pozsony vármegyék alkották az egyik püspökséget. A ked-
vez alkalommal élve, Thurzó Szaniszló több elvtársával a magyar egyházak
számára magyar püspökség felállítására gondolt. És csakugyan, az 1620-ban
tartott szeredi gylésen a pozsonyi, barsi és nyitrai magyar gyülekezetek
külön magyar püspököt választottak maguknak.

A XVI. század végén maidnem az egész nemesség, a városok és falvak f\vSYh
Íll^

kevés kivétellel Luther tanait követtek. Az egyhazak magyar, nemet es tot végén,

egyházakra oszlottak. A magyar egyházak az úgynevezett Mátyusföldön
külön kerületként alakultak, melyét pozsonyi-n&k vagy cseleié -^i-nek neveztek;
espereseik Cseklészen vagy Felsszeliben laktak. A német és tót egyházak
a nyitrai szuperintendencziába tartoztak, a német egyházakat a pozsonyi
esperes igazgatta, a tót egyházak a szomszéd tót esperességhez tartoztak.

Magyar egyházak voltak : 1. Pozsony, lelkésze magyar-tót. 2. Fels-
baka. 3. Felsbár. 4. Cseklész. 5. Cseleszt. 6. Csötörtök. 7. Diószeg. 8. Puszta-
Födémes. 9. Galánta. 10. Németgurab. 11. Gútor. 12. Hegy. 13. Hódos.
14. Kajál. 15. Kürth. 16. Kossut. 17. Nagylégh. 18. Nagy-Lucse. 19. Majtény.
20. Nagy-Mátséd. 21. Nagypaka. 22. Nemesszeg. 23. Pusztavezekény. 24 So-
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mórja. 25. Süly. 26. Szempcz. 27. Súr. 28. Szered. 29. Szeli. 30. Taksony.
31. TaUós. 32. Vizkelet 33. Zavar. 34. Nagyszombat (magyar, német és tót

lelkészszel). 35. Szentábrahám. 36. Szerdahely. 37. Apaj. 38. Deáki. 39. Jányok.
iO. Remete. 41. Széleskút.

Német egyházak : 1. Pozsony, alakult 1606-ban. 2. Bazin (német és

tói egyház), alakult 1570 körül. 3. Pruck. 4. Csatay. 5. Dévény. 6. Szent-
györgy (német és tót). 7. Grinád. 8. Limbach. 9. Loipersdorf. 10. Misérd.
11. Modor (német és tót). 12. Récse. 13. Nagy-Lévárd. 14. Malaczka.
15. Szentmiklós. 16. Stomfa. 17. Besztercze. 18. Bresztovány.

A vármegyében elterjedt reformácziónak kezdettl fogva Oláh Miklós
esztergomi érsek volt a legnagyobb ellensége, ki legjobban üldözte a pro-

testánsokat. Lelkészeket, papokat börtönbe vettetett vagy azokat elzette.

Majd Pálffy István állott a protestánsok üldözésének élére. Ezt követte
Esterházy Miklós, ki protestáns vallásban született, 1618-ban a katb. hitre

tért, 1625-ben pedig nádorrá lett és mint ilyen a protestánsoktól tizennyolcz

templomot elvett. 1626-ban a detreki uradalomból, 1644-ben a Csallóközbl,
1631-ben a stoml'ai uradalomból a prot. lelkészeket elzték, az összes temp-
lomokat elvették és a protestantizmust elnyomták. A pozsonyi vésztörvóny-
szék mködése 1673-ban általánosan ismeretes,

xxv^tlrv&fy-'
Végre az 1790 91-iki XXVI. törvényczikk a protestánsoknak örök

%'zikk hatása, idkre teljes vallásszabadságot biztosított. E vallásügyi törvény alapján

történt rendezkedés alkalmával a pozsonyvárosi és pozsonyvármegyei evan-
gélikus egyházakból két esperesség alakult, ú. m. a pozsonyi árosi és pozsony-

vármegyei, melyek a dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület püspökének
hatósága alá tartoznak.

Jelenleg a pozsonyvárosi esperességet alkotja : a pozsonyi evang. egyház,

Frév és Ligetfalu leányegyházaival és számos szórványos helylyel, továbbá
a récsei egyház. Lélekszáma 8973. Fesperes Trsztyénszky Ferencz, alesperes

Fürst János, pozsonyi evang. lelkészek. Világi felügyel Láng Lajos dr.,

volt m. kir. kereskedelemügyi miniszter, másodfelügyel Hacker Károly
pozsonyi ügyvéd.

Pozsonymegyei A pozsonyvármegyei esperességet a következ evang. egyházak alkotják

:

1. Bazin. 2. Bazin-Schweinsbach. 3. Pusztafödémes. 4. Grinád. 5. Német-
gurab-Csataj. 6. Szentgyörgy. 7. Modorkirályfa. 8. Nagyiévárd. 9. Limbach.
10. Misérd. 11. Modor. 12. Modor-Teriing. 13. Somorja. 14. Alsószeh.

15. Felsszeli. 16. Dunaszerdahely. 17. Nagyszombat. Lelkek száma 15.014.

Fesperes Hollenmg Károly, modori lelkész, alesperes Rásó Mihály, alsó-

szeli lelkész. Esperessógi fölügyel Lenhardt Károly.

AZ EV. REFORMÁTUS EGYHÁZ.

A reformáczió els sugarai kétségkívül Wittenbergbl hatottak be el-
ször hazánkba, de ismertekké lettek jó korán a svájczi reformátori tanok is.

I. Ferdinánd 1527 aug. 20-án kiadott rendeletében kemény büntetést

szabott azokra, a kik Luthert, Carlstadtot, Zwinglit és Occolampadiust követni

merészelik. Az 1548-iki pozsonyi országgylésen Ferdinánd fölhívja a ren-

deket, tanácskozzanak arról, miként lehetne az ..eretnekségeket" kiirtani,

különösen az anabaptistákat és „saeramentariusokat", a kik alatt a Zwingli

és Kálvin követit értette, Magyarországból kizni.

A svájczi reformátori tanok tehát nem csupán elvétve találtak köve-

tkre, hanem már eleinte is sok követjük lehetett, hiszen az országgylés

akarja ket hazánkból kitiltani.

Sajnos, nincsenek adataink arra vonatkozólag, hogy a svájczi reformá-

cziónak legels terjeszti - - s éppen Pozsony vármegyében — kik voltak

;

nem ismeretes elttünk az sem, hogy e vármegye melyik községeiben

alakultak református gyülekezetek. Tény az, hogy a fels dunamelléki, vagy

mátyusföld-csallóközi egyházközségek református egyházkerületté csak a

XVI. század végén alakultak. Ehhez az egyházkerülethez tartoztak a mosony-,

pozsony-, nyitra-, komarom-, esztergom-, bars-, hont- és nógrád-vármegyei

egyházközségek. Az is tény, hogy ez az egyházkerület öt esperességbl

alakult. Ezek az esperességek a következk: 1. samarjai, 2. komáromi.

3. komjáti, 4. barsi, 5. palánki vagy nógrádi.
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A fels dunamelléki vagy mátyusföld-csallóközi egyházkerület els
kálvinista jelleg zsinatját Galántán, tehát Pozsony vármegyében tartotta

L592-ben, a melyen nemcsak hitvallási czikkeket, hanem egyházkormány-
zatiakat is alkottak, a melyek azonban csak töredékesen ismeretesek. (Lásd

:

Monoszlai András: Brevis ac catholica confutatio impiornm novornm articu-

lormn nuper in Galantha a sacramentariis concinnatorum. N.-Szombat. 1593.)

Monoszlai könyvébl tudjuk meg, hogy Gibolti halála után vagy köz-

vetetlenül t követleg, tehát még 1589-tl fogva, vagy esetleg más rövid

ideig, legföljebb néhány évig hivataloskodott, szuperintendensi mködése is

közbeesvén, Dobronoky Miklós volt feje a csallóköz-mátyusföldi református
egyházkerületnek. Ugyancsak Dobronoky Miklós komáromi lelkész volt

ennek az egyházkerületnek a püspöke (Lampe: História Eccl. Reformatae
in Hungária etc. Trajecti 1728.) 1608-tól 1615-ig. E hivatalt viselték még a

következ férfiak : Szenczi Czene Péter, érsekújvári ref. lelkész 1615— 1623-ig,

Samarjai János, halászi ref. lelkész 1623—1632-ig, tolnai Rasoris István,

samarjai lelkész 1632-tl, késbb Szentzi Lukács, samarjai lelkész, majd
Szentzi Száki János, 1664 körül samarjai, késbb (1673) tatai lelkész, a kinek
1675-ben történt halála után a fels-dunamelléki püspöki hivatal az üldözések
miatt betöltetlen maradt s az ügyeket az egyes esperesek végezték.

1735-ben a fels-dunamelléki egyházkerület, midn a kebelébe tartozott

egyházközségek a hosszú üldözések alatt nagyon megrongáltattak s a hívek
száma leapadt, egygyé olvadt a túladunai kerülettel s ide tartozik mind e

mai napig.

Kétségtelen, hogy az 1650—1668 évek alatt a pozsony-vármegyei
református egyházközségek következképpen oszlottak meg a különféle espe-

rességek közt: 1. a samarjai esperességhez tartozott Nagyszombat, Szempcz,
Samarja, Csütörtök, Fél, Egyházfalva, Nagy-Magyar, Iványi, Sáp, Réthe,
Karcsa, Jóka, Csölöszt, Kiüti, Fekete-Erd, Káinok, Szent-Mihályfalva,
Dunaszerdahely, Alistál, Kimle ; 2. a komjáti esperességhez tartozott Deáki
és Szered.

A samarjai egyházmegyei esperesek a XVII. században a következk
voltak : Sellyei Piscatoris Ferencz mosonyi, Szentzi Coriarius Lukács samarjai,

Körmendi Tiba Tamás mosonyi, Rasoris Gergely mosonyi, Kanizsai Mihály
nagyszombati, Ábrahámi István m.-óvári, Bitskei Gergely nagyszombati,
Felistáli András alistáli, Komáromi Lanionis János nagyszombati, Száki János
szenczi, Határi István szenczi, majd mosonyi lelkész, Losontzi Farkas János
nagyszombati lelkész.

A csak töredékesen ismeretes galántai zsinaton kívül még a fels-
dunamelléki egyházkerület ügyeinek rendezésére a komjáti (Nyitra vm.)
zsinat (1626) határozatai szolgáltak, a melyek egész az 1890. évig érvény-
ben voltak „komjáti kánonok" néven.

Jóllehet a magyarországi mindkét hitvallású evangélikusok vallás-

szabadságát a bécsi (1608) és a linczi (1645) békekötések pontjai biztosítják,

mégis széles e hazában, s így Pozsony vármegyében is sok üldöztetésnek
voltak kitéve.

Az 1647-ik évi országgylés a protestánsoktól elvett 400 templomról
szól, a melyek közül azonban 90-nek visszaadatása elrendeltetett. Pozsony
vármegyében 1647-ig a következ protestáns gyülekezetek templomai vétettek
el : Récse, Nagy-Magyar és leányegyházai, Szerdahely, Galánta, Bár, Nagy-
Légh, Zavar, Grinád, Német-Gurab, Limbach, Süly, Taksony, Nagy-Mácséd,
Nagy-Szeli, Vízköz-Kürt, Tarlós, Nagy-Szegh (= Nádszeg), Szempcz és

leányháza, Boldogfalva, Cseklész, Keresztúr és leányházai, Szent-Ábrahám,
Súr és leányházai, Csallóköz-Kürt, Iványi. Az 1647-ik évi országgylés a
következ templomok visszaadását rendeli el : Nagy-Magyar és leányegyházai,
Német-Gurab, Limbach, Süly, Taksony, Nagy-Mácséd, Nagy-Szeli, Vízköz-
Kürt, Tarlós, Nagy-Szegh, Szent-Ábrahám, Iványi.

I. Lipót alatt jutottak a magyarországi s így a pozsony-vármegyei
ref. egyházak a legnagyobb veszélybe. alatta történt az, hogy a pozsonyi
vértörvényszék az 1674. év tavaszára az ország összes protestáns papjait,

még a hódoltságbelieket is, beidézte. Errl különben e kötet történeti részé-
ben bvebben irunk.

A mátyusföld-
csallóközi

egyházkerület.

1650—1668.
között

A protestán-
soktól 1647-ig

elvett

templomok.

I. Lipót alatt.



4i te. Az egyházak.

A mai egyház-
községek.
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' A pozsonyi vértörvényszék okmányai közt Pozsony vármegyébl csupán

Literáti Tamás jókai református lelkész neve fordul el. Lipót késbbi évei
sem hoztak a magyarországi református egyházaknak vallásszabadságot,
mert hiszen rpptMi a soproni országgylés határozta meg 26. törvényezikké-
Iiimi az ú. n. artikuláris helyeket, ezekben engedvén meg csupán a szabad
vallásgyakorlatot.

Pozsony vármegyében csupán két ilyen artikuláris (törvényezikk által

engedélyezett) hely volt, és pedig Réthe és Puszta-Födémes. A kik tehát
Pozsony vármegyében az evangyéliomi egyházak istentiszteletén részt akartak
venni, azoknak Réthére vagy Puszta-Födémesre kellett menniök. Ezt a sérel-

mes törvényt csak az 1790/1. évi XXVI. t.-cz. törülte el. A míg érvényben
volt, kiszámíthatatlan veszteséget és sok szenvedést okozott a hazai protes-
tantizmusnak.

II. Lipót kora óta a pozsonyvármegyei református ú. n. „elárvult"

(lelkész és tanító nélküli) egyházközségek lassan-lassan új életre ébrednek.
Az 1820. évbl fönmaradt egyházi népszámlálás adatai szerint Pozsony vár-
megyében már 9 egyházközség volt, még pedig Alistál 708, Deáki 456,

Hodbs 981, Mad 563, Padány 505, Réthe 436, Samarja 493, Zsigárd 695,

Jóka 213 egyháztaggal (összesen 5050 egyháztag).

Az 19U0. évi népszámlálás idején a komáromi egyházmegyéhez tartozó

pozsonyvármegyei ev. ref. egyházközségek a következk voltak : Alistál 925,

Deáki 786, Dióspatony 202, Hódos 560, Jóka 296, Mad 239, Padány 427,

Pozsony 1139, Réthe 422, Somorja 318, Zsigárd 1168 lélekkel. A szórvá-
nyokban lakókkal együtt Pozsony vármegyében 1900-ben 8854 ev. ref. val-

lású lakos volt, a mi az 1820. évi állapothoz képest 75 °/„ szaporodást jelent.

Ujabb idben keletkeztek a következ egyházközségek : Dióspatony és

Pozsony, mind a kett az 1895. évben. Remélhet, hogy a pozsonyi egyház-
község isten kegyelmébl a közel jövben felépítheti templomát.

Pozsony vármegye területén jelenleg 11 lelkész és 15 tanító mködik.
Az egyházközségek ügyeit az azok kebelében alakult presbitériumok intézik.

A presbitérium elnöke a lelkész. A Pozsony vármegyébl származott refor-

ir mátus férfiak közül a legnevezetesebb Szenczi Molnár Albert, a kinek irodalom-
történeti méltatásáról más helyen van szó. A református egyházak használa-
tára írt énekeskönyve mai napig rizi emlékét, mert hiszen ez az énekes-
könyv még most is használatban van s a biblia után a legtöbb kiadást ért

magyar könyv.
Ne maradjon említés nélkül az a tény se, hogy az országgylések ideje

alatt a magyar református egyháznak legjelesebb szónokai szoktak egyházi
beszédeket tartani. Az ilyen szónokokat annak idején diétái prédikátoroknak
nevezték. Ilyenek voltak Hunyady Ferencz, Fésös András s idrendileg a

legutolsó : Dobos János czeglédi lelkész, a ki az 1848-iki országgylés ideje

alatt az ág. hitv. evang. testvéregyház kistemplomában tartott remek egyházi

beszédeket.

Az elmondottakból kiviláglik, hogy a pozsony-vármegyei reformátusság

is kivette a múltban részét a munkából és szenvedésbl. Sajnos, hogy e

munkásságról adatok hiánya miatt bvebb, részletesebb képet egyelre nem
festhetünk, habár a hiányzó adatok is idközben megkerültek. Thury Etele

ref. theol. tanár ugyanis a primási levéltárban megtalálta és lemásolta a régi

egyházi jegyzkönyveket. A dunántúli ev. ref. egyházkerület föladata lesz

e megkerült régi jegyzkönyveket kinyomatni és ezekben az olvasó meg
fogja találni mindazt, a mit eleink többek közt a samarjai és komjáti ev.

ref. egyházmegyére vonatkozólag följegyzésre méltónak találtak.

Albert.
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int hazánk más vidékein, úgy Pozsony vármegye terü-

letén is a geológiai negyedkorszakkal, vagyis a leg-

ifjabb korszakkal jelent meg az ember. Az ezen kori

ember szereplésérl tanúskodnak azok az emlékek, melyek a
végpusztulást kikerülve, ránk maradtak. Igaz, ez emlékek száma
egészben véve jelentéktelen, de e jelentéktelenség részben arra

is vezetend vissza, mivel a negyedkorszak ifjabb képlete, az

alluvium homok-, kavics- és iszaprétegei, helylyel-közzel mai-

sok méternyi magasságban elfödik a régibb képlet : a diluvium
képzdéseit, maguk alá temetve az akkor élt emberek mkész-
leteit is.

kbüzogány Hogy a JckorszaH ember Pozsonymegye emelkedettebb
és kcsákány területein valósággal szerepelt, azt azok a kbl készült eszkö-
töredeke.

zjfe bizonyítják, melyek itt-ott elkerültek. így került el a

Fuehsleiten nev pozsonyi réten egy k csákánytöredék. Szintén
a pozsonyi határból való az a pompás bazalt- buzogányfej, mely fúrott nyél-

lyuka miatt nevezetes. A Pozsonytól távolabbra fekv Darnó, Kürti, Lipót,

Remete, Stomfa, Szentgyörgy határaiban elkerült prehisztorikus keszközök
azonképp a pozsonyi medenczének a kkorszakban való lakottságáról tanús-
kodnak. 1 A Rohrbach és Detrek-Szentmiklós között lev területen egy átfúrt

kszekercze került el, mely jelenleg a pozsonyi evang. liczeum gyjtemé-
nyében riztetik. Még fontosabb Szomolány vidéke, hol egy prehisztorikus

stelep nyomára akadtak, mely egyebeken kivül, számos kszerszámot szol-

gáltatott. Hegyen, Kossut közelében, egy szép kszekercze került el, mely
a pozsonyi kath. fgimnázium tárába jutott. 2 Azon keszközök nagy részét,

melyek ez id szerint Spitzer Mór széleskúti gyjteményeiben és a pozsonyi
királyi fgimnázium régiségtárában riztetnek, szintén Pozsony vármegye
területén találták. E leletek e szerint biztosítanak arról, hogy idvel, szeren-

csés körülmények, földomlások s ásatások következtében még több lappangó,
rejtett történeteltti kincs fog napfényre kerülni.

Ma már Európaszerte mindinkább az a történeti tan kerekedik felül,

hogy a kkorszakra a bronzkorszak következett. Az úgynevezett rézkor össze-

esik a kkorszakkal, epizódja annak és nem külön kor. 3 Okadatolja e nézetet

az a nevezetes körülmény, hogy a réz anyaga, lágyságánál fogva, alkalmatlan
volt mindazon eszközök készítésére, melyekre az sembernek szüksége volt.

Rézbl keményfavágásra alkalmas szekercze, balta nem készülhetett, fúrásra

és éles metszésre szolgáló eszközök sem. A termés-állapotban elkerült
rezet az sember csak másodsorban, úgy mint a termés-aranyat is csupán

A kkorszak.

A bronzkor-
szak.

I. 27.

1 Arch. Ért. VII., 104. Rómer : Mrégészeti Kalauz I., 118. Ortvay : Pozsony vár. tört.

2 L. erre vonatkozó czikkünket a Nyugatmagyarországi Híradó 1902. XV. évf. 119. sz.
3 Ennek tüzetes kimutatását 1. Ortvaynál : Összehasonlító vizsgálatok stb., 1885. Ertek,

a tört. tud. kör. XII., 7., 8. Továbbá : A praetistorikus keszközök régisegi jellegeirl, 1886.
Ért. a tört. tud. kör. XIII., 2. Fleg pedig : Temesmegye és Temesvár város története. I. könvv

:

Az skor, 1896.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 32
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csak disz- és jelvényes tárgyakra használhatta fel. A k, a kemény üledé-
kes- vagy a merev roham- és kovaknem szolgáltatta a szükséges anyagot,
melybl az ember szekerezét, frészt, gyalut és egyéb nélkülözhetetlen házi
szerszámot készíthetett. Az a régi rézvés tehát, melyrl mint pozsonyi
leletrl egy régibb feljegyzés tesz említést, 1 nem vehet egyéb értelemben,
mint a hogyan azt az imént mondottuk.

A bronzkor beálltakor megyénk területi viszonyai már nagy átalakulá-
son mentek át. A harmadkorszaki tenger maradványait mindinkább betöl-

tötte a aegyedkorszak özön- és áradmányképzdése. Az élet: növény- és
állatélet s ezzel együtt az ember is, egyre jobban bevonulhatott a hátas
területrl a mélyebb völgyekbe és sík területre. Hogy mennyire alantas fek-

vésnek kell az akkori felszintet képzelnünk, azt legjobban azok a gyönyör
bronzvésk mutatják, melyek Pozsonyban a Duna medrében, az új, állandó

A KATH. FGIMNÁZIUM SKORI GYJTEMÉNYÉBL.

A történeti

korszak kez-
dete.

híd egyik vasoszlopának alapozásakor sok méternyi mélységbl felszínre

kerültek.

Az elkerül bronzok egyébiránt nem mind a tulajdonképi bronzkorba
tartoznak. Mikor a Dunán túl lev részen, a római Pannóniában már
nagyfejldés mveltség indult meg, városok keletkeztek, országutak, csa-

tornák, hidak épültek, állóvizek lecsapoltattak, a közlekedést megakasztó
vagy megnehezít erdségek kiírtattak, és terméketlen ugarföldek kultur-

földekké lettek, akkor a Dunán innen lev részben még mindig fenntartották

magukat a mveletlen állapotok. A római Pannóniával szemben itt még
mindig a barbárság állott fenn. Pozsonymegye is a barbársági területnek

része volt, mégis már oly barbársági terület, mely a folyamon túli rómaiak
részérl hatalmas ösztönzést kapott a mveldésre. Különösen maga Pozsony
város területe volt az a góczpont, melyen a római czivilizáczió és a barbár
czivilizálatlanság érintkezett. E terület vásárhelylyé lett, két nagy vidék

lakossága között. Ide hozta a barbár a maga árúczikkeit : fegyvereit, ékszereit,

brnemit, ide különösen két olyan ásványát, melyet a római örömest vásárolt

a maga fényzési szükségleteinek kielégítésére : a gránátot és az opált.

A mellett e területen vonult el az a nagy közút is, mely a Duna vidékét

összekötötte az északi és keleti tengervidékkel, mire a reánk maradt emlékek
és leletek vallanak. Ez úton, Pozsonyon és Dévényen át, jutott északról a
borostyánk Carnuntumba, hol az nem ismeretlen lelet-tárgy. 5

4 Pulszkynál : A tézhor Magyarországban. 27. 1.

5 Kubitschek és Frankfurter: Führer durch Carnuntum. 1891. 13. 1.
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A barbár nép, mely megyénk földjén s annak messzire nyúló szomszéd-

ságában tanyázott, a kelták voltak. Erre vall Tacitus azon állítása, hogy a

kelták a jazygok szomszédjai. 11 A jazygokról pedig tudjuk, hogy a Duna-
Tisza közét s annak tovább északnyugatra terjed részét lakták. Ezekhez
a keltákhoz bojok s kordiskok tartoztak. Mig az utóbbiak mezgazdasággal és

baromtenyésztéssel foglalkoztak, addig amazok már fémbányászatot is ztek.
A bojok s a kordiskok mellett a quádok és markomannok egyes törzsei is szere-

BRONZVESO.

peltek e vidéken, kikre vonatkoztatni véljük azt a sánczerdöt, mely Szent-

Györgynél, Neustift határában, a lejts hegymagaslaton van. 7 A quádok és

markomannok, úgymint a bojok és kordiskok is, valamennyien oly fajok,

melyektl a czivilizáczióra való hajlamot el nem tagadhatni. Ezt bizonyítják

azon érmek, melyek nem csekély számban e vidéken elkerülnek s általán

barbár-érmek néven ismeretesek. Ez érmeket Mommsen 8 a quádoknak vagy
a markomannoknak, a bécsi nummizmatikusok ellenben a keltáknak tulajdo-

nítják. Egy Biatecus felírású érem Széleskúton, egy Noyios felírású pedig

ÖNTVÉNYEK A STOMFAI BRONZONTO-MUHELYBOL.

Malaczkán került el. Egy másik Biatecus Pozsonyban, csatornázás alkalma-
kor a Mihály-utczában került el. Mai hasonló érmek lelhelyei Konyha,
Dévény-Újfalu, Stomfa. Ez érmek már ers római befolyásra vallanak.

E barbár népekre s illetve a velk érintkezésben álló rómaiakra veze-
tendk vissza azok a leletek is, melyek e vármegyében mindenfelé el-
kerülnek. Gajáron mintegy 12 darab bronz-karpereczbl álló lelet került
el, mely Spitzer Mór gyjteményében van. A különböz nagyságú bronzok
a legékesebb patinával bírnak. Volt köztük néhány spirális alakú is. Stomfa
vidéke a bronzok igen gyakori lelhelye. Innen való egy bronzfigura töre-

déke, mely jelenleg a pozsonyi királyi fgimnázium gyjteményében van.
Stomfa különben mint si bronzönt-mhely is ismeretes, a mit innen való
több öntvény bizonyít 9 Másztnál lámpák, hamvvedrek, áldozati edények

6 Annales II., 63.
7 Pozs. vár. tört. I., 34. 1. 5. jegyz.
s Geschichte des rom. Münzivesens 696. 1.

'Ezek rajzát 1. Hampelnél : A bronzkor emlékei Magyarhonban. I. rész.

32*



:>oo Pozsony vármegye störténete.

korültek el. 10 Malaezkáról szép füles bronzvésk s különböz nagyságú
bronzlándzsaesúesok ismeretesek. 11 Itt egy új téglavet-helyiség megnyitá-
sakor, 1902-ben több régi, részint levegn szárított, részint égetett eserép-

POZSONY KÖRNYÉKÉN TALÁLT BARBÁR ÉRMEK.

urna került el, melybl 7 darab Spitzer Mór és 3 darab a pozsonyi kath.
fgimnázium gyjteményében van. 12 Ez urnák négyféle ornamentikával
bírnak

:

II. ;=^

III.

IV. Néhánynak a díszítése csak öt egyenes vonalból áll

RÓMAI ÉS BARBÁR EDÉNYEK.

10 Kenner : Beitráge. Közölve az Archív f. österr. Gesch. 1867. XXXVIII., 273.
11 Spitzer Mór tudósítása
12 Érdekes erre vonatkozólag' Spitzer Mór 1903. decz. 1-jérl keltezett tudósítása

:

In meinem letzten Briefe vergass ich zu erwahnen, dass sich bei Eröffnung- einer neuen
Ziegelei zu MaLaczka im vorigen Jahre, derén Eigenthümer der dortige Orts-Richter, Jan
Pollak ist, mehrere alté Goschirre fanden. Ich schonte nicht die Zeit und fuhr dieserhalb

bei nachst-bester Gelegenheit nacb Malaczka zu obiger Ziegelei und war so glücküch, eiuige

gut erhaltene Urnen verschiedener Form und Gattung zu erbalten. 7 Stück wohl erbaltene
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Pozsony- Széleskútról bronz-lámpák és fibulák, bronz-csészék és halász-

horgok ismeretesek. 1:! Pozsonyban a Duna-utczában római és barbár agyag-

edények kerültek felszínre, melyek jelenleg a városi múzeumban riztetnek.

A Csallóközben Hegy vidékén már ismételten vetett fel a földmves
ásója, kapája barbár agyagedényeket. Nem ritkák itt a tumulusok sem, me-
lyeknek szakszer megvizsgálása már nagyon kívánatos volna.

Hogy a római forgalom itt a határterületen és az északra vezet nagy
kereskedelmi út mentén élénk volt, azt a gyakori római éremleletek kétség-

ROMAI TEGLATOREDEK.

telenné teszik. Római érmek, nevezetesen Hadrian-, Antonius Pius- és

Faustina-érmek Másztnál vetdtek fel.
14 Magyarfalva, Jakabfalva, Pozsony,

szintén gyakori érem-lelhelyek. Más régiség-maradványok pedig azt bizo-

nyítják, hogy a rómaiak, bár e terület nem is tartozott az imperiumhoz,

BRONZFIBULA (FÉLNAGYSÁG).

bizonyos tekintetben mégis védnökségi jogot gyakorolhattak felette, mert
e helyütt állandó római telepedések mutathatók ki. A Leg. X. bélyegzvel
ellátott római téglák, vízvezet csövek, st egy római fürd maradványai is

Stomfán maradtak fenn. 15 Római alapfalakra találtak Mászton. 16 Egy római
rtoronynak a pozsonyi Várhegyen való hajdani létezése alig vonható két-

ségbe. 17 Ugyancsak Pozsonyban a primási (most városi) bérház alapjának ásása-

sind nocli in mernem Besitze, 3 Stück dieser Fundstücke gab ich dem Pressburger katb.
Obergymnasium. Die meisten sind luftgetrocknet, zwei feuergebrannt. Diese Ziegelei befin-

det sich auf mássig erböbtem Sandboden, welcher erst abgeboben werden muss, um zur
Lebmscbicbte gelangen zu können. Es muss bier vor langer-langer Zeit eine Töpferei be-
standen babén und fand icb aus dieser Zeit scbacbtmássige Ausbebungen des Lebmes
I I mebrere vor.

13 Spitzer Mór tudósítása.
14 Kenner : Archív f. österr. Gesch. 1867. XXXVIIL, 273.
15 L. Kennernél: Archív i. b. XXXVIII., 273. 274 És Ortvay : Pozs. vár. tört I. 34. 1.

3. jegyz. Azonkiv. Arch. Értesít. Új folyam 1889. IX, 440.
16 Bél : Not. Hung. II., 274. Kenner i. b. 273. 1.

17 L. Ortvay : Pozs. vár. tört. I., 36.
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kor a Lrinczkapu-utczában római alapfalakra találtak, melyek oly szilárd

minségek voltak, hogy szót kellett ket robbantani. Innen a római tégla-

kai és faltörmeléket szekérszámra hordták a Dunába. Bélyeges téglákból

Esztergomba is küldtek a primási múzeumnak. A városi múzeum is bír

innen bélyeges téglákat, valamint néhány magános gyjt is. Egyes téglá-

kon a Leg. XV. Apollinaris, valamint az Atilius Firmas bélyegek olvas-

hatók. Ugyancsak itt került el egy ni csontvázat tartalmazó sír is.

A csontváz mellett üveggyöngysor feküdt. A Motesiczky-féle ház területén,

ugyancsak a Lrinczkapu-utczában azonképp római alapfalakra bukkantak,
valamint római érmekre is. A primási bérház eltt. 9 lábnyi mélységben
megtalálták a római utat is. Az új csatornázás alkalmával a Klarissza-

utczában 3 római bronzfibula került el 2 méternyi mélységben. Ugyancsak
az említett csatornázáskor a Mihály-utezában több római ezüstérem került el.

A római idszak megsznése után, a Duna balparti vidékeinek ethno-

grafiai képe is megváltozott. A quádok és markomannok elenyésznek, való-

színleg összeolvadtak a faj rokon vandalokkal és gepidákkal. Hogy a hunnok
mit és mennyit bírtak megyénkbl, azt meg nem mondhatjuk. Az avaroknak

itten való szereplése már bizonyosabb. Tudjuk, hogy birodalmuk határa az

Ennsig terjedt s így Pozsonymegyét is k tartották megszállva még azontúl

is, hogy a dunántúli avarság hatalmát a frankok megtörték. Ez idbl valók
lehetnek azok az áttört mív bronzkapcsok, melyek Pozsonyban kerültek

el. idvel a Duna balpartjára szorult avarok is, a keresztény hit elfoga-

dásával, beolvadtak az újabb népelemekbe. Még mieltt a keresztények nagy
hadi sikereiket aratták volna, Északnyugat-Magyarországot szlávok lepték el,

kik Cseh- és Morvaországból húzódtak le a Dunáig. Lassanként megalakult
a morva-szlávok országa. Ezzel új mveldési korszak ébredt vidékünkre.

Ekkor kapta Pozsony a szláv Vratislaviából késbbi német nevét. Ekkor
virult fel Dévény s az egész Morva-Vág folyammellék. E mveldési kor-

szaknak, a X. században, a magyarság megérkezése, a honfoglalás vetett

véget.

KIGYOFEJES BRONZFIBULA.
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POZSONY VARMEGYE TÖRTENETE.

POZSONY VÁRA A BÉCSI KÉPES
KRÓNIKÁBAN.

ELS KORSZAK.

A HONFOGLALÁSTÓL A MOHÁCSI VÉSZIG.

L A honfoglalás

és a vármegye kialakulása.

mai Pozsony vármegye területe, a VIII.

század folyamában, kétségtelenül a nagy
avar birodalom kiegészít része vala.

Midn ugyanis 791-ben Nagy Károly
hadat vezet az avarok ellen, s a jobb
szárnynyal, mely az vezérlete alatt

állott, egész a Rába torkolatáig haladt
elre, a frank hadak, a közép-test : a

Dunán úszó hajókon, a sereg balszárnya

:

a Duna balpartján, Pozsony és Nyitra
vármegye területén táboroztak. Ez az

ötvenkét napos táborozás nem tnt el

nyom nélkül. Az avar birodalom hatalmát
összeroppantotta, a Kárpátok alját és a Csallóközt javarészben lakatlanná
tette s elmozdította a szlávság elnyomulását, a mely felfogadott harczosok
alakjában már az avar seregbe is beékeldött volt, úgy hogy mikor négy
év miúva a frank sereg ismét megjelent az avarok földjén s különösen
mikor 803-ban Avarország teljesen frank uralom alá került, a Lajtha, Morva,
Nyitra és Garam mellékén már szláv népek tanyáztak.

A szlávok, Nagy Károlynak tett szolgálataikban bízva, lassan, de foly-

tonosan elrenyomultak, st a meggyengített avarokkal is szembeszállottak.

A Duna balpartjáról, teljesen kiszorították ez egykor hatalmas népet, úgy
hogy Teodor, majd Ábrahám avar khágánok, magához a császárhoz kény-
szeritek segélyért folyamodni. Ez 811 táján történt. Ekkor tehát a szlávság

már a mai Pozsony területén is gyökeret vert, a mely pedig ekkor az Ost-
mark, a keleti német bánság kiegészít része vala.

Mikor Privina elhagyott örökségét, a nyitrai herczegséget, I. Mojmir
foglalta el, a frankok látván, hogy a szlávok terjeszkedése veszélyes mére-
teket ölt, Lajos bajor király vezérlete alatt nagyobb sereggel jöttek a keleti

bánság védelmére. A Kárpátok aljában, a Vág völgyében, Pozsony és Nagy-
szombat között ütköztek össze a szláv sereggel. Lajos gyzött, Mojmirt
hatalmába kerítette s helyébe Raztizot, vagy Raztizlávot tette a szlávok
herczegévé.

A csere nem vált a németek javára. Raztiz ügyesebb is, ravaszabb
is volt Mojmirnál. Míg külsleg a frankok szövetséges vazallusának vallotta

magát, addig titokban arra törekedett, hogy a két szláv herczegséget, a

nyitrait és a zalavidékit, melynek Privina halála után Koczel volt az ura,

egymással szorosan egyesítve, éket verjen a keleti bánság testébe. Igen
valószínnek látszik, hogy nagyszabású politikájában kiváló szerepet szánt a
vitéz szláv herezeg a pozsonyi várnak, Pozsony si magvának.

Az avarok.

A szlávok.
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A XVI. században ólt bajor krónikás : Aventinus, ki a X. századból
számumai altaichi évkönyvek adatai után dolgozott, a mai Pozsony si nevét
Wratislav iának, Preslawaspurchnak, másutt Bressburgnak mondja. (Annak
Boior. IV. c. II. Y. ü. : Mon. Germ. Seript. XX. Annales Altahenses.) Nagyon
valószínnek látszik, hogy ez a Wratislavia éppen a szóban lév Ratiznak —
Ratizlavnak — latinos szlávsággal, a középkori nomenklatúra szerinti Wratis-
lavnak emlékét rzi, vagyis, hogy a védelemre igen alkalmas helyet Raztiz
szeme fedezte fel s arra valami földvár-féle építményt helyezett, Kétségtelen,
hogy koresve som található alkalmasabb, a vidéket jobban uraló pont, mely
Raztiz egységesít terveibe beleillett volna, mint éppen a pozsonyi várhegy.
Szemmel tarthatta innen a fertmelléki avar telepeket, s figyelhette a déli

szláv herezegségbl érkez csapatokat. Ellenrizhette innen a csallóközi
részeket, hol avar tanyák állottak fenn, s a mi czéljainak legjobban megfelelt,
kezében tartotta a Bajorországba vezet nagy utat, mely Stomfa irányából a
Kis-Kárpátok tövében vezetett el. Minden biztos adat hiányában, pusztán
khorografiai egybevetésekbl is kétségtelennek látszik ugyanis, hogy a mai
Magyarország területére a nyugati csapatok mindig vagy Sopron- és Mosony-
megyék, vagy pedig Pozsony táján vonultak be.

Hogy mindazonáltal Wratislavia a szláv mozgalmakban nagyobb szerepet
nem játszott, annak oka egyrészt az lehet, hogy alapítóját, a ravasz Raztizt
csakhamar kiszorította a még ravaszabb Szvatopluk, másrészt meg az, hogy
a német csapatok mind gyakrabban jelentek meg e vidéken, hogy a szláv

hatalom terjeszkedését meggátolják.

Pozsony vármegye mai területén tehát, úgy annak kárpáti, mint csalló-

közi részén, a honfoglalás korában avar ós szláv törzsek tanyáztak, a melyek
névleg frank, tényleg szláv, illetleg morva fennhatóság alatt állottak.

Honfoglalás. Pozsony várának és a róla nevezett nagy vármegyének honfoglaláskori
története, sajnos, alig egyéb, mint a következtetés, a tudományosan kifejlett

képzel er játéka. Krónikáinknak egyébként elég bbeszéd és sok mése-
szerséggel zománczolt lapjai ugyanis mélyen hallgatnak országunk ezen,

úgy terjedelem, mint közgazdaság és harczászat szempontjából elsrangú
fontossággal bíró vidékérl. Azt hiszszük, nem távolodunk el az igazságtól,

mikor e hallgatás fokát abban keressük, hogy e vidék nem annyira hódítás,

mint inkább kódolás útján került Árpád birtokába. Hiszen világos, hogy a
vidék gazdag és mély gyökeret vert avar tradicziói, maga az a körülmény,
hogy annak lakói jórészt a magyarral rokon avarok voltak, a feltn jöve-

vényekben nem hódítóikat, hanem várva várt szabadítóikat látták.

A magyarok etelközi hazájukból kisebb-nagyobb csapatokban, részint

mint zsákmányoló sereg, részint mint hazát kutató nép, részint mint a

nyugati kultur-népek fogadott harezosai, ismételve átlépték az Erdalja
hegyvidékét. Midn tehát, mint elszánt honfoglalók, a nép egész zömével
ereszkedtek le a mai nagy magyar Alföldre, már ismerték az egész leend
hazát, annak minden virágzóbb és dúsabb részét, víz- és útrajzát.

A czivilizáczió képviselit ugyanis, a görög és a frank-germán uralmat,

ez id tájban veszély fenyegette. Amott a bolgárok, emitt Szvatoplnk morvái
léptek fel fenyegetleg. Mindkét hatalom a magyarok segélyét vette igénybe

s az fegyverök védte meg alapjában véve a szépen fejld czivilizácziót.

Minket e helyütt az a védelem érdekel, melyet a magyarok a szlávok

ellen nyújtottak a frankoknak. Már Arnulf császár két ízben vezetett hadat

Szvatopluk ellen s mindkét ízben a magyarok vele voltak. Mind 892-ben,

mind a következ évben, Arnulf csapatai magyar segítséggel mködtek, st
valószín, hogy míg — kivált 892-ben — a császári sereg a Morva folyó

táján szorította a morvákat, addig a magyar sereg, átkelve a Dunán, a lovas-

sági csatának kiváltképen alkalmas Pozsony és Nyitra között elterül síkon

száguldozott. Ezt bizonyítja a fuldai évkönyvek amaz adata is, mely szerint

a morvák a Kis-Kárpátok hegyi szorosai között voltak kénytelenek meg-
vonúlni, és hogy Szvatopluk csapatai a nyílt mezn való csatározást terv-

szeren elkerülték.

E hadjáratok végs eredménye az volt, hogy a magát legyzhetetlennek

tartó Szvatopluk ereje megtört, s hogy a szlávok, ez els világtörténelmi
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képviseljüknek 894 táján bekövetkezett halála után, békéért voltak kény-

telenek esengeni.

Szvatopluk halála után a morva birodalom bárom részre szakadt.

A fejedelemségnek tulajdonképpen való feje II. Mojmir volt ugyan, de a morva
részekon II. Szvatopluk, a mai magyar részeken Szvatopluk harmadik fia,

kit egyes krónikáink Zobornak neveznek, önállóan uralkodott. Természetes,

hogy ez a megoszlás, mivel a szláv elem még korántsem volt elég érett

arra. hogy egységes politikai nemzetet alkosson, s eddig is voltaképpen csak

Szvatopluk személyes, egyéni tulajdonai tartották össze, magában rejté a

romlás csiráit.

Árpád éles szemét nem kerülte el a morva birodalomnak ez a bels beteg-

sége. Idt engedett annak kifejldésére. Lassan, de biztosan haladt elre.

Miután biztosította népének a Tisza és a Duna mentében elterül, rendkívül

dús és btermés síkságot, a bolgárokkal igyekezett végezni és új országát

errl az oldalról biztosítani. Ennek kell tulajdonítanunk másodsorban azt a

sajátságos körülményt, hogy a külföldi krónikások és évkönyvírók is teljesen

hallgatnak arról, miként hódították meg a magyarok a morva birodalom
kárpátalj i részét.

897-bl tudjuk, hogy a cseh furak Arnulfhoz fordultak azzal a kére-

lemmel, védje meg ket a morváktól. Tudjuk, hogy 898-ban II. Mojmir és

öcscse, II. Szvatopluk között ellenségeskedés tört ki. Tudjuk, hogy a bajor

urak felhasználták a kínálkozó alkalmat, ismételve be-betörtek a morvák
földjére, azt tzzel-vassal pusztították; és végre tudjuk, hogy 900—902
táján, mikor a magyarok már Olaszországban száguldoztak s a külföldi kalan-

dozásokat megkezdették, az egész mai Magyarország, tehát a kárpátalj i és

csallóközi terület is az kezükben volt, mint végleges tulajdonuk. (Mind-
ezekre V. ö. : Gesta Kar. Magn. — Regino chronica. -- Einhardus Chron. -

Bonfinius Decad. - - Kézai és Névt. krónikái. — Bél Notitia. — Dümmler
Süd. Óst. Marken. A. F. Ö. G. X. és Gesch. d. Ostfránk. Reiches I. 12.

19—27 s köv. 30. 35. III. 439. 443. 456. - Huber: Ausztriai tört. I. és

fkép Ortvay : Pozsony v. tört. I. meg Pauler : A magyar nemz. tört. Sz.

Istvánig 44. 1. 66 és 76. jgy. és egyebütt.)

Mindezekbl valószínnek látszik, hogy Árpád, ki fszállását a Csepel
szigeten tartotta, kevéssel az etelközi haza elvesztése után, beleavatkozott

abba a viszályba, mely II. Mojmir és II. Szvatopluk között dúlt. S mivel
bizonyos, hogy a németek ez utóbbinak fogták pártját, valószín az is,

hogy Árpád Mojmir mellett szállott síkra. Ezen a réven Árpád ura lehetett

a vidéknek már akkor, a mikor ott még Mojmir uralkodott és a bajorok
még morva birodalmat láttak. A morva uralmat, mintegy észrevétlenül, a

magyar uralom váltotta fel.

A névtelen jegyz elbeszélése szerint, mikor Árpád rokonait, Szoárd és

Kadocsa testvéreket, Huba törzsfvel egyetemben, a nyugaton lakó szlávok
ellen küldötte és azok a Nyitra és Vág síkját megszállották, akkor e tájon

hat vár állott. Ezek Nyitra, Galgócz, Bana, Bolondóez, Trencsén és Sempte.
Ez utóbbi már a mai Pozsony vármegye területén állott s csakis a tövében
épült városka esett Nyitra vármegye késbbi területére. Magáról Pozsonyról
azonban, sem mint várról, sem pedig mint erdítményrl említést nem tesz.

A németek, a bajorok most kezdtek igazában eszmélni. Eddig, si szo-

kásukhoz híven, kicsinyelték az Európa szinpadára lépett új népet. Valami
kisebb jelentség szervezetlen nomád hordának tartották, a kiket, — úgy
hitték, — némi ajándékokkal megvesztegethetnek, kényük kedvük szerint

kihasználhatnak s ha megunták, egy csapással visszazhetnek oda, a honnan
elkerültek: Ázsia ismeretlen sivatagjaiba. Elbizakodottságuknak megadták
az árát és a kicsinylés csakhamar babonás rettegéssé változott. Ez az elbi-

zakodás magyarázza meg a 907-iki nagy bajor-magyar háborút, melyben
— természetesen a magyarok — még a velk szemben szélsségig elfogult

német tudósnak Dümmlernek bevallása szerint is, évszázadokra biztosították

malmokat Alsó- és Fels Pannoniában, a Duna és Tisza hátán, a Kárpátok
és Balkán hegység között elterül dúsgazdag vidéken.

907-ben a magyarok már az egész mai Magyarországnak a birtokában
voltak. Az Ostmark vérzett lovaik patája alatt, Fels-Olaszország és a Limes
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sorabious mentén lakó népek reszkettek nevök említésére. Liutpold, a vitéz

rgróf, Dietmar, Salzburg harezias érseke, a bajor püspökök és furak úgy
vélték, itt volna az ideje, hogy egy csapással végezzenek a jövevény „bar-
bárokkal". Megfújták a harczi kürtöt és elhatározták az irtó háborút. Hadi
taktikájuk annak a diadalmas tervnek volt h másolata, a melylyel egykor
Nagy Károly tette tönkre az avarok hatalmas birodalmát.

i

:'

i

,

;

y ' Június 17-ón, 907-ben, — írja Szabó Károly, beható tanulmányok alapján,
- roppant sereg gylt össze az Ennsen túl, Ennsburg vára és szent Flórián

kolostora között, hol maga Lajos király is személyesen jelen volt. (Mon.
Boica XXVÍII. E. és XXXI. E. 176—177. F. VII. 5/31.) Innen a sereg,

mely jobbára nehéz gyalogságból állott, három hadoszlopra osztva, egyszerre
nyomult elre. Maga a király s mellette Burghard passaui püspök, meg
Aribó gróf a tartaléksereggel Ennsburgnál foglaltak állást. A Duna jobb
partján Dietmar salzburgi érsek, Zakariás sábeni, Ottó freisingeni püspökök,
Gumpold, Hartvik és Helmprecht apáturak vezették zászlóaljaikat; a bal-
parton maga Liutpold keleti határgróf nyomult elre; középütt a Dunán
Sieghard berezeg, a király rokona, Rathold, Hattó, Meinhard és Eisengrin
bajor furakkal vonult alá a hajóhad, a dunaparti két hadoszlop fedezete alatt.

A magyarok, mikor e roppant hader útra kelt, kisebb csapatokban az
Ennsen innen portyáztak. Hirét vévén pedig a közelg veszedelemnek, g}

Tors

iramodással igyekeztek vissza újonnan szerzett hazájukba, szabadon hagyva
az utat legalább is Pozsonyig ; ezzel az ügyes fogással azután elérték azt,

hogy tekintettel a bajor hader nehézkes mozgására, bséges idejök maradt
az egész magyar hadert a veszélyeztetett pontok felé mozgósítani.

A hadjárat lefolyását, mint említettük, Aventinus bajor krónikás
leírásából ismerjük; a kirl viszont a történelmi szöveg-kritika kimutatta,

hogy az újabban napfényre került Chronicon Altahense adatait használta fel.

Nézetünk szerint azonban ahhoz, hogy egy ily nagy arányú hadi eseményrl
csak megközelít képet is alkothassunk magunknak, nem elég egy idegen
évkönyvíró szkszavú tudósítását, egy krónikás elbeszélését venni figyelembe,
hanem szem eltt kell tartani a másik harczoló félnek, a magyarnak, hadi
taktikáját és ama vidéknek, a mely az események szintere lehetett, hely-

rajzi viszonyait is. Mindezek figyelembe vételével így véljük ezt a Pozsony
vármegye történetét els sorban érdekl hadjárat lefolyását rekonstruál-

hatónak.
A bajor hader középteste, az eleséget és hadiszerszámot szállító ha-

jóhad nagy tömege Pozsony eltt, a Duna elágazásánál foglalt helyet. A
Csallóköz nehezen járható Dunaágain csakis egy-két hajó haladhatott elre,

hogy az érintkezést a két hadoszloppal fenntartsa. Ennek is, részint a Duna
medrének szeszélyes alakulatai, részint az ellenség részérl fenyeget isme-
retlen veszélyek tekintetébl, csak igen lassú és óvatos lehetett az elhaladása.
Azt, hogy a hajóhad egész tömege még a vizet ismer hajósnak is csalfa

vizeken elnyomulhatott és Pozsonyt elhagyhatta volna, nem igen tudnók
elképzelni.

A bajor hader balszárnyának a helyzete is igen súlyos volt. Ott állottak

eltte Bana, G-algócz, Sempte, st bizonyos tekintetben Nyitra, a melyek
magyar hadervel voltak megszállva. Kétségtelen, hogy e várak fedezete

mellett a magyar csapatok folytonos csatározással nyugtalanították, s hogy
az a Pozsony és Sempte között elterül lankás mezségen túl alig juthatott.

Aránylag legkönnyebb útja volt a bajor hadsereg jobbparti hadosz-

lopának. Ez háboríthatatlanul haladhatott elre, már csak azért is, mert e

vidéket a bajorokhoz még a legfrissebb tradicziók csatolták. Semmi kétség,

hogy Dietmar a vezérlete alatt álló csapatokkal jó mélyen, lehet, hogy
éppen a Bánhida környékén képzd öblös völgyig juthatott el, teljesen

akadálytalanul.

A magyar nemzetségek zászlóaljainak gylhelye, a dolog természeténél

fogva, csakis Rákos mezeje, a Csepel melléke lehetett. Innen indultak az

ellenség ellen, a melynek erejét is, hadi tervét is spekulatoraik útján jól ismerték.

A magyar sereg nagyobb része kétségtelenül átkelt a Dunán és a Vértes

hegység fedezete alatt, annak völgyes részein haladt elre, hogy a jobbparti

ellenséges hadat szemben keresse fel, a másik rész a Duna balpartján, az
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elfoglalt felsvidéki várak mentén nyomult elre. Egyedül a terepviszonyok

ily czélszer kihasználása magyarázhatja meg azt az iszonyú vereséget,

melyet a különben félelmetes bajor hader szenvedett.

Az összetzésnek, így tervezhették csak józanul a magyarok, a Duna
balpartján kellett kezddnie, már csak azért is, mert a jobb hadoszlop mind
vezetés, mind anyag tekintetében, határozottan mögötte állott a balparti

seregnek.

A magyarok tényleg a jobbparti sereget támadták meg elbb. „Iszonyú
volt a viharként rohanó magyar lovasság támadása ; nyilaik zápora tetemes
veszteséget okozott a bajorok sr soraiban; de a rövid és heves roham,
az ers fekvés tábor tömeges ellentállását egyszerre nem bírta megtörni.

A magyarok ekkor, hogy czéljukat érjék, a lassúbb, de biztosabb módhoz
folyamodtak. Egyre kisebb csapatokban véletlenül rohanták meg az ellen-

séget és éppen oly gyorsan, amint jöttek, száguldoztak vissza táborukba,
mind roham közben a német táborra, mind visszavonuláskor üldözikre
szakadatlanul nyilazva. Éjjel-nappal, jobbról-balról mindaddig folytak a

szakadatlan csatározások, míg az ellenség e folytonos zaklatásban kifáradva,

erejét és bátorságát elvesztette. Ekkor minden oldalról tömegesen rohamot
intéztek a lankadt bajorokra és augusztus 9-én, a megvívott tábort össze-

tiporták. Dietmár érsek, Ottó és Zakariás püspökök s több fpap a viadal

helyén halva maradt s táboruk kincsein a gyztes magyarok osztoztak.''

Még azon éjjel, teljes csendben, átúsztatott a gyztes magyar sereg a

Dunán, hogy oldalt támadjon a mit sem sejt bajor seregre. Oly gyors volt

ugyanis a magyarok cselekvése, hogy Luitpold még halvány sejtelemmel
sem bírt a jobbszárnyat ért csapásról. A Duna balpartján elhelyezett magyar
csapatok gyors futároktól értesülvén a jobbparti eseményekrl, váratlanul

rajta törtek Luitpold seregén. Alig ocsúdtak fel az els meglepetés okozta
zavarból a bajorok, alig rendezték el a támadókkal szemben csapataikat,

máris más meglepetés érte ket. A gyztes jobbparti sereg ugyanis eltört
a Csallóköz fell és feltartózhatatlan ervel tört a Sempte fell jöv táma-
dással elfoglalt ellenségre. A bajor sereg jobbszárnya tehát két tz közé
szorult. így történhetett csak, hogy a hatalmas és vitéz bajor sereg, mely a

kelepczébl menekülni képtelen volt, csaknem teljesen megsemmisült. Luit-

poldon és Eisengrim királyi fasztalnokon kívül tizenkilencz bajor fúr esett

el a csatában s ezrével borították a csatatért a lekonczolt németek tetemei.

Csak igen kevesen voltak azok, kiknek sikerült egérutat kapniok és Lajos
királyhoz menekülniök.

Nyomon követte ket a pihentebb magyar lovasság, míg a többiek

Pozsony alá tértek és az ott vesztegl hajóhadra vetették magukat. Sieghard
herczeg futásban keresett és talált menedéket; Rathold, Hattó és Meinhard
a halottak között maradtak. Az üldöz magyarok, s most már támadók, csak-
hamar a bajor király seregét is megtámadták, s azon fényes gyzelmet
arattak. A király, kevesed magával, csak nagy bajjal menekülhetett Passauba.
(V. ö.: Szibó: Vezérek kora 148. és köv. 11. Ortvay: Pozsony város tört. I.

51—69 11. — Pauler i. m. 45. 1. ki a csatát Bánhidához teszi. - - Dümmler
Gesch. d. Ostfránk. Reiches. III. 546. s köv. 11. Huber i. m. 116.)

A véres és dicsséges háború, melyet joggal mondhatunk pozsonyi had-

járatnak, megszerezte a magyaroknak az európai polgárjogot és biztosította

az új hon fennállását.

A pozsonyi hadjárat után mély homály borul a vármegye területének

történetére. Ezen nincs is mit csodálkoznunk. Hiszen a magyarság egész

erejét kezdetben a kalandozások, utóbb a szervezkedés vette igénybe.

Tudjuk, hogy honfoglaló seink, mint valódi vándorló nép, egyes fnökök
vezérlete alatt állottak és így törzsszervezettel bírtak. Ez pedig a vérségi

rendszeren nyugodott. Természetes tehát, hogy az újonnan nyert haza bir-

tokbavétele is ennek a törzsszervezetnek felelt meg. Minden törzsf a veze-

tése alatt álló nemzetségeket s azok népeit, azon vidéken telepítette meg,
a melynek elfoglalása körül kiváltképpen vitézkedtek. Pozsony vármegye
területe hódolás útján jutván a honfoglalók birtokába, egyetlen törzsf birtoka

nem is lehetett, hanem természetszerleg a fejedelmet illet részek közé

soroltatott, Ez magyarázza meg azt, hogy a megye területén megszállásnak
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nyoma nincs és hogy az ott idvel elhatalmasodott nemzetségek — talán
az i'üa Salamon-nemzetségen kívül - - a várjobbágyok sorából kerültek ki.

A vármegye kárpátalji része, le a Dunáig és fel egész a mai Kosz-
tolánv meg Pöstyén határáig, nyugaton a Morva, keleten a Vág vizéig, az ott

lakó szlávok kezében maradt, a kik részben a pozsonyi, részben a galgóczi
meg banai, st utóbb a szolgagyri várak ellenrzése alatt állottak. A sziget-
közi, vagyis csallóközi mocsaras rész, a Duna folytonos áradásainak lévén
kitéve, a sok hadjárat következtében jóformán lakatlan is volt, s mint ilyen,

alig keltette fel kezdetben a honfoglalók vágyakozását. Nagyon valószínnek
látszik, hogy e részt csak utóbb, talán Gejza vagy szent István népesítették

be magyar és kún származású népekkel. Erre vall az a körülmény is, hogy
míg Pozsonytól északra ers szláv, st szlávos-német rajok tanyáztak, addig
tle délre, tiszta, tsgyökeres magyarság vert ers gyökeret.

A nemzetségi és szállási intézmény a királyság megalkotásával meg-
sznt, illetleg átalakult. A külföldön való tartózkodás, az új eszméknek
felszívása, kivált a kereszténység és az ennek biztosítására behozott külföldi

lovagok és nemesek megtelepedése, új, erteljesebb szervezet után való
vágyakozást szült. A királyság eszméje maga is megkívánta, hogy a régi

törzsszervezet helyébe új, egységes és maradandó alkotás lépjen. Ennek a
nagy munkának alapjait maga szent István rakta le. Az új rend létezésének
elfeltétele a birtokjog és a honvédelem szabályozása volt. Els lépés pedig
erre a várak elvétele és királyi elidegeníthetetlen tulajdonnak való nyilvá-

nítása volt. A második lépés : a várintézmény megalakítása, a melybl utóbb
a vármegye, mint közigazgatási tényez vált ki.

a várszerkezet. Szent István elssorban a már meglev várakat vette vissza, azokat
királyiaknak jelentette ki s a körülfekv vidék középpontjaivá tette. A pozsonyi
vár, mely amúgy is fejedelmi, illetleg királyi birtok volt, önként kínálkozott

arra, hogy ily nagyfontosságú intézmény középpontja legyen. Fekvésénél
fogva uralta azt a vidék, védelmi ponttá avatta a keletkezben lév osztrák

herczegség. Csak természetes tehát, hogy ama 45 vármegye sorában, melyet
szent István államalkotó keze hozott létre, az elsk között ott szerepelt

Pozsony vármegye. Míg azonban egyebütt több várispánság alkotott rendesen
egy vármegyét, a melynek élén az egyik várispán, mint az egész terület

megyeispánja állott, addig Pozsonyban a várispánság és a vármegye csak-

nem kezdettl fogva egységes egészet tüntetett fel, mert úgyszólván a mai
megye egész területe már akkor a pozsonyi várat ismerte el középpontjául,

miután a megye mai területén más, jelentsebb várispánság nem állott.

Igaz ugyan, hogy egyes pozsonymegyei községek utóbb más várak birtokaiként

szerepelnek, de ez a megye egységes voltát nem zavarta, annál kevésbbé,
mert hiszen szent István csak egy megyerendszert alkotott s csak az utóbb
felállított, vagy már meglév, de csak szent István kora után fejlesztett

várak hozták létre a kétféle szervezetet. Kétségtelen nyomai ugyanis a
megye - - a szent Istvántól alapított várispánságok — és a szorosan vett

várispánságok közötti megkülönböztetésnek, csakis a XIII. században talál-

hatók fel.

A várszerkezet alapeszméje: a hbéri viszony a királyi várak és bizonyos

szolgálmányok között. A várjobbágy tökéletes alárendeltségben volt a királyi

hatalommal szemben és sem az egyes, sem az osztály sorsát önhatalmúlag
meg nem változtathatta. A várjobbágyokhoz különféle osztályok tartoztak.

Legjelesebbek voltak a szent király jobbágyai, vagy szent király szabadjai.

Ezek a fegyveres várjobbágyság legelkelbbjei voltak, legközelebb állottak

a nemességhez és k bírtak legtöbb kiváltsággal. Hozzájuk csatlakoztak, de

már kevesebb szabadalommal, a szent király jobbágyainak fiai néven ismert

várjobbágyok. Voltak ezenkívül több-kevesebb szabadalommal ellátott fel-

mentett várszolgák, és a várkörüli közönséges munkálatokat végz, a fog-

lyokból és az ország elfoglalása alkalmával itt talált idegen népek utódaiból

toborzott várszolgák.

A várjobbágyok a magyar hadsereg magvát alkották. Örökös katonák
voltak, kik nem zsoldért, hanem földbirtokért, tehát a haza egy részéért

szolgálták a királyt és nemzetet. Szent István ugyanis, a királyi várak tar-

tozékai gyanánt, tekintélyes földterületeket szakított ki s azokat az egyes várak
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örök birtokaivá tette. Sajnos, e beosztást megörökít irat, a szent István

legendájának nevezett birtokjegyzék, elveszett s így az ország ezen új terü-

leti beosztásának h képét megalkotni ma már alig tudjuk. Érdekes lett

volna ez már azért is, mert talán megmagyarázza azt a ma felfoghatatlan

körülményt, hogy egyes várföldek gyakran a vártól jó távol, st az ország

egész más vidékén feküdtek. Magukat a várföldeket különben a várjobbágyok

és várszolgák nemrl-nemre átszállókig bírták. A különféle birtokon elszéledve

él varjobbágyok, veszély idején, st gyakorlás végett kétségtelenül máskor
is, abban a várban tartoztak megjelenni, a melynek kötelékébe tartoztak.

A megye — várispánság — élén, benn a várban székelt a comes, az

ispán, ki a katonai és közigazgatási szervezet legfbb vezetje volt. Alatta

állott az udvarispán, vagy udvarbíró, kit utóbb magok a várjobbágyok, és

pedig saját kebelükbl választottak. Ez a mai vice-comes, az alispán. A vár-

ispán kötelessége volt, a várhoz tartozó népek ügyei felett ítélni, a szolgá-

latban álló fegyvereseket begyakorolni, azokkal a királyt hadba kísérni, a

várispánság területén felmerült vitás ügyeket rendszerint és elssorban
elintézni. Idvel, midn e szervezet jobban kifejldött, a választott udvarbíró

volt hivatva a bírói tisztet betölteni. A várispán (fispán) fvezetése alatt

mködött seregvezér, hadnagy, várnagy, századosok, a tizedesek, a fhirdetk,
késbbi fejldés kifolyásai.

Mindezekbl világos, hogy Pozsony vármegye ez idbeli történetérl

akkor alkothatunk magunknak helyes fogalmat, ha a rendelkezésre álló

adatok segédével a pozsonyi várispánság képét iparkodunk feltüntetni. Itt

véljük helyén levnek felemlíteni, hogy e vázlatos történelmi rajz folyamá-
ban ismételten felhasználtuk azt a nagybecs anyagot és azt a sok jeles

mvet, a mely Ortviy Tivadar mesteri kezét dicséri. Az neve, széleskör,
buzgó kutatásai révén oly annyira összeforrott Pozsony történetével, hogy
adatai nélkül e sorok aligha láthattak volna világot.

A pozsonyi várispánság tartozékai közül a következ falvak és birtokok A pozsonyi

,

J vanspansan
neve ismeretes

:

tartozékai.

1. Abony. E néven négy község szerepel a pozsonyi vártartozékok

között. Ezek : Kis-, Nagy-, Csukár- és végre Fel-Abony. Mind a négy Abony
a Csallóközben feküdt, Királyfiakarcsa táján. 2. Agyagos. A Cziliz folyó mellett.

(W. VIII. 381.) 3. Apaj. Szüvás és Szilincs táján. (F. V. 2 521. Knauz
Monum. II. 87.) 4. Apka. (W. X. 32. 70.) 5. Árpádsoka = Arpádfoka. Tagányi
úgy véli, hogy a község, mely a Csallóközben a bsi határban állott, a hol

most is egy dl tartja fenn e nevet, pozsonymegyei község, de szolgagyri
tartozék volt. (F. X. 2 727. - - W. VIII. 225. — F. VII. 1/357. - - H. 0. I.

48. — F. V. 2/191.) 6. Báhony. Elbb Bahun. (H. 0. I. 101.) 7. Bála. (F.

V. 3/253.) 8. Bár = Felbár. (H. 0. II. 118. — W. VII. 227—298.) 9. Bazin.

(F. ül. 2 466.) lo. Bél. A Csallóközben. (H. 0. I. 141.) 11. Berény = Burin.

(W. VII. 391. — Knauz Mon. I. 214. Mon. Hist. Epp. Jazv. I. 47.).

12. Borsa. (F. IV. 2 363.) 13. Bucsuháza, mely néha Sámottal együtt emlí-

tetik, mint Bulcsu-Sámot. (Pozsonyi kápt. lvt. Cap. 14. f. 9. nr. 5.) 14.

Csanuk = Csánok. (F. IV. 2/389. - - W. II. 269.) 15. Csataj, másként Csádé,

Chotey. (H. 0. I. 101.) 16. Csukára, máskép Torduna, Thurne. 17. Csundal
= Csandal. Ma egy dl neve. Jóka és Zavar táján állott. (F. IV. 2 329. —
W. II. 261. Bartal Com. II. K. XVII—XIX. in Mant.) 18. Csölösztö = Csi-

lizt. A Csilizt és a Korosduna közt feküdt. (Lásd Kisfaludy: Somorja város
tört. kézirat, melyet itt Som. Tört., a hozzácsatolt oklevél másolatokat
Somorjai Okmánytár alatt idézzük. II. sz.) 19. Deáki. (F. II. 11/111. -- Knauz
Mon. I. 98.) 20. Dercsika = Gyurgsuka. (Bartal Com. II. 1. Maut. XVII—XIX.)
21. Dienesdi. (F. VII. 1/304.) 22. Doborgaz, elbb Doborgoz. (W. XI. 304.)

23. Ethre = Ethre-Karsa. (W. II. 209. Bartal. XIII. 1.) 24. Felwivarnok.

Azonos Nagv-Udvarnokkal. (F. VIII. 4/485.) 25. Geszt. (W. VI. 500. F. III.

2 262. V. ö/Pesty: A várisp. tört. I. 366 1.) 26. Hegyi. (F. IV. 1/149. W.
XII. 316.). 27. Hideghét. (W. XII. 560.) 28. Hódos = Hudus. (F. V. 2/305.)

29. L/riez = Igrám. A „Barzanch" folyó mellett feküdt. (H. Okltár. 11. 1.)

30. Ilka — Jóka. E néven 4 község szerepel a megyében és mind a négy
várbirtok volt. (F. VI. 308. Hunyadiak kora X. 441.) Abban a pörben,
melyet a Salamon nemzetség indított volt a pozsonyi várjobbágyok ellen



510 Pozsony vármegye története.

1239-ben, négyféle ilkai vagy jelkai jobbágyok szerepelnek. (F. IV. 1/149.
W. Vll. 83.) 31. Jabldm. Bazin táján feküdt. (F. IV. 2/389. — W. II. 269)
32. Jánok. (F. V. 3/356. - - H. 0. IV. 71. - - W. IX. 451.) 33. Kanha =
Karcsa. E néven a Csallóközben tizenegy falu volt. Úgy látszik, mindannyi
a pozsonyi várhoz tartozott. 34. Kopusd = Kapusd. Hajdan (1244) Igram
(Igricz) és Csataj szomszédságába esett. (H. Oklvt. 11. 1.) 35. Korosa. (W.
VI. 500. - - F. III. 2 262.) 36. Körtvélyes. Három falu volt e néven. (Knauz
Mon. I. 346.) 37. Konyha = Kuhna, (W. X. 18.) 38. Kürth (Hidas). (AV.

VHI. 347.) 39. Kwza. (F. X. 3/281.) 40. Léqh. (F. IV. 1/149. — W. VII. 83.

H. 0. II. 19. F. VII. 2/113. és V. 3/345.) 41. Magyar. E néven három község
szerepelt a Csallóközben. (H. Oklvtár 91. — Knauz: Mon. II. 154.) 42. Marcza-
Magyar. Mortha Magyar. (Ered. oki. SOEmt. III. sz.) 43. Misérd. (F. III.

1/174.) 44. Mocsolán. (Anjouk. OEmt. II. 245.) 45. Modor. (F. IV. 2/389. —
W. II. 269.) 46. Monar. (AV. VII. 25.) 47. Myr. (F. VI. 1/51.) 48. Nyék
(F. II. 172. - - W. VI. 391. - - Knauz: Mon. I. 215. - F. IV. 1/380. —
Kaprinay MS fol. XXXIX. 121.) 49. Nyir Bazin környékén volt. (F. IV.
2 389.) - - W II. 269.) 50. Olgya. (AV. II. 222.) 51. Ony= Own. Vágmelléki
falu. (H. Oklvt. 20. 1.) Egy 1252-iki határjárás Gánytól keletre helyezi.

(H. 0. VI. 74.) Egy 1283-iki pedig az érseki birtokban lev Szerdahely
szomszédjának mondja. (Knauz: Mon. II. 168.) 52. Pálca. A mai Kis- Nagy-
és Csukár-Paka els jelentkezése. (Anjouk. Okmt. II. 359.) 53. Pály. Ablincs
semptei várföld és Vedrd szomszédságában volt. (Knauz : Mon. I. 346.)

54. Pethen és Pehten. (F. VIII. 5/541. — X. 3 281.) Jóka táján feküdt.

(Anjouk. Okmt. II. 246.) 55. Pókaföld = Pókatelek. (H. 0. II. 68.) 56. Pété.

Bazin környékén említtetik. (F. IV. 2/368.) 57. Sámot. (Új. Magy. Múz.
1858. 404.) 58. Sáp. (H. 0. VI. 84. és IV. 71. — F. IV. 2/368. és V. 3/356.

- W. IX. 451.) 59. Súr. (F. IV. 11/368.) 60. Suslan. (F. IV. 2 389. — AV.

II. 269.) 61. Szállásadó. Nyék határában feküdt. 62. Szász = Szászváros.

(F. IV. 1/149. W. VII. 83.) 63. Szenics = Szelench. (Knauz: Mon. I. 346.

és II. 120. — W. IV. 214.) 64. Szemet. Hozzátartozott három sziget : K^nche,

Síkos, Nagyerd. Ez a rész Király-Szemet nevet viselt. (F. IX. 2/70.) 1356-ban

említtetik egy Udvarnok-Szemet is. (F. FX. 2/221.) 65. Szerencs (Magyar-.)

(F. VII. 2/202. — W. XII. 658. - - Knauz: Mon. II. 481.) 66. Szilvás. (F. V.

2/521.) 67. Szlára. Deáki és a Sala mellett. (W. I. 132.) 68. Taksony = Toesun.

(F. II. 111. - - Knauz: Mon. I. 98.) £9. Tárnok. (AV. IX. 113.) 70. lejed.

(AV. VI. 500. -- F. III. 2/262.) 71. Tevel. A Dudvágnál Födémes táján lehetett.

(F. III. 1/322. - - W. XI. 172.) 72. Toman. Kürth egyik dlje volt. (W.
IX. 83.) 73. Vajka. (Magy. Sión I. 129. — W. VI. 162.) 74. Vata. E néven
két község szerepel s mindkett várbirtok volt. (F. IV. 1/149. — W. VII. 84.)

75. Vedrd. (F. VII. 5*85.) 76. Vereknye. (AV. IV. 206.) 77. Vök. (Rimely

Cap. Pos. 299. 1.) 78. Újvár. (Haz. Olvt. 63.) 79. üdvari. (F. II. 111. - - AV.

I. 132.) Volt Kis- és Nagy-Udvari és a Sala mellett feküdtek. 80. Zavar.

(F. 1T. 2 329. és 389. - - AV. II. 261. és 269. meg VIII. 410.) 81. Zoms. Bél

mellett mint dl szerepel 1294-ben. (Haz. Oklvt. 144.) 82. Pozsonyi erd.

(AV. IV. 310. - - Knauz: Mon. II. 231.) E terjedelmes birtokokon kívül,

melyek kétségtelenül még nem merítik ki mindazon falvakat és javakat, a

melyek a pozsonyi várispánsághpz tartoztak, volt a pozsonyi várnak még más
megyék területén is tartozéka. így: Gyrmegyébl a pozsonyi várhoz tarto-

zott: 1. Dorog vagy Dörög. A Csilizközben fekv falu. (AA
T

. II. 223. —
F. VII. 4/105.) 2. Medve. 3. Kulcsod. 4. Badvány. E gyrmegyei községek

Gány határával voltak szomszédosak. (Hazai Okmánytár = H. 0. VI. 68.,

73., 74.) 5. Pátos. Csilizközi község. (AV. VII. 227.) Bars vármegye területébl

a pozsonyi várhoz tartozott: Fys = Fuss. (F. IV. 2 364.) Vas vármegyébl a

pozsonyi várhoz tartozott Bozza. Pesty Frigyes szerint. (Várisp. tört. I. 363.

s köv. M.) Sopron vármegyébl ide tartozott Szalonta. (F. IV. 1/275.) Ausztria

mai területébl ide tartozott a Leányvár-Potunburg határában fekv Flezyn-

dorff-föld. (Pesty: Várisp. tört. I. 378—379.)
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n" Viszont Pozsony vármegye mai területén számos más várispánság
3dg

zékaf.

T
°

tartozékaival találkozunk. És pedig: A nyitrai várispánsághoz tartozott

Milej nev föld. (F. III. 1/124.) A yalgóczi várispánsághoz tartozott Gány.

(F. V. 1/313.) — Bomba. (AV. VIII. 24. és XII. 26.) - Wistvk. (F. Y. 1/70.
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Ered. M. N. Muz. gf. Forgách cs. lvt.) A szolgagyri várispánság területéhez

tartoznak a következ, jobbára csallóközi községek : 1 . Árpádsolca v. Árpádfoka.
Ma dl a bsi hátaiban. (F. X. 2/727. — W. VIII. 225.) 2. Bs Árpádfokával
egyetemben említtetik. 3. Dombó. (Fels.) (W. IX. 171.) 4. Gyümölcs. (Gumulch).
(W. VIII. 295.) 5. Petény (Petend). (F. VIII. 7 244. - - Anjouk, okmt. II.

&2i—633.) 6. Szolgagyör. Nem tévesztend össze a szolgagyri várral, melynek
tartozéka volt. A mai Kürth puszta mellett feküdt. (F. X. 2/724.) 7. Szalonta.

SzaMllos v. Apácza-Szakállos. (W. IX. 575.) 8. Tönye. (W. IX. 503.)

Mivel tény, hogy 1294-ben a szolgagyri vár már nem állott fenn,

vagy legalább nem volt olyan állapotban, hogy erdítmény jellegével bír-

hatott volna, és mivel okmányilag utoljára 1282-bl igazolható, valószín,
hogj' e két évszám között lefolyt idben, talán éppen 1291-ben a Habsburgi
Albert osztrák berezeg által III. Endre királyunk ellen folytatott hadjáratban
pusztult el. Ez idben tehát az összes fennebb említett községek felszaba-

dultak a vár hatósága alól és természetszerleg a pozsonyi eomes uralma
alá jutottak.

A semptei várispánsághoz tartozott s ennek ez ideig egyetlen ismert
tartozéka Ablincs, mely Szelincs és Vedrd közelében feküdt. (Knauz

:

Mon. I. 346.)

A mosonyi várispánsághoz tartozott bizonyos Váras-Balog fölei, mely
állítólag egy pozsonymegyei Gesztercze, másképp Samaria, szomszédságában
feküdt. Kétségtelenül azonban nem állapítható meg, hogy pozsonymegyei
terület volt-e. (V. ö. Pesty: Várisp. tört. I. 329.)

Pesty Frigyes a várispánságokról írt alapvet mvében, önálló vár-

ispánság gyanánt szerepelteti a stomfai várispánságot. Igaz ugyan, hogy
egy-két oklevél említ földeket, a melyeket a stomfai várispánsághoz tarto-

zóknak mond, de ugyanezt cselekszi egymás oklevél, mint láttuk, Vedrddelis,
a melyet azért önálló várispánságnak még sem akar elismerni. Tény, hogy
ha Stomfa tényleg várispánság középpontja volt, ez a várispánság csak igen
jelentéktelen, kisterjedelm lehetett, és a XIV. század elején már megsznt.

Stomfát IV. Béla egy 1269-iki oklevélben említi elször, de várispánsági
jellegére czélzást nem tesz. V. István 1271-ben kiemeli Sándor comes érdemeit,

ki Stomfa vidékén volt birtokos és éppen Stomfa védelmében vesztette el

életét. Sándor comes ugyanis Stomfát Ottokár cseh király hadai ellen

védelmezte. Ezen érdemekért a király Sándor fiainak: Domokos és Károlynak
egy Zoyssa nev földet adománj'oz, a melyrl mondja, hogy az a stomfai
várhoz tartozik, de egykor Sándor comesé volt és az révén jutott a vár
birtokába. (F. V. I 130. - - W. VIII. 336. és ismét F. VIII. VII/185, a hol

a föld Mortun nevet visel.)

IV. László 1280-ban Jakabnak, Pozsonyváralja bírájának, ki János
pozsonyi alispán ellenében a várat a király hségében megtartotta, adomá-
nyozza Plumow (ma Lamacs, Plumenau, Blumenau) nev földet, kivévén
azt a stomfai várispánság (Comitatus Uztumpa) kötelékébl. (W. IV. 218 ).

Nehéz elképzelni, hogy a pozsonyi várnak csaknem a tövében idegen vár-
tartozék lehetett volna. Valószínbbnek látszik az, hogy maga Stomfa is a

pozsonyi várhoz tartozott s mint ennek egyik expoziturája némi külön vár-
földekkel és önállósággal bírt. Megersíti véleményünket az a körülmény,
hogy ugyanezen királyi földet Péter királyi tárnokmester már 1279-ben oda-
adományozta Jakab bírónak, s hogy a bíró a királytól voltaképpen csak az
adomány megersítését kérhette. Már pedig Péter comes ez ügyben, mint
pozsonyi ispán járt el. (W. IV. 218.)

Láthatjuk mindezekbl, hogy Pozsony vára, a magyar nemzet alkot-

mányában fontos szerepre volt kiszemelve, a mit földrajzi fekvése is szük-
ségessé tett. A nagyszámú földbirtok, mely a pozsonyi várhoz tartozott, a
megye javarészét tette és nagyszámú várjobbágyra enged következtetni.
Azonban az Imre király alatt lábra kapott szokás, hogy egyesek, akár országos
és közérdek, akár a király személyének tett szolgálataik jutalmául vár-
földeket kaptak, a pozsonyi vár tartozékait is megdézsmálta. Meg kell

azonban jegyeznünk, hogy míg egyebütt a várispánságok földje rohamosan
apadt és az Árpádok kihaltával egyes váraknak már alig-alig voltak tarto-

zékai, a pozsonyi várispánság földjei tömegük nagyobb részében még meglehe-
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tsen érintetlenül állottak. így érdekes jelenség, hogy a pozsonyi vár kötelékébl
még Nagy Lajos király is ment fel földeket. Egy 1351-iki levélbl tudjuk,

hogy a király a Pozsony vármegyében fekv és a pozsonyi várhoz tartozó

Szemet földet, Jákob mesternek, a pozsonyi városbírónak adományozta.
(F. IX. 2 70. és 71.)

A várbirtokok elforgáesolása ellen erélyesen fellépett IV. Béla és pedig
még királyfi korában. Megunván atyjának e tekintetben is szertelen pazarlását,

bizottságot .szervezett, melynek feladata volt a várföldek felderítése és vissza-

csatolása. Ámbár e bizottság vezetje maga az ifjabb király, IV. Béla volt,

mégis utóbb, a nyomasztó körülmények hatása alatt, és a tatár veszedelemmel
szemben, kitn férfiak jutalmazása czéljából, maga is pazar kézzel osz-

togatta a várjavakat.

Egyébként a pozsonyi várispánság területén mköd várbirtok-vissza-

szerz bizottság tagjai közül ismerjük 1252-bl Roland nádort és pozsonyi
fispánt, meg Vineze nyitrai püspököt. (Uj. Magy. Múz. 1858. I. 409.) St e

két kiváló férfiú hiteles és teljes kimutatást is készített a pozsonyi vár álla-

dókáról és, valamennyi várjobbágy és más szolgálmányok nevét regestrumba
foglalta. Ámbár ez a nagy fontosságú irat elveszett, magát a tényt mégis
tudjuk a karcsai várjobbágyfiúk felszólamlásából. Ugyanis k elnézésbl
kimaradtak a regestrumból, és félvén, hogy ezáltal kiváltságos állásukon

csorba eshetik, a hiány pótlását kérték. Roland nádor és Vineze püspök a
felszólamlókat 1256 táján, Péter-Pál napjára Pozsonyba rendelték, hol a

karcsaiak IV. Béla szabadalomlevelét fel is mutatták. Mivel pedig a kihall-

gatott tanúk — a várjobbágyok, a várnép és a nemesek — egyhangúlag
vallották, hogy a karcsaiakat a várjobbágyok szabadalma megilleti, a bírák

kimondották, hogy a karcsai várjobbágyfiúk, ámbár a királyi regestrumba
beírva nincsenek, régi szabadalmaikban mégis fenntartandók. (W. II. 256

,

257. Bartal Com. Mant. IV. 1.)

Megtörtént utóbb, a IV. Bélától megindított visszaszerzési folyamat
daczára is, hogy egyes királyok egész várispánságokat, egész vármegyéket
ajándékoztak el. Ez ellen határozott állást foglalt és törvényben tiltakozott

az 1291-iki országgylés. Mindazonáltal III. Endre 1297-ben Pozsony várát,

egész Pozsony vármegyét és annak összes egyéb várait nejének, Ágnes
királynénak adományozta oda. (F. VI. 2/71.) Természetes azonban, hogy ez

a körülmény a pozsonyi várispánság fennállásán semmi változást nem okozott

s a vármegye, mint közigazgatási szerv, változatlanul mködött tovább.
a birtok- Az egyes várföldeken a birtokkezelés a karolingi gazdasági rendszer

utánzata volt. A falu népe századosok alá volt rendelve, kik nemcsak a

hadban voltak vezetik, de gazdasági és igazgatási ügyekben is elöljáróik,

így a Csallóközben például az udvarnoki nép is századosok alatt állott és

Roland nádor. Páka udvarnoki ispánon kívül, 13 udvarnoki századost sorol

el. (W. II. 216.)

Idk folytán egyes várjobbágyok, kiváló érdemeik jutalmául, nemesekké
lettek. Ezek azután vagy mint országos nemesek szerepeltek s akkor a

vár köteléke alól feloldattak, vagy mint nemes várjobbágyok s ekkor a vár-

ispánság hatósága alá tartoztak. Hogy ez utóbbiak is mily elkel szerepet

játszottak az akkori magyar társadalomban, azt szépen megvilágítja Csuka

r

János pozsonyi várjobbágynak 1291-ben, a pozsonyi káptalan két,kanonokja,

a mosonyi plébános és több elkel nemes jelenlétében Magyar-Ovárott tett

végrendelkezése. Ebben a végrendeletben ugyanis Thurne nev, Nagyszombat
és Pozsony közt fekv birtokát (ma Csukárd) a pozsonyi káptalannak hagyja,

a melynek a Megváltóról nevezett templomának kriptájában van eltemetve az

apja, Péter comes és más sei, s a melybe, mint „kegyúr", is temetkezni

óhajt. (Rimely Cap. Pos. 304—308.)
a megye. A várispánságok az Árpád-ház utolsó királyai alatt lassanként meg-

sznnek. A szervezet korhadtnak bizonyul és IV. Béla erélye sem tudja azt

többé fenntartani. Helyükbe lép a megye, a comitatus, melynek els nyomai
már a XII. század végs éveiben fellelhetk. A várispánságok beleolvadnak

a megyébe, vagy talán helyesebben megyékké alakulnak át. Természetes,

hogy ebben az átalakulási folyamatban egyes jelentéktelenebb várispánságok

egészen eltnnek s ezeknek már a XIV. század utolsó éveiben nyomuk is

alig maradt.
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Pozsony vármegye, ámbár kebelében a várispánság intézménye talán

legtovább állott fenn, mégis mai alakjában már a XIII. század végs és a

XIV. század els éveiben alakul ki. Törzse természetesen a pozsonyi vár-

ispánság volt, a melyhez járult még a szempczi, az állítólagos stomfai vár-

ispánságok területének egy része, valamint a Holiestól (régi neve Újvár) délre

fekv vágmelléki és kárpátalji rész. A megye határai tehát, az Árpád-ház
kihaltával, már körülbelül teljesen kialakultak s talán kivéve az egy
szempczi vonalat,, mely a Vág folyó szeszélyes folyása szerint ismételten

változott — teljesen megegyezett a mai határokkal.

Pozsony vármegye csallóközi területét másként Kis-Pozsonymegyének
is nevezték. Ennek ellenében a többi rész Nagy-Pozsony volt. E kettéválás

nyomára már a XIII. században akadunk. Incze pápa ugyanis egy 1253-iki

oklevélben azt írja „Challokuz, sive minus Posonium". Ettl kezdve számos
adattal igazolható, hogy a Csallóköz külön közigazgatási területet alkotott,

ámbár mindig a pozsonyi vár ispánjának, a pozsonyi fispánnak és a pozsonyi
alispánnak fvezetése alatt. Közgylését a két rész együtt tartotta, de ily

alkalommal ezzel a formulával éltek : Pozsonymegyónek és a Csallóköz

nemességének egyeteme (F. IV. 2.202. W. X. 319. • - XII. 658. - - F. X.
2. 185. - - EX 7. 147. V. ö. Pesty, Eltnt régi várm. I. 43.).

Van nyoma annak is, hogy egyes községeket, vagy kerületeket a királyi

kegy kivont a vármegye hatósága alól és mint királyi nemeseket egyenesen
és közvetetlenül a saját hatósága alá helyezett. így történt ez pld. Pozsony-
megyében 1279-ben Hódos falu lakóival.

Nagyobb seperatum corpust, de a mely mégis be volt a megyébe kébe- A va
i
kai szék -

lezve, alkotott a vajkai érseki nemesek széke.

A magyarországi fpapok kiváltságai között elkel helyen áll az a

kiváltság, a melylyel az esztergomi érseken kívül csak kevesen bírtak, hogy
birtokaikból érdemes férfiaknak telkeket adományozhattak és ezáltal ket
nemeseikké avathatták. Az esztergomi érsek nemesei négy önkormányzati
egységben tömörültek. Ezek a nemesi székek voltak. Ilyen volt a beéli, mely
Komárommegyére terjedt ki, a verebélyi Barsban, a szentgyörgyi Bars- és

Hontmegyékben és a vajkai, mely Pozsonymegye területén állott fenn.

A vajkai vagy másként gelle-vidéki praedialis nemesség székének
fhelye Vajka községe volt. Hozzá tartoztak Doborgaz, Keszölczés, Bácsfalva,

Pinke-Karcsa, Péterfalva, Albár, Mórócz-Karcsa, Dohafalva, Szentgyörgyúr
és Bense községek, a melyek lakói részben egészen egyházi nemesek voltak.

A vajkai nemesi széknek és az érsekbeélinek egy közös udvarbírájok volt.

Ezenkívül azonban minden széknek, így a vajkainak is volt egy aludvarbírája,

mintegy alispánja, volt saját szolgabírája, voltak esküdtjei, jegyzi s egyéb
alkalmazottjai. A nemesi székeknek ugyanis külön közigazgatási és bírásko-
dási joguk volt s peres ügyeikben, mint felebbviteli bíróságnak, az esztergomi
érseknek, illetleg kanczellárjának voltak alárendelve. Evenként négy köz-
gylést tartottak, a melyen a szék ügyeit intézték. A késbbi dicasteriumok
és a székek között a megyei hatóság jóformán csak közvetít közeg volt,

minden joghatóság nélkül. A székek szervezete különben teljesen azonos
volt a megyék szervezetével, úgy hogy azok valósággal megyét alkottak a
megyében, a nélkül azonban, hogy abból kiválhattak volna.

A praedialis nemesi székek czélja különben az volt, hogy az érsek
banderialis kötelezettségének eleget tehessen. A székek szorosan véve katonai
székek voltak s a praedialis nemesek alkották - - udvarbíráik, mint kapitányok
vezérlete alatt — az érseki bandériumokat. (V. ö. Ozorai : Praedialis nemesek.— Bartal Com. II. Uj Magy. Múz. 1866. 249. 1. stb.)

Pozsony vármegye a felsmagyarországi részek legnagyobb vármegyéje,
és lakossága túlnyomó részben tiszta magyar volt. Az egész Csallóközben,
a Vág déli folyásának partjain, csupa mer magyarok laktak. A tótság a
Kis-Kárpátok aljában tanyázott, de itt is

;
mint látni fogjuk, a székelyekkel

veuyesen. A német elem a városokat lepte el és Pozsony közelebbi környékén,
valamint a Szentgyörgyi grófok kárpátalji birtokain telepedett meg.

Boleráz község 1258-ban kelt határleírásában említve van a nagy erd,
t^iltl

„magna sylva", a mai Fejérhegység. Az mondatik errl, hogy a székelyek
felé esik, hol három határ ütközik össze : Bolerázé, Sólymosé és a szé-

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 33
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kelyeké. (F. IV. 1.372.) Ugyanezt a hármas határt említi I. Lajos király
1364-iki oklevelében. Ezek közül az egyik, úgymond, a székelyek földje, a
másik Diós határa, mely helységet régen Sólymosnak neveztek. (Jerney

:

Kel. út. II. 207.) A Fejérhegység mindkét oldalán lakott székelység emlékét
rzi a Pozsony vármegye nyugati határszélén fekv Székelyfalva (Szekula)
helység neve is.

De nemcsak a Fejérhegységben, hanem a Vág mellékének pozsony-
megyei részében is volt tekintélyes székely telep. Kitetszik ez IV. Béla év
nélkül, 1235—1270 közt, kelt oklevelébl, melyben a vágvidéki székelyeket,
kik egykor saját ispánjuk által terheltetve, hozzá folyamodtak, s kiket
azon kötelezettség mellett, hogy évenként 100 fegyverest tartozzanak neki
és az országnak minden hadjárat alkalmával kiállítani, a sanyargatás alól

felment és h szolgálataik jutalmául abban a kegyben részesít, hogy ezentúl
nem megszabott számban, hanem mint a nemesek, fejenként tartozzanak
vele együtt táborozni. Ez a telep Vága község táján feküdt. (V. ö. Szabó:
Magy. Székely telepek ez. ért. A régi székelység 101. s köv. 11.)

A Pozsony vármegyérl alkotott vázlatos kép kiegészítéséül álljon itt

a vármegye fbb tisztviselinek névsora, úgy, a hogy azt a történetbúvá-
roktól felszínre hozott adatok alapján máig összeállítani lehetett.

F
vÍ

h

eiílk

Zt Noha Pozsony vármegye egyike az ország legrégibb vármegyéinek,
mégis adatok hiányában csak 1135-bl ismerjük els fispánját. Ez Leuka
tárnokmester. Utána ismét nagy hézag állt be a sorozatban. Ugyanis
1142-ben szerepel csak Julián comes

;
a kire nézve azonban okleveles

adatunk nincs. 1183-ban következik azután az els ismert fispán: János.

t követik: 1194—1192. Tre fia Péter, kit egyesek Gertrúd királyné gyil-

kosának tartanak. 1198-ban János; 1200-ban Henrik; 1202—1203. Tamás:
1205-ben a Gyr nemzetségbeli Botho; 1206-ban Merkúr; 1207-ben Vázsonyi
Ákos; 1208—1210. Mók (Maczkó); 1211—1212. Csáknb. Miklós; 1212—1214. Bór
nb. Bánk nádor, kinek neve szintén szerepel Gertrúd királyné tragédiájában;
1214—1222. Zsámboki Smaragd; 1223-ban Tibor; 1223—1224. Hahold nb. Búzád:
1224-ben Szát nb. Bars fia Miklós, a királyné udvarbírája és egyszersmind
soproni fispán; 1225—1229. Demeter, kir. étekfogó, az Aba nemzetség szék-

esei ágának se; 1232-ben Ede; 1233—1234. Miklós tárnokmester; 1235-ben
Lukács; 1235—1240. András; 1243—1245. Máté tárnokmester; 1247—1248.
Dénes tárnokmester; 1248—1256. Roland nádor; 1260— 1263. Németújvári Hen-
rik ; 1263-ban Csák Máté tárnokmester ; 1264-ben István: 1264—1265. Roland
nádor, ki e fispánságot már 1248—1256 közt viselte; 1267-ben András:
1267—1269. Csák István, a királyné udvarbírája; 1270—1272. Egyed tárnok-

mester, az Abák közül; 1272—1273. László; 1273—1274. Pektári Joakim tár-

nokmester, egyúttal pilisi fispán; 1275-ben Huntpázmán Tamás országbíró és

semptei fispán; 1276-ban Csák Máté tárnokmester ; 1277-ben Csák István tárnok-

mester; 1279—1280. Csák Péter tárnokmester; 1281-ben Demeter; 1282—1283.
Csák Máté nádor, egyúttal soproni, somogyi fispán,meg a kunok ispánja; 1284-

ben Németujvári Héder Miklós a kunok ispánja; 1287-ben János: 1289-ben Telles-

bruni Eberhard; 1291-ben Apor; 1291-ben János; 1291-ben Demeter. Ez évben
tehát a fispánság háromszor is változott. 1292-ben Miklós nádor; 1292-ben

Domokos mester; 1293—1296. Trencsényi Csák Máté; 1296-ban János; 1297—
1300. Katyz nb. Demeter, a Balassák se; 1307-ben Hennán; 1313-ban Detre:

1322—1248. Treutel Miklós; 1349—1351. Kont Miklós; 1351—1360. Medgyesi

Simon; 1360—1362. Kónya mester; 1362—1365. Heem fia Benedek mester;
1365—1367. Zobonyai László; 1367—1371. László opuliai berezeg, nádor;

1373-ban Heem Mihály; 1374-ben János: 1376—1377. Gara Miklós nádor;

1379— 1380. Heem Benedek; 1381—1382. Szécsi Miklós országbíró; 1382—1384.

Zámbó Miklós tárnokmester ; 1384-ben Rozyonyi István és György, a két test-

vér egyszerre viselte a fispáni méltóságot; 1385-ben Lökös; 1386—1388. Cuon-

stat Smiló, ki egyúttal a pozsonyi vár kapitánya is volt; 1389—1401. Stibor vajda

1402-ben Wettaw Smilo ; 1403-ban Miklós; 1404-ben István; 1405-ben Wettmv Smilo

másodízben; 1405— 1407. Silstrang ; 1407-ben Smilo harmadízben; 1408-ban

Silstrang másodízben ; 1409-ben Bazini György grf. ; 1410—1412. Meysdorffer

Kristóf pozsonyi várnagy; 1412—1421. Kapler Péter; 1421—1444. Rozgonyi

István és György, másodízben ; 1445— 1448. Rozgonyi Sebestyén és György :
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1448—1450. Bozyonyi György; 1450-ben Janusy (Jánossy?) Benedek; 1451-ben

Sóvári Soós György; 1451— 1452. Guthori Nagy László; 1452-ben Bozgonyi

György; 1452-ben Wath Mihály; 1452-ben Hunyadi László ; 1454-ben Bozgonyi

György és Sebestyén; L455-ben üresedés; 1456-ban Czillei UlriJc; 1457-ben üres;

L458—1467. Paumkircher András; 1467—1486. Alsólindvai Bánffy Miklós;

I 189— 1491. Czobor Imre; 1492-ben Bozgonyi Péter; 1495—1500. Csebi Pogány
Péter; 1505—1509. Sárkány Ambrus; 1510—1512. Podmaniczky János; 1514—

L526. Berzenyei Bornemisza János.

A megye alispánjai közül a következket ismerjük: 1248—1249. Ivánka;

1251—1253. Pucz; 1295—1297. Vörös Ábrahám; 1298—1301. Divéki Iruszló;

1301-ben Beire: 1303-ban Bemekkezy Rumiigus; 1303 után Schad Hermán;
1306-ban Reméklcezy, valószínen azonos az 1303-iki alispánnal; 1306-ban Miklós;

L311—1313. Defre; 1315-ben Domokos; 1319—1320. Huetstok Detre: 1327—1329.

Orros Péter; 1331- 1332. Farkas ; 1334-ben Miklós ; 1341-ben Fülöp; 1351-ben

Ravasz István; 1352—1354. Toldy Miklós; 1364-ben János; 1368-ban Miklós;

1375-ben Mihály, Zentbyvani János fia; 1377-ben Paska; 1382-ben László;

1385-ben Palóczi Péter; 1386-ban Smilo ; 1394-ben Zerencsen Miklós; 1396-ban

Kcrnecz Miklós; 1397-ben Perpelke; 1398—1400. Ghimesi Forgách Péter;

1 ±02-ben János; 1454—1457. Baiker György; 1490-ben Csellei György; 1493-ban
Bátkai Bál; 1511-ben Ilyésházi Byés Györyy ; 1517-ben Pókateleki Kondé
Mihály: 1519-ben Aczél István. — (V. ö. Ortvay Pozsonyváros tört. I. és

II. k. - W ertner Árpád-kori megyei tisztv. - Ginár Index Cod. Dipl. -

Ko'ács Betrend, névm. az Arpádk. Okmt. - - Somogyi Magy. fisp. — F.

YII. 2 307 s köv. — Lehoczky Regni Ordines.)

VÁRAK ÉS VÁROSOK A MEGYE TERÜLETÉN.

Pozsony vármegye legelkelbb és legjelentsebb helye, kezdettl fogva,

a várhegy és annak tövében keletkezett város volt, mely az egész vár-

megyének nevet adott, a várispánságnak magva s utóbb a vármegyének,
majd jó ideig az egész országnak is székhelye volt.

A Hunyadi Mátyás udvarában élt olasz tudósok között lábrakapott volt
Pozsuny vara -

az a negélyesked szokás, hogy lehetleg sok magyar várat és várost római
eredetnek tüntessenek fel s rómaias nevekkel lássanak el. Ez a szokás
szülte azután azt a nagy vitát, mely Pozsony neve körül képzdött. A huma-
nisták ugyanis a régi latin Posonium helyett Pisonium-ot kezdtek írni, hogy
így a római remekírók mveiben elforduló Piso-val hozhassák a várost

összeköttetésbe. így írták a város nevét Bonfinius, Ranzanus s az adataik

alapján Münster, Braun és Bél, Notitia Hungáriáé Novae czím hatalmas
müvében, a kit azután a megye egyik monográfusa, a különben körül-

tekint Korabinszky is követett. St Moher tovább fzte a romanizmus játékát

és Pozsony = Pisonium nevét a jó borsó földbl véli származtathatni. Mind-
ezzel szemben kétségtelenül áll és Sehönwiesner óta nem is vonja senki
kétségbe, hogy Pozsony neve latinul Posonium, s hogy ez nem egyéb, mint
a magyar Pozsonynak latinos formája.

A mily kétségtelen azonban, hogy „Pozsony" si név, épp oly bizony-
talan, hogy miképp és honnan származott. Ortvay -- mint említk — a nyelv-
alakulási folyamatok szemmel tartásával, Wratizlaviából származtatja e nevet
és véleménye mellett nyomós érveket tud felhozni. Viszont azonban azt sem
szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy már az 1091-iki pannonhalmi levél

..Poson"-t ír, hogy Turóezi krónikája mindig csak .,Poson"-t és „castrum
Poson"-t használ, hogy régi leveleinkben gyakran fordul el a Pós, Pósa
személynév és végre, hogy 1256 táján a Dunán túl, Igal mellett, egy Basni
nev birtok szerepel, a melynek neve Bosoni alakban is elfordul. A mily
valószínnek tartjuk tehát, hogy Pozsony német neve Bresburg, a Braslavia,
Braslaburek stb. átalakulása, éppen annyira kételkedünk abban, hogy Pozsony
neve is ennek átidomításából keletkezett volna. (V. ö. Ortvay : Pozsony város
tört. I. Rómer : Pozsony régészeti memlékei. H. O. VI. 96, 97 stb.)

Rómer Flóris, a pozsonyi memlékekrl írt jeles munkájában ama néze-
tének ad kifejezést, hogy Pozsony a római korban, mint vár alig állhatott

fenn, s hogy ott római gyarmat nem volt, mert kell számú római emléket,

33*
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POZSONY VAROS REGI PECSÉTJEI.

mely a vár római erede-
tét igazolná, nem lehet

a környéken találni. Az
nézete szerint a po-

zsonyi vár alatt a XI.
században még ..aligha

szabad mást értenünk,
mint gátmveket és

nyakra-fre emelt rtor-
nyokat, tehát minden-
esetre csak szükségleti

építményeket''. Ezzel
szemben Ortvay azt vi-

tatja, hogyPozsony tény-

leg római telep volt

;

hogy a várhegyen már a
rómaiak idejében kontra-
erd keletkezett, mert
alkalmas figyelhelynek
találtatott, és hogy alján

vásárhely támadt. A vár
mai alakjából pedig azt

sejti, hogy „a pozson^vi

várkastély, bár falait

újabb idk emelték, ró-

mai mintának köszöni
mai szokatlan alakját.

És megersíti t e sejtel-

mében az a körülmény, hogy a „várnak négyszög alakzása" feltnik már
legrégibb várképeinken (a XIV. századi bécsi képes krónikában) és pecsé-

teinken is."

A mily elágazók a vélemények, épp oly bizonytalan érveken épülnek
fel. Egy bizonyos csak, hogy a magyarok bejövetelekor a pozsonyi várhegyen
valamelyes erdítmény állott, s hogy azt Szent István, mivel várispánság szék-

helyévé tette, kibvítette és megersítette. Valószín pedig az, hogy ez az

erdítmény kezdetben alig különbözött egy jobb felszerelés földvártól, és

hogy a képítésnek els okleveles nyoma a pilisi apát építkezésérl szól, a

kirl tudjuk, hogy a vár erdítésére a vödriczi tornyot emeltette. A várak
szakszer építése nálunk voltaképpen a tatárjárás után vette kezdetét.

És tényleg, alig néhány évvel késbb, 1245-ben, Mocs fia Leskó és test-

vérei, meg Csög fia Péter újabb tornyot építenek a várhoz, a mely buz-

galmuk jutalmául azután IV. Bélától a nyéki birtokot kapják. Utóbb pedig
Roland bán, a Rathold-nembl, ersítette meg a gondjaira bízott várat az

osztrákok ellen.

Egy 1257-iki oklevél szerint pedig Rembald, az ispotályosok fnöke,
arra kötelezte magát a többi között, hogy a pozsonyi vár védelmére a várban
50 szerzetes lovagot, a megfelel szolgaszemélyzettel, fog elhelyezni. (Fejér

IV. 11/218. IV. I 380. VII. 11/12. IV. 1/452. Századok. 1877. 605—606.)
E történelmi adatokkal megegyezik Rómer Flóris vélekedése, hogy a

vár nagytömeg rtornya, mely, mint a vár legersebb része, késbb a szent

koronának is védelmid szolgált, volt az eredeti várépítmény. A vár mai
alakjában elforduló egyéb építmények késbbi eredetek, de megrongált-
ságuk miatt koruk biztosan meg nem állapítható.

A vár eddig ismert legrégibb alaprajza, mely Albert vagy V. László

király korában készült, s melyet Rómer a bécsi városi múzeumban látott, már
nemcsak várról, hanem várkastélyról és templomról is tesz említést. Ennek,
továbbá a talált régi maradványoknak és a ma is meglév részeknek figyelembe

véteiéve] Rómer így írja le a középkori pozsonyi várat: A vár nagyobbítása

alkalmával, a nyugati védfal a nyugatészaki vártoronytól az északi kerek-

toronyig terjedett, mely a várhegy meredek lejtje fölött áll ; innen a másik
toronyig, mely a város fölött áll, kanyarodik; ismét visszafordul, a vár keleti
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udvarán keresztül, a lejtn, a diadalkapu felé, melynek déli magas fala mai
nap is fennáll.

Ez utóbbi kerek-toronyból a régi várkapuig ismét egy fal terjed, a

kapun túl pedig különféleképpen tört vonalakban, mint azt a védelmi rend-

szer kívánja, a küls fal elvonni azon falig, mely a 7«mma-torony nyugati
tálával egyenköz. E fal által új, terjedelmes udvar képzdik. Végül a nyu-
gati nagy udvart alkotja az a lejt, mely a Szamárhegy felé fekszik és a
várat a legújabb fal által a vár-utczától elválasztja. Ez a tér valószín-
leg az árkok betöltésével és gátak húzásával közlekedésbe jutott a vár-

homlokzat eltti ftérrel, melytl a nyugati diadalkapu el volt választva.

Az a varpalotafal, mely a várnak leggyengébb pontján, a Szamárhegy felé

áll, hat lépést tesz szélességében, és minthogy ez a szélesség egész a tetzet
alá ér. következik, hogy az északnyugati torony fenn ezen a falon ült. Ama
mély és széles árok fölött, mely a homlokzat eltt elterül, hajdan vonóhíd
lebegett. A vár kútját Zsigmond király ásatta 1436-ban, Rozgonyi kapitány-
ba ga idejében, abból a 2000 aranyforintból, mely a tömlöczben meghalt Pan-
kueher után maradt. Az els és második torony között egy kisebb ajtó van
elhelyezve. A második tornyon pedig, mintegy három ölnyi magasságban,
escs húzódik el, mely 2°-nyire a faltól mintegy egy lábnyival alább száll.

Az emelet déli részén erkély volt, mely a Bél által közölt ábrán még látható.

E torony keleti részétl lefelé egy 4 lábnyi fal vonult le a város felé ; iránya

a várhegy közepe felé egyenes volt, itt derékszög alatt délnek hajlott, míg
ismét elbbi irányát követve, a hajdani Esterházy-háznál álló toronynak
tartott. A vár kapui között a fkapu a középkori királyi építészet valóságos
remeke volt s még romjaiban is felkelti az utókor érdekldését. A régi

szekérkapu a nyugati kerítésfalban, az els kerek-toronytól dél felé mint-
egy 10 ölnyire lehetett. A
mai két szekér-kapu közül
az egyiket 1712-ben III. Ká-
roly, a másikat, mely az alsó

várrekesztékbe vezetett,

1674-ben I. Lipót építtette.

A vár elépítményéhez tar-

tozott s a várral valószínleg
palánkokkal vagy falakkal

összeköttetésben állott a dé-

vényi úton lév víztorony,

ugyanaz, melyet János pilisi

apát építtetett és 1462-ig a
pilisi konvent gondjaira volt

bízva. Errl a toronyról
tudjuk, hogy Zsigmond ki-

rály kivette a pilisi kon-
vent kezébl és rizetét ked-
velt híveire, Bonaventura
Jakabra és fiára, Gáspárra
bizta. Ezért az rizetért kapta
Jakab mester a dunai rév
jövedelmének kétharmadát s

joga volt a révjövedelmet be-
szedni. A pilisi apát kárpót-
lásul a toronyért 30 arany
forintot kapott és a révjöve-
delem egyharmadának élve-
zetében továbbra is megma-
radt. 1430 körül pedig a po-
zson}d polgárok járultak na-
gyobb összeggel a vár ersí-
téséhez. E pénznek egy része
éppen a vár díszes kapujá-
nak emelésére szolgált.

'w-l^Si-s*

RÉSZLET A POZSONYI VÁRBÓL (a KORONATORONY).
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t- 1 '
1 '- Pozsony város alapításának idejét pontosan meghatározni ma még nem

lehet. Nincs erre sem elégséges adatunk, sem elégséges támpontunk. Ortvay
Tivadar azonban úgy véli, hogy Pozsony, a várhegy oldalán, ott, hol ma a
varos nyugati része terül el, mint római vásárhely alakult, a hová a barbár
népek elhozták árúikat, s a hol a hegyen álló védelmi telep oltalma alatt,

szabad kereskedést zhettek. Ortvay annak igazolására, hogy a vármegye
kárpátalji része és fként Pozsony római kézben volt, igen ügyesen csopor-

tosítja az eddig felmerült adatokat és nézetét nagyon valószínvé teszi.

Rakovszky István, ki Pozsony múltjának kutatása körül elévülhetetlen

érdemeket szerzett, hasonló nézetben van és is hiszi, hogy a város a szláv

uralom idejében is megvolt, bárcsak egyes szétszórt házakból állott, és hogy
virágzásnak szent István alatt indult, a ki ide szászokat és frankokat tele-

pített le.

Kétségtelennek látszik, hogy a város els magva tényleg a várhegy
alatt, ott volt elhelyezve, a hol azt Ortvay megjelöli. Ezt bizonyítja ugyanis
az a körülmény, hogy míg a város jelenlegi területébl a mai Széplak-uteza

környéke, a hol a vár vendégnépeitl lakott Széplak falu állott, az a terület,

mely Széplak és a Vödrieznek nevezett rész között feküdt, erdborította vár-

föld volt, ellenben maga a váralja, a Vödricz, a mai Zuekermantl nem volt

(j^tL ^" ^ *tr^* Vf^ 'ffi*» **?« JuáU- C&J **$>,*#«,

£-rJk ^r^^íW^^ -íT"^> <^f£*v*, «t«áh *?S^~ -**&»- -e-^' /vtiofippA^

III. ENDRÉNEK A POZSONYI POLGÁROK VÁMMENTESSÉGÉT MEGERSÍT OKLEVELE.

az, holott rendesen éppen a vár alatt fekv végek tartoztak volt a várakhoz.
Ennek más okát adni igazán nem tudjuk, mint ha feltételezzük, hogy a vár-

ispánság szervezésekor e helyen már lakott község terült el, a melyet a

király nem korlátozni, hanem fejldésében elmozdítani óhajtott.

Természetes, hogy Pozsonynak kezdetben csupán egyszer községi

szervezete volt s mint ilyen a vármegyei törvényhatóság felsbbsége alá

tartozott. Ez a községi szervezet azonban, ama kiváltságos helyzetnél fogva, a

melyet e hely hazánktörténelmében, fekvése következtében, elfoglalt, csakhamar
városias színezetet öltött s hihet, hogy e tekintetben már els királyaink is

különféle szabadalmakkal ruházták fel. Mivel azonban a várost 1271-ben
Ottokár cseh király hadai felégették s ez alkalommal úgy a városi, mint a

káptalani levéltár elpusztult, az els beigazolható adat Pozsony városias

jellegére nézve az a szabadalomlevél, a melyet 1291-ben III. Endre király

adományozott.
Pozsony kivált- E szabadalomlevél szerint Pozsony kiváltságai így sorakoznak: 1. A

polgárok bírájokat évenként Szent-György napján szabadon és közvetetlenl
választják, ki a város ügyeit, 12 esküdt polgárból álló tanácsosai egyetemben,
intézi. 2. A város polgárainak szlei és erdei minden néven nevezend fizetés

alól szabadnak nyilváníttatnak. 3. A Csalló torkolatánál a városnak jogában
áll, saját földjén, révet állítani. 4. A város polgárai úgy személyökre, mint
az általuk behozott, vagy kivitt árúkra és értékekre nézve, a pozsonyi réven
Hainburg felé, a csallói réven Szllsnél, a Morva réven s általában egész

Pozsony vármegye összes révein vámmentességet élveznek. Ez a vámmentesség*
kiterjed mindazokra, kik bármely helyrl Pozsonyba szándékoznak oly czél-

zattal, hogy a városban végleg megtelepedjenek. 5. Hogy a város lakos-

ságban gyarapodhassak, a jobbágyok szabad költözködési joga Pozsonyra is

ki ln terjesztve olyképpen, hogy minden jobbágyot, ki a városban meg-

sagai.
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telepedni óhajtott, a földesúr, a szokott földdíj megfizetése után, elbocsátani

tartozott, 6. A város polgárai fölött, mind igazságszolgáltatási, mind egyéb
ügyekben, egyedül a város bírája és az esküdtek voltak hivatva ítélkezni.

Ha a város, vagy a külvárosok lakói idegen vidéken valamit vétettek ós a

város határába sikerült menekülniök, az eljárást csak a város bírája eltt

lehetett ellenök megindítani. Kizárólag idegen tanúk vallomása a város

polgáraival szemben érvényes nem volt; ahhoz, hogy valakit tanúk által

elmarasztaljáriak, szükség volt, hogy a tanúk sorában pozsonyi lakosok,

vagy legalább más, kiváltságos város polgárai is helyet foglaljanak. Ha a

város és az esküdtek ítéletével a felek megelégedve nincsenek és a király

elé viszik ügyüket, akkor a király személye eltt nem a felek, hanem csupán
a bíró és az esküdtek jelenhetnek meg és az ügy ezek közbenjöttével kerül

újabb döntés alá. A város lakosai különben a nádori bíróság illetékessége alól

is ki voltak véve. 7. A külvárosok lakói és a halásznópek ugyanazon jogokat
és kiváltságokat élvezték, mint a város polgárai; csakhogy a halászok köte-

lesek voltak az általuk fogott halmennyiség egy harmadát a pozsonyi ispán-

nak beszolgáltatni. 8. A zsidók, a mig a város állandó lakosai, a polgárokkal
egyenrangúaknak tartandók. 9. Azokat, kik a várostól elírt kötelezettségeket

teljesíteni vonakodnának, joga volt a város elöljáróságának a polgárok és

lakosok sorából kirekeszteni. Ez a kirekesztési jog azonban a káptalan tag-

jaira és a papokra ki nem terjedt.

Hogy a város gazdaságilag is gyors emelkedésnek indulhasson, vásárai

és kereskedi a legkiválóbb eljogok élvezetébe léptek. A posztó-, marha- és

halkereskedk bármely országból szabadon jöhettek a városba s ott a városi

hatóság, útközben meg a vármegye volt köteles biztonságukról gondoskodni.
A város a királyi pénzváltóktól a pénzt csak akkor volt köteles teljes

értékben elfogadni, ha a pénzváltók eltt a város bírájának embere járt.

A megyeispán joghatósága a városban, e tekintetben is, teljesen szünetelt.

Végül a város lakosai kötelesek voltak, más városok jövevény (hospes)
népeinek mintájára, a gabonadézsmát megfizetni.

A város ezen szabadalomlevelét átírták és megersítették 1313-ban és

1323-ban I. Károly; 1365-ben I. Lajos; 1412-ben és 1436-ban Zsigmond;
1439-ben Albert király ; 1446-ban Hunyadi János ; 1453-ban V. László

;

1464-ben I. Mátyás király. (Cod. Dipl. VI. 1/107—111. X. VIII/758. XI. 218.

IX. 222. X. VIII/653.)

Az 1323-iki szabadalomlevél azt a becses toldalékot tartalmazza, hogy a
város lakosai nem voltak kényszeríthetk a királyi pénzváltóktól az új pénzt
elfogadni, hogy bármily dénárt szabadon használhattak és a pénzverdék
szokásos járulékai alól mentesek voltak; Zsigmond király pedig megengedte
1430-ban, hogy a város L. P. jelzéssel (Liga Posoniensis) pénzt verethessen
s az ebbl folyó jövedelem felerésze a királyi kincstárt, felerésze a városi
pénztárt illesse. Nevezetes szabadalomképp említend még I. Lajos király
1374-iki s utóbb más királyoktól is megersített mentelmi levele, mely a várost
a behozott árúk után járó harminczad alól mentette fel.

A város küls díszét emelte Zsigmond királynak a város pecsétjére és

czímerére vonatkozó 1436-iki határozata és I. Mátyás 1459-ben adott enge-
délve, hogy a város irataiban vörös pecsétet használhasson. (Cod. Dipl. X.
VIII 653. Lehoczky : Stemmalog. I. 239. Kaprinay : Hist. Dipl. II. 240. 243.
47/. (V. ö. Ortvay: i. m. II. 3. Király János: Pozsony joga stb.)

Természetes, hogy ilyen nagyarányú szabadalmak mellett Pozsony Pozsonyiakon

városa nemcsak erkölcsi erben, hanem anyagi elhaladásában és gyarapodása- sága '

ban is rohamos léptekkel haladt elre. Mindenünnen özönlött a nép Pozsony
falai közé s lakossága között úgyszólván Európa minden kulturnemzete
képviselve volt.

A város lakosságának zöme és gerincze, mint a városokban egyebütt,

úgy itt is a német elem volt. Legtöbben a közeli osztrák herczegségekból
származtak át. Sokan jöttek Sziléziából, Stiriából is, de a javarésze mégis
Bajorországból, Württembergbl, Badenbl Szászországból vándorolt be.
Voltak olyanok is, a kik Poroszországból, meg az északkeleti szabad váro-
sokból jöttek.
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A német elem után mind számban, mind súlyban a szlávok következtek.

Morva- és Csehország, meg Lengyelország nem egy elkel polgári család

bölcseje vala. Találkoztak azután a város lakosai között francziák, olaszok és

svájcziak is.

A külföldi elem mellett elég tekintélyes volt a belföldi letelepülk

száma is. Az ország csaknem minden tájáról származtak el egyes családok

a kereskedelem ezen elkel góczpontjába és különösen a nemesi osztályból

származóknak növekedett meg számuk, akkor, mikor a királyi udvar mind
gyakrabban jelent meg huzamosabb tartózkodásra a város falai között.

A város népességével párhuzamosan haladt terjedelmi kifejldése is

és a kezdetben kisebb területre szorítkozó építkezés csakhamar a Dunáig
szállott le.

A dunai átjáró Ortvay egybeállítása szerint Pötschen-sziget
Pozs

v
°

é

n
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e

közelében, Ligetfaluval szemben volt, ott, hol ma a horgonyrség háza van.

Maga a Duna ugyanis ez idben beljebb ért a városi területbe. Ott, hol ma
a vödriczi út van, régen a Duna folyt. Ott, hol ma a Ferencz József-városban

a Dunasor vonul el, szintén a Duna habjai hömpölyögtek. A színház és a

sétatér táján szigetségek voltak s a mai emelkedett Dunapart csak feltöltések

és a rakpart emelésének eredménye, úgy hogy a Duna mesterségesen lett

eltolva a város területétl. Az az egész terület, mely a Vízhegy alján a hal-

tértl egész a városi abbahagyott kbányákig, st azokon túl is terjedt, aRécse
és Borostyánk között ered Vödricz folyócska után, Vödricz nevet viselt, és

egy része Nagyvödricz, más része Aszú- vagy Szárazvödricz néven volt isme-
retes. Ennek a területnek egy része, a mely a Nagyvödricz és Kisvödricz

folyók közé esett, várterület, ellenben a váraljai rész, a mai haltér és a

Zuckermantl, már városi tulajdon volt, a dunai rév kivételével, a hol, a mai
katonai élelmezési ház helyén, a pilisi apát vízitornya állott, néhány kisebb

ház társaságában.

Ez a terület 1297-ben, III. Endre szorgoskodásából, megnövekedett
Széplak helységének területével, mely a régi Magyar-utcza (ma Széplak-utcza)

tája és dombos, szlkkel fedett vidék volt. Az adománylevél szerint a szép-

laki házak leromboltattak, azok anyagát a város bástyáinak ersítésére fordí-

tották, a község lakosai pedig a városban telepedtek meg, a melynek ez

idben igen gyér lakossága volt.

A vár és az Ó-város, melyeket ma a Vártelek-utcza választ el, a közép-
korban két, teljesen elszigetelten álló telep volt. A mai Terézvárosból régen
csak a Vödricz s annak szent Miklós-egyház felé es vége volt lakott.

A Zuckermantl teljesen néptelen volt s ott, hol a Várlépcs, a Petíi-utcza
és Miklós-utcza kis házai emelkednek, csak szórványosan voltak házak, úgy
hogy szent Miklós-egyháza teljesen különállott és a várbástyák aljában
elterül lankás részt szlk borították. A mai Ferencz József-város, mely az

< )-várost dél és kelet fell veszi körül, sem lakóházaival, sem területileg nem
függött össze a várossal. A Duna egyik ága, mely körülbelül a mai Hal-tér

táján szakadt ki a fágból és a sétatér területén vonult végig, e városrészt

még 1698-ban is elválasztotta a belvárostól. A városnak ez a része jóformán
szigetség volt, melyen csak itt-ott emelkedtek egyes apró házak, s melynek
javarésze kertekkel, bozóttal, st erdvel volt borítva. Ilyen volt az úgy-
nevezett Gröszling is, míg a Malomliget irányában már valóságos vadon
következett.

A Gröszlingtl nyugatra, a Ferencz József városrész azon végszakához,
mely a Híd-utczától s a koronázási dombtértl a Hal-térig terjed és a Séta-
tér meg a Duna-kpart közé esik, sorakoztak az Újváros apró házai, a melyek
a Halász-kapu eltt fekv külvárosnak is neveztettek. Ennek a Duna felé

es végs nyújtványa volt a cserz vargák telepe. Ez az Újváros különben
elég gyorsan fejldött, mert a városi tanács 1398-ban heti vásártartási enge-
délyért folyamodott részére, a mit 1430-ban Zsigmond királytól tényleg még-
is kapott.

A középkorban mindaz, a mi a Reichard-utczán túl esik, üres terület

volt, mert a küls városi árok a Reichard-utcza és a városi szegény-ápoló-
ház között határolta a külvárost. A Duna-utcza hosszán a városi ápolóházig
a Duna-Ujlak nev külváros terjedt ki, míg a Kórház-utcza hosszán körül-
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belül addig, a hol ma a Mária-utcza torkollik beléje, az Ispotály-Újtelep nev
külváros állott. Ez a rész különben a XV. század folyamán már a városi

árkon túl is terjeszkedett.

A Nádorváros már a középkorban is meglehetsen lakott volt és Mihály
kapu eltt lev Ujttlcp volt a neve. Eredetileg azonban csak két utezából
állott : a Széplak-utczábó] és .az Apáczapálya-utezából. A Nádorvároson túl

es rész és a Virágvölgy lakatlan volt s jobbára szántóföldekbl állott.

Maga a városi határ jóformán ngyanazonos volt a mai határral és a mai
dlk nevei mind si származásra mutatnak.

Pozsony si területe tehát a mai bel- vagy óvárossal esett össze és

ayugati határai a dóm, északi határát a Klarisszák temploma, keleti táját

a Ferencziek temploma jelezte. Alaprajza ötszöget mutatott, melyet két
fközlekedési út két részre osztott, s a melybl kijutni csakis a vödriczi

kapun, a Lrincz-kapnn és a Mihály-kapun lehetett. Legrégibb utczája a
Hosszú-utcza (ma Lrincz-kapu) volt, a melynek, keletrl nyugatra jövet,

dél fell es házai udvaraikkal és kertjeikkel már a városbástyákra támasz-
kodtak. Itt volt a Preternhaus, egy sokat szerepl polgárház, az érseki tized-

£ki9
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udvar, az Irher, Schmid, Scholl, Kürsner házak, a nagy fürd, a Krisztus-

társulat háza, a Habersdorfer, a Kyrmer-ház, a Corporis Christi kápolna és

a máriavölgyi pálosok háza, a Barát-udvar, mely a mai Neisziedler-ház helyén

állott. Régi utczák még a Mihály-utcza és az Uj-utcza (Ventur.). Ez utóbbi-

ban három nevezetes ház állott: a királyi kúria, a mai Wittmann-féle ház

helyén; a pénzverö-ház, mely késbb (1467) a tszomszédságában lev házzal

együtt, a Vitéztl alapított Akadémia Istropolitana hajléka volt. A Mihály-

utcza legnevezetesebb épülete pedig a Szent Katalin-udvar, az osztrák heiligen-

kreutzi czistercziek háza volt. Régi utcza még a Halászkapu-utcza, a hol

valószínleg a Zsidó-udvar volt; a Szent Mártonhoz vezet sikátor (1420):

a mai Zöldszoba-utcza (elbb Suszter-utcza) ; a Káptalan-utcza (régen Papok-
utczája) ; a Klarisszák-utczája (Apácza-, Nonnen-, Jungferngassel) ; a Lakatos-

utcza; a Corvin- utcza; a Barát-utcza (kolostor mögött lev utcza; utóbb

Kalmár-utcza) ; a Zsidó-, Késes- és végül a Kis-utcza. Az els a mai
Hummel-utcza (volt Nagy-Kalapos-), a második a Kis-Kalapos-utcza és a

harmadik a Városház-utcza. A Zsidó-utczában állott a zsinagóga (1335) és

a keresztény-udvar. Valószín, hogy már a középkorban is megvoltak a mai
Domb-, Bástya- és Orsolya-utczák is.

Pozsony legnagyobb tere a Vásár-tér volt, mely a mai F-térre és

Ferencziek-terére terjedt ki. Itt lüktetett a városi élet, innen indult ki minden
városi mozgalom. Itt állott a városháza is, mely eredetileg (1370) Jakab bíró

fiainak magánháza volt. A város a házat, melynek neve tornyos- vagy újház

volt, részben Izsák nev zsidótól, ki azt zálogban bírta, 447 arany forintért
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(1387), vészben pedig Knoprautpauer Andrástól, Jakab bíró unokájának
örökösétl (1421) 50 arany forintért vette meg.

A vásártér közelében volt a régi halpiacz, a kenyérpiacz és a primási

palota táján (Püspökház) a mészárospiacz, melybl utóbb búzapiacz lett.

V dóm körül is alakult egy kis tér, a melyet egvházterének neveztek.

(Ortvay i. m. I. k. 90—124. és 1/2. k. 1—100. 1.)

A középkori városok fejldésének, nyugodt haladásának egyik legszük- Poẑ °"y
f, i

védö"

ségesebb elfeltétele, a városok erdítése volt. Természetes tehát, hogy
Pozsony, mint a kereskedelem góezpontja, a magyarság végvára, a rendesnél
is ersebi) védmvekkel volt megersítve. A város körül széles, jól kövezett

és mély árkok vonultak, a melyeknek egy része vízzel volt telve, más része

szárazon maradt. Az elbbiekben, az 1443-iki és 145l-iki városi számadások
szerint, békés idben halakat tenyésztettek, hogy ilymódon is kisebbítsék az

árkok fenntartására és gondozására szükséges nagy összegeket.

Kétségtelen, hogy a város az árkokon belül, már a XI. században is,

tömören épült falakkal volt körülvéve. E falak különben nem voltak egy-
séges mvek, hanem építésük különféle idszakokban, különféle módon ment
végbe. Ez a nagyarányú s igen költséges, a folyton szükséges megújítások
és helyreállítások következtében csaknem folytonos munka, els sorban a
városi pénztárt terhelte ugyan, de idnként az ország részvétét is igénybe
vette. így pld. Zsigmond király 1423-ban felszólította Garai Miklós nádort,

hogy a város bekerítéséhez szükséges ezölöpöket és fonóveszszket a kincs-

tári erdkbl szolgáltassa ki a város lakosainak. Néhány évvel késbb pedig
ugyancsak elrendeli, hogy a város erdítési munkáiban a megye területén

él jobbágyok ténylegesen vegyenek részt. Hasonló parancsot bocsátott ki

1471-ben Mátyás király a vármegye nemeseihez és egyéb birtokosaihoz;

míg II. Ulászló a város megrongált erdítéseinek helyreállítása czéljából hét
évi adómentességet engedélyezett a polgárságnak.

A város erdítését jelezték a hatalmas kapuk és tornyok is. Ezek
között úgy régiség, mint fképpen jelentség szempontjából els hely illeti

meg a ma is fennálló Szent Mihály kaput. Ez a kapu maga már akkor fenn-
állott, a mikor a város els falkerítése épült és kétségtelenül hármas bejá-

rattal bírt. így az egyik oldalkaput már az 1410-iki városi számadásokban
is felemlítve találjuk. A közhit szerint a kapu tornyát IV. László király

építette volna. A torony mai alakjában nem felel meg a XIII. századnak
és okmányilag is csak a XV. század els éveiben kezd szerepelni, kétség-
telen tehát, hogy legfeljebb, a XIV. század utolsó éveinek mve. 1411-ben
Aigner Jakab emlékezett meg a toronyról végrendeletében. 1457-ben a város
a torony zsindelytetejét vörösre festeti és letöreti a rajta lev erkereket

;

1511-ben pedig 40 font dénárnyi költséggel magasabbra építteti s a munkát
még az 1512—13. években is folytatja, 130 forintnyi tetemes összeget utal-

ványozván e czélra. A Szent Mihály kapu eltt, hol a házsor nagyon szkre
szorul össze, állott a küls kapu, mely az 1455. évi számadáskönyvekben
említett „Ne félj" erdöt alkotta.

A másik fkapu, mely a várost a dunai réven át a dunántúli vidékkel
kötötte össze, a vödriczi Icapu volt; ott állott, a hol a Hosszú-utcza a Hal-
térre torkollik. Ennek építését a hagyomány Salamon királynak tulajdonítja.

A városi számadásokban a kapu 1434-ben fordul el elször. Ugyanezek
arról tanúskodnak, hogy a város a kaput 1455-ben teljesen újjáépítette.

A harmadik fkapu a Szent Lörincz-ks^n volt, a melynek struktúrája

csaknem teljesen megegyezett a Szent Mihály-kapuéval. Legrégibb okleveles

nyoma e kapunak, mely a Duna-utcza irányában állott, 1412-bl való, a

mikor is a kapu reinek fizetésérl van szó a városi számadásokban.

, Kisebb jelentség kapuk voltak még : a Halász-kapu, mely a városból
az Újvárosba és a Dunához vezetett; a külvárost véd Szárazvám-kwpu, a
mai Frigyes fherczeg-utcza végén, a Konvent- és Apáczapálya-utczák kez-
detén ; a Széplaki kapu, a Széplak-utcza sarkán, a Magas-út torkolatánál ; a
kórház-utczai kapu, a hasonló nev utcza és a Mária-utcza torkolatánál

;

a dunaujtelki kapu a Duna-utcza és a Reichard-utcza keresztezésénél, és

végre a Vaskapu, a melynek helyét ma már nem tudjuk megjelölni.
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A városi erdtornyok közül
ismeretesek az új-torony, a
Lugisiand-tovony, a Zopor-to-

rony, a Mostar-torony, a pék-

torony, a varga-torony, a vízi

torony és a Fo^-torony. (V.

ö. : Ortvay i. m. 1/2. k. 101.

s köv. U.)

A város állandó jövedelmi
forrásai között els helyen az

ingatlanok említendk, melyek
részint vétel, részint zálogjog

révén jutottak birtokába. Te-
kintélyes fekvséggel rendel-

kezett a város Sellendorfban,

mely a mai Vöröshídon túl

emelked kápolnadomb táján

állott. A város els, máig is-

mert beiktató okmánya 1378-

ból származik. Hasonlóképpen
terjedelmes birtokai voltak

Pozsonynak Lamacson, Verek-
nyén, Szlsön (Práesa-Vaj-
nor) és Dornikon, melyet más-
kép Deznuknak is hívtak. A
fekv birtokokból befolyó jö-

vedelmeket tetemesen szapo-

rították a földesúri haszon-
vételi járulékok : a halászat-

ból, vadászatból, favágásból,

italmérésbl, a kbányából, a

pinczejogból, a regálékból és

a malmokból folyó jövedel-
mek. Ezekhez járultak a kiváltságos haszonvételi jövedelmek, úgymint : a
vásári adók, bódébérek, a száraz- és vízi vámok, a révek és fleg a har-
minczadok. Ez utóbbiak jövedelmének egy része királyi adományból, más
része a város és a kincstár között kötött bérszerzdések alapján folyt be a
város pénztárába.

Tetemes jövedelmeket húzott a város a törvényhatósági és törvénykezési
illetékekbl, a különféle bérletekbl és a városi adókból, a melyek alól a
városban lakó nemesek sem voltak kivéve városi ingatlanaik révén.

Azonban ezen nagyarányú jövedelmi források mellett is Pozsony város
középkori háztartása nagy ingadozást mutat, a melynek okát részben az
egyes jövedelmi ágak változó jellege, részben a városra nehezed nagy és

súlyos terhek okozták.

A fekvségek mívelésének, a szolgálmányok és kiváltságos haszon-
élvezetek ellenrzésének, a jövedelmek nehézkes behajtásának sokszor arány-
talanul nagy költségei mellett, nemcsak a közigazgatási és közbiztonsági
kormányzat, hanem a hadügyi szervezetek költségei is a város pénztárának
terhére Íródtak. Ezenkívül nagy összeget nyeltek el a jótékonysági intézetek,

fképpen pedig a királyi udvar gyakori itt tartózkodása következtében el-
állott kiadások: a vendéglátás, a követküldés, a küldöncz- és kémszolgálat,

így Grantner Miklós városi kamarás jelentése szerint, 1434 május 10-tl
1435 május 10-ig a város bevétele 1307 -

1 magyar aranyforint, a kiadása
pedig 1365 -

8 m. a. f. volt. 1457—58-ban pedig Weninger András számadása
szerint már 9373*14 magyar arany forint állt szemben a 9387'36 forintnyi

bevétellel.

A város élén a bíró állott. volt annak rnind a közigazgatás, mind az

igazságszolgáltatás terén legfbb szerve. Ítélkezett, hajtotta végre a

tanács határozatait, rizte a város pecsétjét, képviselte küls személyekkel
szemben a várost. Megbízatása egy évre szólott, a mi nagy hatalmát üdvös

A POZSONYI RÉGI SZÁMADÁSI KÖNYV EGYIK LAPJA.
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módon megszorította : de úgy közvetetlenül, mint közvetve — késbbi évek-

ben - újra meg voll választható.

Utóbb, mikor a bíró teendi igen felszaporodtak, a közigazgatási teendk
ellátásával külön férfiút bíztak meg, kit polgármesternek neveztek. Ezzel az

állással Pozsony városában már 1314 táján találkozunk, de azt csak 1437-ben
véglegesítették.

A bíró és polgármester mellett, kezdetben kevesebb, a XIII. századtól

kezdve azonban állandóan tizenkét választott esküdt mködött, a kiket késbb
bels városi tanácsnak neveztek, ellentétben a küls tanácscsal, mely a város
népességének szaporodtával, a városi képviselet alapján, a polgárság egyetemét
képviselte. A XIV. században 24 polgár nyert választás útján a polgárság

b i zalmából mandátumot.
A bíró, mint igazságügyi közeg mellett, mködött az albíróból, jegyzbl,

aljegyzbl, ügyészbl és Írnokból álló tisztikar. Nevezetes szerepet játszott

e testületben a zsidóbíró és a vásárbíróságot visel esküdt.

Ezeken kívül temérdek városi alkalmazottal találkozunk még. Ilyenek
voltak a városi kamarás, ki a pénzügyeket, a számadásokat vezette ; az

orvos, a sebész, a borbély, a bába és a hóhér; a különféle vám-, tized- és

harminczad-szedk, a hídmesterek, a pénzvermester ; a városkapitány és

közegei, a városi rendrség; az ipartestületek vezeti; a városi pristaldusok stb.

A vármegye második nevezetes városa Nagyszombat, mely az ország
szabad királyi városainak sorában is nevezetes szerepet játszott. Neve ere-

detileg Szombathely volt s csak utóbb változott át, bizonynyal megkülönböz-
tetésül a többi hasonló nev helytl, Nagyszombattá. Latin neve Tyrnavia
és szláv meg német neve Trnava, illetleg Tyrnau, a város mellett folyó

Tirna vízétl származik.

A város shagyománya szerint 1140 körül épültek e helyütt az els
házak s így a város keletkezése II. Béla korába nyúlik vissza. Pulkava kró-

nikája szerint ellenben a várost III. Béla király leánya Konstanczia, I. Ottokár
cseh király neje alapította volna. (Item construxit [Constantia] in Ungaria
civitatem Trnaw, quae in vulgari Ungarico Sambach [Szombat] Constantiae
nuncupatur. V. ö. Cod. Dipl. IV. 1/135. - - Dubravius Hist. Boh. L. XVI.)
Valószín az, hogy a Tirnava vize mellett már a szláv uralom idejében

keletkezett kisebb arányú község, a melyet azután Konstanczia ersített meg
fallal és rakott meg nagyobb szabású épületekkel. Az ilyképpen védett helylyé

alakult községet IV. Béla király váltotta meg Konstancziától, s mivel az vár-

építési terveibe beleillett, 1238-ban szabadalommal és királyi városi jelleggel

ruházta fel.

Nagyszombat városának szabadalma Székesfehérvár városi jogához áll

legközelebb. Szabad bíró- és lelkész-választással bírt s amazt a király, emezt
az esztergomi érsek ersítette meg. A bíró jogköre kiterjedt a polgári és

büntetjogi igazságszolgáltatásra is, de ítéletét a község visszavethette s azt

Nagyszombat.

NAGYSZOMBAT A XVII. SZAZADBAN.
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a király elé fellebbezhette. Egyébként is a bírót a város jogos panaszára a

király bármikor elmozdíthatta. A város minden más hatóság alól ki volt véve
és közvetetlrnül a király alá tartozott. Táborba szállani a város polgárai csak
akkor voltak kötelesek, ha a király személyesen vezette a hadakat, egyéb
esetekben minden száz-száz szállás egy-egy jól felfegyverzett vitézt volt köteles

szállítani. A pénzváltás és az új pénz elfogadása kizárólag csak a bíró útján

voll megengedve. Megkapta a város a pallosjogot, részesült a szabad költöz-

ködés kiváltságában, a szabad végrendelkezés jogában. Tizedet német szokás
szerint fizettek és ingatlanaikat csak velk hasonló királyi kiváltságosoknak
adhattak el. (God. Dipl. IV. 1/132.)

IV. Bélának ezt a kiváltságlevelét megersítette 1463-ban Mátyás király

és a sörfö;cs meg elárúsítás jogával, valamint országos vásárjoggal bvítette
1419-ben Zsigmond király, 1508-ban pedig II. Ulászló; míg V. László 1453-ban,
Pozsunvnyal és Sopronnal egyetemben, árumegállító jogot ruházott a városra.

A város nevével a vármegye politikai történetének folyamán ismételten

fogunk találkozni, itt csupán azt jegyezzük meg, hogy Nagyszombat függet-

lenségén elbb Csák Máté, azután I. Lajos király ütött rést. Az elbbi
hatalmába kerítette a várost és azt egész legyzetéseig, mint tulajdont bírta.

1. Lajos pedig Henrik császár leányának, tiroli Margitnak adományozta oda
nászajándékul. Az 1356-ban kelt német szöveg adománylevél ma is meg-
\ an a város levéltárában, arra nézve azonban, hogy a várost Margit herczeg-
asszony tényleg birtokba is vette volna, eddig adatunk nincsen. (V. ö : Ocs-
kovszky Hist. Urbis Tirnaviensis.)

A város lakosai jórészben a magyarság körébl kerültek ki, a munkás
elemet meg a németek alkották. A hosszas huszita harczok alkalmával
azonban a közel környék folytonos zaklatásnak kitett szláv lakossága, mind
nagyobb és nagyobb mértékben özönlött a városba, úgy hogy a szláv elem
csakhamar túlsúlyra emelkedett a magyar és német elemmel szemben.

A város erdítéseibl a számadás-könyvek alapján, négy torony emléke
maradt fenn. Ezek: a Grülpuchler-kapu, a Lauterburger-, a Malzer- és a

Unser Frauen (Szz Mária) kapu. Ennek a négy kapunak megfelelleg négy
futczája is volt a városnak: a Malczer-, a Lauterburg-, a Sporer- és a

Ledrer-utcza. A város küls részei közül nevezetesebbek voltak: az újváros

(Neustadt), Rossentall (Rosindol), Rusten (Razma) és Magerdorf vagy
helyesen Magyarád, a melyek közül Rosindol és Moderdorf ma mint önálló

falvak jelentkeznek.
Modor. Modor, mely, mint láttuk, a pozsonyi vár tartozékai közé sorolandó.

1271-ben már mint a nyitrai püspöknek, 1287-ben, mint Henrik pozsonyi fispán
lázadó fiainak s utóbb, mint János pozsonyi fispánnak birtoka szerepelt.

Városi rangra I. Lajos király emelte 1361-ben; de a szabadalomlevélbl kitnik,
hogy a község már elbb is élvezett némi szabadalmakat, a melyekre
vonatkozó oklevelek azonban elpusztultak.

I. Lajos király Modort királynéi várossá emelte s lakosait különösen mint
szlmíveseket, részesítette tágkör kiváltságokban. Az 1361-iki szabadalom
szerint, melyet a király 1374-ben újra megersített, a város polgárai szabadon
választhattak bírót, ki ügyeiket a királyné tisztjével együttesen intézte.

Ezek ítélete ellen, csekélyebb ügyekben Nagyszombat tanácsához, súlyosab-

I iákban Pozsony városához volt joguk fellebbezni. Büntet perekben azonban
a város teljesen szabad kezet nyert.

Modor, mint királynéi város, elég súlyos adóknak volt alávetve. Évrl-
évre, a királyné tisztjének közbenjöttével, újból, a város fejldéséhez mért
összegben állapíttatott meg a földesúri díj s ezenkívül tized járt a királyné

pénztárába a szlktl, a bortól és a húsméréstl. A szlmívelés elmozdítása
szempontjából azonban azok, kiknek szlei elpusztultak, négy évi, kik új

szlket létesítettek, tíz évi adómentességet élveztek. (Cod. Dipl. IX. III 250 .

1V573.)
A város a XV. század elején Stibor vajda tulajdonába ment át, a ki

régi szabadalmait mind megújította. 1567-ben pedig Grúti Ország Mihályt,

I. Ulászló hatalmas kincstartóját uralta. 1549-ben, e család kihaltával Modor
a koronára szállott vissza s ekkor a polgárság, hogy földesúri hatalom alá

ne jusson, örök idkre megváltotta függetlenségét. A szabad királyi városok
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sorába II. Miksa idejében emelkedett.

(Schreiber: Descriptio eivit. Modor.)

Modor régi lakosai, a mint az

egy 1439-iki oklevélbl kitnik, néme-
tek voltak. Erre mutat legalább az a

körülmény, hogy a város polgárainak,

az utczáknak, a begyeknek, szlknek
és dlknek kizárólag német nevük
volt. (Cod. Dipl. XI. 358.)

A vármegye belységei között fel-

említend még a két erdített hely,

a melyektl a vármegye leghatalma-

sabb családja nevét vette. Ezek: Bazin

és Szentgyörgy.

E két város eredete és fejldése
szoros összefüggésben van a róluk

nevezett hatalmas grófi család fejl-

désével. Úgy Bazin, mint Szentgyörgy
már a XIV. században telepített, st
erdített helyek voltak és királyi ado-
mány útján jutottak Achilles meg
Kozma comesek kezére. A hagyomány
példáid, a nélkül, hogy állítása törté-

nelmi adatokkal igazolva volna, a

szentgyörgyi vár építését a templomos
rendnek tulajdonítja. A két község közül kiváltságos helylyé a XIV. század

folyamán csak Szentgyörgy lett s ebben jóval megelzte testvérét, Bazint.

A középkor folyamán nem játszott e két hely nevezetesebb szerepet s tulaj-

donképpeni virágzásuk a XVII. századba esik. Errl különben más helyen
bvebben volt szó.

A Csallóközben a kereskedelmi és városi élet góczpontja volt Somorja
(Szent-Mária egyháza rövidítése: Ecclesia S. Mariae, Sancta Maria, Scamaria,
Sendmareyn stb. változatokban is ismeretes). A város egykor közvetetten

a Duna mellett feküdt, a mit eléggé bizonyít a város alatt elhúzódó és

Holt-Duna néven ismeretes száraz meder, meg a délnyugati oldalon elterül
posvány.

A hagyomány szerint a város már szent Istvántól nyert volna szaba-

dalomlevelet ; st Hegyaljai Mátyás pozsonyi kanonok 1597-ben nyilvános
tanúságot is tett arról, hogy szent István eme szabadalomlevelét saját

szemeivel látta. (Pozsonyi kápt. lat. jegyzk. 25—26. p.) Annyi kétségtelen,

hogy Somorja Pozsony vármegye legrégibb szabadalmas helyei közé tartozik,

mert már Nagy Lajos királynak egy 1364-iki oklevele említi, hogy Somorja,
Csütörtökhelylyel egyetemben, hetivásár tarthatására van feljogosítva. (C. Dipl.

IX. III 408.) 1287-ben Kún László odaadományozta Somorját Károly pozsonyi
várgrófnak; azonban már 1298-ban Somorja önálló, birtokszerz hely.

Somorja városa felvirágzását a városi élet nagy mentorjának, Zsigmond
királynak köszöni. E nagy mveltség és a nyugat szellemében fejldött
fejedelem ugyanis elhatározta, hogy a múlt idk tanúságain épülve, a
lehetség mértéke szerint fogja szaporítani az országban az erdített helyeket,

s ebbl kifolyólag megkedvelteti a néppel a városi életet. Siettette ezen
elhatározását az a veszélyes elem, mely a távol keleten tnt fel. Nem nagy
éleslátásra volt ugyanis szükség, hogy az ázsiai török folytonos elnyomu-
lásában már most fel lehessen ismerni Magyarország jövend hivatását,

megsejtem évszázadokon keresztül vívandó nagy harczát.

Azon helyek között, a melyeknek erdítését Zsigmond király elhatározta,

volt Somorja is. 1405-ben kelt szabadalomlevelével a községet város rangjára
emelte és azon kikötéssel, hogy az mielbb falakkal és erdítményekkel
vétessék körül, Pozsony város jogával ruházta fel; de egyúttal kötelezte,

hogy adó fejében a királyi kincstárba évenként 88 arany forintot fizessen be.

Ez idtl kezdve Zsigmond király többször tüntette ki kegyével asomorjaiakat.

így megengedte nekik, hogy a Dunán révet nyithassanak. 1405-ben felmen-

Bazin.
Szentgyörsy-

Somorja.
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tette ke1 a királyi vámok fizetésétl. 1411 szept. 29-én megengedte, hogy
évenként kétszer: szt. Orbán pápa és szt. Bertalan apostol napján, pozsonyi
módon országos vásárt tarthassanak és külön oklevélben a somorjai vásárra
menket királyi védelmérl biztosította. Mindezen kiváltságokat ismételten
megersítették a többi magyar királyok is.

Azonban daczára ennek a sok jóakaratú oklevélnek, a város teljes

függetlenséget és szabadságot alig élvezett. Már maga Zsigmond 1410 júl.

25-én elzálogosította a várost, Pozsony városával egyetemben, Frigyes nürn-
bero-i várgrófnak mindaddig, míg neki a megieért 20,000 aranyat le nem
iizeti. (Uj Magy. Múz. 1851. II. 239.)

II. Ulászló pedig 1492-ben, a hozzátartozó Berekenye birtokkal, az
ottani gázlóval és vámmal, a Szentgyörgyi grófoknak adta zálogul a várost.

Mindazonáltal e hatalmaskodó furakkal szemben is, királyaink ügyet vetettek

arra, hogy a város fejldésének az elzálogosítás gátat ne vethessen. Éppen
azért II. Ulászló meghagyja 1513 decz. 5-én Pozsony város tanácsának,
hogy azon árúezikkeket, a melyeket embereik a somorjai vásár alkalmával
a külföldi kereskedktl fegyveres erszakkal elvettek, visszaadják és erélyesen
figyelmezteti ket, hogy jövre az ilyes erszakoskodásoktól óvakodjanak.
Ugyancsak inti meg Szentgyörgyi Péter grófot, hogy Somorja város lakosaitól,

óvári és dévényi vámjain, vámot követelni ne merjen, mert a város lakosait

védelmébe vette s e részben nyert kiváltságait teljes épségükben fenntartani

kívánja. 1514-ben pedig, nagyobb nyomaték kedvéért, újra megersíti és

körülírja a város vámmentességi jogát s azt, a földesúri jogot igényl Szent-
györgyi grófokkal szemben is fenntartja. II. Ulászló ezen szabadalmi levelét

azután II. Lajos király 1516-ban megersítette és 1517-ben, meg a következ
években, a Szentgyörgyi grófok, a gyri káptalan, az óbudai és nyulszigeti

apáczák követeléseivel szemben, bvített alakban újra kiadta. Ez utóbbi

oklevelekben a király az ország minden rend és rangú lakosának meghagyja,
hogy ezentúl a somorjai polgárokat letartóztatni ne merészeljék, hanem az

ellenök felmerül panaszaikkal a város tanácsa elé járuljanak, s mert a város

vámmentességet élvez, ne merjék ket az óvári, vajkai, körtvélyesi és köp-
esényi vámosok megvámolni. 1519-ben pedig a király megengedi, hogy a
város régi pecsétjével újólag törvényesen élhessen és ez alatt ügyvédet
vallhasson.

A város anyagi elhaladásának biztosítását czélozta I. Mátyás királynak

az a rendelete, a melyrl 1487-ben tettek tanúságot a pozsonyi káptalan

eltt Nagy János somorjai bíró és Schik István esküdt. E szerint a nagy
király azon kiváló kegyelemrl tanúskodó Ígéretet tette nekik, hogy a

városuk környékébe, egy mérföldnyi távolságba es minden nemesi birtok,

a jelenlegi tulajdonosok magvaszakadtéval, Somorja városára szálland. Mivel

pedig most hírét vették, hogy némely tejfalusi, becskésházi és kisgútori fiörö-

kös nélkül szkölköd nemesek javaikat idegen kézre akarják adni, mindenkit

eltiltanak ezen javak megvételétl. Volt-e a város eme tiltakozásának gyakorlati

értéke vagy sem, azt adatok hiányában felderíteni egyelre nem tudjuk.

1599-ben Somorja, mely ekkor már várjelleggel bírt, a hozzátartozó

javakkal egyetemben, Pálffy Miklós gróf tulajdonába ment át. Úri jogon, a

jobbágyszolgálmányok és kisebb királyi haszonvételek megváltása czímén,

évenként 606 frtot tartozott a város az új földesúrnak fizetni, a mely összeget

Pálffy János gróf 1560-ban „kvártélypénz
u czímen még 200 forinttal meg-

növelt.

Az úrbéri szabályozás alkalmával, Pozsony vármegyének 1768 decz.

19-én tartott ülésén adott véleménye alapján, a helytartótanács 1769-ben

kimondotta, hogy Somorja nem vetend úrbériség alá, hanem régi földesúri

viszonyában tartandó fenn. (Lásd : Kisfaludy, Somorja város története czím
kéziratos mvét és az ahhoz csatolt okmánytárat.)

A vármegye területén, a pozsonyi váron és az imént felsorolt erdített

városokon kívül számos vár is állott, a melyek nagyobb részben a kárpát

-

alji részeken voltak elhelyezve. Ezek a következk

:

vörösk. Vörösh (Biebersburg, Cerveni kamen) várát, általános vélekedés sze-

rint, a Pozsonytól Szomolány felé húzódó Kis-Kárpátoknak egyik közép-

magasságú hegyén, Cseszte mezváros nyugati részén, 1230 táján építtette
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III. 'Béla király leánya, Konstanczia, Primislaw Ottokár cseh király özvegye.

A nagy kedvvel építkez királyné halála után, 1240-ben, Vörösk a koronára
szállott s utóbb Tibor comesnek s Tamás nev fiának birtokába került.

