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Hazánk megismerése hazafiúi kötelességünk, ismernünk kell a multat, mely a

magyar nemzet fennállásának és jöv hivatásának forrása; ismernünk kell azt az

ert. mely Magyarország földjében, népének szívósságában, munkásságában, életrevaló-

ságában rejlik, hogy számolni tudjunk a jöv feladatok megvalsithatásával.

Magyarország múltjának és jelenének teljes képét óhajtja adni a

„Magyarország Vármegyéi és Városai
(Magyarország monográfiája)

czímü munka. Nemcsak a müveit emberre nézve elengedhetetlenül szükséges ismere-

tek kútfeje tehát e mü. hanem kiválóan nemzeti feladatot teljesít, midn fokról-

fokra feltárja a magyar olvasó eltt Magyarország összes kulturális munkásságának

minden jelenségét, hogy lássuk, mik voltunk, mik vagyunk, min szellemi és anyagi

lökével foghatunk a jöv évezred munkájába.

A „Magyarország Vármegyéi és Városai

czímü nagy mben az olvasó meg fogja lelni a megyék, városok, községek történelmi,

földrajzi, földtani, természetrajzi, képzmvészeti, néprajzi, statisztikai, hadügyi, köz-

gazdasági stb. adatait : a kulturális : nevezetesen a közigazgatási, vallás-, közoktatás-,

igazság- és egészségügyi intézményeknek és viszonyoknak minden érdekes részletét, a

régi családok genealógiáját, a közlekedési viszonyok, a városok és vidékek leirását.

A gazdaközönségnek pontos képét adjuk a mezgazdaságnak, a tulajdonjogi, kezelési

és bérleti viszonyoknak ; az iparos, a keresked és vállalkozó megismerheti belle a

városok ipari, kereskedelmi és pénzügyi viszonyait, az érdekképviseletek szervezetét és

végre e mii kiierjed a. társadalmi, nevezetesen az egyesületi és testületi élet ismerte-

tésére. Mindezt nem száraz, lexikonszer modorban, hanem könnyen érthet, világos

és mindenkinek kellemes olvasmányt nyújtó módon, kísérve folyton számos isme-

retterjeszt, szép kivitel, állandó becs képpel, rajzokkal, térképekkel stb.

A munka egyes részeit mind oly szakemberekkel Íratjuk meg-, a

kik különösen az illet vidéknek vagy szakmáknak kitn ismeri és

akik elre is teljes biztosítékot nyújtanak a munka alaposságára nézve.

A „Magyarország Vármegyéi és Városai" a közvetlen tudás és meg

ismerés alapján szerkesztett mü lesz, melynek alaposságát az emiitett szakférfiak és

helyi írók megbízhatósága mellett, a fvárosi szakírókból alakult állandó munkatársak

központi bizottsága biztosítja.

Minden kötet ára kötve 6 forint.

Megrendeléseket elfogad Budapesten :

„Magyarország Vármegyéi és Városai" kiadóhivatala
Budapest, VI., Rottenbiller-utcza 46.

„Apolló" irodalmi és nyomdai részvénytársaság
Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 46.

„Magyarország Vármegyéi és Városai" vezérképviselösége

Budapest, VII., Erzsébet-kbrut 17.





A „MAGYARORSZÁG VARMEGYEI ES VAROSAI"

ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA.

Elnök : RÁKOSI JEN.

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

TAGOK:

Dr. Balassa József

tanár.

Balogh Pál

hírlapíró.

Bársony István

író.

Bánóczi József

a ni. tud. akadémia tagja

Dr. Bayer József

fögimn. tanár

Bedö Albert

ny államtitkár, orsz. képv.

Benedek Elek

a .Nemzeti Iskola* szerkesztje.

Berzeviczy Albert

ny. államtitkár, orsz. képv.

Dr. Bezerédj Viktor

belügyminiszteri tanácsos

Berecz Antal

m. kir. áll. fels leányiskolái igazg.,

a 111. földrajzi társaság ftitkára.

Dr. Bolemann István

kir. tanácsos.

Dr. Borbás Vincze

temi m. tai

Borbély Lajos

a Rimamurány-salgó-tarjáni
vasm-részvény-társasá

- atója.

Dr. Borovszky Samu
a in. tud. akadémia igaz

Dr. Csapodi István

>
. ítemi m. tanár.

Császár Imre

orsz. színmvészeti akad. tanár.

Csorna József

földbirtokos, heraldikai író.

Czigler Gyz
megyetemi r. ta

Dr. Dárday Sándor
min. tanácsos, a íj

KSzlöny stje.

Demény Károly

m. kir. posta- és távirdaigazgató-

Dedek Crescens Lajos

t id ly-o.'yili mi könyvtár-r.

Dobokay Lajos

miniszteri osztálytanácsos.

Dr. Entz Géza
m -yetemi r. tanár

Enyedi Lukács

min. tan., a m. agrár- és jára-

dékbank vezérigazgatója

.

Dr. Erdélyi Pál

a nemzeti múzeum könyvtárának
segédre.

Dr. Falk Miksa

országgylési képvisel,
a »Pester Lloyd« fszerkesztje.

Dr. Fejérpataky László

a nemzeti múzeum könyvtárá-
nak igazgató re.

Fritz Péter

a budapesti keresk. és iparkamara
titkára.

Dr. Fodor József

egyetemi ny. r. tanár.

Gonda Béla

keresk. miniszteri tanácsos.

György Aladár

az országos statisztikai hivatal

aligazgatója.

Hock János

országgylési képvisel.

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

ti i zstiszti tanfolyam tanára

.

Dr. Hutyra Ferencz

az állatorvosi akadémia igazgatója.

Dr. Jankó János

a magyar földrajzi társaság titkára.

Dr. Jókai Mór

író, frendiházi tag.

Kada Elek

írá, Kecskéméi város polgár-

tere.

Káldy Gyula

a m. kir. opera igazgatója.

Dr. Katona Lajos

fgimn. tanár

Dr. Kenedi Géza

a « Pesti Mirlap» szerki

Kenessey Kálmán

vasúti és hajózási ffelügyel.

Dr. Kiss János

egyetemi m. tanár,

a Szent-István-társulat igazgatója.

Konkoly Thege Miklós

orsz. képv., a központi
meteorológiai intézet igazgatója.

Kormos Alfréd

j Magyar Pénzügy szerkesztje.

Körösi József

a fvárosi statisztikai hivatal

igazgatója.