Legalább ezt sejteti egy 1296 táján lefolyt per, a melyben Tamás a Turny
Domonkos visegrádi comesen ejtett becsületsértésben bnösnek találtatott

és javai elvesztésére ln Ítélve. Érdekes, hogy e per következtében Vörösk
várának és a hozzátartozó uradalomnak fele állítólag Eimech Márton alország-

bíróra szállott, ki e perben mint bíró szerepelt ; ezután e birtokot kétszáz

márkáért és egy fúri pánczélért Trencsényi Csák Máténak adta el. A vörös-

ki vár uradalma ekkor Cseszte, Diós, Dombó, Hosszúfalu (Dlha), Keresztúr,

Kosolna, Körtvélyes, Vista (Vistuk) ma is létez, és Kéthena, Kisfalud, Latk-
falva, Tárcsa, meg Újfalu ma már ismeretlen pozsonymegyei községekbl
állott. (C. Dipl. VI. 11.45.) A vár Csák Máté halála után ismét a koronára
szállott és 1350-ben, jeles hadi szolgálatok fejében, I. Lajos király adományából,
Wolfarth Ulrik német lovag birtoka lett. A Wolfarthok a várat és az ura-

dalmat körülbelül 1441-ig bírták, a mikor Wolfarth Pál özvegye révén, mint
házassági hozomány, Szentgyörgyi György gróf birtokába került, a kinek utódai

A VÖRÖSKI VÁR KÖZÉPKORI KÉPE EGY VÖRÖSKI RÉGI SZÁMADÁSI KÖNYV CZIMLAPJÁN.

azután 1511-ben Szapolyai István özvegyének, Hedvig tescheni herczegn-
nek, meg Szapolyai Jánosnak és Györgynek zálogosították el 36,100 forintban.

A Szentgyörgyi grófoknak 1522 táján Péter grófban magvaszakadván,
II. Lajos a várat és az uradalmat nejének, Mária királynénak adományozta,
ki azt viszont Thurzó Elek és János testvéreknek adta donáczióba. Thurzó
Elek azonban rossz gazda volt és így a várat, a melyet különben is még a
Szapolyai-féle zálogjog terhelt, megtartani nem tudta, hanem már 1528-ban
elzálogosította azt Csulai Móré Lászlónak és nejének Rakonczai Magdának,
1535-ben pedig eladta 105,401 forintért a Fuggerek hatalmas családjának.

A Fuggerek csaknem egy teljes félszázadon át voltak Vörösk urai
s ez id alatt úgyszólván folytonos hadakozásban éltek szomszédjaikkal,
kivált bedeghi Nyári Ferencz czifferi birtokossal, Ungnad Kristóffal, Szomo-
lány urával és Országh Miklóssal.

1580—1598 között folyt le az a nagy vásárlás, a mely Vöröskt és
uradalmát ismét színmagyar kézbe, a Pálffy grófok kezébe juttatta. 1580-ban
vette meg ugyanis az uradalom hét tizedét ipjától, Fugger Márktól, 75,000
rajnai forintért báró Pálffy Miklós, s ugyancsak vásárolta meg a többi
három tizedet is a nagyon szétágazott család többi tagjaitól. Ez idtl fogva
a vár és tartozéka egész a mai napig a grófi család birtokában maradt.

A vár, a mely több izben, de kivált Ottokár cseh király támadásai és
a Kún László alatt támadt Apor-féle lázadás idejében kiállotta a tzpróbát,
készületlensége miatt a Thökölyi-pártiak kezébe került. 1705-ben azonban a
kuruczoknak már sok dolgot adott és több napi bombázás után sikerült csak
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lolány.

Eleskö.

Detrekö.

AZ ÉLESKI VÁR RÉGI KÉPE.

a vár küls épületeit felgyúj-

tani és romba dönteni. (V. ö.

:

Jedlicska: Kiskárpáti emlékek,
1—121. 11.)

Szomolány vára, a hason-
nev és egykor szintén k-
falakkal védett városkától
északra, a nádasi országút
mentén, a szomolányi magas
hegyek kiszögellésén fekszik.

Eredete a várnak homályban
vész el. Egyes történetírók,

mint Fejér György és Wenzel
Gusztáv úgy vélik, hogy a
vár már a XIV. században
fennállott s a Stiborok tulaj-

donában volt. Mások ellenben,

különösen a Kis-Kárpátok je-

les ismerje, Jedlicska, azt

vitatják, hogy csak a XV.
században épült. Egyébként

is különben a vár történetébl mit sem tudnak, st magát az épületet is,

csak egy 1760-iki leírásból ismerjük. E szerint avar kapuja az északi oldalon

volt s eltte vonóhíd állott. A kapun át a vár alsó udvarába lehetett jutni.

Itt volt elhelyezve a kapus lakása, a pékmhely, s itt voltak a konyhák is.

Az alsó udvarból, kelet fell, klépcs vezetett a vár tulajdonképpeni, kert-

szer udvarára, melynek déli részét a fegyvertár foglalta el. A vár fels
udvarán volt elhelyezve a várnagy, a tisztek szobája. Maga a fépület, mely
nem volt elég tágas, de azért kényes Ízlésre vallott, a déli részt foglalta el.

A vár birtokosai között találjuk a Szentgyörgyi grófokat, a gúti Országit

családot és a Bánffyakat. 1569-ben a várat és a hozzátartozó uradalmat
Miksa király Ungnacl Kristófnak és nejének, Losonczy Annának zálogo-

sította el ; 1583-ban pedig Rudolf örök jogon engedte azt át. A vár legfbb
birtokosai azonban az Erddy grófok voltak, kik azt Erddy Tamás nejének,

Annának, Ungnad Kristóf leányának révén nyerték meg. (Jedlicska: Kis-

Kárp. Emi. 183—228. 11.)

Eleskö várának eredetét teljes homály fedi. Els nyomára 1500-ban
akadunk. Ez id tájban ugyanis Nagyszombat táján a Czobor család volt

birtokos. Czobor Imre és Márton közösen bírták a Morva-Szent-János köz-

ponttal bíró uradalmat, a melynek Élesk (Scharfenstein) kiegészít része volt.

Osztályos egyezség útján azután Élesk Czobor Márton kezébe jutott s tle
örökölték gyermekei : Czobor János, meg Anna, Bakith Péter neje. Késbb
Bakithné megvette az egész várat és azt 1552-ben Pál nev fiára, meg Anna
nev leányára, Révay Mihály nejére hagyta. Örökösödés révén utóbb a Ba-
kithokon és Révayakon kívül, a Jakusichokkal is találkozunk a vár urai

között. (Lsd. Hormayer Taschenbuch 1830. 399. s. köv. 11.)

Detrekö (Plassenstein, Plawetzky Kámen) Lehoczky vélekedése szerint

(Stemmatogr. p. 21) a XIII. században épült. Építje Detre, zólyomi és

szepesi comes, a Balassák se lett volna. Mivel azonban Lehoczky semmivel
sem igazolja ezen állítását, valószínbbnek látszik Mednyánszky vélekedése,

ki a várat a Szentgyörgyi grófok tulajdonának tartja, abból indulva ki,

hogy Eleskt I. Ferdinánd idejében, a Szentgyörgyi grófok magvaszakadta-
kor, a grófok egy másik várával, Borostyánkvel egyetemben kapták. A ko-

ronától azután Serédy Gáspár, ettl Salm Ecco, Gyula és Miklós váltották

magukhoz zálogjogon. A 27J87 frtnyi zálogösszeget a Salm grófok a Fugger
családtól vették volt kölcsön; mivel pedig a kölcsönt megfizetni nem tudták.

1562-ben Balassa Menyhért váltotta magához a várat, ki azután csakhamar
;i Fnggereket is kielégítette. A zálogjogon szerzett birtokba végre 1578-ban
Balassa István, Menyhért fia, királyi donáczió alapján nyert végleges beik-

tatási. (Hormayer i. h. 372. s. köv. 11.)



Pozsony vármegye története. 531

A romok után Ítélve, az volt az általános vélekedés, hogy Borostyánk Borostyánkg.

(Ballenstein ; Paillenstein ; Stupawsky Ivamen) Pozsony vármegye egyik

legrégibb vára. Építési idejét nem tudjuk, de valószín, hogy Ottokár cseh

király betörései alkalmával még nem állott, mert bár a csehek ekkor a Kis-

Kárpátok tövében több várat elfoglaltak, többet ostromoltak, a krónikák
Borostyánkrl mégsem emlékeznek meg.

Á XIV—XVI. században Borostyánk urai a Bazini és Szentgyörgyi
grófok voltak, a kik a vár nevét nemesi elnévül is használták. E család

magvaszakadtéval, 1. Ferdinánd, Borostyánk várát Serédy Gáspárnak adta
zálogba. Ennek 1550-ben bekövetkezett halála után a vár fiára, Györgyre
szállott ugyan, de már 1552-ben, ugyancsak zálogjogon, Salm Ecco gróf ke-
zében találjak, a kitl 1583-ban, 80,000 talléron, Salm Gyula gróf váltotta

magához. 1592-ben, II. Rudolf császár engedélyével, Pálffy Miklós vette

zálogba a várat, ki csakhamar lemondott arról nvére, Illyésházy Istvánné
javára, de már 1599-ben ismét magához váltotta. Pálffy Miklós halála után,

1603-ban kelt királyi donáczió alapján, az özvegyet és fiait : Istvánt, Jánost,

Pált, meg Miklóst iktatták a vár birtokába. Az 1619-iki osztályos egyezség
alkalmával pedig Borostyánk Pálffy Pálnak, a késbbi nádornak jutott osz-

tályrészül. (Hormayer 1829. 363. s köv. 11.)

KorláUö várának építje és építésének ideje szintén a homályban vész el.
Koriátks.

A XIV. században azonban már Stibor vajda tulajdonában találjuk. 1444-ben
bizonyos Moraváni János lakta a várat, a ki afféle rablólovag lehetett és

sokat hadakozott a pozsonyi polgárokkal. Csillaga azonban nem soká ragyo-
gott, mert már 1445-ben megvette Korlátk várát, a hozzátartozó Jabloncza,

Szentgyörgy, Sándorf, Ravenszko, Podhragye (Lieszkov) nyitramegyei, ós

Nádas pozsonymegyei községekkel egyetemben, Bossányi Osváld macsói
viczebán, 4000 arany forintért, Ujlaky Miklós bántól. A vételt Hunyadi János
ersítette meg. 1485-ben I Mátyás király, Kwinspergi Plankner Jánosnak,
a német lovagrend tagjának adta oda 6000 arany forintért a várat, mely
< >sváld fia , Bánffy Mihály htlensége következtében szállott a királyra.

De az adomány soha érvényessé nem ln, mert a vár ura továbbra is, való-

színleg királyi kegyelem
utján, Bánffy Mihály, a kor-

látki család satyja ma-
radt. (Hormayer i. h. 1834.

57. s. köv. 11.)

Dévény vára, a várme- Dévény,

gyének legrégibb s egyúttal

legnevezetesebb erdített
helye, mely már helyzeténél

fogva is arra volt hivatva,

hogy Pozsonynak és az egész
országnak, a nyugatról jöv
ellenséggel szemben, elrse
legyen.

A vár eredete a szláv

idkbe nyúlik vissza, A ha-
gyomány szerint ugyanis a

várat valószínleg valamely
szláv herczegn építtette

volna s nevét is a szláv

„devina" vagyis ..leányzó"

szónak köszönhetné. Tény
különben s ez a hagyomány
ereje mellett szól, hogy a
szláv mithosban a szerelem
istenasszonyát Devinának

hívták. Annyi bizonyos, hogy
Dévény a morva-szlávoknak
s '>4 körül határersségül szol-

gált és hogy II. Lajos német a borostyánki vár romjai.

34*
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Eberhard.

császár gyzedelmes szláv hadjárata alkalmával a legyzött szláv herczegnek,
Ratiszláwnak és gazdag kincseinek egyidre menedéket nyújtott. Azonban a
császár ostrom alá vette és el is foglalta Dévényt. A Frigyes osztrák herczeg
által II. Endre ellen viselt háborúban is szerepet játszott a vár és osztrák
kézbe került. 1272-ben Ottokár cseh király hadai foglalták el és innen
intézték Pozsony vára ellen az ostromot.

Dévény várát és városát, okleveles adat szerint, legelébb csak 1414-

bl ismerjük. Ez évben ugyanis Zsigmond király a várat, a várost és

minden tartozékát átengedte Garai Miklós nádornak, a ki azt 8000 arany
forintért kiváltotta az osztrák Hering László kezébl s a váltságdíjat Zsigmond
részére még ujabb 12000 frttal megtoldotta. Utóbb ez a vár is a Bazini és

Szentgyörgyi grófok tulajdonába került. 1508-ban a várost VI. Péter gróf

átengedte adósságai fejében bizonyos Rottensteinnak, de a halászati jogot a

vár részére fenntartotta.

A Szentgyörgyiek magvaszakadtával I. Ferdinánd Dévényt, 1535-ben,
Báthori István nádornak ajándékozta. Ennek utódaitól megvette 40000 frtért

Keglevieh János, a ki viszont elzálogosította azt a Palocsai családnak, míg
végre 1635-ben Pálffy Pál nádor váltotta magához. Ez idtl kezdve a vár

r

melyet 1683-ban a török hasztalan ostromolt és 1809-ben a francziák légbe-

röpítettek, a Pálffyak herczegi ágának birtoka. (E. D. X. VIII/615. Teleki :

Hunyadiak kora VI. 190 1. 2. jegyz. Wertheimer: Die Grafen von Bözing und
S. Georgen stb.)

A Csallóköz egyetlen váracskája Eberhard, a melynek építi valószínleg
a Szentgyörgyi grófok voltak. Legalább Kaprinai, a tudós történetkutató,

azt állítja, hogy Eberhardot Zsigmond király idejében építette Szentgyörgyi
Eberhard gróf (Coll. Kapr. f. XVI. 240. 1.) A hagyomány viszont a vár
építését a templomosok rendjének tulajdonítja. Tény, hogy a család egyik
tagját, VI. Tamás gróf fiát Eberhardnak hívták s ez éppen Zsigmond korában
élt. De a névbl már azért sem lehet következtetést vonni, mert a község
neve régibb a vár építjének mondott grófnál.

Történelmi bizonyítékokkal annyi igazolható csupán, hogy Eberhardot
1209 eltt kapta I. Sebs, a Szentgyörgyiek se. Ez idtl fogva a váracs,

a melyrl, mint ilyenrl az oklevelek nem emlékeznek, csaknem mindig a
Szentgyörgyi grófok kezében volt. így tudjuk, hogy 1334-ben I. Péter grófot,

1369-ben ennek fiát, 1343-ban ismét I. Pétert uralta. (Cod. dipl. III. II 466.

III. 173., VIII. III/641., 11/528., IX. IV/170.) Zsigmond király uralkodásának
els éveiben azonban Eberhard, nem tudni mi módon, Prokop morva rgróf
kezébe került, a kitl Szentgyörgyi (IV.) Péter, 1409-ben, 1900 frttal váltotta

meg. (Coll. Kapr. 40. IV. 157.)

Pozsony vármegye területén a felsorolt várakon és sz. k. városokon
kívül fekv várkastélyokról és községekrl már más helyen megemlékeztünk.

skeresz-
ténység.

Szkív keresz-
ténység nyomai,

AZ EGYHÁZ POZSONY VARMEGYEBEN.

Kétségtelen, hogy Pozsony vármegye mai területét, talán a szorosan

vett Pannónia kivételével, hazánk azon részei közé kell soroznunk, a melyen
a kereszténység legelbb vert gyökeret, némi kezdetleges egyházi intéz-

mények révén. Az a körülmény, hogy ezen a vidéken, mely különben is

legközelebb esett a keresztény tartományokhoz, a frank uralom vetett lábat,

hogy a kereszténynyé lett avarok részben itt is tanyáztak, vagy legalább a

vidékkel szoros összefüggésben voltak és fképpen, hogy a morva-szláv
uralom nem csekély súlyt fektetett Bretislaviára és Divinára, kétségtelenné

teszi, hogy a keresztény eszméket a vidék népe megismerte és már politikai

szempontokból is magáénak vallotta.

Legvalószínbbnek látszik, hogy a megye egyházi szempontból legelébb

a Szvatopluk-féle nyitrai püspökség joghatósága alá tartozott, s hogy annak
keletkezben lév várában és községeiben, a nyitrai püspök által megbízott,

szélesebb, missziószer hatalommal felruházott papok telepedtek meg. Csupán
történelmi vélekedés, de úgy hiszszük, a körülmények természetébl folyó

sejtelem, hogy Bretiszlaviában, a mai pozsonyi várban, már a korai korban
is, a rendesnél jóval nagyobb egyházi joghatósággal felruházott pap székelt,
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nevezzük azt azután akár egyszeren plébánosnak, akár pro decore: f-
esperesnek.

Valószínnek látszik az is, hogy a Szvatopluk-féle nyitrai püspökség
összeomlása után, st talán még azzal egyidejleg is, a germán elem eré-

lyesebb érvényesülése, Pozsony vármegye területén a német hittérítk fel-

lépése, a sokat emlegetett passaui egyházhatósági törekvések jelentkezése

lépett eltérbe.

Mindezeket azonban a történettudomány rendelkezésére álló eszközök

segélyével, ma még teljes bizonyossággal megállapítani nem tudjuk. Egyet
állíthatunk azonban szilárd meggyzdéssel és ez az, hogy akkor, a mikor
szent István a magyar egyház szervezetéhez fogott, hazánk területén a leg-

sibb és nemcsak névben, de szellemben is legkeresztényibb nép az volt,

mely Nyitra, Pozsony és Trencsén vármegyék mai területén lakott. És
éppen ez a körülmény igazolja azt a sokaktól megmagyarázhatatlannak vélt

dolgot, hogy szent István sem Nyitrában, sem Pozsonyban egyházi intéz-

ményeket nem alkotott, hanem ezt az egész terjedelmes földet az esztergomi

érsek joghatóságának vetette alá. Szent István fgondját ugyanis arra irá-

nyoz! a. hogy a kemény nyakú magyar népet, az ország alkotó elemét ersítse
meg a hitben, hogy folyton éber röket állítson oda, a hol minden pilla-

natban a még alig-alig elfojtott pogány szellem kaphatott lábra. Ez magya-
rázza meg azt a körülményt is, hogy a szent Istvántól alapított püspökségek
és apátságok mind a Duna és a Tisza táján és a leginkább veszélyeztetett

Erdelvén voltak elhelyezve. Arra, hogy a már jobbára keresztény vidékeken
ersítse az egyházat, növelje a krisztusi szellemet, az els szervezés lázas

munkájában ügyet sem vethetett.

Pozsony vármegye területe tehát, szent István egyházi szervezési ter-

vében mint az esztergomi érsekség kiegészít része foglalt helyet s mint
ilyen szerepel és szerepelt az egész középkoron át, egész napjainkig.

Az egyház kormányzásából folyik, hogy az esztergomi érsek, mint a
terület püspöke, egyházmegyéjében nagyobb kerületeket, úgynevezett esperes-

ségeket létesített, a melyeknek ellenrzését egyes kiválóbb helyek lelkészeire

bízta. Ezek, a kiket a káptalanbéli, vagy legalább a központban mköd
archidiakonusoktól - - szoros értelemben vett fesperesektl — jól meg kell

különböztetni, arehipresbyteri rurales, a mai terminológia szerint alesperes

nevet viseltek s a püspök ellenrz szemei voltak. Idk folyamában, az intéz-

mények fejldésében, az alesperesek a tulajdonképpen való fesperesek helyét
foglalták el és sokszor káptalanon kívül is viselték e tisztet, st püspöki
jogokat vindikáltak maguknak.

Nézetünk szerint a pozsonyi vár lelkészét az esztergomi érsek ilyen

alesperesi mködési körrel ruházta fel és területéül körülbelül a késbbi
Pozsony vármegyét jelölte ki. Ez a kiváltságos pozsonyvári plébános, a szent

Üdvözítrl nevezett várbéli egyház papja, lett az idk folyamában pozsonyi
préposttá és a segédkezésére rendelt, az egyházi szabványok szerint kétség-
telenül közös életet folytató papok kollégiuma, lett társaskáptalanná. Hogy ez

a fejldési folyamat csak lassan és fokozatosan mehetett végbe, az az egyházi
intézmények fejldésének általános történetét ismer eltt igen természetes
dolognak látszik. Mert nagyon tévednek azok, a kik azt hiszik, hogy a
XI—XII. századokban, legkivált a szervezés stádiumában lév ország egy-
házában, egy teljesen kifejlett, nagypréposttal bíró társaskáptalannak, mint
ilyennek, alapításáról általában szó is lehet. És ezzel elérkeztünk a pozsony-
megyei egyházi intézmények legvitatottabb kérdéséhez, a pozsonyi prépostság
és társaskáptalan történetéhez.

Nem lehet itt feladatunk elsorolni mindazokat a vélekedéseket, a
melyeket egyes történetírók a pozsonyi prépostság és káptalan alapításáról

megírtak. Csak annyit jegyzünk meg, hogy vannak, kik az alapítást Nagy
Károly nevéhez kötik ; vannak, kik a morva uralom eredményének vallják

;

vannak, kik Piligrim mellett kardoskodnak és végre, kik azt egy pozsonyvári
elkel nemes jobbágy családdal, a Csukárokkal hozzák kapcsolatba. Ez utóbbi
két nézet legelkelbb és újabb védelmezi Rimely Károly, illetve Knauz
Nándor, hosszú és szenvedelmes vitába elegyedtek, a mely rendkívül sok
becses anvagot tartalmazott, de a melv a kérdést dlre még sem vitte.

Pozsony beil-

leszkedése
szent István
egyházszerve-

zetébe.

Pozsonyi pré-

postság és

káptalan.
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Újabban isméi alapos kutatás, meg a történetírás megengedett konjekturái

alapján, Ortvay Tivadar szólt bele a vitába és hozott meglep világosságot
annak anyagába. Azonban arról, hogy a vitás kérdést valaki eldöntse, a ma
ismeri adatok gyér volta mellett szó sem lehet s éppen azért az alábbiakban
mi is csak véleményt mondunk, olyat, a mint az ismert adatok egybe-
vetésébl magunknak formáltunk.

Az els teljesen hiteles okleveles adat arra nézve, hogy a pozsonyi
várnak a szent Üdvözítrl nevezett egyházában lelkészked pap a prépost

méltóságát viselte, 1204-bl való, a mikor is János kalocsai érsek esztergomi
érsekké választatván, a pozsonyi prépostot, ki egyúttal az esztergomi káptalan
kincstartója volt, küldte Rómába követül, hogy választásához a pápai meg-
ersítést kinyerje. (Mon. Ece. Strig. I. 176.) A második adat 1209-bl való.

Ez évben ugyanis János esztergomi érsek oklevélileg ismeri el, hogy tizenegy
szolnoki szabadost, a kiket Katapán egri püspöktl vett át, a pinczemesterek
osztályába sorozott. Az oklevelet aláírt egyházi furak sorában ott olvasható
Ubald pozsonyi prépost neve is. (Mon. Eccl. Strig. I. 193. C. D. III. L/70.)

Az els oklevél pedig, mely a pozsonyi káptalannak, mint hiteles

helynek, emlékét fenntartotta, 1230-ból származik és Bökény comes leányá-
nak, Angyalkának egy adományáról szól.

Az tehát kétségtelen, hogy 1204-ben már volt pozsonyi prépost s így
bizonynyal káptalan is, és hogy ez a káptalan 1230-ban már hiteles helyként
mködött.

1204 elttrl két adat van, mely az okleveles bizonyítás erejével hat,

és mely a pozsonyi prépostság korát elbbre helyezi. Az egyik egy állítólagos

1022-iki okmány, melyrl Kaprinay mondja, hogy látta, lemásolta, és hogy
abban a pozsonyi káptalanról van szó. A másik a Kálmán királyunktól

valószínen 1100-ban kiadott törvénykönyvnek az istenitéletekrl szóló ezikke.

Lássuk e két adatot közelebbrl.
A Kaprinaytói említett 1022-bl való oklevélre a legtöbb történetíró

megjegyzi, hogy annak bizonyító ert tulajdonítani nem lehet, mert a nevezett

tudósnak az egyetemi könyvtárban rzött kéziratai között annak nyoma nincs.

Mások azonban a tudós jezsuita történetbúvár tekintélyére támaszkodva, az

adatból megersítve látják azt a véleményüket, hogy a pozsonyi káptalan
szent István idejében már fennállott.

Azonban a sokat hivatott, senki által még nem látott oklevél a Kaprinay
István gyjteményében tényleg megvan, st nem is egy, de két helyen is le van

másolva Az egyetemi könyvtár kézirat-gyjteményének végleges rendezése

alkalmából ugyanis e sorok írója reá akadt nagy tömeg 12-ed alakú szét-

szórt papírlapra, a melynek mindegyikén egy-egy évszám mellett különféle

rövid kis regesta olvasható. Az egész nagy anyagot évszám szerint rendezvén,

arra az örvendetes tudatra ébredt, hogy e skartéták a Kaprinay-féle óriási

gyjteménynek évszám szerint készült indexét alkotják meg. Ennek a fonálnak

segélyével azután könny dolog volt az 1022-bl valónak mondott oklevél

másolatára reáakadni ; s mivel a hivatolt oklevél Pozsony vármegye törté-

netének egy igen érdekes adaléka, helyén való lesz azt kissé bvebben
ismertetni.

A másolat szerint az 1022. évben Keresztel Szent János napján,

Detre pozsonyi curialis comes és a négy csallóközi szolgabíró : Wereknyei
Márton fia Péter, Gúti Péter, Pákai Lipót és Szerafm fia István, számos
csallóközi nemes és udvarnok jelenlétében összeültek bíráskodni és ítélkezni

Almudfia Jakab és ennek fia Péter fölött. Ez a két úr ugyanis beállított a

pozsonyi káptalanhoz és ott Máté meg Lrincz nev jobbágyaikat úgy mu-
tatták be, mintha azok Pet és János udvarnokok lettek volna. A két nemes
és a két áludvarnok azután, a káptalan színe eltt, annak rendje és módja
szerint vásárt csaptak ; a nemes urak olcsó pénzen megvették Pet és János
udvarnokok földjét, a melyet közönségesen „Kyus feuldi"-nek neveztek. Errl
azután a káptalan ki is adta a hiteles oklevelet.

Azonban a csalásra hamar reájöttek a valódi birtokosok és okmány-
hamisítás miatt panaszt emeltek Jakab meg Péter urak ellen. A bíróság

pedig meggyzdést nyervén a panasz jogos voltáról, úgy Ítélkezett, hogy
a hamisítók a pozsonyi vár kulcsaival megbélyegeztessenek.



Pozsony vármegye története. 535

Kaprinay, ki gyjteményében közli ez okmány másolatát és pedig -

mint mana meyjeuvzi - elbb az eredeti oklevélbl, melyet vele Kondé
László közolt 1767 márczius 5-én (Koll. Kapr. in 44° XXXVIII. p. 151—154.),

utóbb az esztergomi káptalannak egy ugyancsak 1767-ben kelt átiratából*

(U. o. XXXIX. 1.). Már az els közlés alkalmából megjegyzi, hogy az oklevél,

mely haránt pergamenre van írva, és melynek hátán öt pecsét nyoma látszik,

nyilván a XIII. század betinek jellegét viseli magán. Ezenkívül úgy-
mond — az összevonások és az „i" betnek éles accentuálása is az 1300-ik

évre vallanak. Megjegyzi még, hogy az oklevélben a pozsonyi káptalanról

is van szó, holott ez szent István idejében még fenn nem állhatott. A máso-
dik közlésnél azonban, a keltezés mellé, maga írja oda, hogy az oklevél

minden bizonynyal 1222-ben kelt.

Nem nagy szövegkritikai jártasság kell ahhoz, hogy a közölt oklevél

kifejezéseibl minden kétséget kizárólag megállapíthassuk, hogy az a XIII.

századnál semmi esetre sem régibb.

Elesik tehát az az érv, melyet Kaprinay megjegyzésébl kovácsoltak
azok. kik a pozsonyi prépostságot és káptalant salapítványúnak vallják ; de

viszont kiviláglik belle, hogy a káptalan már 1222-ben mint hiteles hely
állott fenn és mködött.

Kálmán király hivatolt törvénykönyve az istenitéletekrl úgy rendelkezik,

hogy azok a püspöki székhelyen és a nagyobb prépostságokban gyakorol-
hatók. Es hozzáteszi: Nyitrán, meg Pozsonyban.

A törvényczikk a magyar Corpus Jurisba úgy van beiktatva : in maio-
ribus praeposituris, ut Posonii et Nitriae. Ellenben a szövegkritikai kiadás,

melyet Endlicher tett közzé, igy hangzik : in maioribus praeposituris, nec non
Posonii et Nitriae. A két szöveg tehát homlokegyenest ellenkez dolgot mond.
A magyar törvénykönyv szövege szerint : istenítélet tartható : püspöki szék-

helyeken és a nagyobb prépostságokban, mint Pozsonyban meg Nyitrán.

Az Endlicher-féle kritikai kiadás pedig azt mondja: ... és a nagyobb pré-

postságokban, valamint Pozsonyban és Nyitrán. Az els olvasás szerint tehát

Pozsonyban meg Nyitrán akkor már volt nagyobb prépostság, a másik olvasás
szerint ekkor még nem volt prépostság.

Fontos kérdés tehát az, hogy melyik helyesebb a két szövegolvasás
közül.

Ha visszamenleg vizsgáljuk a magyar törvények kiadásait, úgy
találjuk, hogy az 1584-iki kiadás az, a melyben Kálmán király els dekré-
tumának szóban forgó 22 fejezete így van közölve: „in maioribus praeposi-
turis, ut Posonii et Nitriae". Ennek a kiadásnak szerkesztje pedig a nagy-
érdem Mossóczy Zakariás, kirl köztudomású, hogy nyitrai kanonok, archi-

diákon, helynök és utóbb püspök volt. Köztudomású dolog az is, hogy az a

szokás, az a kegyeletes dicsekvés a magyar egyházi intézményeknél, hogy
eredetöket lehetleg messze idkre helyezzék vissza, a mely még ma sem
sznt meg, éppen a XVI. században hódított leginkább teret.

Ha már most azt kérdezzük, vájjon honnan közölhette Mossóczy a

Kálmán-féle törvénykönyv szövegét, önkéntelen felmerül emlékezetünk eltt
az a függelék, a melyet Zsámboki csatolt az általa 1581-ben Frankfurtban
közzébocsátott Bonfin-féle Decadesekhez. Ez a függelék pedig az els, a mely
nyomtatásiján közli a legrégibb királyainktól alkotott törvényeket. Nem
tagadjuk, hogy Mossóczynak módjában állhatott kéziratokba is betekinteni

;

de viszont kétségtelennek tartjuk, hogy a Zsámboki kiadását ismerte, st az

eltte is feküdt. Zsámboki azonban a vitatott szöveget így közli: „in maio-
ribus praeposituris, minori Posonii et Nitriae"*. Világos, hogy ez az értelmetlen

szöveg a toll játékának szüleménye, leírási hiba; ellenben nem valószín,
hogy a „minori" szó helyén abban a forrásban, melyet Sambucus használt,

a rövid „ut" szócska állott, st igen valószín, hogy az a szó is hat bets
szó volt, mint ..minori", vagyis, hogy ott egyszeren ..nec non" volt írva.

Készséggel elismeri e sorok írója a valószínen felhangzó ellenvetés

jogosságát, hogy a valószínsítés a történelemben még nem bizonyítás. De
nem is állapodik itt meg, hanem tovább megy.

Legegyszerbb lenne, elkutatni az Alberik-féle szöveget, a melyet
Endlicher használt ..Monumenta Arpadiana" czím mvében s abból igazolni,
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hogy Endlicher olvasott jól, mert ott tényleg „nec non" áll. A véleményükhöz
ragaszkodók azonban erre azt felelhetnék : ez csak annyit bizonyít, hogy
Endlicher jól olvasott; de vájjon Alberik jól írt-e s nincs-e más, régibb kéz-

•irat, a mely az ,.ut"-féle olvasásnak ad igazat, az bizonyítva nincs és így
a MEossóczy olvasása lehet még mindig az egyedül helyes olvasás.

A teljes világosság kedvéért mi más kézirat bizonyító erejét veszszük el.
A budapesti egyetemi könyvtár G. 39 sz. a. riz egy XVI. századbeli
kódexet, a mely 1588-ban Nádasdy Tamás gróf, akkortájt nádorispán részére
készült, A remek betvetéssel, nagy gonddal készült kézirat pedig nem egyéb,
mint a niagyai- királyoktól alkotott törvények gyjteménye. Ez a gyjtemény
a második részben közli Kálmán király nagyobb dekrétumát és közli a vitás

szöveget i Ívképpen: Iudicium ferri et aque, in aliqua ecclesia fieri interdi-

eimus, nisi in sede episcopi et maioribus praeposituris, nec non Posonii et

Nitriae.

íme egy elfogulatlan tanú, a Magyarország legfbb világi méltóságának
és legfbb bírajának használatára nagy gonddal készült kódex, a mely „nec
non"-t ír, és nem „ut"-ot, a mely tehát az Endlicher-féle olvasásnak ad
igazat.

De ez nem is lehet másképpen, mert hiszen II. Géza király még 1158-ban
is oklevélileg vallja, tehát akkor, mikor Nyitrán már püspök is, káptalan is

volt, hogy a nyitrai egyház „caret adhuc preposito", vagyis hogy Nyitrán
még 1158-ban sem volt prépost. Már pedig ezt a király, ha Nyitrán már
1100-ban prépost lett volna, vagyis ha Kálmán törvénykönyve ezt állítaná, nem
jelenthette volna ki, mert a „caret adhuc" nem vonatkozhatik egyszer szék-
üresedésre.

De ezt követeli a józan gondolkodás szabálya is. Kálmán törvény-
czikkelye ugyanis azt mondja: Megtiltjuk, hogy vas és víz által való Ítél-

kezések bármely egyházban tarthassanak, hanem csak a püspöki székhelyeken,
a nagyobb prépostságokban, valamint Pozsonyban és Nyitrán (Mossóczy
szerint: úgymint Pozsonyban és Nyitrán). A zárójel közé helyezett olvasási

mód példázólag sorolna fel egy-két nagyobb prépostságot. Már pedig világos,

hogy ilyen felsorolás alkalmával nem a jelentéktelenebb, hanem a legjelen-

tékenyebb helyeket szokás megnevezni s akkor igazán nem értjük, miként
lehet az, hogy Kálmán felemlíti Pozsonyt ós Nyitrát, de Székesfejérvárt, a

hol ugyancsak volt prépost, s a mely hely, mint királyaink temetkezési helye,

Szent István alatt meg éppen gyülekezési középpont, a legelkelbb egyházi
intézmények közé tartozott. De meg világos az is, hogy ez a példázó fel-

sorolás a törvónyczikk egész szellemével ellenkez, felesleges toldás lenne.

Mit akar Kálmán törvényczikke ? Gátat akar vetni az elharapódzott

istenitéleteknek ós azért megszorítja azok tarthatását a hely szempontjából.
Eddig minden templomban lehetett ilyen ítéleteket tartani, ezután már csak

a püspöki székesegyházakban és a nagyobb prépostságokban volt megengedve.
Miért említi fel tehát éppen Pozsonyt és Nyitrát ? Egyszeren azért, mert
ez a két hely távolabb esett a püspöki székhelyektl és a nagyobb prépost-

ságoktól és mert jelentségükre való tekintetbl e két helyet kiváltságos

joggal kívánta felruházni az által, hogy megengedte, hogy ámbár Pozsonyban
és Nyitrán nincs sem püspöki székely, sem pedig prépostság, mégis egy-
házaikban, a melyek jelentékenyebbek, megengedi, hogy istenitéletek tart-

hatók legyenek.
Kálmán király törvénye tehát nemcsak nem igazolja azok véleményét,

kik vallják, hogy 1100 táján Pozsonyban már nagy prépostság volt, hanem
egyenesen bizonyítja, hogy ebben az idben Pozsonyban még nagy prépostság
nem volt.

Nézetünk szerint tehát a prépostság 1100—1204 között, lassú fejldés

útján alakult és pedig a pozsonyvári szent Üdvözítrl nevezett egyház
lelkészségébl. Erre vall különben az a körülmény is, melyet bevezet okos-

kodásunk ersít, hogy a nevezett lelkész esperesi joghatóságot gyakorolt, és

hogy ez az esperesi joghatóság a pozsonyi préposttal, a pozsonyi egyház si
plébánosával, mint fesperessel, és a pozsonyi káptalan kebelébl választott

plébánossal, a pozsonyi si egyház plébánosának kisegít papjával, mint
al esperessel, származott át a prépostságra, illetleg a káptalanra.
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A szent Üdvözítrl nevezett egyháznak, mely a várban, a mai vár- a. Csukár

palota mögött lév lapályos helyen állott, nem ugyan alapítás, de dotálás hlzaiapitlla.

ezímén megszerezte kegyúri jogát egy pozsonyi várjobbágy-nembl elkel
nemesi rangra emelkedett család, a Csukár grófok családja. A XII. század

végs éveiben, vagy a XIII. század bekezd szakában, Csukár gróf ugyanis

a Csallon melletti Csukárfölde nev birtokát adományozta oda az egyháznak.
Ez a birtokrész azonban, nem lévén a szükséges dotáczióhoz elégséges, a család

késbbi tagja János, Péter fia, Csukár unokája, 1291 ápr. 14-én Ovárott, Miklós
pozsonyi kanonok, Márton pozsonyi karkáplán, Péter mosonyi plébános és János
esölöszti pap, Péter comes özvegye, Salamon, István és Konrád urak, mint
szomszédok és sok mások mint tanúk jelenlétében, Thurne (Csukárd) nev egész

birtokát, melyet hajdan a család királyi adomány útján szerzett volt, s mely-
nek temetjében atyja, Péter és egyéb sei nyugszanak és a hol maga
is nyugodni kíván, egy szigettel és a birtok összes tartozókaival az egyház-
nak hagyta. Ezt a végrendeletet azután Domokos pozsonyi prépost és

káptalanjának küldöttei, a gyri káptalan által hites zárt levélbe Íratták át.

(W A'. 53—55.) János, mikor ezt a végrendeletet készítette, betegen feküdt.

Utóbb azonban visszanyerte egészségét és annyira megersödött, hogy
III. Endre táborában részt vett az Albert osztrák herczeg ellen indított

háborúban. Félvén pedig, hogy a harcztéren elesik és így oldalági rokonai,

más királyi adományból származott birtokaira is igényt formálhatnak, az

esztergomi káptalan küldöttei eltt és harczostársai jelenlétében újra kijelen-

tette, hogy a családi birtokot minden körülmények között a szent Üdvözítrl
nevezett egyháznak fogja adni, akár természetes halállal, akár a harcztéren
múlnék ki. Kéri a prépostot és a káptalant, hogy annak idején a jószágot
birtokba vegyék és jövedelmeit élvezzék. Kijelenti, hogy és családja rég
idktl fogva a nevezett egyház kegyurai voltak s a mostani adományt
is kegyúri jellegnek vallja. Ez utóbbi hozzátételbl és III. Endrének az

adományt 1292-ben megersít oklevelébl is világosan kitnik, hogy az
adomány az idk folyamában prépostsággá és káptalanná fejldött szent
Üdvözítrl nevezett egyház kegyúri jogának megszerzésére, helyesebben
megersítésére szolgál. (W. V. 51. és 63.)

Kétségtelen tehát, hogy a Csukár család nem alapította ugyan a
prépostságot, de a kegyurasága alatt lev szent Üdvözít egyházból fejldött
prépostság és káptalan dotátora lévén, annak kegyúri jogát is, ipso facto,

megszerezte.

A pozsonyi prépost fenn a várban, a szent Üdvözít egyházának a prépostság

közelében lakott, a pozsonyi káptalan tagjai pedig lenn a városban, bizony-
nyal valahol a mai dóm környékén, és innen jártak fel a nagyobb isten-

tiszteletekre, meg a közös zsolozsmák végzésére a várba. Ez a körülmény
háborús idkben sok kellemetlenséget okozott. A nép felcsdülése a várba,
zavarta a vár parancsnokát és a vár rségét, mert hiszen az sem volt kizárva,

hogy templomlátogatás ürügye alatt lázadók, az ellenség megbízottai, vagy
legalább kémek ne juthassanak be. Természetes, hogy ilyképpen a prépost
és a káptalan tagjai, meg a vár parancsnoksága között folytonos súrlódások
voltak napirenden. Ennek akarta elejét venni Imre király, mikor 1204-ben
arra kérte III. Incze pápát, hogy engedné meg a prépostság áthelyezését a
várba. A pápa, méltányolván a felhozott okokat, az engedélyt megadta, de
maga az áthelyezés csak utóbb, úgy 1224 táján mehetett végbe. És ez igen
természetes, mert hiszen az áthelyezés megfelel templomot és prépostlakot
tett szükségessé.

Valószín, hogy a pozsonyi polgárok is már régebben emeltek vala-
mely kisebb kápolnát a városban, talán éppen a mai dóm helyén és úgy
véljük, hogy ez a kápolna szent Márton tiszteletére volt szentelve. Vájjon
ennek a kápolnának kibvítése már akkor foganatba vétetett-e, vagy költség
hiányában csak utóbb, azt ma még meghatározni nem tudjuk. De bizonyosnak
látszik, hogy a kiépítés után, mely talán csak 1302 körül fejezdött be, a
mikor is a város a káptalannal a kegyúri jogra és plébános-választásra nézve
egyezséget köt, a pozsonyi prépostság szent Mártonról, elbb szent Üdvözítrl
neveztetett el. A középkori terminológia szerint ugyanis az „alias" jelz
mindig azt jelzi, hogy a szóban lév intézmény ..elbb" más nevet viselt.
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1
" ^ prépostság és káptalan si birtokairól természetesen csak annyit

tikiunk, hogy azok a szent Üdvözítrl nevezett egyház birtokaival voltak
azonosak. A legrégibb ismert birtok a Csukái- gróf adományaképp kapott
Csukárfölde volt. Azonban mindez oly csekély vala, hogy a prépostság az
itlk folyamában nyomtalanul elveszett volna, ha IV. Béla király fel nem
segíti. Tle kaplak azután a Csallóközben Sámodot, Völköt és Kürtöt,
bizonyos „Zozouseurem", Senkekuta, Haruskút, Körtvélyes és Csszrész nev
halastavakkal egyetemben. Ezt az adományt IV. László király ersítette
meg L277-ben (W. IV. 81.)

1278-ban, IV. László király, mikor Habsburg! Rudolf gróf szövetségében
Ottokár cseh királyt legyzte és Pozsonyba érkezett, az üdvözlésére siet
káptalannak, a hadjárat által okozott károk megtérítése fejében, odaadomá-
nyozott egy Flanczendorf nev, a Duna és Köpcsény között elterül rétet,

mely ma is káptalan-rétjének mondatik és a Nagyszombat határa mellett

fekv Szilincs nev királyi földet. Utóbb, 1280-ban, ezt az adományát egy
újabb Szilincs nev földdel gyarapította.

Megnövekedett a prépost és káptalanjának javadalma 1287-ben Benedek
fia Pál, pozsonyi kanonok jóvoltából, ki Uzur, Akoly, Csörle és Szinperg
nev helységekben bírt birtokrészeit adományozta oda (W. IV. 304.). L

T

gyan-
csak nekik adományozta Jánoki Jakab Csandalt és mint ismételten láttuk,

Csukár János Csukárdot.

A pozsonyi prépostságnak és káplalannak, egyébként is csekély terje-

delm birtokai miatt, úgyszólván folyton harczban kellett állania a vármegye
legnagyobb olygarcháival : a Bazini és Szentgyörgyi grófokkal. Az els
nagyobb összeütközésnek 1394 május 25-én, hosszas pereskedés után, egyezség
vetett véget. Ezen a napon megjelentek ugyanis a gyri káptalan eltt
Arnoldfia Miklós és Péterfia Miklós pozsonyi kanonokok, a pozsonyi prépost

és káptalan képviseletében, és Bazini Miklós gróf a saját, fivére György és

ennek örökösei nevében és elhatározták, hogy a köztük folyó per iratait

érvényen kívül helyezve, a következ egyezséget kötik. A káptalan csukárdi

jobbágyai, mind a per alatt volt, mind pedig a többi, a grófoknak Bazin,

Neufeld és Sombergh nev birtokaikhoz tartozó egyéb földjeit, rétjeit, erdeit

és vizeit szabadon használhatják épp oly joggal, mint a grófok saját job-

bágyai. Ennek fejében a káptalan fizet a grófoknak évenként 8 arany-forintot

és egy font király-körtét. Az egyezményt megszeg fél, még a per meg-
indítása eltt, a másik félnek ezer arany-forint bírságot tartozik kifizetni.

(Knauz: M. Sión. III. 6-7.)
1421 júl. 26-án a Szentgyörgyi grófok ismét egyezkednek a káptalannal.

Ez alkalommal az egyezkedés Garai Miklós nádor széke eltt folyt le.

A grófokat László és Eberhard grófok, Jubár János prépostot és a káptalant

pedig Márton, Illés és Mihály kanonokok képviselték. Az egyezmény tárgya

ezúttal a káptalan csallóközi birtoka volt. A káptalan ugyanis kijelentette,

hogy ámbár a mostan folyó pozsony- és mosonyvármegyei közgylésen a

Szentgyörgyi grófok ellen hatalmaskodás miatt indított pert bizonynyal
megnyerte volna, mégis hogy béketrésérl tanúságot tegyen, engedett a

számos oldalról felhangzott békít szónak és a pert letette. Ennek követ-

keztében a volt peres felek kijelentik, hogy az egymáson elkövetett jogtalan-

ságokat kölcsönösen elengedik, a per iratait érvénytelenítik ; viszont a grófok

megengedik, hogy a káptalan a tle elfoglalt birtokrészeket birtokba vehesse
a nélkül, hogy k az ellen tiltakozhatnának. A mennyiben pedig e birtokba-

vétel alkalmával határvillongások merülnének fel, mindkét fél feltétlenül

aláveti magát a gyri káptalan és az e czélra kérend homo regius, királyi

kiküldött, ítéletének. Az egyezmény értelmében a birtokbavétel és határ-

igazítás, a gyri káptalan közbejöttével, 1426 július 13-án ment végbe.

Igen hosszadalmas perbe keveredett a Szentgyörgyi grófokkal a pozsonyi

prépost és káptalanja 1507-ben. Ugyanis Péter gróf, országbíró és erdélyi

vajda, meg testvére Kristóf, Ferencz és Farkas grófok elfoglalták a káptalan

Loka nev szigetét, mely a vásárúti birtokhoz tartozott. Ezenkívül halfogót

is állítottak a Dunán ; a szigeten lev gabnát és káposztát részben mar-
háikkal lelegeltették, részben elhorclatták ; úgyszintén elvitették a káptalan

méhkasait is.



Pozsony vármegye története. 539

A káptalan mayához a királyhoz fordult panaszával, ki a gyri káptalant,

a pannonhalmi apátságot és a megyei hatóságot külön-külön megbízta a

panaszolt körülmények vizsgálatával. Mind a káptalan, mind az apátság, mind
pedig Holy Pál és Sárkány Ambrus csallóközi szolgabírák egyértelmen
jelentették II. Ulászlónak, hogy a káptalan panasza teljes beigazolás nyert,

a helyszínén megejtett vizsgálat alkalmával.

A gyönge király azonban nem igen mert erélyesen fellépni a hatalmas
család ellen, mert hosszas halogatás után, csak két év múlva, 1509-ben
rendelte el a per felvételét s a bírói tisztet István nyitrai püspökre, meg
Perényi Imre nádorra bízta.

ítéletre azonban nem került a sor, st mikor 1511-ben a király Sziléziába

utazott, a hatalmaskodó grófok újabb erszakoskodással tetézték eddigi sérel-

meiket, így például, a mint Kyslegh Péter szolgabíró jelenti, Farkas gróf

a káptalan csukárdi jobbágyaira tört fegyveres szolgáival, közülök többeket

megölt, néhányat megsebesített, egyeseket pedig kényszerített, hogy az

jobbágyaivá legyenek. 1511 márczius 30-án pedig Péter gróf reátört a vásár-

útiakra, elvette hálóikat és elhajtatta nyájaikat. Ezeket az erszakoskodá-
sokat, a káptalan kérelmére, Hlyésházi Illyés György alispán ugyancsak
Kyslegh Sándor szolgabíróvaí vizsgáltatta meg s azok igaz voltáról okmányt
is állított ki.

Bármennyire igaza volt is azonban a káptalannak, orvoslást még sem
nyerhetett. A nádor megidézte ugyan a hatalmaskodó furakat a gyri káp-
talan elé, azonban ezek meg sem jelentek és a pozsonyi káptalan csak annyit
tudott sok lótás-futás után elérni, hogy a király 1514-ben szigorú hangon írt

rendeletet kiüdött a Szentgyörgyi grófokhoz, a melyben meghagyta nekik,

hogy a káptalant sanyargatni ne merészeljék, hanem ha van rajta valamelyes
követelni valójuk, forduljanak a bírósághoz és jogaikat per útján igyekezzenek
érvényesíteni.

1514 végén Balbus, az új pozsonyi prépost, minden igyekezetét arra

irányította, hogy a grófokkal békésen kiegyezzen; de hasztalan volt minden
fáradozása, a mint írott malaszt maradt a király erélyes rendelete is. A hatal-

maskodó furak újabb és újabb sérelmeket követtek el, a káptalan jobbá-
gyait üldözték, sanyargatták, st egyeseket fel is akasztottak. Ily körül-

mények között e szegény emberek, hogy sorsukon enyhítsenek, elhagyták
a káptalan földjeit, vagy pedig beáílottak a grófok szolgálatába, a mi a káp-
talani birtokoknak csaknem teljes elpusztulását vonta maga után.

Végre hosszas huza-vona és sokszorosan ismétld hatalmaskodások
után, 1523-ban Ítéletet nyert a káptalan. E szerint Loka sziget visszaadandó
a káptalannak. A hatalmaskodó grófok, rangjuknak megfelelen 200—400
forint fejváltságot kötelesek fizetni s összes birtokaik elkobzandók. Az elkob-

zott birtokok egy harmada a káptalant illeti meg, két harmada pedig a királyra

száll vissza. Ezenkívül a káptalan igénye a kártérítésre nézve 500 forintban

állapíttatott meg.
Az Ítélet megvolt, de nem volt, a ki végrehajtsa, st a Szentgyörgyiek-

nek sikerült felfüggeszt végzést kieszközölniük, a mi abban az idben körül-

belül egyenérték volt a perújítással.

A hosszú ideig tartó pernek végre maga az isteni Gondviselés vetett

véget, a midn I. Ferdinánd király idejében, 1535 táján, kitörölte az egész
Szentgyörgyi családot az élk sorából. (Magy. Sión. III. 104. s köv. 247—265. 11.)

A prépostság és káptalan kiváltságai közé tartozott, hogy népeik ki

voltak véve a pozsonyi comes joghatósága alól.

A pozsonyi prépostság és káptalan monográfusa, Rimely Károly,
_ 4 p

,
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hosszasan foglalkozik azokkal az állítólagos kiváltságokkal és azzal a prefe- '"^ságai'.™

rens állással, a melyet szerinte a pozsonyi prépost elfoglalt, Mindez azonb.in

csak képzeldés. A pozsonyi prépost annyiban különbözött csupán más társas-

káptalanok prépostjától, hogy egyúttal a terjedelmes pozsonyi fesperes-
ségnek fesperese volt. Bizonyítja ezt az a körülmény, a melyet Rimely
külön kiváltságképpen sorol fel, a mely pedig éppen csak következmény volt,

hogy ugyanis a prépost a pozsonyi fesperesség területén jogosítva volt a
cathedratikumot szedni. Ez ugyanis minden idben, a középkorban, a fespe-
resek sajátos jövedelme volt.
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A káptalan,
mint hiteles

helv.

Régi plébániák
és templomok.

A POZSONYI KÁPTALAN RÉGI

PECSÉTJE.

Természetes, hogy a pozsonyi prépost,
mint fesperes, csak úgy törekedett arra, hogy
állásának jelentségét, fényét és hatalmi körét
emelje, mint a hogy törekedtek világszerte

csaknem az összes fesperesek. Köztudomású
dolog, hogy ez a törekvés annyira ment, hogy
némely fesperesek cpiasi episcopalis állásra

törekedtek. Ennek nyomát láthatjuk hazánk-
ban Jakab szepesi prépostban, ki egy okle-

vélben „szepesi püspök" czímet visel és lát-

hatjuk abból, hogy Antal prépost, 1278-ban,
I. Károly szicziliai királytól „pozsonyi püspök"
nek nevezteti magát. (Anjouk. Dipl. Em. I. 55.)

A káptalan legfbb kiváltsága az volt,

hogy hiteles helyként szerepelt, mely nemcsak
okmány-kiadásokra, de oklevelek rzésére is

hivatott volt. Az okleveleket a káptalan, hiteles alakban, saját pecsétje alatt

adta ki, a melyen még a várbéli egyház és a szent Üdvözít képe állott.

Eljogai közé tartozik azonkívül a lelki pásztorkodás, a melyben kezdettl
fogva osztozott prépostjával. (A prépostságra és a káptalanra nézve különben
lásd Rimely: Cap. Ins. Ecc. Poson. stb. — Knauz: Pozsonyi prépostság. —
Rimely : Adalékok. — Knauz : Válaszai. — Ortvay : Pozsony tört. I. stb.)

A pozsonyi fesperesség — azon nagy lelkiismeretességgel és tudással

készült egybeállítás után, melyet Ortvay Tivadar végzett a pápai tized-lajstro-

mok alapján kiterjedt úgyszólván egész Pozsony vármegyére, tehát a

Csallóközre és a Csilizközre is. (Ortvay: Magy. Egyh. Földr. I. k.)

A fesperesség legrégibb plébániái a tizedjegyzék szerint ezek

:

1. Fejéregtiház, melynek plébánosát egy 1390-iki oklevél is említi.

Ma 1

Rosindol fiók-egyháza. 2. Bazin sz. kir. város. 3. Csukára, mely most
Bazin filiálisa. 4. Cseszte. 5. Alsó-Dombó. 6. Diószeg, egykor Dudvágszeg.
7. Szent Jakab egyháza. 8. Fancsal. 9. Gány. 10. Modor. 11. Moderdorf, elbb
Balarád. 12. Majtény. 13. Vajha. 14. Páty. 15. Nagy-Páty. 16. Páld, ma
Vedrd fiókja. 17. Vistuk. 18. Podvas, talán Hidaskürt. 19. Pozsony. 20. Galánta.

21. Szent András, vagyis Egyházasfalva. 22. Nagy-Födémes. 23. Zavar. 24. Szeli.

25. Sook. 26. Spácza. 27. Nagysúr. 28. Nagyszombat. 29. Úrnk faluja vagyis

Boleráz. 30. Vizkelet, mely ma Hidaskürt fiókja.

Ezeken a tizedjegyzékben említett plébániákon kívül Ortvay (i. m. II. k.

794 s köv. 11.) még a következ pozsonymegyei templomokat sorolja fel,

a melyek bizonynyal plébániákkal is bírtak

:

1. Apka, a melynek Szent Mihályról nevezett temploma és papja, János
alesperes 1334-ben, meg 1345-ben fordul el okleveleinkben. 2. Chiunboy,

a hol a Bold. Szz tiszteletére állott templom. 3. Dénesd, hol 1302 táján

a pannonhalmi apátság új kápolnát épített. 4. Doborgaz, hol már 1238-ban

szent Györgynek volt temploma. 5. Fancsal. E néven három község szere-

pelt, a melyek közül kettben volt templom, az egyikben szent Péter, a

másikban a Szentlélek tiszteletére. 6. Gelle, hol 1320 táján volt már szent

Péterrl nevezett templom. 7. Kápolna. 1244-ben megengedte IY. Béla Far-

kasnak és Dávidnak, hogy kápolnai birtokukon szent Erzsébet tiszteletére

templomot építsenek. 8. Karcsa, hol 1332-ben volt már szent Bertalan

apostolnak temploma. 9. Konyha szent Miklós templomával már 1291-ben

elhagyatott állapotban vala. 10. Misérd, 1302-ben említik szent Mártonról

nevezett plébániai templomát. 11. Nagy-Lég, hol 1328-ban Péter nev rektor

említtetik. 12. Pama már a XIII. században templommal bíró hely volt. mely
a Bold. Szz tiszteletének volt szentelve. 13. Somorja, hol már 1285-ben

állott a Bold. Szz temploma. 14. Szomolány szintén XIII. századbeli Mária

templommal. 15. Tolvajfölde, hasonlóképpen szz Mária templomával 1343-ban.

Ezeken kívül számos templom és plébánia volt még kétségkívül Pozsony
vármegye területén. Ipolyi Arnold, Csallóköz memlékei ez. mve szerint,

a már fennebb említett egy-két csallóközi templomon kívül, a következ
helyeken vannak még a középkorból származó templomok:
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1. Alistál. Temploma, a XV. század csúcsíves stílusára utal. Érdekes,

hogy benne szent Margitnak, IV. Béla leányának a XVII. sz. jellegében

festett képe látható. 2. Alsó-Bár, mely 1300-ban említtetik. 3. Dácsfa, másképp
Szentgyörgyúr vagy Szentgyörgy. Plébániája már 1390-ben is említtetik.

4. Baka. Egy múlt századi visitatio szerint srégi, valószínleg csúcsíves

temploma volt. A mai templom 1770-bl való. 5. Béke, ma Csütörtök fiók-

egyháza. Említi egy 1390-iki okirat. 6. Benke-Patony a XIII. században is

említtetik:. Plébániája elfordul egy 1390-iki oklevélben. 7. Bs, minden
valószínség szerint a megye egyik legsibb községe. 8. Csákány 1254 óta

a pilisi cziszterczi apátság tulajdona volt s ekkor már templommal is bírt.

9. Csütörtök, mint plébánia szerepel az 1390-iki oklevélben. 10. Dercsika,

eredetileg Györgysoka. 1519-ben szentelték fel templomát. 11. Duna-Szerda-

hely plebánusát már egy 1341-iki oklevél is említi. 12. Eherhard szerepel az

1390-iki oklevélben. 13. Fél ugyanott említtetik, mint plébánia. 14. Gomba,

most Csötörtök fiókegyháza. 1390-ben plébánia volt. 15. Gutor plébániáját

említi az 1390-iki oklevél. 16. Hódos, 1245 táján, st úgy látszik már 1138-ban

is bírt templommal. 17. Illyésháza, melynek temploma 1458 táján épült.

18. Egyházkürt, most Vasárut fiókja. 19. Nagy-Magyar, plébániáját említi az

1390-iki oklevél. 20. Nyárasd. 1307-ben épült szent Mihályról nevezett temp-
loma. 21. Pruk szent Tamás tiszteletére épült ktemplomát említi egy
1335-iki oklevél. Plébánosa már 1332-ben is volt. 22. Püspöki, az esztergomi

érsekek egykori si nyaralóhelye. Temploma a XV. század kései csúcsíves

Ízlését mutatja. 23. Sámot, a pozsonyi káptalan birtoka si templommal bírt.

24. Süly. Kis temploma a XV. századra vall. 25. Szarva 1390-ben plébánia

volt. 26. Szent- Mihályfa. Az esztergomi egyházmegyei kormányzat hagyo-
mánya 1050-bl származtatja ezt a plébániát. Tény, hogy 1390-ben volt itt

plébánia. 27. Tönye. Plébániáját egy 1490-iki oklevél említi. 28. Uszor szerepel

az 1390-iki oklevélben; úgyszintén 29. Vajka.

Nagyobb szerzetesrendjeink apátságának vagy prépostságának nyomára
Pozsony vármegye területén nem akadunk. Oka ennek fképpen a megye
sajátos birtokviszonyaiban rejlik. Abban a korban ugyanis, a melyben seinknél
az egyházi alapítványozási kedv nagyobb mértékben volt kifejldve, Pozsony
vármegye területén javarészben jó módú, de csak igen-igen elenyész részben

akadunk dúsgazdag családokra. Ezek azután, szívok nemes vágyait követve,

meg-megajándékoztak egy-egy templomot, plébániát vagy kolostort, de

nagyobb adományokat igényl apátságok vagy prépostságok alapításába

nem bocsátkozhattak.

Elég ers gyökeret vertek a vármegye területén assisi szent Ferenez A fedezését

fiai : a ferenczesek. Tudjuk, hogy a stillfriedi ütközet után (1278), melyben
a Habsburgok uralmát magyar fegyver biztosította, IV. László király

Pozsonyba tért meg pihenni. Itt adta ki rendeletét, hogy a diadal napját

évenként meg kell ünnepelni és ekkor határozta el Pozsony város egyik
legszebb építményének, a ferenczesek csúcsíves templomának és kolostorának
építését.

Nyílt kérdés az, ha vájjon IV. László ekkor alapította-e a ferenczesek
pozsonyi kolostorát, vagy csupán rekonstruálta azt? A pozsonyi ferenczesek
évkönyve azt mondja, hogy közvetetlen a tatárjárás eltt, 1240-ben telepedtek

meg a ferenczesek Pozsonyban és pedig a városon kívül, a Szent Lrincz
kapu eltt lev hegyen. Bél Mátyás hasonlóképpen vélekedik s azt mondja,
hogy a kolostort Ottokár 1271-ben elpusztította, mely azután tíz esztendeig
romokban hevert. Valószínnek látszik tehát, hogy a ferenczesek már jóval

elbb telepedtek meg Pozsonyban, s hogy IV. László a szerzetet csak újjá-

alkotta annál is inkább, mert a cseh hadak pusztítását éppen a csehektl
elvett hadi zsákmányból lehetett jóvá tennie.

A IV. László által kezdett építkezést III. Endre fejezte be 1297-ben.
A mintegy 17 évig épül templom felszentelésenagy és szokatlan fénynyel
ment végbe. Jelen voltak: a király, Lodomér esztergomi érsek, Paskál nyitrai,

Pál pécsi, Haab váczi és Tivadar gyri püspökök, nagyszámú fúr és belát-

hatatlan tömeg hív nép. A felszentelés szertartását Jakab szepesi prépost,

felszentelt püspök, mint érseki helynök végezte el, a mikor is a templom
gyümölcsoltó Boldogasszony védsége alá ln helyezve. A templom mai alakja
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késbbi kor mve s a régi templom emlékét úgyszólván csak a szentély egyes
részei rzik. Kápolnái közül a legrégibb, a templom mai szintjénél jóval
magasabban fekv Szent János evangélista kápolna, a kései csúcsíves épí-
tészei valóságos remeke. Ennek építését Jakab fia János, pozsonyi polgár
tette lehetvé, ki 1.361-ben odaadományozta a ferenczeseknek a városon kívül
fekv fürdházát és majorját. A kápolnából lejárás vezet a sírboltba, mely
egykor a Kozgonyi család elhalt tagjainak volt utolsó pihenhelye.

A kolostor javadalma, a János-féle majoron kívül, a Dunahíd vám-
jövedelme és a Szentgyörgyi grófok alapítványa, a Bazin közelében fekv
Harnruker nev malom volt.

A rend tagjai kezdettl fogva a magyar istentisztelet apostolai voltak
és templomuk különösen a nemesi osztálynak volt kedvelt imádkozóhelye.

Vvezetes kolostora volt a rendnek Nagyszombat-h&n. Els telepedésük
e városban 1238-ra esik, a mikor is a nagyszombati polgárok közadakozás

A MÁRIAVÖLGYI RÉGI PÁLOS-KOLOSTOR.

Domokos
rend.

A pálofjok.

útján építettek részükre a város alsó kapujánál kisebb kolostort és templomot.
Késbb (1363) Nagy Lajos király védnöksége alá kerültek, a ki a város
nyugati oldalán építtetett részükre kolostort és szent Jakab tiszteletére szentelt

nagyobb arányú templomot.
Szent-Domokos rendjének a vármegye területén csak egy kolostora

volt és pedig Nagyszombatban. Mikor és ki alapította e szent Jánosról
nevezett kolostort, azt adatok hiányában ma még nem tudjuk. Annyi bizonyos,

hogy a rend évkönyvei már 1305-ben említik. 1512-ben Engehveit György
a kolostornak adományozta oda vöröski malmát olyképpen, hogy évenként,
a míg életben van, a szerzetesek két rlet gabonát tartoznak neki adni.

Mikor a nyúlszigeti apáczák hosszas bujdosás után, Fekete-Báthori Eufrozina
nev fnöknjükkel Nagyszombatba érkeztek, a domokosok nagyszombati
kolostorát foglalták el, a hol már akkor csak négy igen elaggott domokos-
szerzetes lakott.

A magyar származású pálosoknak ez idszakban szintén csak egy
kolostoruk volt a vármegye területén s ez a virágzás magas fokára emel-
kedett máriavölgi/i kolostor volt.

Pozsonytól észak felé mintegy két órányira, Stomfa közelében remek
szép völgyben feküdt e kolostor, a melyet 1377-ben alapított I. Lajos királyunk.
A hely eredetileg Vörösk várához tartozott, s maga a király vette azt el

a vártól s az óvári várnagy védelme alá helyezte. A terjedelmes kolostort,

mely szintén Nagy Lajos építménye, dús javakkal és jeles kiváltságokkal
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ajándékozta meg a király. Fenntartásuk biztosítására nekik adta a közelfekv
Besztercze községet. E királyi adományokat azután 1384-ben Mária királyné,

I M)6-ban pedig Zsigmond király is megersítették.

A kolostor, mely a Boldogságos Szz Máriáról volt elnevezve, a pálos-

iéiul egyik ffészkóvé lett. Itt laktak a rend tartományi perjelei, a helynökök,

a rend ftanácsa és itt képezték jórészt a rend újonezait is.

A máriavölgyi kolostor helyén különben már régid óta tartózkodtak

egyes remeték. A legenda szerint, II. Endre király idejében, igen jámbor
remete lakta a helyet. Kicsiny kunyhója eltt egy fán a Boldogságos
Szznek fából faragott szobra volt elhelyezve, karján a kisded Jézussal. Itt

szokott a jámbor férfiú imádkozni, itt fogadta a hozzá tanácsért, lelki vigaszért

zarándokló híveket. Azonban nem soká tanyázhatott e kedves helyen. A
közellnm elvonuló kereskedelmi út sok csavargót, útonállót csalt a vidékre,

kik azután mind gyakrabban zavarták a jámbor remete ájtatosságát, úgy
hogy utóvégre is fájó szívvel búcsút mondott kisded kunyhójának. Szz
Mária szobrát pedig, hogy tiszteletlen kezekbe ne kerüljön, egy közeli kútba
dobta bele. Történt, hogy bizonyos id múlva a remetelakban egy rabló

ütötl tanyát. Ennek neje, a rablóktól megbecstelenített szent helyen, gyerek-
ágyba dlt és az egész család nagy rémületére két torzszülöttet hozott

világra. A rablót e nehéz csapás észhez térítette; felismerte Isten büntet
ujját, keservesen megbánta bnös életmódját, jobbulást igért és buzgó
imákban kérte Istent : adná vissza újszülött gyermekeinek az emberi ábrázatot.

Az Úr meghallgatta imáját. Egy éjjel megjelentet eltte szz Máriát s azt

a parancsot adatta az álmélkodó embernek, hogy mossa meg a torzszülöt-

teket a közeli kútban. Reggelre kelve elmondta álmát nejének s közös aka-
rattal vizet mertek a megjelölt kútból, megmosták a torzszülötteket, kik
rögtön rendes emberi ábrázatot és alakot nyertek. A megtért rabló pedig
vízmerés közben megpillantotta a kút alján hever szobrot, kivonta azt a

vízbl s nagy fáradsággal kicsinyke kápolnát építve, annak oltárán helyezte
el. Az eseménynek pedig gyorsan híre ment, a nép nagy csoportokban kereste
fel a csodatév viz kutat, hogy ott testi és lelki bajaiban írt és enyhülést
keressen és találjon. így lett Máriavölgy híres búcsújáró helylyé s éppen e

minségének köszönhette, hogy a nagy király hatalmas arányú pálos-kolostort

emelt ott.

A kolostor különben csakhamar az egész környék kedvelt helye lett

s a környék lakói vetekedve hordták oda alamizsnáikat, adományaikat, hogy
a jó ..fehér barátok" megélhetését biztosítsák. A nagyobb adományok közül
megemlítend Bodár Miklós pozsonyi polgár 1381-iki adománya, mely a
Stomfa folyón épült Sebes nev háromkerek malmot jutatta a pálosok
kezébe. Utóbb hasonlóképp adomány útján kapták a négy kerékre járó deszkás
malmot, és a Ludasrét nev földet.

A zárda templomát 1471-ben Rozgonyi László építteté, a zárdának
adván egyúttal Pozsonyban a Hosszú-utczában bírt nemesi házának felét

;

míg unokanvére Ilona, Rozgonyi György leánya és Szentgyörgyi Imre gróf
özvegye, ugyanazon ház másik felét 60 aranyforintért engedte át a rendnek.
Ebben a házban szent János tiszteletére emelt kápolna is volt, a melyben
azután a pálosok a pozsonyi polgároknak prédikálgattak. Népszerségükrl
tanúskodik az a körülmény, hogy Czeczilia, Waxgiesser pozsonyi polgár
özvegye és ennek Gáspár nev fia, a pálosok ezen szent János kápolnájának
adták oda a Hohenau hegyen bírt szljük felét.

A máriavölgyi pálos-kolostor birtokai mind jobban és jobban gyara-
podtak, így 1515-ben kapták a Szentgyörgyi grófoktól a borostyánki Besz-
terezét ; II. Lajos királytól 1520-ban a hódosi birtokot, mely Hódosi Ferencz
magvaszakadtával szállt vissza a királyra ; ugyanekkor kapták a Meierhof
nev malmot és Mária királyné rendeletébl, ruházatra évi húsz forintot,

napi szent mise mondásért pedig szintén évi húsz forintot, a kincstári jöve-
delmekbl

; 1518-ban Waldstein Zsófia grófn, Szentgyörgyi Péter özvegye,
reájok ruházta mertfalvai, vagyis pozsony-szent-erzsébeti birtokjogát ; végre
1521-ben Benedek. Csenkey Imre fia, 200 forintért átengedte nekik ugyancsak
Szent-Erzsébeten bírt jószágát. (V. ö. : Rupp : Helyrajzi Tört. I. 165. s köv.

11., Kurcz : Pálosok tört.

)
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Az aj

Agostonos
remeték.

Templomos
vitézek.

Czisztercziek

és benczések.

A ni szerzetes-rendek közül a vármegye területén legelbb a czisz-

terczi apáczák telepedtek meg. Kolostoruk Pozsonyban volt. 1132-ben II. Béla
király alapította azon a helyen, a hol most a kath. fgimnázium van elhe-
lyezve. A cziszterczi apáczák sorsáról azonban „igen keveset tudunk. IV. Béla
L238-ban Csicsva faluban kétköv malmot és rs helységben 60 hold földet

adományozott nekik. A beiktatást Endre pozsonyi ispán végeztette el.

L244-ben Máté, a király ftárnokmestere a Vödricz mentén egy rétet, 1290-ben
Cselezi Pál fia Kozma, Tors nev négy ekényi földet adományoz a kolostornak.

Azonban ekkor már a kolostorban alig-alig volt egy-két cziszterczita

apácza és attól lehetett tartani, hogy az egész zárdát be kell zárni. Ez a

körülmény felkeltette figyelmét a pozsonyi ferenczes zárda fnökének, Barnabás
atyának, kinek h vágya az volt, hogy a városban a szent Ferencz szabályai

szerint él Klarisszákat megtelepíthesse. Megindította tehát a mozgalmat, hogy
a kihalóban lév cziszterczi apáczák örökébe a Klarisszák léphessenek. Buz-
gólkodása sikerrel járt. 1297-ben az egyházi hatóság beható vizsgálat alapján
megengedte a változást és a Klarisszák, III. Endre védelme alatt, csakhamar
meg is telepedtek Pozsonyban.

A pozsonyi Klarissza-apáczák zárdája idvel egyike lett e rend leg-

virágzóbb és legnépesebb telepeinek, a hol utóbb a margitszigeti apáczák is

kell menedékhelyre találtak. Maga a kolostor ugyan sok viszontagságon ment
keresztül, az apáczák sokszor menekülni is kényszeritek belle, de mindig
újra és újra felvirágzott. 1515-ben a zárda egészen leégett, csupán a temp-
lomot sikerült megmenteni. A tzkár enyhítésére azután II. Ulászló, a

pozsonyi harminczad jövedelmébl, heti négy forintot utalványozott részére.

Ezt a segélyt a zárda a Habsburgok uralkodása alatt is élvezte.

A Klarissza-apáczák els telepe különben a vármegyében a nagy-
szombati zárda volt, a melyet, a hozzája tartozó templommal egyetemben,
IV. Béla 1240-ben kezdett építeni, de csak 1255-ben fejezett be és Nagy-
boldogasszonyról, meg Mindenszentekrl nevezett el. A zárda fenntartására

pedig a nvérétl, Konstanczia királynétól 1247-ben visszaszerzett javak egy
részét szentelte. Ezt az adományt 1256-ban V. István ifjabb király, 1290-ben
IV. László, 1603-ban Rudolf ersítette meg. Egyházi részrl az alapítást

1240-ben IX. Gergely, 1252-ben IV. Imre, 1259-ben IV. Sándor pápák
hagyták jóvá.

A zárda, melyet 1264-ben IV. Béla mindennem adózás alól felmentett,

gyorsan fellendült. 1275-ben kapta Ikumer fiaitól Pétertl és Egyedtl Mácséd
falu kétharmadát ; 1297-ben Ikumer Pétertl a harmadik harmadot és a

tirnavai malmot ; 1479-ben pedig Elefanti Benedektl Fejéregyház és Fancsal

nev falvakat. Voltak még ezen kívül birtokaik Bolerázon, Geszten, Páldon,

Nestiken (F. VII. 1/158., IV. 1/470.) és 1396 óta övék volt a Byda-Lacz-
kovics féle tirnavai kétköv malom is. (V. ö: Rupp. Helyr. tört. I. 98 s köv. 11.)

Az agostonos remeték 1279-ben telepedtek meg a vármegyében. Ez évben
ugyanis Tamás meg Ábrám, Abram comes fiai, Szentgyörgyön helyet adtak

a rendnek házépítésre és több szlt engedtek át nekik. A kolostort egy-

úttal menedékhelynek is nyilvánították. (F. VII. 5/446.)

A hagyomány szerint a templomos vitézek több helyütt is tartózkodtak

volna a vármegye területén. így nekik tulajdonítják a szentgyörgyi vár és

az éberhardi várkastély építését. A hagyományon kívül azonban ezeket a

körülményeket más, elfogadható adattal igazolni nem tudjuk.

A vármegye területén a czisztercziek és benczések csak mint birtokosok

szerepeltek. Ez utóbbiaké volt Deáki községe, a melyet ekkor még Salának
neveztek. Ezt a birtokot mint a vági uradalom kiegészít részét, a pannon-
halmi monostor kapta az alapító levél rendelkezése szerint.

Az apátság 1233 táján nagy viszályba elegyedett a salai néppel s ennek
plébánosával, Bencscsel, a szolgáló népek kötelezettségei miatt. Bencs bárom
szekrényt követelt vissza az apátságtól, a melyek a Bold. Szz Máriáról

nevezett templom sekrestyéjében állottak. E miatt a nép és az apátság-

emberei közt, bizonyos Vitái nev szerzetes bujtogatására, verekedés tört ki,

a melynek Kelemen atya, a sekrestyés áldozatul esett. A salai földesek meg
azt panaszolták, hogy Uriás apát elvette tlük a földeket, azokat jövevények-

nek adta, de az adót mégis rajtok követeli. Végre a pásztorok és a halászok
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A DEÁKI TEMPLOM FELS HAJÓJÁNAK FÜLKÉJE.

azért emeltek panaszt, mert
a monostori alkalmazottak

elhajtják marháikat és ser-

téseiket, malmuk köveit el-

veszik és azonkívül kény-
szerítik ket, hogy minden
1 n a n szi ótól, vagyis szállás-

tól egy t'ertó adói és még
tizedet is fizessenek.

Az ügy választott bí-

róság elé került. Az Ítélet,

mely élénk világot vet a

jobbágyság helyzetére.

rendkívül gazdag és érdekes

mveldéstörténeti adato-

kat tartalmaz. A disznó-

pásztorokat, mondja az íté-

let, túlságosan terhelni nem
szabad. Minden jobbágy
húsz láncz földet bírjon,

tizet a jobbágyságértés tizet

az apátságnak fizetend tar-

tozásaiért. Ha a jobbágy
munkaképtelenné lesz, ak-
kui- élete fenntartására öt

Láncz földet kap, a többi

visszaszáll az apátra. A
halászokat nem szabad

ökörbajcsárokként felhasz-

nálni. Kötelesek minden egyes háztól egy fertót fizetni, a monostorba gyümöl-
csöt és halat fuvarozni. A pásztorok fizetnek minden két szállás után egy
disznót, 50 kecskebrt, 40 mér kitn búzát. Az apátságnak joga van ket
futárokul használni és bárányaik után tizedet szedhet, (W. VI. 538.)

Nagyobb pere támadt az apátságnak 1239-ben a pozsonyi várjobbágyok-
kal, a Vág folyó mederváltozása következtében vitássá vált 40 hold föld

miatt. A per végleg csak 1241-ben nyert befejezést. (W. II. 149.)

Volt még a fapátságnak birtoka Dienesden is, a melyet 1270-ben
IV. Béla kivett a pozsonyi törvényhatóság bírósága alól. (H. 0. IV. 48.)

Ezenkívül a pannonhalmi apátságé volt a pozsonymegyei vám egy
harmada, a melyet az apátság 1137-ben kapott II. Béla királytól, s a mely miatt

több pere volt, így 1314-ben Pozsony városával is. (F. VII. 5/108. — Ortvay i.

h. II. 2 3845. s köv.)

Ház- és földtulajdonos minségben szerepet játszott Pozsony városában,
az osztrák heiligenkreutzi cziszterczi kolostor megbízottja is. Az apátság
ugyanis 1307-ben megvette Péter mester, esztergom-szent-györgyi prépost és

pozsonyi kanonok Mihály-utczai házát, a hozzátartozó kerttel és szántó-

földekkel egyetemben. Ebben a házban Kolumbai Ferencz cziszterczi atya,

néhány jámbor hívvel szövetkezve, 1311-ben szent Katalin tiszteletére kápol-
nát alapított, a melybl utóbb az egész ház Katalin-udvar nevet nyert. A ház,

mely különben kezdetben csak a prácsai birtok lerakodóhelye volt, adómen-
tességet élvezett s e miatt a ezisztercziek és a város között folytonos torzsal-

kodások voltak napirenden. I. Károly király 1325-ben meg is szüntette a
Katalin-udvar ezen állítólagos kiváltságát, de azért a szerzet mégis vonako-
dott az adót befizetni. A béke csak akkor állott helyre, a mikor a város
(1372) a cziszterczi apátságtól a házat és a prácsai birtokot bérbe vette.

A város különben a heiligenkreutziak ezen javadalmát 1522-ben 1050 rajnai

forinton végleg magához váltotta, miután a házat már elbb bérházzá alakít-

tatta volt át.

Az idegen ezisztercziek mellett volt némi birtokuk Pozsonyban a hazaiak-
nak is. Nevezetesen a pilisi apátság, hasonlóan a pannonhalmi apátsághoz,
szintén bírta a pozsonymegyei vámok egyharmadát. Az apátság azonban igen

A heiligen-

kreutzi

A pilisi

apátság.
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Az esztergomi

tokai.

A papság.

Szent
Erzsébet.

rossz gazda Lehetett, meri révjogát apró részletekben egyeseknek el-elzálogo-

sitá. st egyéb a megve területén lev birtokrészeit, a mint az György
esztergomi érseknek 1431-ben Pozsony városához intézett és az eladott apát-

sági javakból befolyt pénz zárlat alá való helyezését kér levelébl kitnik,
cl is adogatta. Kölcsön révén különben az apátságnak jogigénye volt az

apátságnak Pozsony egyik legrégibb házához, az úgynevezett Ó-házhoz is.

(Ortvay i. ni. 11. 2—3. k.) Övék volt még Csákány, Gomba és Csütörtök a

Csallóközben Ez utóbbi helyen, a hagyomány szerint, állítólag részes káp-
talan volt, mely prépostból és 6 kanonokból állott. Ennek azonban okleveles

nyoma nincs. Valószín, hogy Csötörtök szép temploma mellett egykor kisebb
eziszterczi rezidenczia állhatott s ezt magyarázta félre a hagyomány. (V. ö.

:

Ipolyi Csallóköz épít. eml. F. IV. 2 116.)

Pozsony vármegye területén kezdetben elég tekintélyes birtokai voltak

az esztergomi érseknek is. 1297 táján például Lodomér érsek vajnori (Szls
vugy Prácsa) birtokát elcserélte a heiligenkreutzi apátság tardoskeddi birto-

kával. E szerzdést 1313-ban jóváhagyta Tamás érsek és 1317-ben I. Károly

Ugyancsak az érseké volt Vága, a mai Vág-Szerdahely, Vaj ka és

Püspöki a Csallóközben. Ez utóbbi helyen az érsekségnek várkastélya volt,

a melyet egyes érsekek elszerettel kerestek fel és nyaralóhelyül használtak.

Vajka, mint fennebb láttuk, az érseki nemes szék fhelye és középpontja
volt. Természetes, hogy püspöki jogon, a vármegye tekintélyes összeggel
emelte a tizedek révén az érsek jövedelmeit.

Magában Pozsony városában az esztergomi érseknek, a mai primási

palota helyén, már 1730 táján volt kisebb arányú székháza, a mely mögött
az érseki tized-udvar terült el. Ezt a házat a pozsonyiak állandóan püspök-
háznak nevezték.

A lelkészek e korban, inkább, mint bármikor, a nép valódi barátjai,

minden ügyes-bajos dolgaikban jogi tanácsosai voltak. Nem ritka eset, hogy
egyes plébánosok beiratkoztak az egyetemekre,
hogy ott a jogban jártasságot szerezzenek. így
például András récsei plébános 1430—33 között

tagja volt a bécsi egyetem jogi karának s ott a

jogi baccalaureatust el is nyerte.

A papság jövedelmeirl némi fogalmat alkot-

hatunk a szentgyörgyi plébánia alapító okleve-

lébl. Ugyanis Szentgyörgyi Sebs gróf 1345

nov. 11-én várkastélyában kápolnát építtetett s

annak gondozására udvari plébániát szervezett.

Az alapító levél szerint Budai Konrád, mint a

szent Lászlóról nevezett szentgyörgyi plébánia

els lelkésze, a kegyúrtól évenként 50 mér
búzát, egy szlt és öt font viaszkot kapott java-

dalmazás fejében. (M. 8. III. 708.)

Pozsony vármegye egyházi viszonyainak e

rövid kis vázlata is befejezetlen lenne, ha nem
említenk fel, hogy hazánk egyik legnagyobb
szentje, II. Endre király leánya, a Thüringiába
elszármazott herczegn, kit a hagiologia magyar-
országi Szent Erzsébet néven tisztel, a megye,
jelesül Pozsony város szülötte. Erzsébet 1207-ben

született és mint négy éves kis gyermeket
1411-ben jegyezték el Lajos thüringiai rgróffal.

Az eljegyzés szintén Pozsonyban folyt le, a hol

a magyar király Hermann tartományi gróf fényes

küldöttségét, mely a csecsem menyasszonyért
jött, fényes ünnepségek között fogadta. A megye
területén utóbb, mikor Erzsébetet az egyház a

szentek sorába iktatta, emelték az els Erzsébet-

templomot és pedig Kápolnán. A templom építi

magyarországi szent erzsébet. Farkas és Dávid furak voltak, a kik annak
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idején a kir. herczegnt, mini a magyar király bizalmasai elkísérték volt.

A templom ós plébánia építésére, illetve alapítására az engedélyt IV. Béla

adta meg 1244-ben. (V. ö. Ortvay i. m. I. 261. s köv. 11.)

Végül álljon itt a pozsonyi prépostok névsora, Ortvay összeállításában :

p̂ épos"ok

1209-ben Ubald; 1210-ben Benedek (Századok 1904 febr.) ; 1231-ben János;

1253-ban Smezald ; 1257-ben Pál mester; 1262-ben Vancsa István; 1277-ben

Antal, a kánonjog tudora; 1280-ban Pashál, a késbbi nyitrai püspök;

L284-ben A', mester; 1288-ban Román; 1289-ben Domokos; Haab utóbb váczi

püspök; 1294-ben Szemfin mester; 1302—1309. Szerafin; 1311-ben Fülöp.

1317-ben Albert; 1320-ban üresedésben; 1323—1328. Dörögdi Miklós, utóbb

esztergomi érsek; 1331—1332. Placenciai Jakab, utóbb csanádi püspök;
1333— 1341, Széchenyi Mihály, utóbb váczi püspök. Alatta Vörös Tamás, mint

helyettes, vezette a prépostságot; 1342-ben Humbert bibornok; 1343— 1350.

Pusterlai Vilmos, VI. Kelemen pápa káplánja. Alatta Márton, majd Péter

mködtek, mint adminisztrátorok; Vilmos prépost utóbb konstantinápolyi

pátriárka lett; 1352—1354. Kozma fia Balázs; 1358—1359. Márton: 1372-ben

Elderbachi Burghard ; 1374-ben Péter bibornok; 1381—1401. Zámbó Lörincz

;

1402-ben Usk János, Zsigmond király kanczellárja; 1404—1407. Sennberg

J'Uios : 1408— 1421. Jubar János: 1422—1429. sóvári Soós László; 1429-ben

Szeifried; 1432-ben Hamdburg János ; 1445—1453. Privigyei Mihály ; 1455—1486.

Schomberg (Schönberg) György, ki mint Mátyás király velenczei követe is

szerepelt ; 1486— 1498. Sánkfalvi Antal, utóbb nyitrai püspök, a király bizal-

masa és követe; 1502—1511. sánkfalvi Zele Miklós; 1514-ben Zeremlény

Ferencz; 1515—1521. Balbus Jeromos, a híres humanista, utóbb gurki püspök
és Ferdinánd fherczeg követe Rómában. 1522-ben zelei Aczél Ferencz;

1526-ban Újlaki Ferencz. (Ortvay Pozs. tört. I. III. k.)

A VÁRMEGYE SZEREPE A NEMZET TÖRTÉNELMÉBEN.

A XV. századig úgyszólván minden komoly veszély, mely hazánk
egén feltnt, a nyugat népeinek hatalmi törekvéseiben bírja kulcsát. Már
maga az államalkotás munkája, a megszilárdulás korszaka, a nyugattal való

folytonos ellenségeskedés között tölt el. Nagy szerencse, hogy mikor keleti

határainkon a török veszély hatásosabban jelentkezett, a magyar hadvezéri
székben s utóbb a trónon hatalmas alakok ültek, a kik a magyar névnek
tiszteletet és dicsséget szereztek és a nyugati határt nemcsak védeni, ele

szilárdítani és tágítani is tudták.

Ezzel az állandó nyugati veszedelemmel szemben éber rökként szere-

peltek a nyugati megyék : Sopron, Pozsony, Nyitra és Trencsén. Az életök

úgyszólván az önfeláldozó harezok lánczolatából jegeezült össze. Testükkel
védték a hazát. Szilárdságukkal, h hazafias ragaszkodásukkal gátat vetettek
a német és szláv áradatnak.

Ezt a szerepkört a nemzet politikai történelmében, exponált helyzeténél
fogva, kiválóképpen éppen Pozsony vármegye volt hivatva betölteni. És a
híven teljesített kötelességen messze túl men önfeláldozó készség hervad-
hatatlan babérokkal fedte be e vármegye sokszoros sebekbl vérz testét.

A honfoglalás és az azt követ kalandozások idejében mindenkor résen a boieszió

állott a vármegye lakossága és védte a betolakodóktól a külföldön harezolók
ellem ha iara"

hazáját. Szent István békére hajló, de a körülmények kényszerít hatása
alatt sokszor vad harczi zajtól eltelt kormányzata idejében, a küzdelmekbl
Pozsony vármegyének bven kijutott. 1010—1018 között lehetett, mikor István
a lengyelek hatalmas herczegével, Boleszlóval hadakozott. A változó sze-

rencsével folyó háború színtere Nyitra- és Trencsénmegyéken kívül Pozsony
vármegye volt. És e megyék szoros összetartásának sikerült is a veszélyes
ellenséget az országból kiszorítani.

1030-ban Konrád császár vezetett hadat az ország ellen. Míg a
fsereggel a Rába felé igyekezett, addig a cseh király kalandor fia, Bretiszláv,
Pozsony és Nyitra vármegyékre tört s azokat tzzel-vassal pusztította, lakosa i1

üldözte, rabszíjra fzte. A fsereg vereségének hírére a rablócsapat is

kivonult az országból.

35*
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111. Henrik
atai.

Pozsony nagy
ostroma.

A szerencsétlen vég Péter, Szent István méltatlan utódja, 1039—1040
telén Ausztriába tört, ott rabolt, gyújtogatott és foglyokat vitt magával.

Úgy ezen alkalommal, mint 1040-ben, mikor III. Henrik csehországi vállal-

kozása ellenében Bretiszláv segélyére ment, valószínleg a pozsonyi, nyitrai

és trencséni hadosztályokat vette igénybe.

Tudjuk, hogy Pétert a nemzet megfosztotta trónjától és helyébe Aba
Sámuelt ültette. A trónfosztott király Henrik császárhoz menekült, ki ezt az
alkalmat akarta kihasználni, hogy kedves tervét, Magyarország meghódítását
és hbéruralom alá helyezését keresztül vigye. Ürügyet erre Abának az
Üst markba való betörése szolgáltatott. Henrik ismételten nagy haddal jött

az országba. Mikor els izben jött, 1042 szeptemberében, a határ rzésével
megbízott sereg, értesülvén a császár nagy erejérl, felgyújtották Hamburgot
és a pozsonyi várat, hogy csapatainak biztos menedékhelyül ne szolgáljanak.

Természetes, hogy a bosszankodó ellenség annál nagyobb pusztítást vitt

véghez a vármegyében. Ez alkalommal a Garamig elrehatoló császár a

maga hbérének jelentette ki Pozsony vármegyét és az ország dunáninneni
részét s azt egy Árpád-házi herczegnek, némelyek szerint Domoszlónak, mások
szerint Endrének a kormányzására bízta. Azonban a herczeg, hadsereg
hiányában, nem tarthatta magát a királyhoz és nemzeti egységhez h
országrészben, és Aba közeled seregei ell visszamenekült Csehországba.
Pozsony vármegye területét tehát nem sikerült az országtól elszakasztani,

st a határ ezután is a Szárhegyig terjedt s a Lajta-Szárhegy között fekv
föld, meg Hainburg vára továbbra is magyar fennhatóság alatt maradt.

Mikor a ménfi vesztett csata, Aba hbéri esküje és olygarchikus

hajlamai végsig elkeserítették a magyar népet, és Endrében, az Árpád-házi
herczegben kereste önállóságának megmentjét, az új király, I. Endre, még
a bels villongások elfojtása eltt arra igyekezett, hogy a határokat, kivált

Pozsony és Sopron vármegyékben megersítse, ellentálló képességüket emelje.

Nagy szükség is volt erre, mert Henrik császár, ki a dolgok ily fordulatával

megelégedve nem volt, újabb hadjáratot tervezett az ország ellen. Az ellen-

ségeskedés tényleg már 1050 elején megkezddött. A császár rokona, Gebhard
püspök megjelent az ország határán, megtelepedett az idközben ismét német
kézre került Hamburgban s onnan nyugtalanította Pozsony vármegyét.

A nyugati megyék hada azonban csakhamar megjelent Hainburg alatt, azt

megostromolta, felgyújtotta és kizsákmányolta. E hírre a német hadak er-
sítést kaptak és azonnal hozzáfogtak Hainburg felépítéséhez, hogy ez hadi

míveleteiknek kiinduló pontja lehessen. Azonban a pozsonymegyei hadak
folyton nyugtalanították ket, úgy hogy a német sereg csak nagy erfeszí-

tések mellett tudta az erdítéseket befejezni.

A császár 1051 augusztus végén roppant haddal érkezett az ország-

határához s hadseregét három részre osztotta. Az els had Bretiszláv és

Welf karantán herczeg vezetése alatt állott. Ennek az volt a feladata, hogy
Pozsony alatt keljen át a Dunán és a balparton haladjon elre. A másik
rész, a hajóhad, Gebhard püspök vezetése alatt Pozsony felé igyekezett,

részint, hogy az els had átkelését fedezze, részint, hogy a Dunán lefelé

haladva, az összeköttetést a két szárazföldi had között fenntartsa, azokat

élelmiszerekkel és hadi eszközökkel ellássa. A harmadik had, a fsereg, a

császár személyes vezetése alatt, a Zala forrásai fell közeledett. A portyázó

seregnek tehát leginkább Pozsony vármegye területe volt kitéve.

A császár nagyarányú készüldésének óriási kudarcz lett a vége. Endre
király és testvérének, a geniális hadvezetnek. Béla herczegnek sikeres

intézkedése következtében, a német fsereg csúfos vereséget szenvedett és

rendetlen futásban keresett menedéket. Gebhard a magyarok cselvetése követ-

keztében, önmaga sülyesztette el hajóit és rémülten menekült, a Bretiszláv

és Welf vezetése alatt álló sereg pedig, miután a német krónikák semmit
sem mondanak mködésérl, valószínleg csekélyebb jelleg portyázás után,

a nélkül, hogy akárcsak Pozsonyt is megvédhette volna, szintén visszavonult

hazájába.

III. Henrik császár a csúfos kudarczot kiköszörülni vágyván, 1052-ben

ismét megjelent az ország határán. Ez alkalommal az egész hadjárat Pozsony-

vármegye területén folyt le.
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A császár ugyanis július vége felé megjelent szárazföldi és vízi seregével

Pozsony alatt és megkezdte a vár ostromát. Pozsony vára azonban ekkor

már, kétségtelenül Béla herczeg elrelátásából, hatalmasan meg volt ersítve

s nagyszámú, kipróbált vitézségit rséggel megrakva. így történt, hogy bár

a császáriaktól a kapuk elé állított katalpulták mázsás köveket hengergettek,

bár a német sereg bosszúvágytól égve, rendületlen kitartással támadott, a

vár az ostromnak mégis sikeresen ellentállott, st a városbeliek ki-kirohantak

a várból és gyzelmesen hadakoztak az ostromlókkal. Ekkor történt, hogy
egyes ügyes védk — a hagyomány szerint Zotmund búvár - észrevétlen

kiosontak a várból, megközelítették az ellenséges hajóhadat, azokat meg-
fúrták és elsülyesztették.

Nyolcz hétig tartott már a sikertelen ostrom. Bebizonyosodott, hogy ix. Leó pápa

Pozsonyt a császár hadai bevenni képtelenek. Most már tehát csak az volt

a németek vágya, hogy tisztességes visszavonulást rendezhessenek. Bíztak
IX. Leó pápa tekintélyében, ki e válságos pillanatban Pozsony alá érkezett

s a hadvisel felek között a közvetít szerepét elvállalta. Azonban a császár

minden mesterkedése hasztalan volt. Ámbár reá bírta a pápát, hogy igye-

kezzék Endrét, esetleg egjdiázi átokkal való fenyegetés árán, a császárnak
kedvez békére bírni, mégis Endre állhatatossága gyzött, a német sereg-

kudarcza nyilvánvalóvá, visszavonulása dicstelenné lett s a német krónikák
kénytelen-kelletlen beismerik, hogy Pozsony sikertelen ostromával örökre
elveszett Magyarország meghódolásának lehetsége.

A Salamon király alatt kitört belvillongások idejében Pozsony vár- Sp*™°" £™ly

megye királypárti volt. Salamon anyja és német származású felesége Judit,

felváltva, hol Mosonyban, hol Pozsony várában tartózkodtak. Mikor pedig
a magyarádi csatában a nyughatatlan lelk Salamon elveszte seregét és

koronáját. Pozsony vára nyújtott neki biztos menedéket.
Salamon, hogy országát visszanyerje, IV. Henrik császárhoz fordult

segélyért, kit hosszas reábeszélés után sikerült is ügyének megnyernie.
1074 augusztusának második felében indult el a császár Magyarország felé.

Géza és László azonban nem szándékoztak ez alkalommal ütközetbe bocsát-

kozni s azért megelégedtek azzal, hogy az ersebb várakat rséggel meg-
rakták és Pozsony, Nyitra, Bars vármegyék területét, a melyeken a császári

seregnek felvonulnia kellett, a szó szoros értelmében pusztává, lakatlanná
tették, k maguk pedig visszavonultak az ország belsejébe, onnan figyelvén

kémeik által a császári sereg mozdulatait. Tervök bevált. IV. Henrik elrehatolt
ugyan a Garamig, de onnan, képtelen lévén a sereget élelmezni, gyors
menetekben vonult vissza Pozsonyig, s miután birtokba vette Mosony vidékét,

melyet Salamon maga ajánlott fel neki, azzal a biztatással, hogy nemsokára
ismét visszatér, seregestül hazament.

Alig távozott el a császár, már is megjelent Pozsony falai alatt László
k5̂ üi'Záífa

Z

po-
herczeg serege és ostrom alá vette a várat, vagyis inkább körülzárta a zsonyt.

várost. Salamon vitézei ki-kijöttek és bajvívásba bocsátkoztak László vité-

zeivel. Salamon maga járt ell jó példával. Két-három ellenséggel is szembe-
szállott, de Lászlót félve kerülte. Méltán. Az hatalmas

/
karjától épp úgy

félt mindenki, mint a hogy bizalma volt jó szíve iránt. így történt, hogy
mikor a vitézek a körülzárt városban szükséget szenvedtek, sok esetben
kij íittek Lászlóhoz és herczegi bséggel, keresztény kegyességgel ellátta

ket eledellel s azután ismét visszabocsátá ket a várba, urukhoz.
Pozsonynak ez ostromáról érdekesen beszél Márk krónikája, legenda-

szer elemekkel vegyítvén a történelmi magot. „Egykor László, — mondja
a krónika, - déli pihenés alatt a vár alá ment s meglátván Salamon,
hogy vitéz j, czímerét kicserélvén, nem ismeré fel, hogy László lenne és

kiméne elébe. De László sem ismert rá Salamonra. Salamon vitézei pedig a
vár falain ülve nézik vala ket és Salamon azt nemes vitéznek véli vala s

azért kedve kerekedett vele megvívni ; mihelyt azonban hozzá érkezett és

arczát megtekintette, két angyalt látott László feje fölött tüzes karddal
repkedve és ellenségeit fenyegetve. Minek láttára Salamon a várba futa.

S vitézei mondák neki : Uram, mi dolog az, a mit láttunk ? Sohasem láttunk
téged két vagy három ember ell szaladni, miért hát most ? Kiknek monda

:

Tudjátok meg, hogy ember ell nem szaladtam volna ; de az nem ember,
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meri tüzes karddal oltalmazzák. Minek hallatára csodálkoznak vala és ettl
fogva tle még inkább kezdtek félni."

I. Géza király meghalt, Lászlót a magyarok nagy lelkesedéssel királyukká
avatták és Salamon még mindig tartotta magát Pozsony várában. Végre is

a szent élet László, uralkodása negyedik évében, békejobbot nyújtott neki
s felszabadítá a várat a. hosszas ostromzár alól.

[«irik 1108 szeptemberében ismét a német és cseh sereg pusztitott Pozsony
vármegyében. Ez évben ugyanis V. Henrik, ki III. Henrik nyomdokaiba
óhajtott lépni, ismét szerencsét próbált a németek kedvencz eszméjével,

Magyarország meghódításával. Felhasználta a Kálmán király és Almos
berezeg között kitört viszályokat és szövetségesül nyervén meg a cseh
Szvatoplukot, nagy sereggel tört az országra. Henrik a fóliáddal Pozsony
vármegye területén táborozott és a pozsonyi várat hetekig ostromolta. Azonban
sikert nem tudott elérni, s mikor a Trencsén fell mköd Szvatopluknak
sietve távoznia kellett, a császár is, unva az eredménytelen ostromot, némi
zsákmányolás után, visszatért országába.

Hosszabb ideig tartó küzdelmek színhelyévé avatta Pozsonymegyét a
Borisz trónkövetel érdekében megindult mozgalom. Borisz, Kálmán király

elzött nejének, Eufemiának fattyúnak vélt fia, hogy a magyar trónra

támasztott igényeit kielégíthesse, miután III. Boleszlóval való szövetkezése

kudarczot vallott, több évi szünet után újra fellépett és III. Konrád német
császárhoz fordult pártfogásért. A császár II. Wladiszláv cseh berezeg aján-

latára, hajlott a reábeszélésre és maga olasz ügyekkel lévén elfoglalva,

Borisz védelmével Henrik osztrák rgrófot és bajor herczeget bízta meg.
Henrik, ki Jasomirgott melléknevén ismeretes, nem találta még elég

alkalmasnak az idt, hogy egyenesen beleavatkozzék a dologba, ellenben

megengedte, hogy Borisz, ha tud, zsoldosokat gyjtsön a német földön.

Borisz tehát utána látott dolgának s megnyervén Pengén Henrik, meg Plein

Liutold grófokat, lázas sietséggel gyjtött össze egy sereget s azzal 1146

húsvétján észrevétlenül megjelent Pozsony alatt. A vár Julián ispán rizetére

volt bízva. Ez azonban vagy nem vigyázott eléggé, vagy titokban Borisz

híve volt, mert a csaknem bevehetetlennek tartott vár az ostrom els
éjtszakáján a németek kezére került.

II. Géza hírét vévén a dolognak, rögtön serege élére állott és sietett a

vár felmentésére. Különféle ostromszerei dolgozni kezdtek, nyilasai a várat

körülrajzották, s közben követei puhatoladztak, hogy mi volt az oka e

gyors és váratlan támadásnak. Mikor pedig megtudta, hogy a német csapat

Borisz zsoldosaiból áll, abbahagyta a nehézkes ostromot és alkuba bocsát-

kozott a zsoldos haddal; ennek vezérei pedig belátván, hogy ez id szerint

sem a császár, sem a regensburgi püspök ellen hadakozó Henrik herczeg

segélyükre nem lehet, 3000 márkáért — körülbelül 71000 forint — átadták

Gézának a várat és hazamentek. Csak természetes, hogy a zsoldos hadtól a

vármegyének Pozsonyhoz közelebb es része és Dévény vidéke sok kárt

szenvedett, azonképpen emberben, mint jószágban.

Tudjuk, hogy a XII. század nagy eseményében, a kereszténység hatal-

mas mozgalmában, a keresztes háborúkban, jobbára szenvedlegesen, hazánk
is részt vett. A keresztes hadak jórésze Magyarországon vonult végig,

sokszor nem csekély károkat okozva. A nyugatról keletre induló nagy
emberáradat, a források adatai szerint, a Dunántúl vonult végig, de azért igen

valószín, hogy a sokszor országos csapásnak minsíthet átvonulások

Pozsony vármegyét is jelentékenyen sújtották. Tényleges adat arra, hogy a

keresztesek Pozsonyban is tanyáztak, csak egy van. Ez 1189-bl való, a

mikor tudjuk, hogy I. Frigyes császár a város falai között töltötte pünkösd

ünnepét. Itt fogadta nagy és fényes gylésben a keresztes hadat ; itt adta át

fiának, Henriknek a királyi hatalmat; itt osztá szét fiai között birtokait; innen

indult, búcsút véve országa népeitl, a sváb herczeggel, a meiseni rgróffal,

számos püspökkel és fúrral Keletre, Saladin szaraczén király ellen,

ív. Béla, IV. Béla, a szerencsétlen muhi csata után, védinek kisded seregével

Nyitrán keresztül Pozsonyba menekült. Úgy vélekedett ugyanis, hogy itt az

osztrák herczeg szomszédságában leginkább biztonságban lehet. Keseren
csalódott. Kit barátjának vélt, legádázabb, legiovagiatlanabb ellensége volt.
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1241 április közepe lehetett, mikor IV. Béla, holtra fáradva, Pozsonyba
érkezett, hol családja már várt reá. Az osztrák herczeg, mondja az egykorú
kútf, ezt hallván. ..szívében ellene gonoszt forralva, barátság színe alatt

eléje jve" . . . egyéb vigasztaló szavak közt arra kérte a királyt, hogy a

Dunán keljen át, hogy ott biztosabban pihenhessen és idzhessen. Béla
engedeti a hívó szónak, elhagyta Pozsonyt és átment Hainburgba, osztrák

területre. Itt a herczeg fosztogatni kezdte a szegény királyt, nagy összeg

pénzt és sok értékes kincset, meg Mosony, Sopron és Vas vármegyéket
zsarolván ki tle. A király csak nagy nehezen szabadult a zsaroló vendéglátó
osztrák kezébl és nagy lehangoltsággal menekült tovább a tengerpart felé.

A gyzelmes tatár sereg egy része május elején özönlötte el Pozsony
vármegyét. Teljesen letarolta a mezket, egyes községeket, mint Lamacsot,
elpusztított, bevette Pozsony külvárosait, Széplakot és Vödriczet, de magát a

várat megvenni nem tudta.

A nagy csapás, mely Magyarországot érte, nem akadályozta a jó német bosszuid_ had-

szomszédot, hogy meg ne kísértse az országra való hagyományos vágya-
ara
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kozását kielégíteni. Frigyes osztrák herczeg ugyanis, teljesen védtelennek
képzelvén az országot, rablócsapataival betört Pozsony vármegye területére.

Ott azonban embereire talált. Huntpázmán Tamás unokái, Kozma és

Ehells. a Szentgyörgyi és Bazini grófok, hadaikkal útját állották és

megvédték a vármegyét. Kozma ugyan tizenöt sebbel borítva fogságba
került, de Ehells mégis visszaverte az osztrákot. Utóbb, mikor IV. Béla
ismét visszatért országába, bosszuló hadjáratot indított az áruló Frigyes ellen.

A hadat Ehells pozsonyi ispán vezette, egyik gyzelmet a másik után
aratván a gylölt ellenségen. A hadjáratnak béke vetett véget, a melyben
Frigyes a kicsikart három vármegyérl lemondott.

Azokban a hosszadalmas harczokban, a melyek IV. Béla és utóbb V. oitokár-féie

István, meg II. Ottokár cseh király között folytak, Pozsony mindvégig
szerepet játszott. 1254-ben, a budai értekezleten megállapított elvek alapján,

Pozsonyban köttetett meg a béke, mely a két uralkodó között, fleg Stiria

uralmára nézve, modus vivendit állapított meg. II. Ottokár és IV. Béla
május elején találkoztak Pozsonyban és írták alá a békeokmányt.

Azonban a béke nem volt tartós. Stiria, melynek a Murán innen es
vége magyar kormányzat alá ln helyezve, elégedetlenkedett s Ottokár
védelme alá helyezkedett. Ottokár, a csehek királya és osztrák herczeg, a

pozsonyi béke alapján Stiria Murán túl es részének ura lévén, kapva kapott
az alkalmon, hogy egész Stiriát mindinkább hatalmasodó jogara alá hajtsa.

így tehát az ellenségeskedés a magyar és a cseh király között, 1260-ban
újra kitört.

Az osztrák és cseh hadak a marcheggi mezn állottak, a magyar
hadak a Morva balpartján, Dévény és Magasfalu között, Zohorig, Stomfáig,
Másztig, st Pozsonyig helyezkedtek el. Több napig farkasszemet nézett

egymással a két sereg a nélkül, hogy az elválasztó folyón az átkelést

bármelyik is megkísérlette volna. Végre is unván e tétlenséget, fegyver-
szünetet kötöttek és kölcsönösen megegyeztek, hogy Ottokár serege vissza-

vonul, a magyar had pedig átkel a folyón. így is történt. 1260 július 12-én
keltek át a magyarok és az István herczeg vezetése alatt álló kunok
azonnal meg is kezdték a támadást. Azonban e könny lovasok képtelenek
voltak az ellenség nehéz vérteseinek sorát megingatni. És ez a körülmény
eldöntötte a csatát. A magyarok hátráltak és menekülve vonultak vissza a
Morva vize mögé.

IV. Béla még át sem lépte volt a folyót, mikor István ifjabb király

elhamarkodott támadást intézett. tehát, látván a menekülket, teljes

rendben vonta vissza csapatait egész Pozsonyig. Ellenben István serege
teljesen szétrebbent s maga a vezér Stomfa irányában menekült el.

A diadalmas csehek, kik az egész magyar tábor felszerelését zsák-
mányul ejtették, nem merték üldözni a magyarokat, és fseregük nem is

lépte át a határt. Ellenben Ottokár igen szívesen fogadta Béla király követét,

Roland nádort, a volt pozsonyi fispánt és készséggel kötötte meg 1261-ben
a békét, a melyben IV. Béla lemondott Stiriáról.
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Tudjuk, hogy IV. Béla és fia V. István között hosszas és áldatlan

harczok dúltak. Évek során át emésztette a visszavonás tüze a magyar
ert, bénította hatalmát. A királyi család egyes tagjai, különösen Margit, a

Margitsziget szent apáczája, az ország jobb belátású urai, st a pápák is,

kérve kérlelték a hadakozó atyát és fiút; de állandó békét elérni nem tudtak.

Végre L262-ben sikerült az elkeseredett felek között egyezséget kötni. Ezt az
egyezséget az esztergomi érsek, a kalocsai, és a váczi püspökök, János
aradi prépost és a szebeni prépost jelenlétében, Pozsonyban kötötték meg,
s ha ez által nem is sznt meg a harag az apai szívben, de legalább a
nyílt ellenségeskedés sziint meg és elhamvadt a polgárháború üszke.

Alig hunyta le IV. Béla fáradt szempilláit és alig foglalta el V. István
a régóta ('(hajtott trónt, máris forrongani kezdett az ország. IV. Béla odaadó
hívei, félve az új király bosszújától, egymásután hagyták oda az országot.

Elsnek ment Anna, V. István nvére, és magával vitte a koronázási kincseket.

II. Ottokárhoz menekült. Az pártfogását keresték a magyar urak is, mint
Németújvári Henrik sziavon bán és mások.

A két király azonban most még nem látta alkalmasnak az idpontot
arra, hogy egymás ellen hadba keljenek s azért csakhamar fegyverszünetet
kötöttek. E czélból találkoztak is a Duna egyik szigetén, mely valahol Pozsony
táján, a megye területén feküdt. II. Ottokár kijelentette, hogy a koronázási
ékszereket csak mint Anna jogait biztosító zálogot tartja magánál és kész
azok biztosítására Istvánnál négyszer annyi érték ékszert elhelyezni ; a

fennforgó sérelmek és vitás pontok elintézésére pedig, kölcsönös megegye-
zéssel, négy-négy tagból álló bizottságot küldtek ki, s hogy ezek nyugodtan
tárgyalhassanak, a fegyverszünetet 1271 nov. 11-éig terjesztették ki.

A fegyverszünetet azonban a két fejedelem nem annyira a békés
tárgyalásokra, mint inkább fegyverkezésre használta fel. St a nyilt ellen-

ségeskedés még jóval a fegyverszünet lejárta eltt tört ki. A fegyverszünet
megsértését kölcsönösen egymásra fogták, s míg István Ausztriára tört és

azt pusztította, addig Ottokár, nagy sereggel, az általa alapított Maréhoz
táján átkelt a Morván és elfoglalta Stomfát, melyet azonban csak hosszas
ostrom után tudott hatalmába keríteni. Stomfa alól azután, a stomfa—pozsonyi
úton, Dévény alá kerülvén s ezt elfoglalva, Pozsony ostromához fogott. A várral

azonban nem igen boldogult volna, ha az árulás nem siet segélyére. így
azután elesett Pozsony és a vad cseh sereg szabad utat nyert a vármegyébe,
az országba. Tzzel-vassal pusztító hadai, mint a sáskajárás a mezt, úgy
tarolták le Pozsony vármegyét. Elesett Szentgyörgy, Bazin, elfoglalta Nagy-
szombatot, bevette Vörösvárt és az útjába akadt ..tornyos várakat", sánczos

mezvárosokat. Diadalmas hadai mindenütt pusztítva, egész a Garamig hatoltak

elre. Ekkor azonban hírét vette, hogy István nagy haddal áll a Dunántúlon és

hátmögül akar reá törni. Sietve visszament tehát Pozsonyba s ott átkelt a

Dunán, hogy így a királyi sereggel szembekerüljön. Hosszas és gyakori

összecsapások után, V. Istvánnak végre is sikerült Ottokárt az országból

kiszorítani s vele békét kötni.

A békekötési okmányt, a melyet V. István részérl a veszprémi püspök,

Egyed tárnokmester és pozsonyi fispán, Roland bán és Benedek aradi

prépost fogalmaztak, a magyar király 1271 júl. 3-án Pozsonyban, a cseh

király júl. 14-én Prágában írta alá. E szerint Ottokár visszaadta az általa

elfoíiíalt várakat ós városokat, ellenben István lemondott az Anna által elvitt

kincsekrl és elismerte Ottokárt Krajna és Karintia urának.

A béke, némi megszakítással és kölcsönös csipkedéssel, 1273-ig tartott.

1272-ben István meghalt, és utódja: IV. László ellen, az Abák hatalmas

nemzetsége, meg Egyed pozsonyi fispán lázadást szítottak, Bélát, Ottokár

sógorát, a macsói bánt óhajtván a királyi székbe ültetni. A lázadást ugyan
hamar leverték a király h emberei, de Egyed árulása által Pozsony vára

és a vármegye jó része Ottokár kezére került.

Az a körülmény, hogy Egyed II. Ottokár udvarában szíves fogadtatásra

talált, még jobban haragra lobbantotta régi haragosát, Németújvári Henriket

s azt eredményezte, hogy e hatalmas fúr vezekelni jött a magyar udvarba.

Mint szenvedélyes ember, okozta azután, hogy a cseh és a magyar király
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közölt ismét háborúra került a dolog. Összeszólalkozott ugyanis a Margit-

szigeten Béla macsói bánnal, kardot rántott ellene és leszúrta.

Ottokár, sógora meggyilkolásáról hírt vévén, kijelentette, hogy az

li'71-iki békét a magyar király megszegte s a békéltet magyar követekkel
szóba sem állott, A magyarok tehát, látván, hogy a háború úgy is elkerül-

hetetlen, megelzték Ottokárt, betörtek Stájerba és Morvába s azt pusztí-

tották. E közben Egyed mester is megbánta megtévelyedését, elhagyta
Ottokár udvarát, visszajött Pozson}'ba s az Ottokár kezén lev várat

csellel visszavette. Természetes, hogy Pozsony várával együtt a vármegye
is felszabadult a cseh járom alól s ers magyar sereg szállotta meg. A morva
és cseh hadak pedig Nyitrára vetették magukat s azt csaknem teljesen

elpusztították.

A királyi hadak eleintén szerencsével mködtek és Laa várában magát
Ottokárt is komolyan szorongatták. Mikor azonban a cseh hadak mintegy
60,000-re szaporodtak fel, a magyarok jónak látták, hogy Pozsony alól a
biztosabb Dunántúlra vonuljanak vissza. Ottokár pedig, Egyed ispán hsies
védelme ellenére, csakhamar bevette Pozsonyt s elfoglalta a Kis-Kárpátok
aljában elterül egész vidéket, a várakkal és városokkal egyetemben. Gyzelmes
hadjáratainak az a hír vetett véget, hogy a Frankfurtban egybegylt német
választófejedelmek versenytársát, Habsburgi Rudolfot római császárrá válasz-
tották meg.

Ottokár' távozása után IV. László vezérei : Egyed pozsonyi fispán,
Roland nádor és Joakim tárnokmester egymásután visszafoglalták a csehektl
a pozsonymegyei várakat ; így Nagyszombatot, Detrekt, st valószínleg
magát Pozsonyt is.

IV. László hosszas habozás után végre teljes szövetséget kötött Habs-
burgi Rudolffal, kinek 1278 augusztusában, II. Ottokár ellen, segélyére is

sietett. A magyar sereg Pozsonj^ vármegyében gylt egybe, Marcheggnél
egyesült Rudolf hadaival és Stilfried táján a csehek fölött fényes gyzelmet
aratott. Az ütközetben maga II. Ottokár, Pozsony vármegye állandó réme is

elesett. Tudjuk, hogy a király e fényes diadal emlékét a pozsonyi ferenczrendi
kolostor és templom építésével örökítette meg.

Azonban IV. Lászlónak a kunok iránt való szerencsétlen elszeretete PáPai kö
h

vet

sok bajt és visszavonást hozott az országra. Annyira ment a király dorbé-
zolása, hogy a magyar fpapság és furak utóvégre is Rómához for-

dultak közbenjárásért. Meg is jött a közbenjáró, Fülöp fermói püspök sze-

mélyében, a ki mindenekeltt Budán zsinatot tartott, hogy ott az elvadult
erkölcsök javítását czélzó intézkedéseket tegyen. A király azonban szét-

kergette a zsinatot és Fülöp, a pápai követ Pozsonyba vonult, a honnan a

pápát a történtekrl értesítette, a királyt pedig egyházi átok alá vetette.

Ily körülmények között nem csodálhatjuk, hogy az olygarchikus a Német-

törekvések dúsan tenyésztek. Legveszélyesebb jelleg volt ezek között a poTcfnyban.

Xémetújváriak lázongása, a kikhez több kiváló fúron kívül, a Pécz nem-
zetségbeli Apor vajda is csatlakozott. A harcz, a hatalmaskodó kényurak és

a király között, leginkább a Dunántúlon folyt le, de kihatott a dunáninneni
részekre is és beavatkozásra bírta Albert osztrák herczeget, mint a Német-
új \ áriak pártfogóját.

A Németújváriak 1286-ban támadták meg Pozsonyt és be is vették.

Innen intézték azután rablóhadjárataikat a vármegye területére. Apor ugyanis
ki-kitört a várból és égette, pusztította a királyh pozsonyi nemesek birtokait,

így a többi közt Péterfia János pozsonyi fispán Trne meg Nyék nev
váracsait.

A pozsonyi nemesség végre is elunta a sok garázdálkodást és felkelt

a kényurak ellen. János ispán vezetése alatt megjelentek a várjobbágyok,
meg Sándorfia Károly eomes fegyveresei és mások. Küzdelmük sikeres volt,

Leverték és megszalasztották Apor seregét és megnyitották Pozsony felé az
utat. Azután reá törtek a várra s azt, bár Sándorfia Károly a vödriczi
torony ostrománál súlyosan megsebesült, dicsséges küzdelem után, 1287
január végén bevették. A király meg is jutalmazta a hozzá h pozsonyiakat
és márczius 20-án a szászi, légi és hódosi várnépeket az ország nemesei
közé emelte.
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Róbert Károly

Azonban Pozsony oem soká maradt a király kezén. Még 1287 tavaszán,

úgy április táján, megjelent a vármegye területén Albert osztrák herczeg
hada, az alatt az ürügy alatt, hogy László királyt védi a Németújváriak
ellen; de tényleg azért, hogy a Magyarország nyugati részeire támasztott
jogosulatlan igényeinek érvényt szerezzen.

.. .\ polgárok közmegegyezéssel bebocsátották Albertet", de a vár ellent-

állott. Ezl azután megostromolta és bevette. Hangoztatta ugyan, hogy a várat
IV. László óévében veszi birtokba, de tényleg úgy viselkedett, mint egykor
II. ( >t tokár. Nyúzta, kínozta a vár népét, úgy hogy a „pozsonyvárosi vendég-
népek" csakhamar elszéledtek, a várat pedig német rség szállotta meg.
Azután a zavarosban tovább halászva,, lassan, de biztosan haladt elre. Elfoglalta

Szentgyörgyöt és Bazint, melyet Ábrahám comes csak úgy tudott vissza-

kapni, hogy túszul adta egyik leghívebb emberét. Hatalmát Albert kitérj észté

ily módon Pozsony vármegye egész nyugati, kárpátalji részére és Nyitra
varmegye nyugati nyúlványaira: Sasvár, Miava tájára.

Ezt a folytonos foglalást végre is elunta a nemzet és III. Endre kénytelen
\nlt Albert herczegnek, kinek egykor vendégszeretetét élvezte, hadat üzenni.

Míg a királyi sereg a Duna jobb partján gyülekezett, addig Vörös Ábrahám
pozsonyi alispán a pozsonymegyei had élén Nagyszombat mellett megtámadott
egy német sereget és azt hosszú és véres küzdelem után megverte. Utóbb e

sereg Csák Máté vezetése alatt Pozsonyt is megostromolta, de a támadás
nem sikerült és Vörös Ábrahám súlyosan megsebesült.

A magyar sereg ez alatt betört Ausztriába, meg-megtámadta Bécset és

úgy elpusztította a vidéket, hogy többé már a saját élelmezésére sem volt

alkalmatos. Albert, ki Bécsbe szorult, végre is kénytelen volt békét kötni

és a Magyarországban elfoglalt várakról, többi közt Pozsonyról, meg Nagy-
szombatról lemondani. A béke értelmében a magyar foglyokat köteles volt

Hamburgba szállítani, ellenben a német foglyokat Pozsonyban gyjtötték
össze és így bocsátották szabadon. A békeokmány aláírása czéljából III. Endre
és Albert Pozsonytól nem messze, a mai Köpcsénynél találkoztak. Itt ünnepelték

meg Tedeummal és lakomával a megkötött békét és aláírták az okmányt. Estére

járt az id, mikor III. Endre a találkozóról Pozsonyba tért megpihenni. Ez alka-

lommal nyerte Pozsony a királytól nagy szabadalmi levelét, jövend felvirág-

zásának e hatalmas alapkövét.

A következ évben Henrik fia Miklós, a volt nádor, újra rajta ütött

Pozsonyon és elfoglalta. Ám hamar ott termett Csák Máté ispán és most
már királyi flovászmester, Vörös Ábrahám alispán, meg Hertlin pozsonyi

bíró és a várost szerencsésen visszafoglalták.

Az Árpád-ház kihaltával Pozsony, mint III. Endre özvegyének, Ágnesnek
hitbére szerepel és mint ilyen Frigyes osztrák herczeg kezére került. Mikor
azután az ellenkirályok letnésével, hosszas kísérletezés után sikerült a pápai

udvartól kegyelt Róbert királynak trónjában megszilárdulnia és Rudolf

osztrák herczeggel szövetségre lépnie (1304), jutott ismét végleg vissza a

magyar király kezébe. Mindazonáltal ez idben is magyar érzelm maradt,

RÓBERT KÍROLY PECSÉTJE.
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NAGY LAJOS.

úgy a város, mint a vármegye és

élnk szerepet játszott a királyság
megszilárdulásában már az által is,

hogy a pápai követek: Boceasino
Miklós ésGentilis bibornok, kiknek
erteljes és okos politikája ered-

ményezte a sokat szenvedett ország
konszolidálását, állandó lakóhelyü-
ket itt tartották. Itt esküdtek egy-
másnak 1304-ben, a legelkelbb
magyar és osztrák furak jelenlété-

ben, véd- és daczszövetséget Róbert
Károly meg Rudolf; itt ült össze

az 1309-iki híres egyházi zsinat;

innen van keltezve a legnagyobb
magvar kényúrnak, az ország bé-
kéjét és egységét évtizedek hosszú
során át zavaró Csák Máténak ki-

közösítése ; itt volt az 1311-iki

zsimit ; itt ratifikálták az 1328-iki

braeki békét; itt újítja meg 1331-

ben I. Károly Ottó és Albert osztrák
herczegekkel az atyjukkal 1314-ben
kötött szövetséget és módosítják
János cseh király kizárásával a

brucki békét; itt találkozik a király

1336-ban János cseh királylyal; itt

ersítette meg 1337-ben az emsi
békét, valamint azt a szövetséget,

a melyet János cseh királylyal, Albert és Ottó herczegekkel, Károly morva
rgróffal és János tiroli gróffal kötött s végre, midn e sok szövetség és

békebiztosítás daczára ellentétek merültek fel az osztrákok és magyarok
között, itt ült össze az egyeztet bizottság és kidolgozta azt a tervezetet,

mely az ország békéjét hivatva volt nyugat fell hosszú idkre biztosítani.

Nagy Lajos dicsséggel telt kormányzata idejében épp úgy, mint már
Róbert Károly alatt is, a vármegye területe hosszas békét élvezett s anya-
gilag megersödött. Nagy Lajos is többször megfordult Pozsonyban és ismé-
telten megújította innen az osztrák herczegekkel való szövetséget. Legneve-
zetesebb volt azonban 1361-iki pozsonyi tartózkodása, a mikor Ausztria,

Stájer, Krajna, Karinthia fejedelmei és legelkelbb urai adtak itt egymásnak
találkozót, hogy hódoljanak a nagy magyar királynak és esküjökkel, meg
aláírásaikkal bizonyítsák szövetséges voltukat.

Zsigmond király uralkodása idejében Pozsony úgyszólván az ország
fvárosa volt. Már mikor magyar földre lépett, hogy itt lábát mint Mária
királyné férje és az ország jövend ura megvesse, nagy gondot fordított arra,

hogy a pozsonyiak kegyét megnyerje. Igaz, hogy könnyelm természetéhez
híven, a várost már 1385-ben a morva fejedelmeknek, Jodoknak és Prokopnak
elzálogosítja; de e hibáját hamar jóváteszi és attól kezdve elszeretettel

munkál a város és a vármegye felvirágzásán.

1402-ben Zsigmond — Pozsonyban ez az eddig ismert els eset -

országgylést tart. Összehívta az ország rendéit azért, hogy elébök térj eszsze

az Albert osztrák herczeggel kötött egyezséget, a mely szerint a két fejedelem
egymást kölcsönösen támogatja, és Zsigmond, az esetre, ha örökös nélkül
halna meg, utódjává Albertet teszi. Az ország rendéi ezt az egyezséget el

is fogadták és Albert esetleges igényét a magyar trónra, megersítették.
1411-ben, mikor Zsigmond római császárrá választatott, az országgylés
ismét Pozsonyban ült össze, új adókat szavazott meg kitüntetett királyának
és esküvel fogadta, hogy Zsigmond leányát, Erzsébetet, Albert berezeg
jegyesét, a magyar korona törvényes örökösének elismeri.

1429-ben a király Pozsonyban fontos tanácskozást tartott a husziták
követeivel. Erezte, hogy ez a mozgalom sok bajt fog okozni Magyarországnak

Nagy Lajos

Zsigmond.

Az els po-

zsonyi ország-
gylés.
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Birodalmi
gylés

lyban.

A husziták.

is ós azérl szerette volna azt idejekorán megszüntetni. Azonban a fanatikus

néppel lehetetlen volt egyezkedni és a hosszas tárgyalások nem eredményeztek
egyebet, mint két hónapi fegyverszünetet.

A királyt különben köszvénye sem engedte Pozsonytól távozni s így
történt, hogy a város egy idre nemcsak az országnak, de a római császár-

ságnak is középpontja volt. Ide hívta meg Zsigmond április végére a biro-

dalmi törvényszéket, a melynek bírái között magyar urakat is alkalmazott,

sl november havában, az eredetileg Bécsbe egybehívott német birodalmi
országgylés is Pozsonyban ült össze. A német rendeket igen elkedvetleníté

az a körülmény, hogy éppen az általuk, ha nem is gylölt, de nem is kedvelt
Magyarországban kell lésezniök. Fokozta kedvetlenségüket az is, hogy
Zsigmond a tanácskozások vezetésére, Albert herczeg mellé, Garai Miklós
nádori és János zágrábi püspököt rendelé ki biztosokul. A német ellenzék

nyíltan kifejezést is adott kedvetlenségének és megtagadta a tárgyalásban
való részvételt. Zsigmond azonban kijelentette, hogy Magyarország nagy
kárára elég idt töltött már Németországban a nélkül, hogy a birodalmi

rendekkel valami üdvös dolgot végezhetett

ZSIGMOND KIRÁLY.

volna. — úgymond — ha a

német urak nem fejtenek ki

nagyobb ügyszeretetet és buz-
góságot és nem fogják többre
becsülni a közérdeket, mint
saját apró viszályaikat, kész
lemondani a római birodalom-
ról, mert pusztán mint ma-
gyar király is nagy úr, ki meg
tud élni. Erre azután a néme-
tek is alább hagytak fenhéjá-

zásukkal és megígérték, hogy
ha a jöv évben Nürnbergben
tart birodalmi gylést, komoly
és czélszer határozatokat ké-
szek hozni. Zsigmond enge-
dett kérelmüknek és haza
bocsátotta németjeit.

Míg a birodalmi rendek
apró-csepr fondorlatokkal töl-

tötték a drága idt, addig a
husziták derekasan szervez-

kedtek és gyzelemrl gyze-
lemre haladva, 1431-ben be-

törtek Magyarországba is. Po-
zsony vármegyében ekkor

Nagyszombat vidékén garáz-

dálkodtak. Zsigmond leghí-

vebb emberét, Stibor vajdát

küldte ellenök. A két sereg

Nagyszombat mellett ütközött

össze ; a csata hosszú és heves
volt s végre is Stibor vezér-

társának, Matis-nak árulása

következtében, a magyarok
vereségével végzdött, A ma-
gyarok - - állítólag 6000
embert, a husziták 2000 em-
bert vesztettek s ezek között

két legjobb vezérük, Yelek és

Kudelnik is ott maradt a csa-

tatéren.

1431-ben a husziták is-

mét betörtek az országba.

Egyik részök Likava, Galgócz
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MÁTYÁS KIRÁLY.

és Nyitni alatt hadakozott s

ez utóbbi helyen, meg fképp
Illaván, súlyos vereséget szen-

vedett; másik részük Modort
és Szentgyörgyöt dúlta és

Vágújhely felé igyekezett, de

az illavai csata hírére kitaka-

rodtak az országból. A követ-

kez évben ismét megjelentek

Pozsony alatt, de a rossz id-
járás miatt hamar visszavo-

nultak, 1432-ben pedig folyton

háborgatták a határszéleket.

Zsigmond látván, hogy
úgy a husziták, mint a törökök

ezentúl állandó veszélyt jelen-

tenek az országra, nagy igye-

kezettel törekedett a hadsereg
szervezését minél jobban biz-

tosítani. 1430 táján kiadta hí-

res hadi regulamentóját, a

mely úgy a törökkel, mint a

huszitákkal szemben bizonyos mérvben állandó jelleg hadat szervezett, s

melyet utóbb a budai országgylés is jóváhagyott és Zsigmond V-ik dekré-
tuma czímen az ország törvényei közé iktatott. E szerint Pozsony vármegye,
Trencsén és Árva vármegyékkel közösen 300 lovast volt köteles a nyugati
határszélen készenlétben tartani. Ugyanezen hadhoz a király 4000, az eszter-

gomi érsek 2000, az egri püspök 1000, a Szentgyörgyi grófok 500 és Stibor

vajda 1000 lovassal járult. A többi felvidéki vármegye és a felsmagyarországi
furak lovasaival egyetemben, ez a had egészben 14775 lovasból, vagyis 29

és fél dandárból állott. A Pozsony vármegyében is birtokos urak közül ehhez
hozzájárultak : Széchényi Osvát 50, a Czoborok 50, Czudar János és Simon
50—50 lovassal stb., és a Rozgonyiaknak az összszámba be nem foglalt bandé-
riumai. Ezenkívül a pozsonyi vár védelmére köteles volt a gyri püspök 50
lándzsást, a veszprémi 25, a pannonhalmi apát 25 és a Hédervári urak 100

lándzsást, vagyis összesen 2250 lovast kiállítani.

E szervezett haddal szemben sem átallották a csehek beütéseiket tovább
folytatni, de nagyobb bajt okozni nem tudtak s végre is sikerült ket elbb
Nagyszombat tájáról, utóbb ffészkükbl, Szakolczából is végleg kiszorítani.

A huszita-veszedelem azonban, a maga teljességében, tulajdonképpen
Zsigmond utódjának, a jóakaratú Albertnek hirtelen bekövetkezett halála

után lépett fel, ámbár ez már inkább csak a Felvidéket, mint Pozsony vár-

megyét sújtotta.

Albert király akként intézkedett, hogy az uralomra gyenge nejének
mellzésével kormánytanács alakuljon, mely Pozsony-bó\ kormányozza a
jogara alá tartozott országokat mindaddig, míg születend fia nagykorú leend.

Ezt az intézkedést azonban az özvegy sérelmesnek találta és mert joga
törvénybe is volt iktatva, arról lemondani semmi áron sem akart. Viszont
az ország válságos helyzetére való tekintettel, a furak nagy és jelentékenyebb
része, hallani sem akart nuralomról. így történt, hogy az országgylés
1440-ben, a hazafias párt gyzelmével, Ulászló lengyel királyt választotta

magyar királylyá, de azzal a kikötéssel, hogy az új király vegye nül
Erzsébetet.

Erzsébetet a dolgoknak e fordulata még jobban sértette, s miután udvar-
hölgye ügyességével a koronát magához kerítette, elbb Sopronba, utóbb
Pozsony városába húzódott s ott idközben fia születvén, a magyar trónra

való jogát proklamálta. Míg az ország nagy része Ulászlónak hódolt, addig
Pozsony vármegye, Pozsony városa, Sopron és Nyitra vármegyék, meg
Trencsén, Erzsébet hívének vallotta magát.

Jogai védelmével Erzsébet a vitéz Giskrát bízta meg, ki hadait java-

részben a husziták közül toborzottá össze és ezek élén hosszú éveken keresztül

Az új hadi
regula.

Erzsébet
királyné.

Giskra.
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az ország békéjének megrontójaként szerepelt. Giskra hadai kísérték a királynét
Pozsony városába, hol a polgárság hódolattal fogadta. A királynéésaszent
korona itt maradlak, Giskra pedig a Felvidékre ment és egymásután hódol-
tatva meg a várakat, Morvaországtól egész a Szepességig, Sárosig biztosította
Erzsébet, illetleg a maga uralmát.

Az egész vidéken csak két kis sziget volt Ulászló kezében. Nagyszombat,
a melyet lííl-ben Tanezin Endre lengyel hadnagy hódoltatott meg, és
Pozsony vára, melyet Rozgonyi István tartott meg a király hségében.
Ez utóbbit Erzsébet hadai ismételten ostromolták ugyan, de siker nélkül.
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AZ 1491-IKI POZSONYI BÉKEKÖTÉS UTOLSÓ PONTJA.

(. Mityás

1441-ben Tanezin, 1442-ben maga Ulászló sietett ugyanis a vár védelmére
s azt újabb rséggel és élelmiszerekkel bségesen megrakták.

Erzsébet halála, majd Ulászló szerencsétlen eleste után, Hunyadi János
önzetlen törekvései következtében, az országban helyre állott ugyan az egység-

annyiban, hogy a rendek közakarattal V. Lászlót ültették a trónra, de az

Erzsébet által behívott húszita rablók, kiket a magyar nép zsebrákoknak
nevezett el, még V. László hatalmas utódjának, a nagy Mátyásnak is

dolgot adtak.

Giskra és népe meghódolt ugyan Mátyásnak, de a zsebrákok, különféle

rablóvezéreik alatt, tovább dúlták az országot. Pozsony vármegyében e rette-

netes népség bizonyos Svehla vezetése alatt állott. Szorongatta Pozsonyt és

Nagyszombatot, pusztította a Kis-Kárpátok alját. Hadi mveleteinek közép-
pontja Nyitra vármegyében Kosztolányban volt s hatalmát csak is magának
Mátyás királynak személyes fellépése törte meg 1465-ben. Egyes kósza
csapatok azonban még ez után is tanyáztak a vármegyében és Mátyás
még 1473-ban is meghagyta Pozsony városának, hogy Podmaniezky László
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táborába faltör ácsukat, ágyukal és más szükséges szereket küldjön, mert

ezekre Korlátk ostrománál szükség Joend. A cseh garázdálkodásnak csak

az 1478-ban kötött olmützi béke vetett véget.

Hunyadi Mátyás különben több izben, sokszor huzamosabban is tar-

tózkodott Pozsonyban és a vármegye területén s e tartózkodás emlékét több

fontos kormányzati tény, külpolitikai esemény teszi nevezetessé. így 1468-ban
nádori törvényszékel tartott a vármegyében. Azok, kik ennek terhe alól ki

akarták magokat váltani, fejenként 75 dénárt fizettek. Ugyanez évben
pedig, Morvaországból Pozsonyba jövet, megersítette a szeptemberi ország-

gylés törvénykönyvét, melyet a karok és rendek küldöttsége itt terjesztett

elébe, valamint a husziták ellen fordítandó adó kiírását elrendel okiratot

is ugyanekkor írta alá. 1478-ban Mátyás az híres szekértáborával Pozsony
alatt táborozott s innen indult hódító útjára. Mikor pedig 1490-ben meghalt,

holttestét Pozsony mellett helyezték hajóra s úgy szállították le Budára.

II. Ulászló érdekében
a tárgyalások Pozsonyban
indultak meg és itt is kö-
tötték meg az 1491-iki bé-

két, mely Frigyes császár,

Miksa király és II. Ulászló

között helyreállította a poli-

tikai egyensúlyt és biztosí-

totta Miksának, illetleg

örököseinek a magyar
trónra formált jogát. Ezt a

békeokmányt Pozsony vá-

ros tanácsa is aláírta.

1515-ben Pozsony is-

mét a politikai világ közép-
pontja lett. Márczius 18-án
megérkezett oda II. Ulászló,

gyermekei és számos fúr
kíséretében. 24-én érkezett

Zsigmond lengyel király,

28-án Láng Máté bibornok,

a császár követe és végre

29-én 600 lovas , meg számos kocsi kíséretében , Erddi Bakócz Tamás
bibornok, az ország prímása, kit Láng Máté, a lengyel és magyar furak nagy
ünnepélyességgel fogadtak.

Április 2-án, a nagy hét hétfjén, Bakócz ünnepélyes misét mondott a

Szent-Márton egyházban, a melyen Ulászló és gyermekei, Zsigmond lengyel

király, Kázmér lengyel herczeg és számos magyar, meg lengyel fúr vettek
részt. A szentlélek segítségül hívása után az érsek felszólította- a híveket,

hogy a fejedelmek egyezségéért és tanácskozásaik sikeréért imádkozzanak
;

majd pedig a jelenlévknek latin, magyar, cseh, lengyel és német nyelven
teljes búcsút hirdettetett.

Az egyházi szertartás végeztével valamennyien a várlakba vonultak,

Inti Láng bibornok bemutatta megbízó-levelét és üdvözl beszédet mondott,
a melyre Bakócz válaszolt. Ezután megindult a tanácskozás, a melyben a
két bibornokon kívül gr. Frangepán Gergely kalocsai érsek, Szathmári
György pécsi püspök, Tomiczki Péter przemisli püspök és számos magyar,
német és lengyel tanácsos vett részt. A tanácskozás tárgyai voltak: a

magyar, német és lengyel birodalmak biztonsága, meg a Jagellók és Habs-
burgok közt tervezett házassági összeköttetések. Az elkel személyiségek
euész július 17-éig maradtak Pozsonyban, a mikor is a császár meghívására
mindannyian Bécsbe vonultak.

II. Lajos idejében, 1523 októberében, ismét fényes gyülekezetet látott

kebelében a vármegye. Itt találkozott a magyar király Ferdinánd fher-
czeggel és fogadta Schydlowyeczky Kristófot, Lengyelország kanczellárját,

Zsigmond király rendkívüli követét. Megjelent V. Károly császár követe is.

ZSIGMOND ÉS II. ULÁSZLÓ TALÁLKOZÁSA
A POZSONYI MEZN.

I. Ulászló.

II. Lajos.
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Az egybegylt urak tiszteletére a királyi udvar tornákat és vadászatokat
rendezett. Kuvik tornán maga a király küzdött meg Ungnad János báróval,

kit nyergébl gyzelmesen ki is vetett. A vadászatok a Duna szigetein és

a bécsi erdben folytak le, hol bven voltak találhatók szarvasok és vad-
disznók.

11. Lajos eleste után Mária királyné még hosszabb ideig tartózkodott
a pozsonyi várban s ott fogadta VIII. Henrik angol király követét, Wallop
Jánost, ki urának részvétét tolmácsolta, a kora özvegységre jutott királyné eltt.

Mezgazdaság.

Gyümölcs-
termelés.

Szölmivelés.

Erdség.

Marha-
tenyésztés.

Halászat és

hajózás.

KÖZMVELDÉSI ÁLLAPOTOK.

A vármegye területén úgy az anyagi, mint szellemi mveltség elre-
haladt állapotával találkozunk már a középkorban is és bátran mondhatjuk,
hogy Pozsony, mint kulturális tényez is, a vezet sorokban állott.

A megyei lakosság legnagyobb részének a mezgazdaság volt a fjöve-
delme. A termények között a búzától kezdve minden nemmel találkozunk,
fsúlyt azonban a lakosok mégis a búzatermelésre fektettek. Egyes nagyobb
földesuraknál szakszer kezelés nyomaira is akadunk, a mennyiben gazda-
tiszteket tartottak. Nem volt szokatlan már e korban sem a bérlet és kivált

Pozsony városa fekvségeinek egy részét bérlk útján értékesítette. A vár-

megye legtermékenyebb gabonaterm része a Csallóköz volt, a hol a szántók
védelmére csatornákat is ástak, töltéseket alkottak.

Nagy fejlettségnek örvendett a vármegyében^, gyümölcstermesztés. Külö-
nösen a Csallóközben, Pozsony mellett a szigeten és Modor táján voltak

gyönyör gyümölcsös kertek. Látható volt alma, körte és fleg dió. Csukárdon
például különösen szép és nemes fajú körte teremhetett, mert mikor hosszas
pereskedés után a káptalan, mint csukárdi birtokos, kibékült a Szentgyörgyi
grófokkal, az egyezségi okmányba azt is felvették, hogy a káptalan köteles

a grófoknak évenként bizonyos mennyiség körtét adni.

Legnagyobb mívelési ága a mezgazdaságnak mégis a szl volt.

Tudjuk, hogy például Pozsony városában 1434-ben 819 adófizet polgár

közül 469, tehát felénél több boradót fizetett. Ortvay összeállítása szerint

pedig a pozsonyi szlhatárban 219 névszerint felsorolt szldl szerepel.

Ugyancsak nagy terjedelm szlk voltak Szentgyörgy, Bazin, Modor, Nagy-
szombat határában és a pozsony-nagyszombati rész csaknem minden falu-

jában- Az els helyen említett két város lakosai csaknem kizárólag szl-
mvelésbl éltek és az egész országban, mint legjobb szlmunkások voltak

ismeretesek.

Az erdk, kivált Pozsony városa körül és a Szentgyörgyiek birtokain

voltak gondozottak. Pozsony város számadásaiban rendszeresen alkalmazott

erdészek, erdrök, kerülök és favágók szerepelnek. A fát a város lakosai

között az ingatlan arányában osztották szét. Ezekben az erdkben rend-

szeres vadászatokat is tartottak és a vad elárúsítása rendes jövedelmi

forrás volt.

A vármegye birtokviszonyainak képét szemlélgetve, felötl, hogy a

fekvségek nagy része legelkbl és rétekbl állott. Ez a körülmény maga
is mutatja, mit különben már a mezgazdaság feltételez, hogy a vármegyében
az állattenyésztés nagy virágzásnak örvendett. Tudjuk, hogy a Csallóközben

nagy marhaállományok, st Alistálon, Felistálon - - királyi ménesek is

voltak. Sala vidékén tanyáztak a királyi disznó-pásztorok, kik, mint az Uriás

pannonhalmi apáttal folytatott perükbl tudjuk, hatalmas és számottev
osztályt alkottak.

Természetes, hogy a Csallóköz népének egy része, kivált a Duna-
mellékiek, tisztán halászattal foglalkoztak. A szakszer tenyésztés mellett

bizonyít az a körülmény, hogy e területen még ma is találunk halastavakra.

I'uzsony városában még a várárkokat is felhasználták haltenyésztésre és

Nagyszombat si halastava még a múlt században is fennállott. A halfajok

közül különösen a viza-tenyésztésre vetettek súlyt és ez a halnem egyike

volt a vármegye legnagyobb kiviteli czikkeinek.

A hajózás fejlettségérl tanúságot tesznek Pozsony város számadásai,

a hol sokszor találkozunk hajóépít ácsok és munkások költségeivel. E
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tekintetben Pozsony után az els hely illeti meg Nagyszombat, Szentgyörgy
ós Bazin városokat, a melyek árúikat — bár a Dunától elég távol esnek —
a dunai úton, hajókon szállították az ország belsejébe.

A kereskedelem és az ipar góczpontia maga Pozsony városa volt. ipar & keres-

Keresked es iparos varosok voltak ezenkívül meg bomorja, Nagyszombat,
Szentgyörgy, Bazin, Modor, Sempez és Stomfa. E pontok kereskedelme
fként Ausztria és Bajorország kereskedivel volt élénk.

A cseh kereskedelem útját 1336-ban Róbert Károly nyitotta meg. Ez
évben ugyanis szerzdést kötött János cseh királylyal, ki Visegrádon ven-
dége is volt. A szerzdés meghatározza a vámhelyeket és a nyugati határról

Budára vezet kereskedelmi utat. A kereskedk Újvárnál, a mai Holicsnál

lépték át a határt s itt vám fejében árúik Vso-ad részét fizették. Holicsból

az út kétfelé ágazott. Az egyik út Szenicznek, a másik Sasvárnak tartott.

Szeniczre Radosócz érintésével jutott el, innen Jablonicza és a korlátki vár
mellett Bikszárdra ért. A másik út Sasvárról Pozsony vármegye közepén
ment és ugyancsak Bikszárdnál ért véget. A két elágazó útvonal tehát
Pozsony vármegyében egyesült. Bikszárdról Nagyszombatba, innen Farkas-
hidán keresztül Nyitra vármegyébe fordult ós Szerednél, meg Sempténél
lépte át a határt, Malaczkán és Stomfán keresztül pedig Pozsonyba vezetett.

Természetes, hogy a nyugati kereskedelem középpontja Pozsony városa
volt. Érthetvé teszi ezt a kereskedelemre nézve rendkívül kedvez helyzete,

mely a szárazföldi és víziút góczába helyezte, de fként a városnak I. Zsigmond
által 1402-ben adományozott árúlerakási és árúmegállítási joga és ezt meg-
elzleg, a már 1291 óta élvezett árúbeviteli kiváltsága.

A középkor kereskedelmi politikáját leginkább a helyi érdekek szemmel-
tartása irányozta. Ez okból kiváltságképpen nyerték egyes városok azt az

eljogot, hogy a behozott árúkból elssorban a városi polgárok vásárolhattak,

vagy hogy e kereskedelmi területekre oly árúkat, a melyekbl a vidék ter-

melése a rendesnél nagyobb volt, behozni nem lehetett. Ez utóbbi irányú
intézkedések sorából Pozsony vármegyére vonatkozólag ki kell emelnünk a
borbehozatali tilalmat, a mi ismét bizonyítja, hogy Pozsony és vidéke
rendkívül gazdag bortermel hely volt. E tekintetben például igen nevezetes
Mátyás királynak 1466 ápril 19-én kiadott oklevele, a mely szorosan körül-

írja, hogy Pozsony vármegyét mily vidékek borával szabad elárasztani.

Nagyban elmozdította és kissé szabadabbá tette a kereskedelmet
I. Károly királynak 1366-iki és I. Lajos 1343-iki rendelete. Az els ugyanis
megengedi a hazai termékeknek Ausztriába való vitelét, ha viszont Ausztriá-
ban megengedik, hogy az ottani termékek hozzánk hozassanak. A másik
pedig azt a szabadalmat adja a Pozsonyon át Magyarországba jöv összes

kereskedknek, hogy portékáikkal szabadon bejöhessenek, azokat itt elad-

hassák és biztosítja mind a kereskedk, mind árúik védelmét. Károly cseh
herczeg egy 1343-iki oklevelébl pedig megtudjuk, hogy I. Lajos megengedte
a pozsonymegyei borok kivitelét Morvaországba, mit örömmel ad tudtára

az olmützi, brünni, znaimi elöljáróknak, a falvak lakosainak s felszólítja ket,
hogy a pozsonyi borkereskedés útját mozdítsák el, azt ne akadályozzák.

A külföldi és belföldi kereskedk különben kötelesek voltak a harmin-
czadoknál jelentkezni, ott árúikért a vámot lefizetni, hivatalos igazolványt
szerezni, a melyben nemcsak az a hely volt megjelölve, hol árúikat jogosan
értékesíthetni fogják, de az oda vezet út is szorosan körüliratott s arról a

kereskedknek letérniök nem volt szabad. Ebbe a kiszabott útirányba azok
a városok, melyek árúlerakási és árúmegállítási joggal bírtak, feltétlenül

felveendk voltak s azokat a kereskedknek elkerülniük szabad nem volt.

Az els jognál fogva a keresked tartozott árúit a város fuvarosai vagy
hajósai által tovább szállíttatni ; a másik joggal - - az árúmegállítással -

felruházott városokban a keresked tartozott árúit árúba bocsátani s a mit
ott értékesíteni nem tudott, azt ott elraktározni, vagy pedig hazaszállítani.

Pozsony vármegye területén e joggal, csaknem az egész nyugati magyar
határszélre kitérjedleg, Pozsony városa bírt. E kényszer alól kivétettek a
soproni és a nagyszombati kereskedk. Viszont azonban a pozsonyi keres-

kedk e két városban teljes szabadságot élveztek. Utóbb Zsigmond azt is

megengedte, hogy a pozsonyi, nagyszombati és soproni kereskedk az egész

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 00
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A harmin-
czadok.

Js'yugatmagyar-
ország árúí'or-

galn.a.

országban, valamint Erdeijében és a tengerparton szabadon árusíthassák
portékáikat. Idk folytával az árúlerakási és árúmegállítási jog annyiban
módosult, hogy csupán a külföldi kereskedkre nézve volt kötelez s a hazai
kereskedk annak nyomása alól felszabadultak. Pozsonynak ezt a jogát külön-
ben megersítették: V. László 1453-ban, I. Mátyás 1464-ben, II. Ulászló
L508-ban és II. Lajos 1520-ban.

A kereskedelem szabad mozgását leginkább akadályozta a harminczad,
vagyis az árúk után a királyi kincstár javára szedetni rendelt vám, mely
körülbelül az árúk értékének egyharmadából állott és kezdetben árúkban,
utóbb pénzben volt kiszolgáltatandó.

A harminczad természetesen bénítólag hatott a kereskedelemre, mert a
külföldi kereskedk nemcsak behozott árúik után, hanem az esetleg csere útján
nyert árúk után is kénytelenek voltak harminczadot fizetni ott, a hol har-
minczados hivatalok voltak.

Pozsony vármegye területén harminczadszed hely volt kezdettl fogva
Sempte. Azonban I. Lajos király a harminczad középpontját innen Pozsonyba
helyezte el s a pozsonyi fharminczad ezentúl mint középpont mködött s

alatta állottak az oroszvári, szakolczai, újvári, nezsideri és szempczi fiók-

harminczadok.
Pozsony városa hamar belátta, hogy a harminczad teher reá nézve

és mindenképpen szabadulni vágyott tle. Kezdetben a város harminczad-
mentességre törekedett, utóbb az volt az igyekezete, hogy a harminczadot
Pozsonyból vagy Gyrbe, vagy Semptére helyezzék át. A város kitartó szor-

galmazásának tényleg sikerült is némi engedményeket elérnie. így 1364-ben
I. Lajos király, Jakab bíró kérelmére, felmenti a polgárokat a saját haszná-
latukra behozott élelmiszerek és posztófélék után fizetend harminczad alól.

1374-ben meg teljes harminczad-mentességet engedélyez mindennem beho-
zott árúczikkek után. Ilyféle engedményeket azután a többi királyoktól is

sikerült kinyerniük. Zsigmond király 1385 augusztus 16-án végre elrendelte

azt is, hogy a harminczad-szedés Pozsonyból Gyrbe és Semptére helyez-

tessék át. Azonban a király e rendeletét, úgy látszik, sohasem foganatosí-

tották, mert a harminczadszed hivatal továbbra is Pozsonyban maradt.

A város most már látván, hogy másként nem boldogul, arra törekedett,

hogy a harminczadokat bérbe vehesse. Ezt 1440 táján tényleg el is érte.

Ez évtl kezdve ugyanis a pozsonyi harminczadszedk, kevés megszakítással,

egész 1486-ig a város alkalmazottjai voltak. St utóbb e harminczadot
is magánosoknak engedték át a királyok és csak miután a bécsi ország-

gylés kimondotta, hogy a magánszemélyek kezén lév királyi jövedéknek
visszaveendk, határozta el II. Lajos (1518), hogy a pozsonyi harminczadot
ismét a pozsonyi tanács kezelésére bízza. Ehhez járult az oroszvári, zurányi

és járfalvai, majd a soproni, újvári, szakolczai és szempczi, st egy idben
a budai harminczadok bérlete is.

Nyugat-Magyarország középkori árúforgalmáról a pozsonyi harminczad-
nak, jobbára a város számadásaiban, az 1456/57-iki évekre vonatkozólag,

magában a fenmaradt harminczad-lajsíromban foglalt adatok nyújtanak némi
felvilágosítást. Kováts Ferencz alapos számításai szerint, a XV. század

ötvenes évének végén, Pozsonyban az idegenek árúi után 5470 frt 30 gr. 5

dn, a pozsonyiak árúi után 2928 frt, 22 gr. 5 x
/2 dn folyt be. Ennek alapján

bizonyos, hogy ez évben a vámszedés összege 17.394
-

07 arany forintra rúgott.

Mivel pedig ez évben a vámszabási összeg tizenhétszerese adja a vámárúk
értékét, világos, hogy az árúk értéke 295.699" 19 forint volt. Az aranyforint

11 kor. 50 f.-rel egyenérték levén, az árúk vámértéke, koronaértékben, az

1456/57. pénzügyi évben 3,400.540 kor. 68 fillér volt. Mivel pedig a XV.
század negyvenes éveitl kezdve a harminczad bruttó jövedelme folytonosan

emelkedett, ha az emelkedést az els végelszámolás (1440 41) idejétl 1457-ig

folytonosnak veszszük és azt az els forgalmi év értékének ötszörösében

állapítjuk meg, azt találjuk, hogy e 17 év alatt Nyugat-Magyarország árúfor-

galma 35,700.000 korona volt. (Kováts: Nyugat-Magyarország árúforgalma

a XV. sz. - - Ortvay : Pozs. tört. II. 3. 56 s köv. 11.)

A behozott árúkat Kováts, a rendelkezésére álló adatok alapján, huszon-

nyolcz csoportba osztva sorolja fel. (1. m. f. 48—59. 11.) E felsorolásból kitnik,
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hogy a behozatalnál leginkább a következ árúk szerepelnek : fszer, déli

gyümölcs, olajok, malváziai bor, hering, mész, kréta, gyógyszerek, festfa,

gyanta, pamut, barchet, különféle vásznak, cseh, bécsi, regensburgi fátyol,

paszomántok, laai, brucki, hamburgi, bécsi darócz, veronai, angol, brüggei,

yperni, herenthalsi, cambray-i, labrari, löweni, mechelni, fleneni, aacheni,

ecclooi, trautteni, eichstadti, düreni, frankfurti, kernspayeri, kirsingi,

kölni, lorchi, maastrichti, wetzlari, fiedbergi stb. posztók; különféle sely-

mek és bársonyok, pipere-árúk, kefeköt-, szitaköt-árúk, cserzett brök,
sámiseh-, irha-, pergamen-brök s különféle br-árúk meg szrmék, fa-,

csont- és szarú-árúk, üveg-, k- és agyagáruk, vas és vasárúk, kardok,
pengék és fegyverek, salétrom, kén, bork, timsó, szappan, misekönyvek,
festett lapok és táblák stb.

A kiviteli árúk ezzel szemben jobbára a mezgazdaság terményeire
szorítkoztak. így kivittek zabot, kölest, lisztet, komlót, mézet, viaszt, külön-
féle marhákat, mint : ökröket, juhokat, bárányokat és fként lovakat ; külön-
féle állati termékeket, mint: ökör-, kecske-, hódbröket, szarvakat; fként
bort, vadat és halakat; lenárúkat; pokróczokat.

A pozsonymegyei vásárforgalom határait — adatok hiányában — pon-
tosan megjelölni lehetetlen. Annyi bizonyos, hogy Nyugat-Magyarország
vásári forgalmának góczpontja Pozsony volt. Vásárhatára valószínleg északra

és nyugatra az ország határáig, északkeletre a nagy bányavárosokig, dél-

keletre Esztergomig és Váczig, a Dunántúl Gyrig, st azon alul is kiterjedt.

A pozsonyi vásártól függtek tehát Pozsony, Nyitra, Trencsén vármegyék
egészen, Bars vármegye déli és nyugati része, Komárom és Esztergom vár-

megyék nagy része. Kihatásában azonban e vásár forgalma még az ország-

fvárosában, Budán is érezhet volt.

A kézmipar a középkor egész folyamán elég jelentéktelen volt az

országban. Pozsony városa és a róla nevezett vármegye területén azonban
aránylag még elég fejlett iparral találkozunk. Errl különben e munka más
helyén részletesebben szólunk.

A vármegyében a bányamvelést is zték. Magának Pozsony városának
kfejti és kbányái voltak a város határában, Dévény felé, a melyeket házilag

kezeltettek és els sorban saját, meg a pozsonyi vár használatára aknáztak ki.

Bányajogosítványuk volt ezenkívül a Szentgyörgyi grófoknak., Róbert
Károly ugyanis 1339-ben megengedte Sebs és Péter grófoknak, Ábrahám
fiainak, hogy jószágaikon bárhol s különösen az úgynevezett Zumbergen,
vagyis a bazini hegyek között, arany-, ezüst- és más fémbányákat nyissanak.

E bányajogosultságba a grófi családot Miklós pozsonyi fispán, Jakab pozsonyi
és Kónnus nagyszombati bírák jelenlétében a nyitrai káptalan vezette be.

I. Lajos király a jogosultságot 1368-ban helybenhagyta és a következ évben,

külön oklevéllel a zumhegyi bányászat bányavámjára vonatkozó tanácskozá-

sokat elrendelte. A zumhegyi bányákban, a mint az Tamás erdélyi vajda egy
1331-iki itél levelébl kitnik, a grófok aranyat bányásztak. (Lásd Wenzel G.

A bányászat tört. 71., 319., 320., 321. és 323. 11.)

Az adózási rendszer lassan fejldött. Az Árpádok uralkodása alatt alig

nyert kifejezbb alakulatot és úgyszólván mindig a szükséglethez mérten ln
elírva. Róbert Károly olasz nézeteket hozott magával és ezeket legkivált

pénzügyi téren érvényesítette. Éz idtl kezdve állandóbb jelleget öltenek

az adózások is. Az országkormányzatnak a királyi birtokok jövedelmén kívül

többféle jövedelmi források állanak rendelkezésére, a melyek közt elkel helyet

foglal el, mert állandóbb és biztosabb jövedelmet nyújt, a kamara haszna,
vagyis a pénzbeváltást helyettesít adózás. Ezen adó alól azonban a szab.

kir. városok kivétettek s ezentúl is a pénzbeváltás kedvezményét élvezték,

így volt ez Pozsonyban és Nagyszombatban.

Az adó kezelése egyönteten volt szervezve. Az adószedés, melyet az

esztergomi érsek emberei ellenriztek, mivel az érseket a pisetum illette meg,
- az egyes kamarák ispánjai útján történt, kik azt dikatorok, executorok által

szedették be. Minden kamara bizonyos vármegyéket foglalt magában. Pozsony
vármegye 1335 és 1342 táján, Nyitra, Zólyom, Trencsén, Bars, Hont és

Nógrád vármegyékkel, a körmöczi kamara kerületébe volt beosztva.
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Vásárforgalom.

Kézmipar.

Bányászat.

Adózás.
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Zsigmond király állapí-

totta meg a sz. kir. városok
adózását és szervezte a por-
tákat, vagyis az adószedési
kiúcsot. Alatta a városok sok
szabadalmat és kiváltságot
nyertek, de sok adót is fizet-

tek, így 1389-ben Pozsony és
Nagyszombat városán Stibor
vajda, a király parancsából,
6000 aranyforintot vett meg.

a

de
rend-

rojja meg a
bort és az élelmiszereket, bogy

áltathassa,

adózás
azzal a
Mátyás

elnevezést
luerum camerae", átváltoz-

tatta „tributum fisci regalis
u
-ra

s az alól többé senkit fel nem
mentett. (Thallóczy: A kamara
haszna.)

Pozsony vármegye adója,

a külön subsidiumokat nem
~&; *$c* ^„V^ífe^ tekintve, hasonlóan a többi

,ÍO

A „POZSONYI KRÓNIKA" ELS LAPJA (V3-AD NAGYSÁG).
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vármegyék adójához, a porták
száma és az azokra kivetett

összegek szerint változik.

1494-ben például 4400—4600
porta után 4661, — 1495-ben
4435 aranyforint volt a vár-

megye egyenes adója. (Teleky:
Hunyadiak kora. VI. 178.)

A szellemi mveltség hálás talajra talált a pozsonyi káptalan kebelében.
Kétségtelen, hogy a káptalannak alapításától kezdve mindig voltak oly tagjai,

kik idejök javarészét a tudományok mvelésének szentelték. Egyik tagja

mint iskolamester mködött a káptalani iskolában, a kinek bizonyára a többiek

is buzgón segédkeztek. Világosan mutat a káptalani tagok nagy mveltségére
az a körülmény, hogy már 1277 eltt, az Ottokár-féle pusztítás idejében,

a káptalannak több igen becses könyve volt. Ezt az elveszett kincsét azután
évrl-évre fokozódó buzgalommal igyekezett pótolni, s mikor a huszita-zavarok
miatt Pozsony vármegye közbiztonsága igen veszélyessé vált, a káptalan már
egy egész könyvtárra való könyvet adott át megrzés végett a városi ható-

ságnak. E könyvek jó része ma is dísze a káptalan ritkaságokban bvel-
ked, sok, nálánál javadalmasabb káptalan könyvtárát, úgy értékben, mint
becsességben messze túlhaladó, gazdag könyvgyjteményében. Knauz Nándor:
„A pozsonyi káptalan kéziratai" czím jeles mvében körülbelül 102 olyan
kéziratos mvet sorol fel, a melyek a XIII—XV. századokból és a XVI.
század els negyedébl származnak. Ezek között, cancionalek, misekönyvek,
graduálék, breviáriumok mellett, igen becses, tudományos mvek is vannak.
Köztudomású dolog például, hogy a legrégibb magyar nyelvemléket, a Halotti

Beszédet és könyörgést a pozsonyi káptalan egyik XIII. századi misekönyve
rizte meg az enyészettl. Egy ideig a deáki templomban használták, de
azután Pozsonyba került.

A pozsonyi káptalan külföldi tudósokkal is levelezésben és csere-

viszonyban állott. így például IX. Gergely decretaleseinek egy XIV. szá-

zadból származó kéziratos példányában olvassuk, hogy ezt a könyvet a
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káptalan 1470-ben Regensburgi Kalmus tudósnak, regensburgi kanonoknak
adta volt kölcsön.

Természetes, bogy ily szellemi góczpont mellett nem csekély mértékben
nyilvánult a tudományosság iránt való vágyakozás. A külföld jelesebb egye-

temein tanuló ifjak névsorát tanulmányozva, számos pozsonymegyei ifjú

nevével találkozunk.

A legtöbb pozsonyi ifjú a közel fekv bécsi egyetem falai közt igye- Po
eft

°"*
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.

kezett a magasabb képesítést és kiképzést megnyerni. így 1377—1460 között
megyei

mintegy 53 pozsonyvárosi ifjú tanul Bécsben. Köztük : István mester pozsonyi

kanonok (1377); Zámbó Lrincz prépost (1384); Péterfia Henrik kanonok
(1387); Rob Péter kanonok (1400); János jeruzsálemi lovag (1413). St
a tudományos pályára szánták gyermekeiket egyes iparosok is, mert a fentebbi

tanulók közt van Pál, a ki egy molnár fia volt (1412); Péter, Zsigmond
késesnek fia (1429) és György, egy csizmadia fia. Ugyancsak 1377—1460

között járt a bécsi egyetemen 4 bazini, 22 nagyszombati, 7 szempezi, 4 récsei,

7 szentgyörgyi, 3 dévényi, 1 szenterzsébeti (1423), 10 szempezi, 1 szeredi

és 3 máriavölgyi születés ifjú.

Mátyás király, a tudomány e lánglelk barátja, belátta a magyar tudó- Pozsonyi

Hiányosságnak azt a nagy kátrányát, bogy a tanulni vágyó magyar ifjak,

hazai fiskolák hiányában, külföldre kénytelenek menni. Elhatározta tehát,

hogy egyetemet alapít. Vitéz János, meg Janus Pannonius közvetítésével

kieszközölte II. Pál pápa bulláját, mely felhatalmazta t, hogy az ország

bármely városában, a bolognai egyetem mintájára, egyetemet alapíthasson.

Mátyás király - - a mint e kérdés legalaposabb ismerje, Ábel Jen írja —
azt határozta, hogy Pozsonyban legyen az új egyetem széke, az országnak
Buda után talán legjelentékenyebb városában, hol a virágzó bécsi egyetemnek
közelsége is buzdítólag kellett, hogy hasson az új fiskola tanáraira és hall-

gatóira. Ez idben történt, hogy a város egyik kiváló polgára, Gmaintl István,

figyermek nélkül halt el és a prépostság keleti oldalán, közel a város falához

es háza a fiskusra szállott. Ez a ház volt, Ábel szerint, Mátyás egyetemének
hajléka. A ház egyik felében voltak a tantermek, a másik felében az egye-
temi tanárok lakásai és a tanulók internátusa.

Az új egyetem kanczellárja Vitéz János érsek lett, a ki nagy lelke-

sedéssel és ügybuzgalommal fogott annak szervezéséhez. Az els tanárok
1467 július 20-án érkeztek a városba, a hol fényes fogadtatásban és vendég-
ségben volt részök. Köztük els helyen említend a kor legnagyobb csilla-

gásza Joannes Eegiomontanus, a kit Vitéz még 1467-ben megbízott a csillagá-

szati naptár szerkesztésével és a kit most Esztergomból, hol a quadrivium tanára
volt. küldött a pozsonyi egyetemre. Eegiomontanus száz évvel Galilaei eltt,

éppen Pozsonyban hirdette elször a föld mozgásáról szóló tant. Az orvosi tudo-
mányok tanára Péter mester volt, a széptudományokat Hkusch Márton, a hit-

tudományokat és egyházjogot Gattus János adták el. Ezekhez járult a szepesi

származású Krumpachi Lrincz, ki Petrus Lombardus sententiáinak els
könyvét megyarázta, és hittendorfi SchricJcer Miklós, a bécsi egyetem jeles

képzettség tagja. Némelyek, bár erre pozitív adatok nincsenek, a pozsonyi
egyetem tanárai közé sorolják még: Schomberg György pozsonyi prépostot,

Angelus és hasleiteni Prechtl Wolfgang pozsonyi kanonokokat, Brandolmi
Aurélt stb.

Vitéz a pozsonyi egyetem számára nemcsak jeles tanárokat szerzett,

hanem minden erejével arra törekedett, hogy helyzetöket, s az új egyetem
felvirágzását elmozdítsa. Az egyetem összes eljogait, az egyetem alkal-

mazottai és az idegenek között támadt perek elintézését is, mit egyebütt a
rektor végzett, magának tartotta fenn. Helyetteséül, a tanulók kényelme
miatt, a mindenkori pozsonyi prépostot tévé, kinek megengedte, hogy a
Duna, a Morva, a Vág és a morva határ között elterül területen, úgyszintén
a Csallóköz egy részén a „régimen morumot" gyakorolhassa és minden
egyházi vagy világi peres ügyben Ítéljen, kivéve ha a felek magához a
prímáshoz felebbeznének. Egyúttal II. Pál pápa, a király kérelmére meg-
engedte, hogy a pozsonyi prépostok ezentúl, mint az egyetem alkanczellárjai,
a fpapi díszjelvényeket, püspöksüveget, pásztorbotot, mellkeresztet és gyrt
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viselhessenek, és ha magasabb rangú fpap nincs jelen, a szent mise és
vecsernye után fpapi áldást oszthassanak.

Az eladások az új pozsonyi egyetemen 1467-ben, úgy szeptember elején,

vették kezdetüket s nagy eredménynyel folytak, mert mint Jeecelius Balázs
bécsi ügyvéd és Újlaki Ferencz tanúságából tudjuk, sokan voltak, kiket az
egyetem tanácsa a baccalanreusok fokozatába felavatott. Sajnos, a szép
auspieziumok között indult egyetem csak rövid élet volt. Mátyás király korai
halála után, az I. Miksa és II. Ulászló között kitört ellenségeskedések miatt,

a tanárok és tanulók elhagyták Pozsonyt s többé vissza sem tértek.

Az egyetem kapui tehát rövid huszonhárom évi fennállás után örökre be-
zárultak.

A köznemesség
eltérbe

nyomulása.

A pozsonyi
örökös

fispánság.

II. KORSZAK.
A MOHÁCSI VÉSZTL A BÉCSI KONGRESSZUSIG. 1526-1815.

I. Az autonóm megyei szervezet fejldése és átalakulása. Megyei élet.

A mohácsi vészt nagy átalakulások követték az ország közigazgatási
politikájában. Az erszakoskodó fnemesek hatalma megtört, az elnyomott
köznemesség mind nagyobb és nagyobb ervel igyekezett felülkerekedni.

Nem csoda. A császári követek jelentéseibl tudjuk, hogy a furak hatalmas-
kodása miatt a köznemesség csaknem teljesen koldusbotra jutott. Szánalmas
volt ket nézni, mondják, mikor a királyi szóra táborba szállottak. Lerítt

róluk a szegénység. Lovaik elkényszeredett gebék, fegyverzetük szedett-

vedett, ruházatuk lerongyolódott. Imbolygó járásuk, sápadt kinézésük, a

a nyomor kiáltó jelei szánalomra gerjesztették a nézt.
A hatalmas esz Verbczy István belátta, hogy a nemesség elnyomatá-

sával az ország gerincze megroppant, és hogy csak úgy lehet a nemzet
megmentésérl szó, ha elbb ezt a leigázott elemet talpra állítják, ers,
elentálló elemmé képezik ki. Sajnos, az általa megindított akczió kissé kései

volt, a viszonyok kedveztlenek s így a restaurálás nagy munkája csak igen

lassan, látszólag kevés eredménynyel folyhatott le.

A nemesség elnyomulásának védszárnya, a nemzet rekonstruálásának
ers vára, az alkotmány h védje, a XVI. századtól kezdve kizárólag a

vármegye volt. Az autonóm megyei szervezet kifejldése mellett az ország

egységének ereje abban a hatalmas politikai elvben csúcsosodott ki, a melyet
Mátyás alkotó szelleme jegeczített meg: minden megye legfbb fispánja
maga a király. A szervezet fejldésével a központosítás csorbát szenved,

meghátrálni kénytelen a gyakorlati szükség eltt. Eláll ugyanis a nádor-
ispán intézménye, mint a királyi bírói hatalom letéteményese. De azért a

hatalom és a jog központosítása tovább él. A fispáni tisztségben személye-

sítve van a király s azért a megüresedett fispáni tisztség visszaszáll a

királyra. Ezt a jogi felfogást tükrözi vissza a késbbi századok története is.

1603-ból ismerünk egy-két kamarai leiratot, melyek tudtára adják a megye
közönségének, hogy „a fispán halálával - - a fispáni hivatal is cs. és

kir. felségére szállott vissza".

Ezen a jogfejldésen némi rést üt az örökös fispánságok adományozása,

a mely a fispáni tisztséget nem egyes személyekre, hanem intézményekre,

mint érsekség, püspökség, vagy egyes kiválóbb családokra ruházza át.

Pozsony vármegyében ezt a tisztséget a haza és különösen Pozsonymegye
körül nagy érdemeket szerzett Pálffy család nyerte el.

Az erddi gróf Pálffy család, báró Pálffy Miklósnak, a gyri hsnek
idejétl fogva viseli Pozsonymegyének fispánságát, de csak félszázaddal

késbb szerezett reá örökös jogot. Báró Pálffy Miklós 1580 decz. 23-án

lett Salm Miklós utódja a fispáni székben, a melyre t a király, a rendes

szokástól eltérleg, élete fogytáig nevezte ki. 1598 május 14-én pedig Rudolf

király, Gyr visszavétele körül szerzett érdemeinek jutalmául, a pozsonyi

várat és vele a fispánságot adományozta neki olyképpen, hogy azok élve-

zetében Miklós után, elbb ennek idsebb, azután ifjabb fia következzék,

báláinkkal pedig a vár, a melyhez a fispánság kötve van, a királyra ismét

visszaszálljon. Az 1599-iki országgylés örömmel vette tudomásul ezt az
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intézkedést, st azt ajánlotta és kérte, hogy az adományozás örökös alakban

mondassék ki és Pálffy Miklós összes egyenes leszármazóira terjesztessék

ki. vagy ha ez nem lenne lehetséges, akkor kéri, hogy a király Pálffynak

Szentgyörgy és Bazin várát adja grófi czímmel.

Az országgylésnek e kívánságára hivatkozva, 1599 júl. 19-én Pálffy

Miklós kérte Rudolfot, hogy t a pozsonyi örökös fispánságban ersítse meg
és az országgylés kívánságát törvényczikkbe foglalva, szentesítse. Rudolf

a kérvényt az udvari kamarának adta ki véleményadás végett és a kamara
már júl. 22-én fölterjesztette jelentését. Ebben a kamara figyelmeztet arra,

hogy Pozsony vára királyi székhely lévén, a hozzátartozó javakra szükség

van, hogy a várfalak fenntarthatók és javíthatók legyenek. Szentgyörgy és

Bazin városok pedig nem adományozhatok oda, mert a király már elzleg
a két városnak a megváltás jogát adta meg. A kamara tehát azt ajánlja,

hogy a király terjeszsze ki a Pozsonyra vonatkozó adományt Pálffy Miklós

összes életben lev és születend fiaira. Ha pedig Pálffy igényt tart a grófi

ezím re, azt néki ez adományozás alapján is meg lehet adni. A király azután
1599 júl. 23-án Bazinban kelt elhatározásával a kamara ajánlatát elfogadta

és helybenhagyta, kikötvén, hogy a várhoz tartozó javakat királyi engedély
kikérése nélkül elzálogosítani vagy eladni nem szabad.

Az örökös fispánságot a Pálffy család részére véglegesen Miklós
ifjabbik fia, gróf Pálffy Pál szerezte meg. 1646 május 29-én foglalta el a
fispáni széket és már 1650 márez. 30-án jelent meg III. Ferdinánd oklevele,

melyben a pozsonyi várat és ennek kapitányságát, a hozzájok kötött fispán-
sággal, javakkal és a várban gyakorlandó italmérési joggal gróf Pálffy Pál
nádornak és kérelmére gróf Pálffy Miklósnak, István fiának és ezek fiú-utó-

dainak örök joggal adományozza, azon kikötéssel, hogy Pál után mindezekben
Miklós következzék, kinek elhunytával Pál fiai következzenek az idsbség
rendje szerint, mely unokáiknál és további örököseiknél is megtartassák.
Gróf Pálffy Miklós és Miklós fiága teljes kihaltával pedig még gróf Trautt-

mansdorf Aliksának fiú-utódaira is átszálljon és csak ezeknek magvasza-
kadtával kerüljön az ismét királyi adományozás alá. Kötelezi ezenkívül a
király az adományosokat, hogy valamint a korona a várat a hozzája tartozó

javakkal és jogokkal együtt tlük el nem veszi, úgy k is, mint pozsonyi
fispánok, ezeket megtartsák és ebbl kifolyólag minden e javakra vonatkozó
elidegenítés vagy elzálogosítás, királyi helybenhagyás nélkül, érvénytelennek
tekintend.

A fispán jogkörét körülírni alig lehet, mert az rendesen a kinevezési A fispán

okmányba ln befoglalva és csaknem minden egyes esetben eltér intézke-
J°g °

déseket tartalmazott. Természetes, hogy a királyi parancsok végrehajtója, a
törvények megtartásának legfbb re, a királyi érdekek védje volt a megyei
közönséggel szemben. Maga a fispán szó csak a XVI. században lett diva-
tossá, addig comesnek vagy ispánnak mondatott.

A királyi hatalom személyesítjével szemben a megyei közönség Az a'ispán.

szemétyesítje az alispán volt. Kezdetben udvarbírónak, az ispáni udvar
bírájának, comes curialisnak neveztetett. Neve Róbert Károly idejében
változott meg, míg hatáskörének új alapjait az 1504 : 2. t.-czikk állapí-

totta meg.
Az alispán teendit részint a törvények, részint a megyei statútumok

állapították meg. Törvényeken épült az alispán jogkörébl: a megyei föl-

kelés, insurrectio szervezése, mindennem katona és önkéntes elállítása, a
katonai szemle (1545 : 14, 26; 1555 : 4 ; 1595 : 26; stb.), a katonaság elszállá-

solása, élelmezése, az élelmiczikkek megszabása (1545 : 29 ; 1553 : 17 ; 1557 : 7

;

1575 : 10; stb.); a katonaságtól okozott károk megtérítése iránt való intéz-

kedés, azoknak a királyi adókból való levonása, a károsultak kielégítése

(1554 : 4.); az ingyenmunkák ügye (1556 : 4. tcz. ; 1557 : 6. tcz; 1563 : 13.

tcz. ; 1596 : 18. tcz.) ; a katonalovak ingyen legeltetésének szabályozása
(1558 : 22. tcz.) ; a jobbágyok szabad költözésére, a földesurak, st ha ilyenek
a fispánok, ezek ellenében is, bírói hatalommal való felügyelet és a jobbágyok
oltalmazása (1547:32. tcz.; 1548:12. tcz.; 1550:27. tcz.) stb. Pozsony
vármegye eddig ismert statútumai az alispáni jogkör meghatározására nézve
alig foglalnak magukban egyebet, mint az erre vonatkozó törvényhozási
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intézmények publikálását. Csak egyes elforduló esetekben, mint alább látni

fogjuk, szabják meg' az alispán teendit s az ezekért járó díjakat.

Az alispán segédei a megye kormányzatában a szolgabírák, a judices no-
bilium, voltak. IV. Béla megyerendezési munkálata szerint minden vármegye
•négy járásra oszlott s ezek élén egy-egy szolgabíró állott, kit a birtokos
nemesek sorából a megye közgylése választott. Pozsony vármegye is,

minta szerint, négy járásra oszlott. Két járás volt a Csallóközben, kett a
Kis-Kárpátok aljában fekv területen. Ezeket területileg kimutatni nincs
módunkban, mert maga a szolgabíróság nem volt egy állandó székbelybez
kötve, hanem a mindenkori szolgabíró lakása szerint változott az egyes
járási területek körén belül. III. Endre a négy járásra való felosztás elvét
törvénybe iktatta s csak késbb, néhol csak a XVII. században tértek el

ettl egyes nagyobb megyék. így Pozsony vármegyében már a XVI. század
folyamán öt szolgabíróval találkozunk.

A szolgabírák segédjei az esküdtek, szolgái a hajdúk voltak. Az esküdtek
intézménye ugyancsak az 1527 : 1. törv.-cz. és az 1548 : 42. tczikkel lett

állandósítva, de azért nagyobb megyékben folytonosan találkozunk a megyei
kormányzat e fontos tényezivel. Pozsony vármegye 12 esküdtet választott,

a melyek száma utóbb tizenháromra emelkedett.

A megyei hatóság a XVII. századtól kezdve már teljesen kifejlett

alakzatot tüntet fel. Pozsony vármegyében már 1614 eltt az alispán mellett

bírói joggal felruházott ülnökök mködtek, a kiket hosszabb-rövidebb id-
tartamra választottak. Volt ezenkívül az alispán mellett perceptor, a ki az

adóügyeket vezette s ehhez megfelel segédszemélyzettel bírt ; volt jegyz,
aljegyz, ügyész és díjnokok. St a szolgabírák mellett más alszolgabírák is

mködtek.
A tisztviselk fizetését, az 1725-iki megyei szervez-bizottság javaslata

alapján, a vármegyei közgylés következképpen állapította meg:
Az alispán fizetése évenként 400 frt.

A csallóközi és a szigeten kívül mköd perceptor, a kinek a megyét
évenként több izben be kellett járnia, segédjével egyetemben kapott 300 frtot.

A jegyz fizetése évi 200 frt, az aljegyzé 100 frt, az öt szolgabíróé fejenként
80 frt, a tizenhárom esküdt fizetése egyenként 20 frt, az ügyészé 5U frt,

alszolgabíráké 20 frt, a lovas pandúré, a ló eltartásának kötelezettsége mellett,

60 frt, a két megyei hajdúé 50 frt. A törvényszéki ülnökök hivatala tisz-

teletbeli volt és csak 1614-tl kezdve kaptak 12— 12 frtot évenként.
Az 1721-iki fizetésrendezés alapgondolata a takarékosság volt s azért,

mint a statútum mondja, egyes tisztviselk fizetését redukálta, a fölösleges

és túlságosan felszaporodott segédszemélyzetet pedig egyszeren eltörölte.

Ugyancsak az 1721-iki statútum állapította meg a kiállítandó hivatalos

okiratokért járó díjakat is. E szerint járt:

Az alispánnak : Minden sürgetés, megintés, idézés, visszavonás, tilal-

mazás, halasztás s egyéb ilynem eljárásért, mely nagyobb papiroson adatott

ki, 28 den. Az iskolaügyekben intézett iratokért 12 den. Bizonylatokért

egyszer s mindenkorra 30 den. Peres ügyek expediálásáért, a mi az magán-
pecsétje alatt megy végbe, ívenként 25 den. Az alispánnak és jegyznek jár:

Armálisok publikálása, mindenféle diplomák, báróság, indigenátus, vásár-

engedélyek, czéhlevelek expediálásáért egy-egy arany. Ugyanazokért a megyei
pénztárnak: a megyebeliek részérl 12 tallér, a megyén kívül lakóktól 24
tallér. A többi okmányok és diplomák, valamint a vásárszabadalmak, vám-
engedélyek, czéhlevelek, stb. kihirdetéséért jár a megyei pénztárnak minden
különbség nélkül 24 tallér, az alispánnak 2 arany, a jegyznek 2 arany.

A jegyznek jár : protestácziókról, ellentmondásokról, tilalmazásokról kiállított

bizonylatokért 50 den. Nemességi bizonylatokért, a melyeket a közgylésekbl
kell keltezni, a pecsétért az alispánnak járó 25 den. kívül a) megyebeliektl
1 frt., V) más megyében lakóktól 2 frt. A megyeszékeknél folyamatban lev
perek Ítéleteinek elküldéséért ívenként 30 den. Felebbezett pereknél ívenként
40 den. Ha a másik fél másolatot kér, ivenként 20 den. Ily kiadásoknál

egy-egy oldalán az ívnek legkevesebb 30 írott sornak kell lennie s a pecsétért

az alispánnak 20 den. kell fizetni. Az alispáni végzés indorsálásáért és el-

küldéséért 25 den. Requisitio mellett küldend másolatokért ívenként 25 den.
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Szolgabírákhoz intézett rendeletekórt 12 den. Egyszer hátiratért 20 den.

Szolgabiráknak és esküdteknek jár: ha valaki saját kényelmébl igazság-

szolgáltatási ügyben a szolgabírót és esküdtet magához kéreti, napidíj fejében

fizet: a szolgabírónak 2 frt., az esküdtnek 1 frt. Ha az igazságszolgáltatás

érdekében száll ki, a szolgabíró kap 1 frt 50 den., az esküdt 75 den. Oly
ügyekben, hol több a fél, a kiadványokért jár ívenként és egyetemlegesen
12 den. A szolgabírák és esküdtek által írásban kiadandó végzésekért, tlük
szerkesztett peres iratokért, kiadványokért, azok pecsétjét is beleszámítva,

ívenként 20 den. Italmérési kihágásoknál, ha az eset sürgs jelleg és a

halasztásból kár háramlanék a megyére, a szolgabíró és esküdt, a külön
bizottságok megalakulásának bevárása nélkül, azonnal kiszállani köteles.

Tiszta adósságért folyó perekben a perköltségeket külön-külön az eljáró bíró,

a méltányosság szemmeltartásával szabja meg.
Az 1725-iki megyei statútum a megyei közigazgatás minden ágára ki-

ható, nagyfontosságú határozatokat tartalmaz. Az egyes hivatalos szemé-
lyeknek járó tiszti fizetések és taksák megállapítása után ugyanis a köz-
gylés így határozott:

A tisztikart szaporítani, az egyes tisztviselk fizetését szabályozni csak
a restaurácziós közgyléseken szabad. Ha idközben akár halálozás, akár
lemondás útján, valamely állás megüresednék, a fispán helyettest nevez ki,

a ki a jöv restauráczióig tölti be a hivatalt. Az 1723-iki pozsonyi ország-

gylés 56. t.-cz. értelmében elhatározták, hogy ezentúl a tisztviselk meg-
bízatása három évre szól és a tisztújító közgylés minden harmadik év
augusztus havában tartandó meg.

Az igazságszolgáltatás gyorsítása és a felebbezések gyorsabb elintézése

czéljából ezentúl a törvényszék évenként négy izben ül össze, a közgyléstl
meghatározandó idben és helyen. A felebbviteli tanács legalább hat bíróból

állítandó össze és ezek, mködésük megkezdése eltt, az alispán kezébe esküt
tenni tartoznak. A tanács tagjai az ülésezések idején fejenként két forint

napidíjat élveznek. A bírósági üléseken hivatalból résztvev tisztviselk külön
napidíjakra igényt nem tarthatnak. Ellenben, ha a megye kiküldöttjeivel

egyetemben számadásokat vizsgálnak, vagy a megyei összeírásokat végzik,

akkor a többiekhez hasonlóan 2—2 frt napidíjat húznak. Ha pedig valakit

megyei ügyben a megye területén kívül, vagy más országba küldenek ki,

három forint napidíjat kap.

A megyei tisztviselktl kezelt pénzekrl ezentúl számadások vezetendk,
azokat a felebbvalók kötelesek bekérni és a közgyléstl megjelölt helyen
és idben, a földesurak képviselinek jelenlétében megvizsgálni. A ki a
számadásokat be nem mutatja, vagy azokban egyébként hanyag, az a tiszti

ügyész indítványára esetleg a hivatalától fosztandó meg.
Mivel sokszor megtörtént, hogy a pallosjoggal bíró földesurak az

területeiken bujdosó gonosztévk elfogatását elmulasztották, de ha azokat a
megyei hatóságok elfogták, jogaikra való hivatkozással kiadatni kérték, és

mivel ebbl sok visszaélés meg zavar származott, a megye elrendelte, hogy
jövre a hivatalos közegeknek teljes szabad keze legyen a gonosztévk össze-
fogdosásában s e czélból embereik szabadon mködhetnek a földesurak
területén is, az elfogottak ellen a megyei hatóság az eljárást megindíthatja
s azokat — a pallosjog sérelme nélkül — megbüntetheti vagy elzárhatja.

A földesuraktól a megyei hivatalnokoknak nyújtani szokott elnyök,
az adófizet néptl a katonai és világi elöljáróknak kijáró „discretiók" ezentúl
megtiltatnak, és a ki ilyet elfogad, vagy ád, az ellen a tiszti ügyész jár el.

A nép jólléte kell, hogy a megyei hivatalnokok fgondja legyen,
ügyelniük kell arra, hogy a földesurak el ne nyomhassák és ne zsarolhassák.

A katona-állomások és az egyes csapatok elöljárói máskor, mint a minden
év októberében szokásos áthelyezésekkor, sem át nem helyezhetk, sem meg
nem változtathatók.

Az 1723 : 58. t.-cz. értelmében a közgyléseken a tárgyalás nyil-

vános és kell mérséklet legyen, és a hozott határozatok rögtön jegyz-
könyvbe foglalandók. A közgylés berekesztése eltt a jegyzkönyv fel-

olvasandó. Úgy az itt, mint a részleges gyléseken hozott határozatokat
önkényesen megváltoztatni, vagy azokkal ellenkezen eljárni senkinek sem
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megbízatása,
es a

tisztújító

gylés.

Törvényszékek.
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szabad. Mindazt, a mit a részleges gylések határoznak, megersítés végett
a Legközelebbi közgylés elé kell terjeszteni. A következ közgylés els
tárgya az elz közgyléseken hozott határozatokról való jelentéstétel. Ez,
az esetleges akadályok igazolása mellett, a jegyz feladata.

Az adózásról két könyv vezetend. Az egyikbe beirandó minden község
a kivetéssel egyetemben ; a másikba bejegyzendk a fizetett taksák. Mindezen
könyveket a jegyz a közgylésre elhozni köteles, hogy azokba bárki be-
lekintést nyerhessen. A szegény néptl határozatok kézbesítése vagy kiadása
ezímén taksát szedni nem szabad.

Minden szolgabíró két könyvet vezessen : az egyikbe bejegyzi mindazt,
a mit járásában a megyei határozatok értelmében cselekedett; a másikba az

eltte folyó összes perügyeket. Mindkét könyvét a közgylésnek bemutatni
köteles.

A perceptoroknak nem szabad más fizetést teljesíteni, vagy más köve-
teléseket behajtani, mint csak azokat, a melyekre ket a közgylés megelzleg
felhatalmazta. Ugyanez áll a rendkívüli kiadásokra, napidíjakra stb-re nézve is.

Hogy tehát eljárni tudjon, sürgetnie kell

:

1. Hogy a fjegyz készíttesse el a megye összes birtokosai, birtokos

és taksás nemesei portáinak jegyzékét.

2. Mikor a megye általánosságban megállapítja, hogy a megyére kivetett

adó a porták és az egyes községek lakosainak számaránya szerint, hogyan
oszlik meg, a fjegyz saját aláírásával hitelesített regestrumot köteles a

perceptornak adni, a melybe az egyes járásokat a reájok es részletekkel

együtt részletezve bejegyezi és az adófizetk ily módon elkészült jegj'zékét

a legközelebbi közgylésnek bemutatja.
3. A katonai pénztár a házi pénztártól elkülönítve kezelend. Ezek

kimutatása és az erre vonatkozó adólajstromok úgy készítendk el, hogy
azokat mindig az októberi közgylés délutánján be lehessen mutatni.

Ezután számos üdvös intézkedést hoz még a vármegye, a termém~beli
szolgáltatásokról, a végrehajtás módozatairól, a leírásokról, esetleg szük-

ségesnek mutatkozó visszatérítésekrl, relaxacziókról stb. (V. ö : I. T. E. IV.

I. 677—688 11.)

A községi közigazgatás ügyével behatóbban 1773-ban foglalkozott

Pozsony vármegye. Az ez évi április 14-én Pozsonyban megtartott megyei
közgylés elfogadott egy tervezetet, melyet az e czélból kiküldött megyei
bizottmány dolgozott volt ki és ezt a tervezetet, szabályrendelet alakjában,

a megye összes kis- és nagyközségeire, mezvárosaira nézve kötelezen írta

el. A községi közigazgatás két fszerve a bíró és a jegyz. Maga a

szabályzat három részre oszlik. Az els rész szól a községi vagyon és az

adók kezelésérl, meg behajtási módozatáról és megállapítja a községi bírák

vagyoni felelsségét. A második részben a katonaügyek kezelése, a harmadik-
ban az igazságszolgáltatás és adminisztráczió módozatai vannak elírva.

A nemesi armálisok kihirdetésével kapcsolatban az 1583-iki vármegyei
közgylés azt határozta, hogy minden nemes, kinek armálisa a megyében
ki Tn hirdetve, köteles a vármegyének adózni. Mivel pedig egyesek a

kihirdetés után az adózást megtagadták, ezentúl ilyen kihirdetést a megye
csak úgy engedélyez, ha a kihirdet a megyei közgylésnek kielégítnek

itélt kezeseket állít. A kiknek a megyében birtokuk nincs, azok a megyei
nemesek közé nem vehetk fel s ilyeneknek az armális kihirdetését meg
kell tagadni.

Ismételten foglalkoztatta a vármegye közönségét a jobbágyok szabad

költözködésének kérdése. Az 1609-ben Somorján tartott megyegylés kimon-
dotta, hogy a jobbágyok szabad költözködésére vonatkozó végzések ellen

perújításnak még akkor sincs helye, ha a marasztalt félnek valamelyes

módon sikerült volna az ügyben új Ítéletet nyernie. Ez az új Ítélet termé-

szetesen semmisnek tekintend. Egyúttal szabályrendelettel szabályozták a

költözködés jogát és elhatározták, hogy ezentúl csak akkor szabad a

jobbágynak elköltözködnie, ha a földesúr elveszi a jobbágytól annak marháit,

igáit, a földmíveléséhez szükséges eszközeit; ha tle pénzt kölcsönzött és

azt megadni nem akarja és végre, ha a régi szokás és törvények ellenére

különleges adókat, taksákat ró reá, törvénytelen szolgálmányokat követel.
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A megye 1750-iki statútuma a gyámsági ügyek igen elre haladott és G
^
ám

ef
gi

körültekint kezelésérl tesz tanúságot. A szolgabíráknak meghagyja, hogy
az árvákat nyilvántartsák, különösen azokat, kiknek természetes gyámjuk
nincsen. Elrendeli, hogy a gyámok, eljárásukról, tevékenységükrl is kimerít
jelentéseket és számadásokat kötelesek beszolgáltatni s ezek ellenrzés
ezéljából a vármegye székhelyére beküldendk, ott a megye levéltárában

megrzendk. Eljárásukról és a gyámsági ügyek állapotáról a szolgabírák
idrl-idre a megyegylésen beszámolni kötelesek. Az 1680-iki megyegylés
pedig kimondotta, hogy a vagyontalan özvegyek és árvák esetleges peres

ügyeiben a pert hivatalból és díjmentesen kell megindítani és azt lelkiisme-

retesen lefolytatni.

A czigány-kérdés is ismételten foglalkoztatta a vármegye közönségét. A czíganyok.

Az 1700-ban a Bazinban tartott közgylés egyszeren kimondotta, hogy a
ezigányok a megye területérl egyszer és mindenkorra kitiltatnak és azt egy
hónap alatt elhagyni tartoznak. A mennyiben pedig ezen rendelkezésnek
eleget nem tennének, úgy fogják ket tekinteni, mint közönséges tolvajokat

és gonsztévket és a törvény szigora szerint fognak ellenök eljárni.

Ez a szigorú rendelkezés azonban a rakonczátlan czigánynépséggel
szemben nem hozta meg a kívánt eredménj^t. Az 1751-ben Szempczen tartott

megyegylés ismét kénytelen volt foglalkozni a czigányokkal s most már
részletes intézkedéseket hozott, olyanokat, melyek ma is kiválóan alkalmasak
lennének a kóborló czigán^k vajúdó kérdésének megoldását siettetni. A vármegye
ezen újabb statútuma kimondotta:

1. A czigányoknak egyszer és mindenkorra tilos lovat tartani.

2. Minden czigány, kinek lova van, köteles a lovat három hónapon
belül eladni ; ellenkez esetben a ló karhatalommal elvétetik tle, eladatik

és ára a megyei pénztárba fizettetik be.

3. Minden czigány-vajda a maga seregét, fi- és leányágon lév gyer-

mekeivel, úgy azt is, hogy mely uraság alá való, köteles a magyar vajdának
bemondani. A magyar vajdák pedig az elkészített összeírást kötelesek a

szolgabiráknak beszolgáltatni. A kinek neve nincs benn ebben az össze-

írásban, azt bárkinek joga van elfogni és becsukatni.

4. Kinek-kinek földesura legyen és annak fundusán lakjék. Táborozni,

vándorolni nem szabad. Minden családf köteles kis házikót építeni. A kinek
ura és házikója a megszabott határidig nem lészen, az tömlöczbe vettetik.

5. E rendelet végrehajtásával, személyes felelsség terhe mellett, hadnagy
uraimék, a tizedesek és bírák bízatnak meg.

A háborús idk miatt, kivált a hódoltsághoz közel es területeken, rend-
-^tézkedéself.'

kívüli módon elszaporodtak a rablók és tolvajok. Ez az egész országra

csapásként nehezed ügy foglalkoztatta az 1659-iki és 1662-iki ország-

gyléseket. Az elbbi országgylés a 16. és 17. tezikkben, az utóbbi a 36-ik

tezikkben feljogosította a megyei hatóságokat és különösen azoknak kirendelt

közegeiket, hogy a gonosztévket az urak, nemesek, szabad királyi városok,

kapitányok és fiskus jószágaiban is bárhol nyomozhassák, üldözzék, elfogják,

kötelesek lévén 12 frt büntetés terhe alatt az elfogottakat a fispán vagy
az alispán kezeihez szolgáltatni ; ezek ismét hivatalvesztés terhe alatt kötelesek

voltak az elfogottakat érdemleges büntetéssel sújtani. Ezenkívül bárkinek
szolgái és alárendeltjei a hatósági közegek mellett fölkelni tartoztak, hogy
ezeket a gonosztévk üldözésében segítsék. Erre vonatkoznak Pozsony vár-

megye 1673. és 1577-iki statútumai, részletesen körülírván a hivatott törvény-

czikkek alapján követend eljárást.

Pozsony vármegye XVIII. századbeli társadalmi életére és közéleti Társadalmi és

viszonyaira rendkívül élénk, világos képet vet az az 1762-iki statútum, a viszonyok.

melyet a vármegye közönsége Gyr és Komárom vármegyék rendjeivel

egyesülve alkotott meg. Tüköré ez Magyarország ez idbeli bels életének,

a megyei körök korrekt felfogásának és az erkölcsök szelidítésére, a szilaj

magyarság mívelclésének elmozdítására irányult törekvéseiknek.

A rendkívül érdekes és becses statútum, eredeti magyarságával, így
hangzik

:

„Minthogy sokan vannak, a kik csak magok hitség-ekbl gyakran pajkos szitkokkal

isten ellen káromkodnak ; arra való nézve, a kik kisebb káromkodásban tapasztaltatnak,

Káromlók
ellen.
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elször confirmiter ad statútum anno 1B93. die 27a Februarii 24 forintban, processualis ordi-

narius vagy substitutus szolgabírák uraimék által minden processus nélkül; harmadszor
[n'tliu vagy többször, mint gonoszságban megrögzöttek, országunk törvényei szerint fiscalis

aotio mellett büntetdjenek.
Azok, kik találtatni lógnak aprólékos lopásban, úgy mint az, ki tyúkot, ludat, kacsát,

szelid vagy vadgyümölcsöt, vagy más kertbéli veteményekbl való termést lopnának, az
kártételnek megtérítésén kivül, hat forintban büntetdjenek processualis ordinarius vagy
-iil'stitutus szolgabírák uraimék által, minden processus nélkül.

Paráználkodók hasonlóképpen ordinarius vagy substitutus szolgabirák által 12 forintban
büntetdjenek. Az vérbírság régi szokás szerint 12 forintban ex parte magistratus (salva

privatorum actione) desumáltassék.
Az üimepszegk in anno 1752 die 25a Septembris sub generáli congregatione lett

rendelés szerint Cent írt módon 12 forintban büntetdjenek.
Az kik káros és veszedelmes helyeken dohányoznak, úgymint pajták, istállók, szérk

körül, udvaron, kertekben, utczákon, gabona- vagy szénatakarásban, nyomtatásban vagy
más efféle helyen, minden törvényes processus nélkül : 6 forintban toties-quoties bünte-
tni jenek.

Minthogy sok visszavonyások, perlekedések, mocskolódások és kártételek töiténnek
azon okbul, hogy némely lakosok a köz vagy tulajdon magok sövényeket vagy más keríté-

seket elhagyják pusztulni, vagy éppen magokat se sövénynyel, se árokkal az magokéból
nem akarják keríteni, s ezzel a szomszédságokban károk tétetnek; arra nézve az olyanok
fundusából anno 1688 die 30-ma Augusti sub generáli congregatione tett statútum szerint

fél ölyet elfoglalhat a szomszéd, s azt maga fundusákoz applicálván kerítse bé' s ha pedig
a kerítés más helyen és nem szomszédságban negligáltatik, s az által más javaiban kár
okoztatik, tehát az olyan neglectusért a kárnak megtérítésén föntírt mód szerint 12 forint

desumáltassék, ezen szerént szántóföldek között lév mesgyéknek is vagy mindenestül vagy
valamely részben leend elszántása, az elszántottnak visszatérítésén kivül, hasonlóképpen
más ember sövényei, árkai vagy másféle kerítéseinek elrontása is kárnak visszaadásán fölül

6 forint büntetés alatt tiltatik ; ha pedig történetbl valamely cseléd el találná szántani a

mesgyét, erga simplicem insinuationem tartozzék a földnek possessora sub praemissa mulcta
visszabarázdáltatnyi.

Sokan találtatnak, kik lakadalmaskodásokban vagy egyébkor is, leginkább italytúl

bátoríttatván, kertek mellett, udvarokon avagy más veszedelmes helyeken lövöldöznek, st
midn úton járó kocsi, vagy lovas mellettek elmegyen, lovaik alá lövöldöznek, ijesztik,

mely által gyakran veszedelem következik és gyuladások okoztatnak. Az olyatén lövöldözés
azért 12 forint büntetés alatt tiltatik, melyek az fölyebb írt mód szerint az excedálókon kárral

együtt desurnáltassanak.
Kik maguk pajkos hitségekbül hamvazó szerdán, vagy több azt követ böjti napokon

magokat musikáltatják, ünnepnapokon is az isteni szolgálat eltt vétségeskednek, dobzódnak,
másokat botránkoztatnak, az ilyenek assignált mód szerint 6 forintban büntetdjenek.

Minthogy némely ifjú legények és házas is, éjszakáknak idején magok házaknál vagy
szállásin nem maradnak, hanem olyan helyre járnak, az holy fajtalan, búja énekeket, meséket
beszélnek, vagy más botránkoztató rosszaságokat is elkövetnek ; ezen állapotban mind az

olyas helyre járó, mint befogadó, 6 forintban büntetdjenek ; s ugyanerre nézve az fonó-

házak is tiltatnak

Vannak némelyek, kik éjszakáknak idején az utczákon föl s alá hévalkodva járnak,

dombéroznak, kiáltanak, más emberek ajtait rugdalják, ablakjaikat zörgetik: az olyanok
valahányszor tapasztaltatnak, 6 forintban büntetdjenek; úgy azok is, a kik fegyverrel, bottal

vagy más verekedésre való eszközzel korcsmákra mennek.
A ki másoknak gabonájokban, füves kertjekben vagy rétjeikben s egyéb javaiban

készakarva marháj okkal, szekerekkel, vagy másképpen kárt tesznek; az olyanok praeter

damni et expensarum refusionem, nemesek ugyan forintban, nemtelenek 6 forintban vagy
25 pálczaütésben büntetdjenek ; avagy pedig, ha az kárt vallott félnek úgy tetszik, optiona-

liter processu queruloso, vagy impensionali ad desumendam poenam violentiae damni et

expensarum procedálhat.
Vannak többen, kik más emberek földjeik között lév mesgyérl zsákokban vagy

butyorokban az füvet (magok marháiknak hordják ; az is 2 forint büntetés alatt) learatják,

sokszor alattomban gabonát is köziben aratnak és magok marháiknak hordják : az is

2 forint büntetés alatt ezután szabad nem lészen ; úgy az taUóhárogatás, mivel az trágyát

is azzal összegereblélik és az szántóföldet soványítják, az maga földjein kívül az földnek
ura, vagy tahónak gazdája hire nélkül szabad nem lészen 2 forint büntetés alatt.

Mivel sokan vannak, kik mihelyst az aratás kezddik, más kézi munkára fizetésért

sem akarnak menni, hanem kalász-szedésre adják magokat, melynek alkalmatosságával
nemcsak az elmaradott gabona fejét, de álló és kévés gabonának is fejét lemetélik, kicsepülik,

hordják álnokul; az kalászszedés is azért, még az kepéket be nem hordják, az fellyebb írt

2 forint büntetés alatt szabad nem lészen.

Az kik mások kévés gabonáját, renden vagy kalangyában lev szénáját, vagy füvét

nappal vagy éjszaka, gyalog vagy szekérrel, vagy kocsin lopásképen alattomban igyekeznek
elvinni, ha ott tapasztaltatnak, marháit, szekereit veszejtsék el és azonkívül fiscalis actió

mellett evocáltassanak ; ha helyben nem tapasztaltatnak, tehát az olyan, ha nemes ember
lesz, fiscaliter ad poenam delicto conformem subeundam evocáltassék, nemtelen pedig fogat-

tassák meg és tömlöczbe küldessék.

Sokan vannak, kik vagy marhájokat, vagy sertéseket nem hajtják az pásztor eleiben,

hanem maguk köteleken, vagy szabadon ide s tova az gabonák között s mások földjei

között lév mesgyéken s végein legeltetvén, nemcsak az mesgyék fölétetése, de gabona
kapdosása s legyúrása által másoknak kárt tétetnek, vagy másként is, nem lévén pásztor
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vigyázása alatt, az olyan, marha könnyen kárba megy. Némelyek pedig éjszakára is lovaikat

vagy más marháikat csak szabadon kieresztik és ugyan sokszor kenderes kertekbe is, vagy
más helyekre kinyügzik, nem lévén reájok vigyázás, kenderekben vagy más javakban kárt

tesznek. Az olyatén magányosan való marharzés is mások földjeik között vagy végein,

valamint még in anno 1579 feria secunda proxima post dominicam misericordiae sub gene-
ráli congregatione megtiltatott, úgy most is újra tiltatik és ha valaki abban tapasztaltatik,

hogy az olyatén pásztor gondviselése alá nem adott marha kárban találtatik akár nappal,

akár éjszakának idején, tehát valahány a nagymarha, annyi forint legyen a büntetés, a
sertéseket pedig és ludakat, ha kárban találtatnak, szabad lesz agyonütni, vagy lnni.

Sokszor tapasztaltatik, hogy ha cssz vagy más bó akarja hajtani az kárban talált

marhákat, az rök botokkal vagy más eszközökkel ellenállának, st ocsmány szitkokkal,

káromkodással, böcstelen szókkal szokszor vereséggel is illetik ; az ilyenek tehát az kár-

vallott emberek neve és actoratusa alatt, ha az nemes személy ; ha pedig nemtelen, tehát

penes activitatem a fisco magistratuali mutuandam, processu soram judlium instituendo
praeter dauini et subsecuti nefors detrimenti corporis et causatarum expensarum refusionem
50 forintban büntetdjenek; avagy ha úgy tetszik a kárvallottnak, mint maga részórl,
mint mezpásztor részérül, velut eatenus sui servitoris processu queruloso aut dehonestatorio
ordinaria juris via ad desumendorum desumptionem optionaliter procedálhat.

Némely compossessorok oly hiszemben vannak, hogy a falu bíráját, tizedesét, korcsmá-
rosát, mészárosát, csszét, pásztorát és más közönséges szolgáját tetszések szerint szabadon
becsteleníthetik, szidalmazhatják és verhetik s innen származik, hogy sok helyeken az

ilyetén közszolgálatokra embert is nehéz kaphatni, több compossessoroknak nagy kárával
és praejudiciumjával ; kire nézve az föntemlótett elegend ok nélkül történend böcstele-

nítés, szidalmazás és vereség sub poena dehonestationis quoad ignobiles in medio homagio
subsistentis et respective vissntiae ac homagii actore fisco comitatensi desummenda tiltatik.

Poena indebitae actionis contra fiscum, in compescendis oninis generis excessibus privilegiatum
locum non habente.

Mivel sokan találtatnak, kik aratástájban alig az arató tallóját az gabonában bébocsájtja,

mindjárt más emberek földeik tallójára s kepéi között szanaszét marháj okát s baromfiaikat
rzik, kepéket gyakran eldöntögetik, tipratják s az által sok veszedelmeket, káromkodá-
sokat s károkat okoznak; arra való nézve az learatott gabona tallóján kepék és körösztösök
között se magáén, se másokén, semminem marhát, sörtést, juhot, polkát, ludat, kacsát
rözni, míg az körösztösök kint lesznek conformiter ad statútum in anno 1579 sancitum,
nem lészen szabad, 6 forint büntetés alatt; és ha az olyatén állatnak behajtása akadályoz-
tatnék, tehát processu modalitate in praecedenti 17-mo puncto declarata coram judlium
instituendo az ellene állók 50 forintban cum expensarum refusione convincáltassanak és

büntetdjenek, úgy az hol rétek vannak, még szre nem takaríttatik, a széna, a rendek vagy
kalangyák között, sub praemissa poena rözni nem szabad egyébként, hanem a mely
marhában széna hordatik, az olyanokat a maga rétjón és nem másén kalangyája között is

leg-eltetnyi szabad lesz.

Az, kik mások kertjében óltoványt, vagy más fákat és ültetést kivágnának, metszenének,
törnének, ingatnának, 50 forintban praeter damni et causatarum expensarum refusionem
processu aequa formalitate in praecedenti 17-mo puncto praescripto coram judlium instituendo
convincáltassanak és exeqváltassanak, vagy pedig, ut supra, processu queruloso optionaliter,

procedáljanak az kárvallottak.

Jó lehet, mint a fönséges consilium, mint a nemes vármegye parancsolta és statuálta

az fák ültetését, de abban sok abusus belépett, mivel, némelyek mások házaik eltt, kertjeik
alatt, úgy mások árkaiban az ültetéseiket teszik, azt az kinek közelebb való jussa volna
olyatén helyre ültetni, praeoccupálják, impediálják, abbul is sok visszavonyások, pörleke-
dések következnek ; arra való nézve az elbbenyi statútum úgy modificáltatik és világossét-

tatik, hogy azon ültetéseket kiki maga jószága és nem másé körül tegye és másoknak ne
praejudicáljon az ültetett fáknak elvesztése alatt; ha pedig magának olyas alkalmatossága
nem volna, küllebb az határban közönséges és alkalmatos helyeket választván a com-
possessorok, az ilyetén beültetend hely, a proportione cujuslibet possessorii cum imputatione
spatii illius, a melyet valaki az közföldbül már annak eltte beültette volna, osztódjék föl

s kiki magának jutandó részén tegye az fák ültetését ; az ki pedig az ilyen helyen ültetett

fákat kiingatna, kibánna, megbotulná, levágná vagy más módon elrontaná, úgy büntetdjék,
mint az 2Ö-dik punctumban föl van téve. Más árkaikban, vagy más fundusaik körül ültetett

fák megböcsültetvén és letévén a böcsült árát, azé legyenek, a kié az árok vagy fundus.
Marhák legeltetése is az fákkal beültetett helyein in anno 1747 8va Augusti tett statútum
szerint két forint büntetés alatt tiltatik mindaddig, inig az közföldön ültetett fák meg nem
ersödnek annyira, hogy a marha nem árthat nekik.

Minden helység határjában szokás és szükséges a mezei munkákra nézve vonyó
marhák számára valamely darab mezt, vagy tallót, avagy rétet bizonyos rendelt ideig,

hogy nylhessen és gyarapodhassak ott az mezn, tilalom alatt tartani ; ha azért az ilyen

mezre, a meddig tilalom alatt lészen és föl nem szabadul, valamely marhát és ha a föld

szabadul is, vonyó marhának az alatt is, még azon munka el nem végzdik, melyre nézve
az olyan mez tiltatott, másféle és nem vonyó marhát valaki hajtana, minden nagy marhátúi
egy forint, borjutúl pedig, vagy juhtúl egy-egy garas; ha pedig gondatlanság miatt az olyas
mezre menne a marha, tehát minden öreg marhátúi 25 pénz, juhtúl vagy borjutúl egy-egy
pénz, az olyan helység közszükségeire devumáltassék ; hasonló büntetés alatt tiltatik télyen
a vetéseken való legeltetés a maga földén is, kisévén a mikor nagy fagyban közönségesen
megengedtetik ; az magányos, vagyis osztálos réteken is, szent György nap után 12 forint

büntetés alatt marhát tartani szabad nem lészen.

Vannak némely helységeknek határiban, közönséges földön term szelid, avagy vad
gyümölcs, úgymint alma, körtvél, dió, szilva etc. fák, azon pedig némely helységbeliek többi
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compossessorok kárával fele érésében s üdnek eltte elbitangolják, kire nézve az olyatén
gyümölcsszedés az holységbéliek által közönségesen rendelend ideig- 12 forint büntetés
alatt tilalmas lészen.

Vannak azonkívül némely helység határiban erd, bokor, vagy uj öntéseken termend
ss isök, vagy nád-erdk és ezekben nagy abususok történnek, mivel némelyek pro libitu

- akosan, olykor alattomban azokat vágják, és hordják, az ilyetén jószág is az helység-
béliek által rendelend üdig 12 forint büntetés alatt az levágott jószágoknak böcsüje meg-
téritésén kivül tilalmas lészen, midn pedig felszabadul, kinek-kinek proportioja szerént
osztatódjék.

Találkoznak sokan, az kik pénzért vagy más respectusokbul idegeny marhákat a köz-
mezre, vagy rétekre befogadnak; nemkülönben akik más helységben lakó jobbágyi marháit
más helység, az hol compossessoriumjok vagyon, mezejére és rétjeire eresztik több compos-
sessorok praejudicciumával : ezek is azért hasonló 12 forint büntetés alatt ezután szabadok
nem Lesznek, kivévén azt,-^a midn úr dolgán vannak az olyatén helység határjában más
helyben lakozó jobbágyok.

Mivel az mértékeknek külömbsége miatt az vevk és eladók között sok zenebonák
történtének, melynek eltávoztatására nézve is ezen nemes vármegye magistratusa adprae-
seriptum legum mindenféle mér eszközöket, úgy mint szaput, mépezét, fertályt, itezét etc. a
végre csináltatott, hogy ahhoz minden földesurak, nemes emberek, dominalis tisztek, királyi

és mezvárosbeliek, nemes és portális helységek magokat alkalmaztatván olyas, igaz mér
eszközt csináltassanak és nemes vármegye, vagy Pozsony városa pöcsétje alatt tartsanak

;

ha azért akárki kisebb vagy nagyobb mértéket tartani tapasztaltatik, 15 forintban eo facto

büntetdjenek; mely büntetés alá vettessenek azok is, a kik szolgáknak, kaszásoknak, gyj-
tknek, aratóknak vagy más béreseknek limitált quottánál többet adnak és vesznek ; a béres
vagy napszámos ezenkívül a bérét is veszejtse el.

Ha a szolga vagy szolgáló esztendnek eltelése eltt urát elhagyja vagy bészegdése
után ismét máshoz szegdik, az olyanon, úgy azon is, a kihez utóbb szegdik, post insi-

nuationem 20 forint desumáltassék.
Gyakran megtörténik, hogy pásztorházok, hajlékok, közhidak, töltések csinálásában,

csszök, pásztorok fogadásában és fizetésében, avagy más ilyen az egész helységet illet

dolgokban, számosabb compossessorok valamit végeznek, s azonban egy-kett találtatik, a
ki efélében ellentáll, s a költségekben concurrálni nem akar, s ennek miatta sok hasznos
végezések effectusban nem mehetnek; statuáltatik, azért, hogy az emiitett egész helységet
illet közdolgokban, a mit számosabb compossessorok végeznek, a többi is ahhoz tartozzék
alkalmaztatni, sub poena florenorum 24 modalitate puncti primi desumendorum, a tizedesek
azonban minden compossessort szólítsanak az olyan gyülekezetre, az hol aféle (közönség)
közdolog végezdik.

A kik kutyáikat pányva nélkül, vagy buzavermeiket nyitva tartják, s mint azokat,

mint más, azokhoz hasonló kárt okozható helyeket erga decurionis loci admonitionem bé
nem csinálják s meg nem igazítják, az olyanok a történend kárnak megtérítésén kívül

12 forintban büntetdjenek, úgy hasonlóképpen, ha valaki pörje, kenderszárítás, kémény-
tisztítatlanság, vagy más módon tztámadásnak oka volna, az olyanon a kár via liquidi

debiti megvétethessék.
A fönt írottakra helységek hadnagyjai, tizedesek s bírák szorgalmatosan vigyázzanak

és minden esetrül processualis szolgabírák uraimékat informálják és szükség hozván magával,
az excedens személyeket meg is fogassák ; ha pedig k ezeket elmulatnák, 12 forintban

büntetdjenek.
A praerecenseált büntetésekben ha az excedens nem fizethet, tehát a nemtelen, pálca-

ütésben pro ratione delicti, nemes személy pedig praevia ad sedriam citatione arestommal
büntetdjék.

Ha az attingált büntetések desumtiójá(nak)ban földesúr, vagy conventionatusainak ura,

vagy maga az excedens, vagy más valaki post praemissam eciam mtimationem magát oppo-
nálná, tehát az olyan személyen actione fiscalis mediante coram sedria tam principális

mulcta, quam paenalitas flór. 100 cum expensis desumáltassék.
Ha valaki 2ü forintig nyilvánvaló adósságban, nemes vármegye statútuma mellett

absque formalitate citationis et processus, praevia quindenae praefictione admonitus, magát
opponálja, az olyan praemissa ejusdem in praesentiam committentis judicis citatione, poenam
duplicum expensarum refusione incurrat.

Appellata in praedeductis ad processum in viatis casibus törvényszéknél tovább nem
admittáltatik.

Mivel tapasztaltatik az, hogy ez ilyetén jó végezések effectusban nem mennek és sok

rendbéli vétkek s excessusok nem corrigáltatnak azon okbul, hogy atyafiúsági, szomszédsági,

vagy más respectusokból azok nem denuntiáltatnak : arra nézve hatalom adatik ordinarius

viceispán uramnak, hogy a midn, s az mely helységben itélyi és szükségesnek látja,

szolgabíró és esküt uraimékkal fiscalis uramnak jelenlétében, ezen punctumok általhágása

vagy más akármely excessusok iránt communis inquisitiot tehessen s azt ante omnem exe-

cutionem a nemes vármegyén proponendo remedio referálja.

Alil>an is tapasztaltatik a statútumoknak effectuatioja meggátoltatni, hogy némely
urak, jóllehet juris gladii privilégiumok nincsen, mégis az embereik által publicum ellen

tett exessusoknak büntetéseit magoknak akarván vendicálnyi, magistratualis tiszteket efféle

büntetésekben akadálozzák ; kire nézve az illetén akadálozás is sub poena in puncto 32-di

statuti tiltatik. Az talált vagy találandó marhák is sub poena 12 florenorum viceispány

uramnak, avagy processualis szolgabíró uramnak insinuáltassanak.

Az kik nemes vármegye utak csinálásában, vagy más állapotokban tett rendeléseinek

avagy magistratualis tiszteknek és commissioknak nem engedelmeskednek, st azok ellen

illetlenséggel zúgolódnak és fejeskednek, az olyanok, ha nemesek, penes actionem fiscalem
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ad dictandam arbitrariam poenani evocáltassanak ; nemtelenek pétiig- proratione casus corpo-
raliter büntetdjenek.

A fönt jegyzett és processus nélkül desumálandó pénzbéli büntetések fölséges asszo-

nyunk sub dato 26-a Januarü anno 1756 kegyesen intimált rendeléséhez képest, 2 részben
nemes vármegye szükségeire, harmadik részben pedig- excequensek fáradtságára applikál-

tassanak. Mely punctumokat szolgabírák uraimék per extensum currentálják, megtartására
vigyázzanak, helységbéliek pedig copiálják és minden esztendben a helység- elüljárója

összehíván minden lakosokat, olvastassa meg mindnyájoknak értelmére".

Befejezésül Pozsony vármegye fispánjainak névsorát 1526-tól a következkben adjuk :

1525—1527. Batthyány Ferencz, egyúttal Vas vármegye fispánja is ; 1528— 1545. Kerecseni
Zalai János ; 1550—1568. Batthyány Kristóf fpohárnok ; 1580— 1600. erddi báró Pálff'y

Miklós: 1601— 1640-ig ,.a törökök réme" néven ismert erddi gróf Pálff'y István. Ezután
a Pálff'y grófok családjából következtek: Pál grf. 1641— 1650.; Miklós gr. 1650— 1679.; János
Antal gr., ki Horvátország bánja, 1731-tl országbíró, 1741. ti nádor is volt, 1679—1694.;

II. Miklós gr. 1694—1736. ; János gr. 1738—1752 ; Károly Pál gr. 1752—1774.; II. János gr.

1775—1791 ; Herczeg Pálff'y Károly 1792—1805.; József herczeg 1808—1809.; Lipót gróf 1810—
1825.; József hg. másodszor 1825—1828.; Fiáéi gr. 1828-1833.; Feráináná gr. 1834-1835.;
Pálffy-Daiui Ferdinánd Lipót gr. 1835- 1847. ; Pálffy Móricz gr. 1847-1848.; József gr.

1867- J 869; III. János grf. 1871—1874. — Ezzel a Pálffyak tényleges fispánsága véget
ért s ma már csak az örökös fispáni czímet és a pozsonyi grófi nevet viselik. — 1875

—

1888-ig gr. Esterházy István; 1889—1894. gr. Zichy József; 1894—1898. Szalavszky Gyula;
1898—1901. vajai báró Vay Dénes voltak fispánok. — 1903-ban Bartal György ország-
gylési képvisel, a megye egyik legképzettebb fia ült a fispáni székbe.

Fispánok
1526-tól.

Nagy-
birtokosok.

II. Közgazdasági viszonyok a vármegyében.

A vármegye közgazdasági állapotairól némi fogalmat alkothatunk
maguknak az adózás történetére vonatkozó adatok egybevetésébl. Régi
államháztartásunkban két adónem szerepelt: a kamara haszna és a rovás.

Ez utóbbi a földesúri hatalom alatt álló jobbágyosztály terhe volt egész
1617-ig. Az adók behajtása körül a feladat oroszlánrésze a megyei hatóságot
illette. Mivel pedig az adókulcs a jobbágytelek, a íüst, ház vagy leggyak-
rabban a porta, kapu volt, világos, hogy az esetrl- esetre megajánlott adóból,

de még inkább az adókulcs megállapításából az egész vármegye közgazda-
sági viszonyaira következtethetünk. Ezt a lehetséget nagyban fokozzák
azok a rendkívül becses, lelkiismeretes és nagy arányú munkálatok, a

melyekkel történelmi irodalmunkat a fáradhatatlan Acsády Ignácz aján-

dékozta meg.
Az eddig ismert adatok szerint Pozsony vármegyében 1494— 1564-ig

következleg alakult a porták száma. 1494-ben Pozsony- és Mosonyvár-
megyék együttesen Írattak össze s a két vármegyében összesen 4661 porta
volt. A következ évben már mindkét vármegyét külön írták össze s ekkor
volt Pozsonyban 4435, Mosonyban 923 porta. Az 1495-iki pozsonyi porták
közül 186 Szapolyayé volt, a többi birtokost az összeírás nem említi; míg
az 1494-iki évbl tudjuk, hogy Simon bazini és Szentgyörgyi gróf birt 81

portát, Péter gróf 434-et, Tamás gróf 300-at. A pozsonyi vár tartozékát

362 porta alkotta, Vereskét 40, Scharfeneck (Élesk)-ét 68. Szapolyai István
ekkor, Nagyszombat révén, 177 portát, Kanizsay György 358 portát birt. Ezek
voltak tehát ez idben a vármegye nagybirtokosai.

1542-ben Pozsony megye 2755 portáinak megoszlásáról szintén elég

pontos tájékozást nyerünk. A nagybirtokosok a Bazini és Szentgyörgyi
grófok 325, a. király 292, Vörösk vára 240, Thurzó Elek 275, Puchhaim
Farkas 142, Özv. Országh Lászlóné 92

V

2 , az óbudai apáczák 84, Nyáry
Ferencz 82, az esztergomi érsek 64, Báthori András 50, a nagyszombati
apáczák 30, Korlátkövy Zsigmond 17

y

2 , a szentmártoni apát 9 és özv. Lévay
Gáborné 5 portájával.

Az 1532-iki összeírás a megyében csak 930 portát tüntet fel ; az 1533-iki Porták száma.

837 l
/
2 portát; míg az 1536-iki már 2455 portát. Mivel pedig Pozsony soha

hódoltsági terület nem volt, világos, hogy a megelz számok csak a vármegye
egy részére, és pedig valószínen a Csallóközre vonatkoznak. Az 1537-iki

összeírásban a megye 3039, az 1538-ikiben 2636, 1539-ikiben 2644, 1540-ikiben

2506, az 1541-ikibén 2555, az 1542-ikiben 3846, az 1546-ikiban 2757. Az egy-
telkes nemesi kúriák száma ez évben a megyében 368 volt. - - 1549-ben
volt 3401 porta, 94 l

/4 egytelkes kúria. 1550-ben volt 3401, 1552-ben 3624,

1553-ban 31427,, 1554-ben 3125 1

/,, 1555-ben 3198% 1556-ban 3193v4 ,

1557-ben 3223 1
.,, 1558-ban 2172, 1559-ben 3273%, 1564-ben 3351 »/,, 1577-ben
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Adófizetés

Adóbehajtás.

Földmívelés

l>;HM-' „ 1580-ban 2740, 1582-ben 2819, 1588-ban 2674»/
4 , 1593-ban 3005 V*

porta ós 46 3
/4 malom, 1596-ban 1567 porta.

Ezen adókulcs alapján köteles volt azután a vármegye a kivetett adók
behajtásai szorgalmazni. A dicalis összeírások töredékes volta miatt azonban
magát a kirovást, a befolyt adót, az esetleges hátralékokat, az eljárás költ-

ségei! csak igen hiányosan ismerjük. Az 1527—30-iki adóelirányzat szerint

a megye évi adója 2500 frt volt. 1536-ban pedig 2455 frt, a melybl 2219 frt

folyl be. Az 1537-ik év els felében 1500 frtot, másik felében 4573V3 frtot,

L538-ban 1318 frtot vetettek ki a megyére. 1537-ben befolyt tényleg 3305 frt,

elengedtetett 15() frt, a költség kitett 100 frtot. 1538 els felében azonban
csak 285 frt 25 den., 1539 els felében csak 754 frt 25 dénár, második
felében 2300 frt. Ez utóbbi összegnél, elszegényedés ezímén, elengedtek
72 irt 38 dénárt. 1540-ben az adó 1253 frt, a bevétel 304 frt 50 den., 1541-ben
a bevétel 2083 frt 50 den. volt. 1542-ben az adórovás 2273 frt 94 den. a
porták és 556 frt 46 den. volt az egytelkes nemesek után. 1549-ben a
rovás 4345 frt 50 den. tett ki s ebbl 4114 frt 88 den. folyt be els sub-
sidium ezímén, míg a második subsidiumból 3897 frt 37 den. folyt be.

A következ évek számadásait így csoportosíthatjuk

:

Év Porta szám
Elpusztult

porták

I. subsidium II. subsidium

kiadás bevétel kiadás bevétel

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1559

3624

3142V2

3125V2

31983/,

31933/
4

3223V2

3273V4

582 5436.—

3142.50

3125.50

3198.75

3193.75

3223.50

3273.25

4327-25

2850.77

2844.50

2926.75

2428 59

2234.50

2980.—

4563.—

3142.50

3125.50

3198.75

3193.75

3223.50

3273.75

3805.50

2761 05

2169.50

2599.75

1556.—

2862.—

2858.50

Az 1577-ben kivetett adóból Baranyay Bálint rovó 1578 folyamán,

mikor mködése véget ért, a következ számadást terjesztette el. A 299PV t

porta után esedékes 5983 x
/2 frt, ebbl azonban lemegy 16372 frt, 1637a

olyan porta után, mely az év második felében— az els részlet lefizetése után -

leégett. A behajtás költsége kitett : az alispán díja 24 frt, a 4 szolgabiráké

32 és a jegyzé 4 frt; a rovónak magának évi fizetése 140 frt, költségei

pedig 32 frt. Mindezek levonásával 1577-ben 3630V 2 , 1578-ban meg 1361 frt

39 den. folyt be a kamaránál. A hátralók csekély maradt tehát, de 1582-ig,

mint másnem számadások bizonyítják, még ez a csekély maradék is tör-

lesztetett. Más képet mutat az 1593— 94-iki adó-év. Ennek végszámadásai
szerint összeírtak a megyében 3005 74 szabad portát, melyre 9013

7

4 és 46 3
/4

malmot, melyre 140 1
/ 4 frtot, összesen 9161 frtot vetettek ki. Volt ezenkívül

168 anabaptista, kik per 12 dr. fizettek 20 frt 16 dr. s így az összes kirovás

9176 frt 25 dr. Ebbl tényleg befolyt az 1600-ik év végéig 6033 frt 25 dr., a

rovó és megyei tisztek fizetése kitett 200 frtot, a hátralék pedig 2942 frt 91 dr.

A vármegye földmívelési állapotainak megvilágítására érdekes ada-

tokat közöl 1602-rl Acsády. Ezek szerint Senkviczen egy kalangya egyenl
volt 84 kévével. Volt a községben egy bíró, 107 földmíves (közülök egy
zsellér és egy idegen) 27 más házán lakó zsellér, kik családonként 3 1

2
—12 dr.

keresztény pénzt adtak, mi annak jele, hogy ez idben már a zselléreket

is taksálták. Sárfn egy kalangya 80 kéve volt. Fizetett 70 jobbágy tizedet,

6 zsellér semmit, 18 zsellér 5 — 12 dr. kereszténypénzt. Csatajon egy kalangya

már csak 64 kéve volt. Fizetett 45 jobbágy ós 2 zsellér gabona-tizedet

;

volt még 6 zsellér, kiknek szljük volt és bortizedet adtak. Gurabon a kalangya

ugyanannyi volt, mint Csatajon. Volt egy bíró és 30 jobbágy, 24 más házán

lakó zsellérnek szleje volt. A négy helységben 1602-ben befolyt gabna-tized

:

Helységnév

Senkvicz.

Sárf

Csataj

Gurab

búza

68 kai. 5 kéve

176 „ 35 .

8OV2 ,, 13 „

128V2 „ 10 „

55 kai. 15 kéve

9 „ 20 ..

árpa

HV2kal.21kéve

103V2 „ 30 .

zab

IVa kai. 11 kéve

I6V2 ,. 30 „

21/2 „ 9 „

341/2 „ 26 ..
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Az esztergomi érsekség számadásaiban 1580-ból a következ cséplési

ailatok vannak Pozsonymegyére vonatkozólag: Pozsony városában adott a

cséplk bérének egy beted levonásával 16 kai. 27 kéve szi 14, pozsonyi

köblöt; Szentgyörgyön egy kilenczed levonásával, 1267a k. 19 k. szi 97 V?

köblöt, 147a kai. 31 k. tavaszi 7 köblöt; Bazinban egy tized levonásával

708 kai. 27 k. szi 685y2 és 230 1

/* kai. 14 k. tavaszi 265 köblöt; Stomfán

egy nyolezad levonásával 528 kai. 19 k. szi 503 és 1587* kai. 11 k.

tavaszi 174; Semptén tizenegyed levonásával 833 kai. 14 k. szi 8087a és

139 kai. 9 k. tavaszi 142 köblöt. A Csallóközben tizenbarmadrész levoná-

sával 17507 8 kai. 18 k. szi 1102 3
4 köblöt.

Érdekes adalékkal szolgál a vármegye mezgazdasági viszonyainak meg-
világosításáboz a béresek szerzdésére vonatkozó 1614-iki és a bérekrl
szóló 1744-iki vármegyei statútum. Az elbbi arról intézkedik, bogy a

szökésben lév egy évre szerzdt a földesúr, ahol éri, elfogathatja. A szökés-

ben lév szolgát felfogadni tilos és ha mégis valaki megfogja és visszatartja,

ha úr, dupla homagiumban marasztalandó el. Ha valaki tagadja, hogy a

szökött cseléd nála van, az esküre kötelezhet és az esküben ki kell jelen-

teni, hogy a szolga nála nincsen, azt se otthon, se másut elrejtve nem tartja.

Ha az esküt az illet megtagadja, akkor annak ingó és ingatlan javaira,

a kiszabott homagium erejéig, az alispán, a szolgabíró és esküdt, azonnal
végrehajtást vezethet.

Az 174í-iki statútum szerint egy öreg béres kapott készpénzben 12 frtot; süvegre
50 drt ; két pár fehér ruhát vagy 1 f 50; egy pár új sarut, egy pár fejelést vagy lábbelire

3 frtot ; egy pár talpalást ; egy nadrágot vagy 1 f 50-et ; öregszrt vagy 2 f 50 ; egy dol-

mányszrt vagy 1 f 25 ; 3 szapu abajdócz búzavetést, melynek értéke tészen 2f 35; ez alá

földet vagy 1 f 25 ; 3 szántást vagy 1 f 50 ; két marha-tartást vagy 4 frt.

A középs béres fizetése 6 f 50. drt. — Kap süvegre 40 drt. ; 2 pár fehér ruhát vagy 1 f.;

«gy pár új sarut, egy pár fejelést vagy 2 f 50 ; egy pár talpalást ; nadrágot vagy 1 f 25

;

egy öregszürt 2 f; dolmányszrt 1 f
.

; két szapu búzavetést 1 f 38 ; földjének értéke 1 f.,

-3 szántása 1 f., marha-tartása 2 frt. — Az ostoros évi fizetése 2 f. — A juhász, 200 juhot
vi''ve alapul, kap készpénzben 4 frtot ; ruhát, mint az öreg béres és azonkívül lisztet, sót és

vajat. A bojtár nem kap fizetést, hanem csak ellátást és öltözéket.

A juhászok különben idvel, különösen a Csallóközben, igen tekintélyes

helyet foglaltak el a mezgazdasági alkalmazottak között, st külön szabá-

lyokkal bíró czéheket alkottak. A czéhszabályzat, mely 1717-ben keletkezett,

mint a czéhlevél mondja
;

azért készült, hogy a juhgazdáknak és urasá-

goknak jobb és hívebb cselédjök legyen. „Ne is légyen szabad — mondja a

czéhlevél 19-dik pontja — semmi juhásznak valamely úrnál vagyis gazdánál,

juhok mellé szolgálatba állani Pozsony vármegyénkben lév csallóközi dis-

t liktusban, a ki nem lenne ezen czéhben beiratkozva". A juhászok, mesterek
és legények, valláserkölcsi képzésére és szakbéli tudásuk emelésére, számos
üdvös és hasznos határozatot magában rejt czéhlevél, élénk tanúságot tesz

arról, hogy a megyében kifejlett és elrehaladott juhtenyésztés vala, melyet
már ekkor okszeren ztek.

Rendkívül érdekes és a vármegye közgazdasági viszonyaira nagy fényt

vet képet rajzol Acsády Ignácz, az 1715—1720-iki nagy összeírások alapján.

Az összeírást mindkét esetben Sárosmegye küldöttei végezték, kiknek
a megyei tisztviselk nagy buzgalommal segédkeztek. Mieltt maga a nagy
összeírás kezdetét vette volna, a megyei tisztviselk három községben próba-
összeírást végeztek. Ily módon bizonyos gyakorlottságra tevén szert, az óriási

munkálat aránylag rövid idn belül ment végbe. Augusztus 17-én vette

ugyanis kezdetét Récsén és októberben fejezdött be Dévényben. Sajnos
azonban Pozsonymegyében a küldöttek nem jól értelmezték az összeírási

rendeletet, és nagy népréteget abból, egyszeren kihagytak, a mi a kép tel-

jességének nagyon ártalmára volt. Úgy látszik, hogy az összeírok a zsellérek

egy részét és a tizenhatod-telkes jobbágyokat, mint fölötte szegényeket,
teljesen mellzték. Mivel pedig éppen Pozsonymegyében a jobbágytelkek
aránytalanul apróra forgácsolódtak szét, természetes, hogy kihagyván a tizen-

hatodosokat, az adóalap nagy csökkenését okozták.
Járások szerint a vármegye akkor öt részre oszlott. Volt fels járás,

alsó járás, csallóközi fels és alsó járás és végre hegyentúli járás.

Volt a vármegye területén 1715-ben mezváros 24, 1720-ban 25; egész-
ben vagy részben kuriális 1715-ben 7, 1720-ban 101 ; más község 180, illetleg
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174, lakatlan hely 1715-ben 3, 1720-ban egy sem. Minthogy azonban mindkét
évben egy mezváros egyszersmind kuriális hely, a községek tényleges száma
1716-ben "213 és 1720-ban 299 volt. A községek számának e szaporodását
az okozta, hogy 1715-ben a kuriális községeket, egy párnak kivételével, tel-

jesen mellzték. Közöttük vannak a vajkai szék praediális községei: Vajka,
Doborgaz, koszölczés, Báesfa, Albár, Morócz-Karcsa, Pinke-Karesa. 1715-ben
Amadé-Karcsa egészen lakatlan volt; Egyházaz-Gellérl pedig a jobbágyok
elköltöztek s csak 6 zsellér maradt, kiknek nem volt semmijök. Szereden
L720-ban volt egy Katona-utcza, még pedig kuriális. Tonkházán a lakosok
nóvszerint nincsenek felsorolva, mert akkor ülték meg a puszta telkeket s

az összeíráskor még nem tudták, mennyi földön gazdálkodhatnak.
A puszták az összeírásban nincsenek meg teljes számmal. Csak néhány

van felsorolva. így 1715-ben Somorja mezvárosnál: Kis-Gutor, Becskere,
Barabás, Csukási, Hamuk vagy Balázsháza. Sempcznél: Keren. Ellenben
az akkori községek közül ma már több csak mint puszta szerepel. Ezek

:

Apácza-Körmösd, Gancsháza, Palkócz, Botszeg, Nemes-Szeg, Duna-Ujfalu,.
Darnó, Kiliti, Kis-Bodok, Lipót, Püski, Kemete és Zelyi.

1—5 háztartás volt — — ___ — — — — 8 községben.
6—10 „ ., .22
11-25 „ „ 62
26—50 ., „ 66
51—100 „ „ 33
100-nál több háztartás volt — — ... ... 6 községben. Mintegy

102 községbl egészen hiányzanak a népességi adatok.

A népességi adatokat és a nemzetiségi megoszlást a következképpen
mutatja be Acsády

:

Nemzetiség : A lakosság egészen magyar 42 községben.

A lakosság többsége magyar 35 községben.
Százalékokban, az összeírt nevek aránya a következ : magyar 29-87 %,

német 11-67<>/o, tót 58'46°/ .

A népesség száma:

Év nemes mr. polgár jobbágy zsellér taksás összesen

1715

1720 288

1024

825

4958

5401

93

15

31

154

6106

6683

Az öt év folyamán tehát az adóköteleseknél emelkedés mutatkozik.

Ezt azonban a nem tulajdonképpeni jobbágy-osztályoknak nagyobb mérték-

ben való bevonása okozta. Acsády igen alapos és szakszer számítások alapján,

figyelembe véve az összeírásban mellzötteket is, úgy véli, hogy 1720-ban

a megyében a háztartások száma 10,536-ra, a lélekszám 63,216-ra tehet.

1715-ben összeírtak 47,325 köblös szántót, 50y4 köblös irtványt, 10,764

kapás rétet; 1720-ban 55,842 k. szántót és 14,288 k. rétet. A telkek megoszlá-

sáról a próbaösszeírás adatai adnak némi felvilágosítást. Diószegen 46 jobbágy

volt, a kik összesen 20 jobbágy-telken gazdálkodtak. Egész telkes csak 3

volt közöttök, a többi 3
U, V2 és V* telkes. Bikszárd és Limbaeh községekben

még nagyobb volt a telkek megoszlása. Itt egész, fél vagy negyedes egy-

általában nem is volt, s a legnagyobb rész Vs vagy Vi« telken gazdálkodott.

Limbachban az összeírt lakosságból 35 volt nyolczados, 14 pedig tizenhatodos.

1720-ban a termképesség tekintetében hivatalosan így osztályozták a

szántóföldeket. A vetmagon kívül

2 magot ad _ ... ... ... ... 3637 köb.

3 „ . . 19244V2 .,

4 „ . . 25529V4 „

5 „ „ 19831/3 „

A nép általános gazdasági állapotainak megítélésére fényt derít a köz-

ségek megoszlása földesurak szerint is. Az 1720-iki összeírás részben hiányos

adatai szerint tartozott:
a szempczi uradalomhoz _ ... — — — — — — - --- 2

a dévényi ,. — — — — — — — — - — — 4

a szomolányi ., _ 10 község
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az éleski uradalomhoz ... __ 10

a detreki .. ... ... ... ... ... ... 14

a bazini .. ... ... ... ... 13

a vereski .. ... ... ... ... ... ... 17

a stomfai „ ... ... ... ... .. 9

a korona ,, ... ... ... _._ ... __. ... _.. ... ... ... ... 18 község-

.

Viszont 108 községnél említi az összeírás, hogy nem uradalmi, vagyis

egy vagy több földesúr tulajdona.

A megyében több helyütt termeltek dohányt, a mely igen szépen jöve-

delmezett, így példáid Darnón, hol 1715-ben a dohánytermés 118 frtot hozott

s a dohány mázsája 3 írton kelt. A dohány-földeket azonban ekkor a kerti

földek közé sorolták.

Összeírtak 12-396, illetleg 23,795 kapás szlt, melybl 6859, illetleg

12657 volt nemesek vagy helybéliek kezén. A szlterület terjedelme a

müveit területhez képest igen nagy és a lakosság gazdasági életében a bor-

termelés - - nem is szólva a sz. k. városokról, melyek megélhetése részben

rajta nyugodott, — kiváló szerepet játszott. A termés mennyiség és minség
szerint kedvez volt és 1720-ban a szlterület termképessége szerint követ-

kezleg osztályozták

:

4 cseber bor termett .. .._ ... — ... ... ... ... IOIIV2 kapáson.
3 1568

2Va — 47
2 8OO8V2
li 2 1951V2
1 „ .. „ 3248

A bor árát viszont következleg osztályozták

:

2 írt 50 dénáros bor terem. ... ... ... ... 1499 kapáson.
2 „ 25 1647V2
2

..
- „ „ .. ... 962V2

1 .. 50 „ „ ., 6160
1 .. 25 „ „ „ 946V2
1 ,.

—
.. „ „ 2495V2— .. 85 .. „ „ 1198

—
.. 75 „ „ „ 928V2

Itt-ott volt parlag szl is, mint például Gerencséren, de viszont volt

új ültetvény is.

A malmok száma 87, illetve 159 volt, de csak 24 frtot jövedelmeztek.

A nép a falvakban csak nagy ritkán, a mezvárosokban is kis mértékben
zte az ipart. így 1720-ban csak Somorján írtak össze iparosokat. E mez-
városnak volt fürdháza és kompja és igen tekintélyes vásárai. Kis-Bodak
lakosai tisztán halászatból éltek, aszerediek és vatta-súriak tutajoztak, a dubo-
vaiak és malaczkaiak fuvarosok voltak, Szent-István lakosai meg szurok- és

szénégetéssel keresték kenyerüket. Egyébként az 1715-iki összeírás szerint

Dévényben volt 18 iparos, és pedig 12 halász, 6 serfz; Nagy-Lévárdon
lakott 5 halász, 5 serfz ; Somorján 9 gombköt, egy szappanos, egy késes,

két ötvös. És volt 4 marhakeresked. Stomfán volt egy halász.

Az 1828-iki összeírás már minden tekintetben nagy haladást mutat a Az
t!

1
^
2^ki

vármegyére nézve. Ennek adatai szerint volt a megyében adózó polgár, tizenhat

és hatvan év közötti : 61,303.— Honorácziorok száma 23. — Jobbágyoké 11,320;

házhelyes zsellér 11,210; háznélküli zsellér 6143; szolga 1859; szolgálón
1125; kézmíves 3332; keresked 527; tzsér 163. - Az adó alá es házak
száma 21,049. — Be volt vetve az adózók részérl 162,028 mér, a melynek
jövedelme volt 97,476 r. f. 5 kr., a termés kitett 288,523 pozsonyi mért
s ennek piaczi értéke 301,709 frt 2 kr. ; kaszáló volt 60,210 és a rét után való

jövedelem 39,631 frt 34 krt tn. Természetes, hogy ez számok pusztán a
vármegye hatóságára es területre értendk s azokban a sz. k. városok nem
szerepelnek.

Sok dolgot, gondot és költséget okozott a megyének a Duna folyó Dun»-

szabályozása, mely alól, mint egy 1584-iki statútumból kitnik, a nemesek,
di' st az egytelkesek és kuriálisták is, ha csak lehetséges volt, kivonták
magokat. Az 1589-iki megyegylés a szabályozási munkálatok szigorú ellen-

rzésére utasítja az alispánt és kimondja, hogy azt, ki a sánczok felállítá-

sában részt venni nem akar, esetrl-esetre, az alispán 4 forinttal megbírsá-

37*
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golhatja. L616-ban pedig a megyegylés elrendelte, hogy a kik 12 vagy több
jobbágygyal bírnak, a szigetközben nem kötelesek külön munkásokat küldeni
a sánczok javítására, mert k anyagilag járulnak a szabályozáshoz,

umiiácziók. a közélelmezésre, a háztartások minémségóre, szóval a megélhetésre
vonatkozólag, felvilágosítanak a gyakori limitácziók. Ezek közül különösen az
1717-iki megyei statútum intézkedik behatóan és varázsolja elénk a megyei
lakosság életmódját. Ez érdekes és becses limitáczió így hangzik

:

Az nemes vármegyének minapi determinatiojához képest, a tekénhús fontjának ára
megmarad, úgymint : Királyvárosban — öVa dr. Mezvárosokon per — 5 dr. Falukon uni-
vorsaliter - í

1

2 dr. Öreg juh ós elválasztott bárányhúsnak fontja mint az tehényhúsnak.
Fiatal csöcsöms bárányhúsnak fontja egy pénzzel drágább, mint a tehényhúsnak. Bornyú-
húsnak is fontja egy pénzzel drágább az tehényhúsnak Domaszhús hasonlóképen egy pénzzel
drágább a tehényhúsnál.

Faggyúnak fontja a városokon per — 11 dr. Mezvárosokon ós falukon — 9 dr. Egy
öreg ökörbrnek bokra, a kibül mindenestül ers talpak lehetnek és a mely br legalább
20 fontot vagy többet nyom — 9 frt. A ki 20 fonton alul való valamennyivel — 6 frt 75 dr.

Ezeknél is kisebb ökörbrnek bokra 5 frt. 80 dr. Harmadf ökör és tinóbrnek bokra 4 frt

50 dr. Tavali tinóbrnek bokra 1 frt, 50 dr. Nyári borjúbrnek bokra — 80 dr. Magyar öreg
júhbrnek bokra — 2 frt. Magyar báránybrnek bokra — J frt. Gyapjú nélkül való jub-
brnek bokra — 16 dr. Birkabárány brt pedig 3-at kell 2-ért számlálni.

Az öreg legjobb fontos talpnak való kikészétett brnek párja, a ki circiter 40 fontot
nyom és 10 arasztnyi hosszúságú — 16 frt. A mely pár 40-fonton alul való és kilencz
arasztnyi hosszúságú, bokra — 14 frt. Legalábbvaló talp circiter 7 arasztnyi hosszúságú
— 11 frt. Nagy ökör vagy tehény festett brnek bokra, a legjobb és circiter 9 arasztnyi
hosszúságú — 10 frt. Alábbvaló festett tehénybrnek párja pedig 7 arasztnyi hosszúságú
- 7 frt. 50 dr. Ha pedig a timár nem festeti, párját egy tallérral olcsóbban tartozik adnyi
- 7 frt. 50 dr. Festett borjú kikészétett brnek kölcsit, kiben 10 vagyon — 7 dr.

Gyertyának fontja mostani faggyú árához képest pamukos fonálbélü — 16 dr. Kender-
fonállal — 15 dr. Szappannak fontja — 15 dr.

Egy hosszú mente bélésestül, kész béléssel, rókatorokkal, nyakkal, háttal, avagy
mallal, nyusttal, nyesttel, vagy hejuzzal, a midn maga czérnát ad hozzája — 1 frt. Ha pedig
nincs a bélés összevarrva — 1 frt. 50 dr. Asszonnak való öreg hosszú és széles mentétül
kész béléssel való, kész béléstl 2 frt. Ha pedig darabonként összevarrja 2 frt. 50 dr. Bárány-
brrel való belestül 60 dr. Ha megprémezi 75 dr. Ha kisebb a mente, mint öreg szeméinek.
mint kisebbnek proportionaliter az elbbenyikhez. Egy süveg belestül 12 dr. Egy pár posztó
kezty belestül — 12 dr. Vidrabr csáválásátúl — 15 dr. Rókabr csáválásátúl — 15 dr
Apró báránybr csáválásátúl 8 dr. Hasi báránybr csáválásátúl 15 dr. Farkasbr csáválá-

sátúl és hejúztúl — 30 dr. Férfinak és juhásznak való öreg kedmen czifrázatában 4 frt.

Asszonyembernek való, 2 frt. Nem asszonynak való öreg hosszú kedmen, a mint a hegyen
túl hordozzák, 5 frt.

Egy pár karmasin csizma csinálásátúl, karmasinon kivül, minden eszküzt hozzáadván
a csizmadia és vászonynyal belli meg és fontos talpot ad, adja 1 frt. Ha vászont nem ad
75 dénár. Szatyánbúl való csizma csinálásátúl, csizmadia talpjával együtt — 75 dr. Ha pedig-

a gazda maga a talpat adja, tehát a talpjához képest 25 pénz defalcáltatik praecedens
limitatiobúl a csizmaziának. Öreg legénynek fontos talppal csinált legjobb tehénybrbül
való csizma finomja — 2 frt. Kisebb csizma proportiójához képest olcsóbban, úgy a mint
alábbvaló brbül jókora legénynek 1 frt. 50. Kisebb 1 frt. 25 dr. Asszonynak való pedig
1 frt. 10 dr. Mostanyi steklyvel való németes deü csizma csináláséért 1 frt. — Csizma feje-

léstül 85 dr.

Férfinak való egy öreg hosszú saru a java 1 frt. 60 dr. Kisebb férfinak való saru

szárú 1 frt. 25 dr. Deli csizma formára csinált jancsárka 75 dr. Öreg férfinek való jó fejelést

— 65 dr. Alábbvalók, és kisebbnek juxta proportionem. Asszonnak való hosszú szárú saru

1 frt. Asszonnak való fejelés 50 dr. Bocskor a java — 25 dr. Alábbvaló 20 dr.

Férfinak való egy öreg czipells 1 frt. 40 dr. Asszonnak való különféle szénybl
öreg czipells 1 frt. A melyik kisebb 90 dr. Annál is kisebb juxta proportionem az ára.

Ha megvan prémezve, asszonnak való czipells 1 frt. 40 dr. Prémes pántofli 1 frt. 10.

Férfinak való pántofli 1 frt. Egyházi embernek való czipells, tehény brbül 1 frt. 10 dr.

Egyházi embernek való pántoíli olyan brbül 1 frt. 10 dr. Férfinak való német saru fejelés

1 frt. 10 dr. Asszonnak való fejelés pedig — 75 dr.

Granátbúl, scarlátbúl és egyóbb fposztobúl végig béllelt dolmánytúl 1 frt. Alábbvaló

posztobúl végig bóllettl 60 dr. A ki pedig nem végig béllett 40 dr. Kapcsos kimetszett és

béllett nadrágtúl 50 dr. Bélletlen kimetszett nadrágtúl 30 dr. Közönséges nadrágtúl 20 dr.

Gránát es egyébb fposztobúl való hosszú végig matériával béllett szárokkal készített mentét

1 frt 40 dr. Bélletlen mentéti 80 dr. Alábbvaló posztobúl is közgombokkal való mentéti

új dolmány, szabó posztójábúl

béllettet 3 frt 50 dr. Posztó kapcza varrástól 5 dr. Asszonyembernek való közmente csiná-

lástúl 40 dr. Asszonembernek való közszoknya csinálástúl 20 dr. Asszonyembernek való

közválcsinálástúl 12 dr. F asszonnak való kentestül pedig, mindenfélétl, juxta condignum

laborem respectu simplicium angeáltatik az ára is a munkának. Öreg palást forma köpönyegti

duplásgallérral 50 dr. Tarsoly varrástól 15 dr. Közönséges salavardi munkájától 15 dr.

/afrang csinálásátúl bélletlen 18 dr.
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Egy örög juhásznak való szr 3 frt 50 dr. Béresnek való öreg szr 2 frt 25 dr. Öreg

dolmány szr 2 frt 25 dr. Kisebb dolmányszr 1 frt 75 dr. Ezekhez proportionak kisebb

cselédért való szröknek árát kóll accomodálni. Törl szr 5 dr. Hogy pedig ezek drágábban

Limitáltattak, oka. hogy mostanában a sryapj drága és a juhoknak történt döge miatt.

Jóféle szrnek réffit 30 dr. Alább valónak 18 dr. Egy végben pedig completo 30 réf

Legyen ós a szr eladását végszámra conformalják, a csápot respective a mint réf számra
limitáltatott, hogy valanientire olcsóbban essék végszámra vétel.

Egy öreg fekete süveg gyapjú elejibl 60 dr. Alább való 50 dr. Annál is alább való

in dr. Gyermeknek való 25 dr. Zöld pintér csapka 20 dr. Süveges szr kapezának
párja 20 dr.

Egy legénynek hosszú napon napszámja mester garassal együtt 45 dr, Segítnek 25 dr.

Magyar kocsi vasazástúl gazda vasábúl 4 frt 50 dr. Öreg hegyallyai ökörszekér vasa-

zástúl 8 frt. Egy kocsikerék vasazástúl újvassal 50 dr. Ó vassal 30 dr. Hegyallyai öreg

szekér kereke vasazástúl újvassal 80 dr. Ó vassal pedig 40 dr. Egy marokvas csinálásátúl

és fölütésitl kocsira 6 dr. Uj vagy ó patkó fölütésétl 4 dr. Egy lemos új szántó 6 ökörre

való vasért 1 frt 25 dr. Egy új csoroszláért 50 dr. Egy szántóvas nádalásátúl a kovács
vasabúl 10 dr. Ha a gazda "vasábúl dolgozik, minden fonttúl 3 dr. Egy öreg derékszög gazda
vasábúl 10 dr. Egy peng karika gazda vasábúl 5 dr. Egy új kerékszög kovács vasábúl
.") dr. Lemes szántóvas élesítésótl 2 dr. Csoroszlya élesítéséti 1 dr.

Egy egész kocsinak fájától oldal nélkül saraglyával ferhéczivel, lcsivei 5 frt. Ökör-
rtül 5 frt. Fakó kerék, kifúrásával együtt 85 dr. Kocsiba való kerékvas alá való 70 dr.

Hegyallyai szekérbe való kerék, vas alá való 75 dr. Hegyallyai öreg szekérti egészlen

Pozsonban S frt. A többi városokban 6 frt. Egy rudas tengelyti cum auessoriis egészben
annyit, mint egy keréktl. Egy talp bevetésiül 6 dr. Egy kerék üllti 2 dr. Egy pár rúd
szárnyától 15 dr. Egy saraglyátúl 25 dr. Egy lcsti 3 dr. Egy ferhércztl két hámfával
két csatlóval együtt 20 dr. Egy kisafátúl 15 dr. Egy pár öreg szekér oldalától városokon
80 dr. Falukon 40 dr. Egy pár kocsi oldaltól 75 dr. Egy fogas borona fájától 40 dr. Egy
járomti 25 dr.

Ha a gazda a maga abroncsát adja és tartja is, a pintér, akojátúl tartozik fizetni Vs dr.

Ha pedig a pintér maga élésin vagyon és a gazda maga abroncsát adja, 3 dr. Fölberkelésétl
a gazda abroncsát felüti 2 dr. Ha pedig pintér maga abroncsát nyírfából felüti 4 dr.

Mogyorófábúl 3 dr.

Egy 2 emberre való közfödeles és festett ágyért 2 frt 50 dr. Egy emberre való

hasonlóért 1 frt 75 dr. Egy 2 emberre való födeletlen festett ágyért 1 frt 25 dr. Egy festés

nélkül való két emberre való ágyért 1 frt. Hasonló egy emberre való ágyért 60 dr. Egy
festett öreg koporsóért tumbával 2 frt. Paraszt koporsóért öregért 1 frt. Kisebb koporsóért
proportionaliter kevesebbet. Egy festett bölcsért 60 dr. Festés nélkül 45 dr. Egy öreg
ládát, festettet, fiókosán 75 dr. Kisebbet proportionaliter kevesebbért. Egy pár széket,

festettet 20 dr. Diófábúl, hasonlót 40 dr.

Egy ajtóra való dupla hozzá tartozandó sarokvasával és hevederjével felszögezésével

ónozatlan 3 frt. Egyes hasonló eszküzzel felszögezésivel együtt 2 frt. Egy csizma patkolásátúl
simán 10 dr. Magas sarkú patkolásától pallérozva 15 dr. Lengyeles patkolástúl pallérozva

30 dr. Egy pár sarkantyúért felütésivei 20 dr.

A midn a kendernek 5 vagy 6 forintonként mázsája, egy jóféle kenderbi csinált

öreg vontató kötélnek ölitl 6 dr. Egy rúdvonyó jó kenderbi öliért 5 dr. Egy elkötélnek
ölitül 5 dr. Egy hálóra való kötélért 22 ölért 60 dr. Egy ruhaszárító kötél öliért 2 dr. Egy
jó féle kenderbl csinált hámba való (kötélért) istráng 4 dr. El egyes istráng 4 dr. Ezekhez
kuli konformálni az alább való istrángokat olcsókra. Egy puttonyravaló pántot egy öllel 5 dr.

Kötfék duplás 12 dr. Egyes 6 dr. Hónyg 4 dr.

Egy brös magyar hám. táskával együtt 90 dr. Táska nélkül 40 dr. Egy varrott
kantárt szirommal, ónos zablával 1 frt. Egy köröszt gyöpl, emlkkel együtt 90 dr. Lógós gyöpl
50 dr. Nyakló, jó szíjból, lánczostúl 1 frt 25 dr. Pár heveder parasztszíjból való felrántó
szíjakkal 60 dr. Jobb szíjból 70 dr. Egy pár kengyelszíj törött szíjbi 60 dr. Farmatring,
szíjához és munkájához képest. Egy paraszt kantárt paraszt zabolástúl 40 dr. Egy ónos
zabolájú varrott kantár 60 dr. Egy törött szíjbúi csinált ónos zabolájú kantár varrott 80 dr.

Egy pár törött szíj kengyel szíját 60 dr. Egy szügyelt félszert 20 dr. Alábbéli kötféket
35 dr Dupla szügyelt 35 dr. Járnyi való kötféket, lánczos fékkel 40 dr. Félszer terhel
szíját 40 dr. Duplát 50 dr. Egy ökörhajtó ostor 10 dr. Nadrágban való csattos szíjat 5 dr.

Bagariából valót 20 dr. Hermet szíjat jót 3 dr. Egy nohárka 10 dr.

Tízes vászontól réfitl IV2 dr. Tizenketts vászontól 2 dr. Húszas vászontól 4 dr.

21-es vászontól réfitl 5 dr. Savós abrosznak, ha húszas, réfitl 4 dr. Ha 16-os 5 dr. Minden
kend kezkeny és asztal keszkeny hímitl 1 dr. Asztal keszkeny kamuka szövésbi réfétl
10 dr. Közönséges sorostul 6 dr.

Fehér gyertyának fontja 70 dr. Sárga gyertyának fontja 60 dr. Szurkos mecz fehér
Öreg szövétnek 75 dr. Kisebb hasonló materiábúl 60 dr. Sárga öreg szövétnek 60 dr. Kisebb
hasonló 50 dr. Zöld közönséges szövétnek a jobbik 20 dr. Alábbvaló 15 dr.

Az 1715 20-iki összeírások érdekes adatokat közölnek a megye terü-
letén álló sz. k. városokról. Ámbár ezek a megye hatósága alól ki voltak
véve, mégis, mivel a vármegye képét kiegészítik, szükséges az ezekre vonat-
kozó adatokat is legalább röviden szemügyre vennünk.

A XVII. század beköszönt éveiben sz. k. várossá emelt Bazin a XVIII. Bazin.

század elején igen szánalmas, szegényes külsvel bírt. A város két részre,

<i bel- és külvárosra oszlott, mely utóbbi nyolez utczából állott, ezek:
Peckergasse, Baumgarten. Frauenberg, Kecske-utcza, Fazekas-utcza, Bodenzeil,
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Ispotály- és üj-uteza. A belvárost is igen megviselték az ország sanyarú
viszonyai, itt állottak a tehetsebb polgárok házai, ezek között is azonban

.Modor

csak egy egész-telkes volt található, a legtöbb /8, leggyakrabban
es * 64-ed telkes volt. Az 1715-iki összeírás szerint a Frauenberg- és Kecske-
utezák nyomorult kis viskókból állottak, a melyekben 15, illetleg 28, tehát
összesen 43 család lakott. A Fazekas-utczában 48 családot írtak össze.

Legszebb háza itt özv. Palugyay Antalnénak volt, mely V«-ad telkenépült.
A többi háztulajdonos, mind szegénységgel küzd mesteremberek, leginkább
\ inczellérek voltak és házaik egész telke 3

/ 4-re tehet. A Bodenzeil-utczában
L9 család lakott; az Ispotály-utczában 13 család; a leggyengébb volt az

Új-utcza, a melyben x

/2 telken 44 család lakott, ugyanannyi kunyhóban,
melyeknek értékét az összeírok — a sárosi küldöttek— egyenként 6—8, legfel-

jebb 10 írtra becsülték. Az egész város különben igen csekély terjedelm
volt, mert összesen 22 5

/» telken épült.

A város népességi és gazdasági viszonyait a következ táblázat tünteti fel

:
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Mivel az 1720-iki összeírásból a zsellérek kimaradtak és mindkét
összeírásból a teljesen vagyontalanokat kihagyták, az arányszámítás szerint,

a háztartások összes száma 540-re, a lélekszám 3240-re tehet.
A lakosság leginkább német és tót. A magyarság az összes lakosságnak

csak 13 -81°/ -át tette csupán. Volt még egynehány olasz is.

Szántóföld és rét igen kevés volt, és ezek is annyira terméketlenek
valának, hogy a lakosság egy idben azok mívelését egészen abbahagyta.
A város anyagi léte úgyszólván a szltermelésen alapult. A 3423 kapás
szlterületbl 220 volt csak idegen kézen, a többi a városi lakosok között

oszlott meg. A bor kitn minség volt, úgy hogy a legolcsóbbnak csebre

is 2 frt 25 dénáron szokott elkelni. Termképessége a szlknek szintén

igen jó volt. A szlterület Vs-ad részén 2 kapás után, a többin 3 kapás
után terem egy cseber bor. A bor harmada els minség, harmada másod
minség volt.

Az ipar- és kereskedelem pangott ez idben a városban. Volt összesen

142, illetleg 132 iparos. Ezek közt 24 csizmadia, 7 kádár, 8 kalapos, 5 kovács.

4 lakatos, 4 kmíves, 8 gombköt, 2—2 ács, késes, kötélver ;
1— 1 borbély,

fürds, gyógyszerész, kéménysepr. Volt még 11 mészáros, 6 pék, 12 posztó-

nyíró, 14 szabó, 3 szappanos, 7 szrszabó, 4 timár, 7 varga, 1 nyerges, 6

keresked, 2 boltos. Ez utóbbiak közül az egyik könyvárusnak van jelezve.

Jövedelmet, bár eskü alatt hallgattattak ki, egyetlen egy sem tudott kimu-
tatni. Egy keresked 50 frtot, egy szappanos 40 frtot vallott be. A városnak

két malma volt ; egyik 3 kre, a másik 2 pár kre. Ezeknek a jövedelme 30

illetleg 22Ya frt volt. A piaristák iskolája az Ispotály-utczában állott s

mindössze ^'e^-ed telken épült.

Az 1777-ben és ismét 1782-ben tartott összeírások már vigasztalóbb

képet festenek a városról. Az elbbi évben 3957, az utóbbiban már 4005

volt a lakosok száma. Volt a városban 1777-ben 57 tisztvisel, 424 iparos

és 33 keresked.
Modor városa négy részbl állott. Ezek: a belváros, alsó- és fels-

külváros és a bazini külváros. Közigazgatásilag is négy kerületre oszlott,

de ezek nem estek össze a város felosztásával. Az I. kerületet a fels-

külváros és a belváros egysége, a másodikat az alsókülváros, a harmadikat a

belváros egyrésze és a bazini külváros, a negyediket a belváros és a fels

kii Káros fenmaradt része és a belváros Új-utczája alkotta. Az egész város-

ban csak 105 olyan épület volt, mely háznak volt mondható. Ezek mind a

l>" Ivarosban állottak és közülök egytelkes csak a gr. Kollonics Adám-fóle
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ház volt. A külváros házai fából, sárból készültek és szalmával, ritkán

náddal voltak fedve. A belvárosi Posztó-utcza és Uj-utcza is ilyen házakból
állott és összes telkei s

/*j illetleg IVa telket foglaltak el. A legnyomorú-
ságosabb helyzetben a bazini külváros volt, a melynek lakosai szegény
vinczellérek voltak. A belváros maga 8 27

/6 4-ed telken, az egész város

,-ed telken épült. A háztartások összes száma 381-re, a lélekszám
2286-ra tehet, kik közül a legnagyobb rész: 56 -49% német, 37 -01°/ tót volt

és csak 6*50% volt magyar.
A gazdasági és népesedési adatokról Acsády a következ táblázatos

kimutatást készítette
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A város földjei jobbak voltak Bazin földjeinél és a lakosság azokat

két fordulóra osztva mívelte, de a mívelhet terület igen kevés volt, mert
a föld nagyobb része cserjés vala. A városhoz tartozott a szomszédos Király-

falva, hol szlmunkások laktak. Modor fkeresetét szintén a szlk
adták. 1715-ben az egész 4928

'/2 kapásterület a városi lakosoké volt, de
már öt évvel késbb 256 kapás idegen kézre került. Bora kissé gyengébb
minség volt a bazininál és csebre 1.50—2 frt áron kelt a piaczon. Ipara

és kereskedelme ez idben igen gyönge volt és azért nincs is kellleg
feltüntetve.

A polgárok kezén 1715-ben 7 malom volt, melyek 24—42—42—24—24

és 12 frtot, összesen 168 frtot jövedelmeztek. A hetedik malom 1720-ban
már éppen csak annyit hozott, a mennyibl annak tulajdonosa megélhetett.

A kis város adminisztrácziója, a mint azt fenmaradt nagyszámú statu-

tumja bizonyítja, mindig igen jó kezekben volt és nagy körültekintéssel

lön vezetve. Érdekes például az 1602-iki statútum, mely a szlmívelés
módjára is világot vet. E szerint a hegymesterek a szlkertekben a község
bíráját képviselik és esküjökhöz híven, a szlkben minden munkásra
szorgosan felügyelnek. Kötelesek évente egyszer, alkalmas idben a szl-
hegyeken lev kutakat kitisztíttatni, st ha a szükség úgy kívánná, ezt

évenként kétszer is megtétetni. Jutalmul a város perzselyébl egy forint

borravalót kapnak. A kinek szleje mellett út van, az köteles az utat ott

tisztán tartani és gondozni, esetleg rendbe hozni. Tilos bármily idben, a
tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül, a szlkben akárcsak egy vesszt
is levágni, vagy galyat letörni, vagy az ott levagdalva fekv vesszket
hazavinni. Ha a hegymesterek valakit tetten érnek, belátásuk szerint meg-
bírságolhatják és a pénzt maguknak megtarthatják. Marhát a szlk mellett
legeltetni nem szabad, és ha a hegymester a tilosban elfog egy marhát, az
után eseteként egy garas büntetéspénzt vehet, esetleg a marhát zálogul
visszatarthatja. Szüret idején az ily birság fele a csszöket illeti. A legel
mentén fekv szlt a tulajdonos köteles bekeríttetni. A szlpásztor kap
minden szlnél minden negyed „Stock u

után 1 frtot; Vs-ért 1

/2 frtot;

Vi6-ért 25 dénárt. A szl-csszök V4-ért 4 krajczárt, ^s-ért 2 kr., Vie-ert
1 kr., !

3 2-ért 2 dénárt kapnak. Ha idegen, fáradt vándorlegény megy el a
szlk mellett, annak meg kell engedni, hogy egy-két fürtöt szedhessen
kalapjába. Az út szélén álló fákról mindenki szabadon vehet, de a ki 3—4
almánál vagy körténél többet vesz, azt szigorú büntetés éri. Ezután intéz-

kedik még a statútum a mmikások büntetésérl, a szlkertek becslési
módjáról és azok eladásáról, a szlírtásról és új telepítésekrl.

A város 1610-iki statútuma a „Gemeinn Burger pflicht", a városi polgár-
ság életének minden mozzanatára kiterjed. A város mindenekeltt elrendeli,

hogy a városi polgárok és polgárnk, a kik házasságban élnek, vagy özvegyek,
összeírassanak és az új házasok is rögtön a nyilvántartásba felvétessenek.
Rendelik, hogy mindenki szorgalmasan eljárjon a templomba, szentbeszédet
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> antgyörgy.

Nagyszombat.

hallgasson, a szentségekkel éljen A város elöljáróságának mindenki enge-
delmességgel tartozik és köteles a város jogait és kiváltságait védelmezni.
Peres ügyeikéi a polgárok bízzák az elöljáróságra és nyugodjanak meg
annak ítéleteiben. Befolyásolni a bírót, vagy valakit protezsálni tilos. A ki
az istentiszelet ideje alatt árúsít, vagy korcsmában üldögél, szigorúan bünte-
tend. 9 órán túl a borkimérésekben az ivóknak bort adni nem szabad; ha
ezt a szabályt megszegik, mind a mér, mind a borivó büntetés alá vonatnak.
A ki 9 órán túl az utczán lármázva, énekelve megy, azt az rök kötelesek
a városházára bekísérni. Az istenkáromlók, a szentségeket szidalmazók és

gúnyolok pénzbírságot fizetnek; a visszaesk testi büntetést kapnak és a
ki az ilyeneket fel mem jelenti, szintén büntetend leend. Minden polgár
tartsa kötelességének az adókat pontosan fizetni, az rszolgálatot teljesíteni;

a ki ezeket tenni vonakodnék, az a polgárság kötelékébl kizáratik.

Szentgyörgy városát, a sárosi kiküldöttek, 1715 augusztus 20-án és
1720 november 7—8 napjain írták össze. A város, a három kis sz. k. város
közül a legszegényebb és legelhagyatottabb volt. Volt adóssága is. Tolhain
bárónak 2000, Maholányi bárónak 3000 frttal tartozott. Az elbbi kölcsön
50, az utóbbi 25 évi törlesztésre szólott.

A házak mind igen egyszeren és kis telkeken épültek. Egész-telkes
ház egy sem volt, úgy hogy az összes telekterület 5 125

/ 120-ad telek volt.

Volt városháza, serfzje, két más városi épülete és két vendéglje ; ezek
voltak a legmutatósabb házak.

A népességi és gazdasági adatok így alakultak:

Év

Népesség Nemzetiség Gazdasági állapot

CO
cd

a
cd

bp %
co

CO

•fi

N

U
c8

bD
cS

a

-t-a

a
o

CO
cS

o

szl
ház malomrét

összes
idegen
kézen

1715

1720 1

163

138

31

—
194

139

12

12

136

103

44

24

2 344

293V2

6212V2

5658

92V2 111V2 1

Az 1715-íki fösszeget 20°/ kiegészítve, 1720-ban az összes háztartások
száma 233-ra, a lélekszám 1398-ra tehet.

Az stermelési ágak közül a szántás-vetés jelentéktelen szerepet játszott

s inkább szalmát, mint magot termeltek. A rét, ha a hegyi árvizek meg
nem rontották, igen szépen termett. Két kaszás után adott egy szekér jó
szénát. Szleje igen jól volt mívelve, bora kitn termett és csebre 2 frt

50 kr. árban kelt el. Ipara és kereskedelme ez években jelentéktelen volt.

Az 1777-iki összeírás szerint a város összes lakosainak száma 1819
;

1782-ben 2097 volt, a mi bár lassú, de folytonos haladásra mutat. Az iparosok

száma 158, a kereskedké 3 volt. 32 férfi és 43 n napszámból élt. Az iskolát

65 fiú és 22 leány látogatta és ezenkívül 118 fiú és 2 leány volt ott idegenbl
német nyelvet tanulni.

Nagyszombat a megye területén Pozsony után az els város volt, úgy
gazdagságban, mint szépségben. 1720-ban 342 házat írtak ott össze és ezek
legnagyobb része egész telken állott. Ezenkívül 24 ház volt düledez álla-

potban és a falak mentén 54 ház állott, a melyben napszámosok laktak.

Egy-egy telekhez 37 ys köblös föld tartozott, de voltak oly egytelkes házak
is, a melyek csak V2 vagy 1

/i teleknyi földet bírtak. A háborús id miatt

ez idtájban a házak legnagyobb része omladozó volt, úgy hogy az összeíró

bizottság csak 12 házat tartott teljesen épnek.
A város népességi és gazdasági adatait ez a táblázat mutatja :

Év

Népesség Nemzetiség Gazdasági állapot

CO
CS

a bD háztartá- sok száma

SP

a

-1-3

CD

a
><x>

Pl
•o

N
cS

1

szántó- ! , .

föld
az háztelek

1715

1720

49

63

329

279

378

342

170

104

94

107

114

128 3

10631V4

12810 342

283V2



Pozsony vármegye története. 585

Hozzávetleges számítás szerint, a kihagyottakat véve, a város összes

háztartásainak száma 475-re, a lélekszám 2850-re tehet. Nemzetiségileg, az

összeírtak nevét tekintve, a lakosság 30 -

41 % magyar, 31'29°/ német,

37'43% tót volt. Jegyzkönyveit és statútumait a város latinul, egy-két

izben magyarul állította ki.

Nagyszombat lakosságának foglalkozása a földmvelélés volt. A földet

bárom fordulóra osztva mívelték, a melyekbl egy ugarnak, egy legelnek,

egy vetésnek tartatott fenn.

[párosok és kereskedk 1715-ben sokan voltak. Számuk azonban 1720-ban

90-nel megfogyott. Legtöbb volt a szabó (19), volt 16 szcs és 10 szrszabó,
12 mészáros, 7 mézeskalácsos, 11 ötvös, 2 szobrász, keresked.

Nagyszombatnak 1777-ben már 5631, 1782-ben 7037 lakosa volt. Ezek
között volt 130 pap, 95 szerzetes, 40 apácza. Az iparosok száma 722, a

kereskedké 60 volt. 1782-ben a papság száma alig változott, ellenben igen

megapadt (635) az iparosok és a kereskedk (51) száma. Mint napszámos
112 férfi és 97 n szerepel az összeírásban. A tanulók száma így alakult:

Városbeli 1777-ben volt 40 fiú és 32 leány, idegen 700; 1782-ben pedig

városbeli volt 243 fiú és 197 leány, idegen ellenben 625 fiú és 67 leány.

Az 1715. és 1720-iki összeírások adatai Pozsony városára vonatkozólag
igen hiányosak, mert Burgsteller fbíró és Várady fjegyz, a város terhei

érdekében, egyoldalúlag informálták a biztosokat. Ezek különben elmondják,
hogy a város házai igen különbözek; némelyek ezreket érnek, mások oly

nyomorúságosak, hogy alig érnek 150—400 frtot. A városban igen jelen-

tékeny volt a házbérjövedelem, mert a lakosság nagy része a más házá-
ban kényszerült lakni. így a szlmunkások, kik, a szlterület nagyságát
tekintve, sokan lehettek, a magas állású egyének, tisztviselk, katonatisztek,

egyes fpapok, nyugdíjas özvegyek legnagyobb része bérházban, illetleg

lakásban lakott. St az iparosok és kereskedk között is 370-en voltak olyanok,
kiknek nem volt házuk. Mint nevezetesebb épületeket, a jezsuiták kollégiumát,

a Klarisszák zárdáját, a pénzvert és a katonai parancsnokság házát
emelik ki.

A gazdasági és népességi adatokat a következ táblázat tünteti fel

:
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Az arányszámítás szerint 1720-ban lehetett összesen a háztartások
száma 1192, a lélekszám 7152. Nemzetiség tekintetében a lakosság 9"84%
magyar, 84 - 15 % német, 5

-41 % tót volt.

A szántóföld sem a házakhoz osztva, sem fordulókra elkülönítve nem
volt s néha éveken át folytonosan mívelés alatt állott. Egyébként rossz és

kövecses vala, úgy hogy jobb helyeken a vetmagon kívül két köblöt is

alig adott. A rét, bár elég nagy volt, a szükségletet még sem fedezte, mert
a lakosság igen sok marhát tartott.

A város lakosságának legnagyobb része szlmíveléssel foglalkozott.

Bor azonban mindig kevés termett és a legjobb is csak 2 frton kelt el.

A városban az 1715/20-iki összeírások összesen csak 370 iparost és

kereskedt vettek fel, a kik mind igen panaszkodtak az üzlet pangása miatt.

A két legvagj'onosabbnak tartott keresked éppen ez idben bukott meg és

több mint 12,000 írttal károsította hitelezit.

Az 1777-iki összeírás szerint Pozsonyban 28,737, 1782-ben pedig 29,233
lélek lakott. 1777-ben volt 81 pap, 175 szerzetes, 185 apácza, 95 mvész,
576 tisztvisel, 3205 iparos, 289 keresked, 2517 férfi és 515 ni napszámos,
3500-on felül cseléd. A városbeli tanulók száma 1047 fiú, 607 leány, az idegen
tanulóké : 745 fiú, 95 leány. A szegények házában 200 férfi és 93 n lakott,

míg koldulásból 348-an tengették életöket.

Pozsony.
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1. Ferdi-
nánd.

Az ellen-

királyok
harcza.

III. A vármegye
az ország megoszlásának

idejében.

Megdöbbenés, teljes

zsibbadtság vett ert a
nemzeten amaz iszonyú
csapás után, mely a
mobácsi mezn érte.

Ifjú királya bsi balált

balt a barczmezn

;

elestek a vezérek, a f-
papok, a furak legje-

lesbjei, szétszóródott a
vert sereg.

A megdöbbenést
csakbamar egyenetlen-
ség, visszavonás vál-

totta fel. Az ország két
pártra szakadt. A na-
gyobb rész, a Verbczy
István vezetése alatt

álló nemesség, Sza-
polyai János, a kisebb,

de tekintélyesebb rész

Bátbori István nádor
vezetése mellett, I.

Ferdinánd osztrák ber-

czeget választotta ki-

rályává.

A kettészakadás e

gyászos korszakában
Pozsony elkel szere-

petjátszott. Maga a vár-

megye kezdetben sem-
leges maradt. Pozsony várát az öreg Bornemisza tartotta elfoglalva és nem
volt reábírbató, hogy Ferdinándnak kapituláljon. A megye leghatalmasabb
ura, Szentgyörgyi Farkas, nem vett részt az 1526 deczemberében megtar-
tott pozsonyi országgylésen sem. A város azonban kezdettl fogva b volt

Ferdinándhoz. Bölcsjévé vált a Habsburgok magyarországi uralmának és

kevés megszakítással, egész a legújabb idkig, az ország fvárosa, királyaink

koronázó helye lett.

Az igaz hazafiak buzgólkodása, hogy az egység az országban és kirá-

lyában békés úton helyreálljon, hasztalannak bizonyult. A két ellenkirály

felvonultatta hadait, hogy karddal védje szerzett jogait.

Ferdinánd hadai, Katzianer János horvátországi kapitány vezérlete alatt,

1527 júliusában jelentek meg az ország nyugati határszélén. Egymásután
elfoglalták a határszéli várakat. Bevették Dévényt, a Bornemisza halála

után Szalay János kezére jutott pozsonyi várat és bevonultak Nagyszombat
városába, miután azt János király ott elhelyezett rsége sietve elhagyta volt.

Mikor július 31-én Ferdinánd maga átlépte a határt, Köpcsénynél fényes
magyar küldöttség fogadta. Ott volt a nádor, sok fpap és fúr, ott volt

Pozsony vármegye furainak és nemességének színe-java. Az új király

diadalmas elrenyomulása, kivált mikor a tokaji gyzelem után a budai
országgylés Ferdinándot, az alkotmányos formák teljes betartásával újból

az ország királyává választotta, csaknem egész Nyugat-Magyarországot,
Pozsony vármegyével egyetemben, Ferdinánd zászlaja alá hajtotta.

Természetes, hogy a mint e részek hatalmas urainak hsége és hódolata,

meg a hadiszerencse változott, a szerint módosult a vidék lakosságának és

nemességének lelkülete is. Igaz hódolatról, mindaddig, míg János király

életben volt, és jó ideig még örököse alatt is, szó sem lehetett. Mindazon-

I. FERDINÁND.
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-által eddigi adataink arra vallanak, hogy Pozsony vármegye rendéi kezdettl
fogva aránylag még a legrendületlenebb hívei voltak Ferdinánd királynak.

Az a körülmény, hogy Pozsony Ferdinánd újabb székhelyéhez, Bécshez
közel, ellenben a János királyhoz h részek tulajdonképpeni complexumától

jó távol esett, okozta, hogy Ferdinánd az általa hirdetett országgylések
helyéül éppen Pozsony városát választotta. Ez a körülmény és az a remény,
hogy az új király hosszasabban és állandóbban fog az országban tartózkodni,

ha székhelye biztos helyen leend, szülte az 1535-iki nagyszombati ország-

gylés azon határozatát, hogy ezentúl a magyar kormány székhelye, az

ország fvárosa Pozsony városa legyen. Ferdinánd szívesen vette ez elhatá-

rozást és rögtön hét tagból álló királyi helytartóságot alakított, mely Po-
zsonyból intézte az ország közigazgatási ügyeit. Ennek élére, a nádori szók
üres lévén, Thurzó Eleket állította. E mellett a helytartóság mellett, mint
pénzügyi közeg, a magyar királyi kamara mködött, a melynek Ferdinánd
már 1531-ben Pozsonyt rendelte székhelyül. Arra azonban, hogy saját királyi

udvartartását - - hacsak rövidebb-hosszabb idre is - - Pozsonyba helyezze,

Ferdinánd nem is gondolt, st egyik hivatalos iratában határozottan kijelen-

tette, hogy székhelye felváltva hol Bécsben, hol Innsbruckban, hol meg
Prágában leend. Pozsony tehát az ország fvárosa lett a nélkül, hogy királyi

székhelyivé lett volna.

Mikor Szapolyai János örök álomra hunyta le fáradt szemeit, Ferdinánd
alkudozásba bocsátkozottt özvegyével Izabellával. Már-már úgy látszott, hogy
felvillant az ország egységének csillaga. Ferdinánd 32000 arany évdíjat, Nagy-
szombatot és Trencsént Ígérte oda Izabellának és lakóhelyéül Pozsony városát
tzte ki. Azonban az események másként fejldtek. A megegyezés nem
lépett életbe s az ország továbbra is senyvedett a torzsalkodás keserves
sebeiben.

De még a polgárháború borzalmainál is iszonyúbb volt a török foly-

tonos elrenyomulása, állandó zsarolása és portyázása. 1528 óta ugyan a
szultán hadai mint János király szövetségesei jelentek meg az országban,
de 1541-tl, Buda bevételétl kezdve, a török teljesen önmaga javára foglalt,

úgy hogy az ország tényleg három részre oszlott s egyes részeken ketts
adót szedtek : egyet magyar, egyet török részre.

Pozsony vármegyét a török vész megkímélte. Egyes, Komárom- és Nyitra-
megyékkel határos falvaiban meg-meg jelent egy kisebb portyázó csapat,

de ezek nagyobb kárt nem okozhattak s ezeket a résen álló nemesség ideje-

korán visszaszorította. A hódoltsági területnek Pozsony vármegyében talpa-
latnyi föld sem jutott.

Pozsony úgy is, mint az ország fvárosa, úgy is, mint a töröktl tel-

jesen mentes terület, az ország sorsát intéz köröknek állandó tartózkodási
helye ln. Csak természetes, hogy a XVI. század folyamán nagy számmal
tartott országgylések és országos értekezletek java része Pozsonyban, vagy
pozsonymegvei terüle-

ten folyt lé. 1526—
1604-ig Pozsony vá-
rosában 43, Nagy-
szombatban 3 ország-
gylést tartottak,

vagyis az egész id
alatt tartottól ország-
gylésbl 46 a vár-

megye területén folyt

le. A rendek többsége
ugyan ismételten sür-

gette a királyt, hogy
az országgyléseket
ne Pozsonyba hívja
össze, mert ez német
és drága város és

Bécshez igen közel
esik, hanem inkább a pozsony a xvi. szazadban.

Pozsony,
az ország
fvárosa.

A török
veszély.

Országtryülések
a XVI.

században.
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BOCSKAY ISTVÁN.

magyarabb és olcsóbb Nagy-
szombatba. Ferdinánd mind-
azonáltal Pozsony mellett ma-
radt és a rendek kérelmére is-

mételten tagadó választ adott.

Az 1526-iki királyjelöl

országgylésen kívül, az or-

szág életére mélyebb kihatású

volt az 1535-iki pozsonyi gy-
lés, mely a megváltozott vi-

szonyoknak megfelel kor-

mányzati intézkedéseket ho-
zott. Az 1528 január havában,
1530 májusában, 1532 áprilisá-

ban, 1537 és 1538 elején, 1539

szeptemberében tartott or-

szággyléseken úgyszólván
egyéb sem történt, mint hogy
a rendek sürgették Ferdinán-
dot, eszközölne már ki a törö-

kök ellen külföldi segélyt, míg
viszont Ferdinánd hiú Ígére-

tekkel biztatva az országot,

újabb és újabb adókat szavaz-

tatott meg. Az 1541-iki or-

szággylés végre az ország
közigazgatására kiható üdvös
törvényeket hozott, a melyek
java része azonban irott ma-
laszt maradt. Az 1542 novem-
berében tartott országgylés

alkalmából, végre, a rendek ismételt sürgetésére, személyesen megjelent
Pozsonyban és hosszabb beszédet intézett a rendekhez, melyben ismét csak
nagyobb hadiadó megajánlását kérte, hogy az ország békéjét biztosítani

lehessen. Az 1545-iki nagyszombati országgylés, egyike volt a nemzet leg-

szenvedélyesebb megnyilatkozásainak. Szenvedélyes kifakadások hallatszottak

a császár ellen, a ki, mint mondák, „mindekkoráig rútul rászedte az országot
s most szintén eszeágában sincs megtartani azt, a mit Weltwick (a császár

követe) által igér; és nincs más czélja, mint lehetvé tenni, hogy a király

ismét némi pénzösszeget csikarhasson ki a rendektl", st némely túlzók
nyíltan javasolták, hogy legjobb lesz meghódolni a töröknek, végleg szakítani

a németekkel s a Nagyszombatban lev németeket és cseheket legyilkolni.

Mindazonáltal sikerült a kedélyeket lecsillapítani s ujabb adót nyerni.

Az 1546-iki pozsonyi országgylés, melyen a király ismét személyesen jelent

meg, úgyszintén az 1550-iki, 1552-iki, 1554—56-iki, 1584-iki gylések
szintén a király és részben Miksa fherczeg személyes jelenlétében, ámbár
1548-tól kezdve a vallási kérdés kezdett eltérbe nyomulni, úgy a végvárak
védelme mint az ország közigazgatása szempontjából nagy jelentség és

gyakorlati értékkel birt határozatokat hoztak. Az 1555-iki országgylésen
ldmondatott, hogy a nyolczados törvényszék Szent Mihály napján Pozsonyban
kezdje meg mködését és szabályozta a felebbviteli eljárást. A következ
1557, 1559-iki országgyléseken a magyar alkotmányon ejtett számos sérelem
nyert többé-kevésbbé kielégít megoldást, míg az 1563-iki pozsonyi ország-

gylést a rendek ama határozott kijelentése tette nevezetessé, hogy Miksa
fherczeg nem örökösödés jogán, hanem szabad választás és koronázás
révén lehet csak Magyarország törvényes királya.

Az 1582-iki országgylésen, a rendek hosszas sürgetésére végre mes-
jelent Rudolf király személyesen Pozsonyban. Az ország rendéi, a hely-

tállóval élkön, a Duna partján fogadták t. Ágyuk dörgése között lóháton

vonult fel a várba, a zászlós urak és a külföldi államok követeinek kísé-

retében.
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Az országgylés alkotott ugyan törvénykönyvet és portánként meg-
ajánlott két forintnyi adót, de mélyrehatóbb reformot nem létesített s a

királyi propozieziókban kifejtett feladatokat nem oldotta meg. Mindazonáltal

eredményesebb volt az 1580-iki országgylésnél, a melyen a rendek még a

királyi propozieziók tárgyalásába sem bocsátkoztak. Ellenben már az 1583-iki

országgylésen oly ingeriütek voltak a kedélyek, hogy a bécsi udvar már-már
erszakos eszközökhöz, az ellenzéki vezérek elfogatásához folyamodott.

Egyébként az összes országgylések közös jellege az volt, hogy a király

mentegette távolmaradását, húzta-halasztotta az érdemleges intézkedéseket,

a rendek pedig folyton folyvást sürgették sérelmeik orvoslását, tiltakoztak

az idegen tanácsosok beavatkozása ellen. Azonban minden eredmény nélkül,

úgy hogy az e századbeli országgyléseken az adó-megajánlásokon kívül,

komolyabb ügyet alig is végeztek el.

Á háborgó elemeket Boeskay István gyjté maga köré és kitzte a Boeskay.

felkelés zászlaját. A mozgalom oly gyorsan haladt elre, hogy az 1605.

január 6-ára Pozsonyba hirdetett országgylést, részvétlenség miatt, meg-
tartani nem lehetett. Rudolf és Mátyás fherczegek megkísériették Bocskayval
a békés kiegyezést, de sikertelenül. Mindkét fél fegyvert fogott és a polgár-

háború szele végig süvített a sokat szenvedett országon. Az ellentétek tel-

jesen kiélesedtek, mikor a szerencsi gylés Bocskayt Magyar- és Erdély-
ország fejedelmévé kiáltotta ki.

Boeskay hadai, miután az ellene küldött Básta, seregével együtt Pozsonyba
volt kénytelen visszavonulni, feltartózhatatlanúl nyomultak elre és Rhédey,
1605 májusában, már Nagyszombatot is elfoglalta.

Nagyszombat önmaga nyitotta meg Rhédey eltt kapuit, ámbár kevéssel
elbb a császári seregeket bebocsátani hajlandó nem volt. Oka ennek az, hogy
mikor a császári sereg a bebocsátás iránt alkudozott, a vallonok, kiket Thurzó
Szamszló vezetett, a külvárosok csrjeit és tanyáit felgyújtották. Thurzó
ekkor maga is Boeskay pártjára állott és magával vitte testvérét, Kristófot.

Rhédey Nagyszombat városát fhadiszállásul választotta és innen
intézte hadi mveleteit. Dengelegit 7000 hajdúval és 1000 törökkel Szakolcza
felé küldte, hogy a magyarok ellen jöv morva segélyhadakat feltartóztassa.

Egy ers hajdúsereget pedig a Csallóközbe küldött, mely a Somogyi test-

véreket megnyervén, egész Csallóközt a felkelk hatalmába kerítette.

A Somogyi testvérek azután, hajdúik élén, egész Pozsonymegyén át szá-
guldoztak és Dengelegi hajdúival egyesülve, gyakran Bécsig portyáztak.

Bástát, a császári hadak vezérét, ki Pozsony eltt állott, az ellenség
két oldalról is szorongatta. Rhédey Nagyszombatból, Somogyi Mátyás a

A CSEKLÉSZI VÁRHEGY.



590 Pozsony vármegye története.

Csallóközbl támadt ellene. Bucsi Benedek 6000 fnyi hada Nagyszombatból
nyomull elre. Bevette Szempczet, Bazint, Szt.-Györgyöt és Cseklészt és

egyenesen Pozsony felé tartott. Ugyanekkor Maki György, Somogyi alvezére,

ers csapattal átkelt a Dunán és szintén Pozsony ellen nyomult elre.
Többszöri elcsatározás után, május 11-én nagyobb ütközetre került a sor.

Buesi a németekkel és ráczokkal, Maki a vallonokkal vívott, s a harez
délután + órától éjjel H-ig tartott, miközben a Virágvölgy nev külváros
lángba borult. Május 26-án a török-tatár csapatok intéztek ostromot Pozsony
ellen. Egész a Miiiály-kapuig nyomultak el és visszavonuláskor újból üszköt
vetettek a Virágvölgy házaira. Július 1-én két oldalról is támadták a várost,

Szentgyörgy és a Csallóköz fell. Június 5-étl kezdve egy-két hétig folytonos
apró csatározásban állott a két sereg. Június 5-én a hajdúk elfogták a

császári sereg élelmezési osztályát, mely Szentgyörgy fell szalmát, szénát
és zabot szállított. E hírre Pozsonyból, gyors száguldással indult ki egy
hivasosztály s utóiérvén a hajdúkat, makacs küzdelem árán a szekerek egy
részét visszavette. így folytatódott ez a következ napokon is, úgy hogy
a. vármegye egy pillanatnyi békességet sem nyerhetett. A császári hadaknak
legkivált a csallóközi hajdúk voltak alkalmatlanok. Nehezebb volt ellenök
a védekezés, s vezéreik ismervén a Csallóköz ingoványos talaját, meg-
lepetésszer gyorsasággal termettek a császári sereg közelében, hogy épp
oly gyorsan eltnjenek. Ezenkívül elzárták Gyr és Komárom felé a közle-
kedést és lehetetlenné tették a töröktl ostromolt Esztergom megközelítését.
Ffeladatnak látszott tehát a Somogyi testvéreket megnyerni és a fegyver
letételére bírni. Ezzel a kényes megbízással közelítették meg Somogyi
Mátyást Náprágyi Demeter veszprémi püspök és Aranyosi Pál. Igyekezetüket
siker koronázta és Somogyi július 18-án, csapataival együtt, a császár h-
ségére tért, miután t Mátyás fherczeg pénzzel és Ausztriában birtokkal

ajándékozta meg.
A nagyszombati fhadiszálláson nagy megütközést keltett Somogyi

elpártolása. Bosszút forraltak és minden alkalmat felhasználtak, hogy az

elpártolt hajdúkkal összekerüljenek. Már július 20-ika körül rajtok estek és

csak a Mörsburg meg Öttingen ezredek közbelépésének köszönhették meg-
menekülésüket. Szeptember 6-án Bocskay hajdúi ismét és nagy ervel
támadtak Somogyi hajdúira s közülök vagy 200-at felkonczoltak. Talán
mindannyit elfogják vagy leölik, ha Kollonics idejekorán közbe nem lép.

A Bocskay hadak hátráltak, de idközben segélyt nyervén, újra elnyomultak
és reátámadtak Kollonicsra s hadait, maga is megsebesülvén, egész Pozsonyig
nyomták vissza. Másnap reggel magát Pozsonyt is megostromolták, de véres

küzdelem után, nagy veszteséget szenvedve, visszaverettek.

A hajdúk versengésének leginkább a Csallóköz adta meg az árát. Falvai
rombadltek, lakosai kizsaroltattak, sokan leölettek

;
barmaikat elhajtották,

földjeiket tönkre tiporták.

Bocskay emberei arra törekedtek, hogy Básta seregeit Pozsony alól

elvonulásra késztessék s ily módon a várost és a várat megvehessek.
Általános volt a felfogás, hogy ez Bocskay részére döntené el az egész
küzdelmet. Azért írja a mély belátású Illésházy István Bocskaynak : „Jó lenne

azért fölsegédnek talán, hogy ezeket (a nála lév császári követeket) ne
sietne elbocsátani, hogy vonódnék az dolog és az alatt Posontól el köllene

az német hadat kergetni; Poson azonnal megadná magát, jobb módunk volna
azután az tractatiohoz".

Azonban Rudolf emberei is tisztában voltak ezzel. Hasztalan volt minden
nyugtalanítás, Básta nem mozdult Pozsony melll. A török elnyomult,
I icvette Visegrádot és Esztergomot, Bhédey hada körülzárta Érsekújvárt,

de mindezt Básta nyugodtan trte. Jól tudta, hogy ha elvész Pozsony,
szabad az út Bécsbe.

1605 szeptember havában egész Pozsony vármegye Bocskay kezén volt.

< 'sak Pozsony városa és vára állott szilárdul és megmaradt a törvényes
fejedelem iránt rendületlen hségében.

Érsekújvár eleste után Homonnay Pozsony ellen indult. Október 28-án

Fenyeget levelet küldött a városi tanácshoz, ha a várost fel nem adják,

Érsekújvárról hozott ágyúkat, törököt és tatárt emlegetett. Pozsony azonban
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kitérleg felelt, mert Illésházy, ki akkor már a béke érdekében fáradozott,

biztosította a várost, hogy baja nem esik, st fedd levelet írt Homonnaynak.
..Akarjuk kegyelmednek értésére adni, — válaszol Homonnay Illésbázynak -

hogy az mi Pozsonyban való írkálásunkat az elmúlt napokban gyermek-
játéknak írta vala kegyelmed lenni, mely írásunkra az minem válaszunk
jött, in eopiis im megküldöttük kegyelmednek. Bizony oly nehéz dolognak
tetszik az az kegyelmed írása, hogy nem tudom, ha valaha elfeledjük-e?"

A hadjáratnak azután nemsokára végett vetett a bécsi béke, mely
Pozsony vármegyére a rég élvezett nyugalom napjait hozta.

II. Rudolf császárnak törvénytelen, a magyar alkotmányt semmibe vev
uralmát végtére nemcsak a magyar rendek, de maga a Habsburg uralkodóház
is megunta. És mivel minden igyekezet kárba veszett, a mely oda irányult,

hogy Rudolf tétlenségét megtörje, az uralkodóház tagjai, félvén, hogy a

császár magaviselete mindannyiuk vesztét okozhatja, elhatározta, hogy az

ellenzékhez csatlakozik és Mátyás fherczeg személye körül csoportosul.

Mátyás fherczeg, ki az eddig ismert Habsburgok közül Magyarországon
a legnépszerbb volt, élére állott a mozgalomnak és 1608 febr. 1-én, Illés-

házy buzgólkodására, létrejött a pozsonyi szövetség, melyben magyarok,
osztrákok és morvák egyesültek Rudolf ellen. Ennek nyomása alatt azután
Rudolf lemondott a trónról és Mátyás a bécsi és zsitvataroki békék fenn-

Pozsonyi
szövetség.
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tartásának jelszavával, 1608 november 16-án magyar királyivá választatott.

A koronázás három nappal késbb, nagy ünnepélyességek között ment végbe,
s egyúttal határozattá Jön, hogy a szent korona ezentúl Pozsony városában,
mini az ország legbiztosabb bolyén fog riztetni.

A jeles tulajdonokban bvelked, de határtalan nagyravágyással telített

Bethlen Gábor, a lázadó cseh és morva rendek szövetségére és a magyar-
országi protestánsokra támaszkodva, 1619-ben próbált elször szerencsét

Magyarország megnyerésével. Míg követei biztosították az udvart rendíthe-

tetlen ragaszkodásáról és felajánlották szolgálatait, addig magyarországi szövet-
ségesei elkészítették betörésének útját. Hadai szédít gyorsasággal haladtak
dre. Elfutárként a Székely György, hadai jelentek meg a nyugatmagyar-
országi részeken. Ezek elfoglalták Érsekújvárt és betörtek a Csallóközbe,

hogy ott „valami német gyalogokra" törjenek, kik egy révet riztek a Duna
partján.

Maga Bethlen október 9-én már Nagyszombat eltt állott. Serege
mintegy 35,000 fre és 20 lövegre ment, a melybe a Széchy-Rhédey alatt

álló 8U00 vitéz is beszámítandó. Nagyszombat alatt Bethlen három hónapot
töltött. Itt fogadta a lázadó morva rendeket és sürget kérelmükre, Rhédey
vezetésével, 10,000 lovast küldött segélyükre. O maga a sereg zömével Pozsony
felé indult, a melynek állapotát az ottani protestáns polgárság értesítésébl

jól ismerte. Azért mondja egy egykori kath. író a városról:

Mint hamis tanácsok, tanácsot tartátok,

Éjjel Bethlenemhez Kampert bocsátátok,

Hogy nagy hamarsággal jne, azt iratok.

Lipót fherczeg, Ferdinánd helyettese, a vészhírek hallatára, három
ágyút, 1500 gyalogost és 500 lovast küldött Tiefenbach Rudolf parancsnok-
sága alatt Pozsonyba, a vár védelmére. A város polgárai azonban a német
csapatokat nem fogadták be, Révay Péter a koronar pedig, mint idegeneket,

nem bocsáthatta be ket a várba és így a város alatt voltak kénytelenek
állást foglalni.

Bethlen, kémei útján, hírül vette mindezeket, valamint azt is, hogy
Tiefenbach elhagyva csapatait, a várba ment és ott tartózkodik, Forgáeh
nádor és Révay társaságában. Felhasználta tehát a kínálkozó alkalmat és az éj

leple alatt Pozsony alá lopódzott seregével. Majd felgyújtatott egy külvárosi

házat és a tz fényénél reá tört a mitsem sejt, nyugvó német csapatokra.

A támadás iszonyú kavarodást és rémületet okozott. Mire Tiefenbach a vár-

ból leért, csapatainak egy része fel volt konczolva, más része megfutamodott,

úgy hogy a vezér csak nagy ügygyei-bajjal tudta összeterelni vagy 800

emberét, a kikkel azután a Duna jobbpartjára menekült. Bethlen október

14-én 15,000 ember élén bevonult Pozsonyba, mire a vár másnap szintén kapi-

tulált és a szent korona a felkel vezér birtokába került.

Bethlen október második felében Pozsonyban tanácskozásra ült össze

a szövetséges hadak vezéreivel : Turnnal és Hohenloheval. Elhatározták, hogy
mivel október 26-án a bécsi hidak eltt nem sikerült Buquoy hadait az

ál kelésben megakadályozniuk, most az összes hadat Pozsony alatt vonják

össze s ott átkelnek a Dunán, hogy Bécs ellen indulhassanak. Október

30-án már 32,000-nyi sereg volt központosítva Pozsony alatt. Az átkelést

Rhédey kezdette meg 8000 emberével s Bruck felé nyomult, hogy a jobb

partot eleve biztosítsa a szövetséges hadaknak. Az egész had átkelése lassan

ment s csak november 21-én fejezdött be, miután közben a hajóhíd elkészült.

Ezzel a hadjárat szintere Pozsonymegye területérl Mosony vármegyébe tere-

ldött át.

Homonnay sikeres fellépése és Rákóczy György megszorítása arra bírta

Bethlent, hogy Bécs amúgy is medd ostromával felhagyjon és Sopron, meg
l'etronellen át Pozsonyba visszatérjen. Deczember 3-án már Pozsonyban volt

és onnan értesítette Rákóczyt, hogy Széchy Györgyöt 12,000 lovassal és

gyalogossal a Felvidékre indította. Visszamaradt serege pedig részben Pozsony

táján szállott téli szállásba, részint a dunántúli várakba telepedett meg.

A hadakozó felek, hosszas tárgyalás után, Pozsonyban, hol idközben ország-

gylés is fiit össze, 1620 február 4-én, szeptember 29-éig tartó fegyverszünetre
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léptek. Bethlen visszavonult Beszterczebányára s ott t az elégületlen rendek,

daczára a királyi biztos tiltakozásának, Magyarország királyává választották.