Kovács Albert

ev. ref. theologiai tanár.

Kovács Gyula

vasúti és hajózási ffelügyel.

Kovács S. Aladár

kir. fmérnök.

Kun Gyula

székes-fvárosi tanácsnok.

Landgraf János

országos halászati felügyel.

Landherr Gyula

mépítész.

Dr. Lipcsey Ádám
íz Országos Hirlap« szerkesz-

töje.

Lóczy Lajos

egyetemi ny. r. tanár.

Dr. Madarász Gyula

nemzeti múzeumi r.

Nagy Géza

nemzeti múzeumi ör.

Dr. Németh József

mivelésügyi min. titkár.

Dr. Némethy Károly

belügyminiszteri titkár.

Dr. Nyári Sándor

megyetemi m. tanár.

Dr. Ortvay Tivadar

kcr. akadémiai tanár.

Óváry Lipót

orsz. levéltaros.

Dr. Pasteiner Gyula

egyetemi ny. r. tanár.

Porzsolt Kálmán

a budapesti népszínház igazgat ija

Rákosi Jen
a »Budapesti Hirlap« fszer-

kesztje.

Ifj. dr. Reiszig Ede

belügymin. fogalmazó.

Dr. Rodiczky Jen
cs. és kir. asztalnok,

földmiv. min. osztálytanácsos.

Telegdi Roth Lajos

fbányatanácsos, királyi f-
geológus.

Sándor József

az !•'.. M. K. E. alelnök-ftitkára,
orsz. képvisel.

Szabó Antal

belügyminiszteri titkár.

Szathmáry György
vallás- és közokt. miniszteri

tanácsos.

Dr. Sziklay János

Id. Szinnyey József

a n. múzeumi hirlapknyvtár* re.

Ifj. dr. Szinnyey József

egyetemi ny. r. tanár.

Strausz Adolf

tanár.

Dr. Szterényi Hugó
fgimn. tanár.

Dr Thallóczy Lajos

közös pénzügyminiszteri kor-

mánytanácsos.

Dr. Tuszkay Ödön
orvos szakíró.

Dr. Váradi Antal

az orsz. s/.inmüvészeti akadémia
igazgatója.

Dr. Vécsey Tamás
egyetemi ny. r. tanár.

Vendé Aladár

hirlapiró.

Dr. Visontai Soma
ügyvéd, orsz. képvisel.



A „MAGYARORSZÁG VARMEGYEI ES VAROSAI

[II. (VASVÁRMEGYE) KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:

Balogh Gyula

megyei flevéltáros, Szombathely.

Barabás István

igazgató-tanító Sárvár.

Barabás György

igazgató-tanító Vasvár.

Berzsenyi Jen
földbirtokos, Kemenes-Sömjén.

Béry István

stináezi plébános.

Dr. Borbás Vincze

egyetemi m. tanár, szerkeszt-
bizottsági tag.

Dr. Csapodi István

egyetemi m. tanár, szerk. biz.

tag, Budapest.

Chernél István

földbirtokos, ornitliologus, Kszeg.

Deutsch Tivadar

nagykeresked, Szombathelyi

Ebenspanger János
' fcls-lvi képezdei igazgató.

Egerváry Gyula

orsz. erdészeti felügyel, Buda-
pest.

Fülöp József

körmendi ág. ev. lelkész.

Gerlits Sándor

Vasvármegye árváházának igaz-

gató-gondnoka.

Guoth Lajos

közjegyz, Fels-Er.

Halász József

kir. erdgondnok, Körmend.

Héjjas Endre

in. kir. meteorológiai aligazgató,

Budapest

.

Horváth Sándor

nemzeti múzeumi lev. tiszt.,

Budapest.

Dr. Huszár Pál

pénzügyi titkár, Szombathely.

Inkey Béla

földbirtokos, geológiai író,

Taródliáza.

Jablonowsky József

a ni. kir. rovartani állomás igaz-

gatója, Budapest.

Jánossy Gábor

megyei aljegyz, Szombathely.

Káldy Gyula

a in. kir. opera igazgatója, szerk.

biz. tag.

Kárpáti Kelemen

r. kalli. fgimnáziumi tanár,

Szombathely.

Dr. Károlyi Antal

Vasvármegye alispánja, Szombat-
hely.

Kormos Pál

közgazdasági író, Budapest.

Kovács Gyula

hírlapíró, Budapest,

Köváry-Kaffehr Béla

szerkeszt, Szombathely.

Laszczik Bernárd

szent-gotthárdi porjel.

Sinkovich Elek

muraszombati szolgabíró.

Dr. Nagy Ignácz

rol rzi esperes-plébános.

Németh József

[ldmiv. ministeri titkár, szerk.

biz. lat;- Budapest.

Dr. Pataky Jen
sai'v:;'i kor : b kcrhtzon )S.

Pálffy Boldizsár

szombathelyi polg. leányiskolái

igazgató.

Perényi Antal

körmendi plébános.

Pollák Pongrácz

muraszombati fs olgalnr.

Rattner Mihály

pinkafi esperes-pl bi -

Rákosi Jen
szerkeszt-bizottsági elnök.

Ifj. dr. Reiszig Ede

belüg) 01 fogalmazó, szerk.

-

bizottsági tag, Budapest..

Seemann Gábor

szombathelyi keresk. iskolai

igazgató.

Somogyi József

megyei árvaszéki ülnöl S om
bathely.

Szabó Endre

a Magyar Kereskedk Lapja
fmunkatársa, 1 tudapes i

.

Sziklay János dr.

szerkes t.

Turcsányi Andor

rv. ref. lelkész, Körmend.

Vendé Aladár

segéd-szerkes t

Vendé Ern
gi áziumi tanár Budapi

Dr. Viola Ödön

ügyvéd, Szombathely.

Villányi Szaniszló

bakonybéli ap il Ki's-l Izell.

Wittinger Antal

lanár, Ks

Zoltán Gyz
kir. fmérnök, S; bathi I
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lig' hogy (több már egy félszáz

esztendejénél) Acsádon a Sze-
gedyek birtokán az nj tiszti-

lakban megláttam a napvilá-

got, édes apám kiragadott a jó
kszegi asszonyság kezébl, a

ki e világra érkezésein körül
foglalatos volt, és - feje fölé ég felé tartván — ujjongva körül-
tánczolt velem a szobában. Én voltam a harmadik gyermek és a
harmadik fiú is. Ez ragadta szegény jó atyámat szertelen örömére.
Ha sejtette volna, hogy — longus post me ordo — még kilenczen
követnek engemet s a tizenkettbl kilenczet lesz kénytelen ve-

rejtékén fölnevelni : tán szerényebb lett volna az örömében. De míg
a gond és bánat szinte mindig a jövt kémli, az öröm ritkán mél-
tatja egy-egy tekintetre, hanem él a jelennek, a pillanatnak.

A kép azt tartom megindító : egy fiatal apa, a ki szívének bol-

dogságában tenyerén emeli magasra gyermekét. Iskolás fiú korom-
ban gyakran elmerengtem ezen a képen, mert a kis bibliánkban
Ádám volt így ábrázolva, a mint elsszülött fiát felmutatja az

Istennek.

Engem azonban, a ki eképen életem els pillanataiban ültem
atyám tenyerén, engem a gondviselés egy még különösebb kegy-
ben részesít, sorsomat úgy formálván, hogy ime, én meg szül-
anyámat vehetem tenyeremre, hogy felmutassam nektek, mondván:
ime itt van , szeressétek és gyönyörködjetek benne.

Mert mi más egy könyvhöz elljáró beszédet írni, mint fel-

venni a tárgyat, a melyrl a könyv szól és felmutatni és megma-



Elszó

gasztalni ós szerényen azt kívánni, bár csekély tehetségemmel és
nagy szeretetemmel méltó lehetnénk hozzá, tárgyamhoz, a mirl e

könyv szól, Vasvármegyóhez, nekem is szülföldemhez, tehát szül-
anyámhoz.

A bájos Dunántúlnak, a hol a természet nem olyan buja és

adakozó, mint e gyönyör ország némely más vidékén, de nem
is terméketlen; a hol az éghajlat szertelenségei nem szöknek vég-
letek között ide meg oda; a hol az idjárás ingyen kegyelmé-
bl kánaáni termés nincsen ; de a hol a klíma és a szívós emberfaj
szolidításán megtörik a sors szeszélye, a mely Ínségbe tud dön-
teni más országrészeket : ennek a bájos és áldott Dunántúlnak
egyik szemefénye a mi Vasmegyénk.

Ámulva fogja e lapokat forgatni nemcsak a más megyebeli,
hanem még Vas szülötte is, a ki sorait olvasván, érezni fogja azt

az igazságot, hogy hazáját, szülföldjét csak akkor kezdi igazán,
öntudatosan, egy becsesebb szerelemmel szeretni az ember, a mikor
minden ízében megismerte.

Ez a könyv kimeríti azt az anyagot, a mit a Vasvármegyé-
nek nevezett földterület magában foglal föld alatt és föld felett.

Kimeríti vizeiben, szántóföldjeiben, rétjeiben, erdeiben, hegyeiben,
völgyeiben, bányáiban. A föld mineinségében, homokjában és kö-
veiben. Kimeríti beépített részeiben, beszámolva községeivel, ta-

nyáival, városaival. Kimeríti állatvilágában — számot adva a hasz-
nos állatok számáról és minemségérl ; számot az erdn, mezn
tanyázó vadakról. Kimeríti emberanyagában, erejérl, becsérl,
vallásáról, fajáról, szokásairól, gazdagságáról és szegénységérl
meg nem felejtkezvén. Kimeríti történelmében, a szürke régi idk-
tl kezdve keresztül ama küzdelmes évszázakon, a mikor ez a

határvármegye kapuja és bástyája volt az országnak nyugat felé,

a kapun bejött a mi jó volt, a bástyáról visszavettetett az ellen-

ség. Kimeríti kultúrájában, esztétikájában, érzületében, a mely min-
dig tündöklött a haza szolgálatában.

Egy kis, magában kikerekített világ ez a könyv, a legszebb,
a legértelmesebb, a legmunkásabb és legjobb módú országrészek
egyikérl : büszkesége annak, a ki odatartozik, öröme a magyar-
nak, a kit más vidék adott a hazának.

Az a másfélszázezer törzsökös magyar ember, a ki ezer év óta

máig e számra szaporodott, s ama földet megszállva tartja, félkéz-

zel védve magát az idegen szomszéd nyomása ellen, félkézzel

dolgozva magáért és fajáért s felküzdve magát vezérelemnek és tör-

zsökös hatalomnak a maga földjén: gyönyörködtet látvány s életre-

valóságával, szorgalmával, ép elméjének józanságával és szép tette

egészségével, valamint vérségének tündökl tüzével e nemzet alap-

tkéjének egy része. Egy szép, tömör aranyrud a mi nemzeti
bankunk pinczéiben!

És ez ers köznép, ez izmos földmívesség élén a históriai ne-
messég gyönyör kastélyaiban, festi váraiban és szilárd kúriáin,

melyeknek bájos mása a könyv szövegébe szinte életet visz és

az olvasó fantáziáját megragadja s munkára serkenti. És köznép
és vezérnemesség között az új idben feltörekv városok, melyek-
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nek falai közt kialakulóban van a magyar nemzeti polgárság',

hogy átvegye megillet szerepét a magyarok további történeteiben
a második évezred küszöbén: mindez egy könyvbe foglalva doku-
mentuma úgyszólván egy ers, szívós, nagy tehetség faj ezer éves
életének, alkotó hatalmának, szellemi felsbbségének, vezértehet-
ségének és erkölcsi tartalmának.

Én áhitattal lapozgattam e könyvet és szívemben hálával telten

tettem le. Minden könyv, a mely a magyarokról igazsággal és hoz-
záértéssel van megírva, valóságos eposz a magyar faj dicsségre
hivatott voltáról. Maga ez a faj, lelke izmaival — ha szabad e szót

használni — kimagaslik, mint egy mvészi alkotás és árnyékában
biztosságot, védelmet, kíméletet élvezve, szelíden tenyésznek más
fajok háborítlanul, melyek a magyar nélkül a sors szeszélyeinek és
a szomszédok kapzsiságának martalékává lennének.

Rákosi Jen.