Bethlen a hadjáratot egy-két héttel a fegyverszünet lejárta eltt újból

megindította. Hadai élén szeptember 28-án Pozsonynál átkelt a Dunán és

Lakompak, majd Hamburg ostromára indult, utóbb pedig a Dampierre serege

által veszélyeztetett Sopron felmentésére sietett. Dampierre most arra töre-

kedett, hogy Bethlent Pozsonytól elzárja. E czélból gyújtószerekkel és kövekkel

terhelt bajokat úsztattatott le a Dunán. Ha terve sikerül, úgy a pozsonyi

hajóhidat lerombolja és Bethlen a Dunántúlra szorul. Azonban Bethlen résen

volt. Emberei észrevették a cselvetést, Dévénynél a hajókat elfogták és

elsülyesztették. Dampierre most éjjeli támadást akart Pozsony ellen intézni.

Seregeit 40 hajóra rakatta s úgy indult Bécsbl a Dunán lefelé, míg a jobb

parton Collalto Rainhold fedezte a bevonulást azzal a szándékkal, hogy a

hainburgi hídon at támadjon Pozsonyra. Azonban Collalto mozdulatait nehe-
zítették Bethlen hadának egyes csapatai, a hajók pedig csak lassan és sok
bajjal, sok veszteségéi tudtak elre haladni.

Október 9-én, úgy déleltt 10 óra tájban tudtak csak Dampierre hadai

annyira rendezkedni, hogy a támadást megkezdhessék. Egy oszlop a Zucker-
mantel és Wödriez nev külvárosokat s néhány sánezot kerített hatalmába.

Maga Dampierre a derékhaddal egyenes ostromot intézett a vár ellen.

Azonban, ámbár idközben Collalto hadai is elnyomultak és egy külvárost

elfoglaltak, az ostrom eredménytelen maradt. A különben is kitn vár hatal-

masan fel volt szerelve s csak néhány nappal elbb érkezett oda Rákóczy
mintegy 3000-nyi válogatott vitézzel. Dampierre vállalkozása tehát, a mily
merész volt, épp oly kudarczczal is járt.

A következ évben Bethlen Pozsonyból, a hová dunántúli sikeres

operácziója után vonult volt, Nagyszombat alá ment s Nagyszombat és

Szenicz között helyezte el hadait, hogy a Morvához szállott Buquoyval szembe
kerüljön. Seregének széls balszárnyát pedig Dévény és Pozsony által

fedezteté. A fhadiszállás Nagyszombatban volt és a hadak fvezérletét,

február közepe táján, Thurzó Imre vette át.

A két hadtest eleintén csak kisebb összeütközésekre vállalkozott. Ezek
során Dévény és Dévényújfalu Buquoy kezébe került. A dönt ütközet
azonban, a körülmények úgy fejldvén, nem a Bethlentl vélt vonalon,
hanem Marchegg és Stomfa között volt megvívandó. Erre azonban nem
került sor, mert Bethlen mindenünnen rossz híreket vévén, a derékhaddal
lassan visszavonult Kassára s csak a várak védelmére hagyott vissza bizo-

nyos számú rségeket.
Buquoy ekkor, Forgách nádor kíséretében, serege élén Pozsony alá

vonult és azt hódolásra szólította fel. A város május 3-án kaput nyitott, a

Zay parancsnoksága alatt álló vár azonban ellentállott. Csak mikor Buquoy,
Bécsbl hozott ostromágyúkkal bombázni kezdé falait, hódolt meg a vár,

azon feltétel mellett, hogy az rség szabadon elvonulhat.

Pozsony meghódolása a Kis-Kárpátok egész vidékének megadását vonta
maga után. Modor, Szent-György, Bazin, Nagyszombat egymásután nyi-
tották meg kapuikat és tértek vissza a király hségére.

Az érsekújvári vereség után a királyi hadak Guta felé menekültek
s egyrészök a Csallóközbe vonult vissza. Augusztus 25-én Csötörtök község-
nél Bethlen seregének egy része összeütközött a királyi hadakkal s azoknak
tetemes veszteséget okozott. Hadállásaikat azonban mégis megtartották, st
idközben mintegy 12,000 fre szaporodtak; Bethlen hívei azonban, a meg-
változott hadmveleti irány következtében, a szigetbl csakhamar teljesen
kivonultak.

A Lichtenstein parancsnoksága alatt álló hadak Gutáról Pozsony felé

igyekeztek, hogy a vár védelmét ersítsék. Bethlen Gábor pedig hadaival
Nagyszombat ellen indult, hol akkor Pálffy Miklós parancsnokolt. Bornemisza
János az elvéddel jóval Bethlen eltt érkezett Nagyszombat alá s hogy az
örséget kicsalja, egy-két oszlopot vezényelt a város ellen. Az rség tényleg
lépre ment. Mintegy 500 lovas és 200 gyalogos kitört Nagyszombatból és

üldözbe vette az oszlopot. Ez menekült és üldözit egyenesen Bornemisza
táborába vezette. Szörny öldöklés támadt erre: A város rsége kelepczébe
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került Mintegy 150 lovas és az összes gyalogos elesett s maga a parancsnok
fogságba került.

Bethlen július 28-án érkezett a város alá s azt azonnal lövetni kezdé,
tire a város július 30-án kaput nyitott. így tehát rövid id alatt Bethlen
Grábor másodízben ütötte fel hadiszállását Nagyszombatban s azt nyugat-
magyarországi hadi mveleteinek újólag középpontjává tette. Itt egyesült
hadaival az a mintegy 8000-nyi sereg, melyet János György brandenburg-
jagerndorfi rgróf hozott segélyül Bethlennek.

Bethlen Nagyszombat elfoglalása után Pozsony ellen indult. Azonban
Szent-Györgynél meg kellett állania, mert a folytonos eszés miatt a terület

teljesen járhatatlan volt. Csak augusztus 18-án ért a város alá.

Pozsonyt 1500 emberrel Schwendi Lázár védte, a melybl 500 ember
a vár rsége volt. Lichtenstein pedig a Csallóköz fell fogott állást, mintegy
1U mérföldre a Dunától. Ez magyarázza meg azt, hogy ámbár Bethlen mint-
egy 28000-nyi sereggel rendelkezett, mégis a várost egészen körülzárolni

nem tudta. A várrség a Csallóközzel az összeköttetést fenn tudta tehát
tartani. Az ostromzár tizenhárom napig tartott, a nélkül, hogy Bethlen
valami számbavehet eredményt tudott volna felmutatni. Mivel pedig hadait

a medd küzdelemnek kitenni nem akarta, augusztus 31-én az ostromlövegeket
visszavonatta és szept. 1-én a vár alól elvonult. Ez alatt az ostrom alatt

törtónt, hogy a vallonok, egy kirohanás alkalmával, a mai Virágvölgyben
körülfogatván, mind egy szálig levágattak. A harcz színhelye a késbbi
Vallon-utcza volt. A hadjáratnak a nikolsburgi béke vetett véget.

Bethlen Azonban Bethlen nyugtalan, nagyravágyó szelleme nyugodni nem tudott.

támadása. Panaszkodott a nikolsburgi béke, egyes pontjainak nem elég gyors végre-

hajtása, st megsértése miatt. És míg egyrészt a töröknél, az angolnál, a

német protestánsoknál keresett támogatást, addig másrészt folytonos össze-

köttetésben állott az udvarral, st neje halála után, házassági összeköttetésre

is gondolt. E mellett azonban folyton szaporította seregeit, buzgón gyjtötte
a hadiszereket. 1623-ban összehívta Kassára a neki átengedett hét vármegye
rendéit, felpanaszolta sérelmeit, és támogatásukat, felkelésüket kérte. Azonban
a békeszeretet csírája, melyet a nagy Pázmány Péter ültetgetett el minden-
felé, már Fels-Magyarország rendéinek szívében is gyökeret kezdett verni.

Némán hallgatták a panaszkodó erdélyi fejedelmet és intették, hogy ne
bontsa meg a békességet.

Az udvar már ekkor megsejtette Bethlen hadikészüldéseit és külö-

nösen Pázmány befolyása következtében, igyekezett alkudozásokkal a hábo-
rút elhárítani. E czélból ült össze a beszterczebányai tanácskozás, a melyben
a király követei az erdélyi követekkel a békés kibontakozás módját voltak

hivatva megállapítani.

Mindez hasztalan volt. Bethlen jól szervezett serege élén csakhamar
megjelent az országban és a harcz újra elkezddött. Mieltt a király külföldi

segélycsapatai az ország nyugati részén megjelentek volna, Bethlen már
Nyitra vármegyében táborozott. Ürmény táján vette a hírt, hogy Wangler
alezredes vagy 1200 emberrel Nagyszombat védelmére van küldve. Bethlen

Horvát István lovasságát küldte ellene. Ezek hol jobbról, hol balról, de folyton

zaklatták Wangler embereit, úgy hogy végre is a bogdanóczi templomba
volt kénytelen zárkózni. Ekkorára azonban már odaért Bethlen is és lövetni

kezdé a templomot. Wangler belátván a védelem lehetetlen voltát, kitzte

a fehér zászlót és szabad elvonulás feltétele mellett, megadta magát. A mint
emberei lerakták a fegyvert, Bethlen a vezért mintegy 400 emberrel elzáratta

r

a többi katonát pedig zsoldjába fogadta.

Ezzel megnyíltak Bethlen eltt Nagyszombat város kapui. Els táma-
dásához képest most is itt ütötte fel táborát és itt várta be segélycsapatait.

Csakhamar megérkezett Ibrahim szerdár a török csapatokkal és ezzel Bethlen

hadereje mintegy 40,000 emberre növekedett.

Bethlen hatalmas hadával szemben a király mintegy 9000-nyi hadat

tudott, Carafa Jeromos és Marchese di Monté Negro vezérlete alatt, szembe-
állítani. Ez a had a Morva jobb partján vonult Pozsony védelmére, a melynek
falai már meg-megpillantották Bethlen szerte száguldozó lovasságát.
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A fejedelem, látván a ki-

rályi had útjának irányát, mi-
után egy különítményt már
elbb a Csallóköz elfoglalására

küldött volt, egész haderejével

Ferdinánd tábornokai után in-

dult. Ezek tényleg nem is

mertek Hodolinnál továhb
menni, mert attól kellett tar-

tamok, hogy Bethlen könny
lovassága idközben megaka-
dályozza ket a takarmány- és

éleiemszerzésben és ezáltal az

egész hadat kritikus helyzetbe

hozhatja.

Hodolin igen alkalmas
helynek látszott arra, hogy vé-

delmével Bethlen erit leg-

alább addig lekösse, míg újabb
segédcsapatok érkeznek. Beth-
len tényleg ostromzár alá is

vette Hodolint, melyet egy-
részt a Morva vize, másrészt
ennek elágazása, mocsaras vi-

dék, a nyílt mez fell meg
ers sáncz védett. Bethlen ki-

éheztetésre törekedett, s mivel
Monté Negro serege részint

átpártolás miatt igen megfo-
gyatkozott, részint a Turn és

Jágerndorf grófoktól lázított

morvák támogatását elvesz-

tette, már-már az egész királyi

tábor a megsemmisülés eltt
állott. Ekkor azonban kedveztlen hírek érkeztek a német protestáns ren-

dektl kilátásba helyezett segélyrl, meg a török is megbízhatlannak bizo-

nyult, így történt, hogy Bethlen, Thurzó nádor közbenjárására, hajlandó volt

november havában, 1624 Szent Mihály napjáig tartó fegyverszünetet kötni.

A feltételek szerint Bethlen visszabocsátá a király kezébe Pozsony-, Nyitra-,

Trenesén-, Bars- es Túróez-megyéket, ellenben a Dunáninnen többi részét

magának tartotta meg. A török segélycsapatokat azonban kötelezve lett

volna Bethlen hazabocsátani. De a király nem járult e megegyezéshez és

utóbb a fegyverszünet pontjai némi változtatást szenvedtek, a határidt
pedig május l-re tették. A fegyverszünet alatt buzgón folytak a béketanács-
kozások és május 8-án létrejött a bécsi béke, mely némi változtatással a

nikolsburginak megújítása volt.

Bethlent a külföldi protestáns rendekkel való szövetsége 1626-ban
ismét, akarata ellenére is, fegyvert fogni kényszeríté. Mansfeld és Ern
herczegek mintegy 8000- nyi fáradt sereggel érkeztek az országba, mint a német
protestáns rendek hadai, és Széesény táján egyesültek Bethlen magyar, meg
török seregével. A királyi hadak, melyeknek vezére Wallenstein volt, eleintén

Nógrád szélén állottak, utóbb azonban a Vágmentére Nyitra- és Pozsony-
megyék határmesgyéire húzódtak vissza. Késbb Bethlen az egyesült hadakkal
a bányavárosok* felé nyomult, míg Wallenstein, kinek seregében ragályos
betegségek törtek ki, Pozsony alatt vonult meg. Bethlennek ez a harmadik
felkelése nem járt nagyobb vérontással. Mindkét fél irtózott a háborútól és
biztosaik csakhamar összeültek, elébb Bécsben, utóbb Pozsonyban. A tanács-
kozás, Pázmány Péter fáradozásai következtében, eredményes is volt és 1626
deezember 18-án meghozta a pozsonyi békét. E szerint a fejedelem igéri,

hogy az uralkodóházat soha többé meg nem támadja, a törököt reá ki nem
hívja, ellenségeit nem segíti, azonnal kivonul a királyi területrl, Mansfeld
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I. RÁKÓCZY GYÖRGY.

A pozsonyi
béke.
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I Rákóczy
György.

csapatai monyodét kapnak szabad kivonulásra, a felsmagyarországi hét megye
s azok városainak meg várainak tisztviseli esküvel fogadják, hogy ezentúl

a király ellen fel nem kelnek s ugyanezt cselekszik Erdély rendéi is. Eg}Téb-

kónt érvényben maradnak a nikolsburgi és bécsi békék azzal, hogy a király

a végvárak fenntartására ott kikötött 30000 tallérnyi összeget lefizetni nem
tartozik.

II. Ferdinánd és Pázmány halála után a protestáns rendek ismét a
vallási kérdéseket tolták eltérbe az országgyléseken. Úgy vélték, hogy
a hatalmas kardinális nélkül könnyebben boldogulhatnak a kath. frendekkel
s újabb és újabb jogokat biztosíthatnak maguknak. Azonban III. Ferdinánd
és Esterházy Miklós ersen ellentállottak és a vallási ügyek érdemleges
tárgyalását nem engedték meg.

A protestáns rendek elégedetlenségét használta fel I. Rákóczy György,
hogy a svédek és törökök segítségével a Bethlentl örökölt törekvéseket
érvényesítse. Fegyvert fogott tehát, s mivel a fels vidék vármegyéi hozzá-
csatlakoztak, gyorsan haladt elre az ország nyugati részei felé.

Pozsony vármegye rendéi ez alkalommal is hívek maradtak törvényes
királyukhoz és bandériumuk a nádor vezetése alatt álló hadakhoz csatlakozott.

A háború szintere azonban a megyén kívül vala és a pozsonyiak csak a had-
viselés anyagi hátrányait érezték. Maga Pozsony városa 1645-ben szorongatott

helyzetbe kerül

t

;
mert a svédek Brünn ostroma után, mint híre járt, Bécs

megkerülésével, egyenesen Pozsony ellen akartak felvonulni. Éppen azért a
pozsonyi várban rzött szent koronát, a koronarök a több biztonságot igérö

Gyr falai közé vitték.

Azonban idközben kiderült, hogy Rákóczy hasztalan várja a Torstenson
alatt közeled svéd sereget, mert azt a dánok támadása visszatérni kény-
szerít. Ez a körülmény a fejedelmet békülékenynyé tette s a béketárgyalások
felvételére Nagyszombatba külclé követeit: Lónyay Zsigmondot, Nyáry Ber-
nátot meg Csernek Györgyöt, a kik Esterházy nádorral, Lippay érsekkel,

Tieffenbach és Questenberg tanácsosokkal igyekeztek a békés kibontakozás
módját megtalálni.

A tanácskozás nem veze-

tett eredményre, mert egyik
fél sem akart jelentékenyeb-
ben engedni és fkép mert
Rákóczy idközben hírül

vette, hogy a szövetséges

svéd hadak diadalmasan vo-
nulnak elre s nemsokára a

Morva vizéhez érnek. Vissza-

hívta tehát követeit és da-

czára a török ellenkezésének,

ismét elrenyomult hadaival.

Tényleg, április végén sike-

rült is egy svéd hadosztály-

nál egyesülnie s Nyitrát

bévéve, a jóformán védtelen

Nagyszombatot is elfoglal-

nia. Július 27-én (164-5) már
maga is morva földön

táborozott Rumpersdorfnál.
Lundenburg mellett.

Azonban az ügyek mind
a mellett nem igen kedve-

zen állottak, mert a török

folyton sürgette a háború
abbanhagyását , a császári

sereg pedig, Leopold fher-
czeg vezérlete alatt, ers ál-

lást foglalt Dévény mellett.

ni. fekdinánd. így történt, hogy gyors és
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diadalmas elnyomu-
lása daczára, Rákóczy
mégis hajlandó voll

béketárgyalásokba bo-

csátkozni: és mivel III.

Ferdinánd is engedé-
kenyebb lett, 1645 de-

ezember 16-án létrejött

a linezi béke, a mely
a protestánsoknak sza-

bad vallásgyakorlatot,

Rákóczynak tömérdek
anyagi elnyt biztosí-

tott.

A Linezi békét a po-
zsonyi 1646-iki ország-

gylés ersítette meg,
részletesen is megjelöl-

vén azokat az enged-
ményeket, a melyeket a

király és a katholikus

rendek, a protestáns

rendeknek tettek. Ez
alkalommal a protes-

tánsok jogot nyertek

arra is, hogy 90 tem-
plomot, a melyeket id-
közben a katbolikusok

tlük elvettek volt, visz-

szafoglalhassanak. A
visszafoglalás végre-

hajtására, a nádor el-

nöklete alatt, egy külön
bizottság lett össze-

állítva.

Ennek daczára a

következ pozsonyi or-

szággyléseken mégis
domináns kérdés volt a vallási ügy és sok viszálykodásra adott okot a linezi

béke kevéssé h betartása. Az 1648-iki országgylés június 3-án királylyá

választotta IV. Ferdinándot és június 16-án meg is koronázták t ; az 1649-iki

országgylésen, az 1648-ban megválasztott Draskovich halála következtében,
Pálffy Pál országbírót választották nádorrá. Ezen az országgylésen történt

elször, hogy a vallási sérelmek során a kálvinisták panaszt emeltek a kassai

lutheránusok ellen. Az 1655-iki országgylésen a korán elhunyt IV. Ferdinánd
helyébe megválasztották I. Lipótot, és Pálffy utódjává Wesselényi Ferenczet.

Az országgylés, mely a végvárak kérdésének megoldását újra elhalasztotta,

két koronázást látott. Június 27-én koronázták meg Lipótot és azután Mária
Eleonórát, III. Ferdinánd harmadik nejét.

I. Lipótnak nem sikerült a törökkel való békés viszonyt fenntartania.

A szultán már 1662-ben elárulta ellenséges szándékait és a király a május
l-re Pozsonyba összehívott országgyléshez egyenesen kérdést is intézett,

vájjon az erdélyi dolgok miatt ne üzenjen-e háborút a töröknek. A rendek
félvén, hogy a háború okozta bajok még inkább növelni fogják az országban
lábrakapott általános elégületlenséget és fképpen, mert nagyon is unták az

idegen zsoldos hadak garázdálkodását, tartózkodásra intették az udvart és

nem javallottak a háborút. Azonban a békés nyilatkozatok, kilátásba helye-
zett engedmények, már nem voltak képesek a török szándékait megingatni
és a hadjárat 1663 tavaszán határozottá lett. Július utolsó napjaiban pedig
a török had, melyet a tatár elem tett különösen rettenetessé, már Érsekújvár
felé közeledett.

I. LIPÓT KIRÁLY.

Az 1646—
1655-iki

pozsonyi
ország-
gylések.

Török dúlás.
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E szomorú emlék hadjárat a szenvedés nehéz óráit hozta Pozsony
vármegyére. Szenvedett a királyi hadak garázdálkodásától és a portyázó
tatár-csordáktól egyaránt.

Lipót király hadserege vezetésével Montecuccolit bízta meg, a ki a sereg
gyülekezési helyül a Magyar-Óvár, Cseklész és Pozsony közt fekv területet

jelölte meg. A felkel nemesség gyülekezési helye pedig Szempcz volt.

Természetes, hogy a. rakonczátlan német zsoldosok sok kárt okoztak a
megyének és ellátásuk csaknem koldusbotra juttatta az amúgy is elszegé-
nyedett lakosságot. Hasonló, bár jóval kisebb bajt okozott Szempcz táján a
lassan mozgó és elég hiányos felszerelés nemesség is.

Míg a királyi hadak nagy lassan gyülekeztek, addig a török hadakból
portyázásra induló tatár-csapatok végigrobogtak Nyitra és Pozsony vár-
megyén. Elhatoltak egész Pozsonyig s miután Szent-Györgyöt, Bazint és

Modort jórészben porrá égették, átkeltek a Morván és Brünnig, Olmüczig
száguldoztak.

a pozsonyi a vasvári béke a török dúlásnak, ha nem is egészen, véget vetett,

törvényszék. A bels bajok azonban újabb bonyodalmakat, újabb veszélyeket hoztak a
sokat zaklatott megyére. Az elégedetlen elemek, kivált a sokszoros sérelmet
szenvedett evangélikus rendek, 1670-ben nyilt lázadásban törtek ki. Azonban
az idt rosszul választották meg arra, hogy elkobzott jogaikat fegyveres
kézzel visszaszerezhessék, sérelmeik orvoslását kinyerhessék. I. Lipót olyan
nagyszámú német sereggel rendelkezett, a minvel eltte már jó régen
egyik királyunk sem. Még mieltt fegyvert foghattak volna, kiderült a szö-

vetkezés, elfogattak annak vezérei. A tapintatlanul kezdett felkelést még
tapintatlanabb kényuralom követte, a melynek folyamán szomorú szerep

jutott Pozsonynak. Itt állították fel ugyanis a rendkívüli törvényszéket, mely
hivatva volt Ítélkezni a mozgalom részesei fölött. Rothal gróf elnöklete alatt

ült össze a bizottság, a melynek tagjai voltak: Szelepcsényi, Zichy István,

Forgách Ádám, Majthényi János személynök és két német jogtudós. Az
elbbiek azonban csak formálisan vettek részt az egész eljárásban, mert
dönt szóval csak a két utóbbi bírt.

A pozsonyi vértörvényszék elé idézték meg az elhalt Wesselényi nádort,

és özvegyét Széchy Máriát, Rákóczyt, Bocskay Istvánt, Petrczy Istvánt,

Szuhay Mátyást, Szepessy Pált, Gyulaffy Lászlót, Kende Gábort a fbbek
közül és mintegy 300 gyanúsított nemest.

A perek, melyek ekkor Pozsonyban folytak, mer torzképei voltak az

igazságszolgáltatásnak, és a bírák vezérl gondolata az volt: elnyomni a

független magyar elemet, megtorolni a mozgalmat, elitélni mindenkit, kihez

a gyanúnak árnyéka hozzáfórkzhetik.
A politikai bnhdést az ország zaklatása, a törvénytelen adóztatások

egész sorozata s végül, mert az 1672-iki mozgalmakban a protestánsok teljes

számmal vettek részt, iszonyú vallásüldözés és 1674-ben a második pozsonyi
vértörvényszék követte. Szelepcsényi ajánlatára 1674-ben, az elnöklete alatt,

34 tagból álló törvényszék ült össze, az egy Kollonich kivételével csapa mer
magyarokból, a mely elé úgyszólván az ország összes protestáns tanítóit és

lelkészeit megidézték. Megjelent közülük mintegy 400. Ezek ellen azután a

közvádló vádat emelt a kath. egyház és a király, mint fkegyúr meg-
gyalázása, az állam ellen való lázadás és lázítás és a törökkel való czim-

borálás miatt. A törvényszék eltt mintegy kétszázharminczhatan bocsánatot

kértek a történtekért és írásban kötelezték magukat, hogy a terhükre rótt

cselekményekben többé soha részt nem vesznek, st legtöbbjük katholikussá

is lett. Betegség miatt elbocsátottak hetet, halálra Ítéltek kilenezvenhármat.

A halálos Ítéletet a király ugyan nem hagyta helyben, de azért legtöbbjük

részint külföldi, részint belföldi börtönökben sínylette meg az udvar felfogá-

sával ellenkez nézeteit.

Közben, kivált 1672-ben, ismét sokat szenvedett Pozsony vármegye a

területén idz királyi hadaktól. Mikor pedig híre járt, hogy Pozsony városá-

ban egy párt, elunván a sok zaklatást, azt határozta, hogy a várost három
évi adómentesség feltétele mellett átadja az Érsekújvárnál táborozó töröknek,

a vár parancsnoka: Strozzi, ki különben is gyanakvó szemmel nézte a po-

zsonyi polgárokat, erélyes elvigyázati szabályokhoz nyúlt. Hatalmába kerí-
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tette a városi fegyvertárat s a

város kapuinak kulcsait ; a pol-

gárságot pedig kényszeríté, hogy
az négy külön helyen ers sán-

czokat hányjon s a munkálatok-
hoz 16 ácsot állítson, nagyszámú
karókat, vesszket meg kavicsot

szállítson. Bizonyos Priami nev
mérnök ekkor a városi erdök és

védmüvek átalakítására egész

részletesen kidolgozott tervet is

készített, mely a város alakját

egészen megváltoztatta és számos
háznak lebontását vonta volna
maga után. Ennek a tervnek
azonban a polgárság oly ervel
szegült ellene, hogy Strozzi a ter-

veket kénytelen volt elvetni és

a megkezdett munkálatokat be-

szüntetni.

Montecuccoü ekkor Pozsonyba
vezérlé hadát, megszállatta a vá-
rost és az elvárosokat; midn
pedig átkelt a Dunán, ers r-
séget hagyott hátra, melynek el-

tartásáról a város tartozott gon-
doskodni.

A Thököly-féle felkelés egész

ideje alatt Pozsony vármegye
rendületlen híve maradt I. Lipót-

nak, bár a császári hadaktól ek-
kor is sokat kellett szenvednie.

Magának a felkelésnek hullámai
csak 1683-ban csaptak át a megye
területére, a mikor Géczi Zsig-

mond, kit Thököly a Dunántúlra küldött volt, gyors elhatározással átkelt a

Dunán és elfoglalta az rizetlen Pozsonyt.
Thököly erre a hírre rögtön felbontotta királyfalvi táborát és Pozsony

alá sietett. Azonban már ekkor hírt vett Pozsony katasztrófájáról a császári

hadak fvezére, Lothringeni Károly is, ki Köpcsénybl, hol seregét össze-

gyjté, a Morva mezejére szállott volt, hogy a lengyel csapatokat bevárja

és a Bécs ellen tör törököt hátba fogja. Rögtön visszafordult tehát, átkelt

Marcheggnól a Morva vizén és Pozsonynál termett, a melyet, mieltt maga
Thökódy megérkezett volna, az elcsapatoktól ismét visszafoglalt.

Érdekesen írja le ezt az eseményt Ottlyk György, a késbbi császári

ezredes, ki ekkor Thököly udvari lovaskarabélyos testr-ezredének volt az

ezredese. ..Nagy pompáskodásnak és vendégeskedésnek indulván, a fejedelem
(Thököly) inkább bízván a török barom erejében, semmint de his Comita-
tuum securitate — ezen megyének biztonságáról - gondolkozott volna.

A hadi tisztek is nagy titokban és vendégségekben elmerülvén, hadokat
zabiában nem tartották, a sok katona pozsonyi hustában, pajtákban szállván,

részegségek miatt azokat meggyújtván. Ezeket megvizsgálván Ausztriában
lev Lotharingus, csakhamar elsben is Marhekhez szállott, onnan egy estve
megindulván, viradtig pozsoni szlk közt termett. Én is némely szükséges
alimcntumok megszerzésére azon estve eltt bementem volt Pozsonyba
harmadmagammal, Draskovith uram házánál megháltam. Az alatt azon
éjszaka Tököli uram megorderozván Pozsonyban lev gyalogságot, egészben
kivitet ; midn hajnallék : az én gazdám észrevévén ezen lármát, hozzám
gyün, megjelenti nagy rémüléssel, mondván, hogy az ellenség már is kapu
eltt van. Én is nem vévén azt tréfára, lóra kapván, kimentem a piaezra,

az hol Zsámbokréti Mihályt pozsoni bírót eltalálván, kértem opiniót : merre

ÉMEKTCUS TBOKBLY
THÖKÖLY IMRE.

A Thököly-
féle felkelés.
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lehetne secure kimennem? Az pedig nagy félelemben levén, semmi direkeziót
nem adhatott, mert a kapuk kulcsait a kuruczok tisztjei magukkal kivitték.
Ez volt 6 órakor reggel; németnek pedig az bebocsájtásra 7 órát adták!...
jutott eszembe pozsoni kis kapueska, de annak is kacsai voltak; szeren-
csémre egy ácsot elétanáltam egy nagy fejszével, azt elvitettem és mintegy
oyolczan voltunk már együtt ezen extremitásban, leszállítván egy ers
legényt, azon kis kapueska lakatját leverettem ós felmenvén az árkon lev
kis hídon, hustátra kiszaladtunk. De a fels kapunál lev német észrevévén
bennünket, mintegy negyven lovas utánunk gyütt, mink pedig Kriszlink
felé lev útján a mezre salváltuk magunkat; a pozsoni akasztófánál egy
csoport törököt tanáltunk, a ki németre vigyázott. Thököly tábora pedig egész-
hon egyhúzomban Söntéig elnyomúlt, ott által a Vágón, tábort ütött. A török
pedig megvárta a németet, meg is ütközött vele, de meg nem állhatván
tüzét, elszaladoit, elnyervén bagázsiáját alkalmasint a német. Pozson városa
pedig visszahajlott Felsége népit bebocsátván, azután constanter Felsége
hívségében megmaradván.

Thököly fejedelem nehezen tudván szétszaladó hadát megtartóztatni,
Senténél köllött temporizálni és összeverni hadát. Úgy azután Felsége népe
visszatakarodott Ausztriában, Thököly pedig újabban táborával Cseklész-
hez szállott és tatár khán fiát Galga szultánt 8000 tatárral magához Bécsbi
somorjai réven általhozván Bécs alul, azután magát a szultánt egynehány
magyar sereggel excipiálván, mezben sátorok alatt megvendégeltette."

Thököly seregét Lothringeni Károly hadai akkor annyira megfutamí-
tották, hogy Thököly képtelen volt a Bécset ostromló török hadnak segé-
lyére sietni.

Tényleg nem nagysokára meg is jelentek követei a Pozsonynál tábo-
rozó lengyel királynál és kérték közbenjárását, hogy a béketárgyalások meg-
indíttassanak .

IV. Az alkotmányos küzdelem kora.

Pozsony vármegye rendéi méltán elmondhatták magukról, hogy k
Felsége leghívebb vármegyéjét képviselik. Már az a körülmény, hogy a

Habsburg-házból származó királyok, ha egyáltalában megfordultak néha
Magyarországon, éppen Pozsonymegye területén idztek s így a pozsony-
megyeiek eltt még leginkább ismertebbek valának, nagyban ersítette ket
lojális érzelmeikben. De különben sokkal közelebb is estek a mindenható
Bécshez, semhogy az ország keletibb vidékein fel-feltün ellentállásba valami
intenzivebb módon befolyhattak- volna. Természetes azonban, és ez kivált a
független csallóközi nemességre vonatkozik, hogy az soraikból is támadtak
egyesek, kik nem tördve az anyagi károkkal, a mindgyakrabban ismétld
mozgalmakban az elsk között részt kértek.

Az a szerencsétlen bécsi politika, mely elbizakodva a német fegyverek

régen tapasztalt diadalától, az alkotmány és szabadság megnyirbálására
irányuló állhatatos törekvésben nyilvánult, a helyett, hogy a rég megszakadt
területi egység helyreállítását felhasználva, a politikai egység megteremté-
sére irányult volna, Pozsony vármegyét a lojalitás legszélsbb határáig

vitte el. Oda, a hová a magyar nemzetének, százados alkotmányának sérelme

nélkül a királyhségben elmehet. Ellentmondás nélkül szavazták meg a
pozsonymegyei követek az 1687-iki országgylésen az uralkodóház örökösö-

dési jogát, bár nehéz szívvel, belenyugodtak a megsarczolt ország újabb és

újabb megterheltetésébe. Mikor a Tokay Ferencz kuruez hadnagy és Szalontay

ko/nemes által támasztott zempléni zendülésnek híre ment, és Bercsényi

Miklós bányavidéki generális felhívása a megyéhez érkezett, a pozsonyi

nemesség haladéktalanul fegyvert fogott és megjelent a Lipótvár mellé

kiizött gyülekez helyen.

A Kollonics-féle szervezésben Pozsony vármegye a pozsonyi kerülethez

osztatott bo, de azért a pozsonyi bizottsághoz, a késbbi kir. helytartótanács

e halvaszületett eldéhez, meg a kanczelláriához benyújtott felirataiban,

mindig az alkotmányosság h védje volt, bár az engedelmességben a leg-

végs határig elment.
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11. Rikóc
j

Feroiu •.
Innen magyarázható, hogy bár a Pro Patria et Libertate zászlók már

magasan Lobogtak és a királypárti Károlyi Sándorból kurucz generális lett,

Pozsony vármegye még mindig kitartott I. Lipót király hségében. Mikor
I Icskay kuruczai Léván ütötték fel tanyájukat és alezredesük, a rettenthe-
tetlen bátorságú Berthóthy már egész Nyitra falai alá száguldozott, a bécsi
udvar gróf Forgách Simont, gróf Koháry Istvánt, Bottyán Jánost és Esterházy
Antal tábornokokat bízta meg az ellenfelkelés szervezésével. Pozsony vármegye
nemessége nem késlekedett, nem váratott magára s csakhamar megjelent a
gyülekezési helyen, mely Szered táján, a Vág mentére volt megállapítva.
Kire ezéloz a kurucz ének, mondván:

Nyitra, Pozsony vármegye összegyle
Nemes, paraszt, Nyitra felé felméne,
Ocskayt várja az ütközésre.

A pozsonymegyei nemesi felkelk Szerednél egyesültek Schlick tábor-

szernagy vasas ezredeivel s némi gyalogságával és gyors menetekben indultak

Léva alá, a melyet Ocskay vigyázatlansága miatt csakhamar (1703 október
31-én) be is vettek. Innen a császári hadak, a nyitrai és pozsonyi felkelkkel
egyetemben a bányavárosok felé igyekeztek és Lipót napját Schlick már
Beszterczebányán ünnepelte. Azonban Rákóczy fvezére, Bercsényi is résen

állott, magához rendelte gróf Károlyi Sándor hadait és sietve indult a bánya-
városok megvédésére. A zólyomi ütközet, mely a kuruczok fényes gyzel-
mével végzdött, elhatározó volt a nemzeti ügyre nézve. A kuruczok hatal-

masan elnyomultak, Schlick hadai rendetlenül, szétszóródva hátráltak és

Pozsonyba vették be magukat.
Mind világosabbá lett a nemzet egésze eltt, hogy a czél, melyért

Rákóczy fegyvert fogott, igaz és szinte, s hogy ezúttal nem részleges törek-

vések érvényesítésérl, nem személyi érdekekrl, vagy becsvágyról, hanem
igaz hazafias elkeseredésbl sarjadzott nemzeti felkelésrl, a bécsi udvari

politika káros törekvéseinek megdöntésérl, az si alkotmány megvédésérl
van szó. Minél nyilvánvalóbb lett Rákóczy Ferencz önzetlensége, minél

fényesebben ragyogott mély hazafias-

sága, annál jobban szaporodott az or-

szágban a kuruczok száma. Mikor Bottyán
vitéz alezredese, a késbb nagy hírre ver-

gdött Ebeczky István beállt a kuruczok

közé, Pozsony vármegye vitézl rendéi,

kik a kurucz fvezérrel, Bercsényivel,

amúgy is személy szerint rokonszenvez-

tek; galanthai Balogh István, Somogyi
Ferencz és mások buzdítására, szintén

Rákóczy zászlajának védelmére sereg-

lettek össze.

Bercsényi, a fényes zólyomi diadal

után, megindult Károlyival egyetemben

a Vág felé, hogy Sempte várában, vagy

a szeredi várban verjen fészket. A szeredi

hídon — Galgócz vára a kuruczok hatal-

mába kerülvén — a had átkelt a Vágón
és elözönlötte Pozsonymegyét. Egymás-
után hódoltak meg : Nagyszombat, Szo-

molyán, Berencs, Elesk, Jók, Koríátk,

Detrek, úgy hogy az egész Fehérhegy-

ség kuruczczá ln s a kurucz csapatok

egész Modor, Bazin meg Szent-György

kapujáig kalandoztak el. Ocskay egy

ízben Diószeg felé vigyázván, mintegy

40 német katonát ejtett foglyul, a kiket,

mint mondák, Pozsony alól hozott el.

Másfell pedig a Csallóközt özönlötték

ii. rákóczy ferencz. el a kuruczok és belevették magukat a
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szigetvilág titkos rej-

tekeibe, hogy váratla-

nul eltnvén, meg-
csipkedjék a császári

hadakat.

Schlicket a f-
vezérségben Savoyai
Jen váltotta fel, azon-

ban a rendelkezésére

állott csapatok elégte-

len volta miatt, Po-
zsonyból 6 sem moz-
dulhatott ki.

Károlyi kurucz ge-
nerális deezember ha-
vában már Bazinban
és Szent-Györgyön

fogott állást, míg el-
hadai Récsón, Po-

zsonytól mintegy két
órányira, helyezked-
tek el. A Bercsényivel
megtartott tanácsko-
zás után pedig 3000
lovassal , a vidékkel
ismers Ocskay kalau-

zolása mellett, átment
a Fehérhegyeken,

hogy a Morva túlsó partján emelt osztrák erdítvenyéket lerombolja. Éjjel-

nappal haladva, 36 órai lovaglás után, deezember 23-án, kés este Stomfára
érkezett. A következ nap reggelén pedig Dévény-Újfalunál átkelt a Morva
vizén és hozzáfogott a dévényi vártól Schlosshofon át Marcheggig vonuló
védmvek ostromához. Rövid, de heves küzdelem után a sánezokat bevette,

azok parancsnokát, Oppersdorf grófot ötvened magával elfogta. Kuruczai a futó

német katonákat „a bécsi hidak felé majd három mértföldig vágták". Ezután
visszatértek Récsére és egész sereg rabbal vonultak be a szenczi táborba.

Ez esemény híre igen megdöbbentette a bécsi udvart. Kezdte komo-
lyabb színekben látni Rákóczy felkelését és minden erejét annak legyzésére
határozá fordítani. A mindenünnen összetoborzott hadak élére pedig gróf
Heiszter tábornagyot, a kipróbált vitézség katonát állítá.

A következ 1704-ik évi események, a melyeket — mint a Rákóczy-kort
egyáltalában - - nagy tudósunk, Thaly Kálmán adatai szerint mutatunk be,

jobbára egészen Pozsonymegye területén játszódtak le.

Heiszter terve az volt, hogy elször megtisztítja a Csallóközt a kuru-
ezoktóh hogy így Pozsony városát a folyton fenyeget veszélytl megmentse és

Érsekújvárt, meg Nyitrát megersítve, Bercsényi megoszlott táborát tönkre
tegye. Ennek a czélnak megfelel hadi tervet is dolgozott ki, a mely nagy
ügyességre és körültekintésre vallott.

Pozsony város parancsnokává báró Ritschán helyébe Tramp dán tábor-
nokot, Virmond és Viard ezredeseket küldé és megbízta ket, hogy Somorja
városa és a Csallóköz ellen vízi expedieziót szervezzenek. Báró Ritschánt pedig
Morvaországba rendelte, hogy ott, magához vévén a morva felkel dandárt,
a Vlára-szoroson át Trencsénbe törjön s igyekezzék a Fehérhegység fell Ber-
csényi ellen támadni. Ha e terv sikerül, Bercsényi, ki Somorja és Mocsonok
között állott, bizonynyal kelepczébe kerül.

A Somorja,, ellen indított vízi mveletet Tramp április hó közepe táján
kezdette meg. O maga dragonyos ezredével a szárazon ment, Virmond és
A iard az ágyúkkal, tetemes gyalogsággal és a pozsonyi polgárrséggel hajó-
kon indultak el és április 20-án a püspöki sánczból a kuruezokat ki is riasz-

tották. Azonban Bercsényi neszét vette a dolognak s ers haddal gr. Pekryt,
meg Oeskayt küldé ellenök, a kik azután április 21-én Püspökinél Viardékat

A csallóközi

expediczió.
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megverték és a sánczokat visszafoglalták. Latour alezredes, 4 kapitány, több
tiszt, 334 nemei katona és sok pozsonyi polgár holtteste borítá a csatamezt
és v agy 70-en a Dunába vesztek, a kiknek fegyverzetét azután a kuruczok
kihalászták a vízbl. Hogy azonban a kurucz hadak a Komárom fell induló

Heiszter, meg Pálffy és Tramp serege közé ne kerüljenek, a diadal daczára
Bercsényi \ isszarendelé ket magához Födémesre. Somogyi Ferencz és Lóczy
Endre hadai, miután a somorjai és seprsi révekben található hajókat a
nádasokban jól elrejtették, vissza is tértek, ellenben Pekry és Ocskay biztos

helyre találván, onnan folyton-folyvást becsaptak a Csallóközbe, hol id-
közben a labanezok a gútai sánczokat elfoglalták volt.

Ápril 28-án a portyázó Pekry, Ocskay és Somogyi, kik mintegy 1000

lovassal és 500 gyaloggal indultak Komárom felé, a Császtva vize mellett

Nyárasdná! Heiszter ftáborára akadtak. Ers küzdelem támadt, de a kuruczok
végre a túlervel szemben mégis meghátráltak Nagy-Magyar felé s Pekry
csak sebesülten tudott a segélyére siet Bercsényi védelme alatt elmenekülni.

A magyari hidat lerombolták ugyan a kuruczok e kicsapások alkalmával,

de azért a fezélt, hogy a német egyhamar a jobb partra ne szállhasson,

nem érték el, mert Heiszter Pozsonyból kész hidat hozatott le s azzal a

Kis-Dunát Vereknyénél áthidalta.

Bercsényi, látván a fenyeget helyzetet, arra törekedett, hogy hadait

mielbb központosítsa. A Dunántúlról már elbb felrendelte Károlyit, most
meg Ottlykot vonta magához. Ottlyk, az rizetére bízott Szentgyörgy, Modor,
Bazin és Nagyszombat védelmére csekély rséget hagyván hátra, május 1-én

6 lovas-századdal és 2000 fegyveres tóttal a majtényi táborba érkezett.

Károlyi a tiszántúliak elcsapatával, mintegy 800 lovassal, május 5-én érke-

zett Mocsonokra. Winkler, Luzsinszky és Tornallyai, miután a Vlára-szoros-

nál Ritschánt feltartóztatniuk nem sikerült, a Szakolczáról jöv Ordódyval
egyesülve, Vágújhelynél foglaltak állást.

Heiszter hadai május 6-án átkeltek Vereknyénél a Dunán és egyesültek

Heiszter Hannibál 2000 stájerjével, Pálffy 1000 fnyi maradék-horvátjával,

meg Nádasdy Ferencz 800 labanczával s ráczával, úgy hogy Heister Ber-

csényi ellen mintegy 10,000-et tudott szembe állítani, a Ritschán seregét nem
számítva.

Heiszter hada egy tömegben haladt egész Cseklészig ; innen Pálffy bán
a balszárnynyal Szent-Györgynek kanyarodott, míg a sereg zöme és a jobb-

szárny egyenesen Bercsényi felé tartott. A balszárnynak két nap alatt sikerült

Szent-Györgyöt, Bazint, Modort és Nagyszombatot meghódoltatnia. Heiszter,

bár csak nehezen haladhatott elre, mert Pekry folyton eltte járt s ellen-

kezve nyomult elre, mintegy hátán hozva az ellenséget, éjjelre már Királyfán

szállott meg és 7-én porrá égette Szempcz városát, Cseklészt, Magyarbélt,

Gurabot, Diószeget, Majtényt, Vág-Szerdahelyt, csupa virágzó mer magyar-

községet.

Bercsényinek csupán 4000 fnyi, rendezetlen, elég kedvetlen had állott

rendelkezésére. Bármennyire szerette volna, ezúttal nem bocsátkozhatott a

túlers ellennel nyílt ütközetbe. De meg hírét vette annak is, hogy Ritschán

hada már Vágújhelyet égeti. Visszavonulásra szánta el tehát magát. Elhá-

nyatta 9-én a szeredi hidat és 11-én este Ó-Barsnál szállott táborba. Heiszter

mindenütt nyomában volt és 14-én már Kérnél állott. Ekkor azonban hírt

vévén Forgách Simon hatalmasan felszaporodott dunántúli hadának gyors

elnyomulásáról, miutá,n Nádasdyt a Csallóköz védelmére küldötte, Pálffyt

pedig Pozsonyba, hogy ott a polgárrséggel megersödve, Ritschánnal egye-

süljön és Bercsényi ellen operáljon, Komáromon keresztül a Duna jobb part-

jára sietett.

a szomoiányi
'

Heiszter hírtelen visszavonulása hírére Bercsényi rögtön intézkedett,

hogy Károlyi lovas hadával keljen át Sempténél a Vágón és foglalja vissza

a pozsonyniegyei városokat. Ocskayt és Bokros Pált pedig a Fehérhegységbe

küldte, hogy fegyverbe szólítsák annak épp oly hazafias, a mily harczias népét

és tartsák szemmel a Szakok-zára vonult Ritschánt. Majd kémeitl hírt vévén,

hogy Ritschán Jablonczán, Nádasdon át iparkodik elérni Nagyszombatot, hogy

ott a Bazinon keresztül jöv Pálffyval egyesüljön, azonnal értesíté Ocskayt.

hogy engedje Ritschánt a jablonkai hegyszorosba bemenni, de az erdt a

csata.
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szoros kél oldalán jó eleve rakja meg puskás tótokkal, maga pedig Bok-
rossal ereszkedjék lassan utána. Károlyinak meg azt tíízte ki feladatául,

hogy Nagyszombatnál harczra készen álljon s egyfell figyelje Pálffyt, más-
fell Szomolány vára alatt Nádasnál a jablonkai szoros torkolatát.

A kitnen kieszelt terv sikerült. Ritschán, Pálffy utasítása szerint, 4000
fnyi rendes német katonával és 2000 morva paraszttal kiszállott Szakol-

ezából és neki indult Jablonczának. Ocskayék félre álltak útjából, engedték
t bevonulni a szorosba. Május 26-án nagy podgyászszal és kísérettel,

összesen vagy 7000 lélekkel, kik között egyes tisztek feleségei és cselédségük
is jelen vala. meg bal ágyúval, neki ereszkedett a szorosnak. Ocskayék biztos

távolból nyomon követték és elindulásáról gyorsan hírt küldöttek Károlyinak.

E hírre Bercsényi, ki éppen az érsekújvári malom-erd ostromához
akart fogni, szekerekre rakatta gyalogságát és gyors üggetésben a sempte-
szeredi hídon át Nagyszombatba indult, a hová éjfélkor érkezett és a honnan
rövid pihen után Szomolány alá sietett s a hozzá h fehérhegyi lakosság
kalauzolása mellett, gyalogságát elhelyezte a szoros két oldalán. Károlyi
ekkor már Binyócznál állott lesben.

Május 28-án hajnalban jelent meg Ritschán hada a jabloncza-nádasi
szoros Nádas fell es bejáratánál. Nem volt többé ideje a kibontakozásra sem.
Bercsényi és Károlyi szembe álltak vele és támadták, a hajdúk két oldalt

lttek seregére és hát mögül eltört Ocskay az csapatjával, meg harcz-
vágyó puskás-baltás tótjaival.

Véres csata fejldött ki most, melyben úgyszólván ember ember ellen

küzdött, s mely egész nap eltartott. Ritschán rendes katonasága, a Stahren-
berg, Deusehmeister, Kirchbaum, Jung Daun, a meklenburgi csapatok, Malzan
dán zászlóalja és a Visconti vértesek vitézül küzdöttek, de kedveztlen volt

helyzetük és harczvágyó, vitéz a kuruczság.

Ritschán hamar észrevette, hogy a nagyobb er Nádas fell fenyegeti,

igyekezett tehát visszafordulni és a hol jött, ott vágni ki magát a kelepczébl.
Azonban Bercsényi erre is gondolt s mig Ritschán, kinek embereibl mind
több és több hullott el és maga is megsebesült, fgondja a podgyászvonat
megmentésére irányult s azt 1000 dán és Kirchbaum gyalogos, meg a Vis-
conti vértesek födözete alatt át, a hegyoldalnak indítá s maga hátvédnek
maradt, addig Bercsényi, emberei egy részét rövidebb úton elindíttatta, hogy
a feltör németet szembe támadhassák. Az oszlop tehát, melynek élén Gior-
dano kapitány nyomult a lovassággal, már Ocskay embereitl kénytelen volt

minden talpalatnyi földet vérrel kiküzcleni, mikor pedig nagy nehezen mégis
felért a hegytetre, ott újabb harcz várakozott reá az oldalt került hajdúk
részérl. E közben a Wachtendonck vezetése alatt álló balszárnyat a kuruczok
teljesen elszakították Ritschántól és az erd mélyébe nyomták.

A hegytetre vergdött s máris megtizedelt seregtl a kuruczok hamar
elvették az ágyúkat, a két Ebeczkytl - - Istvántól és Imrétl - - vezénylett
lévai és barsi huszárok meg nekivágtak a vérteseknek és Malzán dánjainak
és a jabloncza! nyiresben tömérdeket konczoltak le közülök. Giordano 250
lovasából 110 menekült el nagy nehezen Szenicz felé. Galántai Balog István
és Somogyi Ferencz pozsonymegyei huszárezredesek pedig a födözet derekára
rohantak, összeapríták a Kirchbaum-gyalogságot s az egész podgyászvonatot
elfogták.

Ritschán, fejsebétl szédülve kocsiba ült és nagy nehézségek között,

mintegy 300 embertl környezve, bemenekült Jabloncza várába. Bercsényi
és Károlyi nyomon követték, míg Ottlyk és Ebeczky Wachtendonck ellen
indultak, kit Korlátk táján, a korlátki dombokon találtak el. A két kurucz
vezér zárt sorokban támadt a németekre és elszorították ket Elesk, Detrek
és Sasvár felé. Wachtendonck, mintegy 250 emberével, holtra fáradva mene-
kült Angernbe.

Közben elkerülvén a kuruczok ágyúi, Bercsényi elkészületeket tett,

hogy Jabloncza várát ostrom alá fogja. Azonban Ritschán is belátta tartha-
tatlan helyzetét és csakhamar kitzette a vár ormára a fehér zászlót. Szabad
elvonulást kért. Bercsényi azonban teljes megadást követelt. A hs osztrák
tábornok nem tehetett egyebet, mint hogy megnyittatta a vár kapuit, ki-

vonult, és embereivel együtt letette fegyverét. Bercsényi azonban elismerése
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jeléül visszaadta a kardját a foglyul esett hsnek és orvosi ápolás végett
Nagyszombatba szállíttatta nejével egyetemben.

A szomolányi csatában, mely egyike Bercsényi és a kuruczvilág leg-

szerencsésebb, legfényesebb diadalainak, a császáriak holtakban mintegy
Í000 embert veszítettek, a kiket négy nagy halomba rakva temettetett el

Bercsényi. A hadi zsákmány mintegy 900 hadi foglyon kívül néhány ezer

fegyverbl, tömérdek egyenruhából, lövszerbl, 3—4000 ágyús- és tár-

szekérvontató lóból, az egész hadi pénztárból és számos egyéb podgyászból
állott. A németek közül mintegy 600-an önként a kuruczok zsoldjába állottak

s mint utóbb Bercsényi jelzé, a kuruczok ügyének jó szolgálatokat tettek.

Bercsényi május 31-én majtényi táborában a gyzelemért, ágyúdörgés
és az összes hadak háromszoros sortüze mellett, hálaistentiszteletet tartatott.

Június 2-án pedig Károlyival és a tisztikarral bevonult Nagyszombatba, hol

az esztergomi káptalan, élén Pyber László püspök és érseki helynökkel,
fogadta. Itt aztán a papság, a városi tanács, az egyetemi ifjúság, a konvik-
torok és a tanári kar részvételével, a jezsuiták templomában újra hálaadó
istentisztelet volt, a melyet hatalmas örömlakoma követett.

A szomolányi csatában, Bercsényinek Rákóczyhoz intézett jelentése

szerint, vitézségükkel és rendíthetetlen bátorságukkal különösen kitntek

:

Somogyi Ferencz csallóközi ezeres kapitány, Majláth Boldizsár, Pozsony
vármegye egyik hadnagya és galántai Balogh István, szintén pozsony-
megyei huszárezredes. Somogyi Ferencz hat fiával szolgálta a haza ügyét.

A szomolányi gyzelem szülte lelkesedés oly nagy és oly tartós volt,

hogy az észak-nyugati megyék csakhamar 10,000 fegyveres hajdút állítottak

Rákóczy szolgálatára.

Bercsényi, míg maga a nagy hadi zsákmány igazságos felosztásában

fáradozott, június 3-án Károlyit, Ebeczkyt és Szabó Mátét a Csallóközbe

küldte ; Balog Istvánt a gútai sáncz visszafoglalásával bízta meg s egyes

kisebb-nagyobb csapatokat elportyáztatott egész Pozsony falai alá, hogy az

odazárkózott Pálffy bánt nyugtalanítsák.

A szomolányi csata után úgyszólván állandóan Ocskay kuruezai tartóz-

kodtak a Fehérhegység között s onnan hol Morvába, hol Ausztriába, hol

Pozsony felé csapkodának. Ocskay rendelkezése alatt mintegy 5000 ember
állott, kik részint Stomfán, részint Gajaron feküdtek. Kezdetben az volt

Ocskay ezen becsapásának czélja, hogy Heisztert, ki a Dunántúl Károlyit

szorongatta, serege megoszlására bírja. Ezt a czélját el is érte. Heiszter fel-

vonult Marcheggig s ott gyjtögette hadait, hogy azután ezekkel a gylölt
kuruczot Nyugat-Magyarországból kiszorítsa. Most már az volt Ocskay fel-

adata, hogy a hadgyjtést tle telhetleg akadályozza. Természetes, hogy
ezen egész id alatt Pozsony vármegye nyugati szélének úgyszólván egyetlen

nyugodt napja sem volt. A Fehérhegységtl le egész Pozsonyig, a Morva vize

partjain, folyton látni lehetett egyes kisebb-nagyobb kurucz lovas csapatokat.

A Maga Bercsényi november 27-étl kezdve szintén a Fehérhegységben
na

ütköz™
bat

' tartózkodott, mert nyilvánvalóvá vált, hogy Heiszter rövidesen megindítja

mindinkább szaporodó seregét, hogy a Rákóczytól bombáztatott Lipótvárt

felmentse. Tényleg Heiszter úgy deczember 21-ike táján kilépett a zongori

sánczokból és Récsén kifejlesztve seregét, Modor irányában Nagyszombat
felé tartott. A mint 25-én elhagyta Modor városát, két kurucz lovasezred,

jobbról Ocskay Lászlóé, balról Ebeczky Istváné, kísérgetni kezdé seregét,

folyton-folyvást csipkedve és fárasztva oldalvédeit. Maga Bercsényi pedig

kiszállott a Fehérhegyek közül és Nagyszombatnál fogott állást, hogy ott a

fejedelem vezérlete alatt érkez sereget bevárja.

Heiszter decz. 26-án ért a fehéregyházi erdbe és megpillantá maga
eltt Rákóczy hadait. Rögtön zárt oszlopos vonalakba állította hadait. Nem
akart ugyan most még ütközetbe bocsátkozni, ámbár az árulásra készül
Scharudy kémeitl értesülve volt a vele szemben álló kuruczhad erejérl.

Jobbnak Ítélte, hogy megkerüli a magyarságot és úgy vonul tovább kitzött

czélja felé. Azonban Ebeczky, ki Rákóczy csatarendjének jobb és Ocskay

ki annak bal szárnyán állott oly heves támadást intéztek ellene, hogy a

küzdelmet kénytelen-kelletlen felvette. A két lovas-ezred iszonyú pusztítást

vitt végbe a németek sorában és Ocskay ezrede egész a tábor közepéig hatolt
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be s az ágyukat kézre keríté. Ekkor történt, hogy Scharudy a nyilt csatában

átpártolt Heisterhez. Ez az árulás és az a körülmény, hogy Ilosvay és társai

túlbuzgalma következtében a középen védetlen nyílás támadt, arra bírta

Rákóczyt, hogy visszavonulót fúvasson. Ocskay a mocsaras Párnán nem
vihetvén át az elfoglalt ágyukat, kénytelen volt azokat ott hagyni és a

visszavonuló hangjára nagy kerülvel elmenekülni.

Heiszter utóbb nem állhatván Ocskay és Ebeczky folytonos csipkedéseit,

és hírt vévén róla, hogy Bottyán Szomolány várához, tehát háta mögé került,

czélszerbbnek látta jan. 16-án Modor, Bazin és Szent-György városokban

szállásolni el hadait. Ocskay most ismét Ausztriába tört át s ott dúlt szer-

teszét, de mire Heiszter ers hadosztálya a pusztítás színhelyére érkezett,

már ismét benn volt a hegyek között és Moraván táján szállott meg.
Heiszternek roppant igyekezetébe került, hogy Trencsén várát élelemmel

ellássa s azután a kuruczok folytonos zaklatásai között Pozsony felé elsiessen.

Ekkor már várt reá a parancs, hogy a Dunántúlra igyekezzék. Récsénél köz-

pontosítá seregét, átvezette a Csallóközön s onnét a Lajta és Bécs között dúló

Károlyi ellen indult.

Heiszter távozására Ocskay magához vonva Balogh Istvánt és báróPerényi
Miklóst, azonnal Bazin alá sietett s azt körülzárolta. Bercsényi Nyitrából,

Érsekújvárról ágyúkat küldött oda, maga pedig Karvánál átszállott a

Csallóközbe s azt visszafoglalván, szintén a pozsonymegyei városok alá sietett.

Modort márcz. 30-án, Bazint 31-én, Szent-Györgyöt április 1-én iszonyú

bombázás után hódolatra kényszerité. A három városban harmadfélezer

legjava német gyalogos rakta le a fegyvert. Ezeket, egy-egy pálczával kezük-

ben, átbocsátották a Fehérhegyen Morvaország felé. De ezek szorosaiban az

Ocskaytól felbiztatott tótság már várt reájok fejszékkel, kövekkel és agyon-
verték ket. „Abban egy sem ment el böcsülettél" írja Bercsényi, „mind
oda van

'"

A pozsonymegyei városok hódolása és Heiszter gyalogságának tönkre-

tétele után, a kuruczok apróbb csatározásokkal, portyázásokkal akadályozták

a császáriak egységesebb mködését. Bercsényi Ocskayt, Horvay és Sréter

lovas- és gyalogezredeit, Farkas Sándor hajdúit és báró Haller Sámuel gyalog-

ezredét, meg egy-két ágyút rendelvén melléje, Dévény alá küldötte, hogy
a dunai átkelt szemmel tartsa és Pozsony felé portyáztasson. maga is

állandóan a Fehérhegyek között tartózkodott, szemmel tartván úgy a pozsonyi,

mint a trencséni vonalat és a Morva-mezt. Július 12-ike körül Esterházy
Antal vagy 7000 emberrel Szomolányhoz szállott, hogy onnan Holics és

Ausztria felé divergáljon. Ebeczky és Szalay meg Récse, Stomfa, Malaczka
táján állottak résen.

Az új császári parancsnok Herbeville, látván, hogy ez irányban a

szorongatott Lipótvárt nem mentheti fel, más irányt adott a hadmvele-
teknek és a Csallóközre vetette magát, hogy onnan csaphasson ki. Rákóczy
ezt rögtön megsejtette és maga Galánta meg Szered között fogott állást,

Esterházyt és Ocskayt pedig július végére a Közép-Vág jobb-partjára rendelte.

Rákóczynak sikerült is Herbevillet tévedésbe ejteni és a Vág meg
Dudvág között lév rejtett hadiállásaiba becsalni. A császári sereg már-már
körül volt zárva, a mikor Esterházy Antal egy vigyázatlan mozdulata utat

nyitott a kétségbeesett vezérnek. Ezt Herbeville rögtön felhasználta és

podgyászát a kuruezoknak zsákmányul hagyva, Nagyszombat felé menekült.
Mivel azonban sík mezn a kuruczokkal megütközni nem mert, Vörösk
várához sietett, vélvén, hogy a kuruezokat e lovas csatára alkalmatlan
helyre sikerül csalnia. Rákóczy azonban megállapodott Cziffernél, mert jól

tudta, hogy Herbeville a néki ellenséges területen élelmiszert nem nyervén,
csakhamar kénytelen lesz a síkságra kiszállani. Azonban Ocskay, Esterházy,

Ebeczky, Ottlyk és mások rábeszélésének engedve, mégis megváltoztatta
nézetét és bement Herbeville után a vöröski hegyek közé. A csata, mely
1705 augusztus 11-én folyt le, rövid volt és a kuruczok vereségével végzdött.
A lovasság a hegyes vidéken nem tudván erejét kifejteni, az els ágyúzásra
megriadt és megszaladt. A hegy lejtjén azután rendetlen tömeggé bomolva,
oly óriási porfelleget vert fel, hogy attól a gyalogság mködni képtelen

volt és szintén meghátrált. A gyztes Herbeville pedig felhasználta a pil-

Modor,
Bazin és

Szt.-Gyöigy
hódolása.

A vöröski
harcz.
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lanatnyi zavart, kitöri a hegyekbl ós visszaszállott a Csallóközben elhagyott

podgyászvonata mellé. Rákóczy pedig, hogy a szenvedett csorbát némileg
kiköszörülje, nagy hadai küldött át Ausztriába és Morvába s a két országot

mintegy két hólon keresztül tzzel-vassal pusztította.

Herbeville hírét vévén a kuruczok rettenetes beütéseinek, augusztus
29-én Pozsonynál vert hídon 4000 lovast átköltöztetett Bercsényi szerte-

száguldozó csapatai ellen. A Pozsonynál vigyázó Szalay és Jeszenszky
Malac/kára, hol maga a fvezér tartózkodott, még aznap hírt küldött a

németek szándékáról s így Bercsényinek ideje maradt szétszórt seregét vissza-

rendelni és Szomolány alá húzódott vissza.

Bercsényi a szécsényi országgylésre sietvén, a vágmelléki hadak
fvezérévé Bottyánt teve, a Morva mellékére pedig ismét Ocskayt küldte,

hogy Pozsonyt szemmel tartva, Dévényt megszállja és a Dunát elvegye és

közbe-közbe Ausztriába csapkodjon. Ez a pozsonymegyei területen elhe-

lyezett kuruczhad állott Ocskay ezredébl, Szalay és Bezzegh 800—800
lovasból álló ezredébl és Blaskovich 3 századából. A gyalogság, Móricz
István hajdúi, — kik Dévény és Stomfa között állottak, — 500, Bokros Pál

400, Szinay 350, Sréter 650, báró Révay Imre 600 emberébl és Pozsony, meg

MALACZKA REGI KEPE.

Rákóczyné a
várraegyében.

Turóczmegyék 600 gyalogosából állott. maga pedig Malaczkán táborozott.

Ocskay hadai derekasan megfeleltek feladatuknak. Dévényt ostromzár alá

vették, a dunai átkelt lefoglalták, Pozsonyt csipkedték és Ausztriát folyton

zaklatták. Szeptember 6-án például a Bécscsel szomszédos községeket kizsák-

mányolva, 60 szekér becsesebb ingósággal, 3000 drb szavasmarhával és

vagy 1000 lóval tértek meg a malaczkai szállásra.

Ocskay figyelme ezután a Heiszter 1704-iki téli hadjárata alkalmával

császári kezekre jutott fehórhegységi várakra irányult. Körülzárolta és lövette

Detrekt és Éleskt annyira, hogy e két erd szeptember végén meghódolt.

Október elején pedig a Pálffy grófok törzsvára, a jól felszerelt Vörösk alá

szállott és Thuróczy Gáspár meg Szálé András hajdúival, valamint Rotten-

stein tüzérparancsnokkal, rendes ostrom és bombázás alá vévé. A víárkokat

mind közelebb vivék és okt. 5—20-áig folyton lövették a várat, úgy hogy az

már-már hódolásra gondolt, mikor a megújult békealkudozások behatása alatt,

okt. 20-án Rákóczy az ostrom megszüntetésére parancsot adott. A szécsényi

gylésrl megjöv Bercsényi pedig elrendelte, hogy a morvamelléki hadak

azonnal a Csallóközbe szálljanak és a Jóka körül álló gróf Csáky táborával

egyesüljenek. Bercsényi Nagyszombatban maradt, hogy az ott megkezddött
béketárgyalásokban részt vegyen.

Hosszas alkudozások után, 1706 április 15-én, július 20-ig tartó fegyver-

szünet jött létre. A bécsi kormány, hogy Rákóczyt engedékenyebbé tegye,

megengedte, miszerint neje, Sarolta fejedelemasszony meglátogathassa férjét,

ki Nyitra várában várakozott.

'A fejedelemn április 30-án cl. u. 5 órakor, fényes díszhintón indult el

Bécsbl, udvarmesternjével és udvari tisztjeivel együtt. A díszkíséret két

eskadron vörös dragonyos volt. Éjjel 11 órakor érkezett Pozsonyba, hol a

nyitrai püspök palotájában szállott meg.
Ocskay László, kit a fejedelemn els díszkíséretének vezetésével bíztak

meg, május 1-én érkezett a város alá, írja Thaly, a kíséretül kiszemelt három
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új egyenruházatú lovas-ezreddel; u. m. a saját, galántai Balogh István és

Szalay Páléval, a melyeket a vereknyei út felé, az úgynevezett hóhér-réten

állított fel. Azután béküldé a városba a Fönséges Asszony üdvözlésére

Szalay Pál ezredest, Szögyényi Ferencz szárnysegédet, Orbán Pál titkárt és

két századost, vagy 50 válogatott vitézzel. Ezek a Magyar-utcza végén lév
ívesei kapuhoz érkezvén, ott hint ókkal vártak rajok: maga a várésaváros
parancsnoka, gr. Zinzendprff Ferdinánd is ott vala és hintajában Szalayt maga
mellé jobb fell ülteté. így vonultak át az utczákon a fejedelemn szállásáig,

hol az üdvözl szónoklatok tartattak. Ezután nagy ebéd következett, mely
igen soká elhúzódott. Midn pedig d. u. 5 órakor a magasrangú hölgy útra

készen vala, hatlovas, aranyozott hintóban ülvén udvarhölgyeivel, a császáriak

löszérl gr. Wratislaw kanczellár, gr. Pálffy János, gr. Koháry István, báró

Ebergényi László tábornokok, gr. Zinzendorff várparancsnok s több más f-
uraktól, a magyarok részérl a bejött uraktól kísértetve, nagy ünnepélyes-

séggel haladt a díszmenet az utczákon, melynek élén Orbán Pál lóhátról

pénzt szórt a bámuló nép közé. A városon kívül a tisztelg Oeskay három
ezredével, díszlövésekkel, zászlók meghajtásával, trombitaharsogással, réz-

dobok zengésével, kardok felemelésével üdvözölte úrnjét.
Rákóczyné átvonulása Pozsony vármegye területén valóságos diadal-

úttá fejldött. Szent-György és Bazin városok polgársága, ünnepi öltözetben,

lobogó zászlók alatt, a kapuk eltt gyülekezve várta és riadó éljenzéssel

üdvözölte a fejedelemasszonyt. Rákóczy nevében itt gr. Forgách Simon
tisztelgett eltte s vette át innen kezdve a díszkíséret vezetését is.

A fejedelemn az éjjelt Bazinban töltötte és másnap reggel Vedrdre ment,
hol Beresényiné Csáky Krisztina, a magyar hölgyek küldöttsége élén fogadta

és üdvözölte. Itt a hódoló hölgyek között megebédelvén, estére a semptei
várba érkezett, hol már maga Bercsényi jelent meg udvarlására és a hová
a magyar hölgyek küldöttsége is elkísérte t. A várba nagy katonai

pompával, dob-, trombitaszó zengése, díszsortüzek ropogása és a bástyákról

kisütögetett ágyúk dörgése között vonult be.

Május 3-án lépte át a fejedelemn a pozsonyi határt, miután elbb
érzékeny búcsút vett az érte hevül pozsonymegyei néptl.

A fegyverszünet lejártával egy ideig ismét Pozsonymegye maradt a
kisebb csatározások színhelye. Bercsényi maga bejárta a Csallóközt, meg-
fordult Lébény-Szent-Miklóson és Semptérl intézte a hadimveleteket.
Az ellenségeskedés ismét a szokásos morvaországi beütésekkel vette kez-
detét, melyeket Oeskay vezetett.

Augusztus 15-én Pálffy a ráczság egy részével Pozsonyhoz szállott, Pozsony

Montecuccoli pedig Hodolinnál foglalt állást és nagy lármával Szakolczára ostroma!

tört. Bercsényi 16-án Bezzegh Imre lovas- és báró Sennyey Pongrácz gyalog-
ezerét küldé Oeskay segélyére, ki ekként mintegy 4000 emberrel állott a

a Morva vize és a Fehérhegyek között. Pozsony megfigyelésére pedig Réthey
János küldetett. Mivel pedig Bercsényi Szolnok felé indult, Rákóczy Esz-
tergomot ostromolta, a vágmelléki hadak fvezérévé a fejedelem gr. Forgách
Simon tábornokot nevezte ki. Ez a had azután ismételten be-betört Morva-
országba meg Ausztriába, állandóan azonban a Fehérhegyek között, Detrek
meg Elesk táján tartózkodott. Mivel azonban Forgách látta, hogy Pálffy

Pozsonyból Komárom felé igyekezik, Starhemberg gróf ersítésére és hogy
Morvaország fell nincs veszély, Ocskayt Pozsony figyelésével bízva meg,
derékhadával Esztergomhoz sietett. Szeptember 14-én a szomolányi szoroson
át a szeredi hídhoz érkezett.

Esztergom hódolása után Forgách, Érsekújvárból ágyúkat és ostrom-
szereket vévén magához, Pozsony ostromára indult el. Október 4-én Sempte
váránál, a Vágnak szeredi hídjánál volt ismét és október 6-ra odarendelé
az egész vágmelléki hadat. Útjában Bazinig érkezett, a mikor elébe jött a
pozsonyiak küldöttsége és 5000 frt váltságdíjat ajánlott fel, ha a várost most
megkíméli. Forgách erre a fejedelem megkérdezése nélkül, elállott Pozsony
ostromától és betört Morvaországba.

Idközben Starhemberg visszavette Esztergomot és a Csallóközön át

Pozsony alá vonult. Innen október 26-án Diószegig, 28-án Lipótvárig nyomult
elre. Ez alkalommal, hogy Lipótvárt jól elláthassa, iszonyatos módon meg-
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Az ) 706-iki

téli

csatározás.

STARHEMBERG GUIDO.

sarczolta Nagyszom-
bat városát. Forgách
rögtön átkelt ugyan a
szomolányi szoroson
és Korompa meg Jasz-

lócz táján szállott meg;
de Starhemberget Li-

pótvár felszerelésében

megakadályozni nem
tudta.

Három nap múlva
Starhemberg, megke-
rülve Forgách hadát,
megindult Pozsony

felé és Nagyszomba-
ton túl, Gerencsér és

Cziffer között állapo-

dott meg. Azonban
Forgách nem ért reá
támadni, mert mire
szerte kalandozó ha-
dait összevonta, a né-

met had már Pozsony
alatt állott.

November 6-án
Starhemberg téli szál-

lásokra osztotta ha-

dait olyképpen, hogy
Pozsonyból Szent-György városát kiraboltatva, három ezred ráczot és könny
lovast küldött Montecuccoli vezérlete alatt a Fehérhegyeken túl, az osztrák
határokon vont sánczok védelmére. Steinville tábornokot hat század Monte-
cuccoli vasassal, 600 gyaloggal és 450 újonczczal küldte a morva határok
védelmére. Többi hadait a Csallóközben Somorja és Seprs körül helyezte el.

Ezzel szemben Forgách Simon a szomolányi szorosnál a közelfekv falvakban
helyezte el hadait, hogy innen szemmel tarthassa mind az osztrák határt és

a Morva vízét, mind a Csallóközt. Ocskay ezeré Konyha táján állott. Báró
Révay Gáspár hajdúsága Lipótvár ostromzárát tartotta fenn, Balogh ezeré

pedig Galántán telelt, míg Bokros Dévény felé rködött. Utóbb Révay
embereit Thuróczy Gáspár váltotta fel.

Az 1707-iki év apró csatározásokkal kezddött, a melyek folyamán a
kuruczok felgyújtották a dévényi malmokat és azokat a pozsonyi hajóhídra
eresztették le. Míg Ocskay márcz. 18—19-én nagy merészen betört Ausztriába
és nagy diadallal nyargalt egész Nikolsburgig, addig Esterházy tetemes
ervel Pozsony alá csapott, nem kis bajt okozva a vár rségének. Mivel
pedig Bottyán megtudta, hogy Starhemberg lovasságának javával Lipótvárát

igyekszik majd megsegíteni, Esterházy átkelt a Vágón és Szencz táján

helyezé el seregét, honnét Buday és Balogh srn portyáztak Pozsony felé.

Azonban Starhemberg azzal, hogy Hainburg táján hidat veretett a Dimán,
elvonta Esterházy figyelmét, ki nyugodtan vonult vissza Sempte várába.

Starhemberg erre márczius 19-én kijött Pozsonyból és Köpcsényben jól fel-

pakkolta 3000 lovasát élelmiszerekkel. Márczius 31-én, mire Esterházy a

vállalkozásról értesült, a német lovasság már Szenczen túl robogott tova.

Esterházy sürgs parancsokat küldött mindenfelé, Ebeczkynek, Thúróczynak,
de mire ezek hadaikat összevonták, Starhemberg már visszafelé nyargalt és

ámbár Ebeczky jól megcsípdesé lovasait, st maga Esterházy is, nehéz
lovasságával Cseklészig üldözte t, vállalkozása mégis sikerült.

Starhemberg utóbb a vereknyei Dunán Nagy-Magyarnál hidat veretett

és június 6-ika táján kiindult a Csallóközbl a Lipótvárba szánt szállítmány-

nyal és összes táborával Födémes felé. Ebeczky kuruczai errl hírt vévén,

síi líin portyáztak Nagy-Magyar és Födémes között és a zárt oszlopokban

haladó németséget folyton körülraj zották. Mivel azonban Esterházy meg-
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késett mozdulataival, a németnek ismét sikerült e fontos várat az ostromzár

alól feloldani.

Starhemberg ezután a Vágvonal meghódítását tzte ki ezéljául. E czólból

mindenekeltt a kuruczoktól üresen hagyott Nagyszombatba vetett 400 fnyi
rséget, azután Majtényhoz szállván, a Moesonokhoz vonult Esterházytól

szintén kiürített Sempte és Szered várakat foglalá el és jól megersíttet a

szeredi hídf sánczait. Ezzel szemben a kuruczok : Ocskay meg Thúróczy, a

fehérhegyi tótság fölkelésót szervezték, Ebeczky István pedig a nagy-magyari
hidat tartotta szemmel. Június 20-ika táján Nagy-Magyar fell a Hannover
vasas ezred lisztet szállított Starhemberg táborába. Ezt a hadat azonban
Ebeezky megtámadta és heves küzdelem után a sánczokon kívül szorította.

V roham oly váratlan és oly heves volt, hogy a vasasok közül vagy harmad-
fél száz elesett és Ebeczkyék 300 paripát, tömérdek fegyvert ejtettek zsák-

mányul.
Idközben Ocskay, szervezve a tótság felkelésót, e vérszomjas tömeggel

Ausztriába készült átcsapni. Erre Starhemberg, ki most Lipótvár körül

idzött, a szeredi tábor rzését Tollet tábornokra bízva, bevonult a Fehér-
hegyek közé, hogy Ocskayt meglepje. Ez azonban szemfüles volt és idejében

Brezova meg Miava felé vonult vissza. Mikor a német a jablonczai táborig

ért. ezt már teljesen elhagyatva és üresen találta. Egy-két rozsdás ágyú
feküdt ott csupán, melyeket azután Starhemberg Vörösk várába vitetett

s mirel Ocskay kisiklott kezeibl, a fehérhegyi várak ellen indult. Egymás
után bevette Detrekt (július 21.), Jókt (július 28), Szomolányt, miután
már elbb elfoglalta volt Eleskt és környékét.

Ekkor történt, hogy Steinville tábornok híres ezrede élelmet és gyalo-

gosokat szállított Sask várához, és hogy augusztus 2-án neki vágott Sasvárnak.
Tényleg így is volt. 2-án este megérkezett a német sereg az Aldólyuk nev
barlangos hegy tövéhez; kifogták az élelmiszereket szállító kocsikból a marhákat,
a paripákat legelre bocsátották, a legénység vacsorához ült és azután nyugodtan
lefeküdt a kövér fbe. Az augusztus 3-ra virradó sötétes hajnalkor azonban,
írja Thaly, egyszerre ott terem és kibukkan az erdkbl Ocskay. A heverész
vasasokat meglepi, s oly gyorsan és oly tzzel rohan a zavarba ejtettekre,

hogy sorakozásról, rendszeres védelemrl szó sem lehetett. Rövid id alatt

az egész ezred meg volt semmisítve. Négyszáz embert levágtak, vagy
a megáradt Miava vízébe szorítottak; a többit — köztük a parancsnokot és

számos ftisztet - - rabul ejtettek. Csak igen kevés, vagy 60 ember menekült
meg sebes futás árán. A zsákmány óriási volt; az ezrednek majdnem vala-
mennyi zászlója, rézdobjai, több 500 paripánál, tömérdek szép fegyver és

szerelvény s az egész élelmi szállítmány, fogataival, a gyzelmes kuruczok
kezébe került. Ocskay augusztus 10-én tót-keszi táborából örvendezve
értesíté Pozsony vármegye rendéit a területükön nyert fényes gyzelemrl.

Starhemberg értesülvén a Steinville-ezred iszonyú katasztrófájáról, bszül-
ten rontott ki vág-szerdahelyi táborából és málháját Nagyszombat ágyúinak
védelme alatt hagyva, a gyalogsággal ós hat század lovassal, mintegy 4000
emberrel, átsietett a nádasi szoroson, hogy Ocskayn bosszút álljon. Azonban
minden igyekezete hasztalan volt.

A kurucz'k ismét elsiklottak

elle s dühét Nyitramegye nyu-
gati részének pusztításával töl-

tötte ki.

Mivel pedig augusztus 24-én
Esterházynak Hatvan felé kellett

vonulnia, a vágvölgyi vonal pa-
rancsnoka Ocskay László lett.

Ez, mikor Starhemberg a Bécset
fenyeget Bottyánnak ellent-

állani nem tudó Pálffy vész-
híreire, Nyitra ostromával fel-

hagyva, Pozsony felé sietett,

rajta csapott a sereg utóvédén
és azt egész Szeredig folyton a galántai várkastély régi képe.

39*
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A Vágvonal
német kézben.

Az áldólyuki
gyzelem.

Küzdelem
a Vágvonal

körül
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ersön csipkédé. Mikor azután Esterházy visszatért és a fvezérletet ismét
átvette, az volt terve, hogy megszállja Szered várát, a Szered és Nagyszombat
közötti közlekedést a két vár rsége között lehetetlenné teszi és Szeredet
Pozsonytól elvágja. Bagossy hajdúi tényleg szeptember 16-án véres rohammal
elfoglalták a szeredi hidat, a balpart fell fedez két védmvet s utóbb
magát a hidat is megvették ; Csáky Mihály serege a Nagyszombatnál
tanyázó ellenséget bekerítette. Ékkor jött híre, hogy Starhemberg sietve jön
Pozsonytól; Majtónynál szállott meg és 21-én már bevonult a szeredi várba.
Mivel pedig a, vár közelsége miatt a knruczok a hidat soká úgy sem tart-

hatták volna, Esterházy azt és a körülötte lév hatalmas védmveket, Starhem-
berg szemeláttára felgyújtatta és leromboltatta. így történt, hogy Starhemberg
egyidre Nyitra felé elzáratván, minden igyekezetét a Vágvonal pozsonyi
részének erdítésére fordította s a többi között jókarba helyezte Diószeget,
meg a galántai kastélyt.

Esterházy mködésével a Vágvonalon a szabadságharcz vezérei éppen-
séggel nem lehettek megelégedve s azért Bercsényi ismét maga jött pozsonyi
területre, hogy rendet teremtsen. Azonban csak trencséni területen sikerült

ezt elérnie, mert mire Pozsonymegyét sorra vehette volna, már a kormány-
tanács kassai gylésére kellett sietnie. így az 1707-ik évi téli táborozás
súlypontja Trencsén és Nyitra vármegyék területére esett.

a stomfui 1708 els felében Pozsonyvármegye területén nem volt a kuruczoknak

mész^iS. nagyobb akcziójuk. Bottyán, ki most e tájon parancsnokolt, arra szorítkozott

csupán, hogy a császáriak csallóközi, galántai és nagyszombati hadállásainak,
folytonos portyázásaival, minél több érzékeny veszteséget okozzon. Ebeczky
portája április 15-ike táján a nagy eszésektl megdagasztott Vágón nagy
bátorsággal átkelt és a vizes, mocsaras vidéken keresztül gázolva, hirtelen

Stomfánál termett. Ezt a mezvárost a német két század labanczczal
rizteté, a kiket Ebeczky kuruczai meglepvén, mind egy szálig lemészá-
roltak, egy kapitányt, egy hadnagyot és 18 katonát pedig fogolyként
magukkal vittek.

Bottyán május 10-ére nagyszámú földmunkást rendelt Karvához és

ott 300 gyalog befogadására elégséges, ers sánczot építtetett, hogy így
Komárom és Esztergom között a közlekedést elvághassa. Itt küzdött meg
elször ez évben a német sereggel. Innen azután a pozsonymegyei városok
kódolására óhajtott elmenni. Heiszter, ki idközben ismét átvette a császáriak

fvezérletét, e hírre parancsot küldött a Nagy-Szombat, Modor, Bazin, Szent-
György városokban, Galántán és Diószegen állomásozó hadaknak, hogy
vonuljanak ki azonnal és igyekezzenek a jobban védhet Csallóközbe menni s a
nagy-magyari sánczok között állást foglalni. A pozsonymegyei városok, a

császáriak kivonulása után, azonnal siettek hódoló küldöttségek útján oltalom-

leveleket nyerni Bottyántól, kinek elcsapatai június els napjaiban már
Pozsony kapuiig hatoltak, Balogh István alatt, ki Szent-Györgyön és Récsén
szállott vala meg ; Bottyán csapatai pedig sr portyázásban járták a
Csallóközt, Gátáig, Nagy-Magyarig merészkedvén elhatolni. Július 5-ére

virradó hajnalkor, Thúróczy Gáspár hajdú-ezrede Dévény városát verte fel s

ugyanekkor már „egynehány ezer kurucz jött által a Vágón", kiknek egy
része Pozsony alá csapván, Nagy-Magyartól egy hadnagy vezetése mel-

lett Pozsonyba igyekv 40 muskatérossal akadt össze a vereknyei híd és

a pozsonyi „hóhérrétje" között. Ezek közül húsznál többet levág, a többit

megsebesítve a Kis-Dunába ugratja. Július 6—7 közt pedig Beleznay János
rnagy száz lovassal tör be a Csallóközbe és elfoglal egy ötven gyalogostól

védett sánczot, az rséget levágja, hadnagyukat pedig néhány emberrel
foglyul ejti. Thúróczy Dévénytl Stomfához vonul és egész 29-éig a Fehér-
hegyek között tanyáz ; míg Réthey György rnagya Pozsony alatt csatázik

s a kapuk eltt jó nyereségre tesz szert.

Ily apró csatározások között telik az id augusztus elejéig, a mikor
Heiszl érnek Trencsén mellett dönt ütközetet sikerült nyernie. Bottyán
ekkor fedezi a visszavonuló Rákóczy seregét és ettl kezdve a harcz, a

magyar ügyre mind szomorúbb és szomorúbb eredménynyel, a keletiebb

részekbe helyezdik át. Az év vége felé ugyan Bottyán és a következ év

elején Réthey meg-megjelennek még Pozsonyinegye területén, de bar az
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III. KAROLY.

elbbi elfoglalja Gálántát, az utóbbi sikeresen hadakozik a Fehérbegyek
között, a kuruezság Pozsonymegyében többé lábát nem tudta megvetni.
A helyzeten nem sokat változtathatott az Esterházy rendeletére mköd
Balogh Ádám sem, ámbár 1710-ben meg is hódoltatta, rövid idre, Szent-
Györgyöt meg Bazint.

A szatmári békekötés végét vetette a nemzet alkotmányáért folyt véres
küzdelmeknek. Ezután az ország rendéi ismét a csendes resistenczia útjára,

a sérelmek elsorolására, azok orvoslásának kérésére szorítkoztak. Egészben
véve a békekötés után a nyugalmasabb kor hajnala kezdett derengeni.
III. Károly a pragmatica sanctio, a leányági örökösödés kinyerése fejében,
az alkotmányos élet folytonosságának biztosítékait adta meg. A pozsonyi
országgylés közremködése mellett megszületik a m. k. helytartótanács,
melynek a nemzet részletes érdekeit kellett volna képviselnie s a kanczel-
lária új szervezete, mely által e kiváló testület a király és a nemzet közve-
títjévé vállt. A bíróságok újjászervezése, a nemesség ingatlanainak továbbra

A m. kir.

helytartó-

tanác
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sangvinem

MÁRIA TERÉZIA KORONÁZTATÁSA POZSONYBAN.

is megvédett adómentessége, mind-
mind a mérséklet által engedett
elnyöknek tekintendk. Pozsony
vármegye székhelye ezentúl is az
ország fvárosa maradt s az or-

szággylés 1715-ben újólag ki-

mondotta, hogy a szent korona
a pozsonyi várban riztessék. III.

Károlykoronázása 1712-ben nagy
ünnepélyességek között itt ment
végbe és az 1722-iki országgy-
lésen végleg szervezett helytartó-

tanács székhelyéül szintén Po-
zsony jelöltetett ki.

A Habsburg-ház trónörökö-
södési rendjének tervezett meg-
állapítása és a ni ágra való ki-

terjesztése már rég ideje foglal-

koztatta az elméket. A bécsi udvar
mindent elkövetett, hogy a ke-
délyeket e tervnek megnyerje és

az ügyet az 1722-re Pozsonyba
egybehívott országgylésen

nyélbe üthesse. Pálffy nádor és

pozsonyi fispán 1722. június ele-

jére, az országgylés tárgyában
megyegylést hívott egybe, hogy
azon a megyei rendek hangulatát

kiismerje, esetleg irányítsa. Ez a megyegylés, a mint Managetta udvari
tanácsos június 19-rl írt levelében az udvari kanczelláriát értesíté, Csáky
Imre bibornok-érsek és prímás, Pálffy nádor és a váezi püspök befolyása
következtében, igen kedvezen folyt le. A pozsonymegyei rendek hangiüata
nagyban befolyásolta, kivált a nyugatmagyarországi megyék rendéinek han-
gulatát és hozzájárult a kérdés gyors megoldásához.

Az 1741-iki országgylés, mely a legszebb reményekkel biztatott s a
király és nemzet teljes kibékülésének, a kölcsönös bizalom teljes feléledésének
eljeleit viselte magán, azon tagadó válasz miatt, a melyet Mária Terézia
a rendek által felhozott sérelmekre adott, már-már felrobbanással fenyegetett.

Az alsó táblán a vezérszónokok Czompó Sándor soproni és Schlossberg
László pozsonyi alispánok voltak. Az erélyes és gyújtó szózatuk fokozta
a nemzet követjeinek el-ellankadó hevét. A követek jó része haza is kívánko-
zott és nem volt hajlandó tovább tárgyalni, a kért segélyeket megadni, a
felkelést elrendelni.

Közben azonban az örökös tartományok nyugati szélén folyó háború,
a poroszok támadásai, kivált a bajor fejedelem fenyeget elhaladása, arra

bírták Mária Teréziát, hogy személyesen jelenjen meg az országgylésen
és úgy. adja el szorult helyzetét.

Örökemlék az a fönséges jelenet, mikor Mária Terézia talpig gyász-
ban megjelent a pozsonyi vár nagy termében egybegylt karok és ren-
dek eltt. A kanczellár és a primás beszédei után a királyn latin nyelven
szólott a rendekhez és „elhagyatva mindenektl, a magyaroknak annyi
történeti emlékek által híres fegyveréhez, si vitézségéhez és hségéhez"
folyamodott és síró, elcsukló hangon kéri segélyüket. A lovagias nemzet
egyszerre megfeledkezett a maga bajairól és sérelmeirl és százak ajkán
felhangzott: Vitám et sangvinem! Másnap már határozatba ment, hogy a

közönséges nemesi fölkelésen kivül 30000 gyaloghad állíttassék ki.

Az 1 744/45-iki felkelés már minden nehézség nélkül ment. Pálffy

nádor meleg hangú felhívása, melyet a felkelés ügyében a vármegyékhez
intézett, Pozsony vármegye rendéinél is megtette hatását. A nádor már
szeptember 6-án írhatta a hadvezetségnek, hogy Pozsonyinegye maga 900
embert állít, a kik a hónap végén már mind táborban lesznek.
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Az 1764-iki ország-

gylésen az adózásra és

a felkelések szervezésére

vonatkozó királyi eladá-
sok ers ellenzéket hoz-

tak létre. Pozsony vár-

megye követe ekkor Ta-
kács volt. állott a me-
gyei ellenzék élén, Bacs-
kády nyitrai követtel és

nagy része volt a tagadó
irat szerkesztésében. Mi-
dn e miatt ajánlották a

királynnek, hívassa ma-
gához a leghevesebb el-

lenzékieket és személyes
reábeszéléssel igyekez-

zék azok makacs vona-
kodását megtörni, a meg-
hívottak között els he-
lyen Takács pozsonyi kö-

vet szerepelt. De a fogad-

tatásnak eredménye nem
volt. A rendek hajthatat-

lanok voltak : ..Miután a

rendek már hit alatt ki-

jelentették",— így kiálta

fel Szüll, Pozsonymegye
másik követe — „hogy
az udvar kivánatait meg-
adni nem lehet, Istenért!

miegyebet kívánnakmég
tlünk"?"'

Az 1766-iki új úr-

béri szabályzat szintén

nem volt a megyei urak
szája íze szerint való.

Mindazonáltal Pozsony-
megye korántsem tarto-

zott azok közé, kik e sza-

bályzat végrehajtását

minden áron, esetleg vér-

ontással is megakadályozni kívánták. St inkább nagy igyekezettel fogott a
végrehajtáshoz és egyike volt az els megyéknek, a melyek az új szabályzat

szerint rendezkedtek be.

II. József császár törvénytelen rendeleteivel szemben Pozsony vármegye
ismételten ers ellentállást fejtett ki. Már az 1781-iki türelmi pátensre
nézve is határozottan kijelentette, hogy területén annak végrehajtását nem
engedi meg. Az 1784-iki összeírási rendelet alkalmából pedig oly hevesen
tört ki a megyében az ellenzék, hogy II. József rendeletére a helytartó-

tanács október 31-én kelt intézvényében kihirdette: mikép felsége a
Nyitra és Pozsony vármegyékben tapasztalt ellenszegüléstl indíttatva, meg-
parancsolta légyen, hogy e vármegyékben katonaság vonassék egybe, mely
az összeírást végz tiszteknek a munkát lehetvé tegye, a szolgabírákat és

esküdteket, ha a munkában részt venni nem akarnának, arra erhatalommal
is kényszerítse. Ha valamely földesúr, vagy nemes, vagy akárki más, az
összeírásnak ellenszegülne s házát elzárná és ill megintés után sem engedne,
háza nyittassék meg és az összeírás csendesen végrehajtatván, háza a folyó

számmal jelöltessék meg. A hol a fölírt szám a házról letöröltetik, oda
néhány közlegény szállásoltassék be, mindaddig ott maradandó s ingyen
élelmezend, míg a ház ura a számot maga nem íratja fel. Ha pedig er-

Az 1764-ik

ország-

gylés.

MÁRIA TERÉZIA.

Úrbéri
szabályzat-

II. József.
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1789.

11. Lipót.

Az 1790/91-iki

országgylés.

A .Napóleoni

háború.

szakkal állana ellen, vagy a parasztságot lázítaná, legyen az bárki, er-
hatalommal fogassék el s küldessék fel Bécsbe."

11. József szerencsétlen reformáló kezét a rendi alkotmány gyökerére,

magára a vármegyére is reátette. A fispáni állást megszüntette, illetleg

széles hatáskörrel felruházott királyi biztosságra változtatta át; az egész

országot tíz biztosi kerületre osztotta fel s azokba több-kevesebb megyét
osztott be. Pozsony vármegye Nyitrával, Trencsénnel és Barssal együttesen

alkotolt egy kerületet, a melynek neve nyitrai kerület, székhelye Nyitra és

királyi biztosa Ürményi József vala.

Mikor II. József békés kormányának utolsó éveiben a háború réme
beköszöntött, a nemzet is felébredt és a hazafias aggodalmak új életre

keltek. A háború viseléséhez szükséges terménybeli szolgáltatások meg-
ajánlásakor, 1789 októberében már megoszlik az ország. Voltak olyanok,

kik inség vagy egyéb ok miatt csak egy részét vállalták el a kirótt mennyi-

ségnek, voltak, kik a subsidiumot egyszeren megtagadták és végre, kik a

tagadó válasz mellett már a sérelmek orvoslását is kívánták.

Pozsony vármegye a második csoporthoz tartozott. A megyében oly

izzó volt a hangulat, hogy még gróf Esterházy Ferencz udvari kanczelláriai

tanácsos is hevesen kikelt a kormány ellen a nemesi jogok védelmében,

miért is hivatalától nyomban megfosztatott.

II. József halála után a vármegyék elérkezettnek látták az idt, hogy

a nemzet alkotmányának érdekében síkra szálljanak. Egymásután felírtak

ily értelemben a kormány székeihez, sürgetvén egyúttal II. Lipót koronázását

és az országgylés egybehívását ; Pozsony vármegye felirata egyike volt a

leghevesebbeknek: „Csak azon feltétel alatt egyezett vala meg a nemzet,

úgymond, a nági örökösödésben, ha kormánylatát a fejedelem országgy-
léssel, a maga törvényes megkoronáztatásával, s a szokott eskü letételével

kezdi' meg ; és mivel e viszonylagos szerzdés egyik részrl, tudniillik a

boldogult császártól, a feltételek meg nem tartása, st egyenes megszegése

által megsemmisíttetett: az ország lakosait sem lehet a szerzdés megtar-

tására jogosan kötelezni, hanem csak ha e törvények ezentúl pontosan meg-
tartatnak."

St a megye ellenzéki hangulata annyira ment, hogy az 1790/91-iki

országgylésre felküldött követeinek egyenesen utasításul adta, hogy mivel

a rendi tábla elnökei az el-

hunyt császár alatt a tör-

vénytelen királyi biztosi ál-

lást viselték, ezek elnökös-

ködése ellen ünnepélyes
óvást tegyenek, a mit azután

Benyovszky Györgypozsonyi
követ tényleg meg is tn.
A vallásügyi kérdések tár-

gyalása alkalmával a megye
követeinek az volt a felfo-

gásuk, hogy a protestánsok

részére javasolt vallásszabad-

ságot csak azon feltétel mel-

lett lehet megadni, ha a pro-

testáns rendek ünnepélyesen
kijelentik, hogy a vallási

ügyeket soha többé az or-

szággylés elé hozni nem
fogják.

A diadalmas nagy Napó-
leon, gyzelmi útjában Bé-

csig jutván el, mindinkább
valószínvé lett, hogy a világ-

háború szintere egy idre
Magyarország területére

helyezdik át. A bécsi kor-A HAJDANI KORONÁZÓ DOMB POZSONYBAN.
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mony, daczára a poroszok és oroszok szövetségének, úgyszólván tehetetlennek

látszott Napóleon hatalmával szemben, a magyarok pedig teljesen közönyösen
viselkedtek. Ferenez császár, az 1805-iki pozsonyi országgylésrl, melyen
a nemzeti fölkelés elrendelésénél más segélyt kinyerni nem igen tudott, az

orosz czárral találkozandó, sietve távozott, elbb azonban az ország kormány-
zatát József nádorra ruházta át.

Pozsony parancsnoka és a magyarországi határdandár vezére ekkor
Pálffy Lipót gróf vala. a fherczeg nádortól azt a meghagyást vette,

hogy az esetre, ha a francziák a határt tényleg átlépnék, vonuljon lassan

vissza, de tartsa azért szemmel az ellenség minden mozdulatát.

Tényleg néhány franczia lövész álruhában megjelent Pozsonyban és a

repülhidat hatalmába kerítve, azt a jobbparton álló franczia csapat védelmére
bízta. Ez volt a francziák els fellépése magyar földön. Pálffy erre utasítá-

saihoz hiven visszavonult és Napóleon elcsapatának parancsnokához, Davoust
marschalhoz nyilatkozatot küldött, melyben hangsúlyozta, hogy a magyar
nemzet a napóleoni háborúban semleges kíván maradni. Davoust a franczia

császár nevében kijelentette, hogy hajlandó a semlegességet elismerni, ha a
magyar nemzet a felkelésrl lemond és formális semlegességi szerzdést köt.

József nádor, kinek egyenes parancsára cselekedett volt Pálffy, a bécsi

kormány felszólítására most Pálffy tettét kifogásolta, kijelentette, hogy
nem felelt meg megbízatásának és Pálffyt Nyitra alá rendelvén, Pozsony
parancsnokságát Bittner rnagyra bízta. November 26-án azután Gudin
tábornok 3000 francziával megszállotta Pozsonyt és a magyar nemzethez
proklamácziót bocsátott ki. Ezzel azonban egyelre a háború a közbejött

pozsonyi békével véget ért.

1809-ben azonban újra megjelentek a francziák Pozsony vármegye
határán. Már május 6-án elrendelte I. Ferenez, hogy a nemesi fölkel
sereg fparancsnoksága Pozsony mellett, alkalmas helyen, hídft építsen.

A magyar fölkel hadsereg vezérkari fnöke, Gomez altábornagy, azonnal
kiküldé Cholieh Pál vezérkari századost, hogy ott a hídft felépítse ; egy-
úttal utasította a vármegyét, hogy 3000 munkást bocsásson a százados rendel-

kezésére. Cholieh tervei alapján május 9-én fogtak a munkához és a fsúlyt,
mivel az osztrák fherczeg már a balparton volt, a francziák ellenben a
jobbparton nyomultak elre, nem az átkelésre, hanem a védelemre fordí-

tották. A vármegye 9-én 250 munkást állított, 10-ére meg újabb 300 munkást
ígért, de a 3000 munkás elállítására, a nagy munkáshiány miatt, nem vállal-

kozhatott. Ezek els sorban egy sánezot készítettek, a mely a Dunaligetet
körülzárta, s mely jobbról a Dima, balról az oroszvári ág által volt védve,
míg eltte gázolhatatlan árterület vonult el. Mieltt a munkálatok teljesen

elkészülhettek volna, a franczia elcsapatok már fel-feltünedeztek a megye
határán. Ennek következtében a munkálatokat abbahagyták és a repül-
hidat, valamint minden hajót és csónakot a jobbpartról a város felli partra
vontak. Alig történt ez meg, máris, május 16-án megjelent a 16-ik chasseur-
ezred, hogy Pozsony és Köpcsény felé felderít szolgálatot végezzen. Május
27-én pedig Lassale, a Wolfsthalban táborozó francziák parancsnoka a 8-ik

huszárezredet Köpcsényben helyezte el. Pozsony védelmére május 27-én
Bianchi vezérrnagy dandára 10 zászlóalj 5672 emberrel és lovasszázad 870
lovassal küldetett ki.

Bianchi május 29-én a hídft megszállotta, a Pötschen-szigeten erdít-
ményeket emelt, Ligetfalu rségét megersítette, a falut körülsánczolta és a
lovasságot felderít útra küldte.

Napóleon ezen elkészületekbl azt következtette, hogy az osztrák sereg
át akar kelni a Dunán. Azért május 30-án megparancsolta Davoust tábor-

nagynak, hogy „Ligetfalut, bármibe kerüljön is ez, foglalja el". Június
1-én Lassale csapatai esti 3

/ 48-kor rohanták meg Ligetfalvát a wolfsthali

oldalról, a hol a Duka és Gyulai ezredek állottak. A támadás azonban nem
sikerült és a francziák esti 10 órakor eredménytelenül oszlottak szét. Június
3-án a francziák új támadást intéztek Ligetfalu ellen. Reggel lovascsapatok
jelentek meg, a melyek O'Reilly könny lovasaival csatároztak. Délután
4 óra táján azután megjelent Köpcsény fell 10—18,000 franczia gyalogos
20—30 ágyúval. A túlervel szembeszállani a védk képtelenek lévén, sietve
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visszavonultak a faluból a sánczok mögé, hogy azok védelmére vessék egész
erejöket, mindazonáltal másfél század katona a francziák fogságába esett.

Este 7 órakor tört a francziák hadosztálya sr tömegekben a hidakra, de a
sánczvonal eltt 230—250 lépésnyire oly heves puska- és kartácstz fogadta,

hogy a támadás teljesen meghiúsult. Három izben újították meg a támadást
a hídf ellen és mind a három izben nagy vereséggel vissza kellett vonulniok.
St utóbb a falut is elhagyták, miután azt elbb lángba borították volt.

E támadásban a francziák mintegy 3—4000 embert vesztettek el.

Június 4-én reggeli 4 órakor az ellenség 14 ágyút helyezett el a sánczok
és a Ligetfalu közötti téren, 3—400 lépésnyire a sánczvonaltól és 10 óráig

szakadatlanul lövette a sánczokat és a hidakat, a nélkül, hogy azokban
nagyobb kárt okozott volna. Déleltt 10 órakor az ellenség a városra kezdett
tüzelni. Erre Bianchi megszüntette a védtüzelést, remélvén, hogy a francziák

hasonlót fognak cselekedni. Mindazonáltal a város lövetése egész délután
1 óráig tartott. A bombázás alkalmával több polgár megöletett és meg-
sebesült, de a házakban a lövedékek kárt nem tettek.

Ezentúl apró csatározásokban telt az id s a francziák támadó sánczokat
emeltek s onnan tüzeltek a védelmi sánczokra. Június 8 és 9-ike között

éjtszaka a francziák megkísérlették az átkelést Dévénynél, de visszaverettek.

A 10-ére virradó éjjelen pedig megpróbálták fölgyújtani a pozsonyi hidat,

de a merényletet idejekorán észrevették és meghiúsították.

Ezen apró csatározások közben János fherczeg Komáromból a Csalló-

közön keresztül vonult fel, hogy átkelvén, Gyr felmentésére siessen. Hogy
ezt a fherczeg megtehesse, Bianchi a francziák figyelmét elfordítandó,

Dévénynél és Pötschen mellett rendezett kisebb átkeléseket. A Pötschen-
szigetrl Griechenauba való átkelés nem sikerült egészen, mert a megrakott
hajókat a folyamon fölfelé húzni nehéz volt; a dévényi liget mellett azonban
az átkelést végrehajtották és az ellenséget fölriasztották. Június 23-án János
fherczeg, miután Gyr idközben elesett, Pozsonyba érkezett és felváltotta

az ottani csapatokat. Csak Bianchi maradt oldala mellett, hogy a hídf vé-

delmét tovább vezesse. Ez a tetemesen nagyobb hadtest nemcsak a hídf
nagyobb mérv megersítését tette lehetvé, hanem módot nyújtott arra is,

hogy a sánczok kijavíttassanak és megnagyobbíttassanak. Most már 4000

emberbl álló véd sereg volt a hídfnél, 1800 ember a Pötschen-szigeten

;

a hadtest többi része vagy figyel szolgálatot teljesített a folyam balpartján

Dévénytl egészen a Csallóközben fekv Némáig, vagy mint tartalék, Pozsony-
ban idzött.

A Ligetfalu eltt lázasan folyó munkálatok, a hídfk ersítése, a János
fherczegtl elrendelt új hajóhíd építése, igen bosszantotta az ellenséget

és Desaix tábornok június 26-án este nyolcz órakor levélben felszólította

Bianchit, hogy a védmunkálatokat hagyja abba, különben kénytelen lesz

a várost lövetni. Mivel Ferencz császár átutazóban éppen Pozsonyban volt,

Bianchi a levelet azonnal közölte vele és a János meg József fherczegek
bevonásával tartott hadi tanács elhatározta, hogy a francziáknak tagadó

választ ád.

Desaix tábornok június 27-én még két izben szólította fel Bianchit,

hogy a jobb parton lev katonaságot vonja vissza és az erdítésekkel hagy-
jon fel és mivel ismételten tagadó választ kapott, június 28-án d. e. 11 órakor

megkezdte a város bombázását s azt, kevés megszakítással, egész esti 9 óráig

folytatta. Ekkor végre, valószínleg azért, mert Károly fherczeg az eljárás

ellen óvást emelt Napóleonnál, a tüzelést a francziák beszüntették. A bom-
bázás kiterjedt az egész városra, az egy Virágvölgyet kivéve és roppant

pusztítást vitt végbe. A városi kapitányság részérl 1809 jún. 30-án kiadott

jelentés szerint az els bombázás alkalmával 49, a másodiknál 23, a har-

madiknál 48, vagyis összesen 120 ház égett le, ezenkívül sok ház megron-
gálódott. A leégett házak közt volt a városháza és a primási palota is. Egy
július 7-iki jelentés szerint, a kár az egy milliót tetemesen meghaladta, „a

leégett utczák pusztán állanak, a házak üresek, az üzletek bezárvák, min-

denütt síri csend uralkodik, melyet csak itt-ott szakít félbe a tzi fecskend
zöreje, vagy egy-egy düledez ház falának robaja".
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Június 30-án, megelz folytonos tüzelés és állhatatos ostrom után, a

francziák reggeli szürkületkor hidat vertek az utczasáncz közt fekv ágon
és megtámadták az Óligetben álló osztrák hadert, mely Longueville ezredes

parancsnoksága alatt s mintegy 860 emberbl állott. A kifejlett ers csatá-

ban Longueville sebet kapott és elesett, serege meghátrált és Óliget a fran-

cziák kezébe került.

A közbejött események, Napóleon újabb gyzelmei következtében,

július 11-én János fherczeg hadteste elhagyta Pozsonyt és feladta a hídf
védelmét, a melyet csapataink a francziák túlnyomó erejével szemben másfél

hónapon keresztül vitézül megvédtek.
Ezzel egyidre visszaszállott a béke Pozsony vármegye sokat zaklatott

területére s bár még jó ideig vonultak át rajta a hadvisel felek seregei és

sok véráldozatot kellett hoznia a közvédelemnek, mégis a háború borzalmait

kozvetetlen nem kellett szemlélnie.

Az Óliget

elfoglalása.

PÁZMÁNY PÉTER PALOTÁJA NAGYSZOMBATBAN.

V. Vallási élet. Közmívelödési állapotok.

A mohácsi vészt követ években a magyar kath. egyház, részint a

folytonos harczok és háborúságok, részint a protestáns eszmék sikeres

terjesztése következtében mind jelentéktelenebbre zsugorodott össze. A török

hódoltsági terület kiterjesztése

pedig magát az ország els jjfc ---jr-w -

fpapját és káptalanát még pjB
régi si székhelyébl is kiszo- Ijp

rította.

Mikor Várday Pál érsek

látta, hogy a mindinkább el-
renyomuló török'már-már Esz-

tergomot is fenyegeti, elhatá-

rozta, hogy káptalanával egye-

temben a tágas esztergomi

fegykázmegyének valamely
több biztonságot nyújtó

helyére vonul el. Választása
els sorban Pozsony városára

esett. Átadta tehát az eszter-

gomi várat I. Ferdinándnak és

maga, az esztergomi egyház
gazdag felszerelésével, egyházi ruhákkal, ékszerekkel, a káptalannal és annak
levéltárával egyetemben, felvonult Pozsonyba. Azonban itt csak rövid ideig

maradt a káptalan. Részint, mert nem tudott kellképpen berendezkedni az ez

idtájban amúgy is túlzsúfolt városban, részint, mert Esztergomnak 1543-ban
bekövetkezett meghódoltatása után mind valószínbbé ln, hogy a török

terjeszkedés fvonala a Duna, végczélja Bécs leend, mind az érsek, mind
a káptalan Nagyszombatba települt át. Ez volt az érseki megye székhelye,

1543-tól kezdve itt laktak Magyarország érsekei egészen 1820-ig, a mikor
is Rudnay Sándor visszaköltözött si székhelyére, Esztergomba. Ugyanis
már az 1723. évi országgylés kimondotta volt, hogy mivel a török vesze-

delem elmúlt, kívánja, miszerint a káptalan térjen vissza régi székhelyére.

Ugyancsak sürgette a visszatérést az 1751-iki és az 1802-iki országgylés is,

a mely utóbbinak Ferencz király határozott Ígéretet tett, hogy a legköze-
lebbi érseki kinevezés alkalmából a visszahelyezést tényleg elrendeli. Azon-
ban ez a visszahelyezés még jó ideig váratott magára, míg végre Rudnay
erélye legyzte az akadályokat és 1819-ben végrehajtotta az áthelyezést,

megfosztván ezáltal Nagyszombatot egyik legnagyobb büszkeségétl.
Azon hosszú, csaknem három százados idn keresztül, a míg a magyar

egyház fpásztora Pozsonymegye területén lakott, a jeles egyházi férfiak egész
sorozata ült az esztergomi érseki székben. Ezek: Várday Pál, ki 1549-ben
halt meg s ki éppen a Nagyszombatban székel káptalan védelmére emelte
az érsekújvári hatalmas várat, mely utóbb minden nyugat felé irányuló hadi
míveletnek középpontja és Pozsony vármegye igazi véd bástyája vala. t

Az eszter-

gomi káp-
talan Po-
zsonyban

majd
Nagy

szombat-
ban.

Nagy-
szombatban

székel
prímások.
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követte Utyesenics Fráter György, a magyar politikus egyháznagyok e leg-
nagyobbja, ki azonban Nagyszombatban alig tartózkodhatott. 1552-ben ült a
primási szók be a magyar humanizmus utolsó nagy alakja, Oláh Miklós, ki
a város fellendítésén sokat munkálkodott. 1568-ban halt meg Pozsonyban és
tetemei Nagyszombatban helyeztettek örök nyugalomra. Utána jött Verancsics
Antal 1 öli*)—1573. Szintén Nagyszombatban temettetett el.

Verancsics halála után a íokáptalan prépostja, Telegdy Miklós vezette,

mint adminisztrátor, az érseki megyét, míg végre 1596-ban Fejérkövy István
nyitrai püspök neveztetett ki érsekké. azonban nem jutott el Nagyszom-
batba, mert még mieltt kinevezésének megersítése Rómából megérkezett
volna, meghalt. 1599-ben Kutassy János, 1606-ban pedig Forgách Ferencz, a pro-
testánsok e rettenetes kalapácsa ült a Nagyszombatban álló érseki trónba.

Forgáchnak 1615-ben bekövetkezett halála után 1616-ban Pázmány
Péter ln esztergomi érsekké, a kinek áldozatkész keze, mint látni fogjuk,

Nagyszombatot a magyar tudományosság középpontjává avatta. Utódai közül
Nagyszombatban székeltek még: Lósy Imre (1637— 1642), Lippay György
(1642—-1666), Szelepcsényi György (1667—1683), Széchenyi György (1685—
1695), Kcllonics Lipót (1695—1707), Keresztély Ágost szász fejedelmi berezeg,
Esterházy Imre, gróf Csáky Miklós (1751— 1757), báró Barkóczy Ferencz
(1761—1765), gróf Batthyány József (1776—1799), Estei Károly Ambrus
fherczeg (1808—1809), kik mindannyian részint Pozsonyban, részint Nagy-
szombatban székeltek,

zsinaiok a Az els érsek, ki felfogva hivatásának igazi voltát, ers kézzel és

uriíuftln? buzgósággal fogott hozzá a katholikus egyház régi dicsségének helyreállítá-

sához: Oláh Miklós volt. Jól tudván pedig, hogy eredményesen csak úgy
léphet fel, ha a nagy munkában az összes egyházi férfiak közremködését biz-

tosítja magának, els sorban odairányult törekvése, hogy egy nagy zsinatot

hívhasson egybe. Indítványára azután az 1559-iki országgylés ki is mon-
dotta, hogy a zsinat tartását szükségesnek ítéli, és hogy mindazok, kik a
zsinatra igyekeznek, a magyar, király védelme alatt állanak. így jött létre

1560-ban az els egyházmegyei zsinat, a melynek színhelye a nagyszombati
fegyház vala. Ezen zsinatot azután, gyors egymásutánban, négy zsinat kö-
vette. Az 1562-iki nagyszombati zsinaton már 28 apát, 12 szerzetes és 12

világi prépost, 4 esperes és 100 plébános, tehát az akkori viszonyokhoz
képest elég tekintélyes számú egyházi férfiú vett részt.

Hatalmas lendületet adott az egyház ügyének az a körülmény, hogy
Pázmány Péter úgyszólván állandósította az egyházmegyei zsinatok intéz-

ményét és elrendelte, hogy a megyés püspökök, a lehetség szerint, minden
évben igyekezzenek ily zsinatot tartani.

Pázmány az 1628-iki zsinaton megújította az 1611-iki nagyszombati
tartományi zsinat rendelkezéseit; melyek fként a ns papok ellen irányultak.

1629 októberében Nagyszombatban tartományi zsinatot tartott, a melyen
kilencz püspök jelent meg ; 1630 április 14-ére pedig ugyancsak Nagy-
szombatba nemzeti zsinatot hívott össze. Tartott még zsinatokat 1633-ban

Nagyszombatban, mely a római szertartás behozatalának fontos kérdésében

országos érdek határozatokat hozott. Lósy Imre prímás 1638-ban megyei,

Lippay György 1648-ban nemzeti és 1658-ban egyházmegyei zsinatokat

tartott Nagyszombatban. 1682-ben tartotta meg Szelepcsényi György Nagy-
szombatban azt a nemzeti zsinatot, melyen a magyar egyházi férfiak az

anglikán egyház határozatait vetették el. Az 1716-iki nagyszombati nemzeti

zsinaton a kereszténység örökös ellensége, az ozmánok ellen nyújtandó segély

ügyét tárgyalták ; míg Esterházy Imre 1734-iki tartományi zsinata az egyes

plébániák, plébánosok és lelkipásztorok érdekében hozott üdvös határozatokat.

Az 1790-iki nemzeti zsinat II. József egyházpolitikai rendeleteit rostálta meg.
1822-ben pedig Rudnay Sándor érsek-primás Pozsonyban tartott zsinatot.

melyen szeptember 7-én 82 egyházi férfiú : az érsekek, püspökök, apátok,

prépostok, káptalani küldöttek és a hittanárok képviseli vettek részt.

A pozsonyi nemzeti zsinat tanácskozásait a jezsuiták templomában
tartotta. A zsinat ideje alatt, mely szeptember 7-tl október 16-ig folyt, a

pápa teljes búcsút adott mindazoknak, kik Pozsonyban a zsinat szerencse-
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folyásáéit, a kath. egy-

ház felvirágzásáért ós

a hittévelyek kiirtásá-

ért buzgón imádkoz-
nak ós a szentségeket
felveszik.

A zsinati tárgyak,

a magyar országgy-
lések mintájára, há-
romféle értekezletben

v itattattak meg. El-
ször a primási palotá-

ban külön bizottságok

dolgozták ki a terve-

zeteket, a melyeket
azután ugyanott a prí-

más elnöklete alatt

megvitattak és határo-

zatok alakjában meg-
szövegeztek és vég re

a templomi ünnepé-
lyes üléseken felolvas-

tak, határozatokká
emeltek és kihirdetve

szentesítettek.

Az 1822-iki zsinat

határozatai jórészben
ma is mértékadók a

kath. egyház kormány-
zatában és maga a zsi-

nat oly magas színvo-

nalon állott, hogy a

lefolyt viták Róma ér-

dekldését is felköl-

tötték.

A pozsonyi káp-
talan, részben mert
csupán társas-kápta-
lan volt, részben mert
igen szerény anyagi
eszközök fölött rendel-

kezett, soha sem volt

hivatva arra, hogy or-

szágos szerepet játszón. Mindazonáltal azon kisebb, de elég jelentékeny kört,

melyet egyházi intézményes és országos hiteles helyi jellege szabott meg,
mindig, még a legsanyarúbb viszonyok között is, dicséretes módon igye-
kezett betölteni. Pedig igazán nehéz viszonyokkal kellett megküzdenie.
Láttuk már megelzleg azt a hosszadalmas pert, melyet a hatalmaskodó
Szentgyörgyi grófok ellen kellett folytatnia, s a mely csaknem a XIV. század
küszöbén túl, a zsarnokok kihaltával ért véget. A megpróbáltatások nehéz
órái azonban nem szntek meg az olygarchák kihaltával. Jöttek mások, kik
még keserbb pillanatokat szereztek a káptalannak, még sanyarúbb helyzetbe
juttatták annak tagjait.

Sok baja volt a káptalannak világias hajlamú prépostjaival is. Mikor
Pázmány Péter lépett az érseki székre, a pozsonyi nagyprépost Pálffy István
gróf volt. Ugyanaz, kit egyes körök a nagy Pázmánynyal szemben, mint
érsek-jelöltet hoztak forgalomba. Pázmány látván a prépost világias visel-

kedését és káptalanjával való bánásmódját, tapintatos módon lépett közbe
és elérte azt, hogy Pálffy lemondott a prépostságról és elhagyta Pozsonyt.
Utódja Balásffi Tamás lett, a ki Veresmarty pozsonyi kanonok és Káldy
jézustársasági atya mellett, Pázmány irodalmi iskolájának legjelesebb tagja

PÁZMÁNY PÉTER.

A pozsonyi
káptalan.
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Kálvinisták
Szt. Márton
egyhazában.

A káptalan
helyre-

állítása.

volt; ki. a mily kitn hittudós, jeles irodalmi tehetség és ers meggyz-
dés, bátor és merész hitvitázó, épp oly erszakos, garázda, veszeked, bír-

vágyój nyugtalan és házsártos ember volt.

A pozsonyi káptalan — írja róla Ipolyi — elrémült kineveztetése hírére.

Nem ok nélkül. Alig kapta meg kineveztetését, máris hallatlan rakonczátlan-
kodásra ragadtatta magát a káptalannal szemben. Laskay János kanonokot,
saját házában, mint annak vendége, szolgái által az ablakon át akarta az
utczára kidobatni. Ramocsaházy kanonokot szidalmazva megtámadta, arczúl

verte és haját megtépte. Az 1618. év utolsó napján szolgáival ellenséges
módon betört a káptalani sekrestyébe, ott Babóti Ferenez és Bellarius Tamás
kanonokokat összetaszigálta, ruhájokat tépte, a többieket szidalmazta. Majd
Kápolnai Jakab rkanonokot hajánál megragadva, az oltár lépcsjérl letaszí-

totta, Nagy Györgyöt házába zárta, fogva tartotta. A többieket ütlegelte,

jövedelmeiktl megfosztotta. Természetes, hogy ebbl hosszadalmas pana-
szolkodások és pörök keletkeztek, a melyeknek végre Pázmány erélye vetett

véget. 1619 februárjában ugyanis a nagy érsek sürgsen maga elé rendelte

a pozsonyi káptalan összes kanonokjait és megvizsgálván az ügyet, fényes
elégtételt nyújtott nekik.

A Bethlen-féle felkelés, mely nem annyira a nemzet, mint inkább a pro-

testantizmus és Bethlen magánérdekeinek szolgálatában állott, nehéz napokat
hozott. Mikor Bethlen erdélyi fejedelem Pozsonyba, mely akkor már ersen
lutheránus volt, bevonult, a kíséretében lév kálvinista prédikátoroknak leg-

sürgsebb dolga az volt, hogy a Szent Márton egyházat a maguk részére

lefoglalják. A Márton napjára rendelt országgylés reggelén Alvinczi Péter
kassai prédikátor lépett a dóm szószékére s onnan hirdeté az izgató, bujto-

gató igét. „Nosza urak, monda, most lássatok dolgotokhoz, most vagyon
kezetekben, most meg ne hagyjátok magatokat csalatni." És az urak fel is hasz-

nálták az alkalmat. Bethlen 10,000 forintért elzálogosította a pozsonyi káp-
talan birtokait: Papfal-

vát, Toront, Körmendet,
Veiket, Samothot, Vásár-
útat, Szilincset, Csukár-
dot, Nyárasdot, a barcsi

kúriát, a préposti lakot

és a Szent László-kápolna
jövedelmét a városnak

;

maga a városi tanács ki-

zte házából Veresmarty
kanonokot s a maga

lutheránus lelkészét he-

lyezte ott el, az egybe-

gylt és többségben lév-
rendek pedig oly határo-

zatot hoztak, a melyek
hívatva lettek volna az

egész magyar kath. egy-

házat egyszer és minden-
korra tönkre tenni.

Miután tehát a po-

zsonyi káptalan székes-

egyházát a protestánsok

lefoglalták, a káptalan-

béliek házait és javait

elvették, a kanonokok
elmenekültek és így nem
tartatott többé sem ren-

des istentisztelet, sem
chorus. A nikolsburgi

béke után, Pázmány Pe-

rc ter erélyes fellépésére,

a pozsonyi dóm BELSEjF. lassanként helyreállt a
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káptalan is. A templom természe-

tesen visszakerült, de hihetetlenül

megrongált állapotban. Az egy-
házi öltönyök részben megrongá-
lódtak, részben idegen kézre ke-
rültek ; a templomi felszerelés, az

ékszerek eltntek, a sekrestye a
legnagyobb rendetlenségben és

pusztulásban volt. A káptalani is-

kola épülete le volt foglalva, a

tanítót elzték. A káptalan birto-

kai a legiszonyúbb pusztítás képét
mutatták. Pázmány erélyére és

Lósy fesperes buzgóságára volt

szükség, hogy a káptalan ebbl
a sanyarú helyzetbl kiemelked-
jék, ismét konszolidálódjék.

A káptalani birtokokat a kál-

vinista prédikátorból lett pozsonyi
kanonok Yeresmarty Mihály gon-
dozása mentette meg a végpusztu-
lástól. Lassan-lassan helyreállt is-

mét minden és a káptalan tagjai

új ervel, és a régi buzgalommal
láttak feladatuk teljesítéséhez.

Srn látogatták a káptalant

az elemi csapások is. 1515-ben,

mikor Zsigmond lengyel király

pozsonyi tartózkodása alkalmával
nagy sokadalom volt a városban, óriási tzvész keletkezett, mely a kanonoki
házakban is sok kárt tett. Ennek enyhítésére azután II. Ulászló király elren-

delte, hogy a káptalan, a városnak harminczad-jövédelmébl engedélyezett

ötezer forintból, öt éven át, évenként 150 frt kárpótlást kapjon. 1536-ban
magában a káptalan-utczában tört ki a tz és elhamvasztá a kanonokok
újonnan épült házait. Ez alkalommal a tz egy pékmhelybl indult ki, mely
a kanonoki házak közé volt szorítva. A káptalan szorgalmazta tehát, hogy
ezt a sütházat helyezzék el. Mivel pedig a tanács nem volt hajlandó erre,

a káptalan magához a királyhoz fordult, ki azután keményen ráparancsolt az

okvetetlenked tanácsra. Harmadízben 1809-ben hamvadtak el a kanonoki
házak. Ekkor a francziák bombáitól támadt a tz. A franczia ostrom különben
is érzékenyen sújtotta a káptalant. Egy-egy kanonok jövedelme ekkor — a

többlet a hadipénztárba folyván be — alig ütötte meg a 200 frtot és ebbl
is heteken keresztül 100—120 katonát kellett minden kanonoknak eltartania.

A megyére és városra kivetett mintegy 2.000,000 forint hadisarczból a káp-
talannak 38,125 frtot kellett ezenfelül megfizetnie. Ekkor történt, hogy
Napóleon követelte, miszerint az születésnapját — augusztus 15 — fényes
istentisztelettel ülje meg a város és a káptalan. A város már-már hajlandó
volt ebbe belemenni, de Jordánszky Elek kanonok, kinek nevét örök idkre
megrzi az irodalomtörténet, oly erélyesen tiltakozott ez ellen, hogy az

ünneplést abba kellett hagyni.
A pozsonyi káptalant a csallóközi tized negyedébl egy negyedrósz

illette meg. Ezt a tizedet azonban 1438-ban perrel megtámadta Demeter
esztergomi kanonok, mint a Szent Adalbert oltárnokság papja, azt állítván,

hogy a negyed voltaképpen az oltárnokságát illeti meg. A per egész 1513-ig
elhúzódott, a mikor is azt Ruben György kanonok minden fórumon végleg
elvesztette. Pázmány Péter idejében pedig a csallóközi lelkipásztorkodó pap-
ság azzal a kérelemmel lépett el, hogy az tizenhatodjaik a tizedekbl
elbb vonassanak le, mintsem a káptalan negyede megállapíttatnék. A káp-
talan belátván e kérelem jogos voltát, azt teljesítette is, miért is az érsek,

elismerésül, összes pozsonyi tizedeinek felét a káptalannak engedte át.

Elemi
csapások.

Változások i

káptalani
javakban.
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Királyi adományból származott javait a káptalan, bár sok veszdség
árán, sok perlekedés és folytonos védekezés mellett, mégis sértetlenül meg-
tartotta. 1512-ben kénytelen volt ugyan Ablincs nev birtokot ezer forintért

Holy Pálnak és Sárkány Ambrusnak elzálogosítani, de e két család kihaltá-

val, már 1552-ben, ez is visszakerült a káptalan tulajdonába.

Magánadományozás útján e korszakban is nyert a káptalan egy-két
kisebb birtokot. így 1507-ben Egyházy Fábián özvegye, Erzsébet asszony,
neki leánynegyedül jutott egyházfalvi vagy szentandrásfalvi kúriáját oda-
ajándókozta Székfalvy Miklós pozsonyi prépostnak és utódainak.

A bari kis birtokrészt, melyet a káptalan Deák János csallóközi birto-

kostól kapott volt még 1382-ben, mivel a káptalan birtokaitól távol esett és

kezelése nehézkes volt, 1722-ben 1500 frton Bobok Mihálynak adta el, 1699-

ben pedig 5000 frton Körmesdet Pálffy Miklós grófnak.
A pozsonyi fesperesség állapotáról elég világos képet nyerünk abból

az egyházlátogatási jegyzkönyvbl, mely Szelepcsényi György primás ren-

deletére 1673-ban készült. E szerint a pozsonyi fesperesség ekkor négy
esperesi kerületre oszlott, a melyekben összesen 71 anyaegyház és 171 fiók-

egyház volt.

A hegyentúli esperességhez tartozott : Dévény, Újfalu, mely ekkor Dévény
fiókegyháza volt, de templommal, teljes felszereléssel és meghatározott plébá-

nosi jövedelemmel bírt; Hidegkút vagy Kaltenprunn, mely hasonlóan Dévény
fiókegyháza volt, bár egyébként szervezett plébániát képezett; Bisztricza,

Lamacs, mely szervezett plébánia létére Bisztricza fiókja volt ; Stomfa, mely-
hez tartozott Mást és Palstein, mindkett szervezett plébániával: Zohor,

melj'hez Lozorno és Láb tartozott ; Rostét, melyhez Ungrat járult mint fiók-

egyház : Gagyar Kis-Lévár-v&l mint fiókegyházzal ; Nagy-Lévár ; Malaczka,

Kiripolcz, Jakabfalva, Csütörtök fiókegyházakkal; és Tyrnburch fiókegyházzal,

hol sem templom, sem plébánia nem volt; Pernek, Almás, másként Jablona,

Hoffnina, Kuchina vagy Konyha fiókegyházakkal. Ezek közül csak Hoffninán
nem volt szervezett plébánia; Szolosnicza, Hasprunka vagyis Istvánfalva és

Rorbach fiókegyházakkal ; Detrekallyi Szent-Miklós, Podhragya és Szent-Péter

fiókegyházakkal. Mindezen fiókegyházak, egy-kett kivételével, tulajdonképpen
önálló, részben s alapítású plébániák voltak, a melyeket részint az egyes
javadalmak megcsappanása, részint és fként a még mindig nagy paphiány
miatt adminisztráltak más plébániáról.

A szomolányi esperességhez tartoztak : Szomolány város, a melyhez
Losoncz mint fiókegyház volt beosztva; Nádas, Binócz nev fiókkal; Boleráz,

Nestich fiókegyházzal; Als-Korompa, Felsö-Korompá-v&l, mint fiókkal; Nahács;
Bejte ; Bohunicz, Alsó-Dombó-vsl mint fiókegyházzal; Bogdanócz ; Spácza

:

Bresztorány, Zavar fiókkal; Keresztúr, Farkashídja fiókegyházzal; Gerencsér,

Szilincs és Moderdorf fiókegyházakkal; Rozindol, Fejéregyház és Borova

fiókokkal ; Gziffer mv., Páld, Vedrich, Pusztapagy, Újfalu, Gocznód fiókegy-

házakkal ; Szuha mv. ; Fels-Diós mv. ; Alsó-Diós mv., Hosszúfalu vagy Longa-
villa fiókkai ; Cseszte mv., Piala fiókkal ; Otthenthal, Porai nev üveghutával,

mint filiálissal ; Stephanova, Dubova fiókkal ; Báhony, Kápolna és Igrám filiá-

lisokkal ; Vistok ; Pudmericz, Helmes filiálissal ; Uj-templom Moderdorf mellett,

a melyet a nagyszombati tanács alapított volt és tulajdonképpen mint ex-

positura szerepelt. Az itt felsorolt fiókegyházak — Binócz, Poraj és Igrám
kivételével - - szervezett plébániák voltak.

A hegyalatti esp>erességhez tartoztak : Szered mv., Szerdahely és Vága

fiókegyházakkal ; Súr, mely tulajdonképpen három hasonnev faluból alakult;

Galánta mv., Taksonynyal mint fiókkal; Hegy, melyet ez évben foglaltak

volt el a protestánsok ; Vízkelet, mely ekkor Hegy fiókja volt Kürttel egye-

temben. Tallós fa-templommal és Felsö-Szeli-vel, Alsó-Szeli-Yel, Vezekény-nyel

meg Eperjessel mint fiókegyházakkal ; Nagy-Szegh ; Nagy-Födémes : Kemes-

Jóka, melynek nagy része protestáns volt; Diószegh és Kismácséd : Nagy-

Mácséd ; Majtény, Szent-Ábrahám; Csataj, hol a többség protestáns volt,

melyhez mint fiókegyház volt beosztva Nérnet-Gurab és Puszta-Födémes ; Sárf;
Szencz mv. ; Bódoghfalva; Rété ; Magyar- és Német-Bél, a protestánsok által

elfoglalt Újfalu és Saab filiálisokkal ; Egyházfalu, mely azonban teljesen

elpusztult; Cseklész mv., Iványi és Papfalva filialékkal ; Horváth- Gurab ; Prácsa
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vagyis Vajnor; Récse; Ssent György; Genova: Limpach: Tót-Guráb ; Bazin
>/.. k. v.. Szwanczpach és Sumperg fiókegyházzal ; Modor sz. k. v., Csuhárd és

Králova fiókokkal; Senkvicz mv. Ezen esperesi kerületben Alsó-Szeli, Eperjes,

Vezekény, hányi, Papfalva, Sumperg és Králova tekintendk igazán fiók-

egyházaknak, a többi szervezett plébánia volt. Az esperesség területén nagy
hódításokai tett a protestantismus.

A csallóközi esperességhez tartozott: Püspöki, Felsö-Röf nev fiókkal;

Misérd, Torcs, Dienesd, Szemes fiókegyházakkal ; Somorja mv., Nagy-Gutor,

Csölöszt, Tejfalu, Sámot, Uszor filialékkal ; Kiüti: Pisla, melyhez Kis-Bodok

tartozott a halasi. — Lipolt, melyhez Remete tartozott a hédervári plébánosok

adminisztrácziója alatt állott; Bs mv. ; Egyház-Föl-Baár, Naqy-Bodok, a két

Páka, Szül és Nádasd filialisokkal ; Egyház-Gelle, Dersika, i -Gellye, Nagy-
ifalva, Kis-Posfalva, Nayy-Budakfalra, Kis-Budakfalva, Újfalva, Sárosfalva,

Maczháza, Csefalva, Csesztöfalva, Kisfalva, Nádaslak, Nagy-Lucse, Kis-Luese,

Béketfalva, Regenche Hlialisokkal, a melyek Dersika kivételével, alispáni

rendeletre, összesen 100 forintot fizettek évente; Nagy-Szarva; Vajka mv.

;

Szentgyörgyúr vagyis Bácsfalva; Egyházpaka, Nagylégh, Beké, Kispaka és

Csukárpaka fiókokkal ; Szerdahely mv., Nagyabony , Hódos, Sikabony, Kisudvarnok.

Nagyudvarnok, Enyed, Balásfalva, Étre, Albár, Hegy, Kishegy, Czenkusfalva,

Pudofalca és Tkés, meg Egyházkarcsa, Várkony a hozzátartozó Nyék, Amadé-
harcsa, Moróczkarcsa, Kulesárkarcsa, Etrekarcsa, Pinkekarc.-a, Oléltejed, Elötejed,

Lidertejed községekkel, mint fiókegyházakkal ; Alistál, Tnye, Felistál, Padány,
Petény, Bögelö, Gyülös, Kisbár községekkel, mint fiókokkal; Vásárát, Nyárasd,

Kürth, Vámosfalva fiókegyházakkal ; Szentmihályfalva, Czeczenpatva, Bekepatva,

Lögérpatva, Elpatva, Dióspatva, Félserpatva, Bezópatva községekkel; Nagy-
magyar mv.,_ Alsó- és Felsö-Jányok, Bustatelek, Olgya, Yajasvatta, Czenke,

Csörge és Ujvásár községekkel, Szent-Péterrel és a hozzátartozó Elesháza,

Eszterháza, Tonkháza, Bélvatta községekkel, meg Gombával, mint fiókegy-

házakkal ; Csötörtök mv., Csákány, Szenterzsébet, Fél és az ehhez tartozó Vök,

Madaras, Hideghét, Tamásháza községek, Eberhard, Tonksziget fiókegyházak-
kal. Az itt felsorolt fiókegyházak közül Szemeth, Csölöszt, Lipold, Nádasd,
Dersika. Kürth, Nagylégh, Beké, Egyházkarcsa, Várkony, Nyárasd, Vámos-
falva, Szentpéter, Gomba, Csákány, Eberhard és Pruksziget rendezett plébá-

niák voltak.

Az egyházlátogatási jegyzkönyv arról is tanúskodik, hogy a pozsonyi
fíatás

fesperesség területén alig állott 5—6 fatemplom, míg a többi jól épített

ktemplom vala. A templomok jól voltak felszerelve és a legtöbb plébániának
némi készpénze is volt, mely a helybéli lakosok közt volt kölcsönre kiadva.

Az egyház az elemi oktatásra kezdettl fogva nagy gondot fordított,

i 'saknem minden plébánia mellett volt iskola és volt mester alkalmazva.
A török hódoltság és a protestantizmus elhaladása idején azonban az iskola-

in;y visszafejldött. Draskovics pozsonyi prépost-fesperes 1634-iki vizsgá-

latából tudjuk, hogy például ez évben Pozsonyban az elemi iskola vezetje
a bajor Prükker Cdalrik volt. Minthogy 30 gyermeknek nyújtott oktatást,

a város szállást adott neki, ellátást azonban a plébánostól kapott. Volt egy
segédje is, ki 16 irtot kapott évi fizetésül és élelmet szintén a plébánostól
nyert. Beszélték ekkor az öregek, hogy egykor német mester is volt

Pozsonyban, ki a német nyelv mellett a számtant is tanította, míg neje a
leányokat varrásra és olvasásra oktatta. Ezek lakást a várostól kaptak és

fizetésükrl a szülk gondoskodtak. Stomfán a régi iskolát a földesúr egy
kovácsnak adta át mhelyül és a mellette lév kis viskót rendelte a tanítás

helyéül. Tizenhatan jártak iskolába, a kiktl ugyanannyi forintot kapott
Pomagay György, a tanító. Nádason egyáltalában nem volt iskolaépület és

a mester a saját házában oktatta a gyermekeket. Egyébiránt robotba járt,

mint más földmível. Dévény iskolája elpusztult, a gyermekek magánházban
gyltek össze a tanításra és a leányokkal együtt csak 12-en voltak.

Az iskolaügyet e zavaros idkben elször Oláh Miidós vette párt- Káptalani

fogásába. Már mikor az esztergomi káptalan székhelyét Nagyszombatban Nagy*

állította fel, létesített ott egy káptalani iskolát, a melynek vezetésérc '

zombatban -

Illicinus Pétert, a kiváló hittudóst nyerte meg. Illicinus e czélból egy
stallumot és egy oltárnokságot kapott és köteles volt az iskola vezetésén

Magyarország Vái megyéi és Városai : Pozsony vármegye. 4:0
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kívül a kanonokoknak a kánoni és a polgári jogból eladásokat tartani.

[llicinus úgy ígérte, hogy L552-ben már Nagyszombat állandó lakosa leend
- feladatai megkezdi.

Mikor L553-ban Oláh Miklós lett érsekké, az iskolaügy rohamos hala-
dásnak indult. I 55 í újév napjától kezdve egyesítette a káptalani iskolát a

város iskolájával. Az iskolaépület felállítását, fenntartását a város vállalta

magára és beleegyezett, hogy annak felügyelje az olvasó-kanonok legyen.
Az els tanító, kii az érsek ás a város együttesen fogadott fel, Velikinus
György volt. Ez L555—58-ig viselte hivatalát és évenként 40 frtot kapott a
város pénztárából. Azonban ez a közös iskola nem igen haladt elre. A város
húzta-halasztotta az iskola építését, a tanító csak nehezen kapta meg fizetését.

Oláh ekkor más eszközök után nézett. Kieszközölte Miksa királynál, hogy
az a széplaki és bényi prépostságot odaadományozta az iskolának s ezen-
felül a nagyszombati harminezad jövedelmébl évenként 105 frtot utalványo-
zott az iskola czéljaira.

Ez az alapitványszer adomány azután lehetvé tette, hogy Oláh a
tban. káptalani iskolát teljesen átalakítsa és gimnazialis jelleg fiskolává emelje.

1558 febr. 20-án adta ki az iskola új szabályzatát, mely ezután hosszú ideig

a magyarországi fiskolai oktatásnak zsinórmértékül szolgált.

Az iskola igazgatását a káptalan a nagyprépostra bízta, kinek az olvasó

és az énekl kanonok tartoztak segédkezni. Ezenkívül volt rendes igazgató,

ki az iskolaépületben „tartozott lakni. tanította a hittant, magyarázta a
bibliai történeteket. határozza meg az oktatás módját és osztja be az
énákat, minden pénteken és szombaton pedig megvizsgálja a tanulókat.

Joga van külön órákat adni. Ellátást a plébánostól kap. Kívüle, kinek a
magyar nyelvet tökéletesen bírnia kell, van még egy szláv, egy német, meg
egy zenemester.

A káptalani iskolában eladták a latin nyelvet, olvasták Cicero leveleit,

Terentiust, Virgiliust és Július Caesart, tanulták a görög nyelvet, a szónoklatot.

A két mester díja évente 50, a zenemesteré 25 frt volt, de külön díjakat is

szedhettek a külön órák után.

a jezsuiták. A kath. tanügy és általában a tudományos élet fellendülése az esész
országban, de fképpen Pozsony vármegyében a jezsuiták érdeme. Oláh Miklós
már 1560-ban alkudozott a jezsuiták bécsi tartományi fnökével az iránt, hogy
néhány rendtagot Nagyszombatba küldjön, kik itt, mint tanárok mködhetnek.
1561 nyarán érkeztek meg az els jezsuita tanárok. Perez Hurtadus volt a

kormányzójuk, Sclavus Tamás az ékesszólástan, Hero Gellért a költészettan,

Canisius Teodorik a latin nyelv tanára. Azonban az új gimnáziumban a

jeles jezsuita tanárok mködése ez alkalommal csak rövid élet volt. mert
1566-ban leégett a kollégium épülete, s mivel nem volt, ki újra építse, a

jezsuiták is eloszlottak, míg az iskolát ismét a káptalan vette a kezébe.

Tanárai voltak ekkor: 1569-ben Dubovszky Mihály kanonok; 1572—1577.

Kuthassy János, 1577-ben Batalich János kanonok; 1581—82. Monoszlai
András kanonok ; 1585—86. Kossuthych Márton ; 1587 Náprágyi Demeter
kanonok , 1589-ben Gubasóczy Boldizsár.

Hosszas küzdelmek után végre 1615-ben Forgách bibornoknak sikerült

a jezsuitákat ismét meghonosítani Nagyszombatban. II. Mátyás nekik ado-

mányozta a Kereszt. Szt. Jánosról nevezett templomot, a hozzátartozó épüle-

tekkel egyetemben. Azonban a Bethlen-féle felkelés miatt csak 1621-ben

telepedhettek meg végleg, most már Pázmány Péter aegise alatt. Ettl fogva

az iskola oly gyors haladásnak indult, hogy csakhamar az ország els és

legkeresettebb intézetévé vált.

L635 november 13-án nyílt meg Nagyszombatban, fényes ünnepségek
na
Így

Z

etcm?
U

közepeti a Pázmány Pétertl alapított és a jezsuita atyák gondozására

bízotl egyetem. Az ország nagyszámú furának és fpapjának jelenlétében

adta á1 a nagy érsek a királyi megersít iratokat P. Dobronoki Györgynek,

az els egyetemi rektornak, Szent Miklós egyházában. 1636-ban az új egye-

temnek már 1900 hallgatója volt, a mi eléggé bizonyítja, hogy arra az

országban mily éget szükség vala. Az egyetem, mely kezdetben csak hit-

tudományi és bölcsészeti karral bírt, 1640-ben, Lósy Imre prímás és Lippai

György egri püspök jóvoltából, már jogi karral is bvült. 1774-ben azután
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^M**
A NAGYSZOMBATI EGYETEM PECSÉTJE.

Mária Terézia Budára, L784-ben

[I. József császár Pestre helyezte

át az egyetemet. Természetes,

hogy a fiskola kitn tanárai-

nak révén 1635—1774-ig a ma-
gyar tudományosság középpontja
Nagyszombal városa volt, s hogy
így a megye irodalmi téren való

szereplése azonos az egész ország
irodalmi történetének ez évekre

szakaszaival.

A pozsonyi káptalani iskola

gondozását, éppen a káptalan
sanyarú viszonyai miatt, már a
XV. század elején a város vál-

lalta magára. Az iskola azonban
1550-en túl kezdett némileg fel-

lendülni. VárdayPál érsek ugyan
L549-ben sürgette a királynál,

hogy a káptalani iskola czéljaira

engedje át a leclmiezi karthauzi
kolostor javait, azonban élete fo-

nalát hamarább vágta ketté a
halál, semhogy eredményt érhe-
tett volna el. 1550-ben azután a

pozsonyi városi tanács elhatá-

rozta, hogy az iskola részére új

épületet emel s az építést egy
bécsi építmesterre bízta. Ujlaky
Ferenez gyri püspök, kir. helytartó rendeletére pedig a ftanító mellé két

segédtanítót alkalmazott. A ftanító ellátása a prépostot, fizetése, mely kez-

detben 10 frt, 1567-tl 25 fit volt, a várost terhelte.

A pozsonyi káptalani iskola, mely 1585-tl kezdve egészen városi

jellegvé ln, 1557-tl fogva gimnazialis jelleget öltött magára, mely azonban
csak 1627-ben domborodott ki egészen, mikor Pázmány Péter áldozatkész-

ségébl az iskola a jezsuiták kezébe került.

Pázmány Péter sok nehézség után 1612-ben megszerzett egy házat és

abban két nagyszombati jezsuita atyát telepített meg. II. Ferdinánd pedig
1623-ban az atyák ellátására évi 300 frtot utalványozott. Azonban igen
hosszú ideig tartott, míg a király és az érsek a várossal a jezsuiták betele-

pítéseié és a városi iskola átadására nézve megegyeztek. Csak miután ez

megtörtént és az új kollégium fennállását Pázmány 54.000 forintos alapít-

ványa biztosította, csak akkor, 1627 nov. hó 5-én nyílt meg a jezsuita-iskola,

a dóm közelében állott káptalani házak egyikében és a Szent Márton iskola

helyiségeiben.

A mily nehezen ment a pozsonyi jezsuita kollégium alapítása, épp oly

gyors lendületnek indult Igen szépen és kimeríten tárgyalja e kérdést
Scbönvitzky Bertalan, a pozsonyi kir. kath. fgymn. történetében.

1650-ben bizonyos Klebers Péter a Grösslingen lév kertjét végrende-
leti leg a kollégiumra hagyta. Ezt azonban csakhamar megvették tle a pozsonyi
várjobbágyok. Utóbb maguk a jezsuiták vettek egy szép kertet, ele a városi
tanács akadékoskodása miatt azt birtokukba nem vehették. Végre 1656-ban
szintén végrendeletileg megkapták a Heindel-féle kertet, mely a pozsonyi
prépost kertjének szomszédságában feküdt. 1629-ben Patasich István a kollé-

giumnak hagyta Dévényben, Dévény-Újfaluban és Lajtafalvában bírt ingat-

lanait. 1656-ban Aszalay István végrendelete szerint megkapták a Listi-féle

köpcsényi birtokot. Idk folyamán azután mind több és több alapítványt
kapott a kollégium ; ilyenek : a Gyulaffy-, Listi-, Lászlóffy , a Koílonich-,
az Aszalay-stb. alapítványok. Okszer gazdálkodással maga a kollégium is

szerzett birtokokat, úgy hogy csakhamar oly vagyoni viszonyok közé került,

a melyek nemcsak lételét, hanem folytonos mködését is biztosították.

40*

A rozsonyi
káptalani
iskola.

Jezsuita
kollégium és.

gimnázium
Pozsonyban.
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templom.

Konsr.

Kláris
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l i :

rendiek.

Kapu-
czínusok.

Irsralmasok.

Erzsébet
apáczák.

Csillagfa

rend.

Xotre Dame.

L672-ben Szelepcsényi érsek lefoglalta az evangélikusoknak 1638-ban
épüli templomai ós iskoláját, azt szeptember 8-án felszentelte és a jezsuita-

kollégiumnak adta át. A király nevében az átadás azonban csak 1673 jan.

1-én meni végbe, a donaczionális oklevél pedig- 1677-rl van keltezve.

A „Megváltó"-ról nevezett templom csakhamar Pozsony egyik legkedvel-
tebb, dédelgetetl szenthelyévé ln. Az iskola mellett pedig felépítették új,

tágas kollégiumukat.
A hit- és erkölcsök nemesítését és ápolását elmozdítandók, a jezsuita-

atyák több kongregácziót, vallásos társulatot szerveztek. Ilyenek voltak:
a deákok kongregáeziója, a Mária-társulat, a Krisztus kínszenvedésérl
nevezett kongregáezió, a Kereszten haldokló Krisztus társulata.

1773-ban a jezsuita-rend eltöröltetvén, a pozsonyi kollégium is fel-

oszlott. A Megváltó-templom a kapuczinus-atyák gondozása alá került, a
kollégiumot árverésen Ormosdi nev polgár vette meg és vendéglt nyitott

belvén. A gimnáziumot 1773—1812-tl az állam, 1812—1850-ig a benczések
vezették, míg végre az, mai kir. kath. jellegével végleg világi vezetés alá került.

A pozsonyi Klarisszák zárdája 1526-ban igen népes lett, mert a budai
Klarisszák is ide vonultak be a török veszély ell. Azonban az apáczák
csakhamar mind Nagyszombatba menekültek, mire zárdájuk elébb kórházzá,
1529-ben lisztraktárrá, majd ismét, Eisenreich Anna elöregedett apácza közben-
járására, városi kórházzá és végre I. Ferdinánd parancsára, katonai kórházzá
alakíttatott át. 1590-ben a zárda a város legnagyobb részével együtt leégett

és csak 1609 táján emelkedett ki romjaiból. 1631-ben Pázmány kezde-
ményezésére a zárda megnagyobbított alakban újra kezdett épülni és 1640-ben
a Nagyszombatba menekült Klarisszákat Lósy Imre ismét végleg visszavitte

Pozsonyba. 1782-ben II. József azután eltörölte a zárdát.

A ferenezrendiek fényes fogadalmi temploma 1502-ben a pestis meg-
sznésének emlékére emelt Szt. Sebestyén és Szt. Rókus kápolnával és az

1670-ben Czobor Imrétl készíttetett Krisztus oltárral növekedett. A kolostor
anyagi fennállását biztosította 1638-ban egy királyi elhatározás, mely szerint

a barátok a szempezi és eseklészi javak jövedelmébl 27 akó bort, 27 mér
búzát és 200 forint készpénzt, az Orsolya apáczáknál teljesítend templomi
szolgálatok fejében pedig 100 frtot kaptak. Simon és László Szentgyörgyi
grófok adományából a bazini vár eltt fekv Haruker malomtól évenként
20 akó bort és 30 pozsonyi mér lisztet kaptak. Morvay Lipót 1708-iki vég-
rendelete alapján a mirtosi birtok jövedelmének felét élvezték.

A kapuezinus atyák, kik a Katalin kápolna gondozásával bízattak volt

meg, 1676 táján telket vettek a belvároson kívül s ott Strattmann Mária
grófn bkezségébl társházat építettek. Templomukat Esterházy Imre
1725—1745 között újraépíttette s ugyanekkor a kolostort emeletes házzá
bvíttette ki.

Az istenes Jánosról nevezett irgalmas rendet Szelepcsényi György
prímás telepítette meg 1685-ben. Templomuk 1699-ben, zárdájuk és kórházuk,
a Kollonich bibornoktól megvásárolt Maholányi-féle ház helyén, 1723-ban
épült fel.

A Szent Erzsébetrl nevezett betegápoló apáczáknak az Ispotály-utczában
lev zárdáját 1744-ben Esterházy Imre bibornok alapította. A gyógyszer-
tárral felszerelt és ni kórházzal egybekötött zárda felépítése 140,000 forintot

emésztett meg.
Az Ispotály-utcza végén, 1659-ben, gróf Wesselényi Ferencz nádor és

neje Széchy Mária házat és kertet vettek, a melyet egyházi czélokra aján-

lottak fel. Szelepcsényi György prímás e telekre 90,000 forintot hagyomá-
nyozott azzal a szándékkal, hogy ott a karmeliták telepedjenek meg. Azonban
a viszonyok másként alakultak. Keresztély Ágost szász herezeg ugyanis,

mint esztergomi érsek, azt határozta, hogy e helyen szegényház létesüljön

és annak vezetését a veres csillagos keresztes lovagrend tagjai vegyék át.