VASVÁRMEGYE CZIMERE.
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A SÁGH ÉS A KIS-SOMLYÓ HEGY

VASVARMEGYE HEGY- ES VÍZRAJZA.

asvármegye területének alakja szabálytalan négyszög, szög- Terület.

léteiben Marczalt, Lapincs-Ujtelek, Petáncz-Széchényi-

kút és Jánosháza községekkel. A vármegyének végpont-

jai délen 46° 36' (Barkócznál), éjszakon 47° 30' (Kircli-

schlagnál), nyugaton 33' 39' (Dobra mellett) és keleten

35° 13' (Marczaltnél). Legnagyobb szélessége tehát körül-

belül egy fok, legnagyobb hosszúsága pedig több, mint
másfél fok. A vármegye területének térmértéke 946,789 kat. hold, vagy 5035*81 Térmérték.

km. Nagyság szerint Vasvármegye az összes vármegyék közt a 19-ik

helyen áll.

A vármegye nyugot felé Stájerországgal határos ; a stájer határ egy Határok.

kevéssé még éjszakon és délen is elkanyarodik; délen Barkóezig, éjszakon

a villámosi-lövi völgyben lév Hármashatárig. Onnan Kirchsehlagig Alsó-

Ausztria határolja a vármegyét. A többi irányban Vasvármegye hazai földet

érint ; éjszakon Sopronvármegyét, éjszakkeleten Gyrvármegyét, keleten

Veszprémvármegyét és délen Zaiavármegyét.

A megye természetes határait a következ folyóvizek képezik : dél felé

a Alma (Petáncz és Barkócz közt), a Kerka és a Kis-Kerka (a Haricsa

hegytl Ramóesáig), a Zala (Pankasztól Jánosfáig) és a Szcze patak (Zala-

Mindszent felett); keleten a Marczal folyó, illetleg csatorna; éjszakon a Rába
(Marczaltig), a Kis-Rábá, a Répcze (Dénesfától Bükkig), az Ablánez
(Tömördtl az acsádi majorig) és a Lékától éjszakra lév völgyben a Vörös
aruk (Rother Erdgraben); nyugot felé a Lapines (Lapincs-Ujtelektl Rada-
falváig) ; a Ritschein (a királyfalvi határban, Stájerországból jövet) ; a Lend-
vának egy kis baloldali mellékpatakja, mely Dobra mellett ered és a Határ-

patak (Kuzsenicza), mely Határfalunál jön Stájerországból és Petáncz mel-

lett a Murába midik.

Vasvármegye keleti vidéke nagyobbrészt róna, a kis magvar Alföldnek, Felszín.

az úgynevezett pozsonyi medenczének része; a megyének ráyugóti fele

hegyes-völgyes.

A megyének Legmagasabb emelkedése a Szálkö vügy^Zrottk Rohonezon,
mely egyúttal az egész Dunántúlnak is legmagasabb hegycsúcsa. (Magas-

ba 883 méter.) A megye legmélyebben fekv pontja éjszakkeloti vég-

í
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csúcsában van : Marczalthöz kö-

zel a Cseke-ér melléke csak 1

2

1

méternyire emelkedik a tenger színe

fölé.

A vasmegyei hegyek a Köz-

ponti Alpesek, a Tauern hegység

keleti folytatását képez stájer

vagyis nóri havasoknak, közvetle-

nebben a Fischbachi vagy Ceti

alpoknak nyúlványai. A Hoeb-

schwab, Sonmvendstein hegyeknél

az Alpesek egy része dél felé

kanyarodván, ezeknek legnyugo-

tibb, a Mura és Rába közt elnyúló

ága, melynek kiemelked csúcsai

a Hochlantsch és Schöckl, Dobrá-

nál jön Vasvármegyébe. A Hoch-

lantsehtól a hegység egy másik ága

a Rába és Ilz, illetleg Feistritz

között vonul kelet felé. A hegység

harmadik ága már a Wechsel-hegy-

ségtl húzódik hazánk felé.

Yasvármegye hegyin tehát há-

rom fcsoportra oszlanak. Az els

csoport a Rábától délre esik, a

második a Rába és Lapincs között

van és a harmadik a Rábától, ille-

tleg a Lapincstól éjszakra.

^Az els a „Sehöckl" (144(3 m.)

és a „Grleichenberger Kogeln" (596

m.) folytatása. Dobráoál lesz e hegy-
vonal magyarrá, fgerincze keleti

irányban húzódik, ahol már ..Hegy-

hát" a neve s a Kemenesaljában
végzdik. Mellékágai Vasvármegye
egész déli részét borítják. (Tótsági

hegyek.)

A második csoport is a Hoch-
lantsch folytatása s a Hochlantschon
ered Rába választja el e két hegy-
vonalat. Ez a második hegyvona]
a legjelentéktelenebb; se kiterje-

dése, se magassága nem nagy. A
Kristyán-patak két részre osztja:

délnyugati része Gyanafalvánál,
keleti része Szent-Gotthárdnál ér

véget.

A harmadik csoport a legter-

jedelmesebb és a legmagasabb.
Magyar középpontja a már koráb-

ban említett Szálk vagy Irottk.

(Rohonczi havasok.) A vármegyé-
nek ezen begyei a „Weohsel" nyúl-

ványai, A Wechsel 1728 méter ma-
gas, sokszor még júniusban is hó
van rajta. Ennek tulajdonítható,
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hogy Vasvármegyének éjszaknyugati zuga, Fels-Er tájéka, már igazi hegy-
vidék, a hol szll sem található.

A Wechsel-hegység magyar nyúlványai ismét két csoportra oszthatók; az
egyik dél felé fut és a Lapines és Pinka közt terjed el; utóbb, a terület lejt-
södését követve, délkelet felé kanyarodik. Egyik ágának keleti végpontja a
rendkívül érdekes „Vashegy". Onnan a hegység délre kanyarodván, Kör-
mend felé húzódik és Lovaszádnál ér véget; legnyugotibb része Alhónál és
Farkasfalvánál végzdik

.

A „Wechsel" második nyúlványa kelet felé terjed és, egyik ága éjszak-
nak fordulván, Rozália-hegység neve alatt ismeretes ; a másik ága délre kanya-
rodik; Hochneukirchen mellett a 897 m. magas Hutwisehben hatalmas
középpontot képez, ahonnan egyik vonala nyugat felé, a Pinka folyóig,
másika kidet felé, egészen Kszegig ér. Ez a hegygerince a Pinkától Hideg-
szegig keleti irányban fekszik; Hidegszegtl Borostyánkig a hegyvonal dél
felé törekszik, ott pedig két részre oszolván, a két hegyvonal középpontja a
Vörösbegy (796 m.), a keleti ágnak a csúcsai a Vörösvágási csúcs (784
ni.), a Dörghegy (Donnerriegel vagy Redlschlager Berg) (760 m.) és a
Farkashegy (Moversberg) (620 m.). A" nyugati ágnak emelkedései a Kha-
lom (Steinstückl) (829 m.) és aAVenezelnyeregtl délre a Gerinczhegy (Kimm-
vagy Kienberg) (803, 807 és 763 m.). A középs csúcsán van a Julia-messze-
látó. Borostyánktl a hegygerincz délkeleti irányban halad; Vágod, Alsó-
és Fels-Szénéget falvak fekszenek rajta; a két els községben a hegy-
gerincz ö02 m. magas hágóvá száll alá, mig Fels-Szénégetnél a hegy-
gerincz egyszerre megint 701 méterre emelkedik. Az ott" lév tisztásnak
Fafkasverem a neve. Ez már a Szarvask nev hármas hegycsoporthoz tar-
tozik. A Magas Szarvask 862 m., az Alacsony Szarvask 840 m., a Kis
Szarvask 62.") m. magas. A Kis Szarvaskhöz' igen közel van a Kis Tark
(Plischa), mely 641 m. A Magas Szarvasknek délnyugati nyúlványa a Nagy
Tark (661 m.). Az A. és K. Szarvask közt regényes hegyi rét' van a Király-
kúttal. Szarvask és Szálk egymástól egy órányira van' A Szálk ormát
az Arpádmesszelátó disziti. A Szálktl (883 m.) a hegy gerincze éjszakkeleti
irányban halad és a kszegi Kálvária hegyben ér véget. A gerincz ezen részén
a következ emelkedések említendk: A Hörmann forrás (770 m), a Gendig
(726 m.), a Czégér hegy (664 m.), a Károly magaslat vagy Óház (609 m.)
és a Kalváriahegy (393 m.). Az Oháznál a szép milleniumi messzelátó köti
le figyelmünket. A hegygerincz Borostyánktl Kszegig félkört képez,
a melynek konkáv része észak felé fordul. A fgerincz tagazódása általában
transversalis

; a fgerinczbl kiinduló transversalis mellékágak, mellékgerin-
czek többé-kevésbbé íveket képeznek, a melyeknek konkáv része a legtöbb
esetben kelet felé néz. A fgerincz végpontjánál, a M.-Szarvasknél a
külls vagy sugaras tagazódás fordul el. A legmagasabb emelkedés csú-
csok, melyek mindig szelíd lejtések, ott foglalnak helyet, a hol a mellék-
gerinczek a fgerinczczel keresztezdnek. A hegység ezen keresztez ágai
tüntetik fel a hegység régi alakját, ezen ágak képezik a hegységnek mint-
egy bordáit

; a kisebb keresztvölgyek csak késbb, az erosio folyton tartó
mködése alatt keletkeztek. De ezzel még korántsincs az mondva, hogy ezen
lu'gvségben minden völgy erosio eredménye; az egyes nagyobb völgyek,
többek közt a gyönyör Gyöngyös hosszvölgy is már határozottan geotek-
tonikus völgy. Az egész gcrinczbl a Pinkától' a Hutwischig csak déli irány-
lián, onnan fel- és lefelé számos nyúlványa fejldik. Az éjszaki nyúlványok
rendszerint rövidebbek

: a Gyöngyös folyó szab azoknak határt. A déli
kiágazásoknak határa a Pinka, illetleg a Rába folyó.

Vasvármegye keleti részében több egészen külön álló hegvcsúcs emel-
kedik ki a rónából: a Sághegy (292 m.)

;
a Kis Somlyó (220 m.), a Litkei-

hegy ; melyek úgy, mint a németújvári várhegy is, vulkanikus eredetek. Az
rlbbiek a balatonmenti bazaltok rendszerének utolsó tagjai.

Vasvármegye területének lejtösödése elég sajátos. Csak a vármegye déli Lejtsödés.

része tartozik a Mura-Dráva, illetleg a Balaton rendszeréhez. A vízválasztó

legmagasabb pontja Fels-Szölnöknél van, neve Ezüsthegy, magassága 404
m., legalacsonyabb pontja a Mura mellett 179 méternyire van a tenger
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színe felett. A vármegyének többi részei kivétel nélkül a Rába, illetleg a

megye éjszakkeleti végcsúcsa felé lejtsödnek. Az egész rendszernek hegyi

középpontja a Szálk, völgyi középpontja a Bába.

A megye legmélyebben fekv pontja Marczalt mellett van (121 m.).

A Rába völgye Velikénél, a hol a Rába magyar területre jön, 251 m. magas.

A Lapincsvölgy Újteleknél 400 m. magas, a Csík (Strém) völgye Komját-

nál 304 m., a Kis-Székvölgy Nádfalunál 248 m., a Pinka völgye Pinka-Határ-

falunál (Sinnersdorf) 425 m., a Nagy-Szék völgye Buglócznál 434 m., a Villamos

völgye aHármashatárnál513 m.,aFehérpatak völgye Malternnél 486 m.,a Vörös-

patak völgye a Hutwisch alján Edeházánál 502 m., a Rohoncz patak völgye

Rohoncznál 354 m., a Gyöngyös völgye Gyöngyösf alatt 381 m. magas.

Legmagasabban fekszik a villámos-lövi völgy és a Vöröspatak völgye, a mi
abban találja természetes magyarázatát, hogy mind a kett a hatalmas Hut-

wischhez közel van.

Fuiyók. Magának a Rába folyásának firánya éjszakkeleti. Mellékvizei közül még
azok is, melyek eleintén dél felé folynak, nemsokára kelet, vagy legalább

délkelet felé kanvarodnak.

SZENT-GOTTHÁRD ÉS VIDÉKE.

Szent- Gotthárdnál ömlik a Lapincs a Rábába ; a Sárvíz Rába-Keresztúrról

jvén, egy ideig a Rábával párhuzamosan folyik. KSárvíz ( 'sá kanyon alól ömlik

a Rábába és innen Vöröspatak név alatt ismeretes. Csákány felett délnyugal

fell a Lúgos patak folyik a Rábába Iváncznál. Éjszakról a Medves patak

szakadván bele, a baloldali hegyek hátravonulnak ; a sik völgyön a Csík

(Strém) patak és a Pinka ömlenek a Rábába, melyet délrl a Csömöcz pár-

huzamosan kísér. Vasváron túl a Rába mind erélyesebben éjszakkeloti irányba

tör. Balról a Sorok patak ömlik beléje, délrl a Csömöcz kíséri tovább, mely

innen Herpenyö nevet vesz fel. Rumon túl a Herpeny két ágra szakad (Nagy-

és Kis-Herpeny.) Sárvárnál ömlik a Gyöngyös a Rábába ; Niczknél a, Rá-

bától különválik a Kis- Rába és az öreg Rába inkább keleti irányt követ. A
Rába Várkesz és a keszi vár mellett elhaladván, még mieltt Marczaltre érne

7

a vármegye területét elhagyja. A megye rábamelléki csúcsának „Sziget" a neve.