A rend csak rövid ideig maradt Pozsonyban és csakhamar átköltözött Budára
hogy ott Sz. István jobbjának re legyen.

A Notre Dame apáczákat azzal a czélzattal, hogy a pozsonyi leányok
felsbb nevelését és tanítását lehetvé tegye, Mária Terézia királyn tele-

pítette meg Pozsonyban.
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Lósy Imre prímás 1642-ben 21,800 frtnyi tkével 12 ifjú befogadására

való, bennlakássaJ egybekötött nevel-intézetet létesített, a melynek feladata

az volt, hogy az ifjak a vallásban és erkölcsben, meg a tudományokban
kiképeztessenek és a lelkipásztorkodáshoz szükséges szellem szívükbe oltassék.

A nevel-intézet, mely ntóbb kis-szeminárium alakot öltött, ujabb ado-

mányokkal bvülve, egész 1783-ig változatlanul fennmaradt, mikor is azt

II. József az egyetemes papnevelbe olvasztotta. 18 évi szünetelés után az

intézet ismét önállóvá ln és a pozsonyi káptalan gondos vezetése alatt a

város egyik büszkesége.

II. József, hogy eszméivel telíthesse a magyar kath. papságot, a pozsonyi

várban egyetemes papnevel intézetet alkotott s annak tanítási és nevelési

módszerét a maga felfogása szerint írta el. Az új egyetemes papnöveldébe
1784 jún. 1-én 418 kispap vonult be az ország minden részébl. A magyar
püspöki kar kénytelen volt ugyan a zsarnoki parancsnak engedelmeskedni
és kispapjait az egyetemes papnöveldébe felküldeni, de azért tle telhetleg
védekezett annak szellemével és az onnan kikerült elemekkel szemben,

úgy hogy 1788-ban József kénytelen volt szigorú büntetéssel fenyegetni
azokat a püspököket, kik másokat merészelnének pappá szentelni, mint
olyanokat, kik az egyetemes papnevelben hat évet eltöltöttek. II. József
halála az egyetemes papnevelnek is sírt ásott. 1790-ben Ferenez király

feloszlatta azt és a pozsonyi várban egyelre csak az esztergomi kispapok
maradtak vissza; ezek is csak addig, míg az esztergomi szeminárium épületei

visszakerülnek és helyreállíttatnak.

Oláh Miklós, a trienti zsinat végzéseinek nyomán, 1566-ban az eszter-

gomi fegyházmegye részére Nagyszombatban papnevel-intézetet létesített

és azt a Boldogságos Szz Máriáról nevezte el. Pázmány Péter azután az

Oláh-féle alapítást kifejlesztette, a szemináriumot megnagyobbította, alapítvá-

nyokat szerzett részére s azt Szent István nevérl nevezte el. A papnövelde
a káptalannak Esztergomba való visszahelyezésével, szintén Esztergomba
helyeztetett át.

Az esztergomi káptalan visszahelyezése után Rudnay Sándor bíboros

úgy intézkedett, hogy némi kárpótlásul, de meg az esztergomi káptalan szíves

látásának emlékére, Nagyszombatban 6 tagból álló társaskáptalan alakuljon.

Az új káptalant, melynek egyik tagja a préposti czímet viseli, másik tagja

pedig a város plébánosa, Kopácsy József prímás iktatta be 1844 január 1-én.

A nagyszombati ferenczrendiek kolostorát ismételten súlyos csapások
érték. 1663-ban Pázmány Péter, 1826-ban a szerzetesek költségén állíttatott

helyre az ismételten rombadlt kolostor. Ez utóbbi évben templomuk is újra

épült.

Nagyszombat egyik legrégibb egyházi intézménye volt a Klarissza-

apáczák virágzó kolostora. A kolostor ugyanis a magyar , királyoknak
kiválóan kegyében állott és számos kiváltságot kapott tlük. így 1580-ban
Rudolf, 1634-ben II. Ferdinánd az apáczák Boleráz nev birtokán vásártartási

jogot, 1617-ben II. Mátyás vámjogot engedélyezett. 1528, 1548 és 1549-ben
I. Ferdinánd megtiltotta a városnak, hogy az apáczák jobbágyait közmunkára
vagy más kötelezettségekre szorítsák ; 1542-ben felmentette ket a birtokaikra

rótt 34 lovas kiállításától. 1683-ban Lipót király jobbágyait felmentette az
elfogat, beszállásolás és más terhek alól ; magánhagyományokból pedig tete-

mesen szaporodott vagyonuk is.

A Bethlen-féle felkelés idejében az apáczák Horvátországba menekültek,
a honnan három év múlva Bécsújhelyen, majd ismét egy részük Zágrábban,
más részük Bruckban vonult meg. Ez utóbbiak, a kiket özvegy Rakayné,
szül. Pálffy grófn, a saját házában egy évnél tovább táplált, visszatértek

Nagyszombatba. Ez alkalommal egész fehér öltöny viselésére kaptak enge-
délyt és zárdájuk meg templomuk 1624-ben teljesen helyre ln állítva.

A Thököly-féle felkelés által okozott károk helyreállítására Gubasóczy János
kalocsai érsek 10,000 forintos alapítványt tett le számukra, a melyet 1686-ban
Lipót király is megersített.

A szerzetet II. József ismert rendelete törölte el és a zárda, a Széchenyi
érsektl 1694-ben emelt épülettel egyetemben, a rokkant katonák men-
helyévé ln, utóbb katonai — elmebeteg — kórházzá alakíttatott át.

Az Emeri-
canurn.

Egyetemes
papnevel.

Nagyszombat
egyházi

intézményei.

Ferencz-
rendiek.

Klarisszák.
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Domokosok. \ domokos-rendnek Nagyszombat város északi részén Keresztel Szent
Jánosról nevezett kolostora volt, mely már 1305-ben fennállott, de melynek
sorsáról csak kévései tudunk. Mikor a nyúlszigeti Domokos-apáezák Nagy-
váradról elzetvén, L567 körül Nagyszombatba érkeztek, Fekete-Báthori
Eufrozina fnöknjükkel, ebben a kolostorban, melyben akkor már csak négy
igen elaggotl szerzetes lakott, nyertek menedéket.' A kolostor az 1615-iki
nagy tzvésznek áldozatni esvén, a Domokos-apáezák a pozsonyi Klarisszák-
hoz vonultak át; az üresen maradt telken pedig 1561-ben Oláh Miklós a
jezsuita-atyákat telepitette meg.

jezsuiták. Az újonnan alkotott kollégium és a vezetésére bízott gimnázium fenn-
tartására 1. Ferdinánd 1561-ben a széplaki apátságot, 1562-ben a mislyei
prépostságol adományozta, örökös segélyül pedig a túróczi prépostság sellyei

birtokából 400 forintot rendelt részükre. Az 1566-iki iszonyú tzvész után
a túróczi prépostságban leltek menedéket, a melyet Rudolf király, Radéczy
István egri püspök halála után, 1586-ban, XIII. Gergely pápa beleegyezé-
sével, örök idkre nekik adományozott. Innét 1598-ban a prépostság kasté-
lyába, Sellyére mentek s ott teljes kollégiumot rendeztek be. Azonban Bocskay
hívei innen is kizték ket, javaikat elvették, ket magukat számzték. Gróf
Forgách Ferenez bibornok közremködésére, II. Mátyás parancsára, 1615-ben
újra behozattak Nagyszombatba és elfoglalták a Ker. Szent János-templomot,
a hozzátartozó telkekkel egyetemben. Azonban Bethlen ismét elzte ket, míg
végre II. Ferdinánd 1621-ben gróf Forgách Zsigmond nádor által végleg
bevezettette ket Nagyszombatba. 1628-ban Esterházy Miklós nádor 80 ezerre

rugó fejedelmi adományából, újra és nagyobbított alakban kezdték építeni a

rom számba men János-templomot s az építést 1660-ban szerenesésen
be is fejezték, 1637-ben pedig véglegesen kézbe kapták a túróczi prépost-

ságot is. A jezsuita-atyák mködésérl már elbb szólottunk. Itt csak azt

említjük meg, hogy a rend megszüntetése után a társház és a templom a

rokkant katonák menedékhelye, az egyetem épülete katonai kórház lett,

gimnáziumukat a benczések vették át 1784-ben s az kezdetben a ferenez-

rendiek, utóbb a rabváltó-szerzet kolostorában nyert elhelyezést, míg végre
Scitovszky János prímás a gimnáziumot nyolez osztályúvá emelte, elhelye-

zésére pedig az egykori jezsuita iskola helyiségeit visszaszerezte s vezetését

a világi papokra bízta. Ugyancsak 1854-ben visszaállította a jezsuita-kol-

légiumot és a rabváltók egykori kolostorában helyezte el.

Az orsoiya A Szent Orsolyáról nevezett apáczáknak a megye területén két zárdájuk
apaczak.

VQ^ ^ ggyj^- Pozsonyban, a másik Nagyszombatban. Ez utóbbi helyre

1724-ben jöttek az Orsolya-apáczák, Esterházy Imre prímás egyik rokonának
közbenjárására. Zárdájukat és templomukat is Imre érsek építtette és

utóbb Scitovszky primás kibvíttette. Pozsonyba az Orsolya-apáczák 1672-ben

Kollonich érsek közbenjárására telepedtek le, a magyar- és tótajkú ágostai

hitvallásúaktól elvett templom mellett. Zárdájukat 1731-ben Esterházy Imre
érsek építteté fel.

a pálosok. A pálosok hazafias rendjének fnöke Joanovics Pál, 1653-ban 12 szer-

zetes atya részére házat szerzett oly czélból, hogy a rend tagjainak alkalmuk
legyen a nagyszombati egyetem eladásait hallgatni s fleg a hittudomá-

nyokban nagyobb jártasságot szerezni. Mikor az evangélikusokat Nagy-
szombatból teljesen kiszorították, a tlük elvett templomot és iskolát, a város

tanácsa 1672-ben a pálosoknak adta át. A templomot azután a pálosok tel-

jesen helyreállították és Szent József tiszteletére szenteltették fel. Kolostorukat

1719-ben kezdték építeni. Fenntartásukat részint magánosok, részint a város

bkezsége biztosította. Eltöröltetvén 1786-ban a rend, kolostoruk a rokkant

katonatisztek menedékhelyévé alakíttatott át.

A pálosok egyik leghíresebb kolostora a máriavölgyi volt, mely a

rend eltörléséig, tehát 1786-ig, a rend általános perjelének, a helynöknek

és a rendi újonezoknak szolgált tartózkodási helyül. A kolostor a XVI.
század folyamán is szerzett fekvségeket. így 1515-ben kapták Szentgyörgyi

és Bazini Péter gróftól a Borostyánk várához tartozott Besztercze nev
birtokot azzal a kikötéssel, hogy a várat illet erdkben a vadászat örök

idre tilalmas legyen. Ezt a birtokot utóbb a Salm grófok foglalták el. a

kiknek ('vén 1696 táján a Pálffyak kezére jutott, míg végre hosszas pereske-
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dós mán, 18.000 forint kárpótlásban egyezkedtek ki Pálffy János Antal gróf

nejével, Nádasdy Teréz grófnvel. A pozsonymegyei Hódos község területén

L520-ban II. Lajos király adományozott a kolostornak néhány birtokrészt.

Ugyancsak II. Lajos ruházatra évenként '20, és naponként felajánlandó szent-

misére szintén évi 20 forintot utalványozott nekik s ezt az adományt
L527-ben Mária, az özvegy királyn is megújította. 1554-ben ünnepélyesen
beiktatattak a nagylóczi birtokba, melyet Csorba János végrendelete szerint

zálogjogon bírtak. Voltak szüleik a práesai hegyen, melyet cserében vettek

meg Balog Mihálytól egy récsei szlejük helyett. 1591-ben Fejérkövy István

nyitrai püspök Réesén egy udvarházat, 1671-ben Lipcsák György récsei

plébános egy stomfai szlt és ugyancsak egy másik Valtinger nev, récsei

szli adományozott a máriavölgyi kolostornak. Magánosok adományából
bírtak még szlket a grinádi Aizenberg-hegyen, a Galling-Pihetnek neve-
zeti dévényi szlhegyen és saját szorgalmukból a kolostorukat övez halmo-
kon. Ezenkívül is mind pénzben, mind terményekben és kisebb birtokrészekben

számos más adományban volt részük.

Említettük, hogy Rozgonyi György leánya, a pozsonyi gróf, késbb
Imre Szentgyörgyi gróf özvegye, 1471-ben nekik adományozta Pozsony városá-

ban bírt hossz ú-utczai nemesi házát az abban lév Ker. Sz. Jánosról nevezett

kápolnával egyetemben. Ez a még néhány év eltt is állandóan fehér barátok
házának nevezett nemesi udvar 1537-ben a lángok martalékává ln, mire
a rendfnök azt Kisternyei Ferencznek adta bérbe oly feltétellel, hogy
állítassa helyre, és ha a rendi káptalan helybenhagyja, örök idkre bírhassa;

ellenkez esetben és örökösei mindaddig megtarthassák, míg a rend a

helyreállítás költségeit meg nem téríti. A ház 1567-ben került vissza a
páJosok kezébe. 1674-ben surányi Sigray Ferencz, á boldogult atyjától a

máriavölgyi pálosoknak hagyományozott 2000 frtot oly hozzáadással adta át

a szerzeteseknek, hogy az a ház helyreállítására fordíttassék s a még fenn-
maradó összeg kamatra adassék, a ház kapuja fölé pedig az alapító neve
és ezímere vésessék. 1702-ben gróf Zichy Péter, a szomszéd ház birtokosa,

a kápolnát házával összeköt oratóriumot építtetett és kötelezte magát, hogy
míg életben marad, a kápolna helyreállítására annyi forintot fizet évente,

a hány éves lesz. Örökösei az oratórium jogát 500 forintal válthatták meg.
Végre a ház 1807-ben, csere útján 35.000 forint értékben, a vallásalap

birtokába jutott.

A pálos-rend eltörlése után a máriavölgyi kolostort és javait a vallás-

alap kapta, a melytl azután Schwarzenberg Frigyes herczeg vette meg.
A csodatév Mária-kép és Mária-kútja ma is megvannak és ezek révén
Máriavölgy az ország leglátogatottabb búcsújáró helye.

A csallóközi Szent Antalon Lippay György prímás 1660-ban kezdé építeni

'a Mária tartománybeli ferenczesek kolostorát. Az építést azonban 1677-ben
csak Szelepcsényi György prímás fejezte be, ki a kolostor fenntartására 4000
forintnyi tkét tett le. A kolostort II. József 1789-ben megszüntette, de
I. Ferencz 1809-ben azt ismét visszaállította. A kolostor temploma búcsújáró
hely, míg könyvtára sok becses középkori kéziratnak volt rzje.

A paulai Szent Ferencztl alapított paulánusoknak a megyében Somorja
mezvárosában volt kolostoruk. Betelepítésüket Széchenyi György prímás
javaslatára 1690-ben I. Lipót király rendelte el, s e végbl az érsek 30000
forintból álló alapítványt alkotott. Mindazonáltal a paulánusok csak 1721-ben
telepedhettek meg Somorján, a mikor a város földesurai, a Pálffy grófok,

III. Károly 1720-iki rendeletét foganatosították.

A kolostor és templom részére a paulánusok, 3900 forintért huszonhárom
polgári terhekkel járó háztelket vettek. Templomuk 1778-ban épült fel és

egyike a Csallóköz legdíszesebb épületének. Ugyanekkor épült fel elemi

iskolájuk és kolostoruk is. Azonban a paulánusok, kik közül négyen az
elemi iskolában tanítottak, ketten a hitszónoki, egy a betegápoló és egy a

gazdálkodó tisztjét töltötte be, csak rövid ideig maradhattak Somorján.
1786-ban II. József ket is megszüntette. Kolostorukat és templomukat a

városnak adta plébániai czélokra, remek kertjöket pedig elárvereztette.

A régi plébánia-templomot, mely a Csallóköz legszebb középkori memléke,
a császári parancs a somorjai reformátusok kezébe juttatta.

Szt. Antali
ferenczesek.

Paulánusok.



632 Pozsony vármegye története.

A rabváltó A rabváltó szerzetnek, melyet közönségesen a trinitáriusok-rendjének
o-ve területén Pozsonyban és Nagyszombatban voltnevezni, a

A kath. alsó

papság.

is szokás

kolostora.

A pozsonyi kolostort Kollonieh Lipót esztergomi érsek alapította.

L697-ben a Szent Mihály-kapun kívül lev Pongráez-bázban telepedtek

meg. 1700-ban pedig, a Kollonich érsektl kapott 4000 forinton és magánosok
adományaiból, a régi evangélikus temet szomszédságában, a Szent Mihály-
kapn eltt több házat vettek s azok helyén 1723-ban épült fel végleges
kolostoruk. 1716-ban királyi leirat útján, megkapták a régi evangélikus
temett s annak helyén felépítették két tornyú templomukat. Fennállásukat
fleg a kobáry István-féle 14.000 forintos alapítvány biztosította. A rabváltó-

szerzet kolostora és temploma gyors népszerségre tett szert a pozsonyi
polgárok között és 1782-ben bekövetkezett feloszlatásukig alig múlt el év,

hogy részükre valamely polgár kisebb-nagyobb alapítványt ne tett volna.

Templomuk 1854-ben plébániává alakíttatott át, míg kolostoruk helyén ma
a vármegyének ismételten restaurált székháza áll.

A nagyszombati kolostort a háladatosság emelte. Ugyanis a nagy-
szombati polgárok az 1710-ben pusztító pestisnek városuktól való szerencsés

elhárításáért készpénzben, ezüst-szerekben és egyházi öltözetekben tetemes
alapítványt tettek, a teljes és oszthatatlan Szenthál omság különös tisz-

teletének fokozására. Ezt a czélt a város polgársága, de meg Keresztély
Ágost herczegprímás úgy vélte legjobban elérhetnek, ha az alapítvány

révén a Szentháromságról nevezett rabváltó-szerzetet honosítja meg. Mivel
e tervet III. Károly helybenhagyta, a városi hatóság pedig annak keresztül-

vitelére három háztelket ajándékozott, jött létre a rabváltó szerzet nagyszom-
bati kolostora, míg templomául a reformátusoktól 1671-ben elvett templom
ln 1732 táján átalakítva. A rabváltó szerzet kolostora és temploma utóbb,

mint láttuk, a benczések, majd a jezsuita-atyák birtokába került.

Rendkívül érdekes és a pozsonymegyei vallásos életre jellemz fényt

vet a Draskovich György pozsonyi préposttól 1634-ben tartott egyház-
látogatási jegyzkönyvhöz írt jelentés, a melyre Kollányi Ferenez hívta fel

a figyelmet. A vizitacziót végz fesperes ugyanis nemcsak a plébániára és

templomra vonatkozó számadatokat sorolja fel, hanem saját, éles megfigyel
tehetségre valló feljegyzéseit és tapasztalatait is közli.

így megjegyzi, hogy Pozsonymegyében a lutheránusok épp úgy, mint
a katholikusok, csak reggel és este szoktak angyali üdvözletre harangoztatni

;

a kálvinisták csak este. A szentlelket nemcsak a magyarok, hanem a tótok

is magyar nyelven káromolták. Csallóközben alig volt eset, hogy valaki,

kivéve az elkelbbeket, az utolsó kenet szentségét felvette volna, Az egész

fesperesség területén alig volt templom, hol az örök-lámpa égett volna.

A lelkészked papságon — úgymond - meglátszik ugyan egészben

véve, hogy Pázmány ers keze rendet teremtett közöttük. Legtöbbje jámbor
és buzgó, a néptl kedvelt lelkipásztor. Egyesek azonban igazán meg-
botránkoztató életet folytatnak, ámbár a javulásra való szándékot ezektl sem
lehet elvitatni. így Pozsonyban egy Lrincz nev káplán volt, a ki valami

mulatság alkalmával tánczolt. E miatt a prépost három napra a toronyba

csukatta t, hol kenyéren és vízen kellett böjtölnie. A jelentés szerint ez a

fiatalember egészen megjavult. Ugyancsak Pozsonyban történt, hogy a hóhér-

hoz is elmentek énekelni s ennek legényeivel reggelig dorbézoltak.

Jesseni Gáspár, ki csak nemrég került ki a Pázmáneumból, zohori

plébános volt. Hirtelen haragú ember, a ki egyik tánczoló hívét bottal verte el.

Pedig - - mondja a prépost, ha kissé boros, maga is tánczra perdül.

A búrszentmiklósiaknak valami Máté nev, lengyel származású papjuk volt.

Ennek az volt a kedvtelése, hogy este, mikor már mélységes csönd ült a

falura, elvette puskáját és lövöldözött. Perneken Bajmóczi György volt a

pl ('bános, Zsarnóczáról került oda, a hol a Bocskay hajdúi elfogták és

levágták a füleit. Jó öreg ember volt, de nagyon szerette a bort s ilyenkor

sokat házsártoskodott. A czifferi plébános, ki elébb prédikátor volt, a temp-
lomban tartotta szalonnáját. A csötörtöki templom pedig valóságos lomtár

volt, telve kosarakkal és ládákkal, pedig errl a templomról maguk a kálvi-

nisták is dicsekedve mondogatták, hogy azt Szent István építtette. Itt két
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prédikátor mködött. Egy nmet és egy magyar és noha a magyarok túlnyomó

többségben voltak, a templomot mégis a német foglalta el, míg a magyar
prédikátor ..egy korcsmához hasonló helyiségben", a községházán tartotta

noklatait. Maga a fesperes ajánlotta a két prédikátornak, hogy oszszák

meg a templomot és egymásután tartsák benne az istentiszteletet,

Németvízgrubon, mely akkor Csataj fiókja volt, valami Mihály nev
veit prédikátor töltötte be a plébánosi állást, ki azonban sem misézni nem
tudott, sem a szentségek elírt szertartásait nem ismerte. A sárfi plébános

Hobaszich Pál. annyira idegenkedett a nktl, hogy a házába sem engedte

ket soha belépni. Pedig sokféle fegyver volt szobáiban, mondja a prépost,

a mi arra mutat, hogy valaha katona volt, A várkonyi plébános, Ugróczi

Mihály, maga aratta le gabonáját, vezette háztartását, etette tyúkjait. Hívei

különben azt mondották felle, hogy azért Isten szolgálatának is eleget tesz.

Tömérdek panasz volt Konyhai Pál prácsai plébános ellen. Nyers, meg-
törhetetlen és iszákos volt. Ideje nagy részét korcsmában töltötte, s ha
hazulról eltávozott, pénzét a szentségházba zárta. A kántorral folyton hadi-

lábon állott, mindenkivel pörlekedett, de házánál a szakácsné parancsolt.

Mondják és ezt mentségül hozták, hogy mikor Szent-Benedeken volt plébános,

a törökök elfogták és maszlagot itattak vele.

Szereden a katholikusok a legjobb viszonyban éltek a protestánsokkal.

Az 500 fbl álló lakosság nagy része az új tanokhoz szított s volt is egykor
prédikátorjuk ; ele mert földesuruk, Thurzó gr. katholikus lett, nekik is meg
kellett hunyászkodniuk. Szentbeszédre eljártak és szívesen hallgatták a

plébánost, Pálfalvai János esztergomi kanonokot, de a mise ell elszökdöstek.

A csallóközi Kürtön - - úgymond a fesperes — az a feltn, hogy a luthe-

ránusoknak és kálvinistáknak golyvájuk van, és hogy az egykor oly szép

tomplomban szabadon jártak-keltek a lovak, a tehenek és egyéb barmok.
Csölösztn a kálvinisták elfoglalták a katholikus templomot, de mikor a

szenior és a prédikátor Szent István képét az oltárról el akarták távolítani,

k maguk tiltakoztak a leghangosabban.
A pozsonyi prépostok sorában 1526-tól a következ neveket találjuk : 1526— 1555.

Újlaki Ferencz. — 1555— 1563. Draskovits György, a késbbi zágrábi püspök, majd kalocsai

érsek és gyri adminisztrátor. — 1563— 1574-ig Forgách Ferencz gr., a nagy történetíró,

ki egyúttal nagyváradi püspök is volt. A prépostságot még halála eltt elhagyta és kül-

földre vonult. — 1575—1584. Badéczi István nagyváradi, majd egri püspök. — 1585— 1586.

Hetesi Pethe Márton szerémi, váezi, majd 1587-tl nagyváradi, 1598-tól gyri püspök és

ulóbb kalocsai érsek. — 1586— 1601. Monoszlay András, utóbb veszprémi püspök. — 1602

—

1609. Náprdgyi Demeter erdélyi püspök, ki 1606-ban veszprémi püspökké lett. 1609— 1616. gr.

Pálffy Miklós, ki Pázmánynyal szemben egyesek jelöltje volt a primási székre. — Az
lemondása után 1618— 1625. Balassi/ Tamás író, Pázmány leglelkesebb híve, de egyébként
erszakos természet ember. Utóbb váczi püspök lett. -- 1625—1636. Filistáli Dávid Pál
váczi, majd veszprémi püspök. — 1630—1635. Trakostyáni Draskovics György váczi püspök.
Lemondván a prépostságról, gyri püspök lett. — 1635 -1637. Orbovai Inkusits György szerémi
vál. püspök, utóbb veszprémi (1637), majd egri (1642) püspök. — 1637—1646. Kopcsány
Mihály, egyúttal váczi püspök. — 1646—1647. Kisdy Benedek, utóbb egri püspök. — 1648

—

1650. Püsky János, miután a csanádi, majd nyitrai püspökségekrl lemondott. 1649-ben
kalocsai érsek lett. — 1651—1653. Bohonczy István. — 1653—1654. Lamody Mihály. — 1654-

ben Tarnóczy Mátyás. — 1655— 1658. Zongor Zsigmond. -- 1658— 1660. gr. Pálffy Tamás, ki

egri püspökké neveztetvén, lemondott. 1660—1663. Szentgyörgyi Ferencz — 1663—1668.

Szegedy Lénárt, az egyházi ének nagy mívelje, egyúttal erdélyi püspök. 1670-ben egri

püspök lett. — 1669—1679-tl gr. Pálffy Tamás másodízben ; egyúttal nyitrai püspök. —
1679—1685. Kdhnánczay János — 1685—1696. Szcnczy István. — 1697-ben Nádasdy Miklós.
— 1898—1712. Yolksa János Ottó gr., 1710-tl veszprémi püspök. — 1712— 1732. Csiky Imre
gróf, egyúttal kalocsai érsek és bibornok. — 1733—1747. Forgách István Pál gr. 1747

—

1754. Kolai Zbisko Károly, utóbb szepesi prépost. — 1755—1760. Batthyány József, a késbbi
prímás és

u
bibornok. — 17t'0— 1773. Bajthay Antal br., egyúttal erdélyi püspök. — 1773

—

1776. Berchtoldt Ferencz gr., utóbb els rozsnyói püspök. — 1778—1788. Felbiger János. —
1788—1790. üres. — 1790-1793. Dujardin Károly br. — 1794-1809. Sóder János. —
1809-1822. Zimányi Ignácz. 1823—1826. Straiter József érseki helynök. — 1827—1838.
Gojzesti Madarasy Ferencz. — 1839—1845. Adamkovics Mihály. — 1846—1857. Csebi Pogány
Béla. — 1858—1866. Viber József. — 1866-ban Jekelfalusy Vincze, csakhamar székesfejérvári
püspök. — 1867—1871. Kisfaludi Lipthay András. — 1872—1889. Rónai/ Jáczint. — 1890—
1895. Dankó József. — 1895—1898. Knauz Nándor. — 1898—1904. Br. Horeczky Ferencz.

Tudvalév dolog, hogy a XVI. században már Magyarországban is a protestan-

elterjedt a protestantizmus. Egyes hatalmas furak, kik az új eszméket czél- terjedése,

jaikra alkalmasabban kihasználhatóknak látták, mint az si katholiczizmus
megmásíthatatlan elveit, egész lélekkel azon voltak, hogy az új vallás el-
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terjedéséi elmozdítsák. A török hódoltság folytonos elrenyomulása, mely
a protestantizmusnak, mint szövetségesének, természetes támasza volt, a sok
belháború és pártoskodás, a k;ilh. egyházmegyék és plébániák elárvulása,
a kath. papság lazulni indult erkölcsei, mind-mind oly mozzanatok, melyek
a protestantizmus gyors térfoglalásának kedveztek. így történt, hogy csak-
hamar az egész országban elterjedt az új tan, st tetemes részében túlnyomó
erre tetl szert.

A kei felekezet, a helvét és az ágostai, kezdetben nem volt valami
igen elesm elválasztva egymástól. Csak a XVII. század els éveiben kezddött
az antagonizmus, mely utóbb tág ellentéteket teremtett és végleges szakadást
eredményezett. 1608-ban Dobronoki szuperintendens, ki Kálvin tanait vallotta,

Pozsonyban a két felekezet kibékítését czélzó értekezletet akart létrehozni,
azonban fáradozása kudarezot vallott, mert Luther hívei az értekezleten meg
sem jelentek.

A pozsonymegyei rendek között 1540 táján kezdett Luther tana er-
sebben terjedni. Els ízben ugyanis, az 1548-ban Pozsonyban tartott ország-
gylésen léptek fel szabad vallásgyakorlat iránti kérelmökkel. II. Miksa
igyekezett ugyan a pozsonymegyeieket a szakadástól visszatartani és egy
1564-iki iratában figyelmezteti ket, hogy jó katholikusok maradhatnak, ha
mindjárt a két szín alatt való áldozáshoz ragaszkodni is kívánnak. Azonban
Bornemisza Péter, ki Szereden hirdette elször az új igét, a Salm grófok
támogatásában bizakodva, mindent elkövetett, hogy pozsonymegyei hívei

meg ne tántorodjanak. maga mondja: „Az ország eltt a gylésben prédi-
káltam és a Maximii császár tiltását meg nem fogattam az pap tanácsi
szerént." Bornemisza, ki utóbb (1573) semptei prédikátor és Salm Gyula gr.

udvari papja, meg a dunáninneni kerület els ref. szuperintendense volt,

tollal és szóval hatalmas agitácziót fejtett ki az új tanok mellett.
A
HkJs

a

ók
ge" Nagyban elmozditá a protestantizmus ügyét a megyében az a körül-

terjeszkedése meny, hogy 1552-tl kezdve Pozsony grófja és fispánja, Salm Encius
evangélikus vallású fúr lett, ki a fispánságot a család részére egy idre
biztosította. 1575-ben különösen Salm Miklós gróf és Esterházy Ferencz
alispán buzgólkodtak a protestantizmus terjesztése körül. A megyebeli furak
közül a protestáns vallás hívei és buzgó terjeszti voltak még ez idben a

Balassák, a Fuggerek, Kollonicsok, Ungnadok, Esterházyak, Révayak és

Czoborok. Különösen a Wittenbergában tanult Esterházy Tamás, Illésházy

István nádor és a Thurzók hatalmas védszárnyai alatt fejldött ki a megyében
a protestantizmus és pedig oly arányokban, hogy úgyszólván nem volt nagyobb
község, hol nemcsak híveik, de iskolájuk, prédikátoruk ne lett volna.

Az 1608-iki egyezkedés sikertelen volta arra bírta a magyar érzelm
prédikátorokat, hogy külön magyar egyházat szervezzenek. 1613-ban Semptén
gyltek egybe Kürty István szenior elnöklete alatt az alsómagyarországi vár-

megyék prédikátorai és kiválóbb hívei, és kimondották a magyar és német
egyházak kettéválasztását, megválasztván a magyar evangélikus egyház
szuperintendensének Gönczy Miklós lévai, utóbb szeredi lelkészt, szeniorokká

pedig Perina Boldizsár, Dianovics János, Somogyi Mátyás prédikátorokat,

A semptei gylés Thurzó Szaniszló nádor védnöksége mellett és személyes

jelenlétében folyván le, határozatai ellen a Duna és Vág mellékén senki

tiltakozni nem mert. Gönczy utódja a szuperintendensségben 1622-ben

I irunswik Tóbiás galgóczi és ennek utódja Sárosy Bálint apaji meg majtényi

prédikátor lett, a kivel azután hosszú idre a pozsonymegyei fraternitás

magyar szuperintendenseinek sorozata be is zárult.

Ezen három szuperintendens idejében, 1613—1660-ig, a következ ágostai

evang. lelkészségek voltak a megye területén : Bazin, Szent-György, Modor,

Pozsony, Nagyszombat, Cseklész, Csötörtök, Dévény, Galánta, Grmavia.

Szent-János, Lévárd, Malaczka. Szent-Miklós, Récse, Somorja, Szencz, Szomo-
lány, Apácza, Stomfa, Szerdahely, Szered, Szent-Ábrahám, Apaj, Baka. Bar.

Beszterze, Bresztovány, Csataj, Csölöszt, Deáki, Diószeg, Jakabfalva, Jóka,

Gurab, Német-Gurab, Gútor, Haszprunka, Hódos, Jányok, Keresztúr. Kajál.

Csallóköz-Kürt, Hidas-Kürt, Láb, Limpach, Nagy-Mácséd, Majtény, Misérd.

Páka, Pernek, Pruck, Puszta-Födémes, Puszta-Vezekény Tallós mellett.

Remete, Rosindol, Szeli (Fels- és Alsó-) Selypé, Szegh, Széleskút, Nagy-

Súr, Tallós, Taksony, Vizkelet, Zavar és Zámoly.
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X kálvinista

egyház.

A protestáns egyház most elsorolt községei közül az 1613-iki semptei

határozat alapján szervezett magyar szuperintendenczia körébe tartoztak:

Cseklész. Gralánta, Szent-János, Szencz, Szerdahely, Szered, Szent-Ábrahám,
Baka. Bár, Csölöszt, Deáki, Diószeg, Jóka, Gurab, Gútor, Hódos, Jányok,
a kél Kürt. Nagy-Mácséd, Majtény, Páka, Puszta-Vezekény, Remete, a

két Szeli, Selyp, Szegh, Tallós, Taksony, Vizkelet és Zavar. Magyar és

német prédikátorral is bírtak: Csötörtök és Somorja, Pnszta-Födémesen pedig

magyar és tót lelkészek voltak.

Pázmány Péter fellépésével a pozsonymegyei fnrak nagy része vissza-

tért az si katholikns vallásra. Ennek következtében, kivált mikor a katho-

likus Pálffyak erösebb gyökeret vertek a megyében, a protestantizmus talaja

is megingott.

1626-ban a detreki uradalomból, 1644-ben a csallóközi nagyobb uradal-

makból, 1631-ben a stomfai uradalomból zettek ki a prédikátorok. Lelkészsé-
geik száma oly annyira megfogyott, hogy már csak a sz. k. városokban és

Somorján, Gurabon, Csatajon, Pruckon, Gútoron és Limpachon voltak állandó

prédikátoraik. Az 1708-iki országgylés, az 1681 -iki országgylés végzéseinek
figyelembevételével, már csak a következ pozsonymegyei helységekben
rendeli el a templomok visszaadását: Nagy-Lévárd, Modor, Nagyszombat,
Szent-György, Bazin, Somorja, Fels-Szeli, Egyházfalva, Jóka, Deáki, Zsigárd,

Szerdahely, Taksony, Német-Gurab és Csataj. Ezeket is, mint az ország-

gylés illet rendelkezése mondja, azért és csak annyiban kell a protestán-

soknak visszaadni, mert és a mennyiben ott saját költségükön emelt tem-
plomai vannak.

A kálvinista egyház pozsonymegyei hívei a somorjai kerület közvetí-

tésével a dunáninneni református szuperintendens fhatósága alá tartoztak.

Idvel úgylátszik az evangélikusok magyar kerületének hívei is lassanként
Kálvin tanaihoz hajoltak, úgy hogy a szorosan vett lutheránusok csak a sz.

k. városokra és azok németajkú környékére szorítkoztak. Nagyszombatban
azonban már Kálvin hívei állottak ersebben. A barsi zsinaton részt vettek
a kálvinisták közül Czene szenczi prédikátor, Csutári András mosonyi
prédikátor és a somorjai kerület szeniorja, Taksonyi Péter szerdahelyi, Patkó
Tamás deáki, meg Rátkai György nagyszombati prédikátor.

Pozsonymegyében a kálvinistáknak legersebb és legvirágzóbb eklé-

zsiájuk a nagyszombati volt, a mit szenczi Molnár Albertnek, Kálvin tanai e

legügyesebb és legtanultabb képviseljének köszönhettek, a ki szövetkezvén
az épp oly tanult, mint áldozatkész nagyszombati polgárral, Asztalos András-
sal, nagy irodalmi sikereivel és fáradhatatlan buzgalmával, 1603 táján

szervezte az eklézsiát. A Bocskay-féle felkelés idején Hollósi Márton lett

Nagyszombat prédikátora, kinek vezetése és Illésházy védelme alatt kizték
a kálvinisták a ferenezrendieket kolostorukból és templomukból s azokat a
maguk részére lefoglalták. Ezt a templomot és kolostort ugyan igen hamar
vissza kellett adniok, de azért lábukat, a túlnyomó kath. többség tiltakozása,

ellenére is, ersen megvetették és 1672-ig a városban önállóan szervezve
maradtak.

Pozsony városában az evangélikus egyház csak 1606 táján nyert szerve-

zetet, de annál rohamosabban terjedt el. Ez évben épült els iskolájuk az
evaneellkuS0f

akkori Búza-piaczon, a városháza közelében. Templomuk, a mai Megváltó-
templom helyén, annakeltte polgári ház, a Behm Balázs háza állott. Ezt
a házat utóbb megszerezte a város és 1616-ban átadta az evangélikus gyüle-
kezetnek, hogy abban istentiszteletet tarthassanak. Ennek helyén épült azután
1637—38-ban az evangélikusok új és fényes temploma, a melyben 1638
decz. 20-án hangzott el az els lutheránus hitszónoklat. Az építést Segner
felügyel vezette s az egész építkezési költség mintegy 23.000 tallérra

rúgott. Két évvel késbb, az Orsolya-apáczák mai templomának helyén ima-
házat emeltek a magyar szuperintendencziához szító hívek is. 1647-ben a
német hitközség az elbbi iskola és a templom mellé hatalmas gimnáziális
jelleg iskolát épített.

A hatalmas lendületnek indult egyházat azonban 1672-ben végzetes
csapás érte, mely sok idre vetette vissza annak teljes kifejldését. Tudjuk,
hogy Pozsonyban az ott mködött rendkívüli törvényszék Ítéletei következtében
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ez iilö tájban igen izgatott hangulat uralkodott. Legizgatottabbak voltak ter-

mészetesen a protestánsok, mert hiszen a Pozsonyban elítéltek legnagyobb
része protestáns nemes volt. Természetes az is, hogy mind az udvarban,
mind a királyi tanácsosok körében a legnagyobb bizalmatlansággal, de éber
figyelemmel kísértek minden mozgalmat, minden gyanúsabb gyülekezést,
Már pedig a pozsonyi evangélikusok 1671/72-ben sokat gyléseztek. Templo-
mukban jöttek össze, mint mondák, azért, hogy egy évek óta engedetlen
hívk megrendszabályozása, esetleg a gyülekezetbl való kizárása fölött

tanácskozzanak. Mivel azonban e tanácskozások, melyeken a lutheránusok
és így a város legelkelbb polgárai vettek részt, szorosan zárt ajtók mögött
folytak s a titkolódzás jellegével bírtak, csakhamar mindenféle mende-mon-
dákra, gyanúsitgatásokra adtak alkalmat. Mondogatták, hogy a város taná-

csának többsége evangélikus lévén, összeköttetésbe lépett a protestánsok
ügyéi támogató törökkel, és hogy az Érsekújvárt ostromló török vezérnek
három évi adómentesség mellett a várost átadni akarják. Mi volt igaz

e beszédben, mi nem, azt ma eldönteni nehéz. Tény, hogy felkeltette a bécsi

udvar haragját és romlást hozott az evangélikusokra.

A kormány vezet férfiai úgy határoztak, hogy egyelre nem lépnek
fel erszakos eszközökkel, hanem arra való hivatkozással, hogy az evan-
gélikusok királyi engedély nélkül királyi telekre építették templomukat és

iskolájukat, követelték ezen épületek bezárását és átadását. E követelés

végrehajtásával, esetleg erszak alkalmazásával is, a királyi helytartó, Szelep-

csényi György prímás bízatott meg.
Szelepcsényi a váczi és pécsi püspököket bízta meg, hogy a királyi

parancsot vigyék meg a város elöljáróságának és ha lehetséges, intézzék el

azzal békésen az ügyet. A tanács azonban vonakodott a királyi parancsnak
eleget tenni, st az evangélikusok fejszékkel felfegyverkezve elállották templo-
muk ajtaját és valósággal ellentállásra készültek. A tagadó választ a világi

és egyházi urak gyülekezete, kiket Szelepcsényi az ügy megbeszélése miatt

palotájában összegyjtött volt, nagy felháborodással fogadta és elhatározta,

hogy a protestánsok vezérét, a lázitó Vitnyédit el fogja záratni. Az evan-
gélikusok viszont gyorsan egybegyltek és követséget menesztettek I. Lipót-

hoz, hogy neki megtámadtatásukat elpanaszolják. Velk ment Vittnyédi is.

Pálffy Miklós gróf idközben kiadta Vitnyédi ellen az elfogatási paran-
csot és annak végrehajtását Göszinger János várnagyra bízta. A várnagy
katonái Prenkirchen táján érték utói a követséget. Vitnyédit elfogták, a

többit szabadon bocsátották. Midn azonban másnap a jégtl zajló Dunán
áthozták a foglyot, az idközben nagy számmal egybegylt polgárság er-
szakkal kiszabadította kezökbl és diadalkiáltások között vitte a városháza
elé. A városi tanács azonban megszeppent. A nép erszakoskodásának elre
látható rossz következményeit tehát azzal igyekezett enyhíteni, hogy a

kiszabadított Vitnyédit a nála megjelent Pálffy grófnak azonnal kiszolgáltatta.

Márczius 18-án megjelent az evangélikus iskola eltt Szomolányi
Benedek pozsonyi kanonok, mint homo regius és Vattay István kir. ügy-
igazgató, mint biztos. A királyi helytartó parancsával jöttek, hogy az iskolát

és templomot átkutassák. Az evangélikusok azonban Vattayt, ki már beha-
tolt volt az épületbe, kidobták, Szomolányi eltt úgy csapták be a kaput,

hogy karja két helyen is eltört. Idközben mindenünnen eljöttek az evan-
gélikusok, ki fegyverrel, ki bottal, fejszével és egyéb eszközökkel felfegyver-

kezve és dühökben reátámadtak az arra békésen haladó, vagy ott álldogáló

katholikusokra. Még az asszonyok is részt kértek az utczai háborúból és

hamuval kevert sót hintettek a közeledk szeme közé, miközben éktelen

gúnyolódásokat és szidalmakat vittek végbe. Valóságos utczai harcz fejldött

ki, melyet a Schütz vezetése alatt megjelent katonaság csak nagynehezen
tudott elfojtani.

Ez az inczidens azután végleg eldöntötte az evangélikusok sorsát.

Nemsokára ers hader jelent meg a városban s azt teljesen elfoglalta, a

kulcsokat a katonai parancsnok vette magához, a polgároknak minden lépé-

sét pedig ellenriztette. Szelepcsényi, kir. helytartói minségben, a királyi

parancsnak ellenszegül evangélikusok vezeti és lázítói ellen, május 23-án

a nagyszombati kir. tábla eltt felségsértési pert indított. A tábla gyorsan
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járt el és június 20-án már kimondotta, hogy az evangélikusok templomai
és iskolája a fiskusra száll vissza, a bujt ugatásban bnösöknek talált pol-

gárok pedig fej- és jószágvesztésre ítéltetnek. I. Lipót július 11-ón meger-
sítette ugyan ezt az ítéletet, de a jószágvesztésre nézve azt rendelte, hogy
elbb a fiskus véleményét kell kikérni, a halálbüntetésre nézve pedig a vég-

leges döntést fenntartotta. Az ítéletet július 18-án reggel 6 órakor Kollonich
kamara-elnök az úgynevezett „Zöldház"-ban hirdette ki. A két templomot
és iskolát azonnal lefoglalták és a két prédikátort Reisert meg Jutoriust,

mint idegen illetségeket, a városból, egész Magyarországból és az örökös
tartományokból örökre kitiltották.

Mária Terézia 1774-ben- új templom építésére adott engedélyt az evan-
gélikus egyháznak. Nagy lelkesedéssel fogtak a munkához és a következ
évben már állott a nyolez oszlopon nyugvó, eredeti architektúrájával szépen
ható templom.

Az evangélikus iskolának 1714-ben Bél Mátyás lett a rektora, a kinek
a vezetése alatt a liczeum fénykorát élte. A késbb beállott tespedésbl az
1777-ben kiadott Ratio educationis rázta fel az evangélikusokat. 1783-ban
uj épületet emeltek az iskolának, mely 1811-tl a liczeum nevet vette fel.

Az abszolutisztikus korban egy 1851 szept. 11-iki rendelet magánintézetnek
nyilvánította a liczeumot és éveken át nem tarthatott érettségi vizsgálatokat.

Mindazonáltal 1855-ben új, kényelmesebb épületet emelt az iskola számára.
Az els érettségit végre ismét az 1861—62. tanévben tartották meg. 1882-

ben a theologiai tanfolyam önnálló akadémia lett, míg végre a közoktatás-
ügyi kormánynyal 1895-ben kötött szerzdés abba a helyzetbe hozta az evan-
gélikusokat, hogy az intézet számára új, impozáns és minden tekintetben

mintaszer épületet emelhettek. A XVII. század közepe óta fennálló Alum-
neum pedig, ma, a fiskola szomszédságában emelt és 1901-ben befejezett

díszes épületben, mint 120 növendék elhelyezésére alkalmas internátus foly-

tatja üdvös mködését.
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A XIX. SZÁZAD ELEJÉTL, 1847-IG.

'ozsony vármegye, mint az ország legnyugatibb vármegyéje, melynek
nagyszámú és értelmes nemességét megersítette az országgylésekre
összesereglett nemesség is, sok tekintetben vezérszerepet játszott

az országban. A mint azt látni fogjuk, a vármegye a szabadság eszméjéért
lándzsát tört; az alkotmány megsértése ellen, túlzás nélkül, de mindig eré-
lyesen felszólalt és átérezve annak a helyzetnek visszás voltát, mely szerint

a volt jobbágyok most már nemcsak adóznak, de katonai szolgálatot is

teljesítenek, mely kötelesség egyúttal jogalapja is volt a nemesség adómen-
tességének, lassanként, jóformán észrevétlenül, mindig jobban és jobban
megadóztatta önmagát, iparkodott javítani a jobbágyok sorsán és e részben
annyira haladt, hogy midn 1848-ban a törvényhozás a közteherviselés elvét

kimondotta, ez a változás csak annyiban volt érezhet, hogy a törvény a
robotot megszüntette s a nemességre aligha hárított nagyobb adóterhet, mint
a mekkorát az már elzetesen különféle czímek alatt önként elvállalt volt.

Emez állításokat bizonyítják a vármegye közgyléseirl felvett jegyz-
könyvek és különösen a követeknek adott utasítások.

A XVIII. század végén és a XIX. század elején jóformán mindig csak
adót és katonát szavaz meg az országgylés, a mely áldozatok ellenében a

vármegye csak az alkotmány megtartására és a magyarság fejlesztésére adott

utasítást a követeknek, de — a mint törvénytárunk bizonyítja — ezt a törekvést
siker nem koronázta.

tiK^Zlt
^ érdemesnek tartjuk egykorú szóhagyomány és Wertheimer Ede

„Ausztria és Magyarország története a XIX. század els tizedében" ezím
mve nyomán megjegyezni, hogy ámbár a fispáni minségben a vármegye
élén álló Pálffy család tagjai aulikus szempontból eltte jártak még a többi

mágnásainknak is, Pálffij Lipót gróf, a nemesi felkelés vezére, 1805. nov.

7-én díszmagyarban megjelent a francziák Köpcsény melletti táborában,

és figyelmeztette a franczia parancsnokot, hogy itt a semleges Magyarország
kezddik. Felszólalására Davous proklamácziót bocsátott ki, a mely szerint a

franczia nem harczol a magyarok, hanem csak az osztrák császár ellen.

Azt is megemlítjük, hogy a gyri, helyesebben kismegyeri ütközetben
(1809 jun. 14.) Pozsony vármegye nemessége elég dicsséggel vett részt.

Ugyanis olgyai Olg>/atj Boldizsár l felkel fhadnagy nagyszámú franczia

katona, ' élelmiszer, podgyász, ló és a hadipénztár elfogásáért magas katonai

1 Az olgyai Olgyay-csal&d, mely családfáját az els település koráig- fel tudja vinni,

Pozsony vármegye történetében nagy szerepet játszik. 1824 ben Olgyay Zsigmond alispán-

A múlt század 40-es éveiben Olgyay Titus volt fjegyz, követ, alispán, 1861-ben ismét alispán-

Az 50-es években és 62-ben a nagytebetség és igen jellemes embert magas bivatalokkal

kecsegtették, azonban inkább megfogta az eke szarvát, bogy nagyszámú családját csekély

jövedelmébl fenntartbassa, de a csábításoknak mindig rendületlenül ellentállt. Ugyanilyen

jellemes ember volt Olgyay Lajos szolgabíró és több ízben országgylési képvisel, valamint

•lgyay Miklós, kir. törvényszéki bíró, kinek fia Árpád, jelenleg tiszti fügyész. Ifjabb

Olgyay Zsigmond táblabíró és képvisel volt, fia Oszkár, mint ny. államvasúti ffelügyel
Pozsonymegyében gazdálkodik.
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rendjelet, az L810. évi szept. 3-án tartotl megyei közgylésen pedig Csiba

Dávid nemesi felkel, a megye rendéinek jelenlétében, vitézségi érmet kapott.

K'i/lcrieli Ferencz gróf az ugyanakkori &62. sz. alatti feljegyzés szerint már
korábban L00 arany jutalmai ígért annak a pozsonymegyei felkelnek, a ki

elsnek kap vitézségéri kitüntetést. Beváltotta-e ezt az ígéretét, az a megyei
feljegyzésekbl nem tnik ki.

A nemesi felkelés ügye egészen a 30-as évekig sokszor foglalkoztatta

a vármegyét, egyrészl azért, meri a szegény nemesek felfegyverzése és a

vármegye területén való élelmezése a vármegyét terhelte, a vármegyének
pedig pénze nem lévén, az esztergomi káptalantól vett föl 1805-ben 8000 frtot,

a mely adósságnak miként leend törlesztése sok fejtörést okozott a vár-

megyének; másrészl meg azért, mert a mint azt az 1832. évi márcz. 10-én
tartott ülésben hozott határozat bizonyítja, a kormány a nemesi felkelést

minden áron be akarta illeszteni az álló hadsereg keretébe, s többek között

azt kívánta, hogy minden nemes két évig tényleg szolgáljon a hadseregben,
mi ellen a vármegye rendéi ersen állást foglaltak; kifejtették, hogy mily
hátrány volna ez a nemes ifjakra nézve, a nem nemesekkel szemben és

e helyett azt javasolták, hogy megyénként vagy bizonyos kerületenként állít-

sanak fel egy-egy központi fegyverraktárt s a nemességet idnként rövid
ideig tartó, de az álló hadseregtl elkülönített hadgyakorlatokra hívják be.

Mivel azonban a nemesi felkelés a XVIII. század elejétl kezdelleg már
túlélte magát, ezen a téren újítás nem történt.

Megemlítend még, hogy az 1809. évi május 3-án tartott ülésben
600 lovas felkel tel fegyvérzése iránt történik intézkedés, és hogy az 1811. évi

április 20-én tartott közgylés feljegyzése szerint a nemesség lusztrálása

nyomán kimondotta a vármegye, hogy 45 lovas és 825 gyalogos nemesi
felkelt állíthat ki; végre, hogy az 1816. évi febr. 1-én tartott ülésen fel-

olvasott nádori leirat szerint a nemesi felkelésben részt vett és erre önként
jelentkez tisztek hasonló rangban átvétettek a rendes hadseregbe.

A magyar nyelv ügye ersen foglalkoztatta a megye rendéit. Az 1805-iki
n
A
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országgylésen a rendek latin helyett már magyar nyelven írnak föl a
királyhoz

; a perek a törvényszékeknél magyar nyelven folytathatók. A király

megígérte az 1792. évi VII. és IX. törvényczikk végrehajtását, a mely szerint

csak magyarul tudók alkalmazhatók a kinevezés alá tartozó hivatalokba;
de mindemez intézkedések végrehajtása nagyon lassú lépésekkel haladt elre,
a mint ezt a megyei levéltárban lev feljegyzések is bizonyítják.

Pálffy Lipót gróf, fispáni helytartó, 1810. évi április 9-én magyar
nyelven tartott beszéddel foglalta el állását, de, úgy látszik, fleg csak azért,

hogy a megye rendéiben kedvet keltsen a jogokat sért királyi leiratok

végrehaj tilsára. Az 1811. évi aug. 5-én készült követ-utasításokban erélyes
hangon szorgalmazzák a rendek a magyar nyelv jogainak elismerését, az 1815.

évi febr. 15-én tartott gylésben pedig a rendek kimondták, hogy „a nemzeti
nyelvnek gyarapítása iránti gondoskodás arra emlékezteti a karokat és rendeket, hogy
már régen eltelt légyen az az id, melyet még 1806-ban a magyarul nem tudó
némelyügyészek tekintetébl olyképp határoztak meg, hogy két esztend múlva minden-
nem törvényes állapotoknak magyar nyelven kellessék eladatni és folytattatni.

Ehhez képest, minthogy még az is, a ki a nemzeti nyelvnél az idegent jobban
kedvelné, erltetés vagy erszak ellen okosan éppen nem panaszkodhatna, de egyéb-
iránt is, a tamilt megyebeliek közül alig, vagy legalább kevesen volnának, a kik

a hazai nyelvben elég alkalmatosan nem írnának és beszélnének ; ehhez képest a
törvényes dolgok is, valamint szinte minden egyéb állapotok a megyénél magyar
nyelven folytattatni rendeltetnek és ezen végzéseink szoros megtartására mind
a bírák, mind a felek köteleztetnek.'''' — A vármegye maga szolgáltatta erre a

jó példát, a mennyiben jegyzkönyveit már 1807-ben magyarul vezettette.

Igaz, hogy a jegyzkönyvekben ilyen kifejezések olvashatók: „tudomány
fejében szolgál" (tudomásul szolgál), „tzhányó csapatok" (tüzérek) „böcsü-
letl 'i tisztviselk" (tiszteletbeli), „vonaték" (kivonat), „köztudományul véve",
„példázmány", „napkönyv", „nyelvtenyésztés", „emésztési adó", (fogyasztási),

„rosszá hagyás", (rosszalás), „hangászat", „ment himl", „növendék katona"
(újoncz), „újoncz-ügyész" (joggyakornok), mely szavak némelyike azonban
tökéletesebb a ma használatban levknél. A jegyzk ezenkívül gondosan
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kerülték az idegen szavak használatát. Elképzelhet az öröm, midn
18 IS. aug. 24-én a helytartótanács valamely közömbös ügyben magyar
nyelven telelt a vármegyének. Ennek bizonyítására szolgálhatnak az 1818. évi

aug. 24-én 722. sz. a. hozott határozatnak következ szavai: ..Ezen kegyes

intézet <> legnagyobb bizonyságul szolgálna az iránt, hogy a nemzeti nyelvben

a lc<is:t>tTi'ényeseüb tárgyakban is alkalmatosan lehet a remek szavakat és kife-

éseket ejteni és ennélfogva már a múlt gyléskor állapodtak volna meg
a megyebeli rendek, hogy kivéve azon tárgyakat, a melyek iránt kegyes közben-

járás iránt kéretik meg a helytartótanács, minden egyebekben a fölirások magyar
nyelven történjenek. Es az ez iránt ugyanakkor megrendelt és elbocsájtott alázatos

jelentés a jegyzkönyvbe igtattatni rendeltetett a következ szavakkal :"
. . .

(Következik ezután egy szépen szerkesztett felirat.)

Az 1825-ben összehívott országgylésre, valamint a késbbiekre kiadott

követi utasításokban mind erélyesebb hangon szorgalmazzák a rendek a

magyar nyelv terjesztésérc alkalmas eszközöket, 1831. jan. 4-én pedig kül-

döttséget rendelnek, melynek feladata arra való eszközökrl gondoskodni,
hogy a magyar nyelv a vármegyében mindinkább terjesztessék, s végzésileg

kimondták, hogy kivéve a felírásokat és a külföldi hatóságokhoz intézett

megkereséseket, minden elintézés magyarul történjék ; más nyelven szerkesztett

beadványokat hivatalból vissza kell utasítani és az uradalmakat felszólítani,

hogy az úriszékek jegyzkönyveit, st számadásaikat is magyar nyelven
vezessék. Egyúttal jegyzkönyvbe vették, hogy Zichy Károly gróf és Esterházy

Károly gróf uradalmaiban az egész ügykezelés magyar nyelven folyik. Itt

érdemes megemlíteni a szlavóniai Vercze vármegye átiratát, melyben a

megkeres vármegye a magyar nyelv terjesztése iránt intézkedéseket kíván.

(1832. máj. 21.) 1 A megye rendéinek s a többi törvényhatóság követeinek
buzgólkodása csakhamar megteremtette a sikert, mert a követek 1835. decz.

4-én jelentik, hogy az országos rendek kimondották, hogy vitás esetekben

jövre a törvények magyar szövege lesz az irányadó, a mit a vármegye rendéi

helyeslleg tudomásul vettek. 1837. május 8-án a vármegye elhatározta, hogy

még a katonaságtól sem fogad el ezentúl német nyelven szerkesztett megkereséseket

és errl a katonai hatóságot értesítette. Ennélfogva már 1838. máj. 14-én

a katonái bíróságnak német nyelven és Szakolcza városának latin nyelven
küldött levelét a vármegye elintézetlenül visszaküldte. Ugyanakkor Bartakovics

Béla érseki helynök értesítését, hogy a lelkészeket az egyházszámadásoknak
magyar nyelven való vitelére utasította, tudomásul vette. Ugyanúgy nov. 9-én

jegyzkönyvbe vette, hogy Pálffy Ferencz gróf nyárasdi és szomolányi
uradalmaiban, az Esterházyak cseklészi uradalmában, a nagyszombati káptalan

és Motesiczky Pál uradalmaiban az ügykezelés nyelve a latin, Ullmann (késbb
Szitányi) Mórieznál, a Pálffyak vörösköi uradalmában, a bnhuniczi és Motesiczky

István uradalmában német. Ezeket és a többi uradalmakat is, melyekben
idegen nyelven folyt az ügykezelés, felszólították, hogy a czifferi és vedrdi
Zichyek példájára a magyart tegyék az ügykezelés nyelvévé, decz. 10-én

pedig felkérték a nádort, hogy a megyével magyarul levelezzen. Ezeket a

felszólításokat, illetleg kérelmeket a megye rendéi 1839. nov. 2-án ismételték

és ugyanakkor utasították a követeket annak a kieszközlésére, hogy az ország-

gylés jövre a királyhoz is magyar nyelven írjon fel; 1842 júl. 4-én pedig

a helytartótanácshoz írtak fel annak a visszás állapotnak a megszüntetése

iránt, a mely szerint a vármegyébl újonezozott, Sándor czár nevét visel 2-ik

ezred katonáinak a pap az evangéliumot és a felsbbség a napiparanesot

tót nyelven hirdeti ki. 1844 nov. 9-én utasították a megyei adószedket,
hogy jövre a katonáknak csak magyar nyelv nyugtatványokra fizessenek.

A kanczellária ama határozatával szemben, hogy a törvényeket az országban

dívó különféle nyelveken [kinyomatja, a vármegye a fordítások terjesztésére

ismételten megtagadta a közremködést, azzal a megokolással, hogy ez csak

zavarokat idézhet el.
Anyagi áldozatoktól sem riadt vissza a vármegye, midn a magyarság

megersítésérl volt szó. így 1821 aug. 26-án utasította a vármegye tiszti-

1 A kolet, a mennyiben a szövegbl ennek ellenkezje ki nem tnik, mindig a tár-

gyalás napját jelzi.
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karát, hogy Körösi Csorna

Sándor utazásának elmoz-
dítására a vármegye terü-

letén hathatós eszközökkel
gyjtést rendezzen. A Nem-
zeti Színház is gondosko-
dásuk tárgya volt, a mit az

1815 febr. lö-én kelt hatá-

rozat bizonyít, melylyel a

tisztviselk a színház szá-

mára való gyjtésre utasít-

tatnak, a minek meg volt a

kell eredménye, a mennyi-
ben az 1816 márez. 15-én

kelt jegyzkönyv szerint

Stermenszky János hegyen-
túli fszolgabíró 413 frtot

és késbb 245 frtot küldött

be. Az 1818 jún. 15-én és

1820 április 17-én kelt ha-
tározatok bizonyítják, hogy
a vármegyének állandó

gondja volt a gyjtések
folytatására. 1837 aug. 21-én

ismét 636 frt 50 krt küldtek

ily ezélra Pestre. Jellemz
és a vármegye rendéinek
gyakorlati felfogását bizo-

nyítja az 1839. évi jul. 1-én

kelt jegyzkönyv tartalma.

A követek ugyanis jelentik,

hogy az ország nemeseitl
viselend 1 millió peng frt

megajánlására van az or-

szággylésen indítvány. A
terv szerint 400.000 frt a

Nemzeti Színházra, 400.000

frt a magyar nyelv terjesztésére szükséges intézetekre, 200.000 frt pedig
a Magyar Tudományos Akadémiára volna fordítandó. Erre a következ
utasítást kapták a követek: „Ámbár a rendek a Magyar Tudós Társaságnak
és a magyar színháznak a magyar nyelv kimüvelödésére és pallérozására való

hatását elismerik, ott mindazáltal, a hol nyelv nincsen, annak kimvelését lehe-

tetlennek és ennélfogva a nyelv terjesztését elzleg szükségesnek tartván, e ezélra

minden intézkedéseket, a melyek a magyar nyelv terjesztésére szolgálnak, el-

mozdítani, egyúttal pedig preparandia iskolákat fölállítani és azokba alkalmatos

iskolamestereket és falusi jegyzket képeztetni szükségesnek vélik, minélfogva a
követ urak azt, hogy a megyebeli rendek a Magyar Tudós Társaságnak és szín-

háznak gyarapodására a mostani körülállásokban még semmit sem ajánlanak,

kinyilatkoztatják egyszersmind, hogy a fönnebbi ezélra minden iparkodásukat oda-

fordítani fogják, hogy a magyar nyelvnek általános elterjedéséhez szükséges költ-

ségeket, annyit, a mennyi kívántatni fog, megajáljaiiak." Utóbb, 1844 február

26-án ugyancsak a népnevelés elmozdítása érdekében utasítást nyertek a
követek, hassanak oda, hogy alapul véve a népesedés arányát, a katholikusok 10,

az ágostaiak 2, a reformátusok 3, a görög-keletiek pedig 4 tanítóképz-intézetet
nyerjenek államköltségen. A népiskolákra is volt gondjuk, a mit bizonyít az,

hogy 1837 febr. 2-án örömmel vette tudomásul a vármegye, hogy Zichy Károly
gróf Czifferen magyar népiskolát alapított, Esterházy Károly gróf pedig Sze-
reden, a hol 76 gyermek jár állandóan iskolába s állandó küldöttséget rendelt

ki, melynek feladata volt a népnevelés ügyét ellenrizni.

De a katonaság megmagyarosítására, illetleg a magyar államnak a
katonaság körében való érvényesülésére is kiterjedt a vármegye figyelme.

A RÉGI POZSONYI ORSZÁGHÁZ.

Magyarország Vármegyéi éi Városai : Pozsony vármegye. íl
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Az ország rendéi — a követeknek 1831. évi jan. 3-án tett jelentése szerint —
1830-ban elhatározták, hogy a kormány által 10 évre kért 28.000 újonczot csak

(nsct a föltétellel szavazzák meg, hogy „az 1792: X. törvényczikk és az 1807: I.

törvényczikk nagyobb foganatossága eszközlése végett a magyar és határrz seregben

egyedül magyar tisztek alkalmaztassanak és ezek közi a többi ausztriai birodalomnak

seregeitl külön lépcsönkénli fölebbmenetel a tisztekre r.ézve megengedtessen
1

"

.

A király a magyar tisztek kinevezését kilátásba helyezte ugyan, de külön
elmenetel iránt nem rendelkezett. A rendek fentartották követelésüket, mire
a nádor elegyes ülésben azt a nyilatkozatot tette, hogy „minekutána Ö Felsége

a fennálló törvények eszközlését megígérte, a nádor 38 esztendk lefolyása alatt

tett szolgálatainak jutalmát veendi, ha a rendek ezen kívánságuknak további

-'ligetesétl mostan elállani fognak". Erre az ország rendéi a nádor kérelmére
megszavazták az újonczokat, a kik közül Pozsony vármegyére 1822 esett,

- A jegyzkönyv fogalmazásából kitetszik, hogy a vármegye rendéi nem
lelkesedtek nagyon a hadsereg tényleges állapotáért. 1832. évi november
11-én utasításul kapták a követek, hogy szorgalmazzák a magyar katona-
ság hazaszállítását. Hasonló utasítást adtak 1847 okt, 18-án, különösen
hangsúlyozva a magyar tisztek kinevezését mind a hadseregnél, mind a határr-
vidéken, melynek polgárosítását szorgalmazták.

A nemzet mindig sérelmesnek tartotta azt, hogy az uralkodóház tagjai,

kik iránt pedig nehéz idkben kimutatta tántoríthatatlan hségét, oly ritkán

mutatkoznak az ország területén belül, nyelvünket meg nem tanulják, a mi
az ország fejldésére nagy hátránynyal jár. Ezt tekintve, a vármegye rendéi
1830 aug. 11-én utasításul adták a követeknek, hassanak oda, hogy a király

és trónörökös az év egy részét hazánkban töltse. 1832 nov. 15-én ugyancsak
annak szorgalmazására utasították a követeket, hogy az öreg király legalább

idnként, a megkoronázott V. Ferdinánd ifjú király pedig állandóan hazánkban
tartózkodjék. Ferencz királynak 1835-ben bekövetkezett halála után a vár-

megye rendéi oly hathatósan követelték azt, hogy Ferdinánd az ..ötödik"

czímet használja, hogy midn 1835 okt. 5-én Pálffy Ferdinánd Leopold gróf

új fispáni helytartó kinevezési okirata fölolvastatott és ebben Ferdinánd
király elsnek volt czímezve, a vármegye rendéi kemény eszmecsere után.

csak gyakorlati szempontból és óvás mellett egyeztek bele abba, hogy a

fispáni helytartó a kinevezési okirathoz csatolt esküminta értelmében

I. Ferdinándnak tegye le az esküt.

^Sefintfa- Mint a többi törvényhatóságok, úgy Pozsony vármegye is nehéz küz-
icedések eiien delmet folytatott 1813—1825-ig a sérelmes intézkedések : az újonczozás.

adómegajánlás, devalváczió, az adónak ezüstben való fizetése, a só árának
felemelése, az országgylés össze nem hívása, szóval az alkotmány rendel-

kezéseinek teljes figyelmen kívül hagyása ellen. Ebben az idszakban a

kormányszéknek az volt a szokása, hogy a törvénytelen intézkedéseket

tartalmazó leiratok ketts borítékban érkeztek a vármegyéhez. A bels borí-

tékon lev azzal az utasítással, hogy ez csak a gylés napján bontandó fel. így
volt czímezve az 1811 márcz. 15-én tárgyalt leirat, mely szerint a bank-
jegyek értéke Vs-ére száll le, a mit a vármegye részérl hatalmas tiltakozás-

követett. Erre április 22-én rosszalást tartalmazó királyi leirat volt a válasz,

mire a vármegye felirattal felelt, kifejezve benne azt a törvényes álláspontját,

hogy a kérdés csak országgylési határozattal intézhet el. Erre a feliratra

természetesen újabb leirat érkezett jún. 18-án, melyre újabb felirat ment.

Aug. 15-én, szept. 16-án, nov. 25-én egy-egy zárt levélhez volt szerencséje a

vármegyének ; ezekre ismételt felirat intéztetett a királyhoz, az országgylés
is összegylt, de csak azért, hogy újonczokat ajánljon meg s a sérelem

továbbra is megmaradt. 1822 okt. 15-én két leirat érkezett, meljTekben ki volt

fejezve az a vélemény, hogy mivel „úgy a császári hadak, mint a magyar
katonaság'

1 ezüstben kapja fizetését, jogos az a követelés, hogy az adó jövre
ne bankóban, hanem ezüstben fizettessék. A leirat ügyében összehívott gylés
rendkívül zajos volt, a mit az 1541. sz. a. hozott határozat bizonyít, mely
szerint: „A fispán úr a legutóbbi közgylés alkalmával e tárgy (t. i. a

leirat) fölvételében némelyek által tett sérteget és alaptalan kiabálások iránt

való tiszteletlenséget jelentvén, az ügyészi hivatal ilyen esetekben tiszti köteles-

ségére figyelmeztettetik. Mivel a vármegyének nem állott módjában az, hogy
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BARTAL GYÖRGY.

a becsi kormány által a valuta tekintetében

tett és életbeléptetett intézkedések végrehaj-

tását megakadályozza, ismételt erélyes hangú
felterjesztések után a törvénytelen rendele-

teket végrehajtotta.

Hasonló bajok voltak a törvénytelen

újonczozás elrendelésével is. így 1812 július

16-án a fispán leiratot mutatott be, mely
szerint a Napóleonnal kötött szövetség követ-
keztében 311 újonczot kellene kiállítani. A
vármegye, hivatkozással az 1504 : I. és 1791

:

XIX. törv.-ezikkrc, az újonczok kiállítását

megtagadta. A fispáni helytartó a kérelem
teljesítését szorgalmazta, mire: „voltak is

némelyek a statusok közül, a kik a fispán
úr vélekedéséhez hozzájárultak, de a többség
ellentmondott. Látván a gróf adminisztrátor

úr, hogy többszöri sürgetésére és kérelmére
is. a Karok változatlanul megmaradtak véle-

ményük mellett", a többség határozatát ki-

mondta azzal a hozzáadással, hogy önkénte-
sek és pénz elfogadtatik.— 1813 április 18-án
ismét érkezett egy fejedelmi leirat, melyben
a vármegyétl gabona, ló, vágómarha és 335
újoncz követeltetik, ezenkívül a zsidóktól 12

katona. A vármegye azonban, .,habár a f-
ispán úr minden kigondolható és tehetségé-

ben lev móddal iparkodott a rendeket meg-
gyzni", a kívánságot határozottan megta-
gadta és felírt ; de május 17-én, újabb fejedelmi leiratra mégis teljesítette a
fejedelem kívánságát. 1814 jan. 31-én ismét királyi leirat érkezett segedelemért
s 1427 újoncz kiállításáért. A rendeletet óvás mellett végrehajtották, de
szorgalmazták az országgylés összehívását. 1815 máj. 15-én ismét fejedelmi

leirat érkezett újonczok és adó megszavazása iránt. A leiratban a fejedelem már
elismeri a nemzetnek az adó és újonczok megszavazása iránt való jogát, de
tekintve a veszedelmet, szorgalmazza az újonczok kiállítását és a segítség meg-
szavazását. A vármegye korábbi határozatához képest kijelenti, hogy a rendeletet
végre nem hajtja; de kész önkéntes adományokat elfogadni és ily értelemben
felír. Aug. 1-én a fispán panaszszal telt beszédet mond, melyben eladja,
hogy önkéntes adomány czímén mindössze csak 50 mér rozs, 50 mér zab
és 73.308 forint folyt be, a mi alig egy ötöde a kívánt összegnek. Ezért
erélyesebb intézkedést szorgalmaz, a mit azonban a vármegye rendéi annál
inkább megtagadtak, mert ugyanakkor érkezett egy ketts boritékú királyi

leirat, melynek tartalma az volt, hogy a só mázsája 2 írttal drágább lesz.

Ez ellen az intézkedés ellen is erélyes feliratot intéztek a királyhoz, de azért

a só olcsóbb nem lett. 1816 febr. 1-én az ország által egy hó alatt kiállítandó
60.000 újoncz iránt érkezett leirat, ugyanúgy 1821 jún. 25-én ismét törvény-
telen újonczozás szorgalmaztatik. A vármegye fölír a törvénytelenség ellen,

mire november 29-én királyi leirat érkezik, melyben a felség kijelenti, hogy
„elfoglaltságánál fogva" most nem tarthat országgylést, de majd ennek is

megjön az ideje. Erre a vármegye kijelenti, hogy önkéntes toborzás ellen

nincs kifogása, de az újonczozásnál hivatalosan részt venni nem fog. Utóbb
azonban meggondolva a dolgot, egy 1822 május 15-én érkezett leirat követ-
keztében az újonezozást óvás mellett elrendelte.

Végre a király 1825-ben az országgylést összehívta, melyre Pozsony
vármegye követekül a tudós beleházi Bartal Györgyöt és a liberális kisjókai

Tahíts Gáspárt 1 küldte. A sérelmek azonban csakhamar még egy újabbal
szaporodtak, mert az országgylés panaszló feliratára a király azt válaszolta,

1 A kisjókai Takáts családnak tagja Gáspár, az 1825-iki országgylésen követ volt és
a legliberáhsabb irány híve. 1828-ban alispán lett. Ambrus és Kálmán 1861. és 67-ben.

szolgabírák voltak.

41*
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hogy ö hajlandó ugyan tanácsosait esetröl-esetre meghallgatni, de rendelkezéseit

jövre is mindig tiszta lelkiismerete és meggyzdése szerint fogja tenni. Ez az
alkotmányinál és a királyi hitlevéllel homlokegyenest eílenkez álláspont

a rendeket annyim elkeserítette, hogy Pozsony vármegye a legtöbb vár-
megyével egyetértöleg 1S25 nov. 29-én azt az utasítást adta követeinek, hogy
„ezen, a kormányzást határozottan fenéklö állítmányok visszavonásáig bármely
hasznos törvénynek megállapítása szükséqtelen és haszontalan, a követek tehát

mindaddig, a míg Felsége által ezen állítmányok vissza nem vonatnak, semmi-
nem munkálkodásba ne ereszkedjenek"' . A nádor belátta a helyzet nehéz voltát

és közbenjárónak ajánlkozott, a minek meg lett a sikere, mert a király egy
„Doluit paterni cordi nostro" kezdet leiratával sajnálatát fejezte ki a félre-

értés fölött és kijelentette, hogy az alkotmányt híven megtartani kívánja.

A vármegye rendéi, meghallgatva e tárgyban a követek jelentését, a
király Leiratát azzal vették tudomásul, hogy ennek tartalma nem a királyi

kegyelem kifolyása, hanem e nyilatkozat megtételére a király esküjénél fogra

kötelezve volt és ezt jegyzkönyvbe is vétették. Különben, hogy az 1825-iki

országgylésen az intéz köröknek mennyire nem tetszett a szabad-

elv áramlat, az kitnik abból, hogy Takáts Gáspár szabadelv irányban
magyarul felszólalván, az elnökl nádor rendreutasította t a következ
emlékezetes szavakkal : „Jam dictum est ablegato comitatus Posoniensis, uthac
re supersedeat, et si hanc rem adhuc semel attingerit, iubebo dominationem
vestram hinc exisse". (Magyarul : Már figyelmeztettem Pozsonymegye követét,

hogy errl a dologról többé ne szóljon, és ha a kérdést még egyszer érintené,

parancsolni fogom, hogy helyét hagyja el.)

sajtóSabadsfg. A szólás- és sajtószabadság érdekében kemény harezokat vívott a vár-

megye. Már 1823 január 23-án utasítást ad a követeknek, hogy a sajtó-

szabadság érdekében állást foglaljanak. 1836. évi május 4-én ismét utasítja

ket, hassanak oda, hogy a megyei és országgylésen tartott beszédekért

senkit se lehessen felelségre vonni, a mely jog úgy is megilleti a nemest

a Hármaskönyv II. részének 69. czíme és az 1635. évi LXXXIX., az

1625. évi LXIL, és 1723. évi LVII. törvényezikk értelmében. Különösen

nagy hatással volt a vármegye közönségére a követeknek az a jelentése,

mely szerint Wesselényi Miklós báró a szatmári gylésen tartott beszédéért

htlenségi perbe idéztetett, Balogh János, Bars vármegye követe hasonlókép

perbe fogatott. Még nagyobb elkeseredést szült Pest vármegyének az az érte-

sítése, hogy a felségsértéssel vádolt országgylési ifjakat fegyveres kézzel

elfogták, katonai rizet alatt tartják, ügyük tárgyalása titkos ülésben foga-

natosítatott, véd ügyvédjeiknek pedig esküt kellett tenni arra, hogy a

titkos ülésben hallottakat senkivel közölni nem fogják s ez által a vádlot-

takat a szabad védelemtl megfosztották. Po-

zsony vármegyének e tárgyban elfoglalt állás-

pontja következtében július 2-án királyi leirat

érkezik a vármegyéhez, a mely a rendeket

meginti, hogy a felírásokban ezentúl tisztelet-

teljesebb hangot használjanak, mert „Az ügyek

nem a levelezések száma, hanem bels értékük cs

az igazság szerint fognak elintéztetni" . A ren-

dek mindazonáltal kijelentették, hogy hatá-

rozatukhoz ragaszkodnak és magukat királyi

leiratokkal nem engedik kormányoztatni.

Augusztus 21-én a kanezelláriától érkezett

hasonló tartalmú leirat, a melyet azonban a

rendek egyszeren félretettek. Ez alkalom-

) ból, egyszersmind Bars vármegyének ama
panasza következtében, hogy az országgylé-

sen mondottakért egyeseket htlenségi perbe

fogtak, a követeket a legszigorúbb eljárásra

utasította a vármegye. Pest vármegye gy-
lésén Ráday Gedeon gr., országgylési követ

ugyanebben a tárgyban erélyes hangon be-

somogyi Antal. szedet mondott, a mit Bécsben olyannyira
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rossz néven vettek, hogy a megyéhez egy
királyi leirat ment, a mely szerint Rádaynak
az országgylésen megjelenni nem szabad
és ha ezt mégis megtenni merészelné, szán-
dékában meg fog akadályoztatni. Erre a fel-

háborodás tetpontra hágott. Pest vármegye
panaszos átiratával a többi törvényhatósá-
gokhoz fordult és mivel a leveleket a postán
rendszerint elsikkasztották, azokat kéz alatt

küldötte meg a megyéknek. Pozsony vár-
megye székháza ekkor rossz karban lévén,

a

gyléseket többnyire a vidéken tartották. 1839.

évi június 12-re Somorjába volt a közgylés
kitzve. A gylésen Pálffy Ferdinánd Leo-
pold gr., fispáni helytartó elnökölt, ott volt

a két alispán is. Bittó Rém 1 és Németh János.

-

A fjegyz felolvasta Pest vármegyének Ráday
gr. ügyében érkezett panaszos levelét. Elkese-
redett vita keletkezett. A fispán és vele a

konzervatív párt emberei feliratot akartak a
koronához intézni, ennek ellenében az ellen-

zék vezérszónoka, a tüzesvér Somogyi Antal, 3

olyan határozatot javasolt, mely a vármegye
követeinek megtiltja a tanácskozásokban való

részvételt mindaddig, míg az országos sérelem orvoslást nem nyer. A sza-

vazással megállapított többség a határozat mellett foglalt állást, a fispán
mégis a felirati pártnak a többségét jelentette ki. Az els alispán újra össze-

számlálta a szavazatokat és megállapította, hogy a felirat mellett a fispán
szavazatának beszámításával csak 30-an, ellenben a határozat mellett 34-en
foglaltak állást. Ekkor Benefai Bacsák Miklós, 4 tiszti fügyész kelt föl, a ki

különben nem tartozott a túlságosan liberális elemek közé és állásából

GROF APPONYI GYÖRGY.

1 A sárosfai Bittó család, mely seit a telepítés koráig fel tudja vinni és min-
dig e vármegyében élt, mindenkor nagy befolyást gyakorolt Pozsony vármegye mkö-
désére. 1828-ban Bittó Béni alispán volt, s azután követ. Fiai közül István volt miniszter-
elnök, nem szerepelt a vármegyében. Ellenben Béninek legidsebb fia Kálmán, a 40-es
években a megye al- és fjegyzje. 1861-ben és 1867—72-ig alispánja, nagy tekintélynek
örvendett a vármegyében. 1873-ban képviselvé választották. Mint nyugalmazott honvédelmi
miniszteri tanácsos balt meg 1897-ben. Kálmánnak fiai: István és Dénes tekintélyes megyei
birtokosok. Kálmánnak fivére Béni, a megyei jegyzi karnak volt 1861-ben kiváló tagja.

1867-ben fbíró lett, késbb országgylési képvisel. Ma is vezérszerepet játszik a vár-
megyeházán és mindama körökben, a hol megfordul.

- A nyéki Németh család állandóan résztvett Pozsony vármegye közéletében. Vendel
táblabíró volt; János 1832-ben alispán, 33-ban követ, 37-ben ismét alispán; Sándor 48-ban
fbíró, 1861 és 67 után haláláig tekintélyes vármegyebizottsági tag volt. Dezs jelenleg
fszolgabíró, Aladár pedig az alispáni iroda vezetje.

3 Derghi Somogyi Antal (született Vizkeleten 1811-ben), régi megyei családnak nagy-
tehetség sarja kora ifjúságától kezdve a vármegye ellenzékének vezére volt. A fispán
1833. február 11-én „jeles ildomossága és a törvénygyakorlás ideje alatt tanúsított dicséretes

iparkodása és alkalmaztatása tekintetébl", tiszteletbeli jegyznek nevezte ki ; de késbb
szabadelv irányzata a fispánt boszantotta és ezért lemondásra kényszerítette. 1844-

ben követnek volt kijelölve, de -az ers fispáni nyomás elbuktatta. Tevékenységét azután
Pzatmár vármegyében fejtette ki. 1848—49-ben a képviselház tagja és Kossuth ren-

dületlen híve volt. Emigrált és Máltában nyelvtanítással kereste kenyerét. 1867-ben hazajött,

de a politikai életben már nem vett részt, hanem, bár kissé rendszertelenül, tudományos
búvárkodással foglalkozott. Neve 1902-ben ismét forgalomba került a hírhedt Karacsay-
kodex tartalmának megvitatása alkalmából. Sokan azt állították, hogy a kódexet gyártotta.

de a kik az öreg urat ismerték, meg vannak gyzdve arról, hogy nem volt csaló, hanem
tán is egyike a megcsalatottaknak.

4 A benefai jBacsáfc-család már a XVII. században alispánokat adott a vármegyének.
Bacsák Miklós a 30-as évektl kezdve 48-ig tiszti fügyész volt s mint ilyen, pártatlan

igazságszeretetével s ügybuzgalmával tnt ki. Pia Pál (született Szászon 1836-ban) 1861-ben
aljegyz, 67-ben fjegyz, 73-ban alispán lett. Utóbbi két hatáskörében rendkívüli szervez-
képességének adta jelét. 1880-ban megvált az alispáni székti és a Pálffy hg.-féle hitbizomány
jószágkormányzója lett és mint ilyen a nagyon rossz anyagi körülmények közt lev uradalmat
teljesen rendbe hozta. Fivére István szászi birtokán gazdálkodik. A család egyik tagja,

Bacsák Kálmán a 80-as években mint árvaszéki elnök halt mea-

.
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folyó kötelességére hivatkozva, felszólította a fispánt, hogy a határozatot a
többség akaratának megfelelen hirdesse ki újra. A fispán azonban kíván-
ságának teljesítését megtagadta s föltéve süvegét, a gylést berekesztettnek
mondta, azután maga melle véve a két alispánt, elhagyta a termet. A megye
rendéi együtt maradtak és Somogyi Antal több törvényre és megyei határo-
zatra hivatkozva bizonyította, hogy a fispánnak nincs joga a gylést érdem-
leges határozat meghozatala eltt feloszlatni. Erre a rendek Dóka László 1

fbírót helyettes alispánnak kikiáltván, elnöklete alatt folytatták a gylést.
Elször is Apponyi György 2 és Chernél Ferencz táblabírákat, Jankó Mihály
fjegyzt, Bacsák Miklós fügyészt, Földes Joakim 3 fbírót és Bittéra János
esküdtet Szápáry Sándor gr. elnöklete alatt kiküldték oly czélból, hogy a
fispánt visszahívják a gylésbe. Midn pedig a küldöttség eredménytelen eljá-

rásáról tett jelentést, a szavazatok újból való összeállítása után kimondották a

rendek, hogy a követek mindaddig, a míg a sérelem orvosolva nincs, az országos

tanácskozásokban részt nem vehetnek. Azután a jegyzkönyv hitelesíttetvén,

berekesztették a gylést, a melyen a tisztikaron kívül 2 frend és 19 tábla-

bíró is részt vett. A fispán panaszt emelt vármegyéje ellen s már július

1-én királyi leirat érkezett a vármegyéhez, a melyben határozatáért megdor-
gálják, és a rendeket utasítják, hogy a tanácskozást zavaró egyéneket puha-
tolják ki és tegyék meg ellenük a törvényes lépéseket. A vármegye a
királyhoz intézett feliratban sajnálatát fejezi ki azon, hogy a felség a vár-
megyét a fispán egyoldalú feladása következtében megdorgálta, de kijelenti,

hogy a vármegye közönsége részérl szabálytalanság nem történt. A fispán
követett el törvénytelenséget, midn a gylést ok nélkül berekesztette.

Kifejti annak káros következményeit, ha a fispánnak joga volna a neki nem
tetsz többség láttára a gylést feloszlatni és kéri a fispánt arra utasítani,

hogy jövre ilyen törvénytelenségeket ne kövessen el. Erre nov. 2-án
egy semmitmondó kanczelláriai leirat érkezett, a vármegye óvást emelt
az ellen, hogy a fispán törvényes eljárásra utasítást nem kapott, a mire az

ügy elintézést nyert, annyival is inkább, mert Ráday Gedeon gróf a további
kellemetlenségek elkerülése végett lemondott követi állásáról.

A szólás- és sajtószabadság védelmezése érdekében az 1847-ig tartott

országgylések mindegyikére utasítást kaptak a követek.

A lengyel forradalom kitörése és a nemzeti mozgalom elnyomatása után

a vármegye saját kezdeményezésére, vagy más törvényhatóságok megkeresé-
sére, 1831 júl. 4-én és nov. 21-én a lengyelek érdekében felírt a királyhoz

és 1832 jan. 23-án kimondotta, hogy a követek is ilyen értelemben való

eljárásra utasíttatnak.

Érdekes a vármegyének 1832 november 15-én hozott határozata, mely-
ben utasításul adta a követeknek, szorgalmazzák a frendiháznak oly módon
való átalakítását, hogy addig, a míg a tényleg jogosultsággal bíró frendek
élnek, ezek jogaikat el ne veszítsék ugyan, de jövre a frendiháznak tagjai

csak olyanok lehessenek, a kiknek legalább 50 egész jobbágytelkük, vagy
ennek megfelel birtokuk van és e mellett évenként legalább 6 hónapig az

országban laknak, továbbá a frendek száma lassanként 120-ra apasztassék,

az országgylés költségeit pedig a nemesség viselje. Az 1838 máj. 13-án

kiadott követi utasításokban pedig ki van mondva az az óhaj, hogy a követ

addig, a míg küldi föl nem mentik t, hivatalt ne vállalhasson. 1844 febr.

26-án kimondotta a vármegye, hogy a követek igazolása jövben is föltét-

lenül a küldk hatáskörébe tartozzék. Ugyanakkor azt is kimondották, hogy
a külföldön lakó magyarok aránylagos adóval rovassanak meg, mert ezek

.,az ország pénzét külföldre czipelik, a mely dolog hazánkra nézve annál fölötte

1 A Z>ó/ca-család a XVIII. században már szerepelt. Egyik tagja, Mihály, 1800 körül

fbíró volt, úgyszintén ennek fia, a föntemlített László, 1848 eltt fbíró és táblabíró

volt, jelenleg D.Sándor vármegyei közigazgatási gyakornok, a M. Közmveldési Egyesület

aljegyzje.
2 Apponyi György gr. életrajzi adatait más helyen közöljük.
3 A gútori Földes- család Pozsonymegye történetében szép szerepet játszik. Föld'"*

Joakim a múlt század 30-as és 40-es éveiben a vármegye fadószedje és helyettes alispánja

volt, 67-ben tevékeny megyebizottsági tag. Ennek most is életben lev fia, Gyula, a pozsonvi

lasági egyesület és ügyvédi kamara alelnöke, a pozsony-vármegyei Dunaármentesítö
társaság igazgatója, a honvédegylet elnöke.
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FÖLDES GYULA.

Tcárosalb legyen, mivel azoknak más útoni

lisszaszivárgása nem remélhet, s ennélfogva

az ebbl ered nagy veszteség az adó által né-

mileg pótoltassék" . 1844 szept. 30-án a vár-

megye a követeknek utasításul adta, hogy
az siség eltörlésére törekedjenek.

Az ipar és kereskedelem íöllendítésé-

nek ügye szintén foglalkoztatta a várme-
gyét. Szamos követi utasítás található a

jegyzkönyvekben az iránt, hogy a köve-

tek a Magyarország és Ausztria között

fennálló és hazánkra oly káros határvámok
megszüntetését vagy legalább a vámtételek
méltányos átalakítását szorgalmazzák. A
hitel elmozdítása czéljából pénzintézet ala-

kíttassék s a czéhrendszer helyett a szabad
ipar lépjen életbe. (1826 júl. 10.) Örven-
detes tudomásul vették a királynak azt az

igéretét, hogy a magyar hadcsapatok szük-

ségletei „honi kézmvesek által szerkesz-

tessenek". (1831 jan. 3.) 1830 aug. 11-én
a kereskedelemnek föllendítését, 1843 ápr. 21-én a kereskedelem szabaddá
tételét, az siség eltörlését és az úrbéri örökváltság megengedését adták a

követeknek utasításul. 1844 decz. 9-én a „védegylet" támogatását és azt

határozták el, hogy a vármegye minden szükségletét hazánkban elállított

czikkekkel fogja fedezni.
1

;

Számos határozata van a vármegyének, a mely kimondja azt, hogy az

adózó nép újabb terhekkel meg nem róható. A közteherviselés elvét már
1832 nov. 15-én, 1834 febr. 3-án, 1839. júl. 1-én és 1844 febr. 26-án kelt

határozatokkal kimondotta a vármegye és részben alkalmazta is.

1833 aug. 11-én tárgyalták a Budapesten alkotandó lánezhíd megépí-
tése tárgyában kirendelt bizottság jelentését. Köztudomású, hogy a lánezhíd

építésével Széchenyi István grófnak az a terve is volt, hogy a nemesség a

vámmal megadóztassák és ezzel a közteherviselésnek behozatalára az els
lépés megtörténjék. A vármegye küldöttsége ennél a kérdésnél abból a szem-
pontból indult ki, hogy „hazánkban a kereskedés a leggyarlóbb állapotban

van s addig, a míg ezen a bajon segítve nem lesz, annál inkább fölösleges

ilyen költséges váhalatba belekezdeni, mert a tervezett hid jóformán csak a

Pest és Buda közt való kereskedelmet fogja elmozdítani, ennek a czélnak
pedig a fönnálló hajóhíd is megfelel. Igaz ugyan, hogy jégzajlás idejében ezt

a hidat kiszedik, de ekkortájban az utak olyan gyalázatos karban vannak,
hogy a közlekedés teljesen megakad. Ily czélnak a fönnálló szabadságok és

kiváltságok sikerét ideiglenesen is fölfüggeszteni annál kevésbbé volna taná-

csos, hogy a hasonlatosságból vonandó következtetésnél fogva más ilyetén

esetekben is a sarkalatos szabadságok korlátozása kívántatnék" ; ezt a kül-

döttségi jelentést a vármegye rendéi magukévá tették. Ilyen irányú hatá-
rozat a vármegye jegyzkönyveiben nem található több és hogy ez a hatá-
rozat sem fejezte ki a vármegye közvéleményét, az kitnik az 1835 decz.

14-én hozott határozatból, melylyel a követek jelentésének elintézéséül tudo-

másul vétetett az, hogy az országos rendek a lánezhíd megépítését elhatá-

rozták ; de kitnik ez abból is, hogy a megye rendéi már elzleg és késbb
is sok olyan költség viselését elvállalták, a melyeknek fedezésére kötelezhetk
nem voltak.

így, midn 1822 júl. 1-én jelentés érkezett be arról, hogy Nagyszombat
vidékén ragadós betegségek fordulnak el, küldöttség rendeltetett ki a baj

megszüntetése czéljából s már 1824 márcz. 8-án határozott a vármegye az

iránt, hogy Nagyszombatban kórházat állít fel, még pedig az adózó nép meg-
terheltetése nélkül. 1824 okt. 4-én, a király nevenapján, volt Nagyszombatban
a kórháznak díszgyléssel egybekötött alapk-letétele. J 825 júl. 11-én jelentés

érkezett be arról, hogy a kórház fölépült és rendeltetésének átadatott. Ez a

Ipar és

keres-
kedelem.

A közteher-
viselés elve.
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siker jóformán kizárólag' a fiatal alispánnak, Beleházi'Eartal Györgynek 1 volt

az érdeme, a ki az ügyet melegen felkarolta s a megpendített eszmét elég

gyorsan meg is valósította annélkül, hogy az üdvös intézmény megalkotá-
sában az adózó nép megterheltetett volna, a mennyiben a kórház építési

költsége - - 36,367 frt 17 kr — és még néhány ezer forint, önkéntes ada-
kozásból gylt össze. A kórház máig is fennáll és a megye rendéi lassanként
a kor haladó igényeinek megfelelen fejlesztették.

De azt, hogy a korral mennyire haladt a vármegye, leginkább a vár-

megyeház és a börtönök építése körül mutatta ki. A székház ugyanis (régente
a triniláriusok kolostora) düledezfélben volt, a börtönök pedig az igények-
nek nem feleltek meg. A vármegye küldöttséget rendelt ki és 1826 júl. 10-én
elhatározta, hogy a székházat újra építteti, még pedig az adózó nép nagyobb
megterheltetése nélkül. Kimondotta t. i., hoqy az építés költségeit a vármegye
rendjei megajánlás útján fogják viselni és az adózó nép csak fuvarokat köteles

adni. Hogy a Pozsonyhoz közel lakó adózók a fuvarokkal túl ne terheltes-

senek, elhatározták, hogy az elirányzat szerint szükséges fuvarok költsége
az összes adózók közt felosztassák és a fuvarokat tényleg kiszolgáló népesség
a fuvar teljes értékével kártalaníttassék ; 1839 decz. 2-án pedig elhatározták,

hogy nemcsak vármegyeházát, hanem az újabb igényeknek megfelel börtönöket
is építenek, szintén a nemesség költségén. 1840 febr. 3-án intézkedtek, hogy
az ideiglenes és késbb hibásnak talált elirányzat kívánta 60.000 forint a

vármegye nemesei között kivettessék. 1842 decz. 12-én már jelentés érkezettbe,

mely szerint az építkezésre nagymérték adakozások történtek, melyeknek
fösszege azonban nincs kitüntetve. 1844 máj. 26-án jelentés érkezett arról,

hogy a Feiglertl készített építési terveket Hild budapesti építmester felül-

vizsgálta és jónak találta. E szerint az építkezés 78.379 forint 28 krajczárba

került volna.

1844 szept. 3-án volt a megye-börtönök alapkövének letétele, a mi nagy
ünnepség között folyt le. Jelen volt azon, nagy katonai kísérettel, az ország
nádora, a Pozsonyban lev országos hatóságok és a megye rendéi nagy
számban. A szokásos díszbeszédek után, melyeket Pálffy Ferdinánd Leopold
gróf, fispáni helytartó, és Kisfaludi Liptay Antal, pozsonyi kanonok, továbbá
Stmertnih István, megyei fjegyz tartott, a nádor „az alapkövet a börtönök
kápolnája alatti boltozatnak délkeleti alapfala mellett készített üregbe, az

alapító oklevéllel együtt szokott ünnepélyes szertartásokkal, letenni kegyes-
kedett". Az oklevélben a királytól kezdve a fhatóságok, a megye tisztikarának

és táblabíráinak névsora van elsorolva. Az eljárás alatt mozsarak durrogtak,

zene szólt, végül a fjegyz köszönetet mondott a nádornak megjelenéseért

s ezzel az ünnepség véget ért. A vármegyeház és börtönök építésének költ-

ségét az 1847 évi szept. 23-án tartott közgylésen részletezték. E szerint a

két épület építési költsége 133.386 forint 38 krajczárba került pp., vagyis
280.110 koronába.

A megye levéltárában és különösen a közgylési jegyzkönyvekben még
számos, többé-kevésbbé érdekes, de mégis jobbára helyi érdek határozat

olvasható. Egy dologra azonban nem bukkan a kutató. Nem fog találni oly

határozatot, a melybl a földesurak és a volt jobbágyok között akár csekély

összeütközésre is lehetne következtetni s igaza van e vármegye egyik vete-

ránjának, Bittó Béninek, a ki részint saját megfigyeléséül, részint egykorú
följegyzések és szóhagyomány nyomán a következleg nyilatkozik: ..A megye
fnemessége Zichy Károly és Pálffy József grófok kivételével mind aulikus

1 Beleházi Barlal György 1809-tl kezdve 1849-ig a közpályán mködött. Életrajzi

adatait más helyen közöljük. Fiai közül György, volt kereskedelmi miniszter, a vármegye
életében nem szerepelt, de annál inkább összeforrt a vármegyével másik fia, János, a ki

szolgabíró, követ, késbb képvisel és a vármegye bizottságának tevékeny tagja volt.

Jánosnak fiai közül Kálmán és Ferencz most is tevékeny részt vesznek a közéletben, valamint
Pálnak fia, Aurél, aki 1856-ban született Pozsonyban, ahol tanulmányait is végezte. 1875—1880-ig

Pozsony vármegye tiszteletbeli, majd rendes jegyzje volt. A vármegyének egyik vezérférfia

s mint ilyen évek óta a közigazg. bizottság tagja volt; a gazdasági egyesületnek most is

másodelnöke. 1901-ben szabadelv párti programmal a dunaszerdahelyi kerület képviselnek
választotta t. 1903 deczemberében Pozsony vármegye és város fispánjává neveztetvén ki.

hivatalába 1903 decz. 21-én iktatták be. Az líj fispánt mind a két törvényhatóság közön-

sége rokonszenvesen fogadta.
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volt s a megye hivatalait elfoglalva tartó közép- és kisnemességet politikai

pártállásában ersen befolyásolta s azért a szabadelv áramlat a vármegyében
csak nagy küzdelmek árán bírt fölülemelkedni; de a fnemesség dicséretére

Legyen mondva, a földesúr és jobbágy közötti viszonynak közbatósági ellátás

alá es kérdéseiben, nagyon kevés kivétellel, elég gavallérosak voltak minden
befolyástól óvakodni, úgy hogy itt a megyei ffiscusnak, mint a jobbágyok
hivatalbeli védjének, sokkal könnyebb és kellemesebb dolga volt, mint
akárhány más megyében és az 1832—36-iki úrbéri törvényeknek, (melyek mind
Fekete Ferencz, 1 volt alispán és megyei követ tollából származnak) végrehaj-

tása sehol az országban oly gyors tempóban és oly liberális szellemben beve-

zetve nem voltak, mint Pozsonymegyében."

A gylési jegyzkönyvekben névszerint elsorolvák azok a mágnások,
'eSaíádo
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udvari és királyi tanácsosok, pozsonyi káptalani kiÜdöttek és táblabirák, a kik

az elmúlt században 1848-ig a gylésekben résztvettek. Ezeknek névsora a

következ

:

Melczer András, gr. Apponyi József, br. Perónyi János, Farkas János, Ugronovics
János, Stermenszky János, gr. Pálffy Ferencz, Makripodáry Miklós, Takáts István, Tapolcsányi
Zsigmond, Dóka Mihály, Fekete János, hg. Grassalkovich Antal, gr. Illésházy István,

gr. Pálffy Ferdinánd, gr. Szápáry József, gr. Batthyány János, gr. Amadé Ferencz, gr. Zichy
Károly, gr. Majláth János, gr. Amadé Tádé, gr. Teleky Sámuel, gr. Esterházy József,

br. Jeszenák János, gr. Nádasdy de Paula, Galgóczy Antal, Desán József, Németh Sándor,

Benyovszky György2
, Mérey Sándor, Lacsny Miklós, Orosz László, Balassa János, Somogyi

Antal, Horváth Ferencz, Jablánczy Károly, Szmertnik Imre, Thúróczy József, Balogh Lajos,

Jezerniczky Károly és Antal, Takács Ignácz, Imely Lrincz, Bittó József, Kaszaniczky István,

Kondé Ernest3
, Bacsák Vendel, Tapolcsányi Gáspár, Olgyay Gáspár, Abrahámffy József,

Frank Alajos, Skultéty Pál, Terstyánszky János, Takáts Gáspár, Visnyovszky János,

Boltizsár Gábor, Csiba Ern, br. Pongrácz József, gr. Eszterházy Károly, gr. Viczay Mihály,

Hegeds György, Bittó Jónás, Nagy Károly, Szászy Lajos, 4 Farkas Albert, Tóth János,

hg. Pálffy Antal, gr. Pálffy Vincze, gr. Esterházy János, gr. Dezasse Ferencz, gr. Kollonich

Miksa, Névery Elek, Benyovszky Mihály, Rakovszky István, Kulcsár Tamás, Wachtler
Bernát, gr. Pálffy József, gr. Pálffy Constans, gr. Apponyi György, br. Rosen András,
gr. Szápáry Sándor, gr. Zichy Henrik, gr. Apponyi Lajos, Bartakovits Béla, Németh Vendel.
Uclvarnoky Lajos, Nagy Pál, Csernél Ferencz, Jablánczy Sándor, Boross István, Csenkey
Albert, Szmertnik István, Vermes Ignácz és Illés, Pauly Ferencz, Kalmár Mihály, Cséfalvay
József, Benyovszky Péter, Farkas Imre, Szecsey Ferencz, Eördögh Alajos, Fadgyas Orbán,
Büky Ferencz, Alatisz János, Menczer Miklós, Várady János, Sárkány Károly, Csiba József,

Bubla József, Sackstetter János, Balogh Ferencz, gr. Pálffy Rudolf, gr. Esterházy Mihály,
Fekete Ferencz, Molnár Rudolf, Petcz Vendel, Burián Ignácz, Galgóczy József, Kálmán
Mihály, Prileszky Ferencz, Bacsák László, Csenkey Albert, Bittó Károly, Bittó Béni, Németh
János, Csiba Ferencz, Andránszky Antal, Kucsera Antal, Bittó Miksa és Mihály, Sipeky
Sándor, Trójer Lipót, Méhes Péter, hg. Schwarzenberg Frigyes, Takács Zsigmond, Bacsák
Miklós, Gudics István, Botló József, Cservenka Károly, gr. Pálffy Móricz, gr. Zichy József,

Cséfalvay Alajos, Burián István, Lieszkovszky Ignácz, Medveczky Dániel, Nagy Ignácz,

Öllé Lajos, id. és ifj. Petcz Zsigmond, Rauscher József, Vermes Vincze.
Az 1809-tl kezdve 1848-ig terjed idben következ egyének viseltek fontosabb tiszt-

séget a vármegyében

:

(Az alispánok névsora a fejezet végén az újabb alispánokkal együtt olvasható.)

Jegyzk voltak : Somogyi János, Takáts Alajos, Balassa János, Balazsovits Ágost,
Németh János, Pusztay Sándor, Fekete Ferencz, Olgyay Gáspár, gr. Zichy György, hg.

Odeszkalky Ágost, Prileszky István, Szalóky Antal, Somogyi Antal, Motesiczky István,

gr. Erddy Sándor, gr. Vicsay Károly, Tarnóczy Gáspár, Csenkey Zsigmond, Sipeky Ágost,
gr. Zichy János, Bacsák Zsigmond, Orosz László, Ambrus László, Nagy László, Kondé
Péter, Pápay Károly, Csarada János, Motesiczky Móricz, br. Mednyánszky Géza, Benyovszky
László, Gyiokó Szilárd, Bartal Pál, Takáts Gyula, Prileszky Tádé, Bittó Kálmán, gr.

Zamojszky Xavér.
Fszolgabírák voltak : Dóka Mihály, Palásty Antal, Bittó Jónás, Kulcsár Tamás,

Stermenszky János, Jablánczy József, Somogyi János, Tebery György, Olgyay Zsigmond,
Orosz Antal, Dóka László, Tebery Ferencz, Vermes Vincze, Boltissár Antal, Prikkel
Ferencz, Odler József, Krascsenics Péter, Petcz Antal, Trójer Lipót, Buzinkay Ignácz, -

1 A galánthai Fekete család "egyike a legtekintélyesebbeknek. A múlt században
János és Ferencz alispán és követ volt. Az 1832—36. úrbéri törvényeket Ferencz állította

össze. Ifj. János az 50-es években osztrák báróságot nyert, ennek fia Aladár a megye-
bizottságnak tevékeny tagja. Árpád pedig kir. járásbíró.

- Benyovszky Péter több országgylésen követe volt a vármegyének, de a konzervatív
hajlamú férfiú a szabedelv irányzattal egyetérteni nem tudván, lemondott állásáról. Fia Lajos
nagybirtokos Nagy-Léghen.

3 A pókatelki Kondé család tagjaival állandóan találkozik a megyei levéltárban kutató.
Jelenleg K. János nyugalmazott pénzügyigazgatósági helyettes.

4 Szászy Ambrus, volt apaji birtokos, udvari tanácsos volt
;
gyermekei közül László

kúriai bíró. Ágost ny. törvényszéki bíró. Lajos gyermekei: Gyula és Sándor meghaltak.
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Olgyay Miklós, Nagy János, Bartal János, Prileszky István, Buzinkay Pál, Németh Sándor'
Reiner András, Gál Vincze.

Szolgabirák : Matejovics Bálint, Gyorgyovics József, Nagy János, Szászy Alajos,
Prileszky János, Molnár Pál, Marsovszky Kamilló, Rudnyánszky Antal, Földes Boldizsár,
Várady János, Ábrabámffy János, Olgyay Lajos, 011é,Ignácz, Cserny György, Sipeky Ágost,
Csehy Zsigmond, Bittó István, Szlssy János, Kiss Ágost, Andrássy Dénes, Szüll Miksa, 1

Frank István, Buócz Béla, Kondé Mihály.
Rendes fügyészek : Olgyay Zsigmond, Buzinkay Ferencz, Molnár Rezs, Bacsák

Miklós, Bittó Károly, Németh Vendel, Petcz István, Burián István.
Rendes alügyészek : Olgyay Gáspár, Frank Gábor, Takáts Gáspár, Frank Pál, Földes

Boldizsár, Bittó Miksa, Csehy István, Buzinkay Ignácz, Botló József, Záborszky József,2

Vitái Alajos.

Adószedk : Nedeczky Ignácz, Gudics István, Szllssy Elek, Bittó Gergely, Csiba
József, Rauscher József, Bögy Jakab, Zaicz József, Takáts Zsigmond, Németh Károly,
Rudnyánszky Antal, Gálffy József, Salix József, Gudics István, Nagy István, Nagy Ignácz,
Gyorgyovics József, Nagy Antal, Gál János, Cserny György, Balog Péter, Cséfalvay
Dániel, Frank István, Földes Joakim, Vay Dániel.

Számvev : Tapolcsányi Gáspár, Újgyörgyi Ferencz, Lieszkovszky Ignácz, Bittó

Ferencz. ;

Rendes fizetéses esküdtek : Laurenthy István és János, Nemesszeghy József, Horváth
Antal, Ernyey Mihály, Petók János, Kristóffy László, Mazur Károly, Szedmáky János,
Molnár Mihály, Thúróczy Károly, Petcz Imre, Nógel Pál, Bittó András, Farkas Imre, Takáts
Zsigmond, Deák Ferencz, Marczell Mihály, Kulesi'ir József, Nagy Ignácz, Magassy Ferencz,
Horváth János, Cserny Ferencz, Fekete János, Hollóssy János, Simcsics Ignácz, Molnár
Mihály, Thúróczy Károly, Petcz Imre, Méhes Ignácz, Cserny István, ifj. Rauscher József,

Vitái Antal, Ernyey Károly, Szllssy János, Szüll Gáspár, Gyurcsi Sándor, Szecsey József,

Farkas Imre, Bittó András, Nagy Pál, Kulcsár József, Deák Péter, Cserny Ferencz, Klempa
Gáspár, Rauscher József, Marczell Mihály, Molnár Zsigmond, Nagy Antal, Albus Ambrus,
Vitái József, Bittera János, Bittó Sebestyén, Czintula János, Balogh Péter, Várady János.

Petrovits Ignácz, Frank István, Maczejovits István, Nagy Lipót, Szüll György, Egyházy
Bálint, Homoky János, Kiss Ágost, Timanóczy Ferencz, Krascsenics Vendel, Szabó János,

Tóth Albert, Klempa István, Bittó Sebestyén, Szeleczky Károly, Kondé Mihály, Kákonyi
Károly, Zalka Lajos, Takács Ambrus, Prikkel László, Csenkey Vendel, Csiba Imre, Takács
Kálmán, László Mihály.

A levéltárosi tisztet rendesen az egyik jegyz viselte.

1848—1849.

Az 1848. évi márcz. 13-án tartott megyei gylésre érkezett a hire a

bécsi forradalomnak, Metternich bukásának és Batthyány Lajos gróf magyar
miniszterelnökségének. Ezeket a híreket az összegylt rendek nagy örömmel
vették tudomásul, a követeket utasították, hogy meggyzdésük szerint, de

szabadelvén járjanak el, az ülésbl tisztelg küldöttséget menesztettek a

nádorhoz, Batthyány Lajos grófhoz és Kossuth Lajoshoz és utasították az

alispánt, hogy Kossuth életnagyságú arczképét a vármegye nagj^terme szá-

mára megfestesse. Márcz. 28-án ismét gylést tartottak a rendek, a mely
alkalommal Jankó Mihály alispán elnöklete alatt állandó bizottmányt neveztek

ki a sürgs rendelkezések megtételére.
zsidóellenes Nagy gondot okoztak a vármegyének a megye egész területén kitört

zsidóellenes zavargások. A kisebb zavargásokat nem említve, április 8-án

Nádason és Binóczon volt nagyobbfokú zsidózavargás, 25-én pedig Szereden.

Apr. 23-án és 24-én (husvétvasárnapon és húsvéthétfn) az akkoriban még
a vármegye területéhez tartozó Pozsony-Váralján, az összeverdött cscselék

a zsidóságot nemcsak bántalmazta, hanem 6 lakást, 2 raktárt, 35 boltot kifosz-

tott, sok tárgyat elrabolt, a legtöbb tárgyat elpusztította és a mostani igazság-

ügyi palota helyén állott Todesko-féle iskolaépületet lerombolta. A csekély

számú katonaság fegyveresen lépett közbe és sortüzet is adott, Egy ember

elesett és igen sokan megsebesültek, de a rend csak másnap volt helyre-

állítható, a vidékrl berendelt lovaskatonaság és a fölfegyverzett országgylési

ifjúság segítségével. Az ez alkalommal elesett embert azonban nem a sortz

öíte meg, hanem egy szomszédos ház emeleti ablakából ltték le, a mint azt

Matolay Etele, Zemplén vármegyének jelenleg nyg. alispánja, mint szem-

tanú, Lamberg eltt vallotta is. A kihágások megtorlása czéljából a belügy-

miniszter, már ápr. 25-én kelt rendeletével, Tarnóczy Kázmér nyitrai alispánt

rendelte ki kormánybiztosul és melléje Rudnyánszky József, kir. ügyészi

1 A borsai Szüll-családból származott György 1849.4 országgylési képvisel, néhai

Géza szintén képvisel, kinek fiai Árpád és Géza, az utóbbi jelenleg is orsz. képvisel.
2 Az ötvenes években Pozsonymegye fnöke.
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nevezte ki segédnek. A város tanácsa

a kivételes bírósághoz kirendelte Scha-

ricztr György és Vobtlmann György ta-

nácsosokat, kszeghi Benedek József és

Überpacher Mihály választó polgárokat,

Mukuli Károly és Lackner Mózes ügyvé-
déket. A kivételes bíróság máj. 2-án
megkezdte mködését és rövid id alatt

száznál több mesterlegényt, inast, csavar-

gót, egy sereg városi rendrt (utóbbiakat

azért, mert a zavargásokat tétlenül néz-

ték) kisebb-nagyobb testi és börtön-

büntetésre, részben eltolonczolásra ítélt,

Úgy látszik, a fzavargó a 24 éves Pál

Lrincz hajóslegény volt, a kit két évi

várfogságra ítéltek. Hogy mi volt az oka
a zavargásoknak, az az iratokból ok-
mányszerüleg ki nem tnik. A dolog
némi megértéséhez szükséges tudni azt,

hogy 1848-ig Pozsony városában zsidók-

nak nem volt szabad lakni s a zsidó-

ság a Pozsony vármegye területéhez tar-

tozó Pozsony-Váraljára volt szorítva, de

már 1847 körül a város területére is kez-

dett kiterjeszkedni, a mi a kihallgatott

tanúk és vádlottak vallomása szerint

városszerte bizonyos izgatottságot kel-

tett. Úgy látszik, hogy bujtogatok nem voltak, hanem a cscselék a két ünnep-
alatt összeverdött és kellleg meg nem okolt dühének kifolyást adott.

A nádasi és szeredi zsidó-zavargások megtorlása iránt tett intézkedések befeje-

zése nem volt oly gyors, mint a pozsonyié, mert, habár már 1848-ban az

elitélteknek a száma oly nagy volt, hogy a fogházra Ítélteket büntetésük
kiállása czéljából a komáromi várba kellett szállítani, az ítélkezés több évig

tartott, de a zsidóságnak bejelentett összes kára megtérült. Különben a zava-
rokra vonatkozó iratok óriási csomagjai Pozsony vármegye levéltárában 49 és

53 levéltári kulcs, Vegyes iratok/38 és 1857. I/b 3300 sz. a. vannak és a

dolog iránt érdekldnek sok anyagot nyújtanak.
1848 széig az átmenettel összekötött munkálatok tétettek meg, de már

szeptemberben komoly veszélylyel fenyeget felhk mutatkoztak az égen.

A vármegye ezért alispánjának elnöklete alatt, szept. 4-én állandóan mköd
honvédelmi bizottságot rendelt ki; elhatározta egy önkéntes csapatnak saját

költségén való felállítását és szervezését, mely csapatba a gylés folyama
alatt a jegyzi karból Nagy László, Pápay Károly, Gyiokó Szilárd, Csarada
János, Takáts Gyula, Zamojszky Ferencz gróf, Takács Kálmán esküdt, Csenkey
Vendel és Bittó Ferencz számvev jelentkeztek belépésre. A vármegye ezeknek
a háború tartamára szabadságot adott, s kijelentette, hogy nemcsak fizeté-

süket tartják meg, hanem üresedés esetén gondja lesz a vármegyének rájuk.

A többi tisztviselnek a belépést nem engedték meg s intézkedtek, hogy a
jegyzi kar egyik tagja állandóan a megyeházán tartózkodjék. Elrendelte
végül, hogy az országgyléstl megajánlott 42.000 embernek a megyére es
3647 újonczból álló jutalékát a legsürgsebben végzend toborzás, szükség
esetében sorozás útján kiállítsák. A jó szándék végrehajtását nagyon akadá-
lyozta a teljes pénztelenség. Már okt. 21-én jelenti az alispán, hogy Braun
marhakereskedtl a magyar hadsereg részére 35.895 pengforint érték
vágómarhát vásárolt, a mely összegnek 4

/s részét a megyének kell fizetni,

azonkívül naponként mintegy 50 mázsa húst kell szállítani és 200 kocsi
fuvart adni. Braun máskép hitelezni nem akarván, az alispán kénytelen volt

a maga nevére 38.716 p. frtról kötelezvényt kiállítani. A vármegye Olgyay
Titus volt alispánját és követét, most kir. táblai bírót, Pestre küldötte oly
czélból, hogy szerezzen a vármegye részére 400.000 p. fit kölcsönt. Olgyay
azonban 25-én csak 35.000 frttal tért vissza.

Az 1848-iki

mozgalmak.
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Ekközben az újonczozás az egész vármegye területén serényen és fennaka-
dás nélkül folyt, csupán Nagy-,Valta- és Varrasúr községek tagadták meg a rájuk

es újonezok kiállítását; de a vármegye erélyes föllépésére ezek is foganato-
sítottak az újonczozást. Hogy mily teher hárult 1848 szén, a schwechati
ütközet elölt, Pozsony vármegyére, az kitnik Csányi László kormánybiztosnak
a megyéhez intézett, s nehezen bár, de mégis végrehajtott rendeleteibl.

így oki, 21-én a kormánybiztos utasítja a vármegyét, hogy naponként
250 mázsa szénát, 300 mér zabot, 2000 adag kenyér alá való fuvart, 50—54
mázsa húsnak megfelel szarvasmarhát, 25 mér babot, 25 mér lencsét,

5 mér köleskását és 10 mér árpakását szállítson a brucki magyar táborba,

s mindezt annélkül, hogy a vármegye csak egy garas ára elleget látott volna.
a Hurbán- <i ondót okozott a vármegyének Húrban, a hlubokai lutheránus pap,

továbbá Stúr és Hodzsa lázadása, Húrban ugyanis, a ki már korábban is

izgatta a népet és éppen e miatt menekülni volt kénytelen, 1848 szept. 17—18.

között néhány száz pánszláv bujtogató, egy csomó nyugalmazott császári

katonaliszt, s fegyverrel meg lövszerrel bven ellátott cseh önkéntesek tár-

saságában, Szemez táján betört Nyitramegyébe, onnan a pozsonyvármegyei
Szentjánosra és Malaczkára vonult. Mindenütt fekete-sárga és tót zászlókat

tzött ki, melyekre fegyveres népét föleskette azzal, hogy addig le nem rakják
a fegyvert, míg Szvatopluk országát vissza nem szerzik. A népet szóval

és proklamácziókkal buzdították fegyverfogásra, a mely proklamácziókat a

szláv nemzet tanácsa nevében adták ki, hármas halmon ketts kereszttel

ellátott pecsétet ütve rája. A tót nép értelmesebb része nem hallgatott az

ámítókra, de a volt jobbágyok között sokan hitelt adtak nekik, úgy
hogy a sereg rövid id alatt több ezerre szaporodott, a mi Hurbant annyira
felbátorította, hogy népgylést tartott, ezen magát, Stúrt, Hodzsát és Jarosz-

lávot ideiglenes tót kormánynak megválasztatta, s mindenfelé azt hirdette,

hogy a császár megbízásából jár el és tény az, hogy magát császári

ezredesnek czímeztette. A magyar kormány értesülve a betörésrl, a magyar-
sággal ugyan nem tartó, de Bécsbl még magyarellenes magatartásra utasítást

nem nyert Knr vezérrnagyot küldte ki a Csekopieri, a porosz herczeg-

ezredekhez és a Ferencz József-vasasokhoz tartozó némi katonasággal és mozgó-
sította Hurbanók ellen Pozsony vármegye magyar vidékeinek nemzetrségét,
a kiknek egy részét Knr a lázadókhoz szító Nádason és Jabloniczán helyezte

el, a katonaságot és a nemzetrök többi részét pedig O-Tura felé vezette.

E közben Húrban értesülve arról, hogy Nádason és Jabloniczán olyan kevés

rség van, ezek ellen indult, de útközben találkozott a pozsonyi, nagyszombati,
tallósi, diószegi és kossuti nemzetrséggel, a kiket egy század Csekopieri

támogatott. Rövid csata fejldött ki, melyben az egykorúak eladása szerint

Petroviti Dani, kossuti közbirtokos és nemzetr ügyes lövéssel leterítette a

tótok egyik vezérét, a mire ezek a hegyekbe menekültek vissza, A nemzet-
rség és sorkatonaság a tót fölkelket üldözni kezdte, a fölkelés ffészkét,
Miavát és Brezovát elfoglalta, mire Húrban látva, hogy gyülevész népével

eredményt el nem érhet, czinkosaival Morvaországba szökött, a fölkelk

pedig a hegyekbe menekültek. A kormány Jeszenák János bárót rendelte ki

kormánybiztosnak, a ki erélyes kézzel, de egyúttal jóakarattal egyidre
lecsillapította a kedélyeket és helyreállította a rendet.

Azonban decz. 4-én Húrban és társai ismét betörtek és ekkor már velük

jött Frischeisen császári ezredes egy zászlóalj Palunbini-féle gyalogossal,

3 század egyéb gyalogossal, egy század vértes és néhány ágyú kíséretében.

Kzek ellen Beniczky és Kverlont mozgó csapatai küldettek, támogatva a

pozsonymegyei nemzetrségtl. Az összeütközés Budetinnál történt és bár

a jobbára kaszákkal fölfegyverzett nemzetrök az ágyútz ell megfutottak,

az önkéntesek Hurbant és társait megszalasztották.

Október 30-án volt a schwechati ütközet. A kormány-közegek erltették

ugyan, hogy a vármegye nemzetrsége is kivonuljon az ellenség elé, de a

nemzetrségnek alparancsnokai átlátták, hogy a nagyobbrészt kaszákkal föl-

fegyverzett nemzetröket nem lehet az ágyúk torka elé állítani, s így.

hivatkozással arra, hogy a nemzetrség a törvény értelmében az ország

halárain túl nem alkalmazható, az elnyomulás! megtagadták.
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A PERED! HONVEDEMLEK.

Következett erre a császári hadak-

nak Windischgiaetz berezeg fparancsnok-
sága alatt való rendszeres elnyomulása.
A Duna két partján szétosztott összesen

64.000-nyi osztrák hadnak széls hal-

szárnya GOOO emberbl Simunics császári

altábornagy parancsnoksága alatt állott.

Ennek ellenében a magyar seregbl
Ordódy ezredes parancsnoksága alatt, a

megyei honvédelmi bizottmány rendele-

tért 1 kövekkel és fatörzsekkel eltorlaszolt

cádasi és jabloniczi szorosnál, mintegy
3000 emberbl, részben nemzetrökbl,
részben újonczokból álló dandár volt fel-

állítva. Simunics decz. 14-én Gödingrl
Holicson át Jablonicz és Nádas felé kez-

dett mködni, hogy Nagyszombaton k< -

resztül a magyar sereg hátába kerül-

hessen. Ordódy csakhamar meggyz-
dött, hogy gyenge hadával az ellenség

nagy számának ellent nem állhat, ezért

rövid csatározás után Nagyszombatba,
onnan pedig Lipótvárra vonult vissza.

Görgey azonban átérezve azt, hogy Nagy-
szombat elvesztése esetére pozsonyi had
állását meg nem tarthatja, Guyon ezre-

des és Pusztelnik táborkari rnagy veze-

tése alatt, 1700 fbl álló csapatot kül-

dött Ordódy segítségére, de midn ez a

csapat Nagyszombathoz ért, Ordódy már
Lipótváron volt. Habár Guyonnak Nagy-
szombat megtartása volt a feladata, a megváltozott helyzet következtében neki

a Nagyszombattól északnak 18 kilométernyire fekv Lipótvár felé kellett

volna húzódni, mert a várra támaszkodva és Ordódyval egyesülve, Simunicsot
az elnyomulásban megakadályozta s valószínleg meg is verte volna ; de

Nagyszombatban maradt. A magyar sereg decz. 16-án vívta a véres és

mégis dicstelen ütközetet. Guyon a városból kivezet kapukat eltorlaszolta.

Szemtanúk állítása szerint azonban elrsöket nem is állított ki, úgy hogy
a magyar sereg az ellenség közeledését, a különben is nagy ködben, csak
akkor vette észre, midn az osztrákok ágyúi a Nádas felé vezet úton közve-
tetlenül a város eltt megszólaltak. Guyon tisztikarával a „Fekete sas"

vendéglben étkezett, s az ágyútz hallatára sietett csak az utczákon meg-
gyújtott rtüzeknél meleged csapataihoz, melyek halálmegvetéssel védekeztek
és legnagyobbrészt elestek vagy fogságba kerültek. Az ütközetbl meg-
menekült, és Szered felé, onnan pedig Komáromba siet Guyon jelentése

következtében, a helyett, hogy t mulasztásaiért haditörvényszék elé állították

volna, az egész ország dicsérte vitézségéért; Görgey pedig kénytelen volt

pozsonyi állását feladni és sietve visszavonulni. A csatában elesett névtelen
hsök a nagyszombati régi temetben aluszszák örök álmaikat jeltelen sírban.

Nagyszombat hazafias polgársága szép honvódemlék felállításával adta meg
irántuk való kegyeletének jelét.

1848 decz. 20-án már a császári hadak parancsoltak Pozsonyban.
A melléjük adott polgári biztos Zichy Ferencz gróf volt. Kempen altábornagy
egy csomó rendeletet bocsátott ki a megyéhez, melyek közül a legérdekesebb
az, hogy a vármegye állandó választmányát és a honvédelmi bizottságot

feloszlatta, a konzervatív elemekhez szító egyénekbl választmányt alakított,

s a megyei tisztikart, kivéve néhány rebellist, az utóbbiak között Bittó Kálmánt
is hadbírósági ítélettel való fenyegetés mellett arra kötelezte, hogy állásában

megmaradjon. Ennek a választmánynak feladata a császári biztos rendele-

teinek végrehajtásában állott. Ily rendelet volt az is, melynek értelmében
a fiatal Ferencz József császárhoz a vármegye nevében hódoló küldöttség

A nagyszom-
bati ütközet.
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A. csikós-
huszárok.

Petcz György
vértanusaga.

volt menesztend. A küldöttség jan. 29-én jelentette, hogy ket a fiatal

esászár Olmützben nagy szívélyességgel fogadta. Ugyancsak a választmányi
gylésen olvasták fel a különféle proklamácziókat. Ilyen volt a többek között
a magyar bankók tárgyában Windicbgrátz herczegtl kiadott több rendbeli
intézkedés. Az egyik rendelet szerint a magyar bankók érvénye 1849 febr.

5-én megsznt; de már 19-én újabb rendelet érkezett, amely szerint az
I i's 2 Irins bankók elfogadandók; a márcz. 26-án kelt újabb rendelet szerint

azonban ezek is érvénytelenek. Képzelhet, hogy ez a rendszertelen kapkodás
mennyi zavart okozott. így például Ábrahámffy János, 1 kosuti közbirtokos-

sal történt, hogy jan. 29-én a császári katonaság néhány vágómarhát rek-
virált tle, melyeknek az árát a császári hadbiztos 5 frtos magyar bankók-
kal fizette ki, de a mely bankókat a történt felszóllalás ellenében sem volt

hajlandó a császári biztos beváltani. Földes Joakim fadószed bejelentette,

hogy a községi és megyei pénztárakba adó czímén nagy mennyiség magyar
bankó fol}'t be, mire a császáriak megengedték, hogy az érvénytelennek
nyilvánított bankókat igyekezzék veszteséggel eladni. A fadószed már
febr. 16-án jelenti, hogy fáradozását siker koronázta^ a mennyiben több zsidó

keresked ajánlkozott a bankók átvételére és a legelnyösebb ajánlatot Braun
és hozzászegdött társa, Kohn tették, a kik már elbb a magyar és most
az osztrák seregnek voltak szállítói és a kiknek a vármegye már 15.000

írttal tartozott. Ezek a magyar bankókat 5% leengedése mellett hajlandók
voltak átvenni, azzal a föltétellel, hogy a vármegye útján eszközlend szállí-

tásokat jövre is rájuk bízzák. Ezt a javaslatot a vármegye elfogadta és a

vármegyében így sokan túladhattak a betiltott bankókon és megszabadul-
hattak a nagyobb kártól.

Sok baja volt a császáriaknak a csallóközi lakossággal, a mely folytonos

összeköttetésben áUott a komáromi magyar sereggel. Ebben a seregben

voltak többek között az úgynevezett Hunyadi, vagy másképpen csikós-huszárok.

Ezek gyakran kitörtek, az ellenség vonalán belül is zavarokat okoztak és hosszú

ostoruk ellen az ellenséges lovasság és gyalogság bajosan védekezhetett. Ezek
ellen ismételve bocsátottak ki szigorú rendeleteket. Ilyen a többi közt Kempen
altábornagy márczius 15 én kibocsátott rendelete, melyben panaszkodik,

hogy a csikósok egyesben és össze-vissza csavarognak s figyelmeztetve

a népet arra, hogy a magyar kormány közegeivel való összejátszás föltét-

lenül kötél által való halállal fog büntettetni, utasítja a tisztviselket, lelkésze-

ket, hogy tegyék közhírré, hogy „ezentúl minden községet, mely ilyetén láza-

dót, vagy egyes pártütt (csikósokat vagy másokat) kebelébe befogad, elrejt

vagy eltrend, a helyett, hogy azokat befogná és átadná, vagy azokkal

egyetértésben leend, 100 p. forintnyi pénzbüntetéssel, minden egyes, a

községben megjelent és el nem fogott fölkelért fenyíteni fogom, föntartván

magamnak ezen büntetést azon mértékben, mint a községben megjelenend
vagy berohanandó pártütk kevés számmal lévén, könnyebben megfékezhetk.
keményebbre is fölrovattatni." Ezt a fenyegetést be is váltották, a mennyiben
Fels- és Alsó-Nyárasd községek 1000 p. forintnyi, több más község pedig

kisebb-nagyobb büntetést szenvedett.

A választmánynak azonban f- és talán valódi feladata az volt, hogy

az osztrák hadsereget requisitiók útján élelmezze. Hogy mily teher járult

ezzel a vármegye lakosságára, az könnyen elképzelhet.

Május elején Petcz György, 2 a vármegye másodalispánja, nagy összeg

pénzzel Csallóközbe ment, hogy a magánosoknak a requisitió által támadt

követeléseit kielégítse, egyúttal pedig El-Patonyban lakó és már régen

nem látott családját meglátogassa. Ott tartózkodásának ideje alatt Kosztolányi

1 Ábrahámffy János kosuti nagybirtokos 1848 eltt szolgabíró volt és a 60-as évek

végén bekövetkezett haláláig nagy tekintélynek örvendett a megyében és különösen a küls

járásban, a hol most is életben lev fiát, Gyulát, a megyebizottság tagját, ismételten kép-

viselvé választották.
2 A Peiocz-család két század óta szerepel a vármegye történetében. A vértanú György,

az 1844-iki országgylésen- követ volt, elbb fjegyz, utóbb alispán. Fivére, Vendel, táblabíró

volt a 40-es években. Ennek fia Gábor, jelenleg a pozsonyi kir. törvényszék elnöke, a

megyebizottság tagja. Ezenkívül Petcz István táblabíró és 1867-ben az árvaszék elnöke.

Petcz Sándor megyei törvényszéki bíró volt. Fia Jen, Pozsony vármegye fjegyzje.

Petcz Kálmán elpatonyi birtokos.
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BACSÁK PÁL.

ezredes Komáromból kitört és az osztrá-

kokat egész Pozsony határáig visszazte.
Megtudva azt, hogy az alispán a vidéken
van. figyelmeztette t, hogy Pozsonymegye
még némi újoiicz-jutalékkal van hátralék-
ban. (A vármegyére 3647 újoncz volt ki-

vetve. A császáriak nem megbízható adatai

szerint a vármegye 198 önkéntest és 1796
honvédet állított ki.) Petcz György utasí-

totta a két csallóközi járás szolgabíráját az

újonezozásra, a minek eredménye az lett,

hogy néhány nap alatt mintegy 120 csalló-

közi ifjú állott a magyar zászló alá. Ezt
megtudták a császáriak és elhatározták
Petcz György vesztét. Barátai figyelmez-
tették Petezöt, hogy ne menjen vissza
Pozsonyba, hanem számadását a komáromi
várból küldje el, de a kötelességét ismer,
egyenes lelk férfiú nem hallgatott a figyel-

meztetésre; Pozsonyba utazott, hol azonnal
elfogták, haditörvényszék elé állították, ha-
lálra ítélték és kivégezték. Az ítéletnek tud-
tunkkal már csak egy nyomtatott példánya
van meg El-Patonyban, idsb Petcz Kál-
mánnál. Érdemesnek tartjuk tehát az ítélet teljes szövegét közölni a követ-
kezkben : „Hirdetés. Petcz György, Pozsony vármegyének El-Patony köz-
ségébl, 44 éves, r. kath., házas, 1 a megyének második alispánja, miután
a fölötte tartott haditörvényszéki nyomozás folytán az Alsó-Csallóközben,
Kosztolányi ezredes parancsnoksága alatt elnyomult lázadókat a helységekre
történt kirovás által részint élelmeztette, részükre 117 emberilletség újonczo-
zását elrendelte és az alája rendelt tisztviselknek kéml tudósítás szerzését

írásilag is ajánlotta, a mely újonezozásnak azon következménye ln, hogy az

állított újonezok azonnal a magyar zászlóhoz eskettetvén, Komáromba kül-

dettek. Petcz György tehát a szokott törvényes eljárás után árulás, htlenség
részvéte miatt, folyó 23-án hozott ítéletnél fogva, alispáni állásától fölfüg-

gesztetvén, kötél által kivégeztetni és minden vagyona a pótlási összeg
kíutalványozásáig lefoglalni határoztatott A mely ítélet kötél helyett agyon-
lövetésre változtatva megersíttetett s mai napon végrehajtatott. Pozsony,
május 24. 1849. A császári, királyi hadi nyomozó-bizottságtól."

Egykorúak állítása szerint a hadbíró azt a kérdést intézte Petcz
Györgyhöz, hogy: „önt a fölkelk kényszerítették újonezozni?", mire Petcz
azt felelte, hogy az újonezozás megtartása állásából folyó kötelessége volt,

Ez a nyilatkozat okozta halálát, melyet küldöttségek megakadályozni kísé-

reltek, de siker nélkül. Az agyonlvetés a várban történt. Midn hajdúja
a szemét bekötötte, azt az utasítást adta neki, mondja meg a megye urainak,
hogy a vizsgálat folyamán senkit be nem vádolt s mint férfi halt meg hazá-
jáért. Holttestét ugyanarra a szekérre tették, melyet utolsó útjában használt,
és a katonai temetben elásták. E derék férfiú ismeretlen sírját tehát semmi
sem jelzi, de emlékét kegyelettel rzi a megye közönsége, mely 1861-ben
emlékét jegyzkönyvileg is megörökítette s kivégeztetése 50-ik évfordulója
alkalmával a vármegyeház dísztermében emléktáblát helyezett el.

Pozsony vármegyének két csallóközi járásában Komáromnak szeptember
végén történt feladásáig ismételten szólt az ágyú. így május 12-én Nagy-
Légh alatt volt összecsapás, melynek következtében több ház és Benyovszky
Péter juhakla, béresháza és istállója is leégett. Június 18-án pedig a hegyen-
túli járásban, Stomfa vidékén és Szentjánoson volt zavarodás, a hol egy
580 fbl álló Hurbanista csapat garázdálkodott.

\Hogy négy gyermek apja, kik közül a legidsebb csak 4 éves, a most is életben
lev János pedig csak csecsem, az kimaradt a hirdetésbl.
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•<*> Június iii-áit volt a véres zsigárdi csata. A Vág mentén táborozó

ísbóth tábornok reggel egy hadoszlopot Negyed és Farkasd felé küldvén,

maga, hadainak zömével Zsigárdnak tartott. Ugyanakkor Kosztolányi ezredes
a csallóközi Hs felé intézett támadást. Déleltt 10 óra tájban Asbótli
Kiralyivvnél találkozott az ellenséggel, ezt a községet s utána Zsigárdot
u'ivs szuronyrohammal bevette és egy fél ágyúüteget elfoglalt, A csata

alatt azonban az osztrákok nagy ersítéseket kaptak, minek következ-
tében az ütközetben amúgy is elfáradt magyar had Aszódra vonult vissza.

Seregünk vesztesége elég nagy volt, mert az osztrákok által visszafoglalt

fél ütegen kívül még három ágyunk s mintegy 500 emberünk veszett el.

Ugyanekkor Nagy Sándor az ellenségnek Szered és Sempte közt vert

hidjai szuronyt szegezve elfoglalta és az ellenséget Galgócz felé visszaszorí-

tott;!, de késbb hátrálni kényszerült s négy ágyújának és 160 emberének
elvesztése után elbbi állására vonult vissza. Szakért írók (Rüsztov, stb.)

egyhangúlag annak tulajdonítják a magyar sereg jún. 16-iki kedveztlen
eredményeit, hogy a fvezérletben kevés volt az általános áttekintés, az

alvezérekben pedig még kevesebb az önállóság, a mennyiben ezek a meg-
bízásokat tehetségük szerint végrehajtották ugyan, de a csata folyama alatt

kínálkozó kedvez helyzeteket kihasználni nem tudták.
a petedi A következ napok a seregek elhelyezésében multak el. A kiadott ren-

deletek szerint a magyar második hadtest 20-án hajnalban a Kis-Dunán,
Aszódnál vert hídon átkelve, ott megvárta a Negyednél a Vágón átkelt

harmadik hadtest beérkeztét. Az els hadtest föladata volt Semptét bevenni,

itt a Vágón keresztülmenve, Galántánál összeköttetésbe lépni a második
hadtesttel. A komáromi várrséget alkotó nyolczadik hadtest egy része pedig

az aszódi hidat fedezte. Görgey Királyrévig lovagolván, ott a nyolczadik

hadtestnek csak egy kis osztályát találta, mert a parancsnok, Asbóth tábor-

nok, a helyzetet alkalmasnak vélte a támadásra és az ellenséget tényleg

Pered és Alsó-Szeli közé visszaszorította. De az osztrákok segítséget nyervén,

Peredet ismét elfoglalták. Asbóth átlátva, hogy Pered község a helyzet

kulcsa, itt véres utczai harczot folytatott, változó szerencsével, míg végre

déli egy óra tájban csapatainak élére állva, borzasztó utczai harcz után,

melyben minden egyes házat külön kellett elfoglalni, az ellenséget Peredbl
kizte. Az ellenség eleinte trhet rendben vonult vissza, de utóbb, a Wür-
temberg-huszárok erélyes támadásával, a visszavonulás vad futássá vált s a

szaladok csak Vizkelet és Taksony vidékén állottak meg. Nem volt ily sze-

rencsés az aszódi híd körül való harcz, hol az ellenség tzéhez még kevéssé

szokott Károlyi-huszárok az ellenség rohamait nem tudták kiállani s ismé-

telve megfutottak, futásukkal a többi csapatot is zavarba hozva. Az állásokat

azonban a magyar sereg mégis megtartotta. Ezen a napon értesült Görgey
arról, hogy az ellenség egy 13.000 emberbl álló és 48 ágyúval rendelkez
orosz hadosztálylyal ersödött, mi által ereje 30.000-re emelkedett, a minek
ellenében alig tudott 18.000-nél többet felhasználni, mert hiszen az els
hadtestre, melyet Nagy Sándornak nem sikerült a Vágón keresztülvezetni,

nem számíthatott, A czélszerség tehát azt kívánta volna, hogy 21-én ütközet

nélkül vonuljon vissza, annál inkább, mert hadállása mögött ott volt az

érsekújvári Dunaág és a Vág vize, a mi esetleges vereség esetében a sereg

visszavonulását megnehezítette. Seregét úgy állította föl, hogy a harmadik

hadtest Peredtl a Vágig a jobb szárnyat, a második hadtest Peredtl a

Dudvágig a bal szárnyat alkossa és ennek egy dandára a visszavonulási

vonal biztosítása végett Királyrévet minden áron megtartani igyekezzék

;

Nagy Sándorhoz pedig parancsot küldött, hogy a Vágón való átmenetelt

teljes ervel megkísérelje és ha a terv sikerül, az ellenséget oldalba támadja.

Az ellenség, meggyzdve arról, hogy eltte sokkal gyöngébb csapatok álla-

nak, mint a milyenekkel rendelkezik, már a jan. 20-ika és 21-ike között

való éjjelen csatarendbe állította csapatait s hajnalban támadott, A harcz a

magyarság-tói eltte való napon elfoglalt Alsó- és Fels-Szeli között kezddött,

honnan a magyarok rövid csatározás után Királyrévre vonultak vissza, a

Deákinál fölállított elcsapatok pedig Peredre. Ezután ágyúharcz fejldött

ki, a mely déleltt 10 óráig tartott. A derék harmadik hadtest, mely a had-

járat alatt már annyi babért aratott, az ellenség bal szárnyát visszaszorí-
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tolta, ellenben a magyarság bal szár-

nyal alkotó második hadtest vissza-

vonult, mi által a magyar sereg annak
a veszélynek volt kitéve, hogy arczéle,

mely eddig a Vágtól a Dudvágig ter-

jedt, megváltozik és az egész sereg

a Vág vize elé kerül, a mit minden
áron meg kellett akadályozni. Görgey
ezt a veszélyt látva, lovasrohamra
akarta vezényelni a balszárnyat, mi-
dn arról értesült, hogy Királyrév,

mely az Aszód felé való visszavonulás-

nak volt kulcsa, elesett, tehát egyébb
intézkedésekkel elfoglalva, Kászonyi
ezredesre bízta a roham vezetését. Ez
a 12 huszárszázad élére állva, meg-
bízatását a leguagyobb bravúrral vég-
rehajtotta, az ellenséget visszaverte,

de egyszerre oldalról, elrejtett ütegbl
pusztító kartácstz érte, a mi a huszá-
rokat zavarba ejtette, mire az ellen-

séges lovasság zbe vette ket. Sze-
rencséjükre a Perednél lev kis erd-
ben elhelyezett hatvanadik honvéd-
zászlóalj oldalába tüzelt az üldöz
osztrák lovasoknak, mire ezek vad futással menekültek. De az ellenség túl-

nyomó erejének a magyar csapatok ellentállni annál kevésbbé tudtak, mert
a vezetknek mindig a visszavonulási út fenntartására kellett a fgondot
fordítani, Nagy Sándor a Vágón nem volt képes áttörni s egyesülni és így,
bár a nap folyamán különösen a lovasság s a harmadik hadtest néhány
bámulatosan hsies rohamot intézett s halálmegvetéssel harezolt, mindez nem
használt semmit, A véres harczokra vonatkozólag álljon itt Klapkának az

a megjegyzése, hogy a Királyréven átvonuló csapatainak iszonyú látvány
jutott osztályrészül, a mennyiben „az önfeláldozás, a halálmegvetés, a melyet a
napi harczban elfáradt es kiéhezett honvédeink ezen falu ostrománál tanúsítottak,

e hsiességekben különben is gazdag hadjárat késbbi harczaiban majdnem példa
nélkül maradt s látnunk kellett elesett bajtársainknak az utczákon és udvarokban
hnhnokba feküdt honvédek s velük az osztrákok holttestét." Délután négy órakor
Görgey a visszavonulásra parancsot adott, a mi véres harczok után sikerült

is. A harmadik hadtest e napon 524 embert, a második 2100 embert, a nyol-
czadik hadtest 310 embert veszített és körülbelül itt enyészett el a remény
arra, hogy a véres küzdelmet végs siker koronázza. A pozsonyvármegyei
honvédegyesület 1869-ben szobrot állított Pereden az elesett bajtársak emlé-
kének.

Ezután még néha-néha kicsapott a komáromi várrség és Pozsony vár-
megye területére zte az ellenséget. A szolgabíró jelentése szerint jún. 18-án
580 fbl álló Hurbán-féle csapat garázdálkodott Stomfa vidékén. A köz-
ponti választmány hségesen szállította a kiélt népségnek még megmaradt
zsírját az ellenség táborába s azután halotti csönd lett.

1850—1904.

Az 50-es évekrl vajmi keveset szólhatunk. A császáriak a vármegyét
két darabra osztották, kikanyarítva belle az akkor „Alsó-Nyitramegyé"-nek
nevezett kerületet és habár a pozsonyi kerület élére megyei embert, Zaborszky
Józsefet helyeztek, az elég szerény sorsú vármegyei nemesség közül csak
nagyon kevesen vállaltak hivatalt és ha valahol, úgy Pozsony vármegyében
joggal lehet alkalmazni a „csehek Magyarországon" mondást.

Az évek multak kétség és remény között, míg végre 1860-ban a jobb
jöv reménye kezdett derengeni. Nem lévén feladatunk a protestáns pátens
kibocsátása következtében támadt s Pozsony városában kicsúcsosodó moz-
galmat itt részletezni, áttérhetünk a „Pozsonyi Megyei Gazdasági Egyesület"

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 42
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A megyei
bizottmány
mködése.

Az 1861-iki

tisztújítás.

megalakítására, mint az els életjelre, a melyet a vármegye közönsége adha-
tott. Batthyány József, Esterházy József és Mihály grófok, a Pálffyak, Bittk,
Qyiokó Szilárd és több más középbirtokos egyesült oly czélból, hogy a vár-
megyében gazdasági egyesületet alapítsanak. Csakhamar együtt volt 10.000
forint és az egyesület 1861 márcz. 4-én megalakult. Elnökké Pálffy János
grófot választották, a ki tisztét nagy áldozatkészséggel és odaadással 1866-ig
vitte ; elnöktársai voltak a megalakuláskor Gyiokó Szilárd, a nagy gazda és
Czilchert Róbert, a híres juhtenyészt. 1864-ben Pálffy István gróf 1 lett

másodelnök, 1871-ben elnök, a mely állását a mai napig a legnagyobb
buzgalommal tölti be. Késbb Esterházy Ern volt másodelnök, Bittó Béni
alelnök, ezek után Bartal Aurél másodelnök és Földes Gyula alelnök.
Az egyesület titkára volt nagyon rövid ideig Kiripolszky Károly, azután
1871 végéig Földes Gyula, 1872-ben Kiss Mihály, 1873-tól kezdve ismét
Földes Gyula, 1900-tól kezdve Horváth Jen.

Ugyancsak 1860 nov. havában megkezddött a késbb fispánná kine-
vezett Pálffy József gróf elnöklete alatt a vármegyei bizottmány szervezése
s a tisztújításhoz szükséges elmunkálat megtétele. Sajnos, hogy e tekintet-

ben, valamint a vármegyének 1861 szén történt szétzetésére vonatkozólag
hiteles adatok nincsenek, mert a rávonatkozó iratok s jegyzkönyvek a

levéltárból eltntek. A vármegyei levéltáros, a ki az ott rzött iratokról

kulcsot készített, a kulcsban „II. németrendszer alattiak 1853—61. közigaz-
gatási, V jel alatt megjegyzi, hogy az elnöki könyvek és iratok 1861-ben
Bécsbe, az udvari kanczelláriához küldettek, a hol azokat elégették. A még
életben lev egykorú szereplk pedig oly korban vannak, a mikor éppen a
legérdekesebb részletek elmosódnak az emlékezetbl. Annyi tény, hogy az

1860 szén megalakult vármegyei bizottságba a többi megyék példájára a

jelesebb emigránsokat bevették, mert a jan. 3-án tartott tulajdonképpeni
szervezked ülésre már fenyeget leirat érkezik a miatt, hogy a vármegye
..az uralkodóház ellen pártot ütket s külföldön tartózkodó lázadókat" vett be a

megyebizottságba. 1861 jan. 3-án és, a következ napokon tartott megye-
gylésen sok érdekes határozat kelt. így, midn a kinevezett fispán, Pálffy

József gróf 2 az ülést megnyitotta, a vármegye határozatot hozott, hogy szi-

gorúan az 1848-iki törvények alapján áll s a megválasztandó tisztikarnak

utasításul adta, hogy csak törvényes rendeleteket lesz szabad végrehajtania.

Ez a határozat és erélyes hangú fölirat volt a válasz arra a leiratra, a mely
megtiltja az 1848-iki törvények helyreállítására irányuló kísérleteket. Ugyan-
akkor kimondotta a vármegye, hogy a királyi kanczelláriát és a helytartó-

tanácsot törvénytelen intézményeknek tekinti, ezekkel szóba sem áll s minden
fölterjesztését csak a fejedelemhez ós a tárnokmesterhez fogja intézni, amely
határozatát a vármegye következetesen meg is tartotta.

Ezután, habár a felsbbség a házi-adó kivetését megtiltotta, a vármegye
az 1486. évi LXIV. törvényezikk, az 1537. évi XXI. törvényezikk, az 1715.

évi LVII, az 1723. évi LXUL és az 1765. évi XXI. törvényezikkre alapított

jogánál fogva elhatározta, hogy szükségletét, a mely évi 24.100 frtban álla-

píttatott meg, házi-adó kivetésével fogja fedezni. A bekövetkez tisztújítást

megelzleg Németh Sándor 1848—49-iki fbiró ama felszóllalására, hogy
„suttyomban" még mindig fbírónak tartja magát, kimondotta a vármegye,

hogy a régi tisztviselk közül azok, a kik hasonló rangban szolgálni kíván-

nak, választás nélkül foglalják el állásukat. Ezután a tisztikar a következleg

alakult meg:
Els alispán: Olgyay Titus; másodalispán: Bittó Kálmán ; fjegyz : Nagy László;

aljegyz : Földes Gyula (jelenleg magánzó), Csarada János, Bittó Béni (j. földbirtokos) ;

1 Erddy Pálffy István gróf, v. b. t. t., császári és királyi kamarás, pozsonyi gróf, a

család szeniora, született 1828 jún. 3-án. Egyike ama nagybirtokosoknak, a kik a vármegyei

közügyek iránt melegen érdekldnek. 1885-tl 1901-ig a Magyar Közmveldési Egyesület

elnöke volt, 1864-tl pedig a mai napig fáradhatatlan elnöke a pozsony-vármegyei gazdasági

egyesületnek. Béla fia szintén résztvesz a megyei közügyekben.
2 Az Erddi Pálffy grófok között, kik többé-kevésbbé mind aulikusok voltak, kivált

az 1801-ben született és 1876-ban meghalt József gróf szabadelv irányával. 18-48-ban a

vármegye fispáni helytartója volt. 1861-ben ismét ezt az állást foglalta el s ekkor kitnt

az 1848-iki alkotáshoz való h ragaszkodásával. 1867-ben újra fispán lett, mely állását 1869-ig

a közönség legnagyobb megelégedésére töltötte be.
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f-adószed : Földes Joakim; számvev : Bittó Ferencz; fügyész : Pctó'cz István, Vtrmes Mór, 1

fmérnök: Seidl Károly és Kiss Lipót; forvos: Gerley János és Nadenicsek Domonkos.
Törvényszéki táblabírákká megválasztattak : Bacsák Miklós, Bartal Pál, Bartal János, Bartha

Béla, Beniczky Pál, Bittó Károly, Boltizsár Antal, Botló József, Benyovszky Lajos, Boross

István. Burián Ignácz, 2 Burián István, Cserny György, Csenkey Albert, Csefalvay József,

Esterházy István gróf, Jablánczy Sándor, Nagy Elek, Petcz István, Samarjay Károly,3

Szukováty János és Vizi Sándor. A járásokban: a pozsonyi járásban fbíró: Malatinszky

József : albírák : Szüllö Géza és Sziill György; esküdtek : Csiba Imre, Csö'rgey Mihály, Olgyay

Gáspár, Béztij/ Szilárd (utóbbi most ny. fbíró). Fels-csallóközi járás: fbíró: Olgyay

Miklós ; albirák : Olgyay Lajos és Takáts Kálmán ; adószed : Szeleczky Károly ;
esküdtek :

Bittó Sebestyén. Takács Gyula, Bittó Lipót és Fai-kas Lajos. Alsó-csallóközi járás: fbiró

:

Prileszky István;4 albírák : Kondé Gyula és Szelle István; adószed: Palló Endre; esküdtek:

Szabó Károly, Kondé Ferencz, Gálfy Ignácz, Szigety Gáspár. Küls járás : fbíró : Zsigárdy

Imre: albirák: Szdszy Gyula, Petrovics Ignácz ; adószed : Szabados István; esküdtek: Bázgha
József, Szecsey József, Marczell János, Vitái Gábor. Hegyentúli járás : fbíró : Öllé Lajos

;

5

albírák : Tóth Albert, Czintula János ; adószed : Frö'hlich Nándor : esküdtek : Pribila Pál,

Szovinecz István, Bittcra János, Buócz Gyula. Nagyszombati járás : fbíró : Buzinkay Pál

;

albirák : Szöllössy János és Takáts Ambrus ; adószed : Prileszky Antal ; esküdtek : Kákonyi
Károly. Palugyay Sándor, Szecsey György, Badics Lajos ; levéltáros : Laurenty János.

A február 4-iki gylésre az adók behajtása és az újonczozás foganato-

sítása tárgyában érkeztek leiratok, melyeket az irattárba helyeztek. Ugyan-
akkor Scitovszky János primás levelét olvasták föl, melyben a vármegyét
mérsékletre inti. A vármegye fölkérte a primást, hogy legyen a nemzet és

fejedelem közt közbenjáró. Felolvasták az egyházi hatóság átiratát, mely
szerint a felsbbség megtiltotta Petcz György és kivégzett társai emlékére

a vármegyétl rendelt gyász-istentisztelet megtartását, a mire a vármegye
Petcz György, Mednyánszky László br. volt vármegyei birtokos, továbbá a

vármegyei származású Aulich Lajos és Baldini N. emlékét jegyzkönyvileg
megörökítette. Márcz. 4-én ismét volt gylés, melyben a vármegye az Ausztriára

és vele Magyarországra ráoktrojált alkotmány ellen a legerélyesebben tilta-

kozott; egyúttal kijelentette, hogy az országgylésnek Erdély nélkül Budára
való összehívása törvénytelen, de azért a választások iránt az intézkedéseket

megtette. A márcz. 23-án tartott ülést Pálffy József fispán hosszabb beszéddel

nyitotta meg, a melyben kijelentette, hogy rendületlenül az 1848- iki alapon

áll s mint a frendiháznak tagja, ennek az elvnek keresztülvitelét fogja

szorgalmazni, a mit a vármegye helyeslleg tudomásul vett. Ugyanekkor
jelentették, hogy Galántán Olgyay Titus alispán, Nagyszombatban Császár

(Kaiser) József, Stomfán Szálé Antal, Szentjánoson Zichy József gr., Szempczen
Sziill György, Somorján Olgyay Lajos és Dunaszerdahelyen Bartal János
képviselnek választatott, mire Olgyay Titus alispán eladta programm-
beszédét, mely szerint is rendületlenül ragaszkodik az 1848-iki alaphoz.

Eközben serényen folyt a katonaság közvetítésével az adóvégrehajtás. Er
beh1$áLk

do~

A tisztviselkhöz és birtokosokhoz 10— 15 vasas németet szállásoltak be, a

kiket az adóval hátralékban lev egyén, mindennel bven ellátni tartozott.

A tisztek közt nem egy volt, a ki szegyeivé ezt a nem katonának való

állapotot, szerényen viselkedett, de annál jobban kizsákmányolta a helyzetet

1 A budafai Vermes család nevével állandóan találkozunk a vármegye jegyzkönyvei-
ben. Vincze táblabíró, Ignácz 1849-ig vármegyei levéltáros, Mór 1861 és 18ö7-ben ügyész volt.

Jelenleg Péter tekintélyes földbirtokos, Zoltán fszolgabíró, Ferencz szolgabíró, Samu aljegyz.
- A Rajeczi (vagy a levéltárban lev adatok szerint helyesen Ragácsi) Burián család-

nak a XIX. században több tagja szerepelt a vármegyében. így B. Ignácz már a 30-as

években, továbbá 1861-ben a vármegye táblabírája volt, 1867 után a közigazgatási és a

legtöbb vármegyei bizottságnak tagja. Következetesen a szabadelv iránynak híve volt.

Fivére, B. István, 1840-tl kezdve 1848-ig táblabíró, majd tiszti al-, késbb másodfügyész.
61-ben táblabíró, 67 után a vármegyebizottsági, késbb a közigazgatási bizottság tagja.

Elbbinek fia id. B. Pál, 67-ben szolgabíró és jelenleg ny. kir. táblai bíró, a magyar
közmveldési egyesület fjegyzje, a vármegyebizottság tagja. Az utóbbi ifjabb fia: ifj.

B. Pál, a vármegye fszolgabírája, idsebbik fia pedig az 1851-ben született s idközben
bárói rangra emelt István, 1872-tl kezdve a diplomácziai pályán, mint kairói konzulátusi
gyakornok, bukaresti és belgrádi alkonzul, moszkvai fkonzul, szófiai diplomácziai ügynök
és athéni követ vált ki és jelenleg közös pénzügyminiszter, Bosznia és Herczegovina kor-

mányzója, valóságos bels titkos tanácsos, császári és kir. kamarás.
3 Samarjay Károly 61-tl kezdve a 80-as években bekövetkezett haláláig nagyon tekin-

télyes tagja volt a vármegyebizottságnak. Jelenleg Emil a közigazgatási bizottság tagja.
4 A prileszi Prileszky család tagjai közül kivált István, táblabíró, késbb árvaszéki

ülnök. Antal tekintélyes földbirtokos és Tádé több országgylésen képvisel.
5 Ollétejedi Öllé Lajos 1861-ben fbíró. 1867-ben másodalispán, urbariális ismereteivel

vált ki. Bcncze vármegyebizottsági tag, anyakönyvi felügyel.
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a legénység, a birtokosok pedig megunván
a tolakodó vendégeket, néhány nap alatt

kifizették adójukat. A katonaságnak ez
idben különben is nagy hatalma volt,

mert, a mint azt a helytartótanácsnak egy
leirata is bizonyítja, a katonaságnak a
sasos czímereket eltávolító, vagy egyéb-
ként rendetlenked egyének ellen, a pol-
gári hatóság felszólítása nélkül is joga
volt közbelépni.

A közlöttekbl is látszik, hogy az

akkori viszonyok teljesen tarthatatlanok
voltak. A vármegye és vele a többi tör-

vényhatóság is a törvény alapján állott,

ellenben a kormány a törvényes alapról

hallani sem akart. Szept. 9-én a fispán
és utána Olgyay Titus alispán részletesen

eladták az országgylésen történteket

és azt, hogy a felség az országgylést fel-

oszlatta. A vármegye 2232. sz. a. határo-

zott, a mely határozat azonban tussal ol-

vashatatlanná van téve, alatta pedig e

sorok olvashatók : „Legfelsbb megha-
gyásnál fogva kitöröltetett, Pozsony, jan.

31. 1862. Neszter s. k." A lap másik felén

ezek a sorok állanak : „Miután pedig a kép-

viseleti rendszer eszméje a küldknek el-

háríthatatlan kötelességévé teszi, akkor,

a mikor a szétoszlatott országgylésrl a

népre történik hivatkozás, nyilatkozni az

iránt, osztja-e képviselinek nézetét és

elveit, vagy sem, ennélfogva polgári kö-

telességét teljesíti Pozsony vármegye kö-

zönsége, midn az országgylés mindkét
házának az ország jogai védelmében tett

föliratait, határozatait, szóval minden el-

járását magáévá téve, hazafiúi küzdel-

meiért köszönetet szavaz és ünnepélyesen
kijelenti, hogy az országgylés a nemzet
becsületét kiérdemelte s magának a hon-

polgárok kebelében ereznél maradandóbb
emléket emelt. 390/1867. az 1861. évi gy-

lésnek ezen, a törvénytelen provizorius kormány által kitörölt 2232. számú
határozata a vármegye bizottságának Pozsonyban 1867., évi aug. 5-én tartott

gylésében 390. sz. a. kelt meghagyása folytán általunk helyreállíttatott és

a jegyzkönyvbe bevezettetett. Bittó Kálmán, els alispán, s. k., Bacsák Pál,

fjegyz, s. k."

Ugyanakkor tiltakozott a vármegye Pest vármegye és Pest városa

bizottmányának törvénytelen feloszlatása ellen, Smolka Ferencz reichsrathi

képviselnek pedig a Reichsrathban Magyarország függetlensége érdekében
tartott nagyhatású beszédeért köszönetet szavazott.

ibiMttmIny' Okt. 4-én volt az utolsó gylés. A vármegye közönsége már tudta azt,

.feloszlatása, hogy a vármegye-bizottmányt karhatalommal fogják föloszlatni és ezért az egész

tisztikar aláírta lemondását. Elkeseredett beszédek hangzottak; többek közt

felállott az sz Zichy Károly gr. és arra példálózva, hogy a vármegye fel-

oszlatását Forgách Antal gr. kanczellársága alatt rendelték el, a többi közt

azt mondotta, hogy „csak sajnálni lehet azt, hogy e hazaelhnes föladatra egy

hajdan fényes magyar nemzetségnek utolsó ..forgácsa"' vállalkozik."

Erre megjelent a teremben a királyi biztosi hatáskörrel felruházott és

kinevezett fispáni helytartó, Neszter József egy százados kíséretében, kinek

százada a vármegyeház eltt volt felállítva és a császári-királyi felség nevé-

GROF ZICHY JÓZSEF.



A legújabb kor. 661

KLEMPA BERTALAN
kir. tanácsos, alispán.

ben a vármegye bizottságát felosz-

latottnak jelentette ki, a tisztikar

lemondását elfogadta, a Bach-kor-
szakból maradt JablánezyZsigmon-
dot és Udvardíj Ferenczet alispá-

noknak kinevezte és röviddel ez-

után a tisztikart újra szervezte.

1862-tl kezdve 1867-ig ez a
tisztikar állott a vármegye élén.

1866-ban a fejedelem Olasz-
os I 'Oroszországgal háborúba ke-
veredvén, a Benedek táborszer-

nagy vezetése alatt álló északi
hadsereg Königgrátznél, vagy,
mint a német írók jelzik, Sadová-
nál tönkre ment, tehát teljesen

harczkóptelenné vált és a Jablo-
oiczi-szoroson , részint pedig a
Morva mentén Lamacs felé, Po-
zsonyon keresztül húzódott Komá-
rom felé. Jul. 22-én hajnalban a
Pozsony szomszédságában lev
Lamacs és Hidegkút községek ha-
táraiban megszóllak az ágyú. A
poroszok a még trhet karban
lev osztrák utóhadat megtámad-
ták és ezt dél tájban körülkerítet-

ték, a mely hadi mveletnél egy
stomfai uradalmi erdész segédke-
zett nekik, a mennyiben az osztrákok eltt ismeretlen úton az osztrákok háta
mögé vezette ket. Az osztrák csapatok csak azért nem váltak hadi foglyokká,

mert a hadakozó felek fparancsnokságai öt napra fegyverszünetet kötöttek,

mely alatt a béke beállt. Az osztrákok eme cseh- és morvaországi katasztró-

fája következtében a bécsi körök engedékenyebbé váltak, minek következ-
tében rövid id miüva megtörtént az országos kiegyezés. A megyebizottságok
ugyan meg nem alakultak, de már 1866-ban országszerte megindult az úgy-
nevezett ..epuratio", a mely abból állott, hogy a fispán a vármegye bizalmi
férfiait egybehívta s az értekezleten elhatározottak nyomán az ideiglenes s

jövre biztosítékokkal nem bíró tisztikarnak gyengébb részét kiselejtezte s

ezek helyét új egyénekkel töltötte be. Pozsony vármegyében is megtartották
ezt az értekezletet, de a vármegye bizalmi férfiai, több oknál fogva, és külö-

nösen azért, mert elrelátható volt, hogy legközelebb gyökeres fordulat fog
beállani, a kiselejtezést mellzendnek mondták.

1867 április 12-én volt az els alkotmányos vármegye-gylés, melyet a

már 1848-ban és 61-ben fispáni tisztet viselt s most is fispánná kinevezett

Pálffij József gr. vezetett, s a melyen a tisztújítást április 24-ére tzték ki.

A tisztüjítás április 24-én és a következ napokban fennakadás nélkül meg is történt

a következ eredménynyel : (a zárójel alatt lev megjegyzés a még életben lev tisztviselk
mostani foglalkozását tünteti fel) alispán : Bittó Kálmán, Öllé Lajos, fjegyz : Bacsák Pál
Inv. jószágkormányzó) ; aljegyzk: Csarada János, Botló Károly, Petöcz Gyula; fügyész:
Vermes Mór ; alügyészek: Petrovics Gyula, Büky György; fpónztáros : Szeleczky Károly;
fszámvev : Bittó Ferencz ; alszámvev : Petöcz József ; levéltáros : Laurenty János ; törvény-
széki ülnökök : Petöcz Sándor, Petöcz István, Olgyay Miklós, Kovács Endre, Földes Gyula
(magánzó), Prileszky István, Bertalanfy János, Németh Lajos (kir. kúriai bíró), Orosz
László, Andrássy Dénes, Csörgey Titus ; telekkönyvi eladók : Loó Mór és Michnay Jen
(kir. járásbíró); árvapénztáros: Németh József; ellenr: Deák Lajos; forvos: Naderdcsek
Domonkos : várnagy : Csóka Endre : fbírák : Kuklenik József, Bittó Béni (magánzó), Nayy
László, 1 Kiss Károly, Malatinszky József, Bittsányi István ; szolgabírák : Kracssenics Rezs,
Rájner Miklós, Takáts Ambrus, Takáts Kálmán, Kondé Gyula, Szelte István, Piiroff Rezs,
Burián Pál (idsbb jelzvel, ny. kir. táblai bíró), Szásiy Ágost (magánzó), Szllössy Gyula,

Az 1806-iki

hadjárat
befejezése.

Az 1867-iki

tisztújítás.

1 Nagy László 1861-ben a vármegye fjegyzje, 1867-ben fbírája volt. Nagy Ágost
jelenleg is fbíró, Miklós a számvevség- föloszlatásáig fpénztáros volt. Ignácz és Vincze
vármegyei birtokos, Árpád (báró) fispáni titkár. Ezek azonban nem egy család sarjai.
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Tóth Albert ós Eoltizsár István; esküdtek: Szigeti Gáspár, Bézay Szilárd (ny. fszolgabíró)
Ernyey János (j. magánzó), Farkas Gyula, Bittó Lipót, Farkas Lajos, Bittó Sebestyén,
Setnertnik Lajos, Kondé Ferencz, Gálfy Ignácz, Szabó Károly, Vermes Péter (j. magánzó),
Fekete Antal, Farkas Gáspár, Kiss Mihály,1 Döbrentey Imre, Kákonyi Károly, Radics Lajos!
Szecsey György, Titál Imre, Szovinecz István, Buócz Gyula, Wagenhoffer János és Lukács
Károly.

A törvényhatóságnak ftörekvése volt a közigazgatásnál észlelhet
hiányok eltávolítása, tehát lehetleg jó adminisztráczió és a rossz utak kiépí-

tése, melyben a nyiltfej els alispán, Bittó Kálmán (a másodalispán, Öllé
Lajos a törvényszéknek volt elnöke) s a kitn szervez, Bacsák Pál fjegyz
adták meg a kell irányt. 1869 aug. 19-én tárgyalta a vármegye a belügyminiszter
leiratát, mely szerint Pálffy József gróf, megrendült egészségére való tekin-

tettel, fispáni tisztétl fölmentetett, a mit a vármegye a legnagyobb sajnál-

kozással vett tudomásul. 1871 augusztusáig nem volt fispán; ekkor Pálffy János
grófot nevezték ki, a ki állását azzal foglalta el, hogy a vármegye szolgá-

latában elaggott tisztviselk özvegyei és árvái javára egyelre 5000 frt ala-

pítványt tett, a vármegyekórház alapját 600 frttal szaporította s fispáni
fizetését a Modorban fennálló férfi- és a Pozsonyban szervezend ni tanító-

képz intézetnek ösztöndíjak alakítására felajánlotta. Sokan a legnagyobb
reménynyel néztek az új fispán mködése elé, mások pedig aggódtak, mert
mindenki tudta azt, hogy a nemes törekvésekkel eltelt gróf, ifjúsága nagy
részét külföldön töltötte, Angol- és Francziaországban

;
a melyeknek intéz-

ményeit összehasonlítva a hazaiakkal, neki kétszeresen érezni kellett elmara-
dottságunkat. Ezen ugyan teljes ervel segíteni iparkodott, a minek azonban

Az i872-iki legnagyobb akadálya az volt, hogy nem ismerve a helyi viszonyokat, néha
tisztújítás.

Qiy eszközökhöz nyúlt, melyek nemes törekvéseit gyakran meghiúsították.

1872-ben (január 1-én) történt a bíróságoknak a közigazgatástól való

elválasztása s ennek következtében jan. 30-án általános tisztújítás, a melyen
megválasztattak a következk

:

Alispán: Bacsák Pál; fjegyz: Schott József; aljegyzk: Botló Károly, Sprintzei

János, Öllé Bencze ; ügyészek : Petrovics Gyula, Horváth Géza
;
pénztáros és ellenr

:

Szeleczky Károly és Krascsenics Kálmán ; fmérnök : Kiss Lipót ; almérnök : Dömötör Kálmán
(magánzó) ; fszámvev : Gersics György ; alszámvev : Nagy Ágost (fbíró ; forvos : Lendvag
Ben; levéltáros: Laurenty János; árvaszéki elnök: Petöcz István; ülnökök: Botló Ignácz,

Baján László (jelenleg is), Bacsák Kálmán; árvapénztáros és ellenr: Németh József és

Deák Lajos ; fbírák: Krascsenics Rezs, Takáts Kálmán, Molnár László (nyugalomban),
Döbrentey Imre, Szöllössy Gyula és Szovinecz István. A tisztikartól a bíróságboz átmentek

:

Bicsányi István, Kuklenik József, Pitroff Rezs, Kovács Endre, Kondé Gyula : járásbíráknak.
— Olgyay Miklós, Csörgey Titus, Földes Gyula Andrássy Dénes, Orosz László, Malatinszky

József, Burián Pál, Kiss Károly, Szászy Ágoston, kir. törvényszéki bíráknak. — Gáspár
László, Karenovics Pál, Szelle István, Hussz János, Szladics Károly és Olgyay László

:

albíráknak.

A tisztújítást megelzleg a fispán annak a nézetnek adott kifejezést,

hogy felfogása szerint helytelen dolog az, hogy a választás alatt a jelölt a

teremben tartózkodik, a mi különben is zajos jelenetekre szolgál alkalmul.

A vármegye a fispán kívánságát határozattá emelte, mire a két alispánjelölt

(Bittó Kálmán és Öllé Lajos) a termet elhagyta. A névszerinti szavazás

eredménye nem volt kétséges. Bittó Kálmán igen nagy többséget nyert, de

a határozat még nem volt kihirdetve, midn Bittó Kálmán néhány barátja

ennek lakására ment és t a választás színhelyére hívta. Alig csillapult le

a viharos éljenzés, midn a fispán a legerélyesebb hangon rendreutasította

Bittót azért, hogy a vármegyének csak az imént hozott határozatát megszegte.

Bittó néhány szóval kijelentette, hogy t úgy értesítették, hogy már meg
van választva, azután a termet elhagyta; a fispán a választás eredményét

kihirdette, mire Bittó Kálmán székét elfoglalta, de nem minden keserség
nélkül, mert, hisz közel két évig a fispáni teendket is vitte a közönség

legnagyobb megelégedésére s most magát a fispántól mélyen sértve érezte.

Ennek a keserségnek következménye volt, hogy az üléseket oly ügyesen

vezetni tudó Bittó Kálmán az ilyenben újoncz fispánt nem támogatta, a mi

a fispánnak sok kellemetlenséget okozott. Végre, Bittó Kálmánt 1872. év

szeptember havában képviselvé választották s helyét a fjegyz, Bacsák

1 A lidértejedi Kiss családnak a vármegye mozgalmaiban érvényesül tagjai voltak :
az

1867. évben megválasztott Kiss Lipót vármegyei fmérnök, Károly fbíró ós Mihály esküdt,

valamint Sándor a vármegyebizottságnak holta napjáig befolyásos tagja.
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Pál foglalta el, a kinek ftörek-
vése volt a fispánnal való jó
egyetértés és ez által a közigaz-
gatás lehet tökéletesítése. De a

fispánban a bizalmatlanság —
az elzmények után — az ügy-
menet kárára nagyon megersö-
dött és az állapot már-már tart-

hatatlanná vált, 1874 április 30-án
interpelláeziót intéztek az alis-

pánhoz az iránt, hogy miképpen
trheti azt, hogy a fispán a

kinevezés alá kerül állásokra—
teljesen mellzve a régi tisztvise-

lket — idegeneket nevez ki.

Erre az alispán azt felelte, hogy
a vármegyerendezési törvény 53.

£. b. pontja szerint a fispán t
a kinevezéseknél meghallgatni
volna köteles, de ezt a fispán
elmulasztotta. 1874 június 7-én
több tekintélyes vármegyebizott-
sági tag gylt össze Qyiokó Szi-

lárd magyarbéli kastélyában, a
hol megbeszélték a másnapi gy-
lés teendit. A vármegye értel-

misége tudta, hogy valami ers
dolog készül, de nem volt tudo-

mása arról, hogy mely oldalról

fog történni a támadás. Január
8-án Pálffy János gr. fispáni
helytartó elnöklete alatt megtör-
tént a gylés, melynek elején

Olgyay Zsigmond azt a kérdést
intézte az alispánhoz : „Igaz-e,

hogy bizonyos hirlapi közlemé-
nyek következtében a f- és al-

ispán közt a közügyre is mélyen
kiható súrlódások vannak ?" Erre
Bacsák Pál alispán fölkelt és

körülbelül egy óra hosszat beszélt. Bemutatva a fispánnal váltott leveleket,

eladta, hogy a „Pozsonyvidéki Lapok"-ban névtelen közlemény jelent meg,
a mely a szeredi jegyzt hivatalával való visszaéléssel vádolja. Habár a
szóló magából a közleménybl meggyzdött arról, hogy a vád alaptalan,

mégis, tekintve a fispán kívánságát, a jegyz ellen fegyelmi vizsgálatot

rendelt el s ezzel a járás fbíráját bízta meg. A vizsgálatból a vád alap-

talan volta kiderült ; errl az alispán a fispánt az iratok közlése mellett

értesítette, azzal a hozzáadással, hogy itt további eljárásnak helye nincs,

de ha a fispán kívánja, kész a vádat a hírlapban megczáfohii, mire a
fispán április 6-án kelt és felolvasott levelében az alispán személyét és

állását mélyen sért nyilatkozatokat tett. Ezután az alispán részletesen

eladta azokat a panaszokat és tényeket, a melyek az ügykezelést és az egész
ügymenetelt nagyban veszélyeztetik s a melyek a kormány intenczióival sem
egyeztethetk össze. Most az interpelláló a következ határozati javaslatot

adta be : ..A vármeqye azt az irányt tartja helyesnek és azt az álláspontot vallja

a mayáénak, a melyet az alispán képvisel és követ, azért az alispánnak és a vele

mköd tisztikarnak bizalmat szavaz és kijelenti, hogy az ellentétes irányok egymás
mellett a megye üdvére nem mködhetnek.' 1

Erre szenvedélyes vita fejldött ki.

Toltak egyesek a fispán pártján is, de annál többen támadták, nem egyszer
kíméletlenül az elnökl fispánt, a ki halványan ugyan, de mozdulatlanul ült

elnöki székéljen. Végre névszerinti szavazás következett, az indítványt

BARTAL AURÉL
fispán.
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84 szóval 2 (Németh Sándor és Földes Gyula) szavazat ellenére elfogadták
s a fispán a határozatot kihirdette. Aug. 24-én érkezett a belügyminiszter
leirata, melylye] a határozatot megsemmisítette és a decz. 15-iki gylésre
érkezeti be a jelentós, hogy Pálffy János gr. állásáról lemondott s lemondása
elfogadtatott. A nemes gróf elkeseredésében a vármegyétl teljesen vissza-
vonult, st még a virilisták lajstromából is töröltette magát.

Ez idtl kezdve a vármegye csendesen, de serényen mködött, ipar-
kodott a közigazgatásnak az egész vonalon való fejlesztésére. Idrend
szerint közöljük az érdekesebb határozatok kivonatát: 1872 márczius 19-én
52 szóval 22 ellenében elítéli a megye a Tisza Kálmán-féle obstrukcziót
s a Deák-pártnak bizalmat szavaz ; november 12-én feliratot intéz a kormányhoz
a jezsuiták beözönlése ellen. 1875 május 15-én Esterházy István gr. 1 fispánná
való kinevezése és beiktatása. 1877 deczember 18-án jelenti az alispán,

hogy a gyújtogatok ellen statáriumot hirdetett ki, mire a tzesetek azonnal
megszntek. 1878 november 18-án a király köszön iratának felolvasása
azért, hogy a mozgósítás alkalmával a katonák oly gyorsan bevonultak.
1879 június 25-én jelentés, mely szerint a jég 19 községben mindent elvert;

inségi bizottság alakult s az év folyamán serényen mködött. 1880 deczember
20-án Bacsáh Pál állásáról való lemondása és elbúcsúztatása. Ugyanezen az
ülésen szóba került a pozsonyi kórház ügye, melynek telkét Pozsony városa
az 50-es évek elején volt beteglétszám alapján, 30000 frt tke értékben, oly
föltétel alatt adta át, hogy a pozsonyvárosi szegények ingyen ápoltassanak,
a mi mintegy 1500 frt évi kiadást képviselt, míg most a városi szegények
ápolása a 10000 frtot is meghaladja, s az így támadt kiadási többletet a vár-
megyebeli betegek és községek kénytelenek viselni. A vármegye fölírt e tárgy-

ban s megkezddtek a tárgyalások és pedig jó eredménynyel, a mennyiben a
vármegye közönsége e jogtalan tehertl megszabadult. 1881 jan. 24-én Schott

József alispánná választása. 1882 november 20-án Kossuth Lajost a megye
80-ik születésenapja alkalmából örömmel üdvözli. Kossuthnak erre az üdvöz-
letre való feleletét 1883 április 9-én olvasták fel. 1883 decz. 17-én a vármegye
elvállalja az újonan alakult Pozsonyi Magyar Közmveldési Egyesülettel

szemben a védséget. Az egyesület élén Rimely Károly dr. apát, 1884 szétl
kezdve Pálffy István gr. állott, 1901-tl kezdve pedig Apponyi Albert gr. 2 áll.

Az egyesület fjegyzje 1887 márcziusáig id. Burián Pál volt, 1895

végéig Németh Dezs dr., azután rövid ideig Szmertnik Endre, kinek halála

után Lázár Kálmán választatott meg, a ki a jegyzséget 1901 végéig viselte,

a mikor ismét id. Burián Pál foglalta el az állást. Az egyesület vagvona
1902 decz. 31-én 52.706 K. 72 fillér volt.

1885 május 18-án ünnepelte a vármegye Esterházy István grófnak

10 éves fispáni jubileumát. 1885 aug. 31-én érkezett be a jelentés Schott

József alispán elhalálozásáról, mire Klempa Bertalan 3 fjegyzt 189 szóval

1 Esterházy István gr. a család erdélyi ágából származott. 1848—49-ben a szabadság -

harczot végigküzdötte, és egyike volt ama tiszteknek, a kik Görgey üzeneteit az orosz

parancsnokkal közvetítették. 1867 után képvisel volt s a balközépnek rendületlen híve.

1875-ben fispánná kineveztetvén, ezt az állását 1889-ig nagy tapintattal töltötte be, a mikor
megrongált egészségére való tekintettel leköszönt. Gr. E. István veje volt a 49.-i mártírnak,

Jeszenák János bárónak ; napa, született Forgách Alojzia grófn, tevékeny részt vett a

pozsonyi és a megyei jótékonysági egyesületek mködésében. Ennek leánya, özv. gr. Ester-

házy Istvánné, szintén mindenütt ott van, a hol jót kell tenni. Utóbbinak fia, János gróf

buzgó elnöke az Orsz. Magyar Szövetségnek.
2 Nagyapponyi Apponyi Albert gróf, Györgynek és Sztáray Juha grófn fia, született

1846 május 29-én, már kora gyermekségében föltnt nagy szellemi fejlettsége, a mi az

életben is bevált. 1872-tl kezdve országgylési képvisel s mint ilyen mindig a nemzeti

irányhoz tartozott, 1899-ig, a midn Széli Kálmán került a miniszteri székbe, t pedig a

Ház elnökévé választották, a mely állásáról 1903 deczember havában leköszönt. Politikai

mködését más helyen méltatjuk ; itt csak azt említjük meg róla, hogy , midn nyilvános

szereplése nem akadályozza, állandóan a pozsonyvármegyei Eberhardon lakik, a pozsony-

vármegyei bizottmánynak tagja, a Közmveldési Egyesület elnöke.
3 Klempa Bertalan kir. tanácsos 1849-ben szül. Detrek-Szentmiklóson, a XVII.

század közepe óta ottlakó nemesi családból. Tanulmányait Nagyszombatban és Gyrött

folytatta és Pozsonyban végezte. 1872-ben megyei szolgálatba lépett és kitn szorgalma és

képzettsége által gyorsan haladt elre, úgy hogy 1883-ban már a vármegye fjegyzje,

1881-ben pedig alispánja lett. 1901 végétl kezdve 1903 decz. 20-ig a fispáni szék üresedés-

ben lévén, a fispán teendit is végezte. Szorgalmas, lelkiismeretes, ügybuzgó hivatalnok,

az alája rendelt tisztviselk valóságos atyja. — A Magyar Közmveldési Egyesület alelnöke.
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Földes Gyula 76 szavazata ellenében alis-

pánná választották. 1889 febr. 19-én 73 szó-

többséggel kimondotta a vármegye, hogy a
tárgyalás alatt lev védertörvény 25. pa-
ragrafusát a nemzet alkotmányára sérel-

mesnek tartja, s ilyen értelemben fölír. Jún.
15-én leirat érkezik a vármegyéhez, mely
szerint Esterházy István gróf fispáni állá-

sától fölmentetett, s helyette Zichy József 1

gróf neveztetett ki, a kit azonnal be is ik-

tattak.

1890 május 12-én jelentés érkezik aTisza-
kormány bukásáról és a Szapáry kormány
kinevezésérl. 1891 febr. 16-án a községi
állatorvosi intézmény meghonosítása, s a
csallóközi vasút építéséhez küldöttség ki-

rendelése. 1892 nov. 26-án Kossuth Lajost
90. születésnapjának alkalmából melegen majlíth gyorgy.

üdvözlik. 1893 május 15-én több törvény-
hatóság megkeresésére, melyekben aggodalom van kifejezve az egyházpolitikai

törvényjavaslatok tartalmára nézve, a megye 150 szóval 92 ellenében napi-
rendre tért át, a mi a javaslatok ellen állástfoglaló fispánt annyira elkeserí-

tette, hogy lemondással fenyegetdzött, mire a vármegye nyomban felírt,

hogy a fispán lemondását ne fogadják el. Mégis, midn nov. 27-én a fispán
fölmentését és az azonnal beiktatott Szalavszky Gyula kinevezését felolvasták,

a fölmentést a vármegye tudomásul vette. 1894 decz. 17-én a vármegye 124

szavazattal 64 ellen elfogadta, hogy a kormánynak az egyházpolitikai törvé-

nyek szentesítése alkalmával köszönet szavazandó meg. 1895 febr. 18-án tár-

gyalták a Bánffy-féle minisztérium kinevezését. Nem akarunk sebeket felszag-

gatni, azért a választásoknál történt dolgokat mellzzük. 1896 febr. 24-én a
vármegye 70.000 frtot utalványozott az útalapból a csallóközi vasút kiépíté-

sére. Május 18-án volt a millenáris díszgylés, melyen Zsigárdy Gyula tartott

a jegyzkönyv szerint „fölülmulhatatlan szónoki mvészettel" ünnepi beszédet.

1898 április 11-én az 1848-iki törvények szentesítésének 50-ik évfordulója

alkalmából díszgylés volt, melyben Gond Ignácz esperes tartott díszbeszédet,

s melybl hódoló felirat ment a királyhoz. 1899 nov. 28-án tudomásul vette a
vármegye Szalavszky Gyulának fispáni állásától való fölmentését, elbúcsúzott
tle, s az új fispánt, Vay Dénes bárót beiktatta. Ugyanekkor Bartal Aurél
indítványára az ellenzék obstrukczióját helytelenítette. 1891 decz. 12-én volt,

Osztroluczky Géza, Trencsén vármegye fispánja, mint kormánybiztos elnöklete

alatt, az általános tisztújítás, a melyen a tisztikar megválasztatott, jelesen:
Alispán: Klempa Bertalan; fjegyz: Petöcz Jen; aljegyzk: Füzek Sándor, Horváth

Géza, Vermes Samu, Paulovics János ; ügyészek : Petrovits Ödön,2 Olgyay Árpád ; forvos :

Zsigárdy Aladár dr. ; a kórház forvosa : Krisztián János dr. ; az árvaszék elnöke : Prikkel
Lajos ; ülnökök : Botló Ignácz, Baján László, Lajszky Lajos dr., Gödóíle Kálmán, Lázár
Kálmán

;
jegyzk : Sztrelka János, Básó Gyula dr. ; árvás-nyilvántartó : Szabó Zsigmond

;

levéltáros Spalovszky Gyula. A járásokban : fbírák : Bézay Szilárd (Pozsony), Nagy Ágost
(Malaczka), Vermes Zoltán (Nagyszombat), Burián Pál (Szempcz), Druga Sándor (Somorja),
Németh Dezs dr. (Dunaszerdahely), Új István (Galánta) ; szolgabírák: Bincsik Pál, Mayer

1 Zichy József gr., a frendiház tagja, v. b. t. t., sz. 18M-ben. Tanulmányait Nagy-
szombatban, Pozsonyban és Bécsben végezte. Jogtudori oklevelének megszerzése után nagy
tanulmányútat tett Európában és Ázsiában. 1865-ben a szempczi választó-kerület képviselvé
választotta, 67-ben a kereskedelmi minisztériumban osztálytanácsos, majd közmunka- és
közlekedésügyi miniszter lett. Egy ideig Fiume kormányzója volt, majd Pozsony vármegye
fispánjává nevezték ki, a mely állásáról az egyházpolitikai viták alkalmából lemondott, s

azóta a politikától visszavonult.

2 Petrovits Ignácz 1848-ban esküdt, 61-ben szolgabíró, 67-ben közgyám volt. Fia, Gyula
al-, késbb fügyész volt, ennek helyébe ifjabb fia Ödön lépett.

A vajkai Molnár-család különösen Vajka-Szék területén játszott szerepet. László 72-ben
fbiró, most nyugalomban van.

A réthei Prikkel-csálád több vármegyei tisztviselt adott a vármegyének. Jelenleg Lajos
az árvaszék elnöke, fia Dezs szolgabíró.

Zsigárdy Imre 1861-ben fbíró volt; fia Gyula a vármegye-bizottságnak tevékeny tagja
és országgylési képvisel volt; másik fia Aladár, Pozsony vármegyének tevékeny forvosa.
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György, Peczkó J., Holba Ern, Perger István dr., Nedeczky Jen, Ernyey Gyula, Galgóczy Jen,i
Prikkel Dezs, Nagy Rezs, Vermes Ferencz, Panajott Gyula és Jandli-Döbrentey Sándor.

A 70-es évek elejétl kezddleg a vármegye nagyszámú szabályren-
deletel alkotott, megteremtette a tisztviselk nyugdíjalapját, a mely 1902 decz.
31-én 362.000 K. vagyonnal bírt és ugyanakkor a 220.000 K. vagyonnal ren-
delkez jegyz-nyugdíj alapot.

1902. jan. 17-én tárgyalták azt a leiratot, mely szerint a már mintegy
félév óta nem mköd Vay Dénes báró fispáni állásától fölmentetett, s ettl
kezdve 1903. decz. 20-ig Klempa Bertalan alispán látta el a fispáni teen-
dket is. 1903. decz. 21-én Bartal Aurél foglalta el a fispáni széket.

1903. évi január hóban történt a,f- és árvapénztárban kezelt értékek-
nek a kir. adóhivatalba való átadása. Átadatott összesen : az árvapénztárból
tkék és elkönyvelt értékek czímén 3.931,914 kor. 52 fill. A fpénztárban
kezelt értékek és alapítványok értéke kötelezkben, értékpapírokban és kész-
pénzben 2.810,419 kor. 91 fill. volt. Összesen tehát 6.742,334 kor. 43 fill.

értéket és készpénzt adott át a vármegye a kir. adóhivatalnak és dicséretére

válik a vármegyének, hogy a fkönyvek és a pénztárakban rzött értékek
között egy fillér különbözet sem mutatkozott és bár az átadás hetekig tar-

tott, a mi az átadási munkálat alaposságát bizonyítja, az átadásnál egyetlen
fennakadás sem történt.

Az 1903. februárban tartott közgylésbl felírt a vármegye az ország-

gyléshez, hogy azok a III. osztályú kereset-adó alá es polgárok, a kik
czégüket nem magyar nyelven is hirdetik, törvényhozási intézkedés útján

pótadóval rovassanak meg, és hogy az álladalmi egyedárúság tárgyát tev
ingóságok elárúsítására csak magyarul tudó magyar honpolgárok nyerjenek
engedélyt. A feliratot 1903. évi nov. elejéig 57 törvényhatóság támogatta és

a megyében és Pozsony városában a feliratnak az a látható eredménye van,

hogy a dohányárús boltokról eltntek a német czégtáblák.

Az 1903. decz. 21-én tartott közgylésben volt Bartal Aurélnak a f-
ispáni székbe való beiktatása, és mivel Bézay Szilárd, pozsonyi járási f-
szolgabíró nyugdíjba ment, ugyanakkor volt a részleges tisztújítás, melyen
Füzek Sándor els aljegyzt központi fbírónak választották, minek követ-

keztében a II., III., IV. aljegyz egy fokkal ellépett és IV. aljegyzvé
Heim Narcziszt választották meg; ugyanakkor a fispán Dóka Sándort,

Bartal Jánost és Józan Istvánt közigazgatási gyakornokká nevezte ki és a

jegyzi karba osztotta be ket.
Megemlítend, hogy Pozsony vármegye közigazgatása mintaszer, a mit

az alább következ ügyforgalmi kimutatás is bizonyíthat.

A vármegye 1903. évi ügyforgalmi kimutatása

:

Elinté-

A hivatal és hivatalnok megnevezése g£*f *£& Összesen Hmta- ^
Központ, alispáni hivatal, alispán : Klempa Bertalan 251 31007 31258 31115 143

Pozsonyi járás, fbíró: Bézay Szilárd — 12313 12313 12282 31

Alsócsallóközi járás, fbíró : Németh Dezs dr. ... — 15067 15067 15051

Felscsallóközi járás, fbíró: Drugha Sándor — 18301 18301 18273 28

Galántai járás, fbíró : Új István 20508 20508 20507 1

Malaczkai járás, fbíró: Nagy Ágoston 14099 14099 14079 20

Szempczi járás, fbíró: Burián Pál ifj.— — 8523 8523 8523 —
Nagyszombati járás, fbíró : Vermes Zoltán ___ ... — 14500 14500 14500 —
Bazin rtv., polgármester : Maschait Antal — 6585 6585 6585 — :

Modor rtv., polgármester : Boruta Pál — 3876 3876 3871

Nagyszombat rtv., polgármester: Francisci Lajos dr. — 10136 10136 10089 47 2

Szentgyörgy rtv., polgármester : Jánoska Gyula ... — 3010 3010 3010 —

Pozsony vármegye élén 1809-tl kezdden a következ fispánok és

fispáni helytartók állottak (az évszám az elhalálozás vagy lemondás idejét

jelenti) : 1809. Pálffy József gr. ; 1810. Pálffy Lipót gr. ; 1822. Pálffy Károly

gr. ; 1825. Pálffy József hg. ; 1827. Pálffy Ern gr. ; 1828. Pálffy Fidél gr.

;

1832. Pálffy Ferdinánd gr.; 1835. Pálffy Ferdinánd Lipót gr.; 1841. Pálffy

1 A múlt századelején Galgóczy Antal alispán volt és, bár nagyon tartóztatták. 1810-ben

állásáról végleg lemondott, ifj. Antal 1848—49-ben honvéd, s jelenleg igen tekintélyes tagja

a megyebizottságnak. Antal nev ha, megyebizottsági tag, Jen nev fia pedig jelenleg

szolgabíró.
2 Ezekbe a számokba a rendrkapitányi és kihágási ügyek nincsenek fölvéve.
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Károly gr. ; 1847. Pálffy Móricz gr. ; 1848—49. Pálffy József gr. ; 1861.
ugyanaz; L862—67. Neszter József, 1867—69. ismét Pálffy József gr.; 1871.

Pálffy János gr.; 1875. Esterházy István gr.; 1889. Zic% József gv. ; 1893.
Szalavszky József; 1898—901. Fa?/ Déwes báró, 1903-tól pedig beleházi
Bartal Aurél.

Pozsony vármegye alispánjainak névsora 1809-tl kezdve: Galgóczi
Antal (1810. leköszönt) ; Pettényi János és Oudits Ferencz (1810) ; székhelyi
Majláih György * és galánthai Fekete János (1817) ; Majláth György 1812-ben
királyi biztosnak kinevezve; galánthai Fekete János és beleházi Bartal
György (1822); 1823-ban Fekete János táblabírónak kineveztetvén, helyébe
L824. Bartal György és másodalispánnak Olgyay Zsigmond lett megválasztva,
utóbbi csakhamar táblabírónak neveztetvén ki, helyébe kisjókai Takáts
Gáspárt választották. 1828. Bartal György királyi itélmesterré neveztetvén
ki, helyette kisjókai Takáts Gáspárt és másodalispánnak sárosfai Bittó Bénit
választották. Takáts 1831-ben kolerában meghalt, mire Bittó Béni és Fekete

Ferencz választatott meg, utóbbi csakhamar követté lett s helyét nyéki
Németh János foglalta el; ez is követté választatván, helyét 1833-ban Jab-
lánczy József foglalta el. 1837-ben Bittó Béni és Jankó Mihály, 1846. Jankó
Mihály és Petöcz György, utóbbi 1849 május 24-én agyonlövetett, 1861.

Olgyay Titus és Bittó Kálmán, 1862. a fispáni helytartó által kinevezve
Jablánczy Zsigmond és Udvardy Ferencz, 1867. Bittó Kálmán és Öllé Lajos,

1872-tl csak Bittó Kálmán, ez 1873-ban képviselvé választatván, benefai
Bacsák Pál, 1880-tól Schott József, 1885 ti Klempa Bertalan volt a vár-

megye alispánja.

* *

Források : a vármegyei levéltári adatok és jegyzkönyvek, a r. tan. városok jegyz-
könyvei, a szerz birtokában lev egykorú följegyzések, Rüsztov : „Magyar hadjárata",

Klapka : „Emlékirataim".

1 Székhelyi Majláth György 1809. márcz. 6-án mint Pozsony vármegye aljegyzje
kezdte nyilvános pályáját, 1810-ben fjegyz, 1817-ben els aüspán lett, 1822-ben helytartó-

tanácsosnak nevezték ki ; ettl kezddleg Pozsony vármegye nyilvános ügyeire megsznt
közvetetten befolyást gyakorolni. Hogy min köztiszteletben állott, arra nézve bizonyságot

tesznek az eltávozása alkalmával mondott és a jegyzkönyvbe szószerint bevett búcsúztató

beszédek. Az 1861. év tavaszán bekövetkezett elhalálozása alkalmából, Pozsony vármegye
április 22-én tartott ülésében, a vármegye körül szerzett érdemei elismeréséül, emlkét jegyz-
könyvbe iktatta.
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várszerkezet megalkotása
eltt a liadszervezés az

egyes nemzetségek szerint

történvén, ennek megfelel volt a
birtokfelosztás is. A nemzetségek
az elfog] alt földet megszállották
s az így szerzett birtok nem osz-

tatott fel az egyesek között, hanem
az egész nemzetség tulajdona ma-
radt. Ezen a területen azután a
nemzetség feje, a törzsf gyako-
rolta a közigazgatási és a bírás-

kodás jogot. Ez volt a vezérek
korában az ország szervezete.

Szent István alkotmányában
természetszerleg változott a va-
gyonjog s vele a közigazgatás képe
is. A király mindazon földeket, a
melyek valamely vár környékén
feküdtek és laktalanok valának,
vagy a melyek a vár szolgálatára

rendelt vitézek kezén voltak, ki-

rályi birtokoknak jelentette ki s

azoknak csak a haszonélvezetét

hagyta meg a várjobbágyok kezében, még pedig eredetileg elörökíthetetlen

jelleggel. Azonkívül is számos birtok htlenség, magszakadás, elkobzás, vagy
háramlás útján s egyéb okok miatt a koronára szállott. így keletkeztek a
királyi birtokok, melyekbl a királyok az egyházakat és egyes h embereiket
jutalmazták. A megszállott földeken örökös birtokjoggal bíró nemesség fejl-

dött ki, de ezeknek jellegét is megváltoztatta Szent István, mikor kijelentette,

hogy az s-foglalású földeket is adományföldeknek tartja.

Pozsony vármegye területén az si nemzetiségi birtoklásnak nyomaira
nem akadunk. Megersíti azon körülmény is abbéli feltevésünket, hogy e föld-

rész nem hódítás, hanem hódolás útján jutott seink kezére, mert bebizonyo-
sodott dolog, hogy a honfoglaló magyarok a meghódolt népet birtokaiban
háborítatlanul meghagyták. Kétségtelennek látszik, hogy Pozsony vármegye
mai területe fejedelmi, illetleg Szent Istvántól kezdve, királyi birtok volt.

Erre vall az is, hogy a megye akkor leginkább lakott része: a Csallóköz és

a Kis-Kárpátokon innen es terület, a pozsonyi várszerkezet területéhez

tartozott. Hogy mily bölcs rendelkezés volt az alakulófélben lév országban a
várszerkezet intézménye, arra Pozsony-megye elsrangú bizonyítékot szogáltat.

A jó sorsban lév várjobbágyság sorából kifejldött nemesség, — a mely a
Csallóközben „csallóközi nemesség" név alatt külön testületet alkotott —

BALASSA MENYHÉRT SÍREMLÉKE SZELESKUTON.
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Salamon
nem:

Étre
nemzetség.

megszülte a középbirtokos osztályt, mely utóbb a nemzet leghasználhatóbb
elemének, úgyszólván gerinczének bizonyult, s a melynek életrevalóságát
a Pozsony-megyében ma is nagy számmal található, elég jómódú közbirto-
kosság igazolja.

A régi magyar nemzetségek sorában, Karácsonyi János idevágó nagy-
becs mvének (Magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. 3 kötetben)
felsorolását tartva szem eltt, csak egyetlen egy, a tfaüamon-nemzetség sze-
repel, mint javarészben pozsonymegyei birtokos. Ez is azonban nem a meg-
szállás, hanem adományozás, donáczió útján bírta elég terjedelmes jószágait.

A &*üawion-nemzetség alapítója egy Salamon nev magyar nemes volt,

a ki a XII. század közepén a mai Bél-Vatta határában (Nagy-Légtl északra)
falut telepített, melyet nevérl Salamonfalvának, utóbb Salamon- Vattának hívtak.

A Salamon-nemzetség elkel származású volt ugyan, de már a
XIII. század elején annyira szótágazott, hogy vagyona nagyon elaprózódott
3 így a nemzetség tagjai fhivatalokra, az akkori szokások szerint, igényt

Ezek a Po's-Ag, aznem tarthattak. Utóbb a nemzetség négy fágat hajtott

]Uésházy-ág, az Esterházy- és a Dama-ág.
A Dama-ág Lászlóval (V.) 1402 táján kihalt és vagyona az Esterházy-

ágra szállott. A Pós-ág valószínleg már 1360 táján halt ki, legalább az
ez idben még ismert István után, az ág tagjairól tudomásunk nincs. Vagyonát
hihetleg az Illésházy-ág örökölte.

A nemzetség közös birtokai Vattán és Salamonfalván voltak ; 1230-ban
pedig megnyertek egy pert a ^pozsonyi várjobbágyok ellenében, s ez úton
kezükre jutott a Lég felé es Altalútalja nev földrész. Ebben az irányban
szerették volna birtokaikat tovább fejleszteni s 1269-ben igényt támasztottak
az Általúttól keletre es mocsaras földre. Ebben a perben azonban vesztesek
lettek s a föld továbbra is a patonyi és légi udvarnokok kezében maradt.

( Gróf Esterházy János : Az Esterházy család leírásához mellékelt oklevél-

tár. 3. — F. IV. 1/149. — H. O. I. 40.)

A Salamon-nemzetség Illésházy ágát kezdetben Illésvataiaknak nevezték
és a mai Illésháza Illésvata nevet viselt. Az Esterházy ágból késbb két

család sarjadzott ; a Nagy-Salamoni Póka család és a ma nagy hírnek örvend
Esterházy család.

A Salamon-nemzetség különben igen hamar kezdte prédálni si birtokát.

1248-ban Salamon nb. Farkas és testvérei, Jakab Péter, Benedek és Pál, a Becse
fia egyezségre léptek István fia Miklóssal, az elhalt Vitályosnak Vattán
lev birtokaira nézve, melyeket nevezett Miklós, Vitályos özvegyétl pénzen
vásárolt meg. (Hazai okmt. J. 25.) Már II. István és II. János, Mihály fiai,

1287-ben eladtak egy darabot a Salamon-Vatának Lég és Szász felé es
határából az Olgyai családnak (Hazai Oklevt. 106.) II. János, Tank és

H. György, meg III. János, Gellén fia, a Dama-ágból és László fia Tamás,
bkezen jutalmazzák meghatalmazott ügyvédeiket, Olgyai Fakót és Andocsot;

nekik adják ugyanis az Atakor-éren túl, Jóka és Lég helységek felé es
földjüknek egyharmadát. (Anjouk. Okmt. II. 141.) A nemzetség különben

Veszprém és Zala vármegyékben is birtokos volt.

A jobbágynemzetségek közül, a melyek Pozsonymegyében kifejldtek

és elkel szerepet játszottak, a következket ismerjük:

Az i^re-nemzetség. 1240-ben IV. Béla király e nemnek összes, akkor

tíz szállást tev tagjairól elismerte, hogy k a szent király szabadjai közé

tartoznak. (W. II. 101.) 1248-ban pedig Étre és fiai azon panaszszal járulnak

ispánjuk elé, hogy eddig bírt örökös földjüket folyton rontja az árvíz és

így nem tudják, miként szolgáljanak a várnak. Az ispán adott nekik más -

két ekényi— szárazföldet Karcsán. Ez a föld, melyen Etre-Karcsa falu kelet-

kezett, tartotta fenn a nemzetség nevét. A karosai donácziót azután 1249-ben

az új pozsonyi comes, 1253-ban pedig maga a király is megersítette.

(W. II. 206., 209., 231.) 1253-ban nem csupán Étre és leszármazói, hanem
Jakab fia Bodó, Ország, Otmár fia Joakim és János, Kelemen fia Dobét és

Otk, Szalonta fia Györk, Tóbiás fia Cseke, Mamfej fia Mórám és ennek fia

János is perelnek a sokféle Karcsán lakó pozsonyi várnépekkel egy ekényi

örökös földjükért és a vár rétéibl, halászó vizeibl ket megillet harmadért.

Az elmérgesedett pernek párbaj vetett véget, a melyben az Étre nemzetség
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bajnoka gyzött. A nemzetség tagjai a többféle Karcsán bírtak földeket.

Az országos nemesek sorába a nemzetség tagjai csak 1355 után emelkedtek.

(V. ö. Karácsony, i. h. 175. 1.)

A ilicr<7?/ar-nemzetség, melynek emlékét a csallóközi Kis- és Nagy-
Magyar községek rzik. Eredetileg e falvakat azon szent király szabadjai

nev, vérségi összeköttetésben álló várjobbágyok alapították, a kiknek egyik

kiváló tagja Magyar nevet viselt. 1240-ben a nemzetség már 12 külön szál-

lással bíró ágra volt szakadva. Birtokaik a két Magyaron és Jánok község
határában feküdtek. Ez utóbbi helyen fekv 600 holdnyi birtokért 1341—45

években elkeseredett pert folytatott Magyari Farkas fia János, a Jánokiak
ellen, s azt végül meg is nyerte. A nemzetség tagjai 1284-ben lettek országos

nemesekké, a nem két tagjának, Péternek és Farkasnak, Borostyánk vára

alatt kifejtett kiváló vitézsége jutalmául. (V. ö. Karácsonyi i. m. III. k. 1. f.,

181—182. 11.)

A Nolcsa-nemzetség. Szászon (Szászváros) lakott, de a falut nem
egyedül, hanem számos más várjobbágy-nemzetséggel együttesen bírta. Már
1256-ban elfordul egy Nolcsa nev csallóközi férfiú, a ki a maga ós Szent-

György falu nevében, a nyéki lakosok ellen tanúskodott. (H. 0. III. 20.)

Nikolcsa vagy Nolcsa fia Pál, 1287-ben résztvett Pozsonyvár ostrománál,

és nagy része volt abban, hogy a várat a lázadó Kszeginek kezébl vissza-

vívni sikerült, Ez alkalommal a nemzetség számos tagja elveszett. Elismerésül
azután a király a nemzetség tagjait országos nemesekké tette. A nemzetség
különben Szász falunak nyugatra, Beké felé es harmadát bírta. (Karácsonyi
f. i. h. 185—186.)

A Pudur- és a Taras-nemzetség. Mindkett a Nolcsa-nemmel együtt

Szász falun lakott. 1325-ben rendezte a három nemzetség a falu birtokát

és úgy egyeztek meg, hogy a Nolcsaiak a Beké felé es részt, a Pudurok
és Varasok a Lég felé néz részt kapták egyenl arányban. (Karácsonyi
i. h. 188. 1.)

Az Olgya-nemet egynémely író rokonnak veszi a Magyar-nemzetséggel
(Wertner: Magyar-nemzetségek II. 177. s köv. lt.), mások meg, mint például

Karácsonyi, egyáltalában mellzik. Az Olgya-nemzetség a vele rokon Bánk-
vataiakkal a pozsonyi kir. várjobbágyok közül származik, kiket IV. László
király 1281 aug. 30-án és 1283 jan. 11-én kelt oklevelével nemesített (Hazai
Okit. 90—96.). E királyi várjobbágyok még 1275-ben a csallóközi Tárnok
nev földet nyerik IV. László királytól. A XIII. század második felében

már több birtok urai, melyeknek kölcsönös megrzésére 1288 április 2-án
az olgyai és a bánkvatai nemesek egymással szerzdésre lépnek. Olgyai
Farkas és testvére Péter 1294-ben Pókos nev földet veszik meg a béli vár-

jobbágyoktól, 1295-ben pedig Vata helységet nyerik III. Endre királytól.

A nemzetség si birtokai mind a Csallóközben feküdtek. A Csallóközön kívül

csak Hódi nev pozsonymegyei birtokot szerezte meg Olgyai András fia

Péter, a Hont-Pázmány nembeli Bökénytl. A szintén Hont-Pázmány nem-
zetségtl örökölt Németfalu nev birtokot 1350-ben Olgyai Péter fia Andych
elzálogosította. A már említetteken kívül a nemzetség si birtokai voltak

:

Bankvata (1283), Felabony (1298), Koto (1294, mely vétel útján szereztetett),

Magyar (1281), Olgya (1251). E nemzetségbl származott a jelenleg is virágzó

Olgyay-család, melynek se Endre fia Thumb Miklós (1281—1309.).
A Nyék-család szintén a várjobbágyok sorából emelkedett ki. 1165-ben

ugyanis III. István számos nyéki várjobbágyot a szent király szabadjainak
osztályába emelt. (F. II. 171. 173.) Országos nemesekké csak 1349 után lettek.

Imre király 1197-ben az Ilka helységbéli Zerzowoyt, Sbina fiát, pozsonyi
várjobbágyot, a várjobbágyság alól felmenti és örököseivel egyetemben neme-
síti. (Kaprinay kézirat. Egy. K. in 4° II. 6. Köz. F. IT. 308.) Ennek az

Ilkán (Jóka) birtokos Zerzowoynak utódai alapították az ITkai családot.

Nevezetes családja volt a középkori Pozsony-megyének a Csukár család.

Alapítója Péter comesnek atyja Csukár, s els birtokuk úgy látszik Trne
volt, a mely birtok utóbb Csukárd földe, majd egyszeren Csukár nevet
vett fel. Péter comes fia János azután ezt a birtokot végrendeletileg (1291) a

pozsonyi prépostságnak adományozta oda, a mely adományt utóbb, mikor
betegségébl felépült és III. Endre táborában küzdött Albert osztrák herczeg
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Nolcsa
nemzetség.

Pudur és
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Olgya
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ellen, újra megersített és 1292-ben a királylyal is megersíttetett. (W. V.
51—53. E. V. 1 196.) Az odaadományozott birtok, a mint az Károly király-
nak egy L326-iki oklevelébl kitnik, szántókon kívül, rétbl, erdbl és egy
dunai szigetbl állott. A Csukái* családé volt Vudvoly is, mert 1268-ban
mondatik, hogy ez a birtok a pozsonyi várjobbágyoké, illetleg Csukáré és
nemzetségéé. (F. IV. III/460.)

Egyéb magyarországi nemzetségek közül is számosan szereztek vétel,
csere, vagy donácziók útján birtokokat Pozsony vármegyében. így az Aba-
nemzetség nyitrai-ágához tartozó Nagy Aba kezén találjuk 1256-ban a Nagy-
szombattól északra fekv Bolerázt és Magyarádot, mely utóbbi ma már csak
mint puszta ismeretes. Miként jutott ezekhez a birtokokboz, nem tudjuk, de
tény, hogy ezek révén Pozsonymegyében némi szerepet játszott. így 1278-
ban a nagyszombati bíró és némely nemesek között folyt perben, mint béke-
bíró. 1283-ban mint Lodomér esztergomi érsek érdekeit véd királyi ember
szerepelt. (F. IV. 2373, V. 3/168, V.)

Terjedelmes birtoktest volt a Csáft-nemzetségbeli trencséni Csák Máté
kezében is. 1296 táján ugyanis megvette 200 márkáért és egy fúri pán-
czélért a vörösköi uradalom félét. Az uradalom tulajdonosa ekkor Tamás, Ti-
bi u-h comes fia volt, ki a visegrádi comessel, Tburny Domokossal becsület-
sértési perbe keveredvén, devecberi Eimech Márton alországbíró Ítélete követ-
keztében, bírságképpen, elvesztette uradalmának felét. Ez a bírságképp el-

vesztett fél uradalom azután a bírói tisztet gyakorolt Eimech kezébe került s

ettl vette meg Csák Máté. (F. VI. 2/45.) Az uradalom akkor Cseszte, Diós,
Dombó, Keresztúr, Kosolna, Körtvélyes, Vista (Vistuk), Ketbena, Kisfalud,

Latkfalva, Tárcsa és Újfalu falvakból állott. Csák Máté halála után (1321)
az uradalom e része valószínleg a koronára szállott vissza. A Csák-nemzet-
ség ugodi ágából származó Demeternek pedig Misérden volt birtoka, a melyet

1285 táján Bajkafia Egyed comesnek adományozott oda. Ezt az adományt
1291-ben fiai is jóvábagyták. (H. 0. III. 310.)

1336-ban a hatalmas Csór Tamás, az egyszer tisztviselbl nábobbá
növekedett, páratlan jóságú fúr, újabb érdemei jutalmául kapta a pozsony-
megyei Duna-Szerdahely mellett fekv Póka földet. Nem soká tartotta meg
azonban ezt az újabb adományt, mert már 1342-ben egyik nemes tisztviseljét,

Szomorfia Miklóst azzal jutalmazta, hogy átengedte neki olcsó áron a birtokot

s t annak uradalmában, fiai hozzájárulásával, 1354-ben megersítette. (F. VIII.

4/558. IX. 2/339. Kapr. MS. in fol. XVI. 99.). Miklós azután alapítója lett

a Bókaföldi családnak.

A Gut-Keled nemzetségbl származó várkonyi és bsi J.macZé-család se
Lothárd, 1264-ben, IV. Béla királytól és nejétl Máriától kapta Bs falut és

a mellette fekv, ma már elpusztult Árpádsoka földet. Ezt a szerzeményét
azonban már az év végén' koczkára tette, mert kitörvén a háború, IV. Béla

és fia V. István között, Lothárd az ifjabb király mellé állott és a Tiszán-

túlra menekült. IV. Béla erre 1269-ben Bst és Árpádsokát Péterfia Miklós

ispánnak adományozta, a ki mindkettt 70 márkáért Héder Jakabnak adta el.

Helyreállván a két király között a béke, Lothárd mindent elkövetett, hogy
pozsonymegyei birtokait visszaszerezze. TV. Béla halála után végre sikerült

is neki a birtokot, V. István nejének közbeléptével, 1270 decz. 3-án (Hazai

Okmt. I. 38.) Héder Jakabtól visszaváltani. Az ekként nagynehezen vissza-

szerzett birtokban azután IV. László király 1373-ban megersítette t, de a

beiktatás csak 1284-ben mehetett végbe. Megvetvén ily módon lábát a Csalló-

közben, igyekezett javait szaporítani. 1282-ben oltalomlevelet kapott karcsai

és nyéki birtokaira és megszerezte Várkonyt. Ez utóbbit azonban, valamint

Népe-Karcsát, örököseinek (1327) csak hosszas pereskedés után sikerült

megtartaniuk, a Szentgyörgyiek terjeszkedési vágya ellen. 1338-ban Páka is

az övék volt. (V. ö. Karácsonyi i. m. II. 41—43.)

1213-ban élt egy „M" kezdbets pap, ki a Gfyormemzetségbl szár-

mazott és Bertold kalocsai érsek szolgálatában állott. O is pozsonymegyei

birtokos volt, mert a pannonhalmi apát a vágmenti Udvari és Sztára bir-

tokokba újra beiktatta t. (Karácsonyi i. h. II. 109.)

A Héder-nemzetség Kszegi németujvári ága elvételi jogot tartott

Árpádsokára. Azonkívül idnként kezében voltak a Bazin mellett fekv
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Zumperg és Czajla falvak is. (Karácsonyi i. m., II. 147.) A Hédervári-ág,

mint láttuk, egy ideig (1269) tényleg birtokolta Arpádsokát és Bst. E nem-
zetség tagjai közül Hédervári Dezs 1285 táján a Csiliz és Duna mellett

fekv Bodak birtokába lépett. (Karácsonyi f. m. II. 159., 161.) Péterfia János
pedig 1287-ben Modort nyeri királyi adományul. (Wenzel XII. 452.)

A Koppán-nemzetség Lovadi-ága már 1217 eltt kapta a Tatától keletre

es Tardost, de ezt 1217-ben visszavette tlük a király és kárpótlásul a

pozsonymegyei Berénvt adta nekik, a mely Deáki és Szeli között feküdt.

(M. f. II. 334.)

Azonban a legelkelbb és leggazdagabb birtokosai voltak Pozsony-
megyének a Hont-Págmány-nemzetség szentgyörgyi-cseklészi ágának tagjai.

Az ez ágból sarjadzott Cseklésti-csidád se Pál volt s már 1304-ben fiágon

kihalt. A Szentgyörgyi család se Tamás volt, a ki 1202-ben a Morva-folyó
mellett bsiesen harezolt a bolgárok ellen s 1205-ben a cseh király segít-

ségére küldött sereget vezette. Az ág si fészke ugyan Nyitramegyében vala,

azonban az idk folyamában, kivált a Szentgyörgyi család, csaknem kizárólag

pozsonymegyei birtokos volt, st a család a nevét is egy pozsonymegyei
községtl kapta.

A Kis-Kárpátok aljában fekv Szentgyörgyöt
I. Sebs Tamás nyitrai ispán fia kapta 1209-ben,

Cseklész, Iván (Ivánka), Eberhart és a ma isme-
retlen Kastellán falvakkal, illetleg azok részeivel

együtt. (F. III. 1 73. és 2/408.) Sebs 1241 után
várat épített Szentgyörgyön, Bazin közelében, a

mely már 1208 óta atyjának, Tamásnak birtoka

volt. Utóbb itt is várat építettek s mivel a család

tagjai felváltva, hol Szentgyörgyön, hol Bazinban
laktak, azért Bazini vagy Szentgyörgyi grófoknak
neveztettek. A fentebb említett Sebs fpohárnok
és nyitrai fispán testvére Sándor fpohárnok volt,

kinek fiait, Kozmát és Achillest IV. Béla király

1256 jún. 21-én Bazin birtokában megersítette.
E két testvér közül csak Kozma maradékait ismer-

jük, de azok is csak a XII. század végéig éltek.

Ábrahám utódai azonban tovább terjesztették a

nemzetség ezen ágát. I. Péter (1308— 1365.) és

testvére, Sebs (1304—1345.) a Szentgyörgyi és

Bazini grófok sei. E hatalmas nemzetség sarjai,

mint látjuk , már II. Endre alatt magas méltóságokat

Kopp.in
nemzetse

'

Hont-Pázmány
nemzetség.

A Szent-
györgyick.

SZENTGYOKGYI.

detöltöttek be

,

ezeket IV. Béla uralkodása alatt is megtartották, st a Cseklészi ág az

uralkodó családdal is rokonságba került. Bökény, a ki egy 1236-ban kiadott

oklevél szemit Cseklész ura volt, III. Béla király unokáját, Erzsébetet,

II. Endre király egyik nvérének leányát bírta nül, (Wenzel VII. 535.)

kinek hitbéri és hozományi illetménye fejében nyert birtokokat (Kürth,

Páka, Beké és Csütörtökhely) hasonnev fia 1260-ban Katalin leányának.
Magyar nb. Olgyai Péter (1308 eltt) nejének adta. A nemzetség Szentgyörgyi

ágából Tamás (1365—1399.) újvári várnagy, majd kir. tárnokmester, dalmát
és horvát bán, végül országbíró. Unokahuga, Czeczilia (1398—1434.) Rozgonyi
István temesi grófhoz ment nül. A szentgyörgyi ágnak a XV. század elején

magvaszakadt, A bazini ágból Sebes fia János kir. testrtiszt (1361), György
(1384—1426) pozsonyi fispán, Zsigmond sziavon bán (f 1492.) és János
erdélyi vajda (1487 táján). A család utolsó férfisarja Kristóf (f 1557 márcz. 18.)

A pozsonyi járásban a Szentgyörgyi és Bazini grófok kezén volt, Wert-
ner Mór összeállítása szerint: Besztercze, mely Szentgyörgyi (I.) Kristóf tulaj-

dona volt, s melyet 1515-ben VI. Péter gróf, Kristóf végrendelete értelmében,

a máriavölgyi kolostornak adományozott. Borostyánk (Pallenstein). Mikor
kapta a család, nem tudjuk. Az 1446-ban Hedvig, Péter gróf özvegye és

György gróf között végbement osztálynál az özvegy kezére került. Cseklész

(Chokol, Cheka, Lanschütz.) 1217 eltt kapták, mert 1209-ben II. Endre
megersíti ket annak birtokában. 1324-ben Ábrahám gróf eladta a birtokot

Csák Máténak. Dévény. Simon gróf tulajdona volt. 1508-ban VI. Péter gróf
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adóssága fejében átengedte a városnak Rottensteint, de a halászati jogot a
vár részére továbbra is fenntartotta. Ivánka (Iván, Ywand.) 1209-ben II. Endre
megersíti a családol annak birtokában. Neufeld a mai Duna vagy Tótfalu.
Papfa (Papnépe), melynek birtokán 1334-ben I. Péter gróf megosztozott a
pozsonyi káptalannal. Szülös (Prácsa, Weinern, Zeulus). Egykor királyi udvar-
nokok biiioka, utóbb Sebs comes tulajdona. A donáeziót a király 1217-ben
megújította. A hegyentúli janisban az övék volt: Deirekö (Blasenstein) 1465-
l>en Neydeckh llans kezén volt és Zsigmond király óhajtotta megvenni.
L540-ben 11. Ív ristóf gróf elzálogosította. Konyha és Malaczka még az 1217-iki
donáczió eltt a család tulajdona volt. Az Alsó-Csallóközben fekv birtokok
közül a család, a XIII. század végs éveiben Homoró Lászlónak adja Felistált

( KaÜstál), Népe-Karcsát és Tárkonyt. A nádaséi birtokot 1397-ben kapja
I. György gróf Királyfalva helyett. A ma ismeretlen falvak és birtokok közöl
az övék volt: Bachnnir (Szentgyörgy mellett); Kolcsona és Kozma, mindkett
si donáczió; Hedvár, Kosztdány (Szentgyörgy mellett); Mnaj, Nyirjiatak
(Bazin és Szentgyörgy között); ZiJcy szintén Szentgyörgy közelében; végre
a Csallóközben : Áros, Kwze és Moróczszigete Misérd mellett. A nagyszombati
járásból övék volt Farkashida és Geszt. Ez utóbbit I. Sebs comes szerezte
meg a pozsonyi káptalan ellen 1 '23 l-ben lefolytatott perben. Azután Cmlárd,
Somberg és Vöröskö. Gxukárd tulajdonképen a pozsonyi káptalané volt, de a
hatalmas Szentgyörgyiek jogot formáltak reá. A hosszas per azzal végzdött,
hogy a grófok nyolez arany forintért bérbe vették a birtokot a káptalantól.

1335-ben II. Sebs gróf elzálogosította Somberget Doncsnak, ki neki apósa
volt. Doncs 1345-ben a birtok egy részét Klára nev leányának, Sebs gróf

nejének, a másik részét fiának, Lászlónak hagyományozta. Utóbb László is

átengedte a maga részét Sebösnek. Vöröskö (Bibersburg) Wolfard birtoka volt

s ennek özvegye, Gutha asszony révén került II. György gróf birtokába.

A felscsallóközi járásban a Szentgyörgyi grófok tulajdona volt: Beké (Béke),

melyet 1306-ban vett meg tlük Vörös Ábrahám; Béla (Billie), melyet
II. Ábrahám és Tamás grófok Homoró Lászlónak adtak oda. Csütörtök, melyet
1206-ban kap Sándor comes és 1216-ban királyi megersítést nyer, egyúttal

megkapja az ottani vásár- és hídvámot. 1333-ban II. Sebs és I. Péter osz-

toznak rajta, de az elbbi már 1339 táján eladja a maga részét Péternek.

Az 1446-iki osztálynál György grófnak jutott. Eberhard egyike a család

si birtokainak. 1334-ben I. Péteré, 1364-ben fiaié, 1373-ban újra Péteré volt.

Utóbb, II. Kristóf gróf leányának halála után, a koronára szállott vissza.

Jókat, ez si birtokot, 1300-ban a család Homoró Jakabnak adja, Királyfát

(Királyfalva) pedig 1397-ben I. György 8 'rosfdva és Nádasd birtokokért

elcseréli. Légh egy 1439-iki határjárás szerint, még a családé volt, de a szintén

si donáczióhoz tartozó Misérd-et II. Ábrahám gróf Homoró Lászlónak adja

Bachimir-ért, a ki viszont 1302-ben eladja azt Hertlin pozsonyi bírónak.

( )vék volt még rövidebb-hosszabb ideig: Páka (Lakpaka), Sárosfa, Szemet

és Torcs.

Osl. Ez az si sopronvármegyei nemzetség csak a XIV. század második
felében tnik fel Pozsony vármegyében. Birtokai a Kis-Kárpátok alatt fekv
Senkvicz, továbbá Keszi, Sárf és Tháté voltak. E birtokokat azonban

1371-ben a szalonaki várral és több más birtokkal együtt e nemzetség sarjai.

István zágrábi püspök (1343—75) és testvérének, Jánosnak (1340—69), a

Kanizsay család sének fiai 1351-ben elcserélik a Nagy, Lajos királytól

adományozott somogy- és sopron-vármegyei birtokokkal. Úgy látszik, hogy
szabadulni igyekeztek a mindegyre jobban elhatalmaskodó Szentgyörgyi és

Bazini grófok szomszédságától, mert egyideig Pozsony vármegye területén

nem szerepelnek (Sopronvm. okit. I. 395.). Csak a XIV. század végén találjuk

ket ismét a vármegye birtokosai közt-

A .fíá^-nemzetség, mely a tatárjárás eltt már Gömör vármegyében
volt birtokos, a XIII. század második felében tnik fel Pozsony vármegye
területén. 1238-ban, midn a Rátót-nemzetség tagjai si birtokaikon osztoznak,

Leu^ták fiai, Roland kir. lovászmester s nádor és Dezs gömöri és borsodi

Fispán, István fiai, Domonkos, a késbbi tárnokmester s nádor és László.

a késbbi fétekfogó-mester, valamint Olivér fiai, Reynold és Miklós, a Selpe

nev birtokot nyerik több más birtokkal egyetemben. (Wenzel, XII. 382.)
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Az említettek közül Roland nádortól a Feledi és a Serkei családok szár-

maztak, míg Dezs a Jolsvaiak és a Lorántffyak, Domonkos a Pásztóiak

és a Tari család se. E családok azonban a Tisza s a Sajó mellékén vertek

gyökeret; helyükbe a XIV. században Domonkos testvérétl, Vecse Miklóstól

(1330) származott Putnokiak tnnek fel Pozsony vármegye területén, mely
családból Putnoki László fia dános 1385-ben Által birtokosa. (Fejér, X. 3. 52.)

A XI II. század második felében mindegyre bomladozó várszerkezet

mellett szinte észrevétlenül fejldik a vármegyei köznemesi osztály, a neme-
sített királyi várjobbágyok és a háborúkban érdemeket szerzett vitézek

utódaiból. A XIV. században a Csallóközben már tekintélyes középbirtokos-

osztályt találunk, mely a vármegye oltalma alatt mindegyre nagyobb befolyásra

tett szert, úgy hogy a Hunyadiak korában e köznemesi családok hathatós
támaszul szolgáltak a nemzeti kormányoknak, a hovatovább elhatalmasodó
furak ellen.

Összegezve a rendelkezésünkre álló okleveles adatokat, a XIV. szá-

zadban a következ családokat találjuk a vármegye területén:

Benefalvi. Lencze birtokosa (1384).

Borsai. Farkas fia László 1312-ben atyafiaival szemben esküre kötelez-

tetik Borsa birtokát illetleg. Barthalin fia László, másfell Farkas fia

László, 1329-ben egy legel-ügyben egyezkednek. 1348-ban a pozsonyi káp-
talan Tivadar fia Peth és társai borsai részére, Miklós pozsonyi alispánnak
egy f323-ban kelt, Ikrám birtok felosztására vonatkozó levelét írta át; Pál
fia, Tamás 1394-ben borsai birtokaiba iktattatik be.

Cseldészi. 1347-ben Ábrahám Belle nev birtokán 2 telket elzálogosít.

Fia 1354-ben Kiscsötörtök csallóközi birtokot veszi zálogba.

Dercsikai. E nemzetség tagja 1373-ban osztják fel egymás közt Gyurgy-
soka (Dercsika) helységét.

Elefánti. Mátyás Majthényt bírta, melynek határai 1324-ben állapíttattak

meg. 1330-ban Kenéz fiai hatalmaskodtak birtokain.

Fodor. János 1339-ben eladja Milej nev birtokát.

Gathori. Péter leánya Klára, Madarasi Ferenczhez ment nül (1351).

Beké leányai 1354-ben beiktattatnak Kilitiben és Csölösztben lév, ket
leánynegyed révén megillet birtokokba. János özvegyét, Olgyai Chuna
András fia Pál, 1360-ban illetményére nézve kielégítette.

Karából. 1403-ban beiktattatik Kis-Zelenicz birtokába.

Komorói. Jakab 1303-ban Chun birtokát szerzi meg.
Hódi. Ják és fiai 1333-ban elzálogosították a Madarász nev csalló-

közi birtokaikat.

Jánoki. Jakab comes 1305-ben megveszi Szentkereszti Hont fia Jánostól
ennek Ilka (Jóka) helység határában fekv birtokát. 1310-ben Jánok és

Magyar helységekben birtokos.

Karcsai. 1313-ban Sólymos-Patony birtokosa. 1328-ban Szentgyörgyi
Sebes és Péter grófoktól Népekarcsa helyett, Lakpakát nyerik.

Kondorosi. 1319-ben Kondoroson birtokos. Jakab 1320-ban birtokát a
gellei egyháznak hagyományozza.

Lóczi. Tamás fia 1353-ban eladja Lóczot.
Monostori Berzéte. Miklós 1385-ben elzálogosítja vereknyei és sellendorfi

részeit, neje Anna azonban, 1402-ben, e birtokrészeket ismét visszaszerezte.

Miklós 1402-ben tiltakozik az óbudai apáczáknak Tolvaj, Jamnik és több,

más vármegyében fekv birtokokba leend beiktatása ellen.

Nagyilkai. Jakab és Ferencz 1388-ban andaborsai részeiket zálogo-
sítják el.

Xánasúri. Nánasúr birtokosa (1400). E családból Miklós pozsonyi
kanonok volt.

Olgyai. 1308-ban Bánkvata, 1309-ben Magyar, 1319-ben Tárnok birtokosa.
A család tagjai 1347-ben beleegyeznek, hogy ntlen rokonuk, O. Andoch,
szabadon végrendelkezhessek. György fia Miklós 1394-ben Egyházas-Magyaron
két elzálogosított telkét váltotta vissza.

Petfi. Mihály 1339-ben Nagy Miklós özvegyétl megveszi a körtvélyesi
birtok felét.

Benefalv

Borsai.

Cseklészi.

Dercsikai.

Elefánti.

Fodor.

Guthori.

Harabol.

Homorói.

Hódi.

Jánoki.

Karcsai.

Kondorosi.

Lóczi.

Monostci
Berzéte.

Nagyilka .

Nánasúii.

Olgyai.

Petfi.
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Pokateíeki,

Fekete.

Kethei.

Sárfenéki.

Ssászi.

Vereknyei.

Slibor vajda.

Birtok-
visszonyok

a XV.
században.

Pókateléki. E család tagjai kir. adományt ikernek I. Lajos királytól:
Csukár-Abony, Nagy-Udvarnok és Barlaház birtokokra, melyekbe 1380-ban
beiktattatnak, s a melyeknek birtokában 1384-ben Erzsébet királyné meg-
ersíti ket.

PokaldeM Fekete. 1399-ben iktattatik a csallóközi Szolgagyr birtokába
Béthei. Rétben birtokos (1368—1375).
Sárfenéki. Frigyes 1408-ban több erd- és szlbirtokot vesz zálogba

Felcsákány közelében.
iS?ászi. Miklós és rokonai Szász belység birtokosai, melynek határai

1353-ban I. Lajos király rendeletébl megjáratnak.
Vereknyei. Zorárd 1341-ben a Csalló vize melletti birtokát elidegeníti.

Péter özvegye Klára, 1356-ban Vereknyén lev birtokát adta el. Lrincz
1373-ban elzálogosította vereknyei birtokrészét a Csalló folyón szedett vámmal
együtt.

Az Anjouk kihaltát követ belzavarok közepett, még inkább Zsigmond
király uralkodása alatt, mélyreható változás áll be a vármegyei birtokviszonyok
tekintetében. Különösen Zsigmond sren osztogatta híveinek az idközben
a koronára szállott birtokokat. Ezzel a vármegyei si nemzetségekbl szár-

mazó furak helyét újak, gyakran idegenek foglalták el. De egyszersmind
az új birtokadományozások által a nemzetségi birtokosok elveszítik a területi

összefüggést és egyes várak körül csoportosulnak. Ekként kezdetét veszi a
várhoz tartozó uradalmak alakulása, melyek az egyes várakkal együtt cserél-

nek gazdát, s a melyek a jelenlegi uradalmaknak is az alapjai.

Zsigmond 1394-ben Élesk várát Stiboriczi Stibor erdélyi vajdának s

pozsonyi grófnak adományozta, a ki már ezt megelzleg, 1388-ban, Fels-
Dióst s késbb Szomolányt nyerte, mely helységek azeltt Korlátk várához
tartoztak. Szomolány Stibor alatt fejldött önálló uradalommá, melyhez a

Kis-Kárpátok keleti lejtjén fekv több község tartozott. Stibor a XIV.
század végén Korompát s 1394-ben a nyitravármegyei Korlátkt nyerte

adományul, melynek egyes tartozékai (Nádas, Jabloncza) Pozsony vár-

megyében feküdtek. Stibor vajda birtokait hasonnev fia örökölte, kinek
1434 márcz. havában bekövetkezett halálával e nagykiterjedés birtokok a

koronára szállottak.

Élesköt 1453-ban Nankeureyter Nabuchodonozor vette meg. Ezután több-

ször gazdát cserélt. 1468-ban Korompai Nehéz Péter ós GjTörgy, 1475-ben

Csernevszky szerezte meg, 1496-ban Czobor Imre és Márton birtokába került,

a kik 1505-ben iktattattak be az éleski vár és tartozékainak birtokába. Az
1505. évi beiktató levél szerint a várhoz a következ birtokok tartoztak : Szent-

Péter, Szent-Miklós, Bykszárd, Binyócz, Szilágy, Szent-János, Szent-György,

Kuklyó, Bogdanócz részei és Pocihaj csán-puszta.

Korompát a Stiborok kihalta (1434) után a Korompai Nehéz család

bírta, de 1498-ban a várhoz tartozó Alsó- és Fels-Korompa és Spácza hely-

ségekbe a Spáczay család iktattatott be.

Vörösk, mely 1317-ig Csák Mátét uralta, Nagy Lajos király uralkodása

alatt (1350-ben) Wolfhardt Ulrik birtokába került, akinek halála után (1421

körül) Wolfhardt Vilmos és Pál bírta. Az utóbbinak özvegye, Judit 1441 táján

Szentgyörgyi és Bazini György grófhoz ment nül. Ekként a vár a hozzá

tartozó uradalommal a Szentgyörgyi grófok birtokába került, Péter gróf

(1598—1516.) erdélyi vajda s országbíró, a ki úgy látszik, új adományt nyert

a várra, 1511-ben elzálogosította Szapolyai István özvegyének s fiainak

Jánosnak és Györgynek. 1522-ben Szentgyörgyi Péter gróf örökösök nélkül

elhalván, Lajos király Mária királynénak adta Vöröskt, a ki viszont 1523-ban

Thurzó János és Elek testvéreknek adományozta.
Borostyánk a XIV—XV. századokon át szakadatlanul a Szentgyörgyi

és Bazini grófoké volt s csak e családnak magvaszakadta után került a

korona kezébe.
Szomolány, mely Stibor alatt lett önálló uradalommá, e családnak magva-

szakadtával a koronára szállott. Albert 1438-ban Szomolányt Bazini és

Szentgyörgyi György grófnak adományozta. Ekként e vár és a hozzátartozó

uradalom a Szentgyörgyi grófokat uralta, de a XVI. század elején (1516) a

guthi Ország családnak is volt benne része.
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Dévény várát 1420-ban Garai Miklós nádor bírta, mely várhoz Sellen-

dorf és Plumau (Lamacs) helységeket erszakkal foglalta el a pozsonyiaktól.

Utóbb a vár szintén a Bazini és Szentgyörgyi grófok birtokába került.

Sárfenék vára (Selszegh) szintén a Bazini és Szentgyörgyi grófok birtoka,

melyet tartozékaival együtt 1469-ben Mátyás királynak 6000 írtért átengednek.

Az egyes várakhoz tartozó uradalmakon kívül a XV. század els felében

a Csallóközben nagy kiterjedés birtokaik voltak a Fraknói grófoknak, a kÍK

1434-ben Szemet, Sárf, Chathee, Kyzey, Chanuk és Nyárasd helységeket,

Molnári Kelemen gyri püspökkel és testvéreivel megosztották. Kanizsay
János esztergomi érsek 1394-ben Német-Hét (Csallóköz) birtokába iktattatik.
( 'saládja csak a XV. század folyamán szerez ismét nagyobb birtokokat a

vármegye területén. A XV. században egyre nagyobb vagyonra tssznek szert.

A Körtvélyesiek, a kik 1357-ben tnnek fel, 1430-ban Körtvélyesen és Köp-
csényben lev birtokrészeiket cserélik el egymással. 1438-ban és 1447-ben
Jánosnemdeákfölde birtokába iktattatnak, 1473-ban Körtvélyesi János deák
Malomföldén szerez részeket. Temesközy Bálint pozsonyi várnagy és testvére

Valkház, Nagy-Födémes, Újfalu, a két Baka, Seprs, Bodak és Swl falukat

bírta, melyekre 1445-ben nyer oltalomlevelet.

A Magyarbéli Butya-család 1448-ban Magyarbélen lev részeit adja

zálogba, 1456-ban pedig malomföldi birtokát idegenítette el.

Az egymással rokon Borsai Vízközi, Borsai Szüll, Súri Szüll, Borsai

Pethe és Alsóborsai családok, Rétén (1469), Borsán (1506), Középborsán
(1506), Szentandrásúron (1481) voltak birtokosok. Borsai Vízközi András
"1504-ben a magvaszakadt Tankházy Ábrahám után Tankháza és Lócz
helységekbe iktattatott. Borsai Vízközy Tamás, Pénteksúri Szüll Miklósfia

András és Velki Balogh Péter fiai 1481-ben egyezkednek Fels-Magyar,
Ujvásár és több más helységben lev birtokokra nézve. Sárkány Ambrus
pozsonyi kapitány, II. Lajos király bizalmasa, Nagy-Szarvát bírta (1505).

A XV. század végén 1494 és 1495-ben végzett összeírások csak kevés
adattal szolgálnak a vármegyei birtokviszonyokra nézve. Az összeírt porták
(4435 és 4461) közül csupán 1820 porta birtokosa ismeretes és ezek közül
Szentgyörgyi és Bazini Simon gróf 81, Péter 434 és Tamás 300 portát bírt.

A pozsonyi várhoz 362, a vereskihez 40, a sárfenékihez 68 porta tartozott.

A nagyszombati érseki uradalom 358 portát, Kanizsay György 358 portát bírt.

A Mátyás király uralkodása alatt hatalomra jutott Szapolyai családból István
186 portának volt a birtokosa a vármegye területén.

A mohácsi vész után nagy változás állott be a vármegyei birtokviszo- vis^,yok a

nyok tekintetében. A Szentgyörgyi és Bazini grófok kihaltával számos urada- moh^ vész

lom s vár szállott a koronára s ezeket I. Ferdinánd híveinek adományozta,
ezenkívül tömérdek birtok cserélt gazdát, részint htlenség czímén történt

elkobzás, részint zálog útján. Az új birtokosok sorát az augsburgi szárma-
zású, dúsgazdag Fuggerek, a kik a XVI. század elején már Magyarország
területén számos bányavállalattal bírtak s a velük rokon Thurzó család
nyitják meg. Az elbbiek Detrekt és Borostyánkt nyerték adományul,
Thurzó Elek pedig Vöröskt, melyet 1535 febr. 17-én eladott a Fuggereknek,
mely adás-vételi szerzdóst Ferdinánd király ugyanebben az évben meger-
sítette. A nagy kiterjedés vöröski uradalom a XVI. század végén a Pálffy

család kezébe került, mely család sarja, báró Pálffy Miklós, az uradalmat
1580-tól kezdve lassanként megvásárolta a Fuggerektl, a mit Rudolf király

1592-ben megersített. Tartozékok, egy 1542. évben kelt oklevél szerint:

Cseszte, Ompital, Alsó-Diós, Selpicz, Nemese, Kosolna, Szuha, Zwoncsin,
Hosszúfalu, Pudmericz, Vistuk, Dubova, Bogdanócz, Halmes és Kápolna.
Borostyánk szintén Pálffy Miklós birtokába került, a ki azt neje Fugger
Mária hozományaként nyerte. Élesk várát I. Ferdinánd király 1535-ben
laki Bakith Pálnak, a huszárok fkapitányának és Péternek adományozta,
de a beiktatás ellen Czobor Gáspár óvást emelt s ebbl hosszas per keletke-
zett. 1554-ben Elesk-vár és az uradalom fele része Bakith Péter gyermekei-
nek a birtokában van; a másik felét Czobor János özvegye és gyermekei
bírták. 1580-ban Czobor Imrét, Pált és Mihályt iktatták be az éleski urada-
lomba. A berencsi uradalom Nyáry Ferencz honti fispán és flovászmester
birtokába került, a ki 1551-ben az uradalom felét unokatestvérének, János-

után.
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Az 1542-iki

összeírás.

Az 1543-iki

üák hagyományozta. Az uradalom tartozékai nagyrészt Nyitra vármegyében
feküdtek, Pozsony vármegyében Czifíer helység és Szomolány mezváros
(1547 L550) tartozott hozzá. Szomolányt, mely várszerüen volt megersítve
Miksa király L569-ben báró CJngnád Kristófnak és nejének Losonczy Anná-
nak adta, kiktl örökség útján Erddy Tamásra (f 1624) szállott, a kinek
l ognád Kristóf leánya, Anna, Mária volt a neje. Dévény várát I. Ferdinánd
király Báthori István nádornak adta, a ki itt fejezte be életét 1535-ben.
Borostyánk várát Stomfával együtt I. Ferdinánd Salm-Eck Gyula grófnak
álogosította el, de utóbb ismét a Fuggerek kezébe került. Detrekt 1552
után Halassá Menyhért vette zálogba, 27.187\/ 3 rén. forintért, mely vár és
a hozzátartozó uradalom Balassa István birtokába került, a ki Detrekn
nyomdái állított fel (1584). Fiörökösök nélkül halván el a XVII. század
elején, Detrek ismét a koronára szállott. Itt talált menedéket Balassa Meny-
ben leányának, Margitnak fia, Bakits Péter, a ki 1607-ben unokatestvérét
Révay Ferenczné, Forgách Zsuzsannát szöktette meg Holics várából. (Deák
Karkas: Forgách Zsuzsanna.) Bazin és Szentgyörgy várak, melyek a Szent-
györgyi grófok kihaltával a koronára szállottak, s melyek Bazini- Kristóf
gróf özvegyétl és gróf Salm-Eck kezébl visszaváltattak, 1544 nov. 9-én
Serédy Gáspár felsmagyarországi fkapitány kezébe kerültek, hátralékos
fizetése fejében. Gáspár halála után (1550) ez uradalmak 1560-ban unoka-
öcscsének, ifj. Serédy Gáspárnak adattak, de azokat késbb 132.000 magyar
forintért Krusits vette zálogba. (A pozsonyi kamara 1588 évi kimutatása.

- Illéssy János : az Alaghyak. — Nagy Iván : Családtört, értesít, 1899. évf.)

A vármegye XVI. századbeli birtokviszonyaira, felette becses adatokat
nyerünk, az 1542—1553. évi adóösszeírásokból, melyeket Acsády Ignácz tett

közzé. (Ért. a Törttud. körébl XIV. k.) Az 1542 adóösszeírás alkalmával
Pozsony vármegye területén 2755 portát találtak. Ebbl volt a Bazini és

Szentgyörgyi grófokék 325, a királyi kamaráé 292, Vörösk váráé 240,

Thurzó Eleké 275, Puchhaim Farkasé 142, özvegy Ország Lászlónéé 92 l
.,,

az óbudai apáczáké 84, Nyáry Ferenczé 82, az esztergomi érseké 64, a

nagyszombati apáczáké 30, Korlátky Zsigmondé 17V 2 , a szentmártoni apáté

9, Báthori Andrásé és özv. Lévay Gábornéé 5—5 porta.

Még érdekesebb adatokat nyerünk az 1543—1553 évi összeírásból. Rövid
évtized alatt mélyreható változás áll be a vármegyei birtokosok sorában.

A legnagyobb birtokos Serédy Gáspár, a ki egymaga 692 porta ura. Utána
következnek a 100 portánál nagyobb birtokosok: Báthori András (216 1

/2 ), az

esztergomi érsek (126), Fugger család (317), királyi javak (300 1

2 ), Losonczy
István (101), Nagyszombat város (133), Nyáry Ferencz (136), óbudai apáczák
(107), Pernstein özvegye (161), pozsonyi káptalan (105V2 )

— 50—100 porta

közti birtokosok: Bakith Péter, Mérey Mihály. - 10—50 közöttiek: Amadé
László, Amadé Mihály, Bucsányi Zsigmond, Borsy Tamás, Csorba Farkas,

Czobor János, Farkas Ignácz, Farkas János, Földes Márton, a gyri kápta-

lan, a gyri püspök, a Héderváry árvák, Illésházy Tamás, Ilméry (Ürményi)
Imre, Kéméndy Péter, Lévay János, Limpacher Leopolcí, Lipcsey Gáspár,

Maithényi, a nagyszombati apáczák, Pálffy Péter, Pozsony város, Sárkány
János, Spáczay Márton, Zavary Kristóf, Zomor János. — 10 portán alóli

birtokosok: Ángyai Mátyás, Apay István és Albert, Aranyassy Kristóf,

Athinay Miklós, Bejczy Ambrus, Bély Simon, Bessenyey György, Biby István,

Bornemissza Sebestyén, Búcsúházy Tamás, Borsy Flórián, Csiba József, Csorba

János, Czobor Gáspár, Dobszay János, az egyházasgellei plébános, Erdhegyi
Benedek, Görgetegi Bálint, Hegyi Tamás, Illés Ferencz, Samarjay Tamás,
Keresztes Lukács, Kondé Lázár, Laky Máté, Leeghy István, Literátus Márk,
Molnár Lukács, a nagymagyari plébános, a nyulakszigeti (Szt. Magitsziget)

monostor, az Olgyayak, az óbudai káptalan, Peth Antal, Ratonyi Mihály,

I íépássy Ferenc, Sándor Ferencz, Sántha György, Sághy Imre, Sárközy Kristóf,

Soldos György, Soós György, Szilva Osvát, Tárnok János, Tóth Tamás,
Török Kristóf, Vas István, Venturini, Zalay Péter, Zobonya Imre.

Az I. Ferdinánd és Miksa alatt urat cserélt jószágokról az 1588 táján

összeállítón kamarai kimutatás a következ pozsonyvármegyei uradalmakat
nevezi meg, mohokért az alábbi összegek folytak be a kamarába: Boros-

tyánk 16.000 frt, Detrek 24.000, Stomfa 60.000, Szentgyörgy és Bazin
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130.000, Veresk 40.000, Szomolány 24.000, Modor 12.000, Éberhard 12.000,

Sárfenék 2Í.000 frt.

A mily mértékben cseréltek gazdát a nagybirtokok és az uradalmak,
hasonló mozgalmas viszonyokai találunk a XVI. században a közép- és

kisbirtokoknál is. Spáczay Márton és Nagyváthy Antal 1559-ben új ado-

mányt nyernek Korompára. Olgyay Albert, Bálint és György 1573-ban
beiktattatnak Alsó-, Fels-Korompán és Spáczán lev részbirtokokba s

Magyarka puszta aegyed részébe. Korompán ezeken kívül ugyanekkor a

Gyulay család is birtokos. Alsóborsai Szüll Gergely 1540-ben elveszíti

alsóborsai udvarházai és tartozékait, melyeket Tlmrzó Elek országbíró Kolyni
Tamásnak ós nejének adományoz. Alsóborsai Csorba János 1545-ben beik-

tattatik Szarkaberke puszta birtokába. Illésházi Illés István és Csorba Gergely
1578-ban Kisvata, Diószeg, Apka, másként Szentmihályúr és Körmösd
határai miatt pereltek az óbudai apáezákkal. Alsóborsai Csorba Mátyás és

rokonai 1586-ban eltiltják Illésházy Ferenczet kismagyari udvarházuk
elfoglalásától. Középborsai Peth Tódor és rokonai elzálogosítják felsborsai

birtokrészüket ötséní Baranyay Bálintnak és nejének. Alsóborsai Csorba
Ferenez fia János 1591-ben elzálogosítja belvathai jószágát Illésházy István

liptói fispánnak. I. Ferdinánd király Alsóborsai Csorba Pál fiának Pálnak
jószágait (Nagy és Kismagyar, Felsszer, Szarkakeze, Egyházfalva, Nádas-
úrja és Középborsa helységekben lev birtokrészek, Hódi puszta, Tankháza,
Belvatha, Nagylócz helységekben lev birtokrészek és Salamon puszta)

1540-ben Illésházy Tamás pozsonyi alispánnak és Saághi Deák Imrének
adományozta. A beiktatás alkalmával Csorba Orbán és társai ellentmondván,
a választott bíróság Hódi pusztát és a nyitravármegyei birtokokat Illyés

Tamásnak és Saághi Imrének, az alsóborsai és a nánasúri részeket Csorba
Ilonának és fiának Ferencznek, a többit Csorba Jánosnak és Orbán fia Far-
kasnak itéli (Szüll család levéltára.)

A XVII. században hasonlóképp számos vár és uradalom cserél gazdát.

Dévény várát, a Báthoriak ecsedi ágának kihaltával (1605), II. Mátyás 1609-ben
Keglevich Jánosnak adományozta, de a család utóbb a Palocsayaknak adta

zálogba, míglen Pálffy Pál gróf, a késbbi nádor, 1635-ben királyi engedély-

ivel magához váltotta. Detrekt III. Ferdinánd király Pálffy Pál grófnak,

Pozsony vármegye fispánjának (1641—1650) adományozta. Az éleski ura-

dalmat a Czobor-család birtokában találjuk. Kisebbik részét az 1630-as évek-
ben a VCesselényiek bírták zálogban. A XVII. század második felében egy
része Thököly Imréé volt, de ezt I. Lipót király 1689-ben gróf Erddy Kristóf

koronarnek adta, ki azt 1500 frtért Nádasdy Tamás grófnak elzálogosította.

( Jedlicska : Kis-Kárpáti emlékek.) Élesk várához az 1616 táján készült

kimutatás szerint (Hadtört. Közi. I. 98. 1.) a következ falvak tartoztak

:

Szent-János, Szent-György (Búr-Szent-György), Závod, Laksár-Újfalu, Kukló,
Búr-Szent-Miki ós, Búr-Szent-Péter, Binócz, Bogdanócz és Maniga (Nyitra
várm.). Éberhard várkastély a XVII. század folyamán a Mérey, majd a gróf
Draskovich család birtokába került. (Bél Mátyás II. k.) Vörösk várát Pálffy

Miklós halála után (1600. ápr. 23.) fia István, a ki grófi rangra emeltetett,

örökölte ; ettl kezdve az uradalom szakadatlanul a Pálffy családot uralja.

A XVII. század birtokviszonyaira érdekes adatokat nyerünk az 1649-iki

adóösszeírásokból, melyek - - összevetve az 1542—53. évi összeírásokkal —
élénken feltüntetik ama nagy változást, mely a XVI. század második és a
XVII. század els felében a vármegyei birtokviszonyok tekintetében történt.

A vármegye I. járásából, mely a határszéltl a Kis-Kárpátok keleti lejtjéig
terjedt, a falvakat túlnyomó részt a gróf Pálffy család tagjai bírták. Pálffy

I'ál gróf fispáné volt Stomfa, illetleg a Beszterczétl Nagy-Lévárdig és

Gajárig terjed vidék. A fispán helységei közül Csötörtökön (Detrek-Csötör-
tök) a Somodi és Vízkeleti családoknak is volt részük. A vármegye délnyugati
sarkában három falu a dévényi uradalomhoz tartozott, mely akkoriban Kegle-
vich Ferenez birtokában volt. Nagy-Lévárd gróf Kollonich Ferdinánd földes-

urasága alatt állott. Nagy-Lévárdtól egészen a nyitravármegyei határig az
éleski uradalom terült el, melynek birtokosai az összeírás szerint, Czobor
Anna, Bálint és Imre, Kollonich Nándor gróf, Révay Pál, Teöreök Zsigmond,
Raykovits Tamás és a nádor voltak. A nyitravármegyei jóki uradalomhoz,

Birtok
viszonyok a

XVII.
században.

Az 1649-iki

adóösszeírások.
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összeírás.
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mely a gróf Erddy család birtokában volt, Pozsony vármegyébl a követ-
kez helységek tartoztak: Fels-Dombó, I'agycrócz, Jászlócz, Dejthe, Kátlócz.
A jóki vár tartozékait mintegy kiegészíti a szintén a gróf Erddyek birto-
kában lev szomolányi uradalom, melyhez Nahács, Német-Diós/ Losoncz,
Szomolány, Bogdanócz, Bikszárd tartozott, Közben Bogdanóczon és Binóezon
a Czoborok, VedrdöD Baranyay Tamás, Fels-Dombón a Sántha család,
Rosindolon Ormándy Miklós voltak a földesurak. A szomolányi uradalomtól

közben azonban számos birtokost találunk. Ezek: Baranyay Pál (Halmos),
Nagymihályi Ferencz (Vistuk); Ispánfalván: Tarnóczy és Majthónyi, Igrámon:
gróf Erddy Gábor, Cseklószen : Czobor Anna, Szempczen: Esterházy László,
Teriingen Astrosich volt a földesúr; Sárf felerészét Amadé Lóránt özvegye
bírta. Grinádon (Grinava) az Ujfalussyak, Récsén Keglevich Ferencz, Tót-
guraboii a Töröss család, Czajlán Mérey Gáspár, Horvát-Gurabon Serényi Pál
bírt földesúri joggal. A második járásiján a Dudvág és a Vág vidékén gróf
Esterházy Lászlóé volt Tallós, Nyék, Fels-Szeli. Vízkeletet Vezekényt, Tallóst,

Thurzó Mihály özvegye, Kürtöt Balogh István, Alsó-Szelit gróf Pálffy Miklós,
Yízkelet egy részét Onory, Tót-Nyárasdot Balassa Zsuzsanna, Pálóczot, Ónyt
és Taksonyt az Esterházyak bírták. A nyitravármegyei semptei uradalomhoz
(Esterházy) 1621-tl tartoztak: Nagy-Mácséd, Nagy-Súr, Valta-Súr, Varra-
Súr, Szered és Farkashida. Az Esterházyaké volt még ezeken kívül Szent-
Ábrahám és Keresztúr. E vidéken csak egy középbirtokost találunk, Szegedy
Gergelyt, a kinek Majthényben 1 portája volt. A harmadik járásban (Csalló-

köz keleti fele), hol tömérdek egyházi birtokos volt, csak a következket
találjuk feljegyezve az urak közül : Amadé (Nyárasd, Bs, Várkony, Nagy-
Bodok), Pálffy Pál gróf (Szerdahely), Thurzó (Eperjes), Esterházy (Nagy-
Szegh). Kürt a szentgyörgyi uradalomhoz tartozott, de a Kerekes családnak
is volt benne része. A negyedik járásban, a Szerdahelytl egész Somorjáig
terjed vidék Pálffy fispán birtokában volt. Nagy-Szarván Sárkány Miklós
özvegye bírt földesúri joggal. A Somorjától Éberhardig terjed vidéken, az

éberhardi és a szentgyörgyi uradalmak és az alispán (Mórocz István) voltak

birtokosok. Torcs helységben a Kerekes család, Uszorban Forgách János
özvegye volt birtokos. Az éberhardi uradalomhoz tartoztak: Torcs, Misérd,

Szemet, Éberhard, Brukk, Csötörtök és Fél helységek részei. Gróf Pálffy

fispáné volt még Királyfalva, Keresztúr, Botszeg, Nagy-Födémes, Felkürt,

Vereknye. Végül Csákány Szelepcsényi György késbbi esztergomi érsek,

akkor még veszprémi czímzetes püspök birtoka.

A törökök kizetése utáni korszak birtokviszonyairól, az uradalmaknak és a

birtokosoknak 1696 évi összeírásából nyerünk adatokat. Ez összeírás adatai sze-

rint a fels járásban: a detreki, stomfai és dévényi uradalmakat ifj. gróf Pálffy

Miklós, Nagylévárdot gróf Kollonich Ádám, az éleskit Czobor gróf özvegye,

Ostrosich és Lövenburg grófok a bazini és a szentgyörgyi, valamint a

vöröski uradalmakat Szuhával együtt idsebb gróf Pálffy Miklós és János

grófok, a szomolányit gróf Erddy György és Kristóf birták. Ugyancsak e

járásban a következ családok voltak birtokosok: Spáczay (Spácza), Mérey
(Bohunicz), Dobsa (Fels-Korompa), Labsánszky (Nádas), Kerekes, Slossberg,

Semsey (Cziffer), br. Andrássy (Tótújfalú, Puszta-Páty), Zichy gróf (Vedrd),

br. Esterházy és Beniczky (Báhony), Csáky gróf (Magyarbél). Az alsó

járásban, a semptei uradalmat Esterházy Antal gróf bírta, Tallóst. Keresztúrt,

Szent-Ábrahámot, Taksonyt, Galántát gróf Esterházy Ferencz. Ezenkívül a

következ nagyobb birtokosok említtetnek: Széchényi (Kürt), Lyndvay(Viz-
kelet), Kelio (Kis-Bresztován). Beniczky (Lócz), Tinnyey (Alsó-Lócz), Majláth

(Zavar), Andrássy (Hódi), Maholány (Tót-Nyárasd), Viezay (Nebojsza), Pribila

( 1 íarakony), gróf Pálffy Miklós fispán (Alsó-Szeli). A III., vagyis a csallóközi

felsjárásban: Maholányi (Iványi, Egyházfalva, Torcs, Csötörtök, Éberhard

stb.), gr. Pálffy Miklós fispán (Zoncz, Péntek-Súr, Hegy-Súr, Nagy-Fdémes.
Maczháza), Vitái (Nagy-Légh). A vármegye alispánja (Tonkháza, Illésháza,

Mórocz, Torcs, Misérd és Szemet), Karner (Csellye), Jókay < Nagy-Szarva)

Lendvay (Uszor), Lippay (Cseleszt és Kiliti), Szenté (Kiliti). ügy ebben
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mint az elz járásban, több egyházi és szabad királyi városi birtok feküdt.

Az alsó-csallóközi járásban legnagyobb birtokos a vármegye fispánja volt,

a ki a gellei uradalmat bírta, utána a gyri káptalan ; kívülök még a

következ) nagyobb birtokosok említtetnek : Mórocz (Kis-Lucs, Szent-Mihályfa,

Felistál, Kiirt), Maholányi (Kürt, Remete, Vámosfalu), Amadé (Várkony, Bs,
Boda), Lippay (Xagy-Lues), Viczay (Remete), Széchenyi (Remete).

A szatmári békekötés után, az 1715—20. években történt összeírások, Az 1715-20.

melyeknek fleg az adófizetk s az adótárgyak pontos megállapítása volt \asok.

a czéljok, az uradalmakra nem sok figyelmet fordítottak. Az összeírás szerint

a szempczi uradalomhoz 2, a dévényihez 4, a szomolányihoz 10, az éleskihez
10, a detrekihez 14, a bazinihoz 13, a vereskihez 17, a stomfailioz 9, a

koronauradalinakhoz 18 község tartozott ; de ezek az adatok felette hiányosok
s kiegészítésre szorulnak. A szatmári békekötés után megindított birtok-

perek, újabb adományok és különféle czímeken történt birtokbavételek jelen-

tékeny átalakító hatással voltak a vármegyei birtokviszonyokra. Ujabb ura-

dalmak keletkeznek s a régiek közül néhány, a gyakori osztály és szétta-

goltság következtében megsznik, míg a régi uradalmak közül egyesek
újabbJobbágyfalvak csatolásával jelentékenyen kiterjeszkednek.

Összefoglalva a rendelkezésünkre álló adatokat, Mária Terézia királyn
trónraléptekor a vármegyei birtokviszonyok a következleg alakultak: A Pálffy

család birtokában voltak : 1. a pozsonyi vár uradalma. Tartozékok : Somorja és

Szerdahely városok, Benke-Patony, Bögöly-Patony, Csécsény-Patony, Csentfa,
Diós-Patony, Egyházas-Paka, Hegy-Súr, Kis-Lucs, Lgér-Patony, Ó-Gelle,

Pénteksúr, Pósfa, Zoncz és Bodok. 2. A borostyánki uradalom, mely késbb
stomfainak neveztetett. Tartozékok : Stomfa, Gajar, Besztercze, Hoch-Stetno,
Kis-Lévárd, Lozorno, Láb, Mászt, Paistun, Zohor. 3. Vörösk. Tartozékok:
Yörösk, Szuha, Alsó-Diós, Cseszte, Ompital (mezvárosok), Bogdanócz, Klu-
csován, Zvoncsin, Borova, Dubova, Helmes, Hosszúfalu, Istvánfalu, Kápolna,
Kossolna, Pudmericz, Selpicz, Vistuk. 4. Szentgyörgyi uradalom. Tartozékai:
Királyfalva, Német-Gurab, Grinava és Csötörtök (mezvárosok), Alsó-Szeh,
Csataj, Dunaujfalu, Horvát-Gurab, Sárf egészen, továbbá Felistál, Nyarasd,

Yámosfalu, Misérd, Szemet, Torcs fele része, végül Éberhard, Kürt, Lak,
Páka, Brukk részei. 5. Detreki uradalom. Tartozékok: Almás, Csötörtök,

Detrek-Szent-Miklós, Detrek-Szent-Péter, Haszprunka , Jakabfalva, Kiri-

polcz, Konyha, Magyarfalva, Pernek, Rohrbach, Szolosznicza, Podhradia, Rovina,
Dimburg. 6. Dévényi uradalom. Tartozékok : Dévény, Récse, Dévényujfalu,
Hidegkút, Potzneusiedl. A királyi kamaráé volt a bazini uradalom, mely
azeltt a Pálffy és az Illésházy családoké volt, s a mely késbb ismét a gróf
Pálfíyak kezébe került. Tartozékok: Czajla, Goeznód, Kis-Senkvicz, Limpach,
Nagy-Senkvicz, Schwanzbach, Tót-Gurab. A szomolányi uradalom a gróf

Erddy család birtokában maradt a XVIII. század végéig, midn a gróf
Pálffy család birtokába került, miután Pálffy Ferencz, gr. Erddy Jozsefa férje,

magához váltotta (1777—81). Tartozékok: Fels-Diós, Dejthe, Fels-Dombó,
Jaszlócz, Igrám, Kátlócz, Losoncz, Nahács, Pagyerócz. Az éleski uradalom
egy része, Czobor Erzsébet útján, ennek férjére Thurzó Györgyre, majd örökség
révén, gróf Erddy Kristófra szállott (1765), másik része vétel utján a gróf
Batthyány család birtokába keralt, a kiktl a gróf Zichyek örökölték. Tarto-
zékok: Búr-Szent-János, Búr-Szent-Miklós, Búr-Szent-György, Kukló, Laksár-
Ujfalu, Szekula és Závod.

A XVIII. század els felében, különösen furaink sorából, számosan várkastélyok.

emeltek várkastélyokat, melyek lassanként az alakuló félben lev uradalmak
középpontjaivá lettek. Ily castellumok voltak: Nagy-Lévárdon (gr. Kollonich),
Szent-Jánoson (gróf Keglevich), Galántán, Vizkeleten, Kossuton, Cseklészen
(mind a három gróf Esterházy birtokában), Gányon (Farkas), Nebojszán, egykor
Balogh-kastély, a XVIII. században a Viczay-Héderváriaké ; Magyar-Bélen
építette gróf Csáky Imre bibornok (j 1733), Vedrdön (gr. Zichy), Czifferen
(Semsey, Schosberg és Makripodáry birtokában), Báron, Bsön (mindkett
báró Amadé birtoka), Sülyön (Maholányi báró).

A XYIIL században alakul az éberharcli uradalom, mely elbb gróf
Draskovich, azután bán') Maholányi kezében volt, a következ részekbl

:

Kis-Paka, Torcs, Szemet, Misérd stb., továbbá a szeredi, a királyfalvai,
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nyárasdi, nagyszarvai részekbl, Kis Szarva, Cseleszt, Kiliti helységekbl,
mely a gróf Ülésházy család si birtoka volt, továbbá a szeredi, a gróf Ester-
házy földesarasága alatt álló jobbágyközségekbl. Nagyobb birtokosok voltak
a W'lll. szazadban báró szlavniczai Sándor (Fels-Korompa), br. Luzsénszky
i Nádas). Kerekes (Nagy-Födémes), Jeszenák (Beké, Brukk, Csente, Csötörtök,
Fél), gróf Károlyi ( [ványi), gróf Löwenburg (Német-Bél zálogos ura), Somogyi
(Sipos- vagy Kastély-Karcsa), gróf Kaunitz (Darnó).

A XIX. század els felében, a jobbágyság felszabadítása eltt, 25
uradalom volt a vármegye területén. Ebbl Pálffy herczeg a dévényit és a
detrekit, gr. Pálffy Rudolf a vöröskit, id. gr. Pálffy Ferencz a bazinit, a
szexitgyörgyit, a királyfalvit ós a nyárasdit, gróf Pálffy Kámlyné a stomfait,
Pál Ily Lipót a lozornóit, a gróf Esterházyak a szeredit, tallósit, nádszegit, a
diószegi! vagy nagymagyarit és a cseklészit, gróf Zichy Károly és Ferencz
a vedrdit (Czifferit), gróf Batthyány János az éleskit. vagy szentjánosit,

gróf Amadé Tádé a bsit, gr. Apponyi György, gr. Serényi, br. Jeszenák
és báró Balassa az éberhardit, gr. Kollonich a nagylévárdit, gróf Brunsz^iek
a korompait, berezeg Grassalkovich az ivánkait, végül az esztergomi herczeg-
primás a pozsonyit (püspöki) és a nagyszombatit bírta.

Ezeken kívül a következ frangú birtokosokat találjuk : gr. Szapáry
(Guthor), gróf Traun (Kis-Bresztovány) gróf Viczay-Héclerváry (Kis-Bodak,
Darnó, Lipolcl és Zsély). Végül az új földesurak közül Ullmann, a ki 1825-ben
nemesíttetett, Fel-Bárt és Sülyt vette meg a gróf Zichy-Ferraris családtól.

Ábrahám ffy.

Ágoston.

Amadé.

Alább közöljük betrendben a vármegye családait, különös tekintettel

azokra, melyeknek tagjai közpályán szerepeltek s az 1848. eltti korszakban
a vármegye területén földesúri joggal bírtak.

Abrahámffy A. József 1760 február 11-én nyert czímeres nemeslevelet. Czimer : hasí-

tott paizs, ell vágott. Felül aranyban veres harántpólya, három aranyos A betvel meg-
rakva, alul veresben három (2 : 1) arany gabona-kéve. Hátul kékben aranyszarvu és patáju
fehér kos. Sisakdísz : aranymarkolatú babérkoszoruzott görbe kardot tartó, könyökl pán-
czélos kar. Takarók : veresarany-kékezüst.

Ágoston. (Kis-jókai.) A Kis-Duna melletti Kis-Jóka helységbl származik. Tagjai közül
József (szül. 1800 -j- 1860) 1848 eltt hires ügyvéd, volt országgylési képvisel. József

(szül. 1843) az Els magyar általános biztosító-társaság vezértitkára. Czimer : kékben, szarvai-

val lefelé álló ezüst félholdon és veres paizslábon ágaskodó kétfarku arany-oroszlán, jobb

elölábával aranymarkolatú görbe kardot tartva. Sisakdísz : fekete húrral ellátott, aranyíjat

markoló, könyökl pánczélos kar. Takarók : kékarany-veresezüst.
Amadé. (Várkonyi és bösi gróf.) A Guthkeled nemzetségbl származik. se Omodé

fia Lothárd (1270), kinek testvérétl, Omodétl a felslindvai Bánffy-család származik.

Omode ispán, a ki magát Várkonyról írta, a tatárok elleni küzdelemben szerzett érdemeiért

1257-ben kir. adományt nyert. A család tagjai közül kiemeljük a következket : Miklós

(1316—25) horvát bán ; Miklós 1447—1310) Csesznek várának várnagya. Lénárd (1450—90)
alispán, István (1485—1540) alországbíró, óvári, majd budai várkapitány. Péter (1444) vise-

grádi várnagy; Lénárd (1589—1647) alnádor; fia János, a csallóközi kerület fkapitánya:
Antal aranysarkantyús vitéz (szül. 1676 f 1737), énekszerz ; László jeles dalkölt (szül.

1703, f 1764), az 1742. évi nemesi felkel-seregben ezredes, utóbb a pozsonyi kir. udvari

kamaránál tanácsos ; An-
tal (szül. 1760 f 1835)

aranysarkantyús vitéz,

Zala és Zágráb várm. f-
ispánja, kir. fajtónálló-

mester ; Tádé (szül. 1783

f 1845) cs. kir. titkos taná-

csos ; vele kihalt a család

férfiága. Rangemelések

:

Lénárd és István 1628-ban
bárói, Tádé és gyermekei
1782-ben grófi rangra

emeltettek. A családé volt

a várkonyi és bsi urada-
lom, ezenkívül Siposkar-

csán, Albáron bírt földes-

úri joggal. Czimer: (grófi)

kékkel és veressel vágott

paizs jobb szélétl kinöv,
ívalakban lefelé hajló, há-

rom ezüst farkasfog. Há-
ábrahámffy. rom sisak. Sisakdíszek

:

amadé.
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T kékkel és veressel vá-

gott zárt szárny, a paizs-

lu'li ezüstl'ogakkal meg-
rakva. Takarók: ezüst-

kék-ezüstveres; II. beleié

fordult, kinöv arany griff,

jobbjában kivont kardot,

baljában égS szívet tartva.

Takarók: aranykék; III.

ezüsttel és kékkel ellen-

tétesen vágott, két öblös-

vég elefántagyar között

két keresztbe tett lándzsa,

melyekrl veresezüst zász-

lók csüngenek le ; a zász-

lók ellentétesen színezett

kereszttel vannak meg-
rakva. Takarók: ezüst-

kék. Paizstartó : két kifelé

néz farkas. Jelmondat

:

Amore et candore.
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BACSÁK.

Angyal. (Sikabonyi.) srégi csallóközi nemes-család. Egy 1327-ben kelt oklevél szerint Angyal.

Sík-, másként Kis- vagy Pilát-Abonyt bírta. 1422-ben Miklós Csolt-Abonyban birtokos. Fia
Pál 1501-ben II. László királytól a csoltabonyi udvartelekre kir. adományt nyer. 1552-ben
János és Pál, 1561-ben Péter, 1574-ben János, 1590-ben Pál említtetnek e családból. A je-

lenleg virágzó nemzedék se Mibály, 1680 táján élt és Síkabonyban volt birtokos Fia
Miklós (1710), kinek fiai közül János Komárom vármegyébe, másik fiának : Antalnak utódai

pedig Érsekújvárra költöztek. Mibály másik fia Gergely (1726), kinek fia Mibály, az 1755.

évi összeírás szerint Síkabonyban volt birtokos. János, a ki Komárom vármegyébe költözött,

terjesztette tovább családját, melynek tagjai sorából Pál (szül. 1842) kir. táblabíró Pécsett,

Béla (szül. 1S67) kir. közjegyz és Pál (szül. 1873) jogakadémiai tanár. Czímer .' kékben,
zöld alapon, görbe kardot tartó, kétfarku arany-oroszlán. Sisakdísz : görbe kardot tartó,

könyökl pánczélos kar. Takarók: kékarany-veresezüst.

Ambró. (Adamczi.) A család eredetét a Bars vármegyét tárgyaló kötetben ismertettük. Ambró.

Pozsony vármegyében a XVI II. század közepén Mihály és Pál, Zavar, Alsó- és Fels-Lócz
helységekben birtokosok, a kik az 1755. évi nemesi összeírásba is fel vannak véve. A XIX.
század els felében Barakony helységben bírt földesúri joggal.

Andrássy I. (Hódi.) A XVIII. század els felében Hódi és Tós-Nyárasd helységben volt Andrássy I.

birtokos.

Andrássy II. (Nagypakai.) A Csallóközbl származik. Nagypaka és Csukár helységek- Andrássy II.

ben volt birtokos. Idvel elszármazott Nógrád és Esztergom vármegyébe is. Tagjai közül
Sándor jelenleg kir. törvényszéki elnök Aranyosmaróton. Czímer : kékben, zöld alapon, görbe
kardot tartó oroszlán. Sisakdísz: verescsrü és lábú fehér galamb.

Andreánszky. (Liptószentandrási.) Liptó vármegyébl származik. Els kimutatható se Andreánszky.

Hauk Polku (1230). A szakadatlan leszármazás azonban csak a XV. század végén ólt An-
dreánszkytól hozható le. A családból A. Sándor a Lipót-rend középkeresztese, 1868-ban
osztrák bárói rangra emeltetett. Fiainak, Istvánnak és Gábornak bárói rangja 1875-ben
Magyarországra is kiterjesztetett. A család a XVIIT. század közepén, a Szegedy család
utáni örökség révén telepedett le Pozsony-megyében. Kis-Mácséd, Puszta-Páty és Majtény
helységekben voltak részbirtokai.

Apponyi (Nagyapponyi gróf). A Pécz-nemzetségbl származik. Els ismert se Legh, Apponyi.

a XIII. század végén élt. Ennek utóda Vörös Péter, a ki 1392-ben nyerte Appony várát,

honnan a család nevét veszi. Péter és Pál (az utóbbi a bécsi békét megelz és követ
tárgyalásokban vett részt), 1606 jún. 28-án bárói rangra emeltetnek. Balázs 1624-ben, Lázár
1718-ban kapják a bárói rangot. Lázár 1739 máj. 30-án grófi rangot nyert; unokája Antal
György (1751—1817) egyike volt kora legmveltebb furainak. alapította a híres kis-

apponyi családi könyvtárt, tle származik az idsebb, vagyis a jelenleg virágzó grófi ág.

Lázár fia József jezsuita, 1751—1754) nagyszombati tanár. Antal György fiai : György (szül.

1780 f 1849), Antal (szül. 1782 f 1852), arangyapjas vitéz, a Szent-István-rend nag> keresz-
tese, volt párisi nagykövet, és József (szül. 1784 f 1863). György fiai: 1. Károly (szül. 1805

7 1890) részt vett az olasz hadjáratban s altábornagyságig emelkedett. Fia : Géza (sz. 1853)
cs. és kir. kamarás. 2. Györgyiszül. 1808 f 1899), az aranygyapjas rend vitéze, országbíró,
volt m. kir. udv. kanczellár, a Lipót-rend nagykeresztese. Fia: Albert (szül. 1816) val. b. t.

tan., a képviselház volt elnöke, kiváló szónok. Antal fia: 1. Rudolf (sz. 1812 f 1876)
aranygyapjas vitéz, a Szent István- és a Lipót-rend nagykeresztese, volt londoni és párisi

nagykövet. Fia Sándor (szül. 1844), egyike hazánk legkiválóbb könyvgyjtinek. 2. Gyula
(szül. 1816 f 1857) cs. kir. kamarás. Fiai: Lajos (szül. 1849), magyarországi fudvarnagy
és Antal (szül. 1852). Az ifjabb grófi ág Józseftl származik, a ki 1808-ban emeltetett grófi

rangra. Ez ágnak az utolsó sarja Gusztáv volt, (szül. 1804). A család a XVIII. század
második felében a báró Maholáuyi család után szerezte az éberhardi uradalmat, melyet
eleinte a br. Balassa, br. Jeszenák és gr. Serényi családokkal bírt ; a XIX. század els
felében azonban kizárólagos ura lett. Czímer : (grófi) négyeit paizs, szívpaizszsal. Abban
veresben, szájában ezüstrózsát tartó szerecsen-fej. A nagypaizs : 1. kékben, arany-koronából
kinöv, aranykürtöt tartó pánczélos kar ; 2. aranyban, sziklán álló, faragott veres kövekbl
épült várfal, ormos és ablakos két toronynyal, a tornyok között alul és felül egy-egy hatágú,
kék csillagtól kísért veres kereszt; 3. aranyban, befelé fordult veres oroszlán; 4. kékkel és
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B icsák.

Bakó.

Balassa.

Balassa.

Balogh.

Balogh.

Bartal.

Batthyány.

Bencsik.

Benyovszky.

BARTAL.

zölddel vágva. Felül arany-koronából kinöv öt (váltakozva : három
ezüst, két fekete) strucztoll, lenn három ezüst hullámos pólya.
Három sisak. Sisakdíszek: 1. paizsheli kar, markában kardot és
virágcsokrot tartva; 2. sólyom, elfátyolozott szemmel; 3. szárnyas
sasláb. Takarók : kékarany-veresezüst.

Bacsdk. (Benefai.) E családból az 1755. évi nemesi össze-
írásban Pozsony vármegye nemesei közt József és János neveivel
találkozunk. A család a XIX. század els felében Sipos-Karcsa,
El-Patony és Nagy-Légh helységekben bírt földesúri joggal,
ezenkívül Szász helységet bírta. Czimer : kékben, két zöld
pálmafa között kiemelked hármas zöld halom középsjén,
ezüst-nyíllal átdöfött arany-szárny. Sisakdísz: zöld babérkoszorút
tartó pánczélos könyökl kar. Takarók: kékarany-veresezüst.

Bakó. (Nemeskürthi.) A XVIII. század els felében Kis-
Udvarnok helységben volt birtokos. Czimer : kékben, zöld ala-

pon, kétfarku arany-oroszlán, jobb ellábávál három keresztbe
fektetett, hegyeivel felfelé álló nyilat tartva. Takarók : kékarany-
veresezüst.

Balassa. (Ásványi.) B. Balázs 1638-ban nyert czímeres
nemeslevelet III. Ferdinánd királytól. A család elbb Gyr vár-

megyében telepedett le, hol Ásvány helységre nyert kir. ado-

mányt. Tagjai közül János (szül. 1748 f 1828), Pozsony vármegyébe költözött. Sándor
(1823) Eberhardon, János (1828) Pozsonyban lakott. Czimer : kékben, zöld alapon, görbe
kardot tartó kéknadrágos, vereskabátos, turbános török. Sisakdísz : kinöv veresruhás ós

turbános török vitéz, kifeszített íjjával nyilazásra készen. Takarók : kékarany-veresezüst.

Balassa. (Kékki és balassagyaimati báró és gróf.) A család eredetét a Gömör-Kis-
Hont vármegyét tárgyaló kötetben ismertettük. A családból Menyhért 1561-ben az ország
bárói közé emeltetett. B. Bálint honti fispán 1664-ben grófi rangot nyert. Pál gömöri fispán
1721-ben és Ferencz 1772-ben emeltettek grófi rangra. A grófi ágak azonban még a XVIII.
században, illetleg 1807-ben kihaltak. A bárói ág, melynek törzse László, 1721-ben emel-

tetett e méltóságra. A XIX. század els felében az éberhardi uradalmat és Hideghét hely-

séget bírta részben.
Balogh. (Galántai nemes és gróf.) B. Ferencz 1552-ben nyert nemességújító czímeres

levelet. Galántai B. László 1773-ban grófi rangra emeltetett. A grófi ágnak azonban magva-
szakadt. Tagjai közül kiváló szerepet játszott Miklós, 1685-tl váczi püspök (f 1689) : János
(1757—64) gömöri alispán, ennek testvére (1760) alispán. János gömöri alispán hasonnev
fia Bars várm. követe. A család a XVIII. század els felében Kossuth, Nebojsza és Kajál

helységekben volt birtokos, az utóbbi helységben, mint a Kajaly család örököse bírt földes-

úri joggal. (Bvebb adatokat 1. a Bars vármegyét tárgyaló kötetben.)

Balogh. (Nebojszai.) Az elbbi családdal közös törzsbl származik. Els ismert se
B. Péter (1552) semptei várnagy. István 1633-ban bárói rangra emeltetett. A család Nebojsza
helységben volt birtokos, de a nebojszai várkastélyt már a XVIII. század els felében (1736)

a Viczay-Héderváry család bírta.

Bartal. (Beleházi.) srégi csallóközi család. A XIII. század második felében tnik fel.

1580-ban új adományt nyert Beleház-Karcsára. A család Alsó- és Fels-Balla, továbbá Sipos-

Karcsa községekben bírt földesúri joggal. Tagjai közül György (szül. 1785, f 1865) a Szent

István-rend kiskeresztese. János (f 1898) országgylési képvisel. Fia György (szül. 1848)

kir. közjegyz. György (szül. 1820, f 1875) a magyar kir. helytartatótanács elnökhelyettese,

1874— 75. földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter. Aurél (szül. 1855) volt ország-

gylési képvisel, Pozsony vármegye és Pozsony sz. k. város fispánja. Béla (szül. 1857

1

cs. és kir. kamarás, Faddon birtokos. Czimer: kékben hármas zöld halom, középsjébl
kinöv arany-griff. Sisakdísz : paizsbeli griff. Takarók : veresarany-kékezüst.

Batthyány. (Németújvári gróf.) srégi család, mely a legrégibb okleveles emlékek
szerint Fels-rsön (Zala vármegye) telepedett le. Els ismert se Renold 1160 táján.

A család 1398-ban Batthyánt kapta adományul, honnan nevét vette. Ferencz (1497—1566)

Vas vármegye fispánja, fpohárnok, majd Horvát-Szlavonországok
bánja, Németújvárt nyerte adományul. György és Gáspár 1628-ban
bárói, Ádám 1630-ban grófi rangra emeltetett. A család örökség
útján az éleski uradalom egy részének birtokába jutott és Szent-
János, Búr-Szent-György, Szekula, Laksár-Újfalu, Závod és Binyócz
községekben volt birtokos. A gróf Illésházy-család után is örökölt.

Bencsik. (Birkveniki.) Á XVIII. század els felében tele-

pedik le • a vármegyében. A Szegedy család után Majthényon,
Zavaron, továbbá Alsó- és Fels-Lóczon volt birtokos.

Benyovszky. (Benyói és urbanói nemes és gróf.) A család

tagjai már a XIV. században, szerepet játszottak hazánk történeté-

ben. Zách Feliczián merénylete után, mint ennek rokonai, Lengyel-
országba menekültek, honnan két testvér: Benjámin és Urbán
1396-ban visszatért hazánkba s Nikápolynál harczolt. Hadi érde-

meik fejében újból felvétettek a magyar nemesek közé. Benjámintól
.i li., Orbántól, az Urbanovszky család származik. B. György
1561-ben új adományi nyert a benyói és az urbanói birtokokra

Miksa királytól. Fiai közül Ádám és Burián terjesztették tovább
a családot. Burián utóda Sámuel (1758) tábornokságig emelkedett.

Ennek fiai Móricz (szül. 1741 f 1786), a híres utazó, 1778-ban és BATTHYÁNY.
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BENYOVSZKY.

Emánuel (szül. 1753 f 1799) ezredes, a. ki grófi rangra

emeltetett (1792). Fia Zsigmond (szül. 1798 f 1873) a

Magyar Tudományos Akadémia tagja. Fia Sándor (szül.

1838) országgylési képvisel. A család a XIX. század

els felében Nagy-Légii, El-Patony helységekben és

Kondoros pusztán bírt földesúri joggal. B. Benjámin és

Orbán 1423-ban nyertek czínierlevelet Zsigmond királytól.

Czímer! dlt paizsban: kékben, zöld halmon, a szarvával

felfelé fordított ezüst félhold, szarvain egy-egy hatágú
arany-csillaggal. Sisakdísz : félhold a csillagokkal, a fél-

hold közepébl két fehér strucztoll emelkedik. Takarók
kék-ezüst.

Bittó. (Sárosfai.) Pozsony vármegye si családja,

mely eredetét Sárosfa helységbl veszi. Idvel átszár- §Jj\ ^§ §^r^>§í\^\^li> Bittó
>

mázott Baranya- és Arad vármegyékbe is. Tagjai közül

:

József 1816-ban Mosony vármegye esküdtje ; Ben (f 1844)

Pozsony vármegye alispánja és követe, majd kir. táblai

bíró. Albert, Arad vármegye alispánja, követe és fispáni
helytartója. István (szül. 1822 f 1903) voltm. kir. miniszter-

elnök és igazságügyi miniszter, a frendiház élethosszig-

lan kinevezett tagja. Béni (szül. 1830) volt országgylési
képvisel. A család Sárosfa és Nádasd községekre nyert

adományt, ezenkívül a XIX. század els felében Uszor, Bögell helységekben bírt földesúri
joggal. Czímer: kékben, aranyleveles koronán, alul jobbról, hatágú aranycsillagtól kísért,

aranymarkolatú görbe kardot tartó, könyökl pánczélos kar. Sisakdísz : paizsbeli kar. Taka-
rók: kékarany.

Bobok. E családból az 1755. évi nemesi összeírásban Pozsony vármegye nemesei
között Mihály nevével találkozunk. A XVIII. közepén Felbár helységben volt birtokos.

Bokross. A XVIII. századelején tnik fel Pozsony vármegyében. Pál 1725-ben Pozsony
vármegye követe. Az 1755. évi összeírásban János van felvéve Pozsony vármegye nemeseinek
névsorába. A Szegedy család után Majthény és Kis-Mácséd helységekben volt birtokos. Czímer:
kékben, zöld alapon, természetes oroszlán, tigrissel viaskodik, az utóbbit földre teperve.

Sisakdísz : aranymarkolatú, görbe kardot tartó oroszlán. Takarók : kékarany-veresezüst.
Bomb. (Galántai.) Pap János B. és Ferencz 1570 november 23-án nyertek czímeres

nemeslevelet Miksa királytól, mely 1574-ben hirdettetett ki. A család Galántáról származik,

honnan elnevét is veszi. A családnak fiágban magvaszakadt. Utolsó tagja B. Angéla, a ki

Frideczky Barnabáshoz ment nül, Galántán lakik. Czímer: ezüsttel és veressel vágva, felül

három (1:2) hatágú veres (?) csillag, alul orrán keresztül nyíllal átltt, fehér bikafej. Sisak-

dísz : nyilt fekete szárny között a paizsbeli három csillag ragyog. Takarók : veresezüst.

Bór. Az 1755. évi összeírásban Mihály nevével találkozunk Pozsony vármegye neme-
seinek jegyzékében. Mint a Kajaly-család örököse, a XVIII. század közepén Kajál helység-

ben volt birtokos.

Bosnyák. (Magyarbéli.) B. Márk 1544 augusztus 27-én nyert czímeres nemeslevelet
Ferdinánd királytól Farkas és András fiaival együtt. Unokája, Tamás Magyarbélre nyert kir.

adományt s 1606 deczember 10-én bárói rangra emeltetett. Agának azonban fiaiban magva-
szakadt. Az 1775. összeírásban B. János nevével találkozunk Pozsony vármegye nemeseinek
névsorában. Czímer: hullámos pólyával vágott paizs. Felül kékben a pólyából kinöv, a paizs

fels bal sarkában hatágú csillagtól kísért kétfarkú arany-oroszlán, jobbjában zöld pálmaágat,
baljában szarvával lefelé álló ezüst félholdat tartva. Alul veresben három ezüst-szikla.

Sisakdísz : paizsbeli oroszlán.„Takarók : kékarany-veresezüst.

Bölcs. (Nagybudafai.) si csallóközi nemes család, melynek els nyomára 1257-ben Bölcs,

akadunk. A család neve Bvilchu, Beös, Böös, Bewlch változatokban fordul el. Tagjai
közül Miklóst 1259-ben és 1310-ben, Jánost 1409-ben, Mátyást 1417-ben említik az oklevelek.

Gergely 1359-ben határjáró levelet nyer birtokaira. Mihály 1551-ben gyri kanonok. János
1567 május 20-án Miksa királytól, a csallóközi Kisfaludon öt

nemesi telekre új királyi adományt nyert. Albert, Lukács,
András, Benedek és Miklós 1654-ben nyertek új adományt a
csallóközi Kisfaludon fekv birtokaikra. Az 1469., 1473. és 1486.

évi oklevelekben B. nev csallóközi nemesek budafalvi, bodó-
falvi és gellei elnévvel szerepelnek. Gergely, a ki 1654-ben
ugyancsak Kisfaludra nyert adományt, egyik fia József, Vas
vármegyébe Rábahidvégre költözött és 1760 június 15-én nyert
Pozsony vármegyétl nemesi bizonyítványt. József fia Ferencz,
ennek fia János, 1809-ben Vas vármegye felkelt lovas nemesi
seregében mint hadnagy vett részt a napóleoni hadjáratokban.
János 1816-ban Zala vármegyében hirdette ki a Vas vármegyé-
tl kapott nemesi bizonyítványt. Fia Sándor (1840—45) magyar
nemes testr, 1848—49-ben a székely huszárezredben kapitány,
majd rnagy. Fia : Gyula (szül. 1856) m. kir. belügymin. osz-

tálytanácsos. Neje: Paich Rózsa. Czímer: (színj. nélkül) görbe
kardot tartó kétfarkú oroszlán. Sisakdísz : pánczélos, sisakos
magyar vitéz, jobbjában görbe kardot tartva, melyre levágott
török f van tzve.

Brogyány. Trencsén- és Bars vármegyékbl származik. Brogyány.

Salamon 1447-ben Bars vármegye követe. A XIX. század els

Bobok.

Bokross.

Bomb.

Bór.

Bosnyák.

BITTÓ. felében Alsó-Csölle községben bírt földesúri joggal.
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BRONSZWIK.

Bruns7\vik. Brunsstoik. (Korompai gróf.) Els ismert
5se Tóbiás (1622—25), Thurzó Szaniszló udvari
embere. A család fényét Antal alapította meg.
1747-ben kir. személynöki itélmester, arany-
sarkantyús vitéz, utóbb a Szent-István rend vi-

tóze, Esztergom vármegye fispáni helytartója,

kanezelláriai tanácsos. 1775 október 7-én grófi

rangra emeltetett olsszülöttségi joggal. Antal
két fia 1790-ben összes utódaikkal megersítte-
tett a gróii méltóságban. A család a XIX. század
els felében a korompai uradalmat bírta, honnan
elSnevt is vette. Czímer: (1775. grófi.) Négyeit
paizs, szívpaizszal. Abban kékben, zöld alapon
aranykaróra futó érett fürtökkel megrakott sz-
lt felé lép s azt ev aranyszarvú fehér bá-
rány. Nagypaizs : 1. és 4. aranynyal és kékkel
vágva, fent a vágási vonalból kinöv, befelé for-

dult fekote sas, lenn aranynyal és veressel két
sorban nyolcz koczkára osztott pólya. 2. veres-
ben, befelé fordult pánczélos kar, markában há-
rom ezüst-hegy s aranytollú nyíllal. 3. veres-

ben, zöld halmon arany-markolatú kardot tartó,

könyökl pánczélos kar. Három sisak. Sisakdiszek : I. két ezüsttel és kékkel váltakozva
vágott elefántagyar között a szívpaizsbeli szlt és bárány. Takaró : kékezüst. II. paizsbeli
sas növekven. Takaró: feketearany. III. A harmadik mezbeli kar. Takaró: veresezüst. Paizs-
tartók: két nalak, jobbról Justitia karddal s mérleggel, balról Fortitudo, felül tört oszloppal.

Burián, Burián. (Rajeczi nemes és báró.) B. György és Menyhért 1604-ben nyertek czímeres
nemeslevelet Rudolf királytól. Az 1755. évi nemesi összeírásban László szerepel Pozsony
vármegye nemesei közt. István (szül. 1851), volt athéni osztrák-magyar rendkívüli követ és

meghatalmazott miniszter. 1903-ban közös pénzügyminiszterré neveztetett ki és ugyanez
évben a bárói rangot nyerte. Pál ny. kir. táblai bíró, ifj. Pál fszolgabíró. Czímer: kékkel
és veressel vágott paizsban, hármas zöld halom középsjén, három természetes strucztollal

ékesített — a középs hatágú arany-csillaggal van megrakva — ötszögü torony, tetzettel,
fölötte két ötlevel veres rózsával megrakott arany-pólya. Sisakdísz : nyakán hátulról,

feketetollú nyíllal átdöfött természetes szín hattyú. Takarók : veresarany.
Ckotek. Chotek. (Chotkovai és vagnini gróf.) Csehországból származik. 1556-ban bárói, 1723-ban

grófi, 1745-ben birod. grófi rangot nyert. Ch. János a Szent István-rend nagykeresztese, cs.

kir. kamarás és tüzérségi fparancsnok, valamint fia : Nep. János az 1764—65. évi ország-
gylés 46. t.-cz.-vel honfiúsittattak. A családból Henrik gróf (szül. 1789 f 1822), korompai
Brunszwik Henriettel kötött házassága révén, Korompát örökölte. Fia : Rudolf (szül. 1822),

1848-ban Andrássy Gynla gróffal együtt az országgy. frendiházának els ülésén mint kor-

jegyz szerepelt, két évig Bács-Bodrog várm. aljegyzje is volt. A frendiház ör. tagja,

(f 1903) ; fia : Rudolf Ottó (szül. 1870). Czímer : négyeit paizs, szívpaizszsal, az utóbbi vágott,

felül ezüsttel és veressel hasított, alól a vágási vonalból kiemelked ezüst félkerék. Nagy-
paizs : 1. és 4. aranyban, verescsr és lábú kétfej fekete sas. 2. és 3. kékben, arany-

medve. Három sisak. Sisakdíszek: I. paizsbeli kétfej sas. Takarók: kék-arany. II. négy
— váltakozva veres, fehér — strucztoll. Takarók : kékarany-veresezüst. III. paizsbeli kinöv
medve. Takarók : veresezüst.

Chernél. Chernél. (Chernelbázi.) A karakói királyi várjobbágyoktól veszi eredetét. Mixe mester
fia Márton hadiérdemei jutalmául felmentetvén a várjobbágyság alól, IV. Béla királytól

Gólya-Damonyán (Chernelháza) két eke földet nyert adományul. Ez adományt IV. László

király 1272-ben megersítette. Márton (1272) unokája Miklós felveszi a Ch. nevet. A csa-

ládot György fia: István (1665) terjesztette tovább, kinek utóda Dávid, ker. táblai elnök és

udvari tan. (f 1808), a Csallóközben Püspöki helységben volt birtokos.

Csáky. Csáky. (Krösszegi és adorjáni gróf.) A család eredetét a Bihar vármegyét tárgyaló

kötetben ismertettük. A XVIII. század folyamán szerzett

birtokokat Pozsony vármegye területén. Cs. Imre bibornok,

kalocsai érsek (szül. 1672 f 1733) Magyar-Bélt vette meg.
Az 1755. évi összeírásba Miklós van felvéve Pozsony vár-

megye nemeseinek sorába.

Csenkey. V^^Tw^ Csenkey. (Csenkei.) Törzsökös csallóközi család, mely-

nek tagjai a XV. században már Csenke földesurai voltak,

honnan a család nevét s elnevót vette. Benedek (1479—1502).

István ós Mátyás 1558-ban említtetnek. Ambrus fiai : János.

Balázs és György 1583-ban osztoznak az si javakon. Cs.

Ambrus maradékai 1589-ben új adományt nyertek a csenkei

két kúriára A XVII. században Albert (f 1633 eltt) csenkei

és sápi birtokos, unokája János 1687-ben csenkei birtokos

(-{- 1732 eltt). Az 1755. évi összeírásban 7 tagja van felvéve

Pozsony vármegye nemesei közé. Ezek egyike György, kinek

fia Mihály, Esztergom és Komárom vármegyékbe költözkö-

dik. Utóda János Géza (szül. 1840). veszprémi kir. törvény-

széki elnök. A XIX. század els felében Csenke és Fél hely-

ségekben bírt földesúri joggal. Czímer: kékben, görbe kardot

tartó pánczélos kar, a kardon átütött vérz török fvel. Sisak-

dísz : paizsbeli kar. Takarók : kékarany-veresezüst.BURIÁN.
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CHOTEK. Csiba II.

Csilinyi

Csorba.

Csuzy.

Czingel.

Czintula.

Czobor.

Cseffalvay . 1651-ben nyert adományt Csefalvára. Cseffalvay.

Az 1755. évi összeírásban több tag'ja szerepel Pozsony
vármeg3re nemesei között. A XIX. század els felében

Cséfa községben bírt földesúri joggal. Czímer : veres-

ben, zöld alapon, arany-oroszlán, jobb ellábával egy
babérkoszorún átütött görbe kardot tartva. Sisakdísz :

babérkoszorúzott görbe kardot tartó pánczélos kar.

Takarók : kékarany-veresezüst.
Csiba I. (Nagyabonyi.) Régi pozsonyvármegyei Csiba. I

család, melynek tagjai közül Imre van felvéve az 1755.

évi összeírásba. Lajos jelenleg Tejfaluban birtokos.

György Dunaszerdahelyen ügyvéd. A család Nagy-
Abonyban bírt földesúri joggal. Czímer : kékben, hármas
zöld halmon, kétfarkú arany-oroszlán, jobb ellábával
aranymarkolatú görbe kardot tartva. Sisakdísz: veres-

ruhás, fekete kalpagos, kinöv magyar vitéz, jobbjában
aranymarkolatú görbe kardot tart, balját csípre teszi.

Takarók : kékarany-veresezüst.
Csiba II. Az 1755. évi összeírásban Pozsony vár-

megye nemesei között egy másik Cs. családdal talál-

kozunk, melynek 19 férfitagja szerepel a névjegyzékben.
Csilinyi. A XIX. század els felében Fél helységben bírt földesúri joggal.

Csorba. A XIX. század els felében Tonkháza helységben bírt földesúri joggal.

Csuzy. Az 1755. évi összeírásban László van felvéve Pozsony vármegye nemeseinek
névsorába. A XVIII. század közepén Fels-Csöpöny helységben volt birtokos.

Czinqel. A XVIII. század els felében a Szegedy-család utáni örökség révén telepszik
le a vármegyében. Majtény, Kis-Mácséd, Puszta-Páty helységekben volt birtokos.

Czintula. Cz. János 1580-ban nyert czímeres nemes-levelet Rudolf királytól. A család
idvel átszármazott Pozsony, Nyitra és Bács-Bodrog vármegyékbe. Pozsony vármegyében a
XVIII. században nagyon elterjedt; az 1755. évi nemesi összeírásba több tagja van felvéve.
Czímer: veresben, két aranyszarv között kiemelked, hatágú arany-csillagtól kísért vad-
kecske. Sisakdísz : három strucztoll. Takarók : kékezüst-veresezüst.

Czobor. (Czoborszentmihályi gróf.) A XIV. század közepén tnik fel. Tagjai a XV.
századtól kezdve a legmagasabb méltóságokat töltötték be. Mihály (1458) a budai vár kapi-
tánya. Fia : Imre 1490-ben a Csallóközben várat kezdett építeni ; 1497-ben és 1503-ban
Ulászló követe. Márton (1483— 1505), bodrogi fispán és Ulászló alatt fkamarásmester. Imre
(1567—1600), táblai bíró, nádori itélmester. Márk (1715—1823), fajtónállómester és tábornok.
A család utolsó tagja József (f 1771), a ki pazarlásával az seitl öröklött roppant vagyont
rövid id alatt eltékozolta s élete végszakában a Mária Terézia királyntl nyert kegy-
díjból élt. Rangemelés : Pál és Imre 1550-ben bárói, Bálint 1652-ben grófi rangra emeltetnek.

Dadány. D. Naum s rokona, Miklós 1784 jan. 30-án nyernek czímeres nemeslevelet. Dadány.

Czímer : kékben, a paizs baloldalán emelked sziklacsoport felé repül, verescsrü és lábú
fehér galamb. A paizs fels jobb sarkában befelé fordult félhold, bal sarkában hatágú
arany-csillag. Sisakdísz : jobbról a paizsbeli félholdtól és balról a csillagtól megrakott nyilt

kék szárny között kinöv fehér egyszarvú. Takarók : kékezüst.

Desasse. (De Petit-Verneuille gróf.) Franczia eredet bárói család, melybl Ferencz Desasse.

(t 1872) és Antal (f 1853) az 1802 : XXXIV. t.-cz.-el honfiúsíttattak. 1812-ben a két testvér
grófi rangra emeltetett. A család a korompai Brunswick-család után örökölt Pozsony vár-
megyében. Ferencz cs. kir. kamarás és rnagy : fia Emil (szül. 1834) cs. kir. kamarás, volt
százados, Bohuniczon birtokos. Fiai : Ferencz Xavér (szül. 1863), tart. huszárhadnagy, Bohu-
niczon birtokos, és János (szül. 1871). Czímer : veresben három (2 : 1) ezüstliliom között
arany postakürt. Sisakdísz : ezüst-liliom. Takaró : veresezüst-veresarany.

Dobsa. Az 1755. évi összeírásban e családból István fordul el a pozsonyvármegyei Dobsa,

nemesek névsorában. A XVIII. században Tós-Nyárasd, Puszta-Födémes és Fels-Korompa
helységekben volt birtokos. Tagjai közül János 1691-ben Pozsony vármegye alispánja voS
Czímer : (szinj. nélkül)halmon, nyakán nyíllal átltt hattyú. Sisak-

dísz : görbe kardot tartó pánczélos kar.

Dóczy. (Nagylucsei.) Nagy-Lucse helységbl származik, ^ÍI§f
<í:

*£f
!V JÉÉ0L^ Dóczy.

honnan elnevét vette. A Hunyadiak korában tnnek fel s csak-
hamar magas állami méltóságokra emelkednek. Mihály (1443)

Hunyadi János számtartója. György (1458) Világosvár kapi-

tánya. Orbán (f 1492) kir. kincstárnok, szerémi, gyri, egri,

végre pécsi püspök. János II. Ulászló fkamarása, Szapolyai
híve (kivégeztetett 1543). András 1617-ben Szatmár várának
kapitánya, 1618-ban fpohárnok, 1690-ben bárói rangra emelte-

tett, unokaöcscse : Lrincz, Alsó-Ausztriában indigenatust nyert
(1601) s ott birtokai is voltak. István (1625) Bethlen Gábor kö-
vete. (1. még a Bars vármegyét tárgyaló kötetben.)

Dóka. D. Ferencz 17l4-ben nyert czímeres nemeslevelet 3=^'v01 3t Dóka.

III. Karc y királytól. A család a XIX. század els felében Bús-
telek helységben bírt földesúri joggal. Czímer: kékben, zöld

alapon arany-griff, felemelt jobb ellábával zöldleveles szl-
gerezdet s azon két lecsüng veres szlfürtöt tartva. Sisak-
dísz : görbe kardot tartó paizsbeli griff. Takarók : kékarany-
veresezüst. DADÁNY.
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Dombay.

I csy.

Erdödv.

Erney.

Esterházy.

Dombay. Nyitra vármegyébl származik. D. Pál 1591-ben nyert czímeres nemes-
levelet. Az 1755. évi összeírásba János van felvéve Pozsony vármegye nemeseinek név-
jegyzékébe.

Ecsy. (Majthényi). Még a mohácsi vész eltti korszakban tnik fel Pozsony-megyében.
E. Egyed, kinek neje Ilméri (Ürményi) Orsolya volt, Majtényben szerzett birtokrészeket.
Pia Gáspár (1591) felvette a majthényi elnevet. Két leánya maradt : Orsolya, mezszegedi
S egedy Gáspár neje (1572— 1G29) és Katalin, Horeczky Gáborné. Gáspárnak fia nemiévén,
a majthényi birtokok a Szegedy családra szállottak.