A Rábának jobbparti mellékvizei közül a Csörnöezöt, illetleg Herpenyt
mái' felemlítettük. A többiek a dobrai hegvek éjszaki lejtjén erednek és

többnyire rövid folyásnak. A Legnevezetesebbek közöttük :

A Sváb patak (Velike községnél), a Grics p., a Döbör p., a Strázsa

p., a Battyándi p., a Rostély p. (Farkasdifalva mellett), a Szolnok p., a Sza-
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kony p. (Szakonyfalu m.), a Zsidai p. (Kéthely m.) a Hársas p. (Kisfalud

m,), az Uj p. (Magyarlak m.), a Gyarmati p., a Lugosi p. (Hegyhát Szt-

Márton m.), a Móráczi p., a Nádas p. (Náclasd m.), a Hegyaljai p. (N.-Mizdó

m.), a Malom p. (Döröcske m.), a Szentegyházi viz (Újlak m,), a Kaponyás

(Kám m.), a Szemenyei p., az Eszteri ér (Rum m,) a Csecse p. (Nyögér

111.). Az utolsó a Marcsal, mely sok helyen csatornákkal összekötve vagy

csatornázva van.
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A Marczalnak vasmegyei mellékpatakjai: a Tre p. (Jánosháza mellett),

a Godó p. (Egyházas Hetye m.) és ennek mellékvize a Csikaszé p. (Izsákfa

m.), a Czincza p. (Kis-Czell m.), a Börkönd p, (Kemenes Högyész m.) és a

Cseke-ér (Marczalt m.)

A Bábának balparti mellékvizei:

A Lapincs, mely a Wechsel-hegy déli oldalán, Stájerországban ered.

Lapincs-Ujteleknél jön az országba, s egészen Fölöstömig határt képezvén

Magyarország és Stájerország között, Szt.-Gotthárdnál ömlik a Rábába.

A Lapincs melléke széles, szép és termékeny völgy. A folyó eleintén

déli, Fölöstömtl délkeleti irányban folyik.

A Lapincs mellékfolyói : a) jobbról a Feistritz, mely a Wechsel nyu-
gati lejtjérl jvén, a Lapincsot nagyságban felülmúlja. Fölöstömön alul

magyar területre jön, rövid ideig határt képez és Dobrafalva s Királyfalva
közt a Lapinesba szakad

;

b) balfell : Hidaspatak (Stegerbach) aAVechsel déli lejtjén keletkezik.

Árokszállás felett jön a megye területére és Farkasfalvánál a Lapinesba
folyik; a Hárspatak, mely K irályfalvánál ömlik a Lapinesba; továbbá a
Körtvélyes patak, mely Körtvélyesnél egyesül a Lapincscsal.

NAGY-SITKE ÉS VIDÉKE.

Balról: A Pinka a Wechsel hegység déli lejtjérl jön, Pinka-Halárfalu

(Sinnersdorf) községnél magyar területre ér, Sárosszékig délkeleti, Ovárig keleti,

onnan déli s végül megint délkeleti irányban folyik.

A Rábamelléket a Vas-hegy és Kinizsi-hegy közötti vadregényes szoros

két részre osztja ; a fels része jó széles termékeny völgy ; az alsó része a

Rábamellékkel egybeolvadván, már a kis magyar alföld kiegészít részeid

tekinthet.

A Pinka mellékvölgyei jobbról: a Csik (Strém) völgye. A Csík Lom-
játtól éjszakra ered; Szent-Elekig déli, onnan délkeleti irányban folyik s

Körmend felett (Taródfánál) ömlik a Pinkába,
A Csikbe jobbról-balról számos kisebb patak ömlik. Balról: a Sebes p. és

Mogyorós ér Rábortnál egyesülnek és mint Sárviz folynak a Csikbe ; a
Nagergina és Sipka p. Puszta-Szt.-Mihálynál ; a Tobaj p., a Hárs p., Mogyoró
p. és Réti p. Orbánfalunál, a Lipócz p. Strémnél. Jobbról : a Ldös p., a
Nyár

i>, Barátfalunál; a Kpatak ; a Kis-Szék (Cziklin, Cziken) palák Nád
község mellett ered, Kukmér mellett a Vörös patakot és Falu patakol veszi

fel magába és Németujvárnál szakad a Csikpatakba.
A Pinka mellékvölg3^ei balról: A Nagy-Szék (Cziklin, Cziken) •patak

völgye. Azon vízválasztó hegységben ered, mely a Pinkától a Hutwischig s

tovább terjed. Déli illetleg délkeleti irányban folyik s Sáros-Széknél szakad



Vasvármegye hegy- és vízrajza. 7

a Pinkába. A Nagy-Szék p. mellékvízei a Góbor p. és a Villamos p., mind-
kett Alsólövnél folyik a Székpatakba. A.Villámos patakba Fels-Lövn a

Löv patak ömlik. bele. A Villamos p. Gschaidtnél Alsó-Ausztriában ered,

a vadregényes, gyönyör villámosi völgyszoroson folyik végig és a Hármas-
határt érinti. A Nagy-Szék p. mellékvize a Sárpatak (Csaá) is; a Drumoly
patak Német-Cziklin mellett ömlik a Szék patakba. A Pinka következ
nagyobb mellékvíze & Fehérpatak. Ez, valamint mellékpatakja, a Vöröspatak,
a Hutwisch-hegységbl jön. Bányától délre a Szarvaskrl folyó Üveg patak
szakad a Fehér patakba. A Szarvaskn ered Sirokány patak és a Rumpód
patak Német-Szent-Mihálynál, a Szabár patak Sámfalvánál ömlik a Fehér-
patakba. Ovárnál a Hadász p„ Csatárnál a Nárda p., Pornónál a Pornó p.,

Német-Sái'oslaknál a Sárospatak, VasaUánál a Csencsi patak ömlenek a
Pinkába.