Erddy. (Monyorókeréki és monoszlói gróf.) A XV. században tnik fel. Erddi Bakolcz
Bálint. Országh Mihály nádor házikáplánja és testvérei 1459-ben nyertek nemességet, melyet
1489-ben Mátyás király erddi Bakócz Tamás gyri püspök és testvérei: Miklós és Bálint,
valamint Miklós fiai, végül néhai János fiai számára megersített. Bakócz Tamás 1493-ban
Monoszlót (Krös várm.), 1496-ban Monyorókeréket kapta adományba. 1517-ben felosztván
birtokait rokonai között, unokaöcscsének: Péternek a vasmegyei Monyorókerék, Körmend,
Vöröstorony (Vörösvár) s a veszprémmegyei Somlyóvásárhely jutott. Péter vette fel az E.
nevet. 1511 nov. 25-én a család grófi rangra emeltetett, melyet Miksa császár 1565-ben
megersítvén, Péter horvát bánnak és gyermekeinek a német birodalmi grófi rangot ado-
mányozta. Péter 1580-ban grófi rangjában újólag megersíttetett, mely alkalommal a család
si czímere kibvíttetett. A család a XVIII. század közepén Nahács és Csataj helységekben
volt birtokos. A XIX. század els felében Dejte, Jaszlócz, Kátlócz és Pagyerócz helységekben
bírt földesúri joggal. Czímer: négyeit paizs szívpaizszsal, ebben aranyban, hármas zöld hal-

mon, arany-félkerékbl kinöv természetes szarvas. (Bakócz-czímer) Nagy paizs. 1. veresben
koronás arany-sas. 2. és 3. kékben, két ezüst-hullámos pólya között két egymás mellett álló

hatágú aranv-csillag, 4. veresben, faragott kövekbl rakott várfal, két ormózott toronynyal.

Három sisak. Sisakdíszek : I.

(középs) koronás arany-sas.
Takarók : veresezüst-kék-

ezüst. II. balra fordult pán-
czélos kar, aranymarkolatú
egyenes kardot tartva. Takaró:
veresarany. III, jobbra for-

dult kékaranycsíkos zászlót

tartó kar. Takaró : kékezüst.
Erney. Az 1755. évi ne-

mesi összeírásban László van
felvéve Pozsony vármegye
nemeseinek jegyzékébe. A
XVIII. század els felében,

Apaj községben volt birtokos.

Esterházy. (Galánthai ber-
ezeg és gróf.) A Salamon-
nemzetségbl származik. Kö-
zös törzsbl ered az Illésházy,

a zalamegyei Salamon és har-
kályi Salamonvári (Salom-
vári), a veszprémmegyei Sa-

lamonfai családokkal. Els ismert se Mokud (1186), III. Béla király pristaldusa. A család
si fészke a Csallóköz. 1239-ben Alsóhídalja földjén, 1242-ben Salamon-faluban, 1248-ban
Vatha és Salamon helységekben birtokos. A család a XVI. században emelkedik. Benedek
neje : galánthai Bessenyei Ilona volt, kitl fia Ferencz, Pozsony vármegye alispánja (1580),

kinek Illésházy Zsófiától négy fia született : Miklós a nádor, a család nagyságának megala-
pítója (szül. 1582 Galánta, f 1645 Nagy-Höflány), Gábor, Dániel és Pál. Gábor ága, Farkas
nev fiával (1670) kihalt. Dániel (szül. 1580 f 1654), aranysarkantyús vitéz, a cseszneki ágat
alapította. Pál (szül. 1581 f 1641), a zólyomi ág se. Rangemelések : Miklós nádor és testvérei

1613-ban bárói, Miklós 1626-ban grófi rangra emeltetett. A Fraknói ágból Miklós nádor második
fia : Pál nádor 1687-ben berezegi rangot nyert. A cseszneki ágból János 1683-ban grófi, Imre
és Gáspár 1715-ben, Péter 1715-ben, László és János 1721-ben grófi rangra emeltettek.

A zólyomi ágból István báró fiai 1715-ben nyernek grófi rangot. Pozsony vármegyében a
fraknói grófi ágazat terjeszkedett, melyet Ferencz, Miklós nádor fia, aranysarkantyús vitéz,

zalai és somogyi fispán (sz. 1641 f 1685) alapított. A fraknói grófi ágat Ferencz hasonnev
utóda (f 1758) aranygyapjas vitéz, tárnokmester terjesztette tovább, kinek két fia közül Miklós
(szül. 1711 f 1764) koronar, az idsebb vagy tatai Ferencz (szül. 1715. f 1785), fokanczellár és

horvát bán, az ifjabb vagy cseklészi ágat alapította. Ferencz fia Ferencz (szül. 1759 f 1815),

mosonyi fispán. Herczeg Grassalkovich Erzsébettl származott fia Károly (szül. 1799 f 1856),

cs. k. kamarás, a Szent István-rend vitéze, Gyr vármegye fispánja, terjesztette tovább a

cseklészi ágat. Károly fiai: Antal. (szül. 1820), cs. kir. kamarás, a frendiház ör. tagja ; Ferencz
(szül. 1823)_; Ern (szül. 1826), a frendiház ör. tagja és Károly István (szül. 1847), a frendiház
ör. tagja, Ábrahámon birtokos. Antal fia : Mihály (sz. 1853), a magy. frendibáz ör. tagja, több

izben országgylési képvisel, stb. A család a XVIII. században Szempcz, Esterháza, Cziffer,

Szent-Abrahám, Beketfalva (kastély), Galánta, Kossut, Vízkelet (mind a három helységben
kastély), Cseklész (kastély), Szered, Kajál helységekben volt birtokos, ezeken kívül Nagy-
Magyar, Tárnok, Vatta helységekben, Újfalu és Fakó pusztákon, Újhely-Jókán, Alsó- és

Fels-Jányokon, Taksonyban, Vezekényben, Boldogfalván, stb. bírt földesúri joggal. Czímer

:

(grófi) kékben, aranyleveles koronán álló koronás arany-griff, felemelt jobbjában arany
véddoronggal ellátott görbe kardot, baljában három zöldszárú és level, aranynyal futtatott

veres rózsát tart. Sisakdísz : paizsbeli kinöv griff. Takarók : kékarany-veresarany.

ERDODY. ESTERHÁZY.
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Farkas. (Nagyjókai.) Régi törzsökös pozsonyvárcnegyei család. Els ismert se Zbima
1197, ennek fia likai (Jókai) Zerzowoy pozsonyi várjobbágy, a kinek Imre király szabadalom-

levelet adott, melyet l.'559-ben Nagy Lajos király, 1455-ben V. László király megersített.

Farkas.

nemzedék se György (1399),

a Pangby-család, István (de

már kibalt jókai Nagy család

A család tagjai közül Gáspár

Zbima utódai Nagy-Jókán telepedtek le. A jelenleg virágzó

kinek három fia volt : Mihály, kinek fiától Udalriktól (1518)

Nagy-Ilka 1429), a kitl a F. család és János, kinek fiától a

származik. István fia Péter (1518—1522) vette fel a F. nevet.

(1734), Pozsony vármegye alispánja; József (1784) huszárezredes; Gáspár (1771) huszár-

kapitány ; János (szül. 1782) a Radetzky-huszárezred ezredese ; Ignácz (1791 f 1865) drago-

nyoskapitány. János fiai : Károly 1848/49. honvédhuszárrnagy és Vincze (szül. 1814 f 1884)

cs. és kir. testrezredes és kamarás. Ignácz fia Vincze (szül. 1844) a m. kir. koronarség
volt parancsnoka. A család Nagy-Borsa, Nagy-Jóka, Pusztafödémes, Hidas-Kürt, Kossut stb.

helyen volt birtokos. A XVIII. században Gány helységben várkastélya (Castellum) is volt.

Czímer: kékben, zöld alapon felugró egyszarvú. Sisakdísz: veresruhás, veres-lebbentys,
fekete sastollas, barna-kucsmás magyar vitéz, jobbjában aranymarkolatú görbe kardot tart,

balját csípre teszi. Takarók : kékarany-veresezüst.

'-, i Fekete. (Galántai.) A XVI. század közepén tnik fel. Márton, a ki Galánta egy részéhez
házasság révén jutott, 1590 nov. 21-én kir. adományt nyer. Tagjai közül kivált F. György
(szül. 1711, f 1788), a ki ügyvédbl országbíróságig (1773—83) emelkedett, e mellett Arad
vármegye fispánja (1785) is volt. 1758-ban grófi rangra emelkedett, de ágának, unokájával
Ferenczczel, 1836-ban magvaszakadt. A család másik ágából Mihály (f 1866) növi vál.

püspök, esztergomi érseki helynök, unokaöcscsével Jánossal 1859-ben osztrák bárói rangra
emeltetett. János volt legf.

itélszéki titkár (szül. 1820 f),

Kossut, Galánta, Hegy és Viz-
kelet községekben volt birto-

kos. Fiai : Aladár (szül. 1843),

Árpád (szül. 1845), Ferencz
(szül. 1849 f 1899), huszár-
alezredes és Rudolf (szül.

1852). Czímer bárói : vágott

paizs. Felül kékkel és veres-

sel hasítva, jobbról ágaskodó
kétfarku arany-oroszlán, fel-

emelt j obbj ában arany-marko-
latú kardot tartva, balról há-

rom ezüst pólya. (si czímer).

Alul : veresben, hármas zöld

halom felett, három hatágú
aranycsillag. Három sisak.

Sisakdíszek : I. (középs)
kinöv paizsbeli oroszlán. Ta-
karók : kékezüst, kékarany.
II. balrafordult kék szárny,

három ezüst pólyával meg-
rakva. Takaró : veresezüst,

veres szárny, három egymás alatt álló ezüst csillaggal megrakva. Takaró : veresarany.

Féss. Erdélybl származik. Idvel átszakadt Szatmár-, Szabolcs-, Vercze- s Pest-

Pilis-Solt-Kiskún vármegyékbe. György kir. ügyész, a Vercze vármegyétl nyert bizonyítvány
alapján 1841-ben Pest vármegyTe nemesei közé felvétetett. Ennek fia: György (szül. 1841)

kir. jogakadémiai igazgató Pozsonyban. Czímer: kékben, zöld halmon, bal lábán álló, kivont
kardot tartó arany-griff. Sisakdísz : görbe kardot tartó, könyökl, veresmezü kar. Takarók

:

kékarany-veresezüst.
Földes. (Guthori.) si csallóközi család, melynek els nyomaira a XV. század második

felében akadunk. Földes Lrincz 1509-ben Györgysokán (ma Dercsika), Klára : Bodóbáron (ma
Felbár), János : 1510—43 Magyaron birtokos ; az utóbbi 1510-ben a Szentgyörgyi grófoktól

kap Magyarbélen birtokrészt. 1521-ben Erddy Pétertl kap Újfaluban birtokot. Birtokait

1543-ig számos újabb szerzeménynyel gyarapította. A magyarbéli és újfalusi birtokokra
1534-ben nyert kir. adományt. Jánostól származik a család, melyet fiai : János (f 1526
Mohácsnál) és Benedek terjesztették tovább. Benedek fia István, 1580-ban czímeres levelet

nyert. Elszakadván a család Kis-Magyartól, csukárpakai ágát alapította. János ágát Farkas
folytatta, a ki 1655-ben III. Ferdinánd királytól új czímeres nemeslevelet nyert ; alapította

a család gutori ágát. Utóda Gyula, jelenleg ügyvéd Pozsonyban. Czímer : (1655) kékben,
zöld alapon emelked, zöldlombos fa alatt, a paizs fels jobb szegletében hatágú arany-
csillag és fels bal szegletében befelé fordult félholdtól kísért, balfelé szaladó természetes
róka, szájában kacsával, természetes medvétl üldözve. Sisakdísz: görbe kardot tartó könyökl,
veresmezü kar, a kardon átütött török fvel. Takarók: kékarany-veresezüst.

Franciscy. F. György, Márton, Mátyás és György fia Mihály 1634 május 25-én nyertek
czimeres nemeslevelet H. Ferdinánd királytól. Czímer : kékben, zöld alapon, görbe kardot
tartó, kétfarku arany-oroszlán. Sisakdísz : görbe kardot tartó, könyökl pánczélos kar.
Takarók : kékarany-veresezüst.

Frideczky. F. János és testvérei György és András, valamint rokonai, 1694-ben nyertek
czímeres nemeslevelet. A család Nyitra- és Nógrád vármegyékben telepedett le, idvel átszárma-
zott Pozsonyba is. Czímer : kékben, zöld halmon, három hatágú arany-csillagtól kísért, veres
csr fehér galamb, csrében zöldlevel s szárú veres rózsát tartva. Sisakdísz : nyílt fekete
szárny között veres rózsát tartó pánczélos könyökl kar. Takarók : kékarany-veresezüst.
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Galgóczy.

Gáncs.

Ghyllányi.

Grassalkovich.

Hideghéthy.

Héderváry.

Hodossy

.

Horváth

-

Kissevich.

Hrabovszky.

fHizesséry, (Füzeséri és tövisi.) si zemplénvármegyei nemzetség, mely a XV. szá-
zadban már elBkelS szerepet játszott. Els okleveles adatunk a családról 1261-bl van;
idvel átszármazott Hunyad vármegyébe is, hol Tövis községre nyert adományt. E család-
iul újabban Tibor 1900-ban telepedett le Pozsony vármegyébe. Czímer: kékben, farkát

ban tartó, zöld kígyótól alakított körben, görbe kardot tartó aranygriff. Sisakdísz:
jobbról arany félholdtól, balról hatágú csillagtól kísért, görbe kardot tartó arany-gri ff.

Takaró : veresarany-kékezüst.
Galgóczy. Az 1755. évi összeírásban Ádám van felvéve Pozsony vármegye nemesei

közé. Tagjai közül kiváló szerepet vitt Ferencz (f 1798), híres egyházi szónok, pozsonyi,
majd esztergomi kanonok. A család a XIX. század els felében Püspökiben volt birtokos.
Czímer: kékkel és feketével hasított paizsban, rózsakoszorútól övezett, repülésre kész
galamb. Sisakdísz : paizsbeli galamb, csrében olajággal.

Gáncs. Kiterjedt család. Az 1755 évi nemesi összeírásba Pozsony vármegye nemesei
között István, György, ifj. és id. János, András, Mihály, Miklós, József, Ádám vannak fel-

véve. A XIX század els felében Gancsházán bírt földesúri joggal.

Ghyllányi. (Lázi ós berniczei nemes és báró.) Liptó vármegyébl származik.
Családfája egészen a XIII. századig vezethet vissza. Á családból György 1688-ban bárói
rangra emeltetett. Pozsony vármegyében a nemesi ág virágzott. Az 1755. évi összeírásban
Kristóf, Péter és Ádám neveivel találkozunk. A XV III. század els felében Fels-Korompán
volt birtokos.

Grassalkovich. (Gyaraki gróf és berezeg.) A család eredete még kellen nincs tisztázva.

Els kiváló tagja Antal (szül. 1694 Ürményben, f 1776) Pályáját mint kir. ügyész kezdte
(1716). Csakhamar a királyi ügyek igazgatója, kir. személynök, kincstári elnök, 1751-ben
koronar és v. b. t. t. lett. 1736-ban bárói, 1743-ban grófi rangra emeltetett. 1745-ben szer-

vezte újra Arad vármegyét, melynek fispánjává neveztetett ki. Fia Antal kincstári taná-
csos, majd Bodrog-, késbb Zólyom vármegye fispánja (1769—1790), a ki 1784-ben berezegi
rangra emeltetett. Fia Antal (szül 1171 f 1841) Csongrád vármegye fispánja. Vele kihalt

a család fiága. Az I. Antal által szerzett óriási vagyon közé tartozott Ivánka is, mint önálló

uradalom.
Hideghéthy (Hideghéthi.) A Csallóköz törzsökös családja. H. Miklós fia Jakab 1411-ben

nyert czímeres levelet Zsigmond királytól. A család idvel átszármazott a Dunántúlra is.

Az 1755. évi összeírásba töb'o tagja van felvéve Pozsony vármegye nemesei névsorába.

A XIX. század els felében Gomba helységet bírta részben. Czímer: Arany-paizsf alatt,

feketében, hegyeivel felfelé fordított arany félhold. Sisakdísz : paizsbeli félholdból kinöv
feketelombos fa, arany-ágakkal. Takarók : feketearany.

Héderváry. A Héder-nemzetségbl származik. Egyenes se valószínleg Heydrik (1162).

E századokon át kiváló szerepet vitt családnak 1680-ban magvaszakadt. A család utolsó sarjának

Istvánnak leányát Katalint, az Osl nemzetségbl származó lózsi és Viczai János báró vette el.

A V. családból Ádám 1645-ben bárói rangra emeltetett. Ennek utóda Jób-Keresztély 1723-ban
lózsi és hédervári elnévvel grófi rangot nyert. A család utolsó fisarja Héder (szül. 1807,

f 1873) v. b. t. t. és Gyr vármegye fispánjának végrendelete értelmében Khuen Károly
gróf, legfelsbb engedelemmel családnevét Héderváry családnévvel egyesíttette. (1874

deczember 5). A V. család a XVIII. században Nebojsza és Darnó helységekben volt birtokos.

Hodossy. Az 1755. évi összeírásban számos tagja szerepel Pozsony vármegye nemesei
között. A XIX. század els felében Miklós Grinavia helységben volt birtokos.

Horváth-KisseYÍch. (Lomniczai.) Horvátországból származik. A XVI. században Szepes
vármegyébe szakadt. György kamarai tanácsos, ki 1686-ban bárói rangra emeltetett, a Szegedy
család utáni örökség révén, a XVIII. század els felében került Pozsony vármegyébe.
György az 1755. évi összeírásban már Pozsony vármegye nemesei közt szerepel. A család

Zavar és Majtény helységekben volt birtokos. Czímer : kékben, zöld alapon, arany-griff, ellá-

baival arany-leveles koronát tartva. Sisakdísz : paizsbeli griff, növekven. Takarók : kék-arany.

Hrabovszky. (Hrabovai és kiskotesói.) Trencsén vármegyébl származik. Idvel elterjedt

Gömör, Szabolcs, Krassó, stb. vármegyékbe. Pozsony vármegye nemesei között iaz 1755. évi

összeírásban Gáspár és Miklós neveivel találkozunk. János (szül. 1779, f 1852) a Mária
Terézia-rend vitéze, bárói rangra emeltetett; 1848-ban Horvát- és Szlavonország királyi

biztosává neveztetett ki. A szabadságharcz leveretése után

várfogságra ítélték s csak néhány nappal halála eltt nyert

kegyelmet. A XVIII. században Zavar, Alsó- ós Fels-Lócz
helységekben volt birtokos.

Hunyady. (Kis-Kresztyenai.) A család eredetét a Bars
vármegyét tárgyaló kötetben ismertettük. A XVIII. század

els felében Bohunicz községben volt birtokos.

Illésházy. (Illésházi gróf.) A Salamon nemzetségbl
származik. Közös eredet a gróf Esterházyakkal. A XV.
századtól kezdve mindegyre nagyobb szerepet játszik hazánk
történetében. Mátyás (1490) gyulafehérvári prépost. György
Pozsony vármegye követe, a rákosi országgylésen. Fia

György 1526-ban Mohácsnál esett el. Tamás (1540) Pozsony
vármegye alispánja. István (szül. 1540, f 1609) Pálffy Miklós

alatt vitézkedett s annak levelezje volt. 1573-ban Pozsony
vármegye alispánja; 1577-ben kamarai tanácsos; 1582-ben

Lika várát, 1600-ban a trencséni uradalmat szerezte meg,
1593-ban grófi rangra, emelkedett, de elzleg Liptó vármegye
örökös fispánja lett. 1608-ban nádorrá választatott. Gáspár

(f 1648), elbb Bethlen híve, majd katholikus hitre tért, utóbb

illésházy. grófi rangot nyert. Gábor (1655) fispán. György (1659—62)
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kir. ffíasztalnokmester. Miklós 1678-ban grófi rangra emeltetett,

1715—23 kanczollár. József (1730) kir. íasztalnokmester. János

a hétszemélyes tábla ülnöke (f 1800). István (szül. 1762, | 1838)

a család utolsó fisarja, 1790-ben Trencsén vármegye követe,

1800—1822 Trencsén és Liptó vármegyék fispánja. 1808-ban

az aranygyapjas-rend vitéze. Pozsonyvármegyei uradalmát a

Batthyányiak örökölték. A család terjedelmes birtokok ura volt

Pozsony vármegyében. A XVIII. században a következ helye-

ken volt birtokos: Szentmihály falva, Albár, Nagy-Magyar, Bét-

Vata. Illyésháza, Német-Gurab (azeltt a Pálffyaké), Alsó-, Fels-
Jánok, Tonkháza, Nagy-Légh, Kis-Senkvitz. A XIX. században:
az említetteken kívül Csölöszt, Kiliti, melyek a nagyszarvai
uradalom tartozékai voltak. Czímcr: (grófi) kékben aranyleveles

koronán nyakán nyíllal átdöfött, koronás fekete sas, mellén vér-

nyomokkal. Sisakdísz . paizsbeli sas. Takarók: fekete-arany,

fekete-ezüst.

Jankó. A XVIII. század nemesi összeírásaiban (1755) több

tagja szerepel Pozsony vármegye nemeseinek névsorában. A
XIX. század els felében Bústelek helységben bírt földesúri

joggal.

Jablánczy. (Szent-Györgyi.) J. aliter Sántha János 1616-ban
nyert czímeres nemeslevelet II. Mátyás királytól. József (szül.

1718, f 1803) kir. tanácsos, Szent-Györgyre nyert királyi adománylevelet. Tagjai közül
Tamás (1683-ban) Párkánynál, a törökök elleni csatában súlyos sebet kapott. Sándor (1717)
kir. udvari kamarai hivatalnok. József (szül. 1718) udv. kanczeUáriai titkár, kir. tan. és cs.

kir. asztalnok. Sándor (szül. 1845) cs. kir. altábornagy. Czímcr: veresben, zöld alapon ezüst
oroszlán, jobbjában ezüst passió-keresztet, baljában horgonyt tartva. Sisakdísz : kinöv arany-

griff, felemelt jobbjában aranymarkolatú görbe kardot tart. Takarók : kékarany, veresezüst.

Jeszenák. (Királyfiai báró.) Temes vármegyébl származik. A család a XVI. században
Báthori István erdélyi fejedelemtl czímeres nemeslevelet nyert. Pál (f 1762-ben) nagy-
kiterjedés birtokokat szerzett Pozsony vármegyében s Királyfiára kir. adományt eszközölt ki.

Fia Pál 1781-ben bárói rangra emeltetett. A XVIII. században Fél, Csötörtök, Cseszte hely-
ségekben volt birtokos. A XIX. század els felében Eberhard, Gomba, Hideghét és Királyfia

helységekben voltak részbirtokai. Czímer: (bárói) kékben, zöld halmon álló pánczélos vitéz,

fején verestollas sisakkal, jobbjában kivont kardot tart, melyre vérz török fej van szúrva,
baljában ezüst buzogány. Három sisak. Sisakdíszek: 1. paizsbeli kinöv pánczélos vitéz.

Takaró: kékarany, veresezüst. 2. zárt fehér szárny, egy-egy veres czölöppel megrakva. Takaró:
kékarany. 3. kinöv természetes leopárd. Takaró : veresezüst.

Jezemiczky. (Jezerniczei.) Túrócz vármegyébl származik. Idvel átszármazott Bars,
Xyitra, Komárom, Veszprém, stb. vármegyékbe. A XVIII. század közepén Báhony, Hegy és

Kossut helységekben volt birtokos. A XIX. század els felében is ugyanott bírt földesúri

joggal.

Kádas. Az 1755. évi nemesi összeírásba Sándor van felvéve Pozsony vármegye nemesei
A XVIH. század közepén Zavar, Alsó- és Fels-Lócz helységekben volt birtokos.közé.

Kajaly. A XV. században tnik fel. A XVI. században átszármazott Hont és Nógrád
vármegyékbe. Utolsó sarja K. Pál, II. Rákóczy Ferencz kanczellárja, 1741-ben halt el.

A család si birtoka Kajál volt, melyet utána a Balogh, Bor és Puskás családok örököltek.
Károlyi (Nagykárolyi gróf.) A család múltját a Nyitra és Szabolcs vármegyéket tár-

gyaló kötetekben ismertettük. A XVIII. században Ivány helységben volt birtokos.

Keglevich. (Buzini gróf.) A család származását a Bars vármegyét tárgyaló kötetben
ismertettük. Az 1755. évi összeírásban Zsigmond gróf özvegye van felvéve Pozsony vár-
megye nemesei közé.

Kempelen. (Pázmándi.) K. Engelbert 1722-ben nyert magyar nemességet, mely 1723-ban
hirdettetett ki. Fiai : János (szül. 1725) a szász-tescheni herczeg nejének fudvarmestere.

szerezte Pázmándot, honnan a család elnevét vette. Farkas (szül. 1733, f 1804), a beszél
és sakkozó gép feltalálója, udvari tanácsos. János fia Imre (szül. 1773, f 1853) Fejér vár-
megye táblabírája. Fia Gyula (szül. 1811, -j- 1845), Fejér vármegye táblabírája. János másik
fia Nándor, ezredes. Czímer: ezüstben, aranylevoles koronából kiemelked, zöld lombos
almafa. Sisakdísz : paizsbeli fa. Takarók : aranyveres, veresezüst

Kerekes. (Czifferi és kerekesházi nemes és báró.) A XVIII. század elején Cziffer és
Kis-Udvarnok községekben volt birtokos. Tagjai közül Zsigmond tábornok, a Mária Terézia-
rend vitéze, 1764-ben bárói, 1777-ben magyar bárói rangra emeltetett. Czímer: aranynyal és

kékkel vágott paizsban, feketével és aranynyal vágott griff, felemelt jobbjában kivont kardot
tartva. Három sisak. Sisakdíszek : 1. görbe kardot tartó, feketével és aranynyal vágott,

kinöv griff. 2. zárt, fekete szárny. 3. aranynyal és kékkel ellentétesen vágott, két öblös-

vég elefántagyar. Takarók: feketearany, kékarany. Paizstartók: két hátratekint ezüstagár,
veres nyakörwel.

Késmárki/. (Késmárki.) K. Albert 1649-ben nyert czímeres nemeslevelet. A család
Nógrád vármegyében telepedett le. Az 1755. évi összeírásban György nevével találkozunk,
Pozsony vármegye nemeseinek névsorában. A XIX. század elején Guthor helységben bírt

földesúri joggal.

Kisléghy. A K. máskép Alszeghy családból, a XVIII. század közepén eszközölt össze-
írás alkalmával, Jakab, István, András, Imre és László vétettek fel Pozsony vármegye
nemesei közé. A XIX. század els felében Kislégh helységben bírt földesúri joggal.

Klempa. K. András, György, Pál és Péter 1667-ben nyertek czímeres nemeslevelet,
melyet az 1667-ben Somorján tartott közgylésen hirdettek ki. A család idvel Nyitra vár-
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KONDE.

megyébe is átszármazott. Az 1755. évi nemesi összeírásban
István. György (id. és ifj.), Tamás, János, Márton és Péter
fordulnak el Pozsony vármegye nemesei között. Bertalan
jelenleg Pozsony vármegye alispánja. Czímer: kékben, zöld
alapon, a paizs fels két sarkában egy-egy hatágú aranycsil-

lau'tol kísért daru, csrében zöld koszorúval, felemelt jobb
Lábában követ tartva. Sisakdísz: paizsbeli daru, Takarók:
kékarany, vereseziist.

Kollonits. (Kollegardi és Koloniczi gróf.) Horvátország-
ból származik. A XV. században tnik fel. Idvel elterjedt

Styriába is. 1598—1604 között magyar indigenatust nyert.

Ádám 1583-ban bárói, Ottó Gottfried 1637-ben grófi, Ern
1638-ban grófi rangra emeltettek. Fiágban kihalt 1874 jún.

17-én Miksával, a ki Nagy-Lóvárdon és Heinriohshof pusztán
volt birtokos.

Kondé. (Pókateleki.) Zomor fia Miklós 1342-ben Póka-
telekre nyert adományt, a mely egész a XIX. század köze-
péig a család birtokában maradt. Az 1755. évi összeírásban
is több tagja szerepel Pozsony vármegyében. A XIX. század
els felében Siposkarcsán bírt földesúri joggal. Czímer: kék-
ben, koronás, hármas zöld halmon, a paizs fels jobb sarká-

ban hatágú aranycsillagtól s a fels balsarokban ezüstfélhlod-

tól kísért, görbe kardot tartó, felülrl és alulról egy-egy nyíllal átdöfött könyökl, pánczélos
kar. Sisakdísz : paizsbeli kar. Takarók : kékarany, veresezüst.

Kossovich. E családból András ós Antal vannak felvéve Pozsony vármegye 1755. évi

nemesi összeírásában. A XVIII. század közepén Czajla helységben volt birtokos.

Kovacsóczy. Az 1755. évi összeírásban János van felvéve Pozsony vármegye nemeseinek
névsorába. A XVIII. században Cziffer helységben volt birtokos.

Kulcsár. si fészke Kulcsár-Karcsa, hol már a XVI. században birtokos volt. A XVTTT
században igen szétágazott. Az 1755. évi nemesi összeírás szerint 20 férfitagja lakott Pozsony
vármegyében. A XIX. század els felében Sipos-Karcsán bírt földesúri joggal.

László. (Nagypadányi.) Els ismert se Zelege Mihály, kinek fia Salamon, Bodon
(Padány) és Beseny helységekben volt birtokos (1270), kitl a családfa mai napig szaka-

datlan terjed. Az els, a ki a L. családnevet felveszi, Balázs, 1491-ben szerepel. A család

si fészke Nagy-Padány, honnan a XVI. század elején Alistál községbe, majd a XIX. század
közepén (1847) Hidvégre költözött. A XVIII. században a család már igen elterjedt.

Az 1755. évi nemesi összeírás szerint 28 férfitagja élt Pozsony vármegyében. Tagjai közül

Mihály (1843) Pozsony vármegye esküdtje. József kir. tanácsos, a pápai református fiskola

gondnoka és az ottani református leányiskola megalapítója (1899). A család czímere többféle

változatban maradt reánk. Leggyakoribb alak: 1. görbe kardot tartó oroszlán. Sisakdísz:

növekv paizsalak. (így István pecsétje 1605, Istváné 1738, Istváné 1795, Benedeké 160).).

—

2. görbe kardot tartó oroszlán. Sisakdísz : görbe kardot tartó, könyököl pánczélos kar.

(Gábor pecsétje 1811.) 3. könyvet (?) tartó oroszlán. Sisakdísz: egy angyal. (Mihály pecsétje

1734—1805.)
Laurenty. Nyitra vármegyébl származik. 1625-ben nyert czímeres nemeslevelet.

Nemesség-ét 1723-ban igazolta a szakolczai kerület nemességvizsgáló bizottsága eltt.

A XVIII. század közepén Pozsony vármegyébe telepedett. Czímer: veresben czölöpösen

állított három fehér rózsa. Sisakdísz : verescsr és lábú fehér galamb, csrében olajággal.

Takarók : veresezüst.

Lieszkovszky. (Lieszkói.) Trencsén vármegyébl származik. Els ismert se Miklós fia

Lrincz, 1381-ben szerepel. A család 1579 márcz. 25-én nyert új adománylevelet Lieszkóra.

Idvel Nógrád stb. vármegyékben elterjedt. Pozsony vármegyében az 1755. évi összeírás

szerint két tagja : János és Mihály élt. A XLX. század els felében Tejfaluban bírt földesúri

joggal. Czímer: Kékben, zöld alapon, fehér lovon ül, veres ruhás, sarkantyús csizmás,

jobbjában aranymarkolatu görbe kardot tartva. Sisakdísz : nyílt

fekete szárny közt kinöv paizsbeli vitéz, jobbjában buzo-
gányt tart. Takarók : Kékarany-veresezüst.

Lipthay. (Kisfaludi.) A család múltját a Bars vár-

megyét tárgyaló kötetben ismertettük. A XVIII. század

közepén Hegy és Kossut helységekben volt birtokos.

Luzsénszky. (Luzsnai és regliczei.) A család eredetét

a Gömör-Kis-Hont vármegyét tárgyaló kötetben ismer-

tettük. A XVIII. században (1736) Nádas községben volt

birtokos.

Magyar. (Simontornyai.) M. Lrincz és testvérei

1578-ban nyertek czímeres nemes-levelet Báthori István

erdélyi fejedelemtl, mely 1596-ban Pozsony vármegyében
hirdettetett ki. A család ekkor a Csallóközben telepedett

le. Az 1755. évi összeírásban Márton (id. és ifj.) és József

fordulnak el Pozsony vármegye nemesei között. A XIX.
század elején Nagy-Lévárdon laktak. Onnan Szakolczára.

majd Károly 1836-ban Jánosházára (Vas vármegye) köl-

tözött. Jelenleg Kis-Kamondban (Veszprém vármegye) bir-

tokos. Czímer : Kékben, öt fehér (3:2:1) liliom. Sisak-

dísz : buzogányt tartó, veres ruhás, kiemelked magyar

majláth. vitéz. Takarók: Kékarany-veresezüst.

kalpagos magyar vitéz,
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arany-veresezüst,
veresezüst.

II. és

Majláth. (Székhelyi gróf.) A család múltját a Bars vár-

megyét tárgyaló kötetben ismertettük. Pozsony vármegyébe a

család a XVIII. század els felében költözött. Az 1755. évi össze-

írásban János van felvéve a vármegye nemesei között. A po-

zsonyvármegyei ág- György kir. személynöktl származik (szül.

1752, f 1821), ennek fia György (szül. 1786, f 1861) országbíró,

a Szent István-rend nagykeresztese. Csupán egy fia és három
leánya maradt. György (szül. 1818 decz. 7., f 1883 márcz. 24),

az aranygyapjas rend vitéze, a Szent István-rend nagykeresz-

tese, országbíró, a fó'rendiház elnöke. Fiai : György (szül. 1854),

Esztergom vármegye volt fispánja, József (szül. 1858) frendi-

házi tag, István, Géza (szül. 1860), tártai, sorhaj ó-hadnagy és

Gusztáv Károly (szül. 1864) erdélyi püspök. György országbíró

fiai: 1885 okt. 3-án, Sarolta leánya: 1890 febr. 12-én grófi

rangra emeltettek. A család Zavar és Alsó-Lócz helységekben
birtokos. Czímer : hasított paizs, ell kékben, hármas zöld hal-

mon, nyelével felfelé álló ezüst-horgony, melynek közepére arany

korona van húzva, a korona nyílásán át jobbról zöld olajág,

balról hegyével felfelé álló aranymarkolatu kard van keresztbe

dugva. Hátul ezüsttel és veressel koczkázott mez. Három sisak.

Sisakdíszek : I. (középs) három fehér strucztoll. Takaró : kék-

IH. egy-egy fekete szárny. Takarók : 2-iknál : kókarany, 3-iknál

:

Majláth.

Maholányi. (Pohroncz-szelepcsényi báró.) A család eredetét a Bars vármegyét tárgyaló
kötetben ismertettük. A XVIII. században Süly, Éberhard, Gomba és Csötörtök helységekben
volt birtokos.

Majthényi. (Kesselkei urak és bárók.) A család eredetét a Bars és Nyitra vár-

megyéket tárgyaló kötetekben ismertettük. Pozsony vármegyében a XVIII. század els felé-

ben szerzett birtokokat Apaj, Csataj, Zavar, Alsó- és Felsó'-Lócz helységekben.

Makripodáry. A XVII. században tnik fel. Jáczint (1659—62) csanádi püspök. Miklós
1786-ban Pozsony vármegye alispánja. A család a XVIII. században Cziffer helységben volt

birtokos. Czímer : négyeit paizs, 1. és 4. kékben koronás aranyoroszlán, 2. és 3. aranyban,
a vágási vonalhoz tapadó fekete sas.

Markovich. M. György 1658-ban nyert czímeres, nemeslevelet. E családból Antal és

János vannak felvéve az 1755. évi nemesi összeírásban Pozsony vármegye nemesei közé.

Mihály (f 1896) Pálffy János gr. urad. igazgatója, István, jelenleg plébános, szentszéki
ülnök, Iván kir. alügyész. Czímer : kékben, zöld alapon arany-grif, felemelt ellábával arany-
markolatu görbe kardot tartva. Sisakdísz : paizsbeli griff növekven. Takarók : vrösezüst-
kékarany.

Matis. Az 1755. évi nemesi összeírásba 17 férfi tagja van felvéve.

Molnár. M. Péter 1717 ápr. 22-én nyert czímeres nemeslevelet, mely Pozsony vár-
megyének ugyanezen évi jún. 28-án tartott közgylésében hirdettetett ki. Az 1755. évi

pozsonyvármegyei nemesi összeírásban e nev családból összesen 24 férfitag és egy
özvegy (Ferencz özvegye) van felvéve. Közelebbi adatok hiányában nem állapíthatjuk meg,
hogy ezek melyik M. családhoz tartoznak. Czímer: kékben zöld alapon jobb ellábával
görbe kardot, baljában ég veres szivet tartó, kétfarku arany-oroszlán. Sisakdísz : nyílt

fekete szárny közt kinöv paizsbeli oroszlán, jobb ellábával babórkoszoruzott kardot tartva.

Takarók : veresezüst-kékaranyr
.

Mórocz. (Beketfalvi.) A Csallóköz törzsökös családja. M. Farkas (1622—49) alnádor,
1625-ben Pozsony vármegye alispánja. István 1647-ben szintén a vármegye alispánja. A XVIII.
század els felében Sárosfalva és Beketfalva helységekben volt birtokos ; az utóbbi a
XVHI. század közepén az Esterházy grófok birtokába került. Czímer : kékkel és veressel
vágott -paizsban, zöld hármas halmon, felemelt jobb lábával golyót tartó daru. Sisakdísz :

paizsbeli daru. Takarók: kékarany-veresezüst.
Motesitzky. (Motesiczi és kesselkei). A család múltját a

Bars és a Nyitra vármegyéket tárgyaló kötetben ismertettük.

A XIX. század els felében Nádas mezvárosban bírt földes-

úri joggal.

Nagy I. (Galántai.) A XVI. század elején tnik fel. Lrincz
Szempcz váracs castellanusa, 1536-ban a barsvármegyei Óhajra
nyert kir. adományt. 1582 ápr. 4-én a család nemességújító
czímeres -levelet nyert Rudolf királytól. Lrincz unokája Miklós
1565-ben Sempte vár castellanusa. A család tagjai közül többen
tntek ki a hadi pályán. László Miklós (szül. 1697, f 1779) mint
ezredes halt el Nagyszombatban. Sándor (szül. 1740 Nagy-
szombat) a hét éves háborúban harczolt s mint fhadnagy ment
nyugalomba. Ferencz (szül. 1775) mint kapitány esett el az
Aspern melletti csatában 1809-ben. Kajetán (szül. 1806, f 1872)
cs. k. ezredes. Sándor (szül. 1808, f 1870) cs. k. ezredes, az
utóbbi fia : Sándor közgazdasági író. Czímer : kékben, hármas
zöld halmon, a paizs fels jobb sarkában hatágú aranycsillag
s a bal sarokban arany félholdtól kísért kétfarku arany-oroszlán.
A hármashalom középsjén veres rózsa. Sisakdísz : paizsbeli
oroszlán. Takarók : kékarany-veresezüst

Nagy II. Másként Udvarnoky 1. Udvarnoky. nagy ív.

Maholányi.

Majthényi.

Makripodáry.

Markovich.

Matis.

Molnár.

Mórocz.

Motesiczky.

Nagy I.

Nagy II.
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Nagy III.

Nagy IV

Naszvady.

fíedeczky.

Németh.

Olgyay.

Öllé.

Pálífy.

Pázmány.

Nagy III (Eöttevényi.) A család 1625-ben nyert czímeres nemeslevelet. Els ismertse János, a gySrvármegyei Ottevónybl származik, innen költözött a család egyik ága
-Sárkányba,
jai közül a

_ tanulmányait. 1741-ben,
egy orvosi müvet is adott ki a pestisbetegségrl. Czimer: kékben, zöld alapon, a paizs fels

nkában egy-egy hatágú arany-csillagtól kísért, görbe kardot tartó természetes oroszlán.
Sisakdísz : hegyével lelt-ló álló, nyilat tartó, kinöv arany griff. Takarók : kékarany-veresezüst.

Nagy IV. (Töböréthei nemes és báró.) A család 1703 márcz. 28-án nyert czímeres nemes-
Levelet I. Lipól királytól, mely Pozsony vármegye 1719 okt. havi közgylésén hirdettetett
ki. A család Töbör-Ethón telepedett le, honnan elnevét is vette. Tagjai közül Károly (szül.
1811, f 1882) cs. és kir. altábornagy a Lipót-rend középkeresztese, a III. oszt. vaskorona-
rend tulajdonosa stb., 1879-ben bárói rangra emeltetett. József Nándor (szül. 1822, f 1857)
helytartósági tanácsos. Czimer nemesi : kékben, zöld alapon, görbe kardot tartó arany-
oroszlán. Sisakdísz

: paizsbeli oroszlán. Takarók : kékarany-veresezüst.
Naszvady. (Kürthi.) Sáros vármegyébl származik. Idvel átszakadt Mosón- és Komárom

vármegyékbe. Az 1755. évi összeírás szerint Pál, László özvegye, Ignácz és Mihály laktak
Pozsony vármegyében. A XVIII. század közepén Uszor, a XIX. század els felében pedig
Gutor helységben volt birtokos.

Nedeczky. (Nedeczei.) A család múltját a Bars vármegyét tárgyaló kötetben ismertettük.
A XVIII. század közepén Apaj helységben volt birtokos.

Németh. (Nyéki.) A Csallóközbl származik. N. Mihály 1655-ben nyert új adomány-
levelet Nyék helységre. A XIX. század els felébén Fél helységben bírt földesúri joggal.

Jelenleg Fejér vármegyében virágzik. Czimer: kékben, zöld
alapon, felugró pej lovon ül, veres ruhás, fekete kalpagos, veres
leffentys, magyar csizmás magyar vitéz, felemelt jobbjában
arany-markolatú görbe kardot tartva. Sisakdísz : kinöv koronás
arany-oroszlán. Takarók : kékarany-veresezüst.

Olgyay (Olgyai.) A Csallóköz törzsökös családja. 1256-ban
nyert adományt IV. Béla királytól Olgyára (Onga), melyet
V. István király 1271-ben megersített. se Thumb Miklós
(1281—1309). András fiai : Péter és Farkas 1295-ben kir. ado-
mányt nyertek Vata helységre. 1308-ban eladják bánkvatai bir-

tokukat. 1309-ben bánkvatai és magyari birtokaikat elcserélik.

András unokája Andich, Magyar helységben és Németfaluban
birtokos (1350). Az 1542. évi összeírás adatai szerint a család
tagjai már a kisebb birtokosok közt foglalnak helyet. A XVI.
században György Felskapi helységben szerez zálogbirtokot

borsai Csorba Orbántól és Jánostól, melyet Csorba János 1588-

ban visszaváltott. Az 1755. évi összeírásba a következ tagjai

vannak felvéve: Ferencz (id. és ifj.), József (id. és ifj.), István,

András, Jakab, László és György. A XIX. század els felében
Olgya helységben birt földesúri joggal. Tagjai közül: György
(1569) országbírói ítélmester ; György (1573) Nyitra vármegye
alispánja; Miklós Pozsony vármegye szolgabírája, 1580-ban kir.

ember ; János (1593—1611) Pozsony vármegye alispánja és po-

zsonyi várnagy ; Gáspár (1801—1806) a nagyszombati ker.

tábla ülnöke; Balázs, 1809-ben a pozsonyi felkelt nemes lovassereg kapitánya, a pápai

ütközetben tanúsított vitézsége jutalmául a Mária Terézia-rend lovagkeresztjét nyerte.

Zsigmond (1841) a dunáninneni ker. tábla ülnöke ; Miklós (1837—1846) Pozsony vármegye
al- és fszolgabírója ; Titusz (1846) Pozsony vármegye alispánja, 1839., 1844. és 1847-ben

követe, majd 1848. és 1861-ben képvisel; Lajos 1861-ben orsz. képvisel. Czimer: (szín-

jelzés nélkül) koronás hármas halmon, két czölöpösen állított tr. Sisakdísz: koronából ki-

emelked, lombos fán ül nyakán nyíllal átdöfött sas.

öllé. (Ollétejedi.) si csallóközi család. 1273-ban tnik fel, ettl kezdve szakadatlanul

Ollé-Tejeden birtokos. Czimer: kékben, zöld alapon, kétfarkú arany-oroszlán, felemelt jobb

ellábával arany-markolatú görbe kardot tartva. Sisakdísz : két szarvasagancs közt álló,

vereslábú és csr fehér galamb, csrében zöldleveles ággal. Takarók : kókarany-veresezüst.

Pálff'y. Lásd a következ, külön fejezetet.

Pázmány. (Szilasi és laki.) A Hont-Pázmán-nemzetségbl származik. se Tamás
nyitrai fispán, kinek fia Sebus nyitrai fispán és kir. fpohárnok, 1217 eltt a pozsony-

megyei Szlst nyeri, mely a királyi udvarnokok földje volt. Utóda Sebes az 1343-ban

foganatosított osztály alkalmával, több csallóközi helységgel együtt Szilast is nyeri. A XV.
század elején Szilas földesura. P. Simon és testvére Lrincz, valamint rokonaik 1516-ban

Szakálos, máskép Zak komáromvármegyei birtokot szerzik meg, melyre királyi adományt
nyernek. A királyi adománylevélben a család szlsi, míg a pannonhalmi convent beiktató

levelében szilasi (de Zylas) elnévvel van feltüntetve. A XVII. század elején P. Ferencz

mint naszádos kapitány (1626—1636) tette nevét félelmetessé a törökök eltt. György czí-

meres nemeslevelet nyer, mely 1639-ben Pest vármegyében meghirdettetett ; az oklevél

azonban ezideig nem került el. A XVIII. században több ágra szakad. 1730-ban Lak, alias

Szakálos komáromvármegyei birtokra nádori adományt nyer ; 1744-ben pedig a komárom-
vármegyei Szilasra nyer érseki donatiót. Tagjai közül Péter az érsekiéli nemesi szék

alnádora (1585—1636), illetleg alispánja. János a füssi nemesi szók táblabírája (1820).

Kálmán 1848—49-ben részt vett a komáromi várvédelemben, késbb kir. ítéltáblai bíró.

Béla tb. vármegyei aljegyz, majd herczegprimási intéz (1839—1887). Béla fia Zoltán (szül.

1869) egyet, magántanár, a pozsonyi kir. jogakadémia nyilv. r. tanára, a jog- és a bölcselet-

OLGYAY.
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tudományok doktora stb. Az aranyosi ágból : Jen (szül. 1868) kir. statiszt. hivatali tiszt-

visel. Lajos tronesénvármegyei flevóltárnok. Czimer: kékben, zöld halmon egyik lábával

kardot tartó, repülésre kész hattyú. Sisakdísz: három (veres-fehér-kék) strucztoll. Takarók:
kékezüst-veresarany. (Pázmány Zoltán : A szilasi és laki Pázmány-nemzetség 1904.)

Perényi. (Perényi báró.) A család múltját a Szabolcs vármegyét tárgyaló kötetben
ismertettük. A XVIII. század közepén Hódi helységben volt birtokos.

Pethe. A XIX. század els felében Nagy-Borsa helységben bírt földesúri joggal.

Pctocz. P. Péter 1742-ben nyert czímeres nemeslevelet. Tagjai közül György 1843-ban
Pozsony vármegye fjegyzje, majd alispánja. 1849-ben vértanú halált szenvedett. István és

Gyula 1861-ben Pozsony vármegye aljegyzje. Jen jelenleg vármegyei fjegyz. János
cs. és kir. ezredes. A család a XIX. század els felében Uszor, Nagy-Légh, El-Patony
helységekben bírt földesúri joggal. Bírta ezenkívül Vörösbúzahely pusztát is. Czimer: kékben,
zöld alapon, czölöpösen állított arany búzakéve felé lép fehér bárány. Sisakdísz : irótollat

tartó kékmez könyökl kar. Takarók : kékarany-veresezüst.
Pctrovics. P. Márton és János 1667-ben nyertek czímeres nemeslevelet. E családból

az 1775. évi összeírásba György van felvéve A család Kajál helységbl származik. Idvel
Márton második fia György Nyitra vármegyébe költözött. Ennek a Györgynek az utóda
István, szabadszállási székbérl, kinek fia Petfi Sándor, legnagyobb magyar lyrai költ
(szül. 1823, f 1849 július 31-én a segesvári csatában). Czimer : kékben, hármas zöld halmon,
arany-markolatú, görbe kardot tartó, könyökl pánczélos kar, a kardon arany-leveles korona
van átütve. Sisakdísz : paizsbeli kar. Takarók : kékarany-veresezüst.

Pi/ber. (Felseri.) Azok közé a felsri nemes családok közé tartozik, melyek Rudolf
királytól 1582-ben új adományt nyertek s régi kiváltságaikban megersíttettek. Idvel átszár-

mazott Fejér-, majd Pozsony vármegyékbe. Az 1755. évi összeírásba János, Ferencz (ifj.

és id.) vannak felvéve. A XVIII. század közepén Csötörtök helységben volt birtokos.

Plachy. (Nemesvarbóki.) P. Mátyás, János, Jakab és

Péter 1699-ben nyertek czímeres nemeslevelet. A család Hont
vármegyébl származik ; idvel átszármazott Heves-, Pest-,

Nógrád-, Zólyom- és Pozsony vármegyékbe. Tagjai közül
Tamás (f 1890) a Szent-István-rend kiskeresztese volt. Ber-
talan, jelenleg kir. tanácsos, tanfelügyel. Czimer: kékben,
hármas zöld halmon, veres csr és lábú fehér galamb,
csrében olajággal. Sisakdísz : paizsbeli galamb. Takarók

:

kékarany-veresezüst.
Pongrátz. (Szentmiklósi és óvári nemes, báró és gróf.)

A család múltját már a bihari kötetben ismertettük. Az 1755.

összeírásban a bárói ágból József, a nemesibl Ignácz, az

1764. évi franguak összeírásában Mihály és János vannak
felvéve Pozsony vármegye névjegyzékébe.

Pozsgay. Az 1775. évi összeírásban Mihály, István,

András, Ferencz és Benedek neveivel találkozunk Pozsony
vármegye nemesei között.

Prenoszil. (Königseggi.) A család 1874-ben Nógrád
vármegyébl telepedett Pozsony vármegyébe. Iván, jogtudor,
jelenleg malaczkai herczegi jószágkormányzó. Czimer: kék-
ben, zöld alapon álló természetes szín oroszlán, jobb vállán

fahasábot czipelve. Sisakdísz : kinöv paizsalak. Takarók

:

kékezüst-veresarany.
Prikkel. (Réthei.) si pozsonyvármegyei család, mely már a XV. században virágzott.

Eredeti neve Réthei volt. A XV. század folyamán vette fel a réthei P. nevet. Gergely
1489-ben már e néven szerepel. Az 1610—80. közötti nemesi összeírások adatai szerint Réthén
volt birtokos. A család II. Ferdinánd királytól nyert czímeres nemességújító levelet, melynek
holléte ismeretlen ; de az 1754. évi deczember havában eszközölt nemesi vizsgálatok alkal-

mával bemutattatott, mirl az 1757. évi közgylési határozat is megemlékezik. Tagjai
közül: István a párkányi ütközetben esett el 1683 október 10-én; János (szül. 1763 f 1823)
esztergomi kanonok ; Ferencz (szül. 1775 f 1837) Pozsony vármegye fszolgabírója ; Antal
(szül. 1815 f 1895) Modor szab. kir. város bírája, Pozsony vármegye szolgabírája ; Ferencz
(szül. 1823 f 1886) nemzetr-fhadnagy ; Lajos Pozsony vármegye árvaszéki elnöke (1903)

;

Marián bölcsészettudor, szent Benedek-rendi tanár. Czimer : kékben, hármas zöld halmon,
arany-markolatú görbe kardot tartó arany-oroszlán. Sisakdísz : görbe kardot tartó pánczélos
kar. Takarók : kékarany-veresezüst.

Prileszky. (Prileszi.) Trencsén vármegyébl származik. A XV. század els felében
tnik fel (1430). si fészke Prilesz helység, honnan nevét vette. A XIX. század els felében
Zavar helységben bírt földesúri joggal.

Pulay. A XVHI század közepén Hegy községben volt birtokos.

Puskás. Mint a Kajaly család örököse, a XVHI. század els felében Kajál helységben,
volt birtokos.

Rajcsányi. (Rajcsányi). Nyitra vármegye legrégibb családjainak egyike. A Lypovnuk-
nemzetségbl származik. se Bethlen comes (1244), ennek fia Rajcsányi Drágh (1247—1281).
Tagjai közül György, a XIV. század második felében Nyitra vármegye alispánja. Imre
(1642) Nyitra vármegye helyettes alispánja. Péter (1744— 1746) árvái urad. tiszttartó; Ádám
(1737—1760), kanczelláriai, majd kamarai tanácsos, kinek neje Szegedy Erzsébet volt s a ki
után Majtény, Zavar stb. helységekben lev részbirtokokra tartott igényt. Az 1755. évi

összeírásba e családból Ferencz és József vannak felvéve.
Sácjhy. (Csukárpákai és sághi.) se Kalianus, szolgagyri várjobbágy, kinek fiai

Amanus és Us 1792-ben hadi érdemeik jutalmául a kir. szolgák sorába emeltettek. Us ága Vas
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Samarjay.

Sándor.

Sándor.

Sarlay.

Semsey.

Serényi.

Sigray.

Somogyi.

Spáczay.

Styrumb,

Szabó.

Szászy.

SAMARJAY.

vármegyében telepedett le ; tle származik a sághi S. család,
mely 1631 február 3-án kapott czímerlevelet. A család idvel
Heves- és Pozsony vármegyékbe is átszármazott, az utóbbiban
a XV. század folyamán telepedett le. Az 1755. évi nemesi
összeírásban Pozsony vármegye nemesei közt Imre, László,
János, Péter, Ferencz, György, Pál és István neveivel talál-
kozunk. Czímer: kékben, aranyleveles koronából rézsut ki-
emelked pánczélos kar, markában búzakalász és szlfürt
között pálczát tartva. Sisakdísz : paizsbeli kar. Takarók

:

veresezüst-kékarany.
Samarjay. S. János 1672 aug. 29-én nyert czímeres

nemeslevelet Lipót királytól. A család Gömör vármegyében
telepedett le. Els ismert se S. Máté, 1585 táján ref. prédi-
kátor volt, kinek harmadik fiától Jánostól származik a család.
A nemességszerz Jánosnak utóda János, 1805-ben nemesi
bizonyítványt kapott Gömör vármegyétl, melyet 1806-ban
Komárom vármegyében hirdettetett ki. Ezenkívül még ki-
hirdettetett Baranyában, Gyrben és Torontálban. Ez ágból
származik Károly (szül. 1821, f 1894 Pozsonyban), 1875-tl
a pozsonyi ügyvédi kamara elnöke, kir. tanácsos, szépirodalmi
és aestetikai író. Emil, elkel pozsonyi ügyvéd, a gróf
Pálffy-féle senioratus jogigazgatója és ügyésze. Czímer

:

kékben, zöld hármas halmon, arany-markolatu görbe kardot
tartó, könyökl, pánczélos kar. Sisakdísz : kinöv egyszarvú. Takarók : kékarany-veresezüst.

Sándor. (Szlavniczai és bajnai nemes, báró és gróf.) Trencsén vármegyébl származik.
1456-ban nyert Szlavniczára kir. adományt. S. Sándor 1706. júl. 25-én bárói rangra emelke-
dett. Ága a XVIII. század folyamán Fels-Korompán volt birtokos. Ez ágnak azonban
magvaszakadt. A bárói ágból Antal 1787 aug. 27-én grófi rangra emeltetett, mely ágnak
Móricz grófban, a híres úrlovasban szintén magvaszakadt 1878-ban. Jelenleg csak a nemesi
ág virágzik. (Lásd bvebben a nyitramegyei kötetben.)

Sándor (Kishindi). Nyitra vármegyébl származik. S. István 1649-ben nyert czímeres
nemeslevelet. A család Kis-Hind és Kis-Salló helységekben volt birtokos. Endre jelenleg
czifferi körjegyz. Czímer : kékben, hármas zöld halmon, görbe kardot tartó veres mez,
könyökl kar. Sisakdísz : három kiemelked zöld szárú, természetes liliom. Takarók : kék-
arany-veresezüst.

Sarlay. A család múltját a Gömör-Kis-Hont vármegyét tárgyaló kötetben ismertettük.
Pozsony-megyében Márton tnik fel legelbb, ki 1587-ben Galántán Baranyay Erzsébettl és
Fekete Györgytl birtokot vesz. A család a XVII. század végén kezd szerepelni. István
ekkor pozsonyi várnagy, 1681-ben szerepel a nemesi összeírásban. Fia.' János részt vett
korának mozgalmaiban; Senkviczen fogságot szenvedett. Sógorával Ocskay Andrással, Sarlay
Erzsébet férjével, Esterházy Pál nádortól 1703-ban adományba nyerte a Galántán, Cseklészen,
Hegy-Jókán és Kossuton fekv összes ingó és ingatlan javakat. Fia János György (szül.

Pozsonyban 1713) kir. kamarai hivatalnok. Fia György János a vármegyétl 1773 július

1-én nyert nemesi bizonyítványt. Istvánnak második fiától Mártontól származott II. Márton
1724-ben a vármegye fjegyzje.

Semsey. (Semsei.) Abauj vármegyébl származik. si fészke Semse, hol jelenleg is

birtokos. János 1397-ben pallosjogot nyert, 1401-ben pedig czímerlevelet. A XVIII. században
Cziffer helységben volt birtokos, hol várkastélya is volt.

Serényi. (Kis-serényi gróf.) A család múltját a Gömör-Kis-Hont vármegyét tárgyaló
kötetben ismertettük. A XIX. század els felében Eberhard részbirtokosa volt.

Sigray. (Alsó és felssurányi báró és gróf.) A XVI. században tnik fel. János stomfai
várnagy 1647-ben kir. adományt nyer Surányra (Vas várm.). S. József udv. tanácsos (szül.

1678, f 1739) fiaival együtt 1728-ban bárói rangra emeltetett. S. Károly báró Somogy vár-

megye fispánja, 1780-ban grófi rangot nyert. A bárói ágból az 1764. évi fúri összeírás

adatai szerint Károly volt birtokos Pozsony vármegyében.
Somogyi. (Derghi ós karosai.) Els ismert se György (1581) Sípos- és Egyház-Kar-

csán volt birtokos. Mátyás 1614-ben bárói rangra emeltetett. A nemesi ágból a XVIII.
században László Esztergom vármegye alispánja (1736) játszott kiváló szerepet, a ki. Víz-

keleten és Sipos-Karcsán volt birtokos. Az 1755. évi összeírásban László Ferencz és Ádám
fordulnak el. Czímer : harántpólyával vágott paizsban, kétfarku koronás oroszlán. Sisak-

dísz : kinöv sas.

Spáczay. (Korompai.) si pozsonyvármegyei család. A XIII. század végén tnik fel.

Ose Spáczai Geth Comes. János, Gáspár és Balázs H. Mátyás királytól Spáczára és Korom-
pára kir. adományt nyertek. A XVIII. században (1736) Czajla helységben volt birtokos.

Utolsó fisarja Pál (f 1751) esztergomi kanonok és ez. püspök volt. Czímer : kékben, termé-

szetes daru szájában, nyaka körül övezett arany-láncz. Felemelt jobb lábában patkóvasat

tart. Sisakdísz : a paizsbeli daru. Takarók : kékarany.
Styrumb báró, Linburg-Styrumb Miksa Vilmos gróf 1700-ban honfiusíttatott. E család-

ból az 1764. évi fúri összeírás adatai szerint Károly gróf volt Pozsony vármegyében
birtokos.

Szabó. Ily nev család a XIX. század els felében Bústelek helységben bírt földesúri

joggal.

Szászy. (Apaji.) Sz. István és János 1631-ben nyertek czímeres nemes-levelet, mely

a következ évben (1632) Torna vármegyében hirdettetett ki. A család a XVIII. század

folyamán telepedett le Pozsony vármegyében s Apaj községben bírt földesúri joggal. Tagjai

közül Alajos (1832—40), Gyula 1861 Pozsony várm. fszolgabírája. Czímer: kékben, zöld
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alapon, kétfarku arany-oroszlán, felemelt jobb lábában aranymarkolatú görbe kardot tartva.

Sisakdísz: görbe kardot tartó, veres mez könyökl kar. A kardon bajuszos, turbános levá-

gott török f van átütve. Takarók : kékarany-veresezüst.
Szegedy. (Mezszegedi). A Sz. családdal még a mohácsi vész eltti korszakban

találkozunk Pozsony vármegye területén. Gáspár 1516-ban Majtónyban birtokos. A XVI.
század végén Pozsony vármegyébe települ Sz. család attól a Sz., másként Kalmár Jánostól
származik, a ki a nagy szegedi veszedelem (1552) után családjával együtt elbb Makóra,
majd Beregszászra s utóbb Kecskemétre költözött, hol 1581-ben elhalt. Ez idtl kezdve a

család a mezszegedi elnévvel él. Fiai közül Márton (szül. 1543 táján, f 1612) a XVI.
század második felében Nagyszombatba költözött, míg testvére András (szül. 1552 Bereg-
szász, f 1610 Kassa) Kassán telepedett le, hol városi tanácsos lett. Márton fia : Gáspár
(1572— 1629) majtényi Échy Orsolyával kötött házasságával terjedelmes birtokokat szerzett.

Gáspár hasonnev ha Ilmér, Bazin és Asszonyfalva helységekben volt birtokos (1612—59).

terjesztette tovább Márton ágát, melynek Mihály jezsuitával 1742-ben magvaszakadt,
kinek testvére Erzsébet (1756) Rajcsányi Ádám kanczelláriai tanácsos neje lett. Márton
egyik leszármazottja Ferencz Leonard, 1644 esztergomi kanonok, 1661 káptalani nagyprépost
(1660—63) erdélyi, (1663—69) váczi, majd (1669—1675) egri püspök (f 1675 október 20).

E családból Márton és András 1579-ben nyertek czímeres levelet, melyet 1589-ben Pozsony
vármegyének Somorján tartott közgylésén hirdettek ki. A család Majthény, Kis-Mácséd és
Zavar helységekben bírt földesúri joggal, mely birtokokat utána a Bencsik, Czingel, Andre-
ánszky, Bokross és Horváth családok örökölték. Czímer : (1579-iki) veressel és aranynyal
haránt vágott paizsban, zöld alapon, természetes szín farkas, kinyitott szájjal, jobb el-
lábával feje fölött nyilat tart. Sisakdísz : paizsbeli kinöv farkas. Takarók : veresarany.
Sz. Ferencz püspök czímere : kékben, zöld halmon nyugvó koronán, két egymással szem-
közt ágaskodó oroszlán, ellábaikkal rózsát tartva. Sisakdísz : paizsalak. (Eredetije a gyön-
gyösi ferenczrendiek czímerkönyvében.)

Szmrtnik. A XIX. század els felében Gutor helységben bírt földesúri joggal.

Szüll. (Borsai.) si pozsonymegyei család, melyrl a legrégibb okleveles adat még- a
tatárjárás eltti korszakból, 1239-bl maradt reánk. A pozsonyi várjobbágyoktól származik.
E kiterjedt nemzetség a XIV—XV. század folyamán Borsa, Árokszög 1325, Nagy-Holdszeri,
Nánasúrja 1496, Alborsa 1451, Középborsa, Rété, Kis-Lucse 1526 stb. helységben volt bir-

tokos. 1548-ban a nemzetségbl négy család vált ki, ú. m. a borsai Csorba, borsai Peth,
borsai Farkas és borsai Sz. család. Az utóbbiból Sz. Ferencz 1676-ban csallóközi kapitány

;

Zsigmond (1747) Pozsony vármegye alispánja és követe ; Géza (szül. 1832, f 1897) volt

országgylési képvisel; Géza (szül. 1873) országgylési képvisel. Czímer: ezüstben, szemközt
fordult két természetes oroszlán, egy márványoszlopon nyugvó koronát tartva. Sisakdísz :

jobb lábában kardot, baljában liliomot tartó, kinöv arany-oroszlán. Takarók : veresarany-
kékezüst. (E czímert mind a négy család, valamint Borsa község is használja.)

Szvetenay. (nagyóhaji.) Sz. Miklós 1635-ben nyert czímeres nemeslevelet II. Ferdinánd
királytól. A család Nyitra és Bars vármegyékben volt birtokos. Az 1755. évi összeírásban
Pozsony-megye nemesei között László özvegye és Zsigmond neveivel találkozunk. Czímer :

kékben, zöld alapon, természetes leopárd, felemelt jobb ellábában zöld szárú ós level
veres rózsát tartva. Sisakdisz : veres csr és lábú, repülésre kész fehér galamb, csrében
buzakalászszal. Takarók : veresarany-veresezüst.

Takáts. (Kisjókai.) A Csallóköz régi családja. A XVI. században tnik fel s nyer
nemességújító czímeres levelet, melyet Miklós rétéi lakos 1687-ben hirdettetett ki. Tagjai
közül: Ferencz 1761— 1771-ig Pozsony vármegye I. alispánja: István kir. tan., Boldogfalván
birtokos (1823) ; Gáspár (szül. 1786 Nagy-Magyar f 1839) Pozsony vármegye alispánja és
követe (1829) ; ugyanekkor Zsigmond a vármegye fadószedje. Ambrus (1847) Pozsony
vármegye tiszti ügyésze. Gyula (f 1898 nov. 29) Görgey segédtisztje, honvéd-fhadnagy.
A család Kis-Jókán, Nagy-Magyaron és Apaj községben bírt földesúri joggal. A XVIII.
században nagyon szétágazott : az 1755. összeírásban Pozsony vármegye nemesei között
9 férfitagja van felvéve. Mihály, a ki Gyr vármegyébe költözött, 1768-ban, István János és
Péter, a kik Komáromba szakadtak, 1769-ben nyertek nemesi bizonyítványt Pozsony vár-
megyétl. Az 1823., 1828., 1832. és 1840. évi vármegyei nemesi összeírások adatai szerint
Kis-Jókán több családtag volt birtokos. Czímer: kékben,
leveles koronából, két szürke elefántormány közt kinöv,
jobb ellábában három természetes liliomot tartó arany-
oroszlán. Sisakdísz : paizsbeli oroszlán. Takarók : kékarany-
veresezüst.

Tarnovszky gróf. Az 1764. évi frangú családok össze-

frási adatai szerint Pozsony vármegyében János, Joakim és

Rafael szerepelnek. E család valószínleg azonos ama Tarnow
grófokkal, a kik 1653-ban nyertek indigenatust. Bikszárdon
volt birtokos, mely birtokát a Zobory-család után örökölte.

Thédy. Régi pozsonymegyei nemesi család. A XVI.
században Magyar-Bél zálogbirtokosa (1535). A XVII. szá-

zadban Kossut helységben volt birtokos. Ferencz 1727-ben
Pozsony vármegye szolgabírája. Czímer: jobb ellábával
pallost tartó griff. Sisakdísz : paizsalak.

Theszény. Az 1755. évi nemesi összeírásba Pál van fel-

véve Pozsony vármegye nemesei közé. A XVIII. században
Nngy-Súr helységben volt birtokos.

Tolvay. (Köpösdi gróf.) T. Ferencz 1639 decz. 29-én
nyert czímeres nemeslevelet, mely 1640-ben Szabolcs vár-
megyében hirdettetett ki. A család 1697-ben Mez-Terennére takáts.

Szegedy.

Szmrtnik.

Szüllö.

Szvetenay.

Takáts.

Tarnovszky!
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Thuróczy

Török.

Udvarnoky.

Uj.

Uchtritz-

Amade.

Vájna.

Vermes.

Vitális.

VERMES.

| . (Szatmár várm.) nyert kir. adományt. Péter 1709-ben bárói,

Vmt ^*J ÍMjJ ^- l>a
:
.lános 1754-ben grófi rangra emeltetett. \ grófi ágból

—

.^ ^ Vív M W a vármegyében— az L764. évi frangú családok összeírásá-

f V^W !9B^ nak adatai szerint, János gróf volt birtokos. A család fiáéban

^g W X.X^K^ 1808-ban kihalt,

^3B|t h\ j^<T Thuróczy. (Alsóköröskónyi.) Nyitra vármegyébl szár-
mazik. A XV. század közepén Nagy-Köröskényben és Fels-
Elefánton volt birtokos. A család jelenleg virágzó nemzedéke
Tamástól származik, kinek fia: Lukács (1542—1560) Nagy-
Köröskényben volt birtokos. Lukács unokája volt Albert
(1622—28), kinek egy eddig ismeretlen nev testvérétl szár-
mazott András. Valószínleg alapította a pozsonymegyei
ágat, melybl András és Ádám vannak felvéve az 1755. évi
pozsonymegyei nemesi összeírásba. A család a XVIII. század-
ban Apaj helységben volt birtokos. A XIX. század els
felében is még ott találjuk.

Török. Az 1755. évi nemesi összeírásban ily nev csa-
ládból Ferencz, János, Gáspár, Pál, György és Imre neveivel
találkozunk Pozsony vármegye nemesei között. A XVIII.
században Kukló helységben volt birtokos.

Udvarnoky. (Kis-jókai.) (Eredetileg Nagy, aliter U.)
János 1671-ben nyert czímeres nemes-levelet, mely 1672-ben
Pozsony vármegyének Somorján tartott közgylésén hirdette-

tett ki. Az 1756. évi összeírásba József van felvéve. A XIX. század elején U. Lajos cs. kir.

udvari tanácsos, Gombán, Nagy-Jókán és Olgyán volt birtokos. Albert (f 1871) ezredes a
m. kir. testrség rmestere. Viktor (1902-ben) cs kir. ezredes, az 52. gyal. ezr. parancsnoka.
Czímer : kékben, zöld alapon, arany-markolatú görbe kardot tartó, kétfarkú arany-oroszlán.
Sisakdísz: kinöv paizsalak. Takarók: kékarany-veresezüst.

Uj. (Uj-üyörgyi.) U. János 1792-ben nyert czímeres nemes-levelet Ferencz királytól.

A család neve eredetileg Uj-Györgyi volt, de a család egyes tagjai újabban az U. nevet hasz-
nálják. Czimer : négyeit paizs. 1. és 4. ezüstben, hármas halom középsjén, arany-leveles
koronából kiemelked, természetes lombos fa. 2. és 3. kékben három (1:2) hatágú arany-
csillag. Sisakdísz : nyilt fekete szárny közt kiemelked paizsbeli fa. Takarók : veresezüst-

kékarany.
Üchtritz-Amadé. (Várkonyi gróf.) Az Üchtritz-család a meiszeni snemességhez tar-

tozik. Els ismert se Nuchternz lovag, a ki azonban inkább legendás alak. Nuchternz
Nikol, Messendorf, Schwerta és Gebhardsdorf urától kezddik a család szakadatlan leszár-

mazása (1187—1237), kinek utóda (Hans) János (1425—1451), ifjabb fia Antal, Hauspach és

Fugát ura, terjesztette tovább a családot. Ennek fia ül. Hans, kinek három fia volt, a kik
közül Antaltól származik a család magyar vonala. Antal fia : Ábrahám (f 1595) utódát

Emilt (szül. 1783 f 1841), mint a neubronni és leidrodeni szabad báróságok urát, 1818 jún.

13-án felvették a württembergi nemesi lajstromban a bárók névsorába. A bárói rang utóbb
az osztrák örökös tartományokban is elismertetett. Fia: Emil (szül. 1808 f 1886), kinek neje

várkonyi gróf Amadé Dominika Mária Jozefa (szül. 1809 f 1876) volt. Ü. Emil, porosz

származása daczára az 1848—49. szabadságharcában a nemzeti ügy szolgálatában állott s

Görgey hadseregében mint honvédrnagy harczolt. A világosi fegyverletétel után Haynau
az Osztrák birodalom területérl kiutasította. Fiai : Emil és Zsigmond anyjuk után a bsi
és marczalti uradalmakat örökölték. Emil (szül. 1841), a porosz kir. Johannita-rend tiszt, tagja,

1902-ben a gróf Amadé-család nevének és czímerének összevonásával, magyar grófi rangra
emeltetett. Fia: Emil (szül. 1875). A fenti Emil testvére: Zsigmond (szül. 1846 1, több ízben

országgylési képvisel, Bogdányban birtokos. Czímer: (si) ezüsttel és kékkel hasított

paizsban, két keresztbe fektetett arany-kulcs, fel- és kifelé fordított nyelvekkel. Sisakdísz :

ezüsttel és kékkel ellentétesen vágott két szarv. Takarók : kékarany-kékezüst. A bvített

bárói czímerhez még egy sisak járul. Sisakdísz : Flynz pogány-isten kinöv alakja, veres

ruhában, csupasz nyakkal és karokkal, jobbjában lángoló pallost tart, vállain jobbra fordult,

visszatekint arany-oroszlán, mely jobb hátsó lábával az alak felemelt bal kezén nyugszik.

Takaró : kékezüst, a másik sisaké : kékarany.
Vájna. (Pávai.) Székely eredet család. Erdélybl származik. V. István 1610-ben Páva

helységre nyert adományt. V. István és fiai 1621-ben Bethlen Gábortól czímeres nemeslevelet

nyertek. A család jelenleg él nemzedéke Andrástól származik, a ki 1617-ben lép fel.

Az újabbi idben Pozsony vármegyébe is letelepedett. Gábor, kir. tanácsos, a pozsonyi

közkórház igazgató-forvosa, stb. Czímer : veresben, zöld alapon, pánczélos, veresruhás

magyar vitéz, veres strucztollas sisakkal és magas csizmákkal, felemelt jobbjában hegyes

trt, baljában buzogányt tart. Sisakdísz : kinöv paizsalak. Takarók : veresezüst.

Vermes. (Nagybudafai.) si pozsonyvármegyei család. 1356-ban tnik fel. 1394-ben és

1395-ben Budafalván birtokos, melynek határát V. Benedek, Budafalvai István és Bölcs

Gergely kérelmére azokban az években megállapították. Az 1755. évi nemesi összeírásba

Pozsony vármegye nemesei közé György, Imre és Miklós vannak felvéve. A XIX. század

els felében Nagy-Budafán bírt földesúri joggal. Ma él tagjai élénk részt vesznek a vármegye

közéletében. Zoltán fszolgabíró, Samu, m. aljegyz, Ferencz szolgabíró. Czímer: kékben,

aranyleveles koronán könyökl, görbe kardot tartó pánczélos kar. Sisakdísz :
nyílt fekete

szárny között hatágú aranycsillagon nyugvó ezüst kereszt. Takarók : kékarany, veresezüst.

Vitális. (Vitalisfalvai.) Liptó vármegyébl származik. Osi fészke Vitalisfalva. V. István

1698-ban Lieszkovára nyer kir. adományt. Idvel átszármazott Hont, Nógrád és Pozsony

vármegyébe, hol az 1755. évi összeírásba Ignácz van felvéve a vármegye nemesei közé.

Czímer : kékben, zöldleveles koronán könyökl pánczélos kar, markában három, egymást

keresztez nyilat tartva. Sisakdísz: paizsbeli kar. Takarók: kékarany, veresezüst.
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Vukovics.

Wenckheim.

WENCKHEIM.

Windisch-
Gratz.

Vizkelethy I. (likai vagyis Jókai.) si pozsony- zi & h /^y r\
Vizkelethy i.

vármegyei család. Tamás (1594— 1607) Nyitni vár-

megye követe, Szeptenczújfalut szerzi meg; 1608-ban

bárói rangra emeltetett. Mihály (1611—19) alnádor.

Vizkelethy II. (Vízkeleti.) Pozsony vármegye ^oH$^ Rs'-'S'^fríi^F ..aXISÍtí'ÍK~a^" Vizkelethy 11.

hasonnev helységébl származik. Az 1755. évi

összeírásban e családból István, Gáspár és Ferencz
szerepebiek Pozsony vármegye nemesei között.

Tagjai közül Mihály kir. tan. (1890), József cs. kir.

huszárkapitány, Ferencz (1902) fhadnagy a 23. sz.

gyalogezredben.
Vukovics. Az 1755. évi nemesi összeírásban,

Pozsony vármegye nemesei között János nevét

tatáljuk bejegyezve.
Wenckheim (gróf). A család frank eredet.

Wenck Dániel 1559-ben I. Ferdinánd királytól

czímeres levelet nyer. Ágoston, wenckheimi el-
névvel 1608. jan. 16-án Rudolf császártól birodalmi

nemességre emeltetik. János orvostudor 1748-ban
osztrák lovagi rangot nyer. Ferencz és József test-

vérek 1776-ben bárói rangra emeltetnek, 1780-ban
honfiúsíttatnak. W. József altábornagy fiai, József
és Ferencz, 1802-ben grófi rangot nyernek. István

(szül. 1858) Xagy-Lévárdon birtokos. Czímcr : négyeit paizs, szívpaizszsal. Ebben aranyban,
nyilt fekete szárny. A nagypaizs : 1. és 4. ezüstben három hatágú aranycsillaggal megrakott
veres jobb-harántpólya ; 2. és 3. szarvaikkal egymáshoz fordult ezüst holdsarló. Négy sisak,

sisakdíszek: 1. paizsbeli szárny. Takaró: feketearany. 2. veressel és aranynyal ellentétesen

vágott nyilt szárny között hatágú aranycsillag. Takaró : veresarany. 3. két, ezüsttel és

veressel ellentétesen vágott öblösvég elefántagyar között aranymarkolatú kivont kardot tartó

pánczélos kar. Takaró : veresezüst. 4. ezüsttel és kékkel ellentétesen vágott nyílt szárny
között kinöv, veres lengyelruhás férfi, veres-prémes süvegén két aranytoll, jobbjában kivont

kardot tart, balját csípre teszi. Takaró: kékezüst.

Windisch-Gratz (berezeg, gróf és báró). Steyerországból származik. Eredete egészen a

XII. századig nyúlik vissza. A család els nevezetesebb alakja Ulrik volt (1240). Ruprecht
1468-ban Waldstein várát vette meg. 1551-ben a család bárói, 1557-ben Erazmus és Pongrácz
grófi rangra emeltettek, 1565-ben a család Styriában az örökös flovászmesteri állást kapja.

Az 1655. évi 119. t.-czikkel báró W. Ádám és Gottlieb utódai honfiúsíttattak. A család 1658
aug. 2-án grófi, 1804. máj. 24-én kelt oklevéllel, elsszülöttségi jogon, berezegi rangot nyert.

1822-ben a herczegi rang a család összes tagjaira kiterjesztetett. Az 1751. évi XL. t.-czikkel

Ferencz József gróf leszármazói honfiúsíttattak. Jelenleg Alfréd berezeg a jabloniczai

ura dalmát bírja, melyhez Pozsony vármegyébl is több birtok tartozik.

Waltérskirchen. ("Wblfsthali.) Els ismert se Ottó, 1248 táján élt. Ulrik a XV. században
nül vette Wolfsthal Annát, e család utolsó sarját, kinek révén a család Wolfsthal birtokába
jutott. 1440-ben a család czimerével a Wolfsthal, 1489-ben a Hundsheim családok czímere
egyesíttetett. György, kinek nemessége 1546-ban megersíttetett, magyaróvári harminczados
volt. György Kristóf alsóausztriai tartományi almarsall, csász. tanácsos, 1643-ban bárói rangra
emelkedett. György Vilmos és leszármazói az 1802. évi XXXII. törvényczikkel honfiúsíttattak.

György Vilmos (f 1811) neje, báró Perényi Eleonóra révén, Pozsony vármegyében birtokos.

Fiai közül György Vilmos (f 1865 Pozsony) cs. kir. kamarás, a Ferencz József- és a Lipót-

rend lovagja; fiai: Ern Vilmos (szül. 1829) cs. kir. kamarás, Ottó Vilmos (szül. 1833) volt

rendkívüli követ Stockholmban, Rikárd Vilmos (szül. 1836) volt cs. kir. tengerésztiszt.

A család jelenleg Pozsony város határában birtokos.

Závody. Eredeti neve Zeredy. Alapítója Márton, és általa Simon és András testvérek az Závody.

1639 szept. 17-én adományozott oklevéllel nemesi jogaikban megersíttettek. A család 1725-ben
igazolta nemességét, a jjozsonyvármegyei nemesi vizsgálatokat tartó bizottság eltt. A XVIII.
században Komárom vármegyébe költözött, majd onnan elszármazott Esztergom, Nyitra és

Zemplén vármegyékbe. Legrégibb birtoka Pozsony vármegyében Kisbár és Doborgaz volt.

Czítner: kékben, zöld alapon, görbe kardot tartó, kétfarku arany-oroszlán. Sisakdísz : kinöv
paizsalak. Takarók: kékezüst-veresarany.

Zichy. (Zichi és vásonkei gróf.) A család okleveles alapon kimutatható els se Zichy.

Zajki Gál, a ki a család mostani birtokát : Zajk helységet bírta. A család eleinte Zajkról,

nevezte magát, a XIV. században kezdte használni a „de Zich" nevet. Tagjai közül Péter,

Róbert Károly király alatt vitézkedett s 1306-ban Esztergom ostrománál esett el. Testvérei:

László és Jakab, Nagy Lajos király alatt szolgáltak s hadi érdemeikért 1347-ben kir. ado-
mányban részesültek. Jakab utóda György, elbb a hadi pályán tnt ki, majd Mosony,
1595-ben egész 1600-ig Vas vármegye alispánja s 1596-ban követe ; fiai közöl Benedek
(1623—1630) Vas várm. szolgabírája, alispánja és követe, testvére Mihály (1635) Vas várm.
szolgailírája, utóbb ezredes. Tle származik a nemesi ág, melynek tagjai sorából Antal
<7 1898) a frendiház élethossziglan kinevezett tagja és Mihály (szül. 1827) világhír fest-
mvész tntek ki. A jelenleg virágzó grófi nemzedék se György másodszülött fia Pál
(1619). veszprémi alkapitány. (j 1538). Fia: István (szül. 1616, f 1693) gyri várparancsnok
1 1 655 1. kamarai elnök. 1655-ben bárói rangra emeltetett. 1661-ben koronar, 1679 aug. 21-én
grófi rangot nyert, 1690-ben tárnokmester lett. Fia : Ádám gyri kapitány és Mosony vár-
megye fispánja. Fia : Károly 1735 koronar és mosonyi fispán. Ádám testvére István
Szabolcs vármegye (1680—95), majd (1697—1700) Komárom vármegye fispánja, 1693-ban
koronar. Fiai közül László (1700—1703) Komárom, majd (1724—26) Szabolcs, Péter (szül.

Walters-
kirchen.
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Zrneskál.

Zsigárdy.

1674, •;- 1726), (1695) Szabolcs vármegye fispánja, fasztalnok és a hétszemélyes tábla
bírája. Fiai közül: Ferencz gyri püspök volt. A fenti István kamaraelnök, utóbb tárnok-
mester fia Pál, kinek fia János (f 1727), kinek fiai közül János (szül. 1710, f 1764) a
palotai. — István (szül. 1722, f 1769) az oroszvári fágazatot alapította. I. A palotai íágazat

:

- liai közül János (szül. 1738, f 1778) a lángi, Zsigmond (szül. 1741, f 1802) az adonyi
v&gj szentmiklósi és Miklós (szül. 1750, f 1826) a palotai ágazatot alapította. A palotai
fágazat sarjai közül kiemeljük a következket: Nándor (szül. 1829) császári és királyi
kamarás, az arany-gyapjas-rend vitéze, valóságos bels titkos tanácsos ; fia Aladár (szüle-
tett 1864) cs. és kir. kamarás, országgylési képvisel. János (szül. 1835) cs. és kir.
kamarás, a frendiház tagja. Fia János (szül. 1868) országgylési képvisel. II. Az orosz-
vári ágazat. Az alapító Istvánnak fiai közül Ferencz (szül. 1781, -j- 1812), Békés, majd Pest-
várm. fispáni helytartója a vedrdi, Károly (szül. 1758, f 1826) cs. és kir. kamarás, Békés
vármegye fispánja, tárnokmester és országbíró a vázsonyi és István (szül. 1757,

-f 1841)
a csicsói ágat alapította. Ferencz fiai közül 1. Ferencz József (szül. 1774, f 1861) cs. kir.

kamarás, kir. fajtónálló, Bihar vármegye fispánja, a Lipót-rend nagykeresztese, a sere-
gélyesi oldalágat alapította. Utódai: László (szül. 1799, f 1868) volt m. kir. helytartósági
tanácsos. Fia: László (szül. 1830) cs. és kir. kamarás. János (szül. 1834) cs. és kir. kamarás,
a magyar frendiház ör. tagja, részt vett az 1859. évi olasz hadjáratban s a hadseregtl
mint kapitány vált meg. Lipót (szül. 1805, f 1869) cs. kir. kamarás, honvéd-alezredes. Géza
(szül. 1849) cs. és kir. kamarás, a Lipót-rend lovagja, a porosz kir. koronarend, a badeni
záhringeni oroszlán-rend stb. tulajdonosa, a Kisfaludy és Petfi társ. tagja. Ferencz (szül.

1811) cs. és kir. kamarás, Nógrád várm. fispánja, a Szent-István-rend nagykeresztese v.b. 1. 1.,

kir. ítárnokmester stb. József (szül. 1841) v. b. 1. 1., volt m. kir. közmunka és közlekedésügyi
miniszter, fiumei kormányzó, Pozsony vármegye fispánja
(1891—92). Tivadar (szül. 1847) v. b. t. t., jelenleg a bajor kir.

udvarnál osztrák-magyar rendkívüli követ és meghatalmazott
miniszter. Ágost (szül. 1852), Fiume és a magyar tengerpart
volt kormányzója (1883— 1892.). Ferencz (szül. 1852, Ágost iker-

testvére, f 1883) pápai titkos kamarás. 2. Károly (szül. 1785,
-j- 1876) cs. kir. kamarás, Vas várm. fispáni helytartója, a

czifferi ágat alapította. Utódai : János Nep. (szül. 1820) cs. és

kir. kamarás, a m. frendiház ör. tagja. Béla (szül. 1851) a f-
rendiház ör. tagja. Pál Ferencz (szül. 1822) a magyar föld-

hitelintézet egyik alapítója. Fia: Antal (szül. 1859) a frendiház
tagja. 3. Edmund (szül. 1811.) cs. kir. kamarás, v. b. t. t., 1848-

ban Fehér vármegye fispáni helytartója, a szentmihályi ágat

alapította. Fiai : Ödön (szül. 1834) cs. és kir. kamarás, 1865—66.

országgylési képvisel. Jen (szül. 1837) v. b. t. t., cs. és kir.

kamarás, az I. oszt. vaskorona-rend tulajdonosa, a Lipót-rend
közép-keresztese, több ízben országgylési képvisel. Fia

:

Zichy. Rafael (szül. 1877), Fejér vármegye tb. aljegyzje. A vázsonyi
ágazatot az alapító Károly fiai közül Ferencz, Károly és

Miklós terjesztették tovább. 1. Ferencz (szül. 1777, f 1839) altábornagy, az oroszvári ágat

alapította. 1799-ben nül vévén gróf Ferraris Vilmát, 1811-ben kelt legfelsbb elhatározással

engedélyt nyert leszármazóival együtt a Z.-Ferraris név viselésére. 2. Károly (szül. 1778.

f 1834) cs. kir. kamarás, v. b. t. t., a m. kir. udvari kamara elnöke, Mosony vármegye
fispánja, a libény-szentmiklósi ágat alapította. Utódai : Henrik (szül. 1812.) cs. kir.

kamarás, v. b. t. t., 1849-ig Mosony vármegye fispánja. Hermán (szül. 1814, f 1880) cs.

kir. kam. v. b. t. t., a Lipót-rend középkeresztese, volt m. k. kanczeUár. Ottó (szül. 1815,

f 1880) 1848/49. honvédezredes. Adalbert (szül. 1816, f 1883) v. b. t. t, cs. kir. vezér-

rnagy. Rudolf (szül. 1833.) Bártfa, Eperjes, Kassa és Kis-Szeben sz. kir. városok volt

fispánja. Fia Jakab (szül. 1872) volt országgylési képvisel. 3. Miklós (szül. 1796, f
1856) cs. kir. kamarás, a darufalvi ágat alapította Utódai : Frigyes (szül. 1823, f 1848) cs.

kir. fhadnagy. Gábor (szül. 1827, f 1899 Várpalota), 1848/49. honvéd-százados, késbb cs.

kir. rnagy. Miklós (szül. 1856), Frigyes (szül. 1860), volt cs. és kir. huszártisztek. Vladimír

(szül. 1864), István (szül. 1836). Vilmos (szül. 1840, f 1875) cs. kir. fhadnagy, az abessiniai

expeditióban lelte halálát. Végül a csicsói ágazatból, mely fíágon kihalt: István (szül. 1780,

f 1853) cs. kir. kamarás, v. b. t. t., szentpétervári nagykövet volt. A család a XVIII.
század folyamán az éleski uradalmat örökölte. A XVIII. század közepén Cziffer és Vedr-
döt bírta. A XIX. század els felében ugyanitt bírt földesúri joggal. Czímer : kék paizsban,

arany-leveles koronából kiemelked két szarvas-agancs között ezüst kereszt. Sisakdísz :

paizsalak. Takarók : kékarany-kékezüst
Zrneskál. (Domanoveczi és lestinei.) Árva vármegyébl származik. Pozsony vármegyé-

ben a XVIII. század közepén Teriing helységben volt birtokos.

Zsigárdy. Az 1755. évi összeírásban e családból András, Ferencz és György vannak
felvéve Pozsony vármegye nemesei névsorába. A család Sigárdynak is írta magát. A XVIII.

században Komárom vármegyébe is elterjedt. S. István nemességót 1723-ban a nádor

elismerte. Tagjai közül Gyula (szül. 1850) a galántai kerület országgylési képviselje

(1896—1901.)

Források : Illésy-Petkó : A királyi könyvek. — tíiebmacher's Allgem. Wappenbuch,
der Adél von Ungarn. — Nagy Iván : Magyarország családai. — Karácsonyi János : Magyar
nemzetségek. — Nagy Iván : Családtört, ért. I—III. évf. — Turul 1883—1904. évf. — Illéssy

János: az 1755. évi nemesi összeírás. — Orsz. levéltár: Dicalis conscriptiók. — A Szüll

család leveleskönyve. — Az egyes családoktól beérkezett adatok.



A. GYRI CSATA (DOMBORM PÁLFFY MIKLÓS SÍREMLÉKÉRL)

A'

A PALFFYAK.

z si nemzetségekbl származó családok közül

csak keveseknek adatott meg, hogy századok
küzdelmei közepett megtarthatták és megriz-

hették az söktl szerzett vagyont, fényt, családi be-

folyást s tekintélyt, és csak kevesen dicsekedhetnek azzal,

hogy családjuk tagjai, évszázadok óta, mindenkor a trón

és a haza szolgálatában állva, maradandó emléket emeltek
maguknak hazánk történetében.

A középkor végszakában hazánkra zúduló török vész nemcsak az si
nemzetségek sírját ásta meg, de egyúttal új családoknak engedett tért a köz-
életben is. És a mohácsi vész után az si családok sarjai közül csak kevesen
emelkedtek magasabb polczokra, mint a milyeneket a Pálffyak sei nemzeti
és vegyesházbeli királyaink alatt elfoglaltak; a hatalmon lev családok
közül is csak alig egynehány tudta hosszú, kitartó küzdelmek árán befolyását

fenntartani.

Bár azon kevés számú si családok, melyeknek a középkoron át hazánk
történetében jelentsebb szerep nem jutott, melyek nagyobb hatalomra vagy
befolyásra nem tettek szert, s a melyek a XVI. század küldelmei közepett
vetették meg késbbi nagyságuk alapját, legnagyobbrészt csak fokozatosan
emelkedtek arra a helyzetre, a melyet ma is elfoglalnak és fenntartani töre-

kednek, de tán egy család sem jutott a XVI. század folyamán egyszerre oly

jelentékeny szerephez, mint a Pálffyak, mely család sarjai nemcsak a hadi
történet lapjain tündökölnek, de maradandó emléket állítottak maguknak
hazánk történetében a közpályán szerzett érdemeiknél fogva is, mert a XVI.
századtól kezdve, a XVIII. század végéig, szinte megszakítás nélkül, nem-
csak a legmagasabb országos méltóságokat töltik be, hanem egyszersmind,
mint a korona tanácsosai, jelentékenyen közremködtek az uralkodó és a

nemzet között felmerült ellentétek kiegyenlítésén.

Ha visszatekintünk a család nagy múltjára, annak történetében egy
határozott vonást találunk, s ez a hadi pálya iránt való elszeretet és a had-
vezéri hajlam és tehetség. Tény, hogy történelmi nev családaink között alig

van egy is, mely annyi hadvezért adott volna a hazának, mint a Pálffyak.
E család sarjai a legmagasabb állami tisztségeket is a hadi pályán szerzett

érdemeikért nyerték a koronától és a nemzettl.
Pálffy Lrincz, kivel a család középkori története zárul, mint a pozsony-

vármegyei nemesség kapitánya esett el a mohácsi csatasíkon ; de a XVI.
századtól kezdve szinte átörökldik a család sarjaira a szent korona testének
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épségéért folytatott küzdelem, a hitetlenek elleni harcz és a behódolt terü-

letek \ isszaszerzésére irányuló lelkesedés és vágy.
Ez az eszme lelkesítette Pálffy Miklóst, a gyri hst, kinek testvérei

egy-egy végvár élén állva, a királyi seregnek mintegy elrsei voltak a sza-
kadatlan küzdelemben; ez indította tetemes áldozatokra Pálffy János (megh.
1694) és Miklós (megh. 1732) grófokat, a kik saját kölségükön gyalog- és

Lovasezredeket állítottak fel a törökök ellen; de szintén a törökök ellen indított

felszabadító hadjáratban kezdték pályájukat Pálffy Miklós és János grófok,

a kik közül Miklós már 1714-ben az ország nádora, a ki fleg a Pragmatiea
Sanetio elfogadása érdekében fejtett ki nagy tevékenységet; János horvát
bán, majd nádor (1741), kinek Mária Terézia ingadozó trónja megmentése
körül a legjelentékenyebb szerep jutott. A XVIII. században, midn hazánk
területe a török iga alól felszabadult, ugyanazon lelkesedéssel ajánlották fel

kardjukat az uralkodó családnak a nyugat fell jöv támadások ellenében,

mint a XVII. században a hitetlenek ellen. 1734 június 20-én Párma mellett,

a francziákkal vívott csatában, egyszerre három családtag harczol, kik közül
Miklós, hsileg küzdve, elesett. Lipót ugyanekkor önköltségén egy gyalog-
ezredet állított fel.

A francziák elleni harczban esett el Károly herczeg fkanczellár fia

Miklós, mint vezérrnagy 1808-ban. Pálffy Józsefet, Rudolf fiát, 1814-ben
Párma alatt érte a halál.

De változnak az idk. A jelen korban mindinkább háttérbe szoruló háború
és a személyes vitézség helyébe, a szellemi és a gazdasági küzdelem lép és

ezen a téren hívja sorompóba a régi harczi események bajnokainak utódait.
*

* *

A Pálffy család eredetére nézve jónak látjuk a történetírók és genea-
logusok egymástól különböz és eltér véleményeit feljegyezni. Albrecht

József a herczegi ág levéltárosa, 1840-ben befejezett s kéziratban a családi

a család levéltárban rzött munkájában, a Pálffy családot a Héder-nemzetségbl szár-
eredete. maztatja. Az Albrechttl készített leszármazási tábla a Pálffy és Ujlaky

családokat egybekapcsolva, mindkét család séül Kont vagy Tóth Miklós

nádort helyezi olyképpen, hogy az elbbinek fiai közül Bertalantól az Újlaki

Istvántól, illetleg ennek fiától Kont Páltól származtatja a Pálffy családot.

Nagy Iván, habár — Albrecht adatai nyomán — elfogadja a családnak a

Héder-nemzetségbl való származását, de a leszármazási táblát az 1383-ban
szerepl Kont Páltól kezdi. Botka Tivadar szerint azonban a Héderváriak és

a Kont család között semmi összeköttetés nincsen s Cserghe Géza (Sieb-

macher Alig. Wappenbuch. Ungar. Adél) is kételylyel fogadja az Újlakiaknak

a Pálffy családdal való összeköttetését, míg Csorna József szerint (Turul

21. K. 1. f. 30. 1.), úgy a genealógia mint a heraldika ellentmond a Pálffyak

és Kont nádor ivadékai közös leszármazásának.
Az erddi herczeg és gróf Pálffy család czímere napjainkig: kékben

külls aranykerékbl eltn szarvas, tehát ugyanaz a czímer, melyet Mátyás
király Bakócz Bálintnak adományozott. Ez a czímer igazolni látszik Podhraczki

amaz állítását (Akad. értesít 1855. évf. 567. 1.), hogy a Pálffyak, Bakóez
Miklós Pál nev fiától származnak. Mikor Pálffy Miklós 1581-ben bárói

rangot nyert, az ide vonatkozó diploma a következ szavakat használja

:

„praeterea cum majores quoque ipsorum, ac praecipue família Erddyana a

qua patemam, Dersffyana ver aqua maternam ducunt originem, diversis

occasionibus et temporibus, diversa et cumulata servitia praestiterint . .

". e

így e szavak ismét Podhraczki állítása mellett bizonyítanak, mig a Nagy
Gézától a Pallas Lexiconban közölt stemma szerint, a család se Kont Pál,

a Héder nembeli Miklós fia István testvére volna.

Botka Tivadar (Századok 1873. évf. 574. 1.) a Pálffyakat a csallóközi

dercsikai Kont családból erednek mondja és innen származtatja a család régi

„deresikai" elnevét is. I. Miklós (1480.) már Dercsikáról és Ráróról írja magát.

Kinizsi Katalintól született fia Lrincs, Cseleszt és Kápolna ura, már
tekintélyes állást töltött be és mint a pozsonyvármegyei nemesség kapitánya

esett el a mohácsi ütközetben (1526). Neje Újlaki Bánfíi Anna, Bánffi János

pozsonyi fispán, II. Lajos király udvari praefectusának leánya; ettl szü-

letett fia Pál, a XV. század vége felé, a mindegyre nagyobb vagyonra és
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hatalomra emelked Erddi Bakócz családba házasodott, nül vévén csornai

Erddi (másként Tompa) Balázs és Vittovccz Judit leányát és Erddi (más-
ként Tompa) Simon zágrábi püspök nvérét, Balázs és Vittovecz Judit

leányát, Klárát.
" E házasság révén Pál, az Erddi Bakócz elnevet és a Mátyás királytól Pál -

1459 szept. 3-án adományozott czímert (kékben, hármas zöld halmon nyugvó
ötágú félkorékbl kinöv természetes szín szarvas) vette fel, melylyel a

család tagjai mai napig szakadatlanul élnek, s a melyhez a Hécler és Kont
nemzetségek czímereit, a ezímerpaizsból kiemelked zászlókra illesztették.

Pál, a ki a törökök ellen vívott kocsinai harczban esett el, két fiút
Péter '

hagyott hátra : Péteri és Lörinczet. Péter, atyjához hasonlóan, a törökök ellen

küzdött. 1535-ben hadi érdemeiért Tompa Jánossal együtt, Bencsics László
halálával, Bakva várát és a hozzátartozó krös- és verczemegyei birtokokat

nyeri adományul. Ugyanezen évben Várdai Pál esztergomi érsek, a kihez neje

révén rokoni kötelék fzte, az érseki javak prefectusává nevezte ki. Már
1536-ban Csábrág birtokában találjuk és a sági conventnek egyik, 1539-ben
kelt oklevele, Csábrág uraként említi. Nagybátyja: Erddy Simon zágrábi

püspök halála után (1547) Horvátországban találjuk. Mint a püspök örököse,

huzamosabb ideig örökségének rendezésével volt elfoglalva; csak 1553-ban
találkozunk vele ismét, midn a szakolczai plébánostól a hliniki hegyen két

szlt vesz meg. A törökök elleni küzdelem azonban ismét a harcztérre szólí-

totta. Ismét a drávántúli országrészben találjuk, a hol 1568-ban, Yelicza

mellett, egy török támadás alkalmával, hsi halállal fejezte be életét.

Nejétl, szerdahelyi Dersffy Zsófiától, Dersffy Miklós és Batthyány
Zsófia leányától négy fia és három leánya született, ú. m. : Tamás, György,

István és Miklós, továbbá Erzsébet, férjezett Révay Miklósné (megh. 1592)

;

Katalin (meghalt 1614), kinek két férje volt: lupoglavai Krussich János
(megh. 1589) és Illésházy István nádor (megh. 1609); Magdolna, Khuen-
Belasi Rudolf neje.

Péter egyetlen fivére Lörinez, bátyjával ellentétben, tudományos pályára ^lius
lépett, Egy 1539-ben kelt oklevélben mint írástudó, literátus ember említ-

tetik ; késbb a királyi tábla ülnöke. 1559 táján halt el. Családi viszonyai
ismeretlenek.

Péter és Dersffy Zsófia gyermekei közül Tamás, Palota várának kapi- Tamás

tanya és zólyomi fispán. 1562-ben, Szócsény mellett, a törökök egy össze-

ütközés alkalmával Soós István és Chuth Gáspár alkapitányokkal együtt el-

fogták; de a fogságból csakhamar megmenekült s 1581-ben halt el. Holttestét

a bazini templomban temették el.

Els nejétl, beclegi Nyáry Sárától, a kit 1534-ben vett nül, nem
maradtak gyermekei. Ennek halála (1581) után, csebi Pogány Annával lépett

házasságra, mely házasságból született hasonnev fia kiskorúan halt el.

Péter második fiáról : Györgyrl nincsenek közelebbi adataink ; kétség-
kívül 1581 eltt elhalt, mert a bárói oklevélben nem említtetik fivérei között.

A családi levéltár feljegyzései szerint, Temesvárnál kapott sebe következté-
ben, 1562-ben Érsekújvárt halt el.

Péter harmadik fia János (szül. 1548) elbb a tatai, majd a lévai rség
ka

J
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kapitánya, a törökök elleni harczban esett el Somosknél. Nejétl, Krössy
Katalintól öt gyermeke született: Mihály, Eafrosina (1622), báró Rátkay
Zsigmond özvegye ; Borbála, báró rottensteini Schampach Zdenkó, Hodolin
urának hitvese ; Anna, a ki kiskorúan halt el, és Tamás.

Mihálynak két fia volt: Tamás és István. Az utóbbi 1637-ben halt el. J^íraf

Tamás els kiképeztetését 1633-ban Pozsonyban nyerte s bölcsészeti tanul- püspök,

mányait 1641-ben Nagyszombatban, a hittaniakat Rómában a Collegium Ger-
manico-Himgaricumban végezte ; ugyanott tartotta 1645-ben els miséjét s

még ebben az évben, Lippay György esztergomi érsek alatt, az esztergomi
káptalan tagja lett. Mint korának egyik legkiválóbb egyházi szónoka, gyorsan
emelkedett a fpapi pályán. 1647-ben zólyomi fesperes, 1651-ben rkanonok,
1652-ben csanádi püspök; 1654-ben Rómában járt, hogy megersítését ki-

eszközölje. 1658-ban esztergomi nagyprépost és váczi cznzetes püspök,
1660-ban egri, végül 1670-ben nyitrai püspök lett. Nyitrai püspöksége alatt.
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András
tzredes.

István
kapitány.

Miklós, a
gyri hs.

PÁLFFY MIKLÓS EPITÁFIUMA.

1673-ban , Nyitra várát
bástyákkal megersíttette.
Ezek az erdítvények még
máig is fennállanak. F-
pásztori méltósága mellett
egyúttal a fkorlátnoki tisz-

tet is betöltötte. E magas
méltóságra 1669 október
5-én neveztetett ki. Nagy
kegyben állott Lipót király

eltt, a ki t a „tanács
angyalának" nevezte. Ers
hazafias és alkotmányos ér-

zésérl tesz tanúságot az
1678. évi országgylés alkal-

mával, Hocher Pál osztrák
kanczellár ellen való fellé-

pése, melylyel a rendek
eltt nagy népszerséget
szerzett, de e mellett az

udvar kegyét sem veszítette el. Mint fpap, nagy áldozatokat hozott egyház-
megyéje javára. A nyitrai egyházat gazdag egyházi ruhákkal ajándékozta
meg; 1678-ben pedig Rákóczy Erzsébettl megvette Hejczefalvát, melyet a
Kisdy-féle papnevel intézet gyarapítására szánt. Meghalt 1679 május 7-én
Bécsben. Nyomtatásban fennmaradt az a nevezetes emlékbeszéde, melyet a
vezekényi ütközetben elesett négy Esterházy fölött tartott.

Id. Tamásnak Zswieczkowa Katalintól (megh. 1640) két fia és egy leánya
született. Fiai : Péter (megh. 1650) és András (megh. 1649 okt. 10), ez utóbbi

1626-ban Zrínyi György horvát bánnal együtt Wallenstein hadseregéhez
csatlakozva, részt vett a német hadjáratokban. 1641-ben a törökök, 1645-ben
a svédek ellen harczolt. 1646-ban a horvát lovasság ezredese. Mindkét testvér

utódok hátrahagyása nélkül halt el. András nvére : Sabina, Ressiczki Sza-
niszló neje lett.

Péter negyedik fia : István, (szül. 1550. ápr. 2-án) gyri, csábrági és

szittnyai kapitány, (megh. 1596 körül). Neje Bogacsóczy Márta, férje halála

után Gocznód helységet bírta.

Péter ötödik fia : Miklós, a gyri hs, testvérei közül az egyedüli, a

kinek utódai jelenleg is virágoznak, a kit ennélfogva egyúttal a jelenleg él
Pálffy-nemzedék sének tekinthetünk.

Álljunk meg egy pillanatra e nagy férfiú élete pályájánál, kinek fényes

haditettei, hsiessége, kiváló hadvezéri képessége, a törökökön kivívott számos
gyze Íme, de egyszersmind államférfiúi tehetsége, egyaránt méltók arra, hogy
vele bvebben foglalkozzunk.

Miklós 1552 deczember havában született. Fiatal korát Miksa és Rudolf
királyok udvarában töltötte, majd hosszabb utazást tett Belgiumba, Franczia-

országba, Spanyolországba és a görög szigetekre, honnan visszatérve, 1580

decz. 23-án Pozsony vármegye fispánjává neveztetett ki, mely méltóságában
egyúttal az idközben Salm Miklós gróf elhalálozása következtében megürült

fkapitányi tisztet is betöltötte.

Erdemei elismeréséül, 1581 ápr. 24-én, Tamás, János és István testvé-

reivel együtt, bárói rangra emeltetett és még ez évben a Czobor Imre halá-

lával megüresedett fpohárnoki méltóságot is elnyerte. 1582-ben cs. kir. bels
titkos tanácsos, 1584 szept. 20-án Komárom vármegye fispánja és Komárom
várának kapitánya lett, 1589 június 1-én pedig dunáninneni fkapitány és

Érsekújvár várának parancsnoka. E fontos állásában fleg az 1593-ban meg-
kezddött hosszú hadjárat alatt szerzett hervadhatatlan babérokat.

Szinán nagyvezir, a sziszeki kudarczot jóváteend, 1593 szén betört

hazánk területére. A török támadás készületlenül találta a prágai udvart.

Mialatt Szinán Budán pihente ki fáradalmait, azalatt gróf Hardegg
Ferdinánd Székesfehérvár ellen indult, mivel azonban a vár megvétele nem
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sikerült, ismét visszafelé vonult

;

de a török segédcsapatok feltar-

tóztatták és csatára kényszerí-

tették. A november 3-án vívott

harezban Pálffy Miklós a balszár-

nyat vezette, mely mindvégig
fényesen megállta helyét és a

harez a törökök teljes vereségé-

vel végzdött.

A következ évben (1594

február vagy márezius havában)
Pálffy Miklós Nógrád várát ke-

rítette kézre, miáltal nagy föld-

terület szabadidt fel a török hó-

doltság alól.

Gyr eleste után Mansfelcl

Károly lett a fvezér, a ki Pálffy

Miklós egyetért fellépésével

elbb Párkányt, majd végre 1595

szept. 3-án Esztergomot kerítette

kézre, melyet csakhamar Vise-

grád és Vácz várának megvétele
követett.

Kudolf és Báthori Zsigmond
között, hosszas tárgyalások után,

1595-ben létrejött a szövetség,

mely alkalommal Pálffy Miklós,

Szuhay István váczi, Kutassy
János gyri püspökökkel, Erddy
Tamás horvát bánnal, Forgách
Simonnal és Kaszaházi Joó Jánossal együtt, királyi biztosként szerepelt.

E szövetség következtében a királyi és az erdélyi hadak Mezkeresztesnél
ütköztek össze, mely harcz, Pálffy Miklós minden fáradozása ellenére, a

keresztény sereg vereségével végzdött. Pálffy Péter, Miklós egyik unoka-
testvére is ott lelte halálát a harezmezn.

Egy évi pihenés után újból kitört a harcz. 1598 tavaszán Pálffy Miklós,

Schwarzenberggel egyesülten, Gyr várát foglalta vissza (márezius ';27-én),

mely után Tatát, Veszprémet és Palotát kerítette kézre.

E fényes diadalok nagy örömöt okoztak nemcsak a hazában, hanem
egész Európában. A gyri hs iránt, bár a fejedelemtl felajánlott anyagi
jutalmat nem fogadta el, okul hozván fel, hogy nem pénzért, hanem hazá-
jáért harczolt, mégis sokféleképp nyilvánult az elismerés. Az 1599. évi ország-

gylés (XLVIÜ. t.-cz.) törvénybe iktatta érdemeit, az alsóausztriai rendek
ezer arany súlyú serleggel tisztelték meg, Rudolf király pedig 1599 július

"24-én Pozsony vármegye örökös fispánságával és Pozsony várának örökös
fkapitányságával jutalmazta és egyúttal grófi rangra emelte, mely elbbi
két méltóság azóta elsszülöttségi jogon örökldik a családban. Sajnos, nem
sokáig élvezte a fejedelmi kegy, a hála és elismerés nyilvánulásait, mert
midn 1600. év április havában Mátyás fherczeg, egy küszöbön álló erdélyi

hadjárat terveinek megbeszélése végett, Bécsbe hívta, hirtelen megbetegedett,
s onnan visszatérve, hét napi rosszullét után, 1600. évi április 23-án Vörösk
várában elhalál ózott. Tetemei a pozsonyi székesegyházban pihennek.

Férfikora delén, 48 éves korában szállott sírba, akkor, mikor a nem-
zetnek tán legnagyobb szüksége volt reá, mind a török támadásai, mind a
bécsi udvar túlkapásai ellenében. Korának egyik legnagyobb hadvezére volt,

a kiben személyes vitézség, bölcs mérséklet, hadvezéri éleslátás párosult.

Hadipályája alatt 26 ízben vívott meg gyzedelmesen a törökökkel ; Székes-
fehérvár, Fülek, Nógrád, Esztergom, Drégely, Palánk, hsiességének mind
megannyi tanúi. Székesfehérvárnál személyesen vezette seregét a janicsárok
ellen, s bár lova több sebbl vérzett és bár sisakja az ellenség csapásai

Magyarország Vármegyéi és Városai : Pozsony vármegye. 45
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alatt szinte széthullott, mégis rendületlenül kitartott mindaddig, míg a jani-
csárok hada teljesen megsemmisült.

A Székesfehérvárnál vele küzdött vitézeivel vezette Fülek ostromát is,

a hol a legveszélyesebb pontokon jelent meg, saját kezeivel irányította az
ostromágyúkat, maga adott utasításokat a puskásoknak, s mindenütt ott

termett, a hol a csüggedket bátorítani kellett; de midn Teuffenbach fvezér
köszönetei mondott neki az ostrom alatt tanúsított bátorságáért, szerényen
megjegyezte, btogy csakis katonái érdemelnek elismerést.

Mialatt a német had az elfoglalt várban elhelyezkedett, addig hadával
egj másután foglalta vissza Szécsény, Drégely és Palánk várakat. Az indít-

ványára határozta el Mátyás fherczeg Nógrád visszavételét is, mely után
Esztergomnál, majd a Kába folyónál támadta meg a törököket. Az utóbbi
harczban bal lábán megsebesült.

A mezkeresztesi ütközet után Tatát kerítette kézre. Egy petárdával
felrobbantotta a várkaput, azután az rséget hányták kardélre és csupán a
várparancsnokot ejtették foglyul.

Közvetetlen ezután, egy kis csapat hajdúval 150 török szállító-hajót

fogott el a Dunán, mely alkalommal tömérdek zsákmány került a kezébe.
Hsiességének és rettenthetlen bátorságának mégis Gyr visszavívásánál adta
legnagyobb tanújelét.

Komáromból, az éj leple alatt, hadával váratlanul Gyr alatt termett,

s miután a székesfehérvári kaput egy petárdával felrobbantotta, rátört az
álmukból felriadt törökökre.

A törökök, kétségbeesett küzdelem közepett, már-már visszaszorították

a benyomulókat. Ekkor a Pálffy vezérlete alatt álló lovasság, mely hát-
védül rendeltetett ki, megtagadta az engedelmességet, nem akarván a vissza-

vonuló gyalogság védelmére a sötét éjszakában lovaikat elhagyni. Erre
Pálffy leugrik lováról és néhány vitézével a már-már visszaszorított gyalogság
segélyére siet. E példa hatott. A lovasok egymásután csatlakoztak hozzája,

és mire a nap felkelt, Gyr már a magyarok kezében volt. 300 török fogoly

és 188 ágyú került a gyzk kezébe. A gyri hstett híre külföldre is elju-

tott; Pálffyt, mint a keresztény hsiesség példaképét ünnepelték, és maga
VIII. Kelemen pápa is, bulláiban fejezte ki iránta érzett elismerését. Emlé-
kezetét fennen hirdeti a sírja fölé helyezett következ epitaphium

:

VÖRÖSK VÁRA A XVIII. SZÁZAD ELEJÉN.
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.Páll'tyus hic situs est satis est nam oaetera novit

Oraque Pannóniáé Christiadumque solum."

Pálffy Miklós fényes hadipályája

mellett tekintélyes vagyont szerzett, Neje

:

Fugger Mária, a dúsgazdag augsburgi
Fugger esalád sarja volt, kinek kedvéért

Vörösk várát vásárolta meg a Fugger
családtól.

Miklósnak nyolcz gyermeke maradt.
.1/ árk (szül. 1584, megh. 1586.); István;

János.; Pál; Miklós pozsonyi prépost (meg-
halt 1621); Kata Forgách Zsigmond
neje; Zsófia, Trautmannsdorf Miksáné és

Magdolna (els férje: Balassa Péter, 2-ik

férje sövényházi Móricz Márton, 3-ikférje-

báró Perényi György.)

Fiai: István, János és Pál, egyaránt
örökölték atyjok fényes hadvezéri és

államfórfiúi képességeit. Elsszülött fia

István, atyja után Pozsony vármegye f-
ispánságát s a pozsonyi vár örökös kapi-

tányságát örökölte. Az 1608. évi ország-

gylésen koronarré választatván, az

addig Prágában rzött szent koronát, 57 évi távollét után, visszaszállította

Pozsonyba.
Midn a cseh felkelés hírére Bethlen Gábor, Erdély fejedelme, fel-

ismerve a pillanat fontosságát, a vallásszabadság védelmére kardot rántott

és az els sikerek hatása alatt Kassától Pozsonyig az egész felvidék hatal-

mába került, 1619. november 18-ára Pozsonyba országgylést hirdetett.

Az egybegylt rendek els törekvései a pozsonyi vár- és a korona meg-
szerzése voltak. Az uralkodóhoz h Pálffy István ilyképen kényes helyzetbe

került. Míg Révayval együtt abban állapodtak meg, hogy Bethlen hadát a

várba be nem bocsátják, addig másfell a tekintélyes túlervel szemben
sem léphetek fel ellenségesen; az országgyléshez folyamodtak tehát utasí-

tásért, mely a korona rizetére 200 gyalogost rendelt ki.

Pálffy ezzel megszabadult ugyan visszás helyzetébl, st meg is jelent

a Bethlentl 1621-ben Nagyszombatba összehívott gylésen, de az eredmény-
telen hamburgi tanácskozások hírére, onnan ismét távozott.

Midn a harcz újból kitört, Pálffy István, Miklóssal, Bosnyák Tamással
és Koháry Péterrel egyesülve, elbb a bányavárosokat téritették vissza

Ferdinánd hségére, azután Trencsén vármegyét, s onnan Zólyomon át egész
Fülekig hatoltak. Bethlen elnyomulása következtében azonban megváltozott
a helyzet. Az erdélyi fejedelem vezére elbb Bosnyák utóhadát fogta el,

majd július 3-án, a Divény-Zólyom közötti útvonalon csatába bocsátkozott
Pálffy hadával, melyet heves harcz után visszavert. Pálffy megsebesült és

Bethlen emberei elfogták. Bethlen csak 24.500 forint váltságdíj fejében volt

hajlandó a fogoly Pálffyt szabadon bocsátani és míg e nagy váltságdíj

Vöröskrl megérkezett, addig Pálffy az erdélyi fejedelem foglya volt.

A nikolsburgi békekötés után Pálffy végre megszabadult a fogságból és az
uralkodó kegye bkezen jutalmazta odaadó hségét. 1626. február 13-án,
Pál fivérével együtt örökös grófi rangot nyert, 1639-ben pedig a magyar
könny lovasság parancsnoka lett. Bens barátságban állott korának leg-

nagyobb egyházfejedelmével, Pázmány Péter esztergomi érsekkel. (Fraknói
Vilmos, Pázmány Péter.) Pázmány még közvetetlenül halála eltt 9 nappal
tréfás levelet írt Pálffy István gróf nejének, kérve, csináltasson számára oly
pilulákat, melyek egy 68 éves aggastyánt 20 évvel megfiatalítanak.

Elete végszakában Vörösk várának helyreállítása foglalkoztatta, mely
várat 1619-tl János fivérével együtt birtokolt. István 1646. május 29-én
halt el, ugyanazon a napon, a melyen anyja Fugger Mária és fivére János
hunyták le örök álomra szemeiket,

45*

István
koronar.
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János gróf,

koronar.

Nándor egri

püspök.

Pál nádor.

Neje : Puchhaim Éva Zsuzsanna, Puchhaim János Kristóf gróf és Hof-
kireheni Zsuzsanna bárón leánya, kivel 1618. április 17-én lépett házas-
ságra, s a ki t L640. november 12-én a halálban megelzte. Házasságukból
k.i gyermek származott : Miklós koronar és Mária, a ki Erddy Gábor gróf
neje lett.

[stván testvére János, a vöröski vár részbirtokosa, bátyjához hasonlóan
a hadipályán szerzett babérokat, mely érdemei elismeréséül, 1636. február
28-án, grófi rangra emeltetett. A hadipályán kívül több magas méltóságot
töltött be. így 1625-ben, István bátyjának lemondása után, Dóezy Istvánnal
együtf koronarré választották. 1649-tl kezdve Komárom vármegye fispáni
székében ült. E méltóságban ragadta el a halál, 1646. május 29-én. Hlt
tetemei a pozsonyi Szent-Márton székesegyházban pihennek. Els neje
Mansfeld Anna Lucia Júlia grófn, második neje Várkonyi Amadé Judit,

'1'huri István özvegye volt, a ki férje halála után Erddy Gábor grófhoz
ment nül.

Jánosnak három gyermeke volt: Nándor egri püspök; Franeziska , Révay
Miklós neje és Terézia, a ki második nejétl született. Ez kiskoruan halt el.

Nándor (szül. 1620.), vallásos hajlamait követve, 1640-ben a jezsuita

rendbe lépett s csakhamar kollégiumi rektor lett. 1672. augusztus 19-én

csanádi, 1678. márczius 3-án egri püspökké neveztetett ki s egyúttal a
jászóvári prépostságot is megkapta. Püspöksége alatt sokat áldozott a tanügy,

fleg a jezsuiták iskolái javára. A nagyszombati egyetemen márványtábla
örökítette meg emlékét. Mint egyházi író is maradandó emléket hagyott maga
után. Mve: Directorium Ecclesiasticum. Kiadva: Nagyszombat 1624. Meg-
halt 1680. október 31-én Kassán, és végakaratához képest, az ottani jezsuiták

templomában helyezték örök nyugalomra.

István második testvére Pál (szül. 1589. v. 1590.), fivéreivel ellentétben,

a hivatalos pályára lépett. 1 625. július 3-tól 1646-ig a kir. kincstár elnöke,

egyúttal 1625-ben kir. fpohárnokmester és kir. udvari tanácsos, az 1630.

április közepére összehívott s rövid ideig tartott országgylés elnöke, majd
1646. február 6-án országbíró lett. Az 1630. évi országgylés a rombadlt
pozsonyi királyi vár helyreállítási munkálatainak felügyelésével bízta meg.
Az építkezéseket közmegelégedésre vezette. A bemutatott számadások az

1649. évi országgyléstl átvizsgáltatván, az egybegylt rendek elismerést

-"-":"-..:/ Y'-~' v-'^ _ ....
^v^;**-- -r - ; : .,.;:,

DEVENY VARA.
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szavaztak neki. x\z általa épített királyi vár közel két századon át állott

fenn s országos fontosságú események színhelye lett. Ott ismertetett el a

Habsburgház örökösödési joga 1687-ben és ott köttetett a Pragmatica
Sanctio is. Országbírói méltóságában jelentékeny szerepet játszott az 1646.

szeptember havában megnyílt országgylésen, midn mérséklleg igyekezett

hatni a vallási sérelmek ügyében a kath. fpapság és a protenstáns rendek
között támadt vita folyamán. Az 1646-ik évi országgylésen tanúsított maga-
tartásával annyira megnyerte a protestánsok bizalmát, hogy az 1649-ik évi

országgylésen, az idközben elhalt gróf Draskovich helyébe — miután a

többi jelölt : Forgách Ádám, Lónyay Zsigmond és Nyáry Lajos visszalépett —
t kiáltották ki nádorrá.

Az 1649. évi országgylésen, melyet ismét a vallási sérelmek foglal-

koztattak, bölcs mérsékletével s jóindulatával megnyerte a protestáns rendek
bizalmát is, st mint nádor, II. Rákóczy György erdélyi fejedelem iránt is

mindenkor nagy jóakaratot tanúsított. Ha a protestánsok tetszését nem is

tudta minden esetben megnyerni, hazafiságát soha sem vonták kétségbe,

még a Lippay esztergomi érsek ellen, az 1646. évi országgylésen történt

fellépése alkalmával sem, de fleg azért nem, mert a bécsi udvar köz-
pontosító törekvéseit sohasem támogatta és azokat nyíltan ellenezte. Mind-
ennek ellenére az udvari körökben is nagy népszerségnek örvendett, a mit
leginkább igazol az a körülmény, hogy IV. Fülöp spanyol király az arany-
gyapjas-rendet adományozta neki.

Mint nádor, a jászok és kunok fkapitánya és kir. helytartó, 1651-ben
pedig pozsonyi fispán és Pozsony várának örökös fkapitánya lett. Munkás
életének, 1653 nov. 26-án Pozsonyban, az általa épített palotájában bekövet-
kezett halála vetett véget.

Neje Belasi Khuen Francziska grófn volt, kivel 1629 július 26-án
lépett házasságra s a kitl három gyermeke származott: János Antal, János
Keresztély és Mária Magdolna, a ki elbb Zinzendorf Ágost, utóbb d'Obizzi
Nándor marchese neje lett.

Pál nádor bírta a borostyánki uradalmat, melyet Rudolf király ado-
mányozott Pálffy Miklós utódainak s melyhez még a dévényi, marcheggi és

bajmóczi uradalmakat szerezte meg. Fiai, ezeken kívül, még Vörösk várá-
nak és a hozzátartozó uradalomnak egy részét is örökölték. Ugyan alapí-

totta — a család fényének és tekintélyének emelésére — az 1653 évi novem-
ber hó 5-én kelt végrendeletével, a koridsbségi és az elsszülöttségi hit-
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bizományokat Ez az alapítás III. Ferdinánd királynak Regensburgban 1653
doezember 18-án k(dt elhatározásával nyert királyi jóváhagyást. Az elbb
szerzett hitbizományban az öröklés rendjét a koridsbség szabályozza, s a
javak: a pozsonyi várkapitánysághoz tartozó birtokok. Élvezetökkel a minden-
kori seniort megillet pozsonyi grófi méltóság jár, a melynek mai napig is

meg van a közjogi jelentsége. A másik hitbizományban a javak haszon-
élvezete az elsszülöttségnek az alapítólevélben meghatározott rendjéhez van
kötve, s ez a detrekváraljai hitbizomány, a mely jelenleg a család 1807-ben
berezegi rangra emelt ágának a birtokában van.

Pá] nádor öcscsét Miklóst, (szül. 1599), családja papi pályára szánta.

Alig nyolcz éves korában, 1607 június 7-én II. Rudolf király — pápai fel-

mentéssel — a pozsonyi prépostságot adományozta neki, mely prépostsággal
egybekötött javakba még ugyanezen évben Forgách Ferencz esztergomi érsek,

Naprágyi Demeter gyri püspök és Draskovich János horvát bán ünnepé-
lyesen beiktatták.

Forgách Ferencz bíborosnak 1615 október 16-án történt váratlan halá-
lával, az alig 16 éves Pálffy Miklós komoly jelölt volt az esztergomi érseki

székre. Maga Khlesl püspök, a prágai udvar legbefolyásosabb embereinek
egyike, támogatta jelöltségét, fleg mivel attól tartott, hogy Pázmány Péter
kinevezése a protestánsok közt visszatetszést szülne ; ezért indítványozta az

érseki szék betöltésének elhalasztását addig, míg Pálffy Miklós a kell kort

eléri. (Frankói: Pázmány Péter.) 1616 szeptember 18-án azonban Pázmány
Péter lett esztergomi érsek és a Pálffy család, — melynek tagjai elbb Pálffy

Miklós jelöltségét támogatták - - mégis teljes odaadással viseltettek a nagy-
nev egyházfejedelem fpásztori mködése iránt is. Az ifjú Pálffy Miklós, a

kire oly fényes jöv várt, 1621-ben váratlanul elhalálozott.

Fivérével, Pálffy Istvánnal együtt, is csatlakozott a Bethlen ellen

induló sereghez, hogy a bányavárosokat ismét Ferdinánd hségére térítsék;

de a Bethlen hadaitól Fülek alól visszavonulásra kényszerített sereget — mint
láttuk Egry István július 3-án csatára kényszerítette, mely harczban
Miklós prépost is életét veszítette.

Pál nádor legidsebb fia János Antal (szül. 1642), Pozsony vármegye
örökös fispánja és a pozsonyi vár örökös fkapitánya, 1683 április 26-án

Fülöp Vilmos rajnai választófejedelem kamarása és titkos tanácsos. Meghalt
1694 november 29-én Pozsonyban. Els neje fogarasföldi Nádasdy Anna
Terézia, kivel 1688-ban lépett házasságra (meghalt 1683. Bécsben). Második
neje gróf Molarth Mária Eleonóra, a kit 1685-ben vett nül. Második házas-

ságából csupán egy leány maradt : Borbála (szül. 1691, meghalt 1769.), gróf

Waldstein József neje.

Pál nádor második fia János Károly, Detrek, Vörösk és Stomfa örökös

ura, cs. kir. kamarás és a cs. kir. haditanács tagja (szül. 1645 decz. 4-én).

1672 július 3-án hadi szolgálatba lépett s saját költségén két ezredet állított

fel, melyeknek ezredesi rangban élére állva, a törökök és a Thököly kuruczai

ellen több csatában (Branyicska, Eperjes, Debreczen, Szent-Kereszt) vett részt.

Az általa felállított ezredek egyike a jelenlegi 8. számú huszárezred.

A törökök ellen indított hadjáratban szerzett érdemeiért még 1672-ben tábor-

nok lett. 1681-ben a soproni országgylés alatt a királyi testrség parancs-

nokává neveztetett ki. 1683-ban ismét a csatatéren küzdött, jelesül Párkány
és Esztergom megvételénél. 1687-ben a fhadvezéri helyettes rangot nyerte el.

Lipót, a XIV. Lajos franczia királytól indított harmadik rablóhadjárat

következtében, Pálffy Jánost Olaszországba rendelte, Savoya visszafogla-

lására, melyet Catinat, XIV. Lajos hadvezére, kerített kézre. Pálffy János

a francziák fölött Pignarolla mellett (Savoya), 1693 október 4-én fényes

gyzelmet aratott, mely véres s rendkívüli heves küzdelem közepett, Savoyai

Jen herczeg élete is veszélyben forgott. Pálffy mentette meg, de alóla három
lovat lttek ki, st fia Ferencz, a ki mint lovassági kapitány szolgált atyja

seregében, golyótól találva, halva maradt a csatatéren. János a fényes gyze-
lemért hadvezéri rangot nyert, melyet azonban nem sokáig élvezhetett, mert

1694 november 3-án Milánóban elhalálozott.

Neje : Lichtenstein Sidonia Agatha herczegn, kit 1699 márczius 3-án

vett nül, 1721 márczius 20-án Bécsben halt el. E házasságból két fin szüle-
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Özvegye 1709-ben
Altban Yenczel Mihály
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egyetlen leánya, Mária
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ben Zinzendorf Ágost gróf,

majd ennek halála után,

Obizzi Nándor marehese
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ban magvaszakadván, a
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De térjünk vissza István koronar utódaihoz. István fia Miklós koronar
és pohárnokmester (meghalt 1679.), terjesztette tovább a családot. Miklós
1634—36-ban Nagyszombatban kezdte meg iskoláit, Bécsben folytatta, ez-

után 1644-ben az ingolstadti egyetemre ment, majd Olaszországban fejezte

be tanulmányait. Alig tért vissza hazájába, egymásután nyerte el a leg-

magasabb országos méltóságokat. 1649 január 17-én cs. kir. pohárnok, 1650

július 22-én fajtónállómester, 1653 deczember 13-án aranysarkantyús vitéz,

majd Pozsony vármegye örökös fispánja és koronar. 1662 november 22-én
fpohárnokmester, 1669 június 29-én szentelt vitéz. Meghalt 1679 augusztus
12-én Pozsonyban. Neje : Harrach Mária Eleonóra grófn (meghalt 1686
július 31-én), kitl öt gyermeke született: Miidós. Mária Zsuzsanna, Ferencz,

Maria Eleonóra és János.

Gyermekeik közül: Mária Zuzsánna 1672-ben február 28-án monyoró-
keréki és monoszlói Erddy Antal Kristóf gróf, Várasd vármegye fispánjához
és fasztalnokmesterhez ment nül, Mária Eleonóra pedig Waldstein Miksa
gróf cs. kir. kamarás neje lett.

Ferencz 1676-ban Gráczban tanult, ezután 1677—78-ban hosszabb kül-
földi útra indult Hollandiába, Angliába s onnan Olaszországba, honnan
visszatérve, cs. kir. kamarássá neveztetett ki, és ezredesi ranggal, a gróf
Pálffy János Károlytól felállított lovasezred parancsnoka lett, de csakhamar
tábornokká léptették el. 1687 április 27-én homonnai Dmgeth Krisztinát,
Drugeth György és Esterházy Mária leányát vette nül, kivel azonban alig

PORTÁLÉ A VOROSKÜI VARBAN.
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néhány hónapig élhetett együtt, mivel Károly herczeg, Szulejmán pasa
aagyvezir készüldésére, már július derekán a bajor választófejedelemmel
egyesülve, Eszék ellen indult, s így Pálffy Ferencz is táborba szállott.

A aug. L2-én Mohács és Nagy-Harsány között történt ütközetben a török
teljes vereségei szenvedett. A vert had üldözésére a fvezér Pálffy János
Karoly és Gondola lovasságát rendelte ki. Pálffy elbb a Dunának szorította

a törököket, majd az eszéki sánczok felé menekülk üldözéséhez fogott. Ekkor
történt, hogy Pálffy Ferencz, a ki mindenütt az üldözöttek sarkában volt,

Eszéknél, két menekül török golyójától találva, Pálffy János Károly f-
hadvezér-helyettes szemeláttára, holtan esett le lováról.

Özvegye utóbb Bercsényi Miklóshoz ment nül, de nem sokáig éltek
együtt, mert homonnai Drugeth Krisztina 1691 márczius 17-én, 36 éves
korában Tavarnokon elhalálozott.

Pálffy Ferencznek nem maradt utóda s így a családot a legidsebb és

a Legfiatalabb fiú, a kik mindketten nádori méltóságra emeltettek, terjesztette

tovább. Ekként a család jelenleg két fágra szakad, melyek közül Miklós
nádor az idsebb, János nádor pedig az ifjabb ág megalapítója.

A) Idsebb ág.

M
Z

ikfos

Se

n!do?'
Pálffy Milclós (szül. 1657 május 1-én). Tanulmányait Nagyszombatban

kezdte, de 1670-tl kezdve a pozsonyi iskolákban tanult. Erre az idre esik

Thököly felkel hadjárata, mely alatt a család si vára: Vörösk is a kuruczok
kezébe került, míg a várbirtokok a felkelk részérl gyakori pusztításnak
voltak kitéve. Atyja halála után (1679), Lipót király az özvegyet : született

Harrach Eleonóra grófnt, gyermekei nevelésével bízta meg, minek követ-
keztében a család Bécsbe költözött ; de Miklós, a ki már 1675-ben kamarássá
neveztetett ki, ott hagyván a bécsi udvari szolgálatot, a hadsereghez lépett át.

1667 április 19-én ezredes és Esztergom várának parancsnoka, 1688 szept.

1-én a saját költségén felállított magyar gyalogezred élén táborba szállott.

Ezután gyorsan emelkedett. 1690 május 30-án vezérrnagy lett, 1692

aug. 6-án altábornagy és kassai parancsnok, 1693 ápr. 7-én pedig fkamarás-
mesterré neveztetett ki. Midn 1693. év elején a hadmveletek a törökök
ellen ismét kezdetüket vették, Miklóst Croy Jen herczeg seregéhez rendel-

ték, mely sereg Belgrád visszafoglalását tzte ki czélúl.

Az ostrom-mveletek azonban lanyhán folytak, fleg, mivel Croy her-

czegnek nem volt kell tekintélye, s alvezéreivel, közöttük Heisslerrel, folyton

viszálykodott. Pálffynak jutott ekkor a feladat, hogy a viszálykodásokát lehe-

tleg kiegyenlítse és a hadseregben a fegyelmet ismét helyreállítsa. Serege

élén gyakori támadásokat intézett a vár ellen. Egy ily támadás alkalmával

történt, hogy Kaiserfelddel, az ostrom-mveletek tüzérségi vezetjével együtt

oly közel jutott a tzvonalhoz, hogy egy ágyúgolyó Pálffy mellett alig egy
arasznyira süvített el és Kaiserfeldet leterítette. Ugyanekkor Pálffy is súlyo-

san megsebesült a lábán. E sebe következtében járása egész életére bizony-

talan és nehézkes lett s így katonai szolgálatra alkalmatlanná vált. Beteg-

ségébl felépülvén, 1694 decz. 10-én Pozsony vármegye fispánja, 1700 aug.

2-án bels titkos tanácsos, 1701-ben koronar lett, mely méltóságában az

1715. évi országgylés megersítette. Azután a császári gyalogsági test-

rség parancsnoka lett és ugyanazon évben táborszernagygyá neveztetett ki.

Az 1703-ban kitört szabadságharcz alatt nevezetesebb szerepet nem játszott,

de a szatmári békekötés után mindegyre jobban eltérbe lépett. Még 1707

június 1-én táborszernagygyá, 1711-ben pedig Eleonóra császárn flovász-

mesterévé neveztetett ki.

Midn III. Károly király 1712. év elején a magyar trónt elfoglalta, a

Pálffy-család sarjai siettek t üdvözölni. Pálffy János, Miklós testvére, még
a szatmári békekötés napján írt az új királynak Barcellonába, és mikor a

király Bécsbe ért, már ott találta mindkét testvért, a fogadására egybegylt
furak közt.

A két testvér csakhamar megnyerte az uralkodó kegyét és a legfelsbb

elismerés, odaadó, h szolgálataikért,' nem késett sokáig. Miklós még 1712

márcz. 30-án az aranygyapjas rend vitéze, 1713 jan. 6-án, Erdcly György
elhalálozása után, országbíró lett és 1714 október 14-én nádorrá válasz-

tatott mes1

.
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^lint országbíró is részt vett az 1713 ápr. 19-én és ezt megelzleg
tartott azon titkos tanácskozásokon, melyek a Pragmatiea Sanctiót el-
készítették. Az 1722—23. évi országgylésen, mely a Pragmatiea Sanctiót
törvénybe iktatta, Csáky bibornokon és Károlyi Sándoron kívül tán legtöbbet
buzgólkodott az uralkodó család ni ágának örökösödési joga érdekében.
A király nagy örömmel fogadta e törvényt és nem is maradt hálátlan
megalkotói iránt. Még az országgylés folyamán, július hó 4-én, rendkívül
szívélyes hangú levélben ekként fejezte ki köszönetét: „Mein lieber alt und
krumber Palaián! — Weiss auch, dass ich das Meiste meinem Nikerl und
den Seinigen schuldig bin". (Kedves öreg, sánta palatínusom ! Tudom, hogy
Legtöbbet köszönhetek Miklósomnak és hozzátartozóinak.) (Fessler: Gesch.
d. Ungarn. X. 19.)

III. Károly király az országgylés berekesztése után, 1723 júl. 24-én,
Pirnitzben kelt elhatározásával, Pálffy Miklósnak nagybecs kerettel díszí-

A BAZIXI VÁRKASTÉLY MOSTANI ALAKJÁBAN.

tett arczképét küldte el, és a kamarától egyszersmind javaslatot kért Szent-

györgy és Bazin jószágok fell, a két testvér jutalmazása czéljából. Pálffy

Miklós és János azonban ekkor mégsem a szentgyörgyi uradalmat nyerték
adományul, hanem 1726-ban a bajmóczi uradalmat kapták 200,000 frt kegy-
adomány fejében. Szentgyörgyöt és Bazint csak 1734-ben szerezte meg a

család, oly kötelezettséggel, hogy az akkor kitörfélben lev háború költsé-

geihez 50,000 frttal járul. A királyi adománylevél azonban a család hségét
és szolgálatait külön kiemeli. (Millenn. Tört. VIII. k. 223. stb.)

Mint nádornak, fleg az országgylések alatt, fényes háztartása volt

és ilyenkor nagy pompát fejtett ki. Asztala messze földön híres volt. Nádor-
sága alatt szabályozták a neoaquisitica commissio mködését, mely a törö-

köktl visszafoglalt országrészekben a birtokviszonyok rendezésére volt

hivatva. Az 1715. évi X. törvényezikk három ily bizottságot rendszeresített.

Az egyiket Pozsonyban, a másikat Kassán és a harmadikat Zágrábban.
A pozsonyi bizottság elnöke a nádor lett. Ezenkívül 1723-ban még a m. kir.

helytartótanács és a hétszemélyes kir. tábla elnökségét is reá ruházták.

O vetette meg a mai országos levéltár alapját. Az 1723. évi ország-
gylés elrendelte a káptalanoknál és más hiteles helyeken, valamint egyes
magánosoknál található s az ország ügyeit érdekl iratok összegyjtését.
Pálffy Miklós nagy buzgalommal látott e feladathoz. Az rendeletébl
válogatták ki a kir. kamaránál lev iratokat az országos levéltár részére és

az egyes családoktól is sokat szedtek össze. Az új országos levéltár szék-
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János ezredes.

Ferencz-
Rudolf-

Lórincz.
a máltai
lovagrend

vezérrnagya.

Károly József
alezredes.

Lipót József
Ignácz ezredes .

helye Pozsony Lett. E levéltárban a nádor is gyakran megfordult, a ki szintén
nagy érdekkel kutatóit hazánk történetének emlékei között.

Élete alkonyán sokat betegeskedett. A köszvény bántotta s ezért mind-
inkább visszavonult a nyilvános szereplés terérl, míg végre 1732 február
20-án Pozsonyban elhunyt.

Kora Ifjúságában Bécs felmentésénél, Párkánynál, Esztergomnál és
Szalánkeménnél (1691), mindmegannyi gyztes csatában vett részt, és
Belgrádnál történt megsebesüléséig, élete folytonos táborozás volt. Nem volt
oly szívós és mozgékony, mint öcscse János, a ki férfi-erejét mindvégig
megtartotta. Megsebesülése után fényes hadi pályája félbeszakadt, de ekkor
a tudományokban keresett szórakozást.

Bél Mátyás, korának legkiválóbb, sokoldalú tudósa, hatalmas pártfogót
nyert benne. Müvei kiadásában anyagilag is jelentékenyen támogatta, st
részére Károly királytól nagyobb kegydíjat eszközölt ki.

Családi élete rendkívül boldog volt. Nejétl, báró Weiehs Katalintól, a
kit 1680 november 24-én vezetett oltárhoz, 9 gyermek származott: Lipót:
Eleonóra Mária Terézia, gróf Abensperg és Traun Ferencz Antalné; Mária
Erzsébet Filippina, gróf Buquoy-Longueval Károly kapitány neje; János;
Ferencz Rudolf Lrincz : Károly; Ferencz Henrik: Karolin, férjezett gróf Rog-
gendorf Lajosné és Mária Antónia Ernestina, gróf Weissenwolf Antal neje.

Fiai közül csupán a legidsebbnek maradtak utódai; de csodálatos véletlen,

hogy majdnem mindnyájan, a kik közülök férfikort értek el, a csatatéren
lelték halálukat. János (szül. 1685 június 25-én), mint ezredes és Savoyai
Jen herezeg hadsegéde, 1716-ban Péterváradnál esett el, a törökök elleni

ütközetben. Ferencz Rudolf Lörincz (szül. 1686 augusztus 11-én Bécsben),
pápai felmentéssel 1693-ban a máltai lovagrendbe lépett és egész a vezér-

rnagyságig emelkedett. Mikor a franczia király és a Habsburgok közötti

régi versengés következtében, a lengyel király-választás újabb háborúra
szolgált ürügyül, Pálffyt Olaszországba rendelték, hol mint egy magyar
gyalogezred parancsnoka, 1734 június 29-én, is részt vett a Párma melletti

ütközetben.

Ebben a csatában a Pálffyak közül egyszerre hárman küzdöttek. János
horvát bán és a késbbi nádor fia Miklós, a ki halva maradt a csatasíkon;

ennek idsebb testvére Károly, öcscse haláláról értesülve, ellenállhatatlanul

tört az ellenségre s halálmegvetéssel osztogatta öldökl csapásait. De Ferencz

tüntette ki magát legjobban. Keresztülvágván magát a csatarenden, egészen

az ellenséges táborig hatolt s bár több sebbl vérzett, mégis életben maradt

;

a további katonai szolgálatra azonban képtelenné vált. Itáliából visszatérve,

sebei következtében, 1735 márczius 24-én Stomfán elhalálozott.

Testvére: Károly József, 1687 augusztus 16-án született. Szintén hadi

pályára lépett; cs. kir. kamarás, majd az Althan-féle ezredben alezredes

lett. Részt vett az 1716— 17-iki hadjáratokban. 1717 augusztus 16-án Belgrád

ostrománál súlyosan megsebesült, Pestre vitette magát, hol 1720 június 13-án

meghalt, A következ fiú: Feiencz Henrik Antal (szül. 1688 augusztus 17-én)

1689 május 17-én, csecsem korában Bécsben hunyt el. Az utána következ
két fitestvér: Nándor Tilmos Zsigmond és Lajos, az elbbi szül. 1690 decz.

17-én Bécsben, az utóbbi szül. 1692. május 17-én, szintén kiskoruan hunytak
el, még pedig Nándor 1694 február 23-án, Lajos 1693 május 17-én.

Miklós nádor legidsebb fia Lipót József Ignácz volt, (szül. 1681 okt,

15-én), kit mint ezredest, az 1703-ban Savoyai Jen vezérlete alatt álló

sereghez rendeltek. 1704 augusztus 13-án Hochstadt és Blindheim között, a

Duna völgyében vívott véres csatában, a lovassági roham alatt, lefordult

lováról, minek következtében az utána vágtatok elgázolták, úgy hogy egész

életére nyomorék lett. Meghalt 1720 márcz. 27-én Bécsben. Holttestét az

augustinusok templomában helyezték örök nyugalomra, Neje: Des Souches

Mária Antónia grófn volt, a kit 1708 június 18-án vett nül, (szül. 1683

január 13-án, megh. 1750 augusztus 18-án). E házasságából 9 gyermek szü-

letett: Mária Francziska (szül. 1709, megh. 1709); Miklós: Mária Jozefa (szül.

1712, megh. 1721); Mária Antónia (szül. 1713); Mária Auguszta (szül. 1714,

megh. 1793), férje gróf Kinszky Ferdinánd, Csehország kanczellárja ; Pál

(szül. 1713, megh. 1716); Lipót Emánuel Tamás (szül. 1717, megh. 1718) és
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Rudolf. A fiuk közül Miklós nádor ágát, mind a három fiú, Miklós, Lipót és

Rudolf terjesztették tovább.
a) Miklós vonala.

Miklós, Vörösk várának örökös ura, 1710 szeptember 4-én Bécsben
született. 1732-ben cs. kir. kamarássá, 1734 január 16-án magyar fudvar-
mesterré neveztetett ki. Hivataloskodását 1739 október 7-én kezdte meg, a
m. kir. kanczellária tanácsosaként. 1745-ben I. Ferencz római német császár,

birodalmi titkos tanácsossá, Mária Terézia királyn, 1746 június 4-én val.

bels titkos tanácsossá nevezte ki, 1758 márczius 15-én Magyarország fkan-
czellárja lett és 1759 november 19-én az aranygyapjas rendet kapta.

Mint kanczellár a magyar rendi élet és az si kiváltságok fenmaradá-
sáért küzdött és e tekintetben teljes összhang uralkodott közte, Batthyány
Lajos nádor és gróf Grassalkovich Antal kamarai elnök között. Midn a

kanczellári állást elvállalta, terjedelmes emlékiratot nyújtott át Mária- Terézia

királynnek, (Pálffy Miklós emlékiratai Magyarország kormányzásáról. Kiadta
Marczali Henrik), melyben határozottan megjelölte azokat az irányelveket,

melyeket hivataloskodása alatt követni akart. Emlékiratát Magyarország köz-
állapotainak alapos ismerete, rendkivüli éleslátás s óvatosság jellemzik. Különös
figyelmébe ajánlja a királynnek, hogy a nemzeti érzelmeket és az esetleges

elítéleteket kímélni kell; különösen ügyelni kell a nemzet jogaira, s ezért

a minisztereknek nem szabad a királyi tekintélyt oly czélok elérésére fel-

használni, melyek sem a törvénynyel, sem a lehetséggel össze nem egyez-
tethetk. A törvényhozás terén felvl az si alkotmány fenntartását jelöli

meg, melyen ott, a hol kell, javítani lehet; egyúttal felveti a magánjogi
kódex megalkotásának szükségét, melynek czélja a birtokviszonyok rendezése.

Nagy óvatosságot ajánl az adóügyekben is. Mindenekeltt új felmérést és

adóösszeírást tart szükségesnek, mely munkálatok megbízható magyar embe-
rekre, volnának bízandók. Felveti a papság megadóztatásának eszméjét is és

erre Róma hozzájárulását óhajtja megnyerni. Vallási ügyekben is megjelöli

a követend eljárást, a protestánsokkal és görög-keletiekkel szemben is. Habár
ebben az emlékiratban a XVIII. század állambölcselinek hatása kétségkívül
föllelhet, tagadhatatlan, hogy ers nemzeti érzés vonul végig rajta.

Pálffy kanczellárnak, hivataloskodása kezdetén, nagy befolyása volt a

kormányzatra. A királyn az tanácsára igyekezett a magyar nemességet

Miklós vonala.

Miklós
fökanozellár.
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Károly herczeg,

Miklós insur-

rectionális

parancsnok.

mindjobban lekötelezni. Nagy része volt a magyar nemesi testrség felállí-
tásában és királyi biztosként eskettette fel 1760 szept. 28-án Pozsonyban
a nemesi testrséget.

De a bécsi udvar hangulata megváltozott. Batthyány kegyvesztett lett

és Pálffyt a királyn 1762 november 27-én mentette fel állásától. Helyökbe
hivatalnok-emberek léptek, a kik a német kormányhivataloknál kezdték
pályájukat.

Az 1764. évi országgylés azonban az új hivatalnokoknak nem hozta
meg a várt sikert és így a királyn ismét igénybe kívánta venni Pálffy
szolgálatait, kit az országgylés berekesztése után, 1765 április 27-én, ország-
bíróvá nevezett ki. Ebben az új méltóságában nagyfontosságú tevékeny-
séget fejtett ki, különösen az úrbér szabályozása tárgyában kibocsátott ren-
delet körül. Mária Terézia királyn, ki az úrbér szabályozására nagy súlyt
helyezett, még az országgylés folyama alatt felhívta Festetich Pál gróf
kamarai alelnököt egy úrbéri szabályzat kidolgozására; de idközben Pálffy
neveztetvén ki országbíróvá, Raab udvari tanácsos készítette el a szabályzat,
legnagyobb részét, mely így 1765 július 10-én bocsáttatott ki. Hogy mennyire
érdekldött a királyn e fontos rendelet iránt, mutatják azok a levelek,
melyeket e tárgyban az új országbíróhoz intézett. II. József, érdemeinek el-

ismeréséül, 1769 július 20-án a szent István-rend nagykeresztjét adományozta
neki. Meghalt 1773 február 6-án Bécsben. Tetemeit február 13-án Malaczkán
tették örök nyugalomra.

Nejétl: született Althan Mária Anna grófntl, kivel 1733 január 11-én
lépett házasságra, nyolez gyermeke született: Mária Antónia (szül. 1733.

;

meghalt 1806.), Los Rios Ferencz marchese neje; Károly ; Mária Anna Jozefa
(szül. 1747.), gróf Esterházy Jánosné; Terézia Jozefa (szül. és megh. 1749.);

Jozefa Francziska (szül. 1750., megh. 1752.); Pál (szül. és megh. 1752.);
Francziska Serafin (szül. 1753.), férje gróf Batthyány Lajos; Mária Terézia

férjezett gróf Zichy Istvánné.

Károly, Vörösk várának örököse, Detrek és Heidenreichstein ura,

Bécsben született 1735 október 1-én. Hivatalos pályáját az alsóausztriai cs.

kir. törvényszéknél kezdte, majd 1757-ben a cs. kir. udvari kamara szolgá-

latába lépett; 1762 deczember havában cs. kir. udvari tanácsos, 1774-ben
a kamara alelnöke lett s ugyanezen év július 18-án val. bels titkos taná-
csosi méltóságot nyert. 1777-ben a magyar kir. udvari kanczelláriához helyez-

tetett át, alkanczellári minségben. A következ évben (1778.), a kitörfélben
lev bajor örökösödési háború miatt, II. Józsefhez küldetett, a ki ekkor a
császári sereggel Bajorországban táborozott. 1779 márczius 12-én Zemplén
vármegye fispánja lett és e méltóságába ugyanez év július 7-én iktatták be
Sátoraljaújhelyen. 1780 június havában a budai magy. tud. egyetem meg-
nyitásán királyi biztosként vett részt. II. József trónraléptével mindegyre
nagyobb befolyást nyert az országos ügyek vitelében. Gróf Esterházy Ferencz
halála után (1785.), az 1782 óta egyesített magyar- és erdélyországi kanczellária

élére neveztetett ki és e rendkívüli fontos és felelsségteljes állásban, az ural-

kodó teljes megelégedését és elismerését vívta ki.

II. József császár, 1782 november 18-án, sajátkez levelével, az arany-

gyapjas rendet küldte neki, 1783 augusztus 14-én pedig magyar fudvar-
mesterré nevezte ki. 1787-ben a Szent István rend nagykeresztjét kapta.