Rohonczról Nárai irányában vonul a Szálk egyik nyúlványa, mely

onnan Szombathelyig keleti irányt követ. Ez az emelkedés egyúttal víz-

választó. Dozmattól délre a Recsavina-hegyen a Sorok patak ered, mely

Rumnál a Rábába ömlik. Délrl Nyirvár fell a Hidegkúti p., északról Sorki-

Uj falunál a Perint folyik a Sorokba.

A Perint a kszegi hegyekbl jön. A Mocsóvári és Vizelsi patak Pere-

FELS-EÖR ÉS VIDÉKE.

nyénél egyesülvén, Perint néven a Gyöngyös folyóval sokáig párhuzamosan

halad és Szombathelyen és Nagy-Unyomon is keresztül folyik. A Perint a

Szálkrl jöv vizeket is magába veszi. Ezek közöl legnagyobb a Rohoncz

patak, mely a Faludy völgyet hasítja s Ólad és Szombathely közt ömlik a

Perintbe. A Rohonezba folyik a Bozsok p. és egy, a János-forrásból ered

cser- mely is, Búcsú felett ; a Nieste p. Ondódnál és a Szünösi p. Séenél.

A Rába következ mellékvize a Gyöngyös folyó. Ez a borostyánki

hegyekben, Gyöngyösftl északra, a Farkas völgyben ered, Kszegig keleti,

Szombathelyig déli s onnan Sárvárig délkeleti irányban folyik.

A Gyöngyös mellékvizei : az Irottk és Szarvask északi lejtjérl öml
számos hegyi patak ; a Salamonfalvánál ered Sirnitz p. ; az Ausztriából

jöv Zöbern p., mely a „Bueklichte Welt" völgyeibl gyjtvén egybe a

vizeket, áradásaival sokszor nagy kárt okoz; az Ostoros p., a Vörös árok,

mely Rtnél folyik a Gyöngyösbe; a Kozár p. Kszegtl keletre ered,

eleintén dél, ulóbb kelet felé folyik és Peczölnél ömlik a Gyöngyösbe,
midn Vépen a Surány-patakol és a Sárd-patakot is magába vévén,

utóbb Borzó nevet vesz fel. A Rithai víz Meszlennél ered s Gsényénél szakad
;i Gyöngyösbe. A Hosszúvíz Acsádról jön és Porpáczon olvad egybe a l'átkai

vízzel.

A Eépcze Vasvármegvének egy darabon északi határát, képezi. Nagy
kanyarulatokban folyik, firánya keleti. A Rozália-hegységben, Sopron-



8 Vasvármegye hegy- és vízrajza.

megyében ered, a kis Rábával egyesülvén, Rdbcza nevet vesz fel s Gyrött
a Rábával együtt a Dunába ömlik.

Közelében veszi fel magába a Répcze az Abláncz-jiaiakot, melynek
mellékvölgye a Tömördt érint Ilona-völgy.

Répcze-Szent-Györgynél Szeleste fell vesz fel a Répcze egy mellék-
patakot. Csánig mellett a Kris-patak szakad a Répczébe. A Kris aVáthi
erdben ered és a Rába-Bogyoszlóban keletkez Pereszteget is magába fel-

vévén, Niczken felül a Répczébe ömlik. Nemsokára a Répcze észak felé

kanyarodván, a Kis-Rábával egyesül.

A vármegyének déli része a Mura-Dráva és a Balaton felé lejtsödik.

E vidék folyó vizeit három csoportra lehet osztani. Az Ezüsthegy és a Cirk-

viscze hegy választja el egymástól a két els csoportot; a harmadik csoport a

Sárvíztl keletre esik. Az els csoportnak folyó vizei a dobrai hegyekben

erednek, egyenesen dél felé folynak s azután a rónán, a Mura és Lendva
mellékén, egyszerre kelet felé fordulnak. A második csoport patakjai a fenn-

említett vízválasztó csúcsok környékén keletkezve, eleintén keleti irányban

haladnak, míg Zalamegye területére érve, dél felé folynak tovább. A har-

madik csoport folyóvizei dél felé tartanak és rövid folyás után Zalamegye

területére mennek át.

Az els csoport fvizei : a Mura, a Dobel és a Lendva.

A Mura ágakra szakadva, lomhán folyik át a rónaságon, útközben számos

szigetet alkotva. Mellékvize a Határpatak vagy Kucsenitza. Attól elágazik

az Ó-Kucsenitza, mely szintén a Murába folyván, szigetet alkot. Tót-Hideg-

Jcutnál a Határpatak a Cserneez-patakot veszi fel magába.
A Lendva patak a Gleichenbergtl keletre fekv hegyekbl ered

Eleintén Stájerország területén folyik és Dobrától délnyugatra jön magyar

földre, a hol egy kis patak is ömlik beléje.

A Lendvába folyik: a dobrai patak és mellékerei a Járek patak, a

Lukai patak, mely az Ezüst-hegyrl jön s Rétállásnál ér véget. Nemsokára,

a Lendva-szigetet alkotja, északi ágának neve Travikáj patak. Ebbe folyik

a Tergly patak, mely fels folyásában elször Lendva, utóbb Hrad-patak

nevet visel. A Travikájjal együtt aPusócz patak ömlik a Lendvába. Ez három

patakból, a Spunika, Berják és Skajinából keletkezik, Bodóhegy községnél

Bodó-pataknak is neveztetik és Pálmafü községnél szakad a Lendvába. En-

nek következ mellékvize a brezóviczi patak, mely fels részében Gruba

pataknak neveztetik. Muraszombatnál a Puczincz-patak folyik a Lendvába.

Két patakból ered, a mátyásdombi és a Bereszk-patakból. A következ patak

a mártonhelyi. Utolsó a Mórácz-patak a zsidahegyi mellékpatakkal.

A második csoport vizei ebben a sorrendben következnek : Cse&e/a-palak.

RatJcócz-ip&tíik, ZureJc, utóbb Falu patak ; a Kis-Kerha, mely Kerkás-Kápolna

felett ömlik a Nagy-KerMba. A Nagy-Kerka, melynek egyik ága az Ezüst-

hegyrl, másika Kerkafrl jön, Sándor-völgynél fölveszi magába a Merák-

patakot, Petfánál a Peskóczot, Hódosnál a Dolinczot és Kerkás-Kápolna

felett a kajánházi völgy erét.