A II. József halála után egybehívott országgylésen, tapintatos fellépésével,

rendkívül megnyerte a rendek tetszését, fleg az országgylés berekesztése

alkalmával márczius 13-án mondott beszédével, mely nyomtatásban is meg-
jelent. 1791 május 14-én, Pálffy János halála után, Pozsony vármegye örökös

fispáni és a pozsonyi vár örökös kapitányi méltóságába iktattatott be. Midn
1807-ben nyugalomba vonult, I. Ferencz, ki elzleg már a Szent István rend

gyémántcsillagát adományozta neki, ugyanez évi november 1-én, elsszülött-

ségi joggal, osztrák herczegi rangra emelte. (A herczegi czímer, a herczegi

korona és palást alatt, a grófi czímerrel mindenben megegyez.) Meghalt
1816 május 25-én Bécsben.

Nejétl, Lichtenstein Mária Terézia herczegntl, kivel 1763-ban lépett

házasságra, származott két fia, az idsebb, vagyis a detreki ágazatot alapí-

totta. Ifjabb fiát MiMóst (szül. 1765 deczember 3-án Bécsben) a souv. máltai
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lovagrend tag-ját, 1797-ben a dunán-
inneni felkelt nemesség parancs-

nokává választották meg. Elesett,

mint vezérrnagy, 1800 május 26-án

a Massena vezérlete alatt álló fran-

eziák ellen, a Vorragionál, az aostai

völgyben vívott ütközetben. Hlt
tetemeit Torinóban a ferenezren-

dieknél helyezték örök nyuga-
lomra. Halálát maga a fvezér:
báró Melas tudatta a családdal és

e levelében nagy elismeréssel emlé-

kezik meg az elhunyt hsiességérl.
Idsebbik fia: József Ferencz,

a ki 1816-ban a herczegi rangot

örökölte, 1764 szeptember 2-án

Bécsben született. 1802-ben val.

bels titkos tanácsos, majd a kir.

helytartótanács, azután a m. kir.

kanczellária titkára, utóbb tanácsosa

s eladója volt. 1808—1809. évek-
ben Pozsony vármegye fispáni
helytartója, 1825—27 között örökös

fispánja, mely utóbbi méltóságába
aug. 16-án iktatták be. Nem sokáig

ült a fispáni székben, mert 1827

ápr. 13-án Pozsonyban meghalt.

Holttestét — végakaratához képest '

— Bátorkesziben (Esztergom várm.)

tették örök nyugalomra.
Józsefnek Hohenfeld Karolin

grófntl három gyermeke született:

Antal Károly, Miklós és Anna Mária
(szül. 1804. április 19-én), férjezett

gróf Sehönfeld Adolfné. A herczegi

szállott.

Antal Károly (szül. 1793 február 26-án) a diplomacziai szolgálatba lépett.

1821—28-ban a belga, majd a szász királyi udvarnál mint meghatalmazott
miniszter és renkívüli követ mködött. Számos kitüntetésben volt része.

Az aranygyapjas rend vitéze, valóságos bels titkos tanácsos, cs. kir. kama-
rás, a belga kir. Lipótrend nagykeresztese, az orosz Wladimir és a bajor

kir. koronarend tulajdonosa. Neje : Kaunitz-Rittberg Leopoldina Dominika
Priska grófn, herczeg Kaunitz Alajos és Weissenwolf Francziska grófn
leánya, kivel 1820 január 15-én lépett házasságra, ele gyermekei nem ma-
radtak és így a herczegi czím, 1879 november 24-én bekövetkezett halálá-

val, Miklós testvérének legidsebb unokájára, Miklós Antalra szállott.

Antal Károly testvére, Miklós (szül. 1797 jan. 7-én) a katonai pályára
lépett. Olaszországi szolgálata alatt a szicziliai királytól az egyesülési Szent-
György-rend lovagkeresztjét, majd a brazíliai Avizi Szent Benedek-rend
keresztjét kapta. Mint lovassági százados nyugalomba vonulván, élete virágá-

ban, 1830 augusztus 6-án, egy vadászat alkalmával történt véletlen lövés

következtében elhunyt.

Neje: Rossi Terézia grófn (szül. 1805.) cs. kir. palotahölgy, gróf Rossi
Joakim Sándor szardíniái kir. követ és gróf Althan Mária Jakobina leánya,
kivel 1822 deczember 12-én kelt eg3rbe, mely házasságból öt gyermek
született: Terézia (szül. 1824, meghalt 1879.), férjezett gróf Schaffgotsche
Fri.syesné; Karolina (szül. 1825, meghalt 1826.); Pál Antal; Antal József

(szül. 1829, meghalt 1867.) és Miklós, a kik közül családot csak Pál Antal
és Miklós alapítottak.

Pál Antal (szül. 1827 június 27-én Bécsben, meghalt 1866 április 4-én)
a Szent István-rend vitéze. Ifjúkorában a hadseregnél szolgált, melytl

PÁLFFY KÁROLY GRÓF.

czím legidsebb fiára Antal Károlyra

József
Ferencz
fispán.

Antal Károly
nagyküvet.

Miklós
százados.

Pál Antal
kapitány.
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Miklós Antal
herczeg.

Miklós
honvéd-
rnagy.

Lipót
vonala.

Lipót
fhad pa-
rancsnok.

kapitányi rangban megvált. 1855 május 8-án nül vette Károlyi Geraldina
grófnt, gróf Károlyi István és gróf Esterházy Francziska leányát.

Pál Antalnak hét gyermeke volt: Francziska Mária Romána Leopoldina
Henriette grófn (szül. L856 július 9-én), csillagkeresztes palotahölgy, férje

tolnai gróf Festetich Pál, kivel 1883 okt. 20-án Malaczkán kelt egybe ; Anna
Mária Terézia Geraldina grófn (szül. 1858 február 19-én Bécsben) ; Geraldina
Terézia Gabriella (szül. 1859. szept. 5-én Malaczkán), csillagkeresztes palota-

hölgy, 1881 július 17-én Malaczkán férjhez ment nagykárolyi gróf Károlyi
Gyulához (megh. 1890 november 23-án) ; Miklós Antal (szül. 1861 november
11-én), herczeg, kirl alább emlékezünk meg ; Margit Mária Terézia Gabriella

(szül. 1803 júl. 10.), férje: gróf Wenckheim István, kivel 1887 aug. 22-én
Malaczkán lépett házasságra; Sándor (szül. 1865 jan. 11-én), cs. és kir.

kamarás, követségi tanácsos; Paula Mária Klára Barthelemy (szül. 1866 aug.

24-én Malaczkán), férje: wichnitzi és tettaui Kinsky Rudolf gróf.

Miklós Antal herczeg (szül. Malaczkán 1861 november 11-én). Egyéves
önkéntesi szolgálatának teljesítése után tart. hadnagy lett a 7. számú cs.

és kir. huszár-ezredben, majd fhadnagygyá és utóbb kapitánynyá léptették

el. Jelenleg a 6. számú m. kir. honvédhuszár-ezred szolgálaton kívüli állo-

mányához tartozik. 1885 febr. 15-én Budapesten házasságra lépett Zichy
Margit grófn csillagkeresztes palotahölgygyei (gr. Zichy Pál Ferencz és

göncz-ruszkai gróf Korniss Anna csillagkeresztes hölgy leányával). A ma-
gvai- frendiháznak örökös jogon tagja, a gróf Pálffy Páltól 1653-ban

alapított elsszülöttségi hitbizomány haszonélvezje. 1885-ben cs. és kir.

kamarás, 1902-ben a val. bels titkos tanácsosi méltóságot nyerte ós 1900-ban

az aranygyapjas rend vitéze lett. A frendiházban a közjogi és a törvény-

kezési bizottság tagja.

Pál Antal gróf testvére Miklós gróf (szül. 1831 január 28-án,

meghalt 1884 jan. 20-án Drezdában), m. kir. honvédrnagy,
neje : Pleszovice-Fredro Henriette (szül. 1844 júl. 19-én), kivel

1864 jún. 16-án Lembergben kelt egybe. E házasságból két

gyermek született: Marietta Antoniette Paulina (szül. 1866

május 29-én Malaczkán), apácza a Jézus

Szent Szivérl nevezett kolostorban Buda-

pesten, és László Miksa Henrik (szül. 1867

nov. 29-én), cs. kir. kamarás és tart. f-
hadnagy a 3. számú cs. és kir. huszár-

ezredben. Neje Borzecki Henrietta (szül.

1874. október 18-án), kivel 1896. szeptem-

b er 14-én lépett házasságra.

Jelenleg Gönczön (Abauj-

megye) lakik.

b) Lipót vonato.

Pálffy Lipót, Vörösk vá-

rának és Stomfának örökös

ura, 1716-ban Bécsben szü-

letett. sei példáját követve,

katonai szolgálatba lépett.

1734 jan. 13-án Károly ki-

rály ezredessé és egy magyar
gyalogezred parancsnokává

nevezte ki és az ezred kiké-

peztetését is reá bízta. 1741

július 6-án Mária Terézia ki-

rályn vezérrnagygyá lép-

tette el, 1752 júl. 12-én pe-

dig tüzérségi tábornok lett,

1758 júl. 26-án koronar,még
ugyanez év szept. 15-én val.

bels titkos tanácsos. 1760

okt. 9-én tábornagy, 1763

pálffy miklós herczeg. márczius 8-án Magyarország

i
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fhaclparanesnoka lett, mely állás akkoriban 10.000 frt javadalommal járt.

1765 január 28-án a Szent István-rend nagykeresztjét kapta. Meghalt 1773

április 9-én Pozsonyban.
Waldstein Mária Jozefa grófnvel kötött házasságából, kivel 1739 jan.

"20 án kelt egybe, nyolcz gyermeke született. Lipót; Miklós (szül. ós megh.
1740); Karolin (szül. 1739, meghalt 1799), gróf Korniss Mihályné ; Antónia
(szül. 1742), Auersperg Richárd grófné; Júlia (szül. 1744, meghalt 1750);

Mária Jozefa (szül 1747, meghalt 1747) ; Pál (szül. és megh. 1750) és József

Péter (szül. és meghalt 1751).

Lipót 1739 okt. 24-én Stomfán született. Tanulmányai befejeztével udvari LiPót fispán,

szolgálatba lépett. 1759-ben cs. kir. udvarnok, 1762-ben a m. kir. udvari
kenezelláriánál udvari tanácsos, 1772 jan. 1-én államtanácsos lett. Mária
Terézia királyn 1775-ben Csongrád vármegye fispáni székét ajánlotta fel

neki és e méltóságába gróf Batthyány József kalocsai érsek nagy ünnepély-
lyel iktatta be. Ugyanekkor m. kir. fudvarmester lett. 1780-ban, Mária
Terézia királyn halálával, lemondott fispáni állásáról s egy idre birtokaira

vonult vissza. Midn azonban II. József törvénytelen rendeletei felkeltették

az általános elégületlenséget, Csongrádban megtagadták a török háború
folytatásához szükséges hadisegélyt és a vármegye ellenállásával szemben
a királyi biztos is tehetetlennek bizonyult, Pálffy 1790 elején ismét elfog-

lalta a csongrádi fispáni széket s jelentékenyen közremunkált a forrongó
kedélyek lecsillapításában. Fispáni méltóságáról 1796-ban végleg megválván,
Bécsbe költözött, hol 1799 okt. 4-én meghalt.

1762 július 12-én vezette oltárboz Daun Terézia grófnt, Daun Lipót
gróf, thianoi berezeg leányát, mely házasság révén utódai a Pálffy-Daun
nevet s a thianói (teanoi) berezegi czímet örökölték.

E házasságból tíz gyermek született: Ferencz (szül 1763, megh. 1803)
cs. kir. kamarás, görczi kormányszéki tanácsos; Lipót József (szül. 1765,

megh. 1788), papi pályára lépett; Károly (szül. 1767, megh. 1823), a gróf
Erddy-féle huszárezredben kapitány, majd mint rnagy nyugalomba vonult

;

Mária Terézia (szül. 1768), férje gróf Nádasdy Lipót ; Ern (szül. 1769, megh.
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L832 qov. 30-án Hernalsban), cs. kir. kamarás, a souver. máltai lovagrend
tagja, elbb a Gyulay-fóle gránátos-ezredben kapitány, 1827-tól kezdve a
család seniora volt; Jozefa (szül. 1771, megli. 1772); Domonkos (szül. 1772,
megh. 17/2).

Nándor (szül. 1774 febr. 1-én). Tanulmányait Bécsben végezte, azután
udvari, majd diplomácziai szolgálatba lépett ; ettl megválva, val. bels titkos
tanácsos lett. 1834-ben Pozsony vármegye fispánja, mely tisztségrl 1835-ben
mondott le. Megh. 1840 febr. 4-én. A XIX. század elején a bécsi frangú
társaság egyik els gavallérja volt. A tudomány és a mvészet iránt rend-
kívül nagy elszeretettel viseltetett és az egyik bécsi szinháznak (Theater
an der Wien) éveken át igazgatója is volt. Hernalsban óriási áldozatok árán
oly díszkertet alkotott, hova Európa minden részébl hozatott dísznövényeket.
E meseszer kertben épített háza gyakori mulatságoknak volt színhelye.
Kertjében a fúri körök, st az uralkodó család tagjai is gyakran megfor-
dultak és Mária Luiza, Napóleon császár neje is gyakran felkereste.

Fülöp (szül. 1774). Mint önkéntes a Mihalkovits-ezredbe lépett, hol
nemsokára kapitányságra emelkedett. Lipót, Ern és Károly testvéreivel együtt
1794-ben Landreey (ma Landrecies) bevételénél küzdött a francziák ellen, a
hol a július 17-iki roham alkalmával, vitézül küzdve, elesett.

A testvérek közül csupán Lipót (szül. 1764) alapított családot. Katonai
pályára lépett és elször a Sechahim-féle lovasezredben hadnagy, majd
1779-ben fhadnagy, 1785-ben a Graeven-féle huszár-ezredben kapitány lett.

1790-ben rnagyi ranggal a m. kir. testrséghez lépett át, de csakhamar a
Cavanagh-féle vasas-ezredhez került, hol 1793-ban alezredes, 1796-ben ezre-

des lett. Ezredével végigküzdötte az 1793. évi hadjáratot a francziák ellen.

1799-ben vezérrnagygyá neveztetett ki és 1810-ben dandártábornoki ranggal
nyugalomba vonult. 1816-ban bels titkos tanácsos, majd Károly herczeg
halála után Pozsony vármegye örökös fispánja s a pozsonyi vár örökös
kapitánya lett, mely méltóságába 1822 aug. 19-én iktatták be. Megh. 1825

febr. 24-én Pozsonyban. Mint hadtudományi író is maradandó emléket hagyott
maga után.

Jochensteini Jöchlinger Karolina bárón (született 1778 április 15-én,

megh. 1881 április 1-én). cs. kir. csillagkeresztes hölgytl két gyermeke
született; Ludovilca (szül. 1805, megh. 1866 január, Pesten), Vásonki gróf

Zichy Györgyné és Nándor Lipót (szül. 1807 decz. 2-án Pozsonyban), kit

alig 28 éves korában Pozsony vármegye fispáni helytartójává neveztek ki,

mely állásában 1847-ig közmegelégedésre mködött. Ugyanez évben a val.

bels titkos tanácsosi méltóságot kapta, ezenkívül cs. kir. kamarás, I. oszt.

spanyol grand és rivolai rgróf lett. A Daun-család 1851-ben József salzburgi

prépostban kihalván, nagyanyja : gróf Daun Terézia teanói herczegn révén, a

gróf Daun-féle hitbizomány haszonélvezete reá szállott. 1853 márczius 11-én

kelt legfelsbb elhatározással engedélyt nyert arra, hogy a Daun-család
nevét és czímerét használhassa, míg 1875 decz. 30-án kelt legfelsbb elhatá-

rozással a teanói herczegi czímnek a birodalmi tanácsban képviselt tartomá-

nyokban való használatára is engedélyt ka-

pott, mely herczegi czímet gróf Daun Wirich
tábornagy 1709-ben, illetleg 1711-ben nyerte a

teanói (thianói) hbérrel egyetemben. 1879 jan.

23-án nejétl, berezeg Lobkovitz Szidóniától

származott fiaival együtt engedélyt nyert arra,

hogy a herczegi czímet Magyarországon is

viselhesse.

Az egyesített czímer az 1879. évi oklevél

magyar szövege szerint a következ : ..Egy

álló kék vitézvért, hosszában és keresztben

fels kék és arany, s alsó arany és kék négy

mezre osztva: herczegi süveggel koronázott

kék középvérttel, melynek talapzatából két

czinfedel toronyból álló és czinezett (vagyis

ormozott) középfallal összekötött ezüst vár

a pílffy-daun czímer. fekete kapuval . és ablakokkal nyúlik fel; a
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tornyok között kiterjesztett szár-

nyúezüst sas lebeg. A fpaizs els
és negyedik kék meziben, talap-

zatból zöld hármas-hegy, s ebbl
aranykülls felkérek emelkedik,

melyen jobbrafordult tízágú arany-

szarvas ágaskodik; a második és

harmadik arany-mez mindegyike
félszögesen font hat vörös fszélén
régi aranylombozatú grófi korona
és ezen két koronázott, nyílt lovag-

sisak nyugszik ; a jobb sisak ko-
ronájából, befelé fordított tízágú

arany-szarvas n ki, míg a má-
sodik koronán herrnelinprémzet
ezüstgombos, kerek vörös kalpag
uyugszik, melyre három strueztoll

van feltzve. A vért mindkét ol-

dalán, rézszín lépcsn, vörös

nyelv két aranyoroszlán áll, a

jobboldali : kék-ezüst koezkázatú

harczjátéki lándzsát tart maga
eltt, melyre kifelé lobogó fehér

zászlócska van ersítve és ebben
is kék paizs látható, két vörös

vonallal átvágott (a rajz szerint

arany) fels széllel és három-há-
rom hullámzó ezüst-póznával; a

vértecske fölött fekete góth betk-
kel e név „Aldenburg" és alul

..Hédervár
11

olvasható. A másik
vérttartó is hasonló, de kék-
arany koezkázatú harczlándzsát

emel fehér zászlócskával, melyben három hullámzó fehér póznától átvágott

kis pajzs áll, fölötte e név: „Poth" és alul „Konth" van jegyezve. Az egészet

hermelin-prémmel bélelt, herczegi süveggel díszített s arany-szegélyzetekkel

és zsinórokkal ékített biborpalást veszi körül."

Pálffy-Daun Nándor Lipót, az ötvenes években Bécsben tartózkodott ^üWng^ua
1 '

és sokat tett Bécs város szépítése érdekében, mely érdemeiért díszpolgárrá

választották meg. Tulajdonosa volt a stomfai (borostyánki) uradalomnak,
melyet az 1868. évben a gróf Károlyi-családdal a vasmegyei surány-patyi

uradalommal elcserélt; majd ennek ellenében a stübingi (stájerországi) bir-

tokot szerezte meg, a melynek várkastélya arról nevezetes, hogy a Hohen-
zollernek rajnamelléki Stolzenfels várának a mintájára épült. 1879-ben a
pozsonyi grófi rang és a Pálffy-család seniorátusa örökségkép reája szállván,

az ország zászlósai között foglalt helyet. Meghalt 1900 deczember 8-án
Stübing várában.

Neje: herczeg Lobkowitz Szidónia (szül. 1812 február 13-án, megh. 1880
június 20-án Stübing várában), kivel Eisenberg várában kelt egybe. E házas-
ságból öt gyermek született: Lipót Károly Nándor; Vilmos Károly Yincze;

György; Mária Gabriella (szül. 1841 augusztus 19-én, megh. 1867 június
23-án), férje: gróf Thum-Valle-Sassina-Corno-Vercelli György Frigyes (szül.

1834 márczius 29-én, megh. 1879 június 2-án), cs. kir. kamarás és rnagy;
végül Károly Miklós Hugó (szül. 1844 június 30-án), a pápa szentsége titkos

kamarása.
Lipót Károly Nándor 1834 november 21-én született. Ifjúságát Stomfán ^n^""^

a szüli háznál töltötte. Els nevelje a késbbi nagynev történetíró, Ipolyi .
had,níH.leti

Arnold püspök volt, a ki 1864 végéig tartózkodott a családnál. Ezután Lipót
a bécsújhelyi katonai akadémiába ment, de ebben az idegen légkörben is

megrizte magyarságát és nemzeti érzületét, mely miatt tömérdek össze-

ütközése volt az ottani növendékekkel. Kedves költje Petfi volt, kinek

PÁLFFY-DAUN NÁNDOR LIPÓT TEANÓI HERCZEG.
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mveil csak lopva olvashatta. Az elöljáróság egy ízben, e költemények olva-
sása alkalmával, tetten érte és ezért szigorúan megbüntette. Hazafias nyilat-
kozatai miatt tanárai lázadóként szokták emlegetni; de fényes tehetsége és
szorgalma csakhamar megszerezte számára a tiszti bojtot. Ifjú korában nagy
gondot fordított a testi nevelésre s mint hadnagy a legjobb vívó, löv,
kitn lovas és tánczos hírében állott. 1853-ban hadnagy lett a Schwarzen-
berg-féle lovas-dzsidásezredben, mely akkoriban Gyöngyösön áUomásozott.
L854-ben mint fhadnagy a 6. számú huszárezredhez helyeztetett át. Ebben
az idben kezdte tanulmányozni Széchenyi István mveit, melyeknek hatása
alatt csak hamar Széchenyi eszméinek egyik zászlóvivje lett. 1857-ben Bécsbe
illeni a hadiiskolába, 1859-ben kapitány lett a gróf Radetzky-féle huszár-
ezredben, majd Károly Ferdinánd fherczeg mellé került segédtiszti min-
ségben. A villafrancai békekötés után visszatért Magyarországba. Erre az
idre esik bizalmas ismeretsége Széchenyi Istvánnal, a kit döblingi magá-
nyában gyakran felkeresett. 1860 tavaszán, az olasz-római háború küszöbén,
áthajózott Anconába, hol kardját a pápának ajánlotta fel. A hadtudományban
való jártassága itt is kiváló szerepkört biztosított neki, mert csakhamar
Lamoriciére tábornok mellé osztották be rnagyi ranggal, és késbb a had-
mveleti irodának fnöke lett. Erdemei elismeréséül a vitézségi arany érmet
nyerte. 1860 szén visszajött Magyarországba s Pozsony vármegye november
17-én megtartott közgylésén aljegyzvé választotta meg. Ers szellemi túl-

erltetés következtében azonban annyira megbetegedett, hogy hosszabb ideig

le kellett mondania a közszereplésrl. 1863—68-ig Stomfán tartózkodott.

Miután azonban szüli Stübing várába költöztek, Gráczban telepedett le;

de tettvágyó lelke itt sem hagyta pihenni. Gráczban magyar olvasó-egyletet

alapított, majd a festészetre adta magát. 1868-ban Vilmos öcscsével külföldre

ment és együtt beutazták egész Nyugot-Európát. Parisban 14 történeti képet

festett. Visszatérve Magyarországba, 1879 szén Erkel Elek és Lukácsi
Sándor operettjeihez, a népszínház részére, korh jelmezeket tervezett s az

ezredéves ünnepélyhez 14 albumlapot rajzolt. 1881 október 4-én Deregnyn
nül vette Lónyay Olgát, vásárosnaményi és nagylónyai Lónyay Gábor leg-

ifjabb leányát. 1882-ben Budapestre költözött. 1883-ban baja súlyosbodván,

A STÜBINGI VÁRKASTÉLY.
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Hallba ment, de augusztus havá-
ban visszatért Berkeszre, hol foly-

ton betegeskedve, visszavonultan
élt, míg 1884 szeptember 22-én a
halál megváltotta szenvedéseitl.
Az olaszországi hadjáratokról egy
munkát írt és számos czikke jelent

meg az Oest. Mit. Zeitungban.
Lipótnak gyermekei nem ma-

radta k. Az terve volt a család

történetének megírása , a mely
eszmét, közbejött halála miatt,

meg nem valósíthatta, de öcscse
Vilmos, 1885. év január havában,
a grófi családnak évenként tartani

szokott családi közgylése elé

azzal a javaslattal lépett, hogy a
Pálffy-Codex megindíttassék. Az
erre a czélra történt elkészületnek
köszönhet a jelen dolgozat, míg a

..Pálffy-Codex" kiadása késbbi
idkre van fenntartva.

Lipót Károly Nándor kisebb
dolgozatai leginkább a „Fvárosi
Lapok"-ban jelentek meg. Mimkái
még: Legrégibb magyar harczok,
1871. — Magyar emlékek külföl-

dön, 1867. — Régi hazai építé-

szet, 1871. — A Fénykor, Daliás
idk, 1880. — Kéziratban maradt: „Az öreg jó Toldi utazása Magyarország-
ban", melyben az ötvenes évek kormányrendszereinek intézkedéseit s általában

a Bach-rendszert maró gúnynyal ostorozza. Könnyen érthet, hogy az akkori

viszonyok között e m nyomtatásban nem láthatott napvilágot. (Szinnyei:

Magyar írók élete és munkái, 84—85. füzet).

Vilmos Károly Vincze (szül. 1836 június 25-én Bécsben). Tanulmányai vizezi vezé?
végeztével az 1. számú huszárezredbe lépett, hennán fhadnagyi ranggal a

gróf Radetzky nevét visel huszárezredhez, majd mint kapitány a 4. számú
vértesezredhez helyeztetett át. Mint vérteskapitány és késbb gróf Dégenfeld
tábornok segédtisztje, végig küzdötte az 1859. évi hadjáratot, melyben fleg
a felderít szolgálatok alkalmával tüntette ki magát. Erdemeiért a katonai
vitézségi érmet a hadiékítményekkel nyerte. 1867-ben rnagy lett. 1869-ben, a
honvédség megalakításakor, rnagyi ranggal lépett át és csakhamar honvéd-
alezredes, majd ezredes lett s mint vezérrnagy ment nyugalomba. A máltai
lovagrend tiszteletbeli lovagja, ezen kivül több katonai érdemrend tulajdo-

nosa és cs. és kir. kamarás. A családi koridsbségi hitbizománynak, édes
atyja távolléte miatt, Vilmos gróf 21 éven át volt teljhatalmú kormányzója,
mely id alatt a családi hitbizományban történt újításokban sikeresen közre-

mködött.
Neje: Villani Anita rgrófn, csillagkeresztes hölgy és a souv. máltai

lovagrend tiszt, hölgye, Villani Crivelli Fülöp rgróf és Ferri-Coccino Anna
leánya, kivel 1862 augusztus 9-én Velenczében lépett házasságra. Gyermekei:
Mária Anna (szül. 1864 február 3-án Pádua), férje Giovanni Conte degli

Alessandri; Vilmos és Bianka Blanka (szül. 1870 augusztus 4-én Montebello),
férje: Goluchowo-Goluchowski József, kivel 1894 június 12-én Velenczében
kelt egybe; Vilmos Mária Lipót (szül. 1867 május 14-én Stomfán), mint a
teréziánumi akadémia növendéke, felsége, a királyn nemes apródja volt.

Tanulmányai befejeztével, mint tiszteletbeli fjegyz Pozsony vármegye szol-

gálatába lépett. Ugyanekkor cs. és kir. kamarás és a souv. máltai lovagrend
tagja lett. 1892-ben a dunaszerdahelyi kerület, szabadelvpárti programmal,
országgylési képviselnek választotta meg. 1893-ban Mosony vármegye
fispánjává neveztetett ki, a mely méltóságot 1901. év elejéig viselte. 1889

46*

rnagy.

Vilmos Mária
Lipót fispán.
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György.

Rudolf ága.

Rudolf
altábornagy.

János rnagy.

Rudolf
rnagy.

szeptember 30-án Görzben házasságra lépett Nugent Eleonóra grófnvel
(szül. 1867 április 25-ón), mely házasságból három gyermek született:

Eleonóra Aimée Anna Mária (szül. 1890 október 10-én Grörzben); József Vilmos
Lipót Nándor Laval Mária Henrik (szül. 1892 augusztus 7-én Stübing várában);
Mária Anna Eleonóra (szül. 1897 február 1-én Pozsonyban).

Idsebb Lipót Nándornak harmadik fia György (szül. 1838. szept. 15-én),
elbb az aradi önkéntes huszárezredben hadnagy volt, majd 1860-ban is

a pápa szolgálatába lépett, hol fhadnagygyá neveztetett ki. 1860 jún. 16-án,

Viterbóban, átltt mellel találták meg szobájában. (Más adat szerint herczeg
Odescalchival, a szintén pápai szolgálatban álló rnagygyal vívott párbajban
esett el.) Emlékét magyar feliratú sírk rzi a viterbói temetben,

c) Rudolf ága. (Vöröski ág.)

Rudolf József Joakim János Vilibald Júdás Tádé, Pálffy Lipót ezredes

és Des Souches Mária legifjabb fia, 1719 márcz. 4-én Bécsben született.

Testvéreihez hasonlóan is katonai pályára lépett, hol rendkívül hamar
emelkedett. Cs. kir. kamarás, egy huszárezred tulajdonosa és altábornagy volt.

Midn Pálffy Miklós nádor, meg János, akkor még országbíró, Vörösk várát

maguk között felosztották, Rudolf a vár 5
/s-részét kapta, mely jelenleg is

utódainak osztályrésze. Meghalt 1768 ápr. 1-én, Pozsonyban. Még fiatal

korában írt egy vallásos elmélkedést, mely nyomtatásban is megjelent.

Nejétl, Kaunitz-Rittberg Eleonóra grófntl tíz gyermek származott.

Antónia (szül. 1743.), férje: gróf Cziráky László; János (szül. 1744., megh.
1794); Francziska (szül. 1746.), férje: gróf Serényi Károly; Rudolf (szül. 1750.,

megh. 1802.) Eleonóra (szül. 1754., megh. 1758); Mária Anna (szül. 1742.,

megh. 1802.), férje: báró Jöchlingen János; Jozefa (szül. 1753.), férje: báró

kászonyi Bornemisza János; Terézia (szül. 1754.), férje: gróf Erddy János;
Pál (szül. 1761., megh. 1763), Ernesztina (szül. 1764.), férje: Perényi János.

A fiuk közül csupán János és Rudolf hagytak hátra utódokat.

János (szül. 1744.), katonai pályára lépett, a tüzérségnél kapitányi

ranggal szolgált s mint rnagy ment nyugalomba. Meghalt 1794-ben. Nejétl,

Fekete Francziska grófntl két gyermeke született: Amália (szül. 1774.),

férjezett Erddy Sándor grófné és Károly János (szül. 1776., megh. 1858.

jan. 21.) val. bels titkos tanácsos, kinek gróf Rindsmaul Ludovikától
(megh. 1813 jan. 30-án) négy leánya
született; Mária Terézia (szül. 1801.

szept. 6., megh. 1862 nov. 20.) ; Borbála

(szül. 1822 szept. 20., megh. 1846.),

férje: gróf Attems Ferencz, cs. kir.

kamarás és lovassági kapitány, kivel

1843 júl. 4-én kelt egybe ; Yalburg%

Paulina (szül. 1804., megh. 1861.);

Euphemia (szül. 1806., megh. 1870 ápr.

30., Pozsony.)
Rudolf (szül. 1750.), cs. és kir.

kamarás, Vörösk várának örökös ura,

a Pálffy-féle lovasezredbe lépett, hol az

rnagyi rangig emelkedett. Megválván
a hadseregtl, Vörösk várába költözött,

hol 1802 márcz. 23-án elhalálozott.

Nejétl, született Kolowrat-Kra-
kovszky Mária Antónia grófntl tizenöt

gyermeke született; Erzsébet (szül. 1782.,

megh. 1843.), férje: Lazsanszky János,

cs. kir. kamarás, val. bels titkos taná-

csos és Csehország bírája. Vilhelmina

(szül. 1784., megh. 1849.) a brünni

Mária-Schul hölgyalapítvány tagja; Fe-
rencz (szül. 1785 máj. 23-án, Vöröskn.
megh. 1841 jún. 28-án) ; Rudolf (szül.

1786., megh. 1803 máj. 18.); Borbála

PÁLFFY-DAUN VILMOS TEANÓI HERCZEG. (SZÜl. 1787. megh. 1862 febr. 7., Bécs),
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férje: grófWenckheim Fe-

renez (megh. 1838 máxcz.

13.); Fidél (szül. 1788.,

megh. 1864 márcz. 12-én,

Pozsony) ; József (születet

L789., megh. 1790 szept.

29.); Tineze (szül. 1792.,

megh. 1 854.) ; János Károly

(szül. 1793.. megh. 1793.);

Mária Anna (szül. 1794.);

János (szül. 1796., megh.
1796.); János Károly (szül.

1797.. megh. 1870.); Anna
(szül. 1798., megh. 1811 júl.

4-én); Antal (szül. 1800.,

megh. 1800); Alajos (szül.

1801., meghalt 1876.). E
lizenöt gyermek közül Fe-

rencz, Vincze, János Károly

és Alajos alapítottak csa-

ládot. Fidélnek figyermekei

nem maradtak.
I>ámx Fidél (szül. 1788

aug. 22-én). Tanulmányai
végeztével a m. kir. hely-

tartótanács szolgálatába lé-

pett, hol csakhamar taná-

csossá neveztetett ki; innen

az udvari kanezelláriához

helyeztetett át, hol mint
osztály7eladó mködött.
Utóbb Árva vármegye f-
ispánja, majd ftárnokmes-
ter, cs. kir. kamarás, val.

bels titkos tanácsos, a hét-

személyes tábla bírája.

1820-banPozsony vármegye
fispáni helytartójává neveztetett ki. Júl. 21-én foglalta el fispáni székét,

de már 1832-ben, Pálffy Ern halála után, megvált a fispáni helytartó-

ságtól. 1830-ban fkincstartó, 1835-ben kanczellár lett. Mint ilyen, magatai-
tásával, fleg a nemzeti irányú mozgalmakkal szemben, népszertlenné tette

a nevét. Az 1832—36. évi országgylés feloszlatása után elfogatta a „Társal-

kodási egyesület" tagjait, majd Kossuthot és Wesselényi Miklóst, a ki ellen

htlenségi pert indított.

Az 1839-iki országgylés egybehívása eltt, hogy az ellenzék támadá-
sainak eleje vétessék, felmentették állásától, mely alkalommal az arany-
gyapjas-rendet, még ezt megelzleg, 1836-ban, a Szent István-rend nagy-
keresztjét nyerte. Neje jobaházi grófDry Ernestin volt, (megh. 1861 aug. 24-én)

kit 1816 ápr. 24-én vezetett oltárhoz, s a kitl korán elhalt fia Constant és

egy leánya született: Fidélia (szül. 1821.), ki azonban élete virágában, 1843-ban
szintén elhalálozott.

Ferencz (szül. 1785 május 23-án Vöröskn, megh. 1841 jún. 28-án),

cs. kir. kamarás. Tevékeny részt vett Pozsony vármegye törvényhatósági
életében. Midn beleházi Bartal György 1827-ben megvált az alispáni tiszt-

ségtl, a vármegye közönsége nevében tartotta a búcsúzó beszédet, mely
nyomtatásban is megjelent. Neje: Erddy Jozefa grófn (megh. 1813.), a kitl
három gyermeke született: Hermin (szül. 1809. márcz. 13.), férje: lippai gróf

Tolóméi Marius (megh. 1879.), cs. kir. kamarás és alezredes.

József (szül. 1810 nov. 15-én, Vöröskn). Kora ifjúságától kezdve nagy
szerepet játszott a vármegyei életben s késbb a frendiházban, hol az

1848-iki, a szabadságharca eltti korszakban, az ellenzéki szónokok egyik

PALFFY JÓZSEF GRÓF.

Fidél
kanczellár.

Ferencz.

József fispn.
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vezére volt. Midn az 1839—40. évi országgylésen a pártok elvi alapon
megalakultak, a gróf Batthyány vezérlete alatt álló szabadelv ellenzék
tagjai közül báró Eötvös József és gróf Teleki László mellett, fleg Pálffy
József jöhetett számításba a szónokok között és az alig 29 éves ifjú gróf
csakhamar magára vonta a közfigyelmet. Beszédeit leginkább a kormány
ellen intézett heves támadások jellemezték.

Az L843—44. évi országgylésen már az ellenzéki vezérek között foglalt
el elkel helyet. A konzervativek „a fels tábla sulykának" szokták nevezni.
Az els felels magyar minisztérium 1848-ban Pozsony vármegye fispánjává
nevezte ki. A szabadságharcz kitörése eltt visszavonult birtokaira, de az
1861. évi országgylésen már ismét ott találjuk a frendiház tagjai sorában.
Az 1866. évi országgylésen tevékeny részt vett. 1866 febr. 13-án felszólalt

a frendiház felirati vitájánál, febr. 22-én pedig annak a bizottságnak a tagja
lett, mely a feliratot az uralkodónak átnyújtotta. A második felels magyar
minisztérium alatt ismét elfoglalta Pozsony vármegye fispáni székét, melytl
1869-ben, vármegyéje közszeretetétl kísérve, megvált. Meghalt ntlenül
1873 máj. 7-én, Budapesten. alapította 1869. évi május hó 9-én kelt vég-
rendeletével a Pozsony és Nyitra vármegyékben fekv „Jóki" hitbizományt,
melyre vonatkozólag végrendeletileg kinevezett els örököse (ifj.) gróf Pálffy
József (Móricz fia, 1. elébb) állította ki 1883. évi február 11-én az alapító

levelet. Ez a hitbizomány is elsszülöttségi, s az alapító levél 1883. évi

április hó 24-én nyert legfelsbb királyi jóváhagyást.

ko?mán
C
yzó. Pálffy Móricz (szül. 1812 július 12-én). Kora ifjúságában katonai pályára

lépett s 1832-ben a 4. számú-, késbb a 7. számú vértes-rezredben szolgált

mint kapitány. A hadseregtl megválva, 1847-ben Pozsony vármegye fispáni
helytartója lett, mely állásától az els magyar felels minisztérium megalaku-
lásakor lemondott. Ebben az idben jelent meg a „Pályakérdés a telepítés-

rl" czím munkája. A szabadságharcz kitörésekor, fleg gróf Lamberg
tábornok megöletésének hatása alatt, ismét felajánlotta kardját a bécsi hadügy-
miniszternek. Csakhamar rnagygyá neveztetett ki s Windischgrátz seregéhez
rendeltetett, a ki, midn 1848 deczember 27-én, Görgey visszavonulása követ-
keztében Gyrt megszállotta, Pálffyt küldte Olmützbe az új császárhoz a

város kulcsaival. Ettl kezdve teljesen az önkény szolgálatába szegdött.
1849 május 17-én, közvetetlen Buda vára visszafoglalása eltt, több frangú
úrral és pozsonyi polgárral együtt, Magyarország lakosait fegyverletételre

szólította fel, majd ez ügyben Pozsonyba népgylést hívott össze és késbb

SZOMOLÁNY A XVIII. SZÁZAD ELEJÉN.
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önkéntes csapatok toborzása ér-

dekében bocsátott ki az elbbihez
hasonló szellem kiáltványt. Ké-
sbb csendrségi alezredessé,

majd bnszárezredessé nevezték
ki. 1852-ben a Szent István-rend
kiskeresztjét nyerte. 1855-ben
vezérrnagy s az I. számú lovas

hadtest-parancsnoka, 1859-ben
zágrábi hadosztály-parancsnok és

altábornagy lett. Még ebben az

évben a II. osztályú vaskorona-
rendet nyerte, 1861-ben pedig a
15. számú huszárezred tulajdo-

nosa lett.

Az 1861. évi országgylés
feloszlatása után Magyarország
katonai kormányzójává nevezte-
tett ki. E felelségteljes állásban,

mindenben a bécsi kormány uta-

sításait követvén, közönynyel in-

tézte a közszabadság, fleg a

sajtó elnyomását s a vármegyék
megrendszabályozását, st a ki-

rályi táblával is örökös viszál}*-

ban állott, noha a nemzeti vissza-

hatással már nem boldogult. De
bármily ellenszenves volt is ma-
gatartása a nemzeti ügygyei
szemben, Schmerling állam-
miniszter rendszerének megbuktatásában mégis nagy része volt. Pálffy épp
úgy, mint Esterházy Móricz és a magyar konzervativek, már kezdettl fogva
háborúságban állott Sckmeiiinggel és mindent elkövetett, hogy megbuktassa

;

st midn Schmerling az 1865. évi országgylési választásokat akként igye-

kezett elkészíteni, hogy a magyarság elnyomásával a nemzetiségek túl-

súlyra jussanak, Pálffy, mint Magyarország helytartója, megtagadta az enge-
delmességet. Ez alkalommal beadta ugyan lemondását is, de az udvar az

ellentéteket elsimítani igyekezett; azonban Schmerling bukása után, 1865
július 18-án, Pálffyt is felmentették állásától, mely alkalommal a Lipót-rend
nagykeresztjét kapta. 1867-tl rendelkezési állományba került s 1889-ben az
aranygyapjas renddel tüntették ki. Az alkotmányos korszakban gyakran meg-
jelent a frendiházban, hol fleg a frendiház reformja, valamint az egyház-
politikai viták alatt mondott nagyobb beszédeket. Meghalt 1897 szept. 14-én
Kaltenleutgebenben. Nejétl : gróf Wilczek Mária Paulina (szül. 1829 aug. 19.,

megh. 1894 szept. 18. Payerbach) csillagkeresztes palotahölgytl hét gyermeke
született: (Mária, szül. 1852 márcz. 17.)

József (szül. 1853 szept. 8-án Lanczuton). Középiskolai tanulmányait
Budapesten és Pozsonyban végezte, ezután a pozsonyi jogakadémia hallga-
tója lett, majd a bécsi politechnikumot és a bécsi gazdasági fiskolát láto-

gatta. Tanulmányai befejeztével hosszabb külföldi utat tett. Késbb ismét
beutazta Arábiát s a Szudánt, mely alkalommal egészen a Kék-Nüus abes-
siniai mellékfolyóihoz jutott. Majd 1882—83-ban az osztrák-magyar észak-
sarki expediczióval a Jan-Mayen szigetén tudományos megfigyel állomás
felállításánál közremködött. Mint utászhadnagy végig küzdötte a boszniai
hadjáratot (1878). Jelenleg a jóki hitbizomány haszonélvezje, a szomolányi
uradalom birtokosa, kiváló gazda s e téren els rangú szakember. Az árvái

közbirtokosságnak kormányzója és a gróf Pálffy-család seniorátusának 1899.

év óta hitbizományi gondnoka. Cs. és kir. kamarás, a frendiház örökös
tagja és val. bels titkos tanácsos.

1895 február 16-án nsült. Neje : Wilczek Luczia grófn csillagkeresztes

hölgy, a kitl négy gyermeke született: Mária Luczia (szül. 1896 márczius

József, a
ioki hit-

bizomány ura.
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Móricz József

titkár.

Vincze
százados.

26-án Bécs); FranczisTca Mária Jozefa (szül. 1897 márczius 10-én Szomolány);
József Mária János (szül. 1898 február 21-én Szomolány); Péter Mária József
(szül. 1899 szeptember 10-én Seebarn).

Pál líy Móricz harmadik gyermeke: Mária Gizella (szül. 1854 szept. 22.),

csülagkeresztes hölgy. Férje: gróf Dubsky Adolf, es. kir. kamarás és ezredes;
a negyedik gyermek: Mária Terézia (szül. 1856 január 26.), azeltt Stefánia
fherczegn udvarhölgye ; az ötödik : János Nep. Mária József (szül. 1857
márczius 19.), es. és kir. kamarás, tart. honvédhuszár fhadnagy, a frendi-
ház örökös tagja s a közös függ államadósságok ellenrzésére kiküldött
bizottság tagja. Neje : Schlippenbaeh Erzsébet grófn volt, kivel 1889 május
1-én lépett házasságra, kitl azonban törvényesen elvált. Fiók Pál (szül. 1890
február 12.). — A hatodik: Mátia Jozefa Paulina (szül. 1866 augusztus 1.),

csillagkeresztes hölgy. 1896 október 20-án Bécsben házasságra lépett Stuben-
berg Károly gróffal, Stubenberg urával és cs. és kir. kamarással. Végre a
hetedik gyermek: Móricz Mária József (szül. 1869 február 11.), jogtudor,
cs. és kir. kamarás, a souv. máltai lovagrend tagja, a 6. sz. honvédhuszár
ezrednek szolgálaton kívüli hadnagya, cs. és kir. követségi titkár. 1897 ápr.

29-én lépett házasságra Suchodolska Janina úrhölgygyei (szül. 1872 júl. 20.

Drinápoly), a kitl a következ gyermekei születtek : Ferencz Xavér (szül.

1898 augusztus 30-án München) ; Mária Terézia Bita (szül. 1900 augusztus
28-án Bern).

Vincze (szül. 1792 január 13-án, megh. 1854 október 9.), volt cs. kir.

lovassági százados. Nejétl: Csáky Apollónia grófntl (szül. 1796, megh.
1868 január 8-án Pozsonyban), kilencz gyermeke született: Pál (szül. 1820.);

második gyermeke : Rudolf (szül. 1822 július 29-én, megh. 1878 február 10-én
Pozsony). Neje Donáti Paulina (szül. 1829, megh. 1881 január 26-án Ober-
waltersdorfban). Gyermekeik : Alice (szül. 1851. márcz. 5.), férje : gróf Bolza
József; Jeanette (szül. 1853 decz. 23-án), férje: báró Grovestins Sirtema
Eduárd (megh. 1889 márcz. 30.) ; Árthur (szül. 1856 máj. 26., megh. 1889.)

;

Tamás (szül. 1859 okt.,27., megh. 1862 jan. 20.); Rudolf (szül. 1861, megh.
1893 okt. 2. Mahvah, Eszakamerika), neje Zimmermann de Chavannes Róza

SZOMOLÁNY VÁRA A RESTAURÁLÁS UTÁN.
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Sarolta, kivel 1889 márcz.
23-án lépett házasságra.

(Grancy Vaud Canton); Jac-

queline (szül. 1864 decz. 14.)

;

Hnrry (szül. 1874 nov. 17.,

megh. 1877 márcz. 3.) ; Vin-
eze harmadik gyermeke

:

Gabriella (szül. 1823 szept.

14.) ; negyedik gyermeke :

Anna Valéria (szül. 1824.);

az ötödik : Georgina (szül.

1827 máj. 1.); férje: Róth
Károly cs. kir. vezérrnagy
és honvéd-dandárparancsnok
(megh. 1879 szept. 20.).

Vincze hatodik gyer-
meke : István 1828 jan. 3-án
Vöröskn született. Közép-
iskolai és jogi tanulmányait
Pozsonyban végezte. 1846-

ban letette a jogtudományi
államvizsgálatot; ugyanez év
aug. havában mint tisztelet-

beli aljegyz Pozsony vár-
megye szolgálatába lépett.

1848-ban a m. kir. belügy-
minisztériumban 'fogalmazó
lett, de állásától még abban
az évben, deczemberben meg-
vált. Késbb atyja kívánsá-
gára ismét államszolgálatba
lépett s a Bécsben székel
legfbb törvényszék magyar
osztályában nyert alkalma-
zást. 1857-ben magy. kir. helytartósági tanácsossá és Bars vármegye fnökévé
neveztetett ki, mely állásban 1859-ig mködött s az ottani úrbéri törvény-

szék elnöke lett. 1859-ben lemondott a megyefnökségrl s birtokaira voniüt

vissza, átvévén a vöröski uradalom kezelését.

1861-ben résztvett a pozsonyvármegyei gazdasági egyesület megalapí-
tásában, 1864-ben az egyesület másod-alelnökévé választotta, mely tiszt-

ségben 1871-ig mködött, mikor a közbizalom az egyesület elnöki székébe
iütette, melyet a mai napig lankadatlan buzgalommal tölt be.

1865-ben a bazini kerület, nagy szótöbbséggel, országgylési képviselvé

választotta, de 1866. folyamán lemondott a képviselségrl. Ez id óta

folyton a közügyekkel, vármegyei közigazgatási és közmveldési ügyekkel

foglalkozik. Védnöke a pozsonyi mvészeti társaságnak, elnöke a pozsonyi

közmveldési egyesületnek, a pozsonyi szépít egyletnek és a magyar föld-

hitelintézet vidéki bizottságának. 1856-ban cs. kir. kamarás lett, 1901. decz.

23-án pedig, érdemei elismeréséül, val. bels titkos tanácsossá neveztetett ki.

1900 decz. 8. óta a család seniorja, 1901 ápr. 5-tl a pozsonyi yárkapi-

tánysági senioratus haszonélvezje, pozsonyi gróf és Pozsony vármegye
örökös fispánja. A frendiház örökös s a frendiházi pénzügyi bizottság

tagja. A vármegye egyik kiválóan tisztelt és legnépszerbb alakja. A családi

köridsbségi hitbizománynak közel 43 éven át (1856—1899) volt gondnoka.
Ez intézmény ápolása kedves foglalkozása volt. A jövedelem emelése, az

épületek jókarba helyezése, családi statútum alkotása, a Pálffy Antal her-

czegtl jelentékenyen dotált pro-senioratusi alapnak, nemkülönben a tiszt-

viseli nyugdíjalapnak megteremtése az nevéhez fzdik. A gondviselés

meg is engedte, hogy mindezen intézmények életbe léptét és hasznát meg-
élhesse és élvezhesse.

PÍLFFY ISTVÁN GRÓF.

István
senior.
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Ödön.

János Károly
altábornagy.

Géza, a
fogj rasi

méntele[>

parancsnoka.

Sándor.

János Lajos
Viktor

fherczeg
kamarása.

Emil testr.

Rainer.

Andor
fhadnagy.

Zsigmond
fhadnagy.

Andor
tábornok.

Nejétl: gróf Dessewffy Matildtól, (szül. 1827 nov. 21.), kivel 1856 jan.
L5-én lépett házasságra, három gyermeke született: Lujza (szül. 1857 ápr. 7.),

férje: báró Stilfried Rudolf, cs. és kir. kamarás. — Béla, volt morvaországi
tartománygylési képvisel, 1858 aug. 24. Aranyosmaróton született, hol akkor
atyja megyefnök volt. Jogi tanulmányait a pozsonyi jogakadémián végezte,
hol a jog- és államtudományi államvizsgálatot kitüntetéssel tette le. Tanul-
mányai befejeztével hosszabb külföldi útra indult. Beutazta Olasz-, Franczia-,
Németországot ós Svájczot. 1882—1891-ig Pozsony vármegye tiszteletbeli f-
jegyzje volt. A frendiház reformja alkalmával élethossziglan tagjává válasz-
tatott. Jelenleg Kismagyaron gazdálkodik. Cs. és kir. kamarás. Neje: Német-
újvári Batthyány Blanka grófn (szül. 1871 decz. 11-én), a kit 1891 jun.

8-án Köpcsényben vezetett oltárhoz. Ödön (szül. 1863 febr. 13.) cs. és kir.

kamarás és tartalékos fhadnagy a 13. sz. huszárezredben.
Vineze hetedik fia : Béla (szül. 1829 okt. 28., megh. 1857 jun. 25. Welsben),

cs. kir. huszárkapitány ; a nyolczadik gyermek: Sarolta (szül. 1832 máj. 14.,

megh. 1899 július 30.) és végre a 9-ik Ernesztin (szül. 1833 decz. 3.), férje:

báró Schell-Bauschlott Rudolf, cs. és kir. kamarás és szolg. kiv. lovassági

százados.

János Károly (szül. 1797 jun. 7-én, megh. 1870 decz. 13-án Pozsonyban).
Katonai szolgálatba lépett, a dzsidásoknál, majd a huszároknál szolgált és

fokról-fokra az altábornagyságig emelkedett. Ifjú korában cs. kir. udvarnok
volt, majd cs. kir. kamarás és a Szent István rend vitéze lett. Neje : Erddy
Amália grófn, kivel 1830 szept. 4-én lépett^házasságra, s a kitl négy fia

született.

Géza (szül. 1834 márcz. 23., megh. 1898 okt. 17-én), atyjához hasonlóan
katonai szolgálatba lépett. Elbb a 8. számú huszároknál szolgált mint fhad-
nagy és kapitány (1860), majd mint rnagy. Késbb a m. kir. állami móntelepek
katonai osztályához helyezték át, hol az ezredességig emelkedett s a foga-

rasi m. kir. méntelep parancsnoka volt. Neje : Erddy Gizella grófn, kivel

1859 jan. 17-én lépett házasságra. Gyermekei közül Sándor (szül. 1861 okt.

15-én) cs. és kir. kamarás, kapitány az 5. sz. huszár-ezredben. Neje

:

Batthyány Erzsébet grófn (szül. 1875 decz. 25.), csillagkeresztes hölgy, kivel

1894 jun. 25-én lépett házasságra. E házasságból négy gyermek született:

Fidél (szül. 1895 május 6.); Sándor (szül. 1897 decz. 25. Pozsony); Andrea

(szül. 1899 jan. 17. Pozsony); Géza (szül. 1900 jun. 24. Kiliti.) Fidélia (szül.

1863 okt. 8.), férje: báró altorjai Apor Gábor, Háromszék vármegye al-, majd
fispánja és az Felsége személye körüli minisztérium államtitkára volt

(megh. 1898 aug. 19-én Badenben); Amália (szül. 1865 ápr. 22.); Ferencz

(szül. 1869 nov. 27.): Alajos (szül. 1872 aug. 9-én); János, Alajos ikertest-

vére, cs. és kir. kamarás, fhadnagy a 4. sz. huszár-ezredben, jelenleg Lajos

Viktor fherczeg szolgálattev kamarása.
Emil (szül. 1837 ápr. 24-én). Eleinte a 9. sz. huszár-ezrednél szol-

gált, hol 1860-ban fhadnagy, 1869-ben kapitány s ugyanekkor Rainer

fherczeg szolgálattev kamarása volt. Késbb a m. kir. testrséghez lépett át.

Jelenleg lupinjaki (Horvátország) uradalmán gazdálkodik. Neje: D'Orsay

Dominika grófn, csillagkeresztes hölgy, kivel 1871 jun. 15-én lépett házas-

ságra. Gyermekeik: Rainer (szül. 1872 jun. 10.), cs. és kir. kamarás; Andor,

(szül. 1873 nov. 13.) cs. és kir. kamarás és huszárfhadnagy az 5. sz.

huszárezredben, neje Wurmbrand-Stuppach Paula grófn (szül. 1878 nov. 25.),

csillagkeresztes-hölgy, kivel 1899 nov. 15-én Pozsonyban lépett házasságra;

Zsigmond (szül. 1875 decz. 16.), cs. és kir. kamarás és fhadnagy a 8. számú
huszárezredben.

Andor (szül. 1832 augusztus 14. Lodiban, meghalt 1902 április 14.

Bécsben), tanulmányait a bécsújhelyi katonai akadémiában végezte, honnan
kikerülve, 1856-ban hadnagy lett a 9. számú dzsidás-ezredben, melylyel az

1859. évi olaszországi hadjáratot végig küzdvén, 1860-ban a 6. számú huszár-

ezrednél szolgált fhadnagyi ranggal. Ezután gyorsan emelkedett. 1865-ben

mint huszárszázadost Rudolf trónörökös mellé osztották be szolgálattételre

.'•s 1869-ben rnagygyá léptették el. 1877-ben Felsége els lovászmestere,

1 88 l-ben Stefánia fherczegn fudvarmestere. 1885-ben a m. kir. testrség-

iiél fhadnauy, 18H6-ban altábornagy, 1887-ben a testrség kapitánya lett.
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Gyula.

Alajos,

Velencze
kormányzója.

1863-ban cs. és kii', kamarás, 1881-ben val. bels titkos tanácsos, 1890-ben

a 8. huszár-ezred tulajdonosa és 1894-ben lovassági tábornok lett. Ezenkívül
az I. oszt. vaskorona-rend, a Szent István- és a Lipót-rend kiskeresztese s számos
külföldi érdemrend tulajdonosa volt. Neje: Almássy Melánia grófn, kivel

1871 május 16-án lépett házasságra s a kitl három leánya született, de ezek
közül csak Erzsébet él (szül. 1872 július 2.), míg másik két leánya: Mária
(szül. 1874, meghalt 1877) ós Rudolfina (szül. 1877, megh. 1880), kiskorukban
haltak el.

Gyula (szül. 1841 május 5.) 1859-ben mint hadapród a 18. gyalogezredbe

lépett, hol hadnagy lett ; de nemsokára kilépett a tényleges szolgálatból.

Alajos (szül. 1801 június 26-án, meghalt 1876 február 2-án Hradiskban).

Tanulmányai végeztével a m. kir. udvari kanczellária szolgálatába lépett, hol

csakhamar titkár, majd cs. kir. kamarás lett. Késbb a trieszti kormány-
székhez neveztetett ki tanácsossá, mely utóbbi állásában szerzett érdemeiért

a val. bels titkos tanácsosi méltóságot kapta. A 40-es években Velencze
kormányzója lett ; ez állásából 1848-ban — még a forradalom kitörésekor —
megválván, birtokaira vonult vissza. Neje : Jablonowska Zsófia herezegn (szül.

1812 deczember 28., meghalt 1848 szeptember 18.), cs. és kir. palotahölgy,

kivel 1833 augusztus 16-án kelt egybe. E házasságból négy gyermek született.

Ede Károly (szül. 1836), cs. kir. kamarás, a souv. máltai lovagrend Ede Károly-

tagja. Hivatalos pályára lépett és elbb a brünni, késbb a budai helytartóság-

nál mködött ; de csakhamar birtokaira vonult gazdálkodni. Neje : báró
Walterskirchen Mária (szül. 1842 július 23-án), csillagkeresztes-hölgy, kivel

1864 április 24-én lépett házasságra. Gróf Kolowrat-Krakowsky-Nowohradsky
János (meghalt 1872 június 26. Prágában) végrendelete értelmében a Merk-
lin, Breznic és Hradisk csehországi, továbbá Retzhof stájerországi uradalmai
Pálffy Ede Károlyra szállván, az ujezdi bárói czím és czímer viselésére

1873 áprüis 26-án legfelsbb engedélyt nyert, melynek alapján a következ
egyesített czímer használatára nyert jogot.

Hasított paizs. Ell kékben, hármas zöld halmon arany-félkerékbl
kinöv természetes szín szarvas ; hátul vágott paizsban aranynyal és feke-

tével vágott egyszarvú. Két sisak. Sisakdíszek; I. természetes szín szarvas.

Takaró : kékarany. II. Kinöv fekete ruhás, hajadonfej férfialak, sárga
gallérral és sárga kézelkkel, jobbjában egy arany-buzogányt tartva, balját

csípre téve. Takarók : arany-fekete.

Ede Károlynak három gyermeke van ; Zsófia (szül. 1865 február 28.),

férje : Wallis György gróf, cs. és kir. alezredes és Ottó fherczeg szolgálat-

tev kamarása, kivel 1886 június 5-én lépett házasságra; Mária
r
(szül. 1866

okt. 20.), 1897 okt. 3-án házasságra lépett berezeg Lobkowitz Ágost cs. és

kir. kamarással és (15. sz.) dragonyos-ezredbeli kapitánynyal ; János (szül.

1872. szept. 24-én), cs. és kir. kamarás és tart. hadnagy a 14. sz. dragonyos-
ezredben. Neje : Wurmbrand-Stuppach Ferdinandine grófn, kivel 1898 évi

február 19-én Gráczban kelt egybe, gyermekeik: Mária Vilma (szül. 1898
decz. 12. Prága); Károly Mária Frigyes (szül. 1900 jún. 23. Breznic); Zsófia

(szül. 1901 Breznic).

Zsigmond (szül. 1837 nov. 18-án, megh. 1894 márcz. 30-án), cs. kir.

kamarás, elbb hadnagy a dragonyosoknál, 1860-ban kapitány a magyar
hajdú- és a debreczeni önkéntes ezredben, majd fokról-fokra az ezredességig
emelkedett. Antónia (szül. 1839, meghalt 1874 július 5. Gráczban); Zsófia

Mária (szül. 1842 jan. 19.), a brünni Mária-Schul nemes hölgyalapítvány tisz-

teletbeli tagja.

B) Az ifjabb ág.

Pálffy János változatos, eseménydús életpályája sokkal jelentékenyebb, János nádor

semhogy e szk keretben életrajzának megírására vállalkozhatnánk. Csak
fbb vonásokban fogjuk vázolni e nagy férfiú életfolyamát, kinek fényes
hadipályája nemcsak családjának szerzett dicsséget, hanem mint hadvezér
és zászlós úr, az uralkodó család háláját és nemzetének elismerését is ki-

érdemelte.

Pálfíy János, mint Pálffy Miklós koronar legifjabb fia, 1663 augusztus
20-án Vöröskn született. Tanulmányait Bécsben kezdte, melyeknek folyta-

tására 1677—78-ban Pármába ment. 1681-ben a neuburgi, majd az isemburgi

Zsigmond
ezredes.

Az ifjabb ág.
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német birodalmi gyalogezrednél szolgált mint önkéntes, de még ugyanebben
az évben a gróf Pálffy Károlytól felállított vasas-ezredhez lépett át, hol
zászlós Lett. Ezredével 1683-ban részt vett Bécs védelmében és 1684-ben,
ugyanennél az ezrednél kapitány lett. 1687-ben részt vett Budavár vissza-
foglalásában és 1688-ban Lotharingiai Károly herczeg fhadvezér hadsegéde
lett, 1099-ben a Czobor-féle huszár-ezredben ezredes, majd apósa: Czobor
Ailani gróf halála után, ezredparancsnok és 1693-ban ápr. 3-án vezérrnagy.
Khbe az idbe esik János Frigyes würtembergi herczeggel vívott nevezetes
párbaja, mert a herczeg a magyar nemzetrl, fleg a magyar katonákról, a
tisztikar eltt becsmérlleg nyilatkozott. A herczeg, mint kihívó fél ltt el-
ször és golyója Pálffy János kalapját lyukasztotta át; Pálffy golyója azon-
l>an nem tévesztett czélt és a herczeg holtan maradt a párbaj színhelyén.
E párbaj után Pálffy Lengyelországba menekült; nagybefolyásu családja
azonban csakhamar kieszközölte számára a kegyelmet, a mit elmozdított az
is. hogy a XIV. Lajostól megindított rablóhadjáratok következtében, a had-
sereg nem nélkülözhette vitéz tábornokát. Lengyelországból visszatérve, a
l'rancziák ellen harczoló rajnai hadsereghez rendelték, hol 1700 jan. 26-án
altábornagy lett s eddigi huszárezrede helyett vasas-ezredet kapott.

Pálffy még a francziák ellen küzdött, midn 1703 év nyarán Magyar-
országon kitört a szabadságharcz. A felkelés els sikereinek hatása alatt,

II. Rákóczy Ferencz gyztes lobogói már Bécs közelében lobogtak. A bécsi

haditanács sietve hívta vissza Pálffyt, a kit Lipót 1704 jan. 15-én horvát
bánnak nevezett ki. Els feladatául azt tzték ki, hogy a drávántúli ország-
részekbl hadat toborozzon s azokkal az Ausztriából elnyomuló Heister
fvezért támogassa.

Pálffy 1704 tavaszán a Dráva mellékérl elnyomulva, egyidre kiszorí-

totta ugyan Károlyi hadait a Dunántúlról, de a kurucz fegyverek további
sikereit meggátolni már nem tudta. Ebben az évben (máj. 5-én) lovassági
tábornok lett.

A kurucz háború a trónváltozás daczára is tovább folyt. 1705 nyarán
Herbeville gróf neveztetvén ki fvezérré, a pudmericzi gyzelem után Budá-
nak tartott, az ausztriai határszéleket pedig Pálffy rizetére bízta.

Ezalatt azonban Ocskay László kurucz brigadéros Morvába és Ausz-
triába tört s onnan visszatérve, Vörösk várát fogta ostrom alá. A kuruczok
els támadása némi sikerrel járt, a mennyiben a vár két küls udvarát
hatalmukba kerítették ; de Pálffy csakhamar értesülvén si várának szoron-

gatott helyzetérl, felmentésére sietett, mire Ocskay, nehogy két tz közé
szoruljon, az ostrommal felhagyott.

Pálffyt ezután a Dunántúlra rendelték, hol Sopronnál ismét Ocskay
lovasságával mérkzött meg, majd a Muraközt foglalta vissza, mely után ismét
a Csallóközben találjuk hadával. 1708 aug. 8-án, a kuruczokra nézve oly

szerencsétlen vég trencséni csatában, ösztönözte Heister fvezért a táma-
dásra, míg maga a gróf Pekry Lrincz vezérlete alatt álló jobbszárnyra
vetette magát, a mivel a csata sorsát eldöntötte.

Pálffy még 1709 nov. 7-én Sáros vármegye fispánjává, 1710 márcz.

28-án a felsmagyarországi hadak fparancsnokává neveztetett ki. Mialatt a

császári had mindegyre jobban elnyomult és Heister fvezér súlyosan meg-
betegedett, a bécsi haditanács a fvezérlettel Pálffyt akarta megbízni, a ki

azonban a terhes és felelsségteljes állást elfogadni nem volt hajlandó. Csak
késbb, Savoyai Jen sürgetésére engedett s 1710 szén átvette a magyar-
országi császári hadak fvezényletét.

De habár Pálffy az udvarnak odaadó híve volt, a békés kibontakozást

melegen óhajtotta. Kinevezése a kuruczok között is némi reményt keltett,

habár maguk a vezetk sem igen bíztak a békés kibontakozás lehetségében.

Midn 1710. év végén Károlyi Sándor az alkudozásokat Pálffyval meg-
kezdte, azok eredménye a Pálffy és Rákóczy között, a vajai kastélyban

(1711 jan. 31) történt találkozás volt. Mikor a tárgyalások híre Bécsbe is

eljutott, Pálffy legnagyobb pártfogója, Savoyai Jen fakadt ki legjobban

ellene ; a bécsi haditanács azonban most már nem hallgatott Savoyai Jenre.
Anglia közbelépése következtében, I. József király február 14-én megadta
Pálffynak a tárgyalások folytatására a felhatalmazást, de most már Locher



A Pálffyak. 733

PÁLFFY JÁNOS GRÓF, NÁDOR.

Károly haditanácsost adták
melléje, nehogy a magyarok-
kal szemben túlságosan en-

gedékeny legyen. A békés ki-

bontakozás felé azonban —
I. József váratlan halálával -

új akadályok tornyosultak.

Bécsben felülkerekedett az

engesztelhetetlenség, Pálffyt

vissza akarták hívni, s helyébe

Cusanit óhajtották kinevezni

;

de Pálffy erélyes fellépésére,

s midn levelében a bécsi ud-
vart figyelmeztette, hogy visz-

szahívása min veszélyeket

rejt magában, Eleonóra csá-

szárné, mint régens, újból meg-
bízta Pálffyt a tárgyalások ve-

zetésével, melyek az 1711

április 29-én kötött szatmári

békével értek véget. Még a

békekötés napján tette meg
írásbeli jelentését az új ural-

kodónak : III. Károly király-

nak, majd Bécsbe ment az

uralkodó fogadtatására.

Alig fejezdött be a sza-

badságharcz, kitört a török

háború. Midn a török 1715-

ben a karloviczi békét megszegte, Károly király Velenczével kötött szövet-

séget s az egész keresztény világot felszólította a török ellen való küzde-
lemre. Savoyai Jen, a fvezér, Futakot jelölte ki a sereg gylhelyéül.
Mellette a vezérletben az els helyet Pálffy János foglalta el. Alig hogy a

hadmveletek kezdetüket vették, Pálffy 1716 aug. 2-án Karlóczánál már
heves harczba elegyedett a benyomuló törökökkel s az augusztus 5-én
kivívott péterváradi fényes gyzelem, melynek sorsát az általa rohamra
vezetett 21. lovasezred döntötte el, nagyrészt az érdeme. A péterváradi

csata után Jen fvezér Temesvár megvételét tzte ki feladatul, melynek
els körülzárolását szintén Pálffyra bízta; ugyan hiúsította meg a vár fel-

mentését is azáltal, hogy a belgrádi törökök segédcsapatait szétverte.

1717 tavaszán Belgrád ostroma került sorra. A Pálffytól vezényelt
könny lovasság itt is derekasan megállta helyét. Az augusztus 16-án vívott

dönt mérkzést is Pálffy nyitotta meg. Ez alkalommal megsebesült, de a

merész támadásnak az volt az eredménye, hogy Belgrád harmadnapra meg-
adta magát.

A török hadjárat a passaroviczi békekötéssel befejezést nyervén, Pálffy

odahagyta a katonaságot, s hivatalos pályára lépett. Mint horvát bán, rend-
kívüli szolgálatokat tett az uralkodónak a nági örökösödésrl szóló törvény-
javaslat elfogadása érdekében. Elször a horvát tartománygylésen fogadtatta

el e törvényjavaslatot, midn pedig a vármegyék hivattak fel nyilatkozat-
tételre, Pozsonyban emelte fel szavát, s az befolyásának köszönhet, hogy
nemcsak Pozsony, hanem a többi szomszédos felvidéki vármegyék is az örö-

kösödés mellett nyilatkoztak.

Érdemei elismeréséül 1724 jan. 15-én m. kir. helytartótanácsossá, 1731
okt. 5-én, gróf Koháry István helyébe országbíróvá, ugyanez óv okt. 27-én
a hétszemélyes tábla bírájává, 1732 márcz. 14-én Pozsony vármegye örökös
fispánjává nevezték ki. 1734-ben a családja által eddig zálogban bírt bazini
és szentgyörgyi uradalmakra nyert adományt.

Fényes hadipályáján csupán az 1736. évi török hadjárat alatt tapasztalt

mellzés okozott neki keserséget. Noha az egész közvélemény t óhajtotta

fvezérnek, az mégis Lotharingiai Ferencz lett, s melléje Seckendorff, volt
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berlini követel nevezték ki a hadmíveletek intézése czéljából. Pálfí'yt ez a
mellzés igen lesújtotta, de az uralkodó iránti hségét nem ingatta meg.
Sajnos elégtételéül szolgált neki az idegen hadvezérek ügyetlensége, melylyel
a hadseregei vezették, úgy hogy Károly király a szégyenteljes belgrádi béke-
kötésnél ( L739), a Száván túl fekv meghódított területekrl lemondani kény-
szerült. A bécsi udvar némileg jóvá akarván tenni a Pálffy Jánossal szemben
elkövetett méltatlanságot, Károly király 1740 február 20-án az aranygyapjas
rendel adományozta neki.

Károly király október havában elhalván, a trón Mária Teréziára szál-

lott, a ki alig foglalta el a trónját, már kitört a háború. Pálffy nem maradt
tétlenül. Még 1741 jan. 26-án fegyverrre szólította az országot az ellenség
ellen, kijelentvén, hogy maga is táborba száll.

Midn a koronázó országgylés május 18-án megnyílt, a nádori szék
betöltése került napirendre. Négy jelölt (Esterházy József gróf, Révay Pál
báró, Pálffy János gróf, Zay„ Imre) közül a rendek egyhangúlag Pálffy
Jánost kiáltották ki nádorrá. koronázta meg június 26-án a prímással a
királynt is.

Uj méltóságában a fegyveres ellentállás szervezését tzte ki czélul.

Az -örökre emlékezetes szept. 11-iki jelenet után, midn a rendek életüket és

vérüket ajánlották fel az ingadozó trón megmentésére, és midn a nádor
örömmel jelenthette az uralkodónak, hogy h magyarjai felkészültek a véde-
lemre, a királyn 1742 elején t nevezte ki a magyarországi hadsereg f-
vezérévé. Ez a hadsereg becsülettel állotta meg a helyét, s ha nem is

gyzött mindenütt, de megmentette a trónt s a magyar fegyvereknek három
nemzet eltt dicsséget szerzett. Mária Terézia maga méltányolta legjobban

a magyarok hsiességét és ennek az 1744 június 13-án Pálffyhoz intézett

levelében meleg hangon kifejezést is adott.

Midn Nagy Erigyes másodízben tört be Csehországba, Mária Terézia

a furak egy részét ismét Pozsonyba hívta. A második hadjáratban Pálffy

személyesen kivánt részt venni és a királyn alig tudta az akkor már 80 éves

aggastyánt szándékáról lebeszélni, s midn Pálffy végre meghajolt a királyn
kívánsága eltt, Mária Terézia egy gyémánttal kirakott kardot, egy nagy-
érték gyémánt-gyrt és egy lovat küldött neki ajándékul, a következ
sorok kíséretében: „Mein Vater Pálffy! Ich sende Eueh dieses Pferd, welches

nur alléin von dem Eifrigsten Meiner Unterthanen bestiegen zu werden würdig ist.

Empfanget zugleich diesen Degen, um Mich wider Meine Feinde zu beschüUen,

und nehmt diesen Ring als das Kennzeichen Meiner gegen Eueh tragenden

Zuneigung an." A második hadjáratból is becsülettel tért vissza a magyar
sereg és Pálffy, a ki röviddel az aacheni béke után, 1751 márczius 24-én,

87 éves korában Pozsonyban elhalálozott, azzal a tudattal hunyta le szemeit,

hogy a miért egész életét, férfikora erejét és aggkora javát áldozta: a Habs-
burgok trónja biztosítva van.

Kétszer nsült. Els neje Czobor Mária Anna Terézia grófn, a kit

1687-ben vett nül, 1733 október 3-án elhalálozott. Második neje Stubenberg

Mária Júlia grófn, gróf Zichy Károly koronar özvegye, a kivel 1741-ben

lépett házasságra.

Els nejétl nyolez gyermeke született: Mária Anna (megh. 1756 márcz.

10-én Bécsben), férjezett Prschehorzowsky Ferenczné; János, cs. kir. udvar-

nok és a Pálffy-féle vértes lovasezredben alezredes. Meghalt 1717 augusztus

16-án, a Belgrád mellett vívott ütközetben. Neje Esterházy Anna Eleonóra

herczegn, a kivel 1715-ben lépett házasságra s a kitl két leánygyermeke

született: Mária Anna, (szül. 1716 július 27-én), Canale Hieronim Lajos gróf,

sardiniai királyi rendkívüli követ neje, és Terézia, a ki kiskorában hunyt el.

Szidónia, a ki 1710 június 17-én gaíántai Esterházy Ferenczhez ment nül;
Károly Pál Engelber't (szül. 1697 október 30-án) Vörösk várának örökös ura,

Pozsony vármegye örökös fispánja és a pozsonyi vár kapitánya. A hadi

pályán egész a tábornagyságig emelkedett; tulajdonosa volt egy vértes-ezred-

nek s tagja a haditanácsnak. Mint kir. fajtónállómester az ország zászlós-

urai között foglalt helyet. Meghalt 1774 szept. 14-én Pozsonyban.

Háromszor nsült. Els neje Stubenberg Mária Margit Héra, a kivel

1718 november 28-án lépett házasságra s a ki 1724-ben halt el. Második
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neje Berge Jozefa grófn,
Proskau gróf özvegye (meg-
halt 1748-ban). Harmadik
neje Stahremberg Mária Er-

zsébet grófn, csülagkeresz-

tes palotahölgy, Erzsébet

özvegy császárn udvar-

hölgye, kivel 1459 október

12-én lépett házasságra.

Gyermekei csak az els és

a harmadik nejétl szár-

.

máztak. Els nejétl : Mária
Terézia (szül. 1719 október

2-án Pozsonyban, meghalt
1769-ben), férje Cobenzl
Károly János gróf, a kivel

1734 november 24-én lépett

házasságra ; Mária Anna
(szül. 171 l-ben, megh. 1723-

ban); Mária Antónia (szül.

1724-ben). Férje gróf Ester-

házy József cs. kir. kamarás
és altábornagy (megh. 1759-

ben). Harmadik nejétl : Pál
(szül. 1750-ben, meghalt
1750-ben); LeopoldinaMária
A nna{ szül. 1752-ben. megh.
1752-ben).

MiMós (szül. 1699 ok-

tóber 24-én), cs. kir. kamarás , hadi pályáját a Hohenzollern-féle lovas-

ezredben kezdte, hol rnagyságig emelkedett. Innen az anhalti vértesezredbe

helyeztetett át, hol ezredességig emelkedett. Mint vértesezredének parancs-

noka, 1743 január 29-én a Parma melletti csatában, ezredének élén, hsileg
küzdve, elesett. (Utódait alább közöljük).

Mária Anna Terézia (szül. 1701 november 9-én Pozsonyban); Eleonóra

Magdolna (szül. 1710 október 8-án Pozsonyban), mint hajadonok haltak el.

Miklós, János nádor ágának egyedüli továbbterjesztje, 1726 április

29-én lépett házasságra passauni és weiskircheni Schlick Mária Jozefa gróf-

nvel, a kitl három gyermeke született: Mária Terézia Anna (szül. 1727

július 27-én), 1746-ban monyorókeréki Erddy János gróf, pozsonyi kir.

kamarai elnök neje lett.

János 1728 augusztus 18-án született Pozsonyban. Ifjú korában is János fispán.

hadi pályára lépett, hol egész az altábornagyságig emelkedett s egy magyar
ezred tulajdonosa lett. 1754-ben Borsod vármegye fispánja, mely állásában

1774-ig maradt meg. 1774 szeptember 23-án, Pálffy Károly Pál halála után,

Pozsony vármegye fispáni székét foglalta el s egyszersmind a magyar test-

rség alkapitánya lett. Mint pozsonyi fispán 1785-ig kormányozta a vár-

megyét : de H. József halála után ismét elfoglalta a fispáni széket, bár csak
rövid idre, mert 1791-ben meghalt. Neje Coloredo Mansfeld Gabriella her-

czegn, kivel 1762 január 27-én lépett házasságra. János örökölte, Károly
Pál halála után, Vörösk három nyolczad részét, melyet fiai között két részre

osztott fel.

Jánosnak ifjabb nvére: Mária Ludovilca (szül. 1729 szeptember 10-én
Pozsonyban), 1748 augusztus 28-án Kinsky József herczeggel lépett házas-
ságra, kinek halála után (1752 márczius 23-án) Parisba költözött s ott is

halt el.

Jánosnak négy gyermeke maradt: Jozefa Gabriella (szül. 1765-ben), mint
hajadon halt el; Mária Francziska (szül. 1770-ben), férje kéthelyi Hunyady
János gróf (megh. 1821-ben), a jelenleg virágzó Hunyady grófok törzse;

János Gábor (szül. 1775-ben, megh. 1821 márczius 15-én), cs. kir. kamarás,
neje De Ligne Euphémia Krisztina herczegn. Gyermekeik nem maradtak.

Miklós.
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Ferenc?.

Alajos.

János
pro-senior.

Ferencz Alajos (szül. 1780 június 22-én, megh. 1852 november 14-én),

Pozsony vármegye örökös fispánja, pozsonyi gróf és Pozsony várának kapi-
tánya, cs. kir. kamarás. Neje monyorokeréki Erddy Natália grófn (szül.

1808-ban, meghalt 1845 deczcmber 26-án), csillagkeresztes hölgy. Két gyer-
mekük született: János Ferencz és Gabriella (szül. 183B november 18-án)

;

esülagkeresztes palotahölgy, 1855 január 29-én férjhez ment csíkszentkirályi

és krasznahorkai Andrássy Manó gróf val. bels titkos tanácsoshoz.

IVtlffy János (id.) 1829 augusztus 19-én született. Atyja: Ferencz halála

óta, a királyfalvai ág egyedüli fisarja. Tanulmányai végeztével hosszabb ideig

külföldön tartózkodott, de a hatvanas évek végével már Pozsony vármegye
társadalmi és közéletben mindegyre jelentékenyebb szerepet játszott. 1871-ben
Pozsony vármegye fispánja lett, mely méltóságában 1874-ig mködött. Már
fispánsága alatt is nagy anyagi áldozatokat hozott a közjótékonyság javára.

Fispáni illetményeit Pozsony város szegényeinek engedte át s a vármegyei
tiszti nyugdíjintézet alaptkéjének gyarapításához 20.000 frttal járult. alapí-

totta a közmagtári alapot is. Nagyszombatban és Somorján polgári iskolát

alkotott, a pozsonyi ág. ev. theologia részére 16.000 frtot adományozott, stb.

Midn fispánságának ideje alatt (1873-ban) országszerte s kivált Pozsony-
megyében a kolera dühöngött, a saját költségén orvosokat hozatott a vár-

megyébe és a nép élelmezésére mintegy 60.000 forintot költött. Hasonló
áldozatkészséggel karolta fel a szenvedk ügyét vármegyéje határain kivül is.

A szegedi árvízkárosultaknak 50.000 forint segélyt küldött s folyton nagy
összegeket áldoz jótékony czélokra. De a tudományok s fleg a mvészetek
is hatalmas pártfogót nyertek benne. Piloty nagy festményét: „Nero Róma
égésénél", ajándékozta a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Kiváló mbarát
és mért. M- és régiséggyjteményei messze földön híresek. A bajmóczi

vár, a bazini várkastély, a királyfai kastély, pozsonyi, bécsi és párisi palotái,

valóságos tárházai a mkincseknek és gyjteményeknek. Erdemei elismeré-

séül a király 1884-ben a valóságos bels titkos tanácsosi méltóságot s

1896-ban az I. osztályú vaskorona-rendet adományozta neki.

De a nemzet háláját mégis leginkább az 1900. évi okt. 9-én tett ala-

VOROSKO.
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pitványával érdemelte ki, melynek ezélját ós rendeltetését leghívebben ma-
gyarázza meg a kormányelnökhöz intézett következ soraiban:

Nagyméltóságú m. kir. Miniszterelnök Úr!

Úgy voltam ós vagyok mindenkoron meggyzdve, hogy a magyar
államnak - mint ilyennek — feltétlenül szüksége van arra, miszerint a

törzsét képez magyar középosztály fenntartassák s mindinkább gyarapítva

ersbíttessék. — Minthogy azonban ezen czél elérésére vagyoni eszközökre

is van szükség, — elhatároztam magamban, miszerint ezen vagyoni eszközök
megteremtéséhez a magam részérl is hozzájárulok és pedig oly irányban,

a melyet én a jelzett czélra alkalmasnak tartok.

A magyar középosztály szolgáltatja ugyanis a szellemi tényezk leg-

nagyobb részét — s azért is úgy vélem, hogy a legmegfelelbb, ha én egy
alapot létesítek, a melynek a jövedelmeibl kétharmadrészben 700 koronás,

cu\ harmadrészben pedig 1000 koronás ösztöndíjak alkottatnak, a mely ösztön-

díjak adományozása által azután a magyar középosztály több magyar család-

jának megadatik a mód, hogy tehetséges és törekv magyar érzelm gyer-

mekeit közvetlenül a maga, közvetve pedig a magyar haza javára nevel-

tetheti fel.

Ezen és ily alapítvány számára szántam én Pozsony vármegye terü-

letén fekv Alsó-Diós, Ottóvölgy, Cseszte, Pila és Dubova községek határaiban

létez összesen 5758 katastr. hold erdt és 734 hold szántót kitev s leg-

alább 1.743,600 korona forgalmi értékkel bíró s korlátlan tulajdonomat képez
tehermentes ingatlanaimat — azoknak összes járulékaival, jogaival, de dologi

és az összes vöröski uradalom patronátusi terheivel együtt is.

Emez alapítvány czéljaira szánt vagyonom ezen felajánlásom elfogadá-

sával nyomban menne át az alapítvány tulajdonába és én csakis az élet-

fogytiglani haszonélvezeti jogot tartanám fenn magamnak akkép, - - hogy
halálom bekövetkeztével nemcsak maga az ingatlan vagyon, hanem az azon
lev s ahhoz tartozó összes holt és él felszerelés — függ, úgy már leszedett

termék és készlet is az alapítvány birtokába menne át. — Miután pedig a
vagyon legnagyobb része erdbirtokokból áll — már eleve is kijelentem,

hogy azt a kormány kiküldend közegével egyetértn megállapított üzem-
terv szerint akarom haszonélvezni, s hogy azt tartozmanyaival együtt, mint
eddig, úgy ezentúl is használható karban fenntartom.

Alapítványom a többi hasonló alapítványok módjára a m. kir. kormány
képviselete és fennhatósága alatt állana s általa kezeltetnék is oly módon,
hogy annak jövedelmeibl mennél több ösztöndíj lehessen alkotható és ki-

tzött czélom ehhez képest mennél nagyobb mérvben lehessen elérhet.
Az alapítvány mindenkoron nevemet fogja viselni s az abból alkotott

ösztöndíjak a magyar középosztály magyar érzelm férfigyermekeinek lesznek
minden valláskülönbség nélkül a m. kir. kormány által pályázat útján ado-
mányozanclók, a kiket a tanári kar tehetségük s törekvésük folytán ösztön-

díjra érdemeseknek fog kijelölni, és a kiknek szüli ezen mintegy neveltetési

járulékra — nem megfelel vagyoni erik folytán — utalva lesznek, meg-
jegyezvén, hogy ezen ingatlan alapítványom soha eladásnak vagy cserének
tárgyát nem képezheti.

Az 1000 koronás ösztöndíjak csak a felsbb iskolák, a 700 koronásak
azonban úgy a közép-, mint pedig a felsbb iskolák növendékeinek juttat-

hatók, s ha valaki ez ösztöndíjak valamelyikét már elnyerte — úgy akkor
az annak elnyeréséhez szükséges feltételek változatlan fennforgása esetén
azt tanulmányainak teljes befejeztéig megtartja.

Cseszte község hatarában fekv úgynevezett vöröski várból engem
illet 3 --részt, — nyári üdül helyi óhajtanám felhasználtatni — erre érde-
mesült középiskolai tanárok, valamint ösztöndíjamat élvez s arra reá utalt

tanulók által.

Alapítványalkotási szándékomat és annak fbb mozzanatait ekkép
Xagyméltóságod tudomására hozva, — arra kérem:

Hogy ezen felajánlásomat tudomásul venni, — azt a m. kir. magas
kormány nevében elfogadni, -— az alapítványi vagyon és tartozmányainak
az összeírására és felbecslésére — úgy az üzemtervnek közös elkészítésére
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hivatalos szakközeget kiküldeni s ezen szükségesek megtörténtével az
elkészülend alakszer alapítóokmányt, a melynek alapján a vagyon tulajdon-

joga életfogytiglani haszonélvezeti jogom egyidejleges biztosításával

az alapítvány javára tlkvileg átírható lesz — a maga idején velem együtt
aláírni szíveskedjék.

Budapest, 1900-ik év október hó 9-én.

Nagyméltóságod tisztel híve

icl. gróf Pálffy János s. k.

E nagylelk alapítvány a XIX. század alkonyán, méltóan sorakozik a

a család hal százados múltja alatt szerzett nagy érdemekhez.

senLtok. Állj ón itt még azoknak a családi-tagoknak a névsora, a kiket Pálffy

Pál nádor si institutiója mint mindenkori seniort a családi tagok összesé-

gének els helyére állított.

1 IV. Pál nádor, a seniorátus alapítója, senior volt 1653 nov. 5-tl
1653 nov 26-ig,

2. IV. Miklós 1653 decz. 23-tól 1679 aug. 12-ig,

3. III. János 1679 aug. 21-tl 1694 nov. 29-ig,

4. V. Miklós nádor 1694 decz. 10-tl 1732 febr 20-ig,

5. V. János nádor 1732 márcz. 14-tl 1751 márcz. 24-ig,

6. III. Károly Pál Engelbert 1751 márcz. 24-tl 1774 szept. 14 ig,

7. VII. János 1774 szept. 14-tl 1791 máj. 14-ig,

8. IV. Károly berezeg 1791 máj 14-tl 1816 máj. 28-ig,

9. IV. Lipót 1816 máj. 28-tól 1825 febr. 24-ig,

10. III. József herczeg 1825 aug. 16-tól 1827 ápr. 13-ig,

11. Ern 1827 ápr. 13-tól 1832 nov. 30-ig,

12. II. Nándor 1832 nov. 30-tól 1840 febr. 4-ig,

13. VI. Károly 1840 febr. 4-tl 1858 jan. 21-ig,

14. Fidél 1858 jan. 21-tl 1864 márcz. 12-ig,

15. Antal herczeg 1864 márcz. 12-tl 1879 nov. 24-ig,

16. Pálffy-Daun Nándor Lipót teanoi herczeg 1879 nov. 24-tl 1900

decz. 8-ig.

17. Pálffy István 1900 decz. 9-tl.

*
* *

Hatszázados múlt dicssége, öröme és gyásza áll elttünk.

Középkori okleveles emlékeink fogyatékossága ma még nem engedi

ugyan, hogy ez si nemzetség származását, eredetét pontosan megállapít-

hassuk; de attól az idponttól kezdve, a mikor a család tagjai a közszereplés

terén eltérbe lépnek, mindegyre jobban kidomborodik a család múltja.

melyhez számos családtag hervadhatatlan dicssége fzdik. Az uralkodó

házhoz való rendíthetetlen hség és a hadi erények alkotják a család tag-

jainak legfbb jellemvonását.

És ha voltak a család tagjai között, a kik külföldön, idegen légkörben

nevelkedve, ifjú korukban idegen eszméket szívtak magukba, melyektl többé

szabadulni nem bírtak — s ha ezek között voltak egyesek, a kik, mikor

férfikoruk delén a hazai földön államhivatalt vállaltak, gondolkozásuk és

érzésük nem tudott alkotmányunk eszmekörébe és irányelveibe s a nemzet

közérzületébe beleilleszkedni, úgy ezt ne tekintsük a családi hagyomány
fvonásának, hanem tulajdonítsuk ezt az egyes jellemek fejldését befolyásoló

sajátszer körülményeknek.
De végeztünk. Örök nyugalmat a holtaknak! Hervadatlan dicsséget a

hsöknek! üdvöt és virulást az él nemzedéknek!
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Chotek Rezs 28, 272.

Christián János 379.

Concilia Emil 414.

Creneville Victoria 33.

Csádépatak 4.

Csáder Ern 476.

Csákány 39.

Csák Máté 43, 48.

Csák nemzetség 672.

Csáky család 35, 49, 686.

Csáky Imre 86.

Csáky Jen 65.

Csalamádé 262.

Csallóköz 5, 301.

Csallóközi Lapok 476.

Csallóköz-Nyék 40.

Csaplár Benedek 414.

Csarada család 26.

Csataj 40.

Csatay Gyula 108.

Csécsénypatony 41.

Cséfa 41.

Cséffalvay család 41, 112, 687.

Cseh család 60.

Cseklész 41.

Cseklészi család 32, 675.

Csellyei család 28.

Csenke 41.

Csenkeszfa 41.

Csenkey család 41, 62, 686.

Csentfa 42.

Cserey család 111.

Csernevszky család 35.

Cserny Károly 414.

Cseszte 42.

Csiba család 55, 92, 120, 687.

Csiba Dávid 639.

Csillagkeresztes rend 628.

Csillinyi család 62, 687.

Csontlágyulás 377, 378.

Csontos család 55.

Csorba család 32, 33, 37, 58,

62, 64, 68, 70, 71.

Csór Tamás 672.

Csölöszt 45.

Csötörtök 46.

Csuczy család 32, 79, 687.

Csukár család 46, 47, 537, 67 1

.

Csukárd 46.

Csukárpaka 47.

Czajla 47.

Czéhek 308—312.
Czérnagyár 317, 325.

Czibulka Nándor 414.

Cziffer 47.

Czilchert Róbert 18, 26, 69,

415, 658.

Czinár M. P. 415.

Czingel család 687.

Czintula család 687.

Czipész-ipar 316.

Cziráky Antal 415.

Cziráky család 91.

Czisztercziek 544.

Czobor család 35, 36, 38, 39,

52, 82, 113, 118.

Czukorgyártás 319.

Czukorrépa 260.

Dadány család 687.

Dadányi Sándor 86.

Dámvad 296.

Dankházi család 96.

Dankó József 415.

Das Recht 479.

Daubner Alajos 480.

Deák család 81.

Deáki 48.

Dejean János Antal 121.

Dejte 49.

Deli család 38.

Dénesd 50.

Dengelegi család 41.

Dengler család 103.

Der Conducteur 479.

Dercsika 51.

Dercsikai család 675.

Der Friedensbote 480.

Der Katholik 479.

Dersffy család 28, 81, 112.

Der Wanderer 479.

Desasse család 687.

Desasse Emil 19.

Desasse Ferencz 36.

Dessewffy Sándor 415.

Detrekcsötörtök 52.

Detrekszentmiklós 52.

Detrekszentpéter 52.

Detrekvára 53, 530.

Detrekváralja 52.

Deutsch Ignácz dr. 476, 479.

Dévény 53, 531, 676.

Dévényujfalu 54.

Dimburg 54.

Dinamit-gyártás 321.

Dinamit Nobel részv. társ. 323.

Diósförgepatony 55.

Diószegi czukorgyár 66, 82,

87, 272, 319, 3±:4.

Dobóczky család 40.

Doborgaz 55.

Dobrovics Mátyás 388, 'ti 5.

Dobrovszky család 70.

Dobsa csaíád 28, 62. 111, 687.

Dóczy család 45, 79, 68/.

Dohánygyár 321.

Dohnányi Ern 483.

Dóhnányi Frigyes 415.
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Dóka család 39, 106, 646, 687.

Dóka László L9.

Doleschal S E. 415.

Dombav család 688.

Domokosok 542, 630.

Donner Gy. R. 416.

Dömközy család 92.

Draskóczy család H2, 128.

Draskovich Györgyn 104.

Draveczky család 99.

Drechsler Károly 324.

Dubova 55.

Dubuvai patak 4.

Duchon család 82.

Dudvág 5.

Dudvágszegi család 87. 101,

119.

Dujardin Károly 416.

Duna 5, 137, 303, 579.

Dunaujfalu 56.

Dunaszerdahely 55.

Durvay Antal '84, 323.

Dux Adolf 158, 416.

Dux Zsigmond il6.

Dvornikovich Miklós 129.

Ebergényi család 57.

Éberhard 56, 532.

Eck v. Salm 210, 226.

Écsy család 687.

Egészségügy 372—393.

Egészs. közegek 373, 387.

Éghajlat 7, 251, 372.

Egry Antal 416.

Egyetem 565, 626.

Egyetemes papnevel 629.

Egyházfa 58.

Egyházgelle 57.

Egyházi család 58.

Egyházi zeneegyesület 482.

Egyházkarcsa 58.

Ehrenreich Lajos 416.

Eiberg család 103.

Eiinech Márton 43.

Eisvogel Ferencz 483.

Ejury Gyula 41H.

Ejury Károly 4-1 fí.

Ekstein János 398.

Elefánti család 30, 48, 60, 88,
b75.

Élesk 35, 530, 676.

Elpatony 58.

Emlsök 20.

Emericanum 629.

Emmer Kornél 416.

Endlicher István 417.

Engyeli Jen 417, 479.
Entresz Ede 477.

Enyedy c-alád 58.

Eperjes 58.

Eperjesi család 69.

Építipar 321.

Erdélyi Ignácz 417.

Erdbirtokok 2*2.

Erdd v család 35, 38, 49, 61,
72, 74, 75,87, 98, 100, 10 1,

104, 118.

Erddy József 50.

Erdgazdaság 278—292.
Erdhátdamazérkarcsa 58.

Erdhegyi család 79.

Erdség' 17, 278, 560.

Ernyey család 30.

Erss család 51.

Érseki fgimnázium 362.

Erzsébet apáczák 628.

Erzsébet királyné 133, 557.

Esterházy Béla 66, 272.

Esterházy család 24, 27, 31,

33, 36, 41, 58, 60, 64, 66, 68,

70, 71, 72, 75, 76, 80, 82, 87,

88, 92, 91, 96, 97, 100, 101,

115, 117, 120, 122, 123, 124,

125, 128. 688.

Esterházy Ern 272, 658.

Esterházy Ferencz 64, 65, 76,

117, 120.

Esterházy Imre 66, 130, 417.

Esterházy István 664.

Esterházy Istvánná 390.

Esterházy József 41.

Esterházy Károly 24, 60, 68,

88, 272, 641.

Esterházy Mihály 18, 19, 41,

70,71,92, 100, 115, 120,128,
261, 273, 418.

Esterházy Miklós 418.

Esztergályosok 316.

Esztergomi érsekség 516, 620.

Etrekarcsa 59.

Étre nemzetség 670.

Ev. ref. egyház 494, 622, 635.

Fabricius Ottó 479.

Fáczán 297.

Fadrusz János 418.

Fal esik Dezs 419.

Fallenbüchl Ferencz 419.

Famler G. A. 419.

Fándly György 419.

Faristári család 60.

Farkas család 26, 28, 36, 37,

48, 62, 66, 70, 75, 88, 90,

103, 104, 111, 116, 122, 123,

689.

Faskasdy család 110.

Farkashida 59.

Farkas Sándor 420.

Fasching Ferencz 420.

Fazekasipar 315.

Feéli család 62, 70.

Fehéregyháza 60.

Feja Dénes 39.

Fekete Aladár 62.

Fekete Aladárné br. 29.

Fekete család 51, 66, 82, 649,

675, 689.

Fekete Ferencz 18.

Fekete Gábor 398.

Fekete István 420.

Fekete János br. 82.

Fekete Mihály br. 82.

Feketevíz 5, 6.

Felbár 60.

Felistál 60.

Féli 62.

Felsbb leányiskola 367.

Felscsölle 60.

Felscsöpöny 61.

Felsüdios 60.

Felsdombó 61.

Felsjányok 61.

Fels keresk. iskola 366.

Felskorompa 62.

Felslócz 62.

Felsnyárasd 64.

Felsszeli 64.

Fenyves 64.

Ferdinánd I, 586.

Ferenczesek 541, 628, 629.

Ferencz József kórház 390.

Ferencz József-híd 137.

Fertz betegségek 376.

Féss család 689.

Féss György 420.

Fichtel É. J. 420.

Fischer J. dr. 376, 388, 389.

Fodor család 675.

Fodor István 420.

Fogoly 297.

Folyók 4, 300.

Forgách család 35, 68, 123.

Forgách Zsigmond 49.

Földes család 32, 47, 69, 80,

86, 93, 107, 122, 646, 689.

Földes Gyula 421, 477, 479,

658.

Földmívelés 576.

Földtani alakulás 1.

Fispánok 575, 666.

Freáliskola 361.

Frév 64.

Förster Károly 483.

Fügyészség 338.

Franciscy család 689.

Franciscy János 481.

Franki fiai czég 83, 100.

Frankner család 62.

Freund és Neumann 324.

Freund Gyula 117.

Freund S. brgyára 324.

Frideczky Árpád 421.

Frideczky család 689.

Friedrich J. gyógyszerészeti
telepe 324.

Frigyes császár 551.

Frigyes kir. hg. 167.

Fuchs Ignácz dr. 476
Fugger család 3i, 36, 42, 44,

52, 55, 69, 76, 81, 100.

Fürdk 380.

Fürésztelepek 286.

Fürj 298.

Füzesséry család 690.

Gaál György 42 1.

Gaál János 422.

Gaibl Sándor 479.

Gajar 65.

Galánta 65.

Galánta és Vidéke 476.

Gaál- család 68, 80.

Gálff'y család 55, 58, 79, 93,

108.
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GalgócEyAntal 18,99, 104,666,

Galgczy .'salad 66, 79, 99,

L04, 690.

Galgóczi varispánság 5 10.

Gamauf György 422.

Gáncs család 69 '.

Gány 66.

Garai Miklós 53.

(iára Miklós 83.

Garzó Aladár dr. 380.

Gattus János 565.

Gelich Richárd i 22.

i renersich Antal 423.

Georch Illés 423.

Gerencsér 66.

Gergetegi család 120.

Gervay Mihály 423.

Geselí Sándor 424.

Geszt 67.

Geszti család 67.

Ghyllányi család 28, 690.

Gidrapatak 4.

( ü-kra 557.

Glósz Ern 340.

Gocznód 68.

Gólya család 62.

Golyvások 377.

Gomba 68.

Gombai család 68.

Gombák 14.

Gond Ignácz 112, 665, 425.

Gottlried Ludvig 324.

Gönczölkarcsa 8.

Gzhajózási társaságok 334.

Grailich V. J. 425.

Grassalkovich Antal 74.

Grassalkovich család 690.

Greguss János 425.

Greguss Mihály 425.

Grinád 68.

Gris2a Ágost 425.

Groidl Gyula 480.

Grossner Samu 121.

Gross Samu 96.

Grüneberg Károly 324.

Gubasóczy család 61.

Gudics család 88.

Gúnynevek 248.

Gut-Keled nemzetség 672.

Gutor 69.

Gutori család 69, 113, 675.

Gülcher Ármin 66, 98, 99, 273.

Gülcher Jakab 37, 99.

Gyárak és ipartelepek 323

—

328.

Gyarmati család 124.

Gyermekhalandóság 374.

Gyermekvédelem 379.

Gyioko Szilárd 19, 86, 658, 663.

Gyógyforrások 380.

Gyógynövények 12.

Györgyfi család 37, 40, 72.

i iyörfy család 61.

Gyr nemzetség 672.

1 i ufaiíyártás 321.

Gyulay család 28, 62.

Gyjtemények 485.

Gyümölcs 18, 261, 56 >.

Ha a se Gottlieb 121.

llabinu>ok 231.

Haberlandt Frigyes 425.

Habermai.n Nándor 56, 98,

123, 273.

Habsburgi Ferdinánd 134.

Hadik család 86.

Hager család 42.

Hajnik Károly 426.

H ijózás 560.

Halácsy család 28, 111.

Halak 22.

Halálozás 375, 382.

Halmos 69.

Halottkémlés 374.

Haltenyésztés 270, 307, 560.

Hangácsy család 113.

Harabol család 675.

Harangfalva 69.

Hara-zti család 69.

Harasztok 12.

H.ris 298.

Harminczadok 562.

Harmónia 208, 380.

Harrach Eleonóra 43.

Harsch testvérek 84.

Haulik György 426.

Hauer I. T. 426.

Hauser Miksa 483.

Havas Miksa 426.

Havass Rezs 426.

Haydn 483.

Házi ipar 322.

Héder nemzetség 672.

Héderváty család 34, 690.

Hegedeös Miklós 426.

Hegeds család 37.

Heiiedüs színigazgató 399.

Hegen család 39.

Hegy 69.

Heaybenéte 70.

Hegyi család 37, 69, 75, 80, 82.

Hegységek 1.

Hegysúr 70.

Heitler Móricz 427.

Helle Károly gyára 324.

Helmár Águst 427.

Hemtner Flórián 427.

Henrik III. 518.

Henrik V. 550.

Herbich Ferencz 427.

Heiing László 53.

Heuffel János 428.

Hidas 70.

Hidaskürt 70.

Hideghét 71.

Hideghéthi család 31, 68, 71,

106, 690.

Hidegkút 71.

Hirlapiroda'om 473— 480.

Hirnök 475.

Hirschler Ignácz 428.

Hirsch Mór br. 35, 83, 116.

130.

Hizlalás 271.

Hódi 71.

Hódi család 71, 85, 675.

Hódos 71.

Hodossy család 690.

Huhenlohe Keresztély 39, 83,

113, 116, .30, 274.

Hollósy Jusztinián 428.

Hollósy Máiia 48.

Holly János 428.

Homorói család 675.

Honfoglalás 5 3—504.

Hont-Pázmány nemzetség
673.

Horányi család 61.

Horeczky Ferencz 428.

Horek család 48.

Hortis család 1 29.

Horvát gui ab 72.

Horváth család 84, 86, 99..

129.

Hoiváth János 428.

Horváth Jen 428, 477, 658..

Horváth-Kissevich család 690.

Horvátok ruházata 234.

Hosszúla u 72.

Hosztinszky János 429.

Höck Feiencz 429.

Höhnei Lajos 429.

Hörandner Károly 71.

Hörk József 429.

Hrabovszky család 29, 48,.

62, 129, 690. _.-

Hrussói család 91.

Huber József 429.

Hmmel N. János 156, 483.

Hunyady csa ád 74, 690.

Hurbán 652.

Huszár István 430.

Husziták 556.

Hübner Já.iOS 430.

Hütter család 98.

Igrám 72.

likai család 70, 671.

Iliésháza 72.

Illésházy család 29, 33, 38,

47, 57, 5s, 60, 62, 64, 70,

71, 72, 80, 81, 96, ;7, 99,

116, 118, 120, 121, 122,690.

Illésházy István 45, 97, 128,

210, 226, 430.

Illustr. Feuerwehr-Ztg 480.

Illyés család 37, 40, 72, 104,

120, 121.

Illyés György 33.

Ilo?vay család 36.

Imely család 106.

Inkey Béla 430.

Ipar 308—328, 561, 647.

Iparoktatás 349.

Ipartelepek 323—328.
Irodalom, tudomány, m-

vészet 402 — 486.

Irgalmasok 628.

Ismétl-iskolák 349.

István V. 552.

Istvánfalu 73.

Istvánffy család 60.

Istvánffy Miklós 60.

Istvánlak 73.

ítéltábla 337.
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Iván fi Ede 430.

Ivánka 73.

Izabella fherczegnö 322.

Jablánczy család 691.

Jablánczy Zsigmond 661.

Jakabfalva 74.

Jakusith család 36.

Jankó cs.ilád 32, 39, 691.

Jánoki család 10,41,87, 675.

Jánoki Jakab 27, 87, 122.

Jánosháza 74.

Jánoska család 29.

.lánostelek 7 í.

Járások 23.

Járványos beiegségek 375.

Jaszlócz 75.

Jazegh család 12.

J dlicska Pál 431.

Jeszenák család 32, 38, 39'

57, 62, 68, 70, 71, 73, 78,

82, 83, 113, 116, 691.

Je-zenák János 431.

Jettin- Károly 431.

Jezerniczky c>alád 31, 82, 691.

Jezsuiták 354, 35 \ 626, 627,

6o0.

Jiringer család 94.

Joachim Vilmos 431.

Jóka 75.

Jókai Mór 164.

Jónás János 432.

Jó Pásztor 477.

Jurdán család 86.

Joseffy Rafael 483.

Józsa Menyhért 432.

József II. dIö.

József föherczeg 149, 432.

Juhászok czéhe 577.

Juhtenyésztés 26->.

Jurenák család ll'J .

Jurovics család 128.

Kábelgyár részv.-társ. 324.

Kászunyi család 113.

Kádárok 316.

Kádas család 29, 62, 691.

Kajál 5.

Kajali család 71, 75, 691.

Kakas család 73, 107.

Ká dy György 433.

Kalmár Henrik 4-0.

Kamocsay család 75.

Kanizsai János 71.

Kanka Károly 433.

Kánya Lajos 433.

Kanyay Vilmos 476.

Ká, olna 7ri.

Kapróczy c<alád 79.

Kapuczinusok 628.

Karácsony család 10 ;

.

Karosai család 34, 75, 675.

Karcsú Antal 433.

Karner család 26.

Károlyi Alajos 19, 120.

Káról yi család 73, 112, 691.

Károlyi Lajos 34, 83, 84, 90,
10a, ÍJ 2, 274, 288, 289.

Károlyi Tibor 434.

Kassovitz Miksa 434.

Katány 261.

Kath. egyház 487—493, 533.

Kátlóér 76.

Katolické Noviny 48 ».

Katona család -1.

Katona Dénes 434.

Katona Mór 1 16, 434.

Kazinczy kódex 40 >.

Kecskés István 434.

Kecskés Sándor 434.

Kefegyár 317.

Keglevich család 35, 36, 53,

1" 4, 1.6, 691.

Keglevich Ferencz 639.

Kelecsényi család 29.

Kélió család 4'.

Kéler Gottfried 435.

Ké er Zsigmond 435.

Keleti Gusztáv 435.

Keleti Károly 435.

Kelták 4 99.

Kéméndy család 28, 36, 62,

80, 107, lil, 116.

Keményítgyártás 321.

Kempelen család 691.

Kempelen Farkas 436.

Kempelen J. A. 437.

Kendy család 35.

Kenguru 299.

Kerekes család 48, f 2, 69, 70

82, 90, 114, 122, 691.

Kereskedelem 328-332, 561
6í7.

Keresk. szakoktatás 332.

Keresk. és iparkamara 330.

Keresk. és ipartestületek 332.

Kereskedelmi növények 263.

Keresztes család 70.

Keresztúr 76.

Kern Mihály 437.

Kertészet 265.

Késmárky család 69, 691.

Keszölczés 76.

Kétéltek 21.

Kéthegyi család 120.

Kéthelyi család 61.

Kézmipar 563.

Kilé.iyi színigazgató 397.

Királyfa 76.

Királyfalvai patak 4.

Királyfia 78.

Királyfiakarcsa 78.

Király János 437.

Királ>rév 78.

Kiripolcz 78.

Kiripolczky Károly 658.

Kisbresztovány 78.

Kisbudafa 79.

Kisduna 5.

Kisfalud 79.

Kisfaludy család 36.

Kisfaludy Károly 165.

Kisfaludy Zsigmond 108, 437.

Kisjánoki család 39.

Kislég 79.

Kislégny család 79, 691.

Kislévárd 79.

Kislucs 79.

Kismácséd 79.

Kismagyar 8 K

Kismagyari család 80.

Kispaka 81.

Kiss család 82, 662.

Kiss Imre 437.

Kiss Mihály 658.

Kissenkvicz 81.

Kistorcsi család 122.

Kisudvarnok 81.

Kitzinger Nándor 482.

Klarisszák 628, 629.

Klein Henrik 481.

Klempa Bertalan 664.

Klempa család 691.

Klempa Simon 480.

Klimo Mihály 4 >7.

KI inger Henrik gyára 325.

Klobusiczky család 26.

Klucsay család lil.

Klug Bernát 117.

Kmoskó család 129.

Kóbor Tamás 437.

Kocsigyártás 315.

Kódexek 40 Í-, 405.

Kolbenheyer Kolbai A. K. 437.

Kohnovics Gábor 437.

Kolisch Ignácz 438.

Kollár Márton 438, 480.

Koller Károly 438, 479.

Kollonich család 104, 692.

Kolloi.ich Nándor és Zsig-

mond 94.

Kolmár József 438.

Kománszky Kilián 438.

Konyha 81.

Kondé család 32, 55, 56, 58,

98, 123, 649, 692.

Kondé J. B. 438.

Kondé Miklós 438.

Kondorosi család 94, 96, 675.

Kongregatiók 628.

Konzervgyár részv. társ. 323.

Koppán-nemzetség 673.

Koppéi J. és A. 111.

Kórházak 379.

Korláth család 69.

Korlátk vára 530.

Korabinszky J. M. 4 9.

Kordisok 499.

Korn F. A. 439.

Korner János 26.

Kornhuber G. A. 439.

Korn Miksa 389.

Korompai család 28.

Kosolna 81.

Kossovich család 692.

Kossuth Lajos 161, 475.

Kostyán család 66.

Kosuth 81.

Kovachich család 96.

Kovachieh Márton György 97,

439.

Kovács Sándor 440, 477.

Kovasóczy család 692.

Kováts Ferencz 440, 483.
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Knvat s György dr. 387, 390.

Köhalmy József i í ).

Kkorszak 197.

Köles 25

Könyök) -\. (iy. i í i.

Könyöki József I
I

i.

Könyvtárak isi.

Kolajfinomitás 32 l.

Körmendi család 38.

Körtvélyesi család JOti, 123.

KözépcsöpöiM 82.

Középiskolák 351—371.

Közmondások 246.

Közoktatás 342—371, 625.

Községek 23—130.
Közteherviselés 6 Í7.

Közutak 332.

„Közvélemény" 477.

Krascsenics Ferencz 108.

Kray István 338.

Krecsányi színigazgató 400.

Ktetinizmus 377.

Kreybig Lajos 441.

Kiischker Nándor 91.

Kristóffy család 111.

Krisztina fó'herczegasszony
13í.

Krizsány c-alád 103.

Krscsenics család 120.

Krumpachi Lrincz 565.

Kruzics János 210, 226.

Kubina András 480.

Kudlik János 441.

Kufler Victor 100.

Kukló 82.

Kulcsár család 32, 58. 82, 692.

Kulcsárkarcsa 82.

Kultúrnövények 256.

Kumlik József 482.

Kun család 111.

Kuncze Leo 441.

Kupeczky János 216.

Kusser j. Zs. 481.

Kurcz Antal 441.

Khmayer Ferencz és társa

gvára 325.

Kürt 82.

K'irtessy család 28.

Kürtössy András 441.

Kvádok'í'J.i.

Laád család 120.

Laáky család 120.

Láb 83.

Lacsni Miklós 93.

Lajos I. 132, 555.

Lajos II. 134, 212, 559.

Lakásviszonyok 383.

Laksárujíálu b3.

Lampatzer Lipót 94.

Lamacs 83.

Landerer J. M 477.

Lanfranconi Alajos 54.

Láng Gyula 479.

Lányi c-alád 103.

Lányi kódex 405.

Lanzmár Ferencz 441.

László V. 133.

László család 26, 692.

László Vincze id. 101.

Latabár színigazgató 399.

Latkóczy család 28, 111.

Laurenty család 692.

Lavotta János 483.

Lázár Kálmán 664.

Léghy család 58, 79.

Lehoczky András 442.

Lehoczky Kálmán 337.

Lelovics család 82.

Lénárd Fülöp 442.

Leonhardy György 69.

Lenhardt Károly 4Í2.

Lenhossék M. J. 442.

Lenkersdorfer család 40.

Leo IX., pápa 549.

Leszkovszky család 40.

Levánszky csa'ád 70.

Lévay család 28, 69, 81, 112.

Léwy James 84, 325.

Libay Sámuel 442.

Licliner Pál 442.

Lichtenthal Péter 442.

Liczeum (ág. h. ev.) 358.

Lidértejed 83.

Lieszkovszky család 120, 692.

Ligetfalu 84.

Limbach 84.

Limitácziók 580.

Linzboth család ' 4.

Linzboth Mihály 274.

Lindvai család 128.

Lipcsey család 45.

Lipcsey János 60.

Lipót I. 597.

Lipót II. 616.

Lippay György 443.

Lippay János 443.

Lippay Sándor dr. 388.

Lipthay család 82, 692.

Liskovics József 128.

Literáty család 58, 86, 98.

Localpresse 479.

Ló-jzi család 28, 675.

Lóczy Lajos 443.

Loewy Móricz 444.

Lóhere 2H2.

Lortzing 483.

Losoncz 84.

Losonczy Anna 84, 118.

Losonczy István 49, 61, 66,

75, 76, 101.

Lótenyésztés 266.

Loveczky Ern 444.

Lozornó 84.

Lögérpatony 84.

Lorincz Gyula 444.

Lry Ede 444.

Löv Rezs 444, 479.

Löw H. dr. 478.

Lubinszky család 26.

Luczerna 262.

Lukachich család 111.

Lukáts csa'ád 37, 40, 72.

Lukátsy Tamás 444.

Luzsénszky család 692.

Lübeck János 444.

Mack Lajos 444.

Mácspdi család 79.

Maczháza 84.

Mad 85.

Madarak
Madarász 85.

Mader Rezs 483.

Madi c-alád 26.

Magasfalu 85.

Magos Ern 444.

Magyarbél 86.

Magyar család 692.

Magyar czérn agyár r. t. 325.

Magyardiószeg 87.

Magyarfalu 87.

Magyarfalvi czukorgyár 8/,

31.', 325.

Magyar Hírmondó 474.

Magyar nemzetség 671.

Magyar népszokások 234.

Magyarok építkezése 230.

Magyarok ruházata 232.

Magyarok ünnepi szokásai

241.

Magyary Géza 444.

Mahler Ede 445.

Mahler Gyula 445.

Maholányi család 31, 47, 49,

57, 58, 68, 71, 73, 90, 103,

111, 112, 693.

Maholányi Tamásné 24, 32,

73, 94, 111, 112, 122.

Mahota József 96.

Mászt 88.

Májba J. V. 415.

Majláth család 113, 128, 129,

b93.

Majláth György 19, 129, 274,

445, 666.

Majláth József 446.

Majtény 88.

Majthényi család 693.

Majthényi Gergely 129.

Mák 261.

Makripodáry család 48, 693

Malaczka 88.

Malária 377.

Malátagyártás 320.

Mai ina 4.

Ma'omipar 318.

Mandebi Dávid 446.

Mandello Gyula 447.

Mandi Móricz 447.

Mangold Károly 447.

Marbach Krn 479.

Matczali család 1 03.

Marczell Ákos 447.

Marczell János 447.

Marczel család 103.

Máriafürd 6.

Mária kiiályn 134.

Marii Terézia 614.

Mari avölgy 88.

Markomannok 499.

Markovich Antal 448.

Markovich család 693.

Márku- család 106.

Marschall Antal 326.
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Marscha 1 Lajos 448.

Marschner Henrik 481.

Marth János 448.

Márton Jen 448.

Clarion József 448.

Martonfalvay család 58.

Masznyik Endre í 48.

Maticz Kálmán 108.

Matisz család 693.

Matolay Etele 65 .

Mattéra Gy. K. 448.

Máttyus Péter 474.

Mátyás király 133, 212, 558.

Mauthuer G. 479.

Mayrberger Károly 482.

Mednyánszky család 113.

Megéri e Terézia 448.

Megyei tisztviselk 514, 650,

658, 661, 662, 665, 666.

Méhes család 40, 51, 83, 106,
115.

Méhészet 270.

Meissl Ágoston 449
Meissl Ferencz 449.

Melisek Rudolf 480.

Mende család 42.

Menzel K. C. gyára 326.

Mercurius Veridicus 473.

Merev család 35, 36, 57, 58,

114.

Merev Mihály 29, 32. 46, 60,

62, 70, 75, 82, 90, 114, 122,

125.

Mérges növények 12.

Mergl Ödön dr. 387, 390.

Mészáros Ignácz 449.

Mezgazdaság 250—266, 560.

Miáva-folyó 4.

Michaelis Vilmos 449.

Michnay Endre 449.

Miksicz család 103.

Miklóstelek 90.

Mikula Antal 449.

Mindszenti Antal 449.

Misérd 90.

Misircz család 48.

Mocsolán 33.

Mocsoláni család 33.

Moczkovcsák H. K. 449.

Modor 201—208, 526, 582,
607.

Modor egyházai 205.

Modor erdgazdasága 292.

Modori gimnázium 366.

Modori Harmonia-telep 208,
3b0.

Modor intézményei 208.

Modor ipara 207.

Modor közoktatása 205.

Modor népmozgalmi statiszti-

kája 206.

Modor város czimere 207.

Modor város falai 204.

Modor város tisztikara 208.

Modorfalva 90.

Módra- patak 4.

Moenich Károly 449.

Mohar 262.

Molecz Dani 449, 479.

Moller D. V. 450.

Moller Ede 450.

Moller K. 0. 450.

Molnár Albert 450.

Molnár család 29, 68, 86,

665, 693.

Molnár József 451.

Molnár László 18, 124, 451.

Molnár Pál 29.

Molnár színigazgató 399.

Molnár T. J. 451.

Molnár Zsigmond 18.

Molnári Kelemen 29, 75, 81,

107, 114.

Mondák, regék 245.

Monostori Berzéte- család 675.

Monostori Berzéte Miklós 27.

Montagszeitung 479.

Móré László 44.

Moriczky család 112.

Mórocz család 32, 72, 129,

693.

Móroczkarcsa 90.

Morva-folyó 4, 304.

Mosonyi várispánság 511.

Mossóczi Zakariás 452.

Moszatok 12.

Motesiczky család 91, 693.

Mráz család 113.

Mruskó család 61.

Mulyad család 42.

Munkásviszonyok 265.

Muraközy család 61.

Murmann Ágost 452.

Müller Béla 483.

Müller Venczel 483.

Nádas 91.

Nádasd 92.

Nádasdy család 35.

Nádasi János 452.

Nádszeg 92.

Nagyabony 92.

Nagybodak 92.

Nagybresztovány 92.

Nagybudafa 93.

Nagy családl42, 66,79,693,694.
Nagyfödémes 93.

Nagyilkai család 40, 675.

Nagy Lajos király 194, 202.

Nagy László 661.

Nagylég 93.

Nagyiévárd 94.

Nagylucs 94.

Nagymácséd 94.

Nagymagyar 94.

Nagymartoni család 40, 42,

81, 1!3.

Nagymihályi Ferencz 68, 90,

107.

Nagy Olivér 452. -

Nagypaka 96.

Nagysenkvicz 96.

Nagysúr 97.

Nagyszarva 97.

Nagyszombat 173—200, 525,

526, 584, 619, 626, 629.

Nagyszombat czimere 174.

Nagvszombati czukorgyár
326.

Nagyszombati deficientia 188.

Nagyszombati egyetem 189.

Nagyszombati érseki árvaház
196.

Nagyszombati érseki f-
gimnázium 192, 362.

Nagyszombat érseki palota
185.

Nagyszombat fekvése 173.

Nagyszombati ferencziek
temploma 182.

Nagyszombati hatóságok 198.

Nagyszombati Hetilap 477.

Nagyszombati Hírlap 476.

Nagyszombati intézetek,

egyesületek 198.

Nagyszombat ipara és keres-

kedelme 199.

Nagyszombati Izsák 452.

Nagyszombati jezsuiták tem-
ploma 182.

Nagyszombati klarissza

zárda 184.

Nagyszombat lakosai 174.

Nagyszombati lövegyesület
197.

Nagyszombati megyei köz-
kórház 197, 379.

Nagyszombati nemzeti con-

victus 194.

Nagyszombat népmozgalmi
statisztikája 200.

Nagyszombati Orsolya apá-
czák 195.

Nagyszombati pálosok tem-
ploma 183.

Nagyszombati régi városi

kórház 180.

Nagyszombati szegényház
198.

Nagyszombati Szt. Adalbert
szeminárium 192.

Nagyszombati Szent Miklós
templom 186.

Nagyszombati színház 181,

394.

Nagyszombati ütközet 606,

653.

Nagyszombat város falai 1 96.

Nagyszombati városháza 181.

Nagyszombati várostorony
181.

Nagyszombat város vagyona
200.

Nagyudvarnok 98.

Nagyváthy család 28, 36, 111.

Nagyváthy Kálmán 452.

Nahács 98.

Namer Antal 452.

Nánasúri család 675.

Nankenreyter család 35.

Napóleoni háború 616.

Naszvady család 69, 694.

Nebojsza 98.

Nedeczky család 28, 694.
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Nehéz család 28, 35, 110.

Neiszidler János 452.

Ne szid er Károly 452.

Nemesi családok 669— 700.

NYniosi felkelések 638.

Nemessúr 99.

Nemsovay család 7;!.

Neuourg gróf 21 , 226.

Neustadt Adolf 478.

Neustift 99.

Németbél 99.

Németdiószeg 99.

Németek építkezése 230.

fémetek ruházata 232.

Németek ünnepi szokásai 242.

Németgurab í 1 '.'.

Németh család 28, 32, 62, 645,

694.

Neme h Dezs 664.

Németb György 453.

Németh János 128.

Németh János (nyéki) 40, 645.

Németh Károly 453.

Németh Lajos 453.

Németh Rudolf 453.

Német népszokások 236.

Németujváriak 553.

Népdalok 246.

Népmozgalmi statisztika 23.

Népoktatás 342—354.
N prajz 229—249.
Nirschy Ferencz 476.

Nitsch'K. D. 453.

Nogely István 453.

Noigel család 103.

Nolcsa nemzetség 671.

Notre Dame 628.

Nova Posoniensia 474.

Novotha Józseíné 26.

Növényzet 9.

Nyáry család 29, 31, 91, 104.

Nyáry Ferencz 48, 49, 50, 72.

Nyék 100.

Nyék; család 40.

Nyek-nemzetség 671.

.Nyomdászat 318.

N vuga i magyarországi Hiradó
476.

Nyúl 296.

Nyr Zsigmond 453.

Oberschall Pál 453.

Obrenovich Mihály 74.

Ochaba János 453.

Ócska 608.

Ocskay család 62.

Ocsovszky János 454.

Ocst.vszky F. A. 454.

Ocsovszky K. A. 454.

Odörfer Kristóf 454.

Oeser Fri yes 454.

Oeser Keresztély 454.

Ogelle 00.

Okol csányi család 129.

Okolicsányi László 454.

Oko'yi család 47.

Olnya 100.

Olgya-nemzetség 671.

OlU'vay Boldizsár (>38.

Olgyay család 28, 33, 58,62, 75,

79,82,92,96, 1< 0, 113, 120,

123, 638, 675, 694.

Olgyay Gáspár 454.

Olgyay Titus 454, 651, 660.

Olgyay Zsigmond 663.

Öllé család 694.

Öllé Lajos 659.

Oilétejed 100.

O.igai család 33.

Orbá.i család 80, 111.

Orbok Mór 476.

Ordódy család 36, 92.

Ormándy család 61.

Ormósdy család 104.

Orosz család 32.

Oroszi család 36.

Orosz József 475.

Orros család 76, 87, 99, 116.

Orsolya apáczák 630.

Országgylési Tudósítások
475.

Országh család 36, 61, 118,

203.

Ország Miksa 454.

Onh János 122.

Ortvay Tivadar 455.

Orvos szövetség 380.

Orvos-természettud. társulat

391.

Osl-nemzetség 674.

Osztroluczky Géza 665.

Osztrosich család 36, 121.

Otócska Károly 455, 479.

Ottokár II. 551.

Ottóvölgy 100.

Óvóintézetek 3Í9.

Összeírások 575, 577, 579, 678

679, 681, 689.

störténet 497—592.
zvad 296.

Padány 101.

Pagyerócz 101.

Pajor család 103.

Pakovics György 100.

Paksy csa ád 61, 111.

Palabá* ya 315.

Palisthy család 36.

Páld 101.

Pálffy Antal 53.

Pálffy Béla 33, 72, 121, 124,

274.

Pálffy Béláné 41, 9fi, 1 23, 274.

Pálffy D .un család 26, 83, 84,

130.

Pálffy-Daun Vilmos 26.

Páffy ht. család 26, 29, 3 \

32, 33, 34, 36, 37, 40, 43,

44, 45, 47, 52, 54, 55, 56,

58, 65, 68, 69, 72, 73, 74,

75, 76, 78, 79, 81, 8*, 84,

87, 90, 92, 93, 96, 98, 99,

100, 101, 102, 103, 104, 106,

107, 108, 112, 113, 118, 122,

125, 128, i29, 130,203, 212,

226, 701—739.

Pálffy Ferdinánd 64.

Pálffy F.-rdi.iánd Leopold 642.

Pálffy Ferencz 76.

Pálffy István 19, 128, 274,

658, 664.

Pálffy Is'ván koronar 212.

Pálffy János nádor 76, 118,

122.

Pálffy János id. 26, 29, 30,

33, 36, 40, 46, 47, 55, 56,

58, 68, 69, 72, 74, 76, 82,

84, 99, 100, 101, 10", 108,

112, 125, 128, 129, 214, 226,

274, 290, 391, 658, 662.

Pálffy János ilj. 101, 103,

275.

Pálffy József 49, 61, 7o, 84,

98, 118, 275, 290, 658.

Pálffy József gr. vegyészeti
gyára 326.

Pálffy Lipót 130, 639.

Pálffy Miklós 19, 42, 44, 47,

107, 110, 129, 212, 566.

Pálffy Miklós hg. 52, 53, 54,

55, 65, 78, 79, 81, 87, 88,

90, 102, 104, 106, 113, 115,

276, 287, 288.

Pálffy Mór 61, 118.

Pálffy Pál 53, 88.

Pálffy Péter 94.

Pálffy Rudolf 44.

Pálffy szenioratus 32, 34, 41,

42, 55, 58, 70, 79, 84, 85,

92, 103, 108, 128, 130.

Palkovics György 455.

Palocsay c>alád 53.

Pálosok 542, 630.

Palugyay család 36.

Pantocsek József dr. 388.

Pápay Ignácz 92.

Pápát István 455.

Pap család 66, 103.

Papfa 101.

Papírgyártás 318.

Papkörmosd 101.

„Paprika" 479.

Paru a-patak 4.

Pataky Géza 477
;

Patzkó Ferencz Ágoston 474.

Paulánusok 631.

Pauli család 64.

Pávay Vájna Gábor dr. 388,

455.

Paxy család 62.

Pázmány család 694.

Pázmány Péter 177, 354,

619-622.
Peczkó Antal 456.

Peer-kodex 405.

PéKipar 319.

Pénteksúr 102

Pered 102, 656.

Peredi csata 656.

Perényi család 695.

Perl és társa 117.

Pernek 102.

Petényi család 56.

Péterfi Károly 456.
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Péter János 456.

Pethe család 35.

Pethö család 37, 40, 47, 98,

695.

Petfi család 675.

Po úti Sándor 166.

Petöcz család 58, 113, 123,

65*, 695.

Petöcz Gábor 93, 338.

Petöcz György 651.

Petöcz Kálmán 58.

Pelrik Géza 456.

Petrikovich család 113.

Petrovits család 82, 695.

Petrovits Ignácz 665.

Pexa család 62.

Pezsggyártás 320.

Pfeifer Mátyás 125, 276.

Pichler H. Alajos 457.

Pila 102.

Pilta Erzsébet 86.

Pinkekarcsa 102.

Pirchala Imre 457.

Piszk Samu 65.

Pisztóry Mór dr. 476, 479.

Pl :chy 'Bertalan 457.

Plachy család 695.

Pláten Miksa né 36.

Plébániák 510.

Pock Mátyás 457.

Pócs család 41.

Pódafa 102.

Poíránr család 28, 33, 39, 68,

85, 96.

Pókafölde 32.

Pókaföldiek 672.

Pókateleki család 32, 56, 79,

108, 110, 67*.

Polána patak 4.

Polikeit Károly 457.

Pomsasapyai család 39.

Pongráez család 91, 695.

P^ngrácz Frigyes 97, 116,

120, 123, 276.

Poór Vilmos 483.

Popper Emil 125.

Pár Antal 457.

Posch Ágost 478.

Posfa 102.

Posol Bozskéhó Jrdza Jezi-

M.vho 480.

Pozsgay család 695.

Pozsony 131— 172, 585.

Pozsonyi ág. ev. kórház 389.

Pozsonyi ág. ev. temet 165.

Pozsonyi béke 595.

Pozsonyi „Bimbóházak" 166.

Pozsonyi boltív 147.

Pozsony csatornázása 138,

385.

Pozsonyi dalárda 482.

Pozsonyi dalegylet 482.

Pozsonyi da'kedvelk 483.

Pozsonyi dóm 143—145.
Pozsonyi Duna-híd 333.

Pozsony egészségügye 381

—

393.

Pozsonyi egyetem 565.

Pozsonyi Emericanum 146.

Pozsony épületei 140—168.

Pozsony erdgazdasága 290

—

292.

Pozsonyi evang. fisko'a és

templom 166.

Pozsonyi ev. liczeum 167.

Pozsony fekvése 136, 521.

Pozsonyi föesperesség 624.

Pozsonyi föreá iskola 165.

Pozsonyi ltéri díszkút 150.

„Pozsony" fürd 391.

Po/sonyi Gazda 477.

Pozsonyi gimnázium 355.

Pozsonyi gyermekmenház
165

Pozsonyi hadjárat 506.

Pozsonyi helyrségi kórház
390.

Pozsony intézményei 168

—

171.

Pozsonyi irgalmas rend 156,

389.

Pozsonyi izr. betegápoló in-

tézel 389.

Pozsonyi izr. kórház 389.

Pozsonyi knpuczinusok 164.

Pozsonyi katonai épületek
167.

Pozsony keletkezése 518.

Pozsonyi keresk. és ipar-

kamara lb2, 330.

Pozsonyi kir. akadémia 145,
368.

Pozsony kiváltságai 518.

Pozsonyi Klarisszák 146.

Pozsonyi kódex 405.

Pozsonyi kórházak 387—391.

Pozsony környéke 135.

Pozsony köztisztasága 386.
Pozsony lakossága 519.

Pozsonyi Lapok 476.

Pozsonyi Mária Terézia-szo-
bor 159.

Pozsonymegyei Közlöny 476.
Pozsonyi Mihá'ykapu 148.
Pozsonyi munkástelep 163.
Pozsonyi múzeum 151.

Pozsony népmozgalmi sta-
tisztikája 138.

Pozs my népoktatásügye
349—354.

PozsouyiNotreDameapáczák
162.

Pozsonyi Orsolya-szüzek 155.

Pozsonvi ors ággyülések 555,

587, 597, 615, 616.

Pozsonyi pénzügyigazgatóság
150.

Pozsonyi pénzvtrház 149.

Pozsonyi piacz 386.

Pozsonyi polgári ápoló-
intézet 389.

Pozsonyi posta és táviró 156.

Pozsonyi prépostság és káp-
talan 533, 538, 540, 547,

564, 621, 622, 633.

Pozsonyi prímáspalota 157.

Pozsonyi régi országház 147.

Pozsonyi régise ek 498— 502.

Pozsonyi révkapitányság 137.

Pozsonyi Stefánia-árvaház
390.

Pozsonyi Szt. András-temet
162.

Pozsonyi Szt. Erzsébet-kór-
ház 389.

Pozsonyi Szt. Ferencz-rend
153—155.

Pozsonyi Szt. Háromság-
templom 164.

Pozsonyi Szt. Katalin-kápolna
148.

Pozsonyi Szent Salvator-
templom 152

Pozsonyi szövetség 591.

Pozsonyi téli kiköt 304.

Pozsonyi temetk 392.

Pozsony tisztikara és önkor-
mányzati szervezete 171,

524.

Pozsonyi üdülhelyek 391.

Pozsonyi vágóhíd 386.

Pozsony vára 140— 143, 515

—

517.

Pozsonyi várispánság 509.

Pozsonyi vármegyeháza 164.

Pozsonyi városháza 15U.

Pozsonyi városi színház 161,

395—401.
Pozsony városrészei 136.

Pozsony védmvei 523.

Pozsonyi vértörvényszék 598.

Pozsonyvideki Lapok 476.

Pozsony világítása 138.

Pozsonyi virágvölgy 163.

Pozsony vízvezetéke 138, 385.

Pozsonyborostyánk lo3.

Pöthe család 24.

Prányik család 128.

Pray György 458.

P^ay kódex 404.

Pr.chtl Wulfgang 565.

Preira család 71.

Prenoszil család 6 '5.

Prépostság és káptalan 533,

538, 54U, 547, 564, b21, 622,

633.

Pressburger Presse 479.

Pressburger Ta^blatt 479.

Pressburger Zeitung 477.

Prikkel család lu6, 665, 695.

Prileszky család 29, 62, 129,

659, 695.

Prostituczió 386.

Protestantizmus 633.

Pudmericz 103.

PudurésVaras nemzetség671.
Puhatestek 22.

Pulay család 695.

Puskás család 695.

Pusztafödémes 103

Pusztapát 104.

Pusztay Sándor 478.

Püspöki 104.

Pyber család 695.
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Rabváltó szerzet 632.

Ráday család 28.

Etadnay Béla t58.

Radványi család 26.

Kallay Sándor 458, 177.

Raffelsperger Ferencz 458.

Raffy család 61.

Rajcsányi család 695.

Rákóczy Ferencz II. 602.

Rákóczy Ferenczné 608.

Rákóczy György I. 596.

Rákóczy Zsigmond 49.

Rakonczay Magdolna 44.

Ramocsaházy család 28, 111.

Bamocsay család 26.

Ráth Mátyás 459, 474.

Rátót nemzetség- 674.

Ravasz család 20.

Rayger Károly 459.

Récse 104.

Récsei család 104.

Rédey család 62.

Reform 480.

Regék, mondák 245.

Regencze 32

Regenhardt F. és tsa 326.

Regiomontanus 565.

Reidner család li 4.

Reinhardt 483.

Reiszig Alajosné özv. 18.

Relle Iván 40ü.

Repcze 261.

Resely Mihály 459.

Rété K 4.

Ráthey család 106, 676.

Révay család 28, 35, 36, 73,

107.

Révai Miklós 474.

Reviczky család 48, 86.

Rézhámor 315.

Ribány Olivér 459.

Richter A. F. 478.

Richter,János 483.

Rigele Ágost 459.

Ritter Mátyás 19.

Róbert Károly 132, 554.

Rochlitz Tódor 341.

Rohmann család 33-

Rohrbach 106.

Róka 298.

Rómaiak 500.

Rómer Flóris 459.

Roth György lszergyára 326.

Rovara Frigyes 62, 260.

Rozgonyi család 24, 41, 72,

76, 82, 88, 97, 120.

Rozs 253.

Rózsavölgy 106.

Rössler színigazgató 399.

Rucska István 460.

Rudava 4.

Rudnyánszky család 129.

Rudnyánszky József 460.

Ruzsicska Ignácz 483.

Saághi család 33, 47, 58, 64,

70, 71, 80, 92, 96, 695.

Sadler József 460.

Sághy Gyula 460.

Sajtó -173—480.
Salamon király 549.

Salamon nemzetség 670.

Salgó (Weisz) Károly 477.

Salgovich Ádám 90.

Salm Kristóf 52.

Samarjay család 31, 696.

Samarjay Károly 659.

Samarjay M. J. 460.

Samothy család 27.

Sándor család 28, 106, 111,

696.

Sándorfy család 61, 91.

SanKa család 120.

Sántha család 106.

Sáp 106.

Sápi család 27, 106.

Sardpatak 5.

Sárfenék 677.

Sárfenéki család 676.

Sárf 107.

Sárkány család 58, 93, 97, 98,

120, 123.

Sárközy család 92.

Sarlay család 696.

Sárosfa 107.

Sayllás család 40.

Schaiba Ignácz 478.

Schafgottsche Frigyes 88.

Schiffbeck-féle cselédotthon

391.

Schlésinger-féle vízgyógyin-
tézet 392.

Schlossberg család 48, 57,

80, 98.

Schnierer Gyula 461.

Schmid Antal 478.

Schmidt Ferencz 483.

Schmidt Hugó dr. 388.

Schmidt K. J. 460, 480.

Schomberg György 565.

Schordam Zsigmond 461.

Schott József 664.

Schranz Károly gépgyár 327.

Schricker Miklós 565.

Schröer K. Gy. 461.

Schuckert-mvek 326.

Schulpe György 163, 384.

Schwartzenberg Sándor 88.

Schwartz Mihály 101.

Schweinsbach 107.

Segner J. A. 461.

Sellyei család 94.

Selpcz 107.

Semsey család 48, 73, 103,

696.

Semptei várispánság 511.

Serédy család 68, 114.

Serédy Gáspár 26, 29, 30, 32,

34, 40, 46, 47, 52, 60, 62,

65, 68, 70, 72, 73, 74, 76,

78, 82, 83, 85, 88, 90, 97,

99, 107, 112, 113, 114, 121,

122, 125, 130, 210, 226.

Serényi család 57, 696.

Sertéstenyésztés 269.

Sidó család 69, 696.

Sigray család 696.

Síkabony 608.

Simonics család 62.

Simonyi család 82.

Simonyi Iván 461, 479.
Sina család 29.

Sipeky család 29, 129.

Siposamadékarcsa 108.

Skuteczky Döme 462.

Soldos család 98.

Solymoskarcsa 108.

Somodi család 52.

Somogyi Antal 645.

Somogyi család 48, 58, 82,
108, 128, 645, 696.

Somorja 108, 527.

Soós család 75.

Söllinger Rezs és Miklós 50.

Sörgyártás 320.

Spácza 110.

Spáczay család 28, 62, 103,

110, 111, 112, 696.

Spáczay Pál 111.

Spaczinska-patak 4.

Spalovszky Gyula 462.

Spányik Kornél 462.

Spitzer Mór 113, 462, 499, 500.

Sprinczer János 26.

Sprinczl Mór 119.

Springer Gusztáv 62.

Starhemberg Guidó 610.

Statútum, megyei 571.

Staub Móricz 462.

Stausz és Melde nádszöv-
gyár 327.

Steft Henrik 463.

Steinhöfer Gyula 463.

Stein testvérek sörgyára 327.

Steiner czég 117.

Stermann M. gyufaarvára 327.

Stibor vajda 35, 52, 61, 118,

202, 676.

Stockau Györgyné 88.

Stockeraui mészgyár 327.

Stollwerk testverek 327.

Stomfa 111, 612.

Stomfai patak 4.

Stomfai várispánság 511.

Strasser W. 483.

Strausz Lajos 483.

Strázsai család 35.

Strehlen Antal 482.

Streiz Marchard 27, 101.

Stromp László 463.

Styrumb család 696.

Súr 6.

Süly 112.

Szabó család 39, 98, 696.

Szacsvay Sándor 474.

Szakáll család 86.

Szalavszky Gyula 665.

Szalay család 79, 130.

Szántó Károly 463.

Szapáry család 69.

Szapolyai János 44, 210, 226.

Szárazpatak 112.

Szarka József 463.

Szarvas 295.
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Szarvasmarhal enyésztés 2b7.

Szász 113.

Szászy Ambrus 649.

Szászy család 26, 28, 3 ,113.

676, 696.

Szatmáry család 62.

Széchy Miklós 35.

Szecsev Ferencz 463.

Szegedv család 24,79,88,697.
Szegedy F. L. 463.

Székelv család 128.

Székelyfalu 113.

Székely telepek 513.

Szelepcsénvi Gvörgy 38, 39,

57, 62, 68, 93.

Széleskút 113.

Szélessy János 483.
Szeli család 64.

Széljárás 7.

Szelle család 103.

Szemet, 114.

Szempcz 115.

Szempczi Collegium Oecono-
micum 366.

Széna 262.

Szenczi Molnár Albert 115,
45 .

Szendrey Mihály 401.

Szentandrásúr 58.

Szentandrásúri család 58.

Szent Antal 31.

Szent Antal ferenczesek 631.

Sz ent Erzsébet 546.

Szentgyörgy 218—228, 527,

584, 607.

Szentgyörgy egyházai
220—222.

Szentgyörgy fekvése 218.

Szentgyörgyi fürd 6, 380.

Szentgyörgy intézményei
220.

Szentgyörgyi kath. algimná-
zium 220, 365.

Szentgyörgy leírása 218.

Szentgyörgy népmozgalmi
statisztikája 228.

Szentgyörgyúr 31.

Szentgyíirgy vára 224.

Szentgyörgy város czímere
228.

Szentgyörgy város levéltára
222.

Szentgyörgy város tisztikara
228.

Szentistván 115.

Szentjános 115.

Szentkereszty család 36.

Szent László 549.

Szentmihályfa 116.

Szenvev József 463.
Szered 116.

Szvetenay család 697.

Szigeti színigazgató 399.
Szigetség 5.

Szilágyi család 61, 103.

Szilincs 118.

Szilva család 60.

Színészet 394—401.

Szitányi Adolf 60.

Szlemenics Pál 464.

Szlávok 5U3.

Szluha Ferencz 98.

Szmertnik Endre 664.

Szmirtnik család 69, 697.

Szobouya család 82.

Szolgagyri \árispánság 511.

Szomolány 118,530, 604, 676.

Szl 263, 560.

Szls 118.

Szövetkezetek 266.

Szövipar 317.

Szuhai család 112.

Szunyogdi 119.

Szunyoghy család 107.

Szülészeti polyklinika 389.

Szül l család 37, 40, 55, 58,

70, 79,80, 86, 93, 106, 650, 697.

Takács család 30, 643, 697.

Takácsok 317.

Takarmányrépa 261.

Takáts Gáspár 643.

Taksony 119.

Taksonyi család 120.

Talajjavítás 255.

Talajviszonyok 8, 251.

Tallós 120.

Tállyay Dániel 475.

Tamásházy család 62.

Tamaskó István 464.

Tanitó-egyesületek 349.

Tankházi család 121.

Tanügyi statisztika 346.

Táplálkozás 376.

Tapolcsányi család 80.

Tájszólások 249.

Tarnóczy család 61.

Tárnok 120.

Tárnok János 26.

Tarnovszky család 35, 697.

Taund 483.

Tauscher Béla dr. 387, 389.

Tauscher Béláné 390.

Tausig-Vrábélyi 483.

Tavak 6.

Téglagyártás 315.

Tejgazdaság 271.

Tejfalu 120.

Tejfalussy család 120.

Telekkönyvi hatóságok 339.

Télfy Iván 464.

Temesközy család 52, 56, 92,

93, 112.

Templomos vitézek 544.

Tengeri 259.

Térjék Kristóf 129.

Teriing 120.

Természeti viszonyok 2.

Termtalaj 8, 252.

Thaly Kálmán 464.

Thédy család 82, 697.

Theisz János 465.

Tneologiai Szaklap 477.

Theszény család 697.

Thewrewk Árpád 465.

Thiard Laforest 482.

Thinágl János 465, 477.

Thököly család 35.

Thököly Imre 212, 599.

Thököly Sebestyén 44.

Thrincka család 44.

Thúróczy család 82, 698.
Thurzó család 35, 44, Íí8 97

120, 128.

Tiburch Comes 43.

Tilgner Victor 465.
Tinamu 299.

Tirnava-patak 4.

Toldy család 38.

Tolnai Vilmos 465.

Tolvai család 697.

Tomanóczy csa'ád 26.

Tomka család 26.

Tunika Nándorné 26.

Tonkháza 121.

Torcs 121.

Torcsi család 121.

Tornallyay Jakab 44.

Toro.y 122.

Tósnyárasd 122.

Tóth család 47, 58, 98.

Tóth Elemér 98.

Tótujfalu 122.

Tótgurab 122.

Tótok építkezése 230.

Tót nép.-zokások 238.

Tótok ruházata 232.

Tótok ünnepi szokásai 243.
Töböiéte 123.

Tkés 123.

Tökölcsényi család 48.

Tönye 123.

T.irök Aurél 466.

Török család 32, 69, 71, 82,
100, 104, 698.

Törvényhatósági Tudósítá-
sok 475.

Törvénykezés 336—341.
Törvényszék 337.

Törvényszék ügyforgalma
339.

Trágyázás 254.

Traun család 78, 86.

Troch Pál 477.

Trsztyénszky Ferencz 466.

Túróczy család 30.

Túzok 298.

Udvardy Ferencz 661.

Udvarnoky család 26, 68, 75,

100, 698.

Uhl Károly 389.

Uj család 65, 698.

Ujfalussy család 62, 68.

Ujgyörgyi család 111.

Ujhelyjóka 123.

Ulá-zló I. 557.

Ulászló II. 134, 559.

Ulmann család 112.

Ulmay csa'ád 36, 73, 107.

Uüger család 32.

Unger Sámuel 94, 112.

Ungnad Kristóf 61, 72, 118.

Urbanek Feiencz 18.

ilagyarorszásr Varmegyéi és Városai: Pozsony várm>gyc
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Úrbéri szabályzat 615.

Uszor 12 I.

I' szri család L23.

Uzovich család 111.

Uzuri 'Kimé 26.

Üchritz-Amadé család 698.

Üchtritz-Amade Emil 18, 38,

276.

Üdül-helyek 380.

Ügyészség (kir.) 340.

Ügyvédi kamara 341.

Ürményi család 33.

Vadak kimutatása 294.

Vadaskertek 298.

Vadászat 293—299.
Vadásztot ülelek 294.

Vadsertés 296.

Vág 304.

Vága 124.

Vágduna 5.

Vágszerdahely 1 24.

Vajasvatta 124.

Vajka 124.

Vajkai család 124.

Va)kai szék 513.

Vájna család 698.

Valtasúr 124.

Vámbéry Ármin 467.

Vámok 330.

Vámosfalu 125.

Vámossy István dr. 387, 389,

468.

Várady család 58, 80.

Várkony 125.

Vármegyeház 648.

Varrasúr 125.

Várszerkezet 508.

Vásárfoigalom 563.

Vasárut 125.

Vas család 32, 56. 93.

Vasipar 313.

Vaskú '.

Va^út 335.

Vatai ^a ád 28.

Vay c a ád 70.

Vay Déne- 665.

Vay Dénes e 62.

Vedrd (25.

Velits Dezs dr. 388.

Venrurinv c alád 111.

Verböczi István 28, 33, 85, 96.

Ve.eknye 127.

Verokny. i család 127, 676.

Vermes család 93, 59, 698.

Ve. mos Péter 71, l OS, •_>,!).

Vetter K. Pál 468, ÍM).

Vezekén .12.
A' czay család 57, 98.

Vida család 51.

Vidra 2 8.

Viktorin József 468.

Villamossági ipar 315.

Visnyovszkv család 36.

Vistuk 128.

Vitái Alajos 18.

Vitális család 698.

Vitéz János 565.

Vízépítészet 300—307.

Vízhasználat 306.

Vízi szárnyasok 298.

Vízi utak 333, 579.

Vízkelet 128.

Vízkeleti család 52, 61, 82,

128, 699.

Vízközy család 28, 33, 37, 39,

58, 68, 71, 80, 85, 96.

Vízszabályozó társulat ok 301,

302, 305.

Vízvidékek 304.

Vök 129.

Völki család 129.

Vörös Ábrahám 41, 65, 66,

125.

Vörösk 42, 43, 44, 45, 528,

607, 676.

Vöröss Perencz 468, 477.

Vrana család 26.

Vukovich család 699.

Vutkovich Ödön 469, 476.

Vutkovich Sándor id. 468,

476.

Vutkovich Sándor ifj 469.

Wacht an der Donau 479.

Wagner Lajos 469.

Wahlberg család 98.

Wahlberg Miklós 56.

Waldmann Dezs 477.

Walterskirchen család 699.

Wartusobiczer család 61.

Wéber Bálint 204, 478.

Weisz Tivadar 102.

Welteni Wiener Rezs 31,

32, 46, 68, 277.

Wenchei család 42, 94, 699.

Wenckheim család 94, 699.

Wenckheim István 94, 276.

Wertner Mór 469.

Westen P. társaság 84, 327.

Westung. Grenzbote 479.

Westung. Volksstimme 480.

Westung. Weinbergsbote 480.

Wettle család 42.

Wienerbergi téglagyár j27.

Wigand Károly 478.

Windischgrátz Aliréd91, 276.

Windisch-Grátz család 699.

Windisch K. G. 470, 477.

Wolfarth Ulrik 43, 61, 209.

Wolf Ger 470.

Wolkenstein Osvald 88.

Wurmbrand-Vrábélyi grófné
483.

Xivkovich Emiiné 86, 277.

Zdb 258.

Zabafy család 29, 62.

Záborszky József 657.

Zách Ferencz 471.

Zádory család 66.

Zádory János 471.

Zakal csa'ád 51.

Zalai család 123.

Zalkay Alajos 480.

Zamoisky család 78.

Zandt Ödön 471.

Zavar 129.

Zavari család 129.

Závod 130.

Závody család 699.

Zelliger Alajos 471.

Zolliger József 471.

Zelliger Vilmos 471.

Zemes család 51.

Zenemvészet 480—483.

Zerhas család (1. Esterházy).

Zermeg család 42.

Zichy család 27, 35, 36, 39,

41, 48, 60, 69, 80, 83, 96,

103, 104, 112, 113, 116, 120,

122, 123, 125, 130, 699.

Zichy Ferencz 19, 87, 125,

472.

Zichy József 35, 87, 88, 103,

125, 277, 472, 665.

Zichy Károly 36, 40,48,641,
660.

Zichy Nándor 472.

Zichy Pál Ferencz 19, 35, 48,

104, 277.

Zimmermann Antal 481.

Zitkovszky család 57.

Zmeskál család 700.

Zohor 130.

Zomás család 55.

Zomor család 55, 68, 79, V)3,

98, 110, 123
Zoncz 130.

Zrínyi család 96.

Zuzmók 12.

Zsámboki János 472.

Zsidóüldözés 650.

Zsigárd 130, 656.

Zsigárdy Aladár dr. 373, 472.

Zsigárdy család 130, 700.

Zsigárdi csata 656.

Zsigárdy Gyula 472, 665.

Zsigárdy Imre 665.

Zsigmond király 132, 555.

Zsigmondy Vilmos 473.

Zsigray család 54.

Zsinatok 620.

Nyomatott Légrády Testvérek mintézetében Budapesten.
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