A Zala folyó a Sóskileshegy keleti oldalán ered. Északról a következ

völgyek nyílnak feléje : A Csöprési vagy Pataka-völgy, a Csikó-völgy, az

Ispánki-völgy, a Kút-völgy, a Rákos-völgy, a Szt.-Jakab-völgy (Jánosfánál),

mollókvölgye Mogyorósd fell nyilik és a Szcze-völgy, mely Vasvármegyé-

nek határa.

A harmadik csoport vizei : a Sárvíz, mely a Verna-patakot is magába

veszi. A Sárvíz völgye Vasvártól délre kezddik, eleintén keleti, utóbb déli

irányt követ. A Sárvíz Zala-Szent-Ivánnál ömlik a Zalába.
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A még hátralev vizek mind a Farkaserdben erednek, mely Osz-
kótól Kaidig terjed. A Csillaghegyrl dél felé a Sitf-patak, kelet felé a Sza-

kolyai folyás jön. Csehi-Mindszentnél a Széna-völgy nyilik feléje; onnan
Széplaki patak a neve, mely Baltavár fell a Kánya-patakot is magába
fogadja. [Az utolsó, a Cserget-patak, a Farkas erd északi részébl jön.

A UOHONCZ1 MESSZELÁTÓ.

Magyarország Varmegyéi és Városai : Vasvárraegye.



VASVARMEGYE NÉPESSÉGE.

Népesség szapo
rodása.

Kivándorlás

Bevándorlás.

agyarország legnépesebb vármegyéinek egyike. Vasvár-

megye. Népességének srségére nézve majdnem az els
helyen áll. Ha tekinteten kivül hagyjuk azokat a megyé-
ket, melyek népességének srségi számát a nagyobb

lakossággal biró törvényhatósági városok növelik, a

melyeknek területét azonban le kell vonni a megyék területébl, csupán

két megye múlja felül.

Vasvármegyének ugyanis 5035 négyszög kilométer területén az 1890-iki

népesség-állapota szerint 390,371 lakosa volt. Egy négyszög kilométerre tehát

77'8 lakos jut, Csanádvármegye áll els helyen 81 "1, Zalavármegye 79"2

lakossal ; a többi vármegye mind Vasvármegye után következik. Az országos

átlagot jelentékeny felülmúlja Vasmegye lakossága, Magyarország átlagos

népsrsége ugyanis 54*10 négyszög kilométerenként ; a magyar szent korona

országainak együtt 54'2.

A népesség szaporodása 1880-tól 1890-ig 29,781 volt, 1880-ban 360,590
volt lakosainak száma, 1869-ben 331,706. A szaporodás körülbelül egyenl
aránvban haladt; az 1869—80-iki dekádban 7"6, az 1880 90-iki dekádban
8'26%-kal.

A természetes szaporodás szerint az aránylag kedvez halálozási arány
következtében l3

- 36°/ -nak kellett volna a szaporodásnak lennie, holott csak
8 -26 volt; a természetes szaporodással szemben tehát 5"10%, hiány mutatkozik.
A Vasvármegyével szomszédos megyék közül azonban Sopron és Veszprém
kedveztlenebb szaporodást mutatnak; Veszprémmegye lakossága az 1880/90-iki

tizedben csak 3
-26°/ -kal szaporodott, Sopronvármegye 4*41 "/„-kai. Felülmúlja

ellenben Zalavármegye, mely körülbelül eléri az országos szaporodási átlagot

a maga 12 ,42°/ -ával. Vasmegye népességének a természetes népszaporodás
alapján kiszámítva, 1895 végén 411.118 lakos volt,

A szaporodás aránya alatta marad az országos átlagnak, a minek
oka a munkások kiszivárgása a szomszédos Ausztriába, a hol könnyebben
jutnak keresethez. Megkönnyíti a kiszivárgást a lakosság egy részének
német nyelve, melylyel Ausztria német részeiben könnyen boldogul. Az
1891-iki népszámlálás 24,032 egyént irt össze, a kik Vasvármegyébl kereset

végett Ausztriában tartózkodtak. Az amerikai kivándorlás kevésbbé érintette

;i megyét; annál inkább a Horvátországba való kiszivárgás, a hová a leg-

utóbbi évtizedben 2129 vasmegyei lakos vándorolt ki. A kivándorlás és

munkakeresés végett való ideiglenes eltávozás miatt a lakosság abszolút

szaporodása visszamaradt a természetes szaporodással szemben.
Bevándorlásról ma már alig lehet szó. E mellett tanúskodik az, hogy a
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vármegyei származású lakosok arányszámában alig történt némi változás.

Egyáltalában a keresethiány miatt Mvándorlókal számba nem véve, a megye-
belieknek szülföldjükhöz való konzervatív ragaszkodása erösebbnek mutat-
kozik, mint a Dunántúl bármely megyéjében, Sopronon kivül, a hol ugyan-
ilyen jelenséget tapasztalunk. Vasvármegyében ugyanis a Vasban született

lakosok az összes lakosságnak 93'22%-át teszik (Sopronban 9i #20u
/ -át),

holott a szomszédos Zalavármegyében csak ül'67°/ a zalai születés, Vesz-
prémben pedig 89 - 14 u

/ az ugyanazon megyebeli. Nagyobb ipartelepek, melyek
az utóbbi években srbben keletkeznek a megyében, módosíthatják e számot
s valószín, hogy a legutóbbi népszámlálás óta módosították is ; de erre

nincsenek szabatos adataink.

A 390,371 lakos 629 községben lakik. A községek nagy számából meg- Népes
sfff

g
e

sür"

ítélhetjük, hogy a megyében általában aprók a helységek. Zalamegye
kivételével nincs is megye a Dunántúl, mely annyi apró helységet foglalna

magában, mint Vasvármegye. A Rába völgyében és a Kemenesalján,
tehát a rónaságon, ritkábbak a helységek, noha itt is elég kis népességre
találunk, de a vármegye nyugati, hegyes felében igen srn következnek egy-
másra, gyakran 1—2 kilométer távolságra. 100 lakoson aluli község volt

1890-ben 5, (a legkisebb Borostyán 55 lakossal), 100-200 lakosú 54, 200—300
lélekkel lakott 104, 301—500 közt lev lakosságú 173, 500—700 lelket számláló
110, 700-1000 közt váltakozó lakosságú 95, 1000-en felül 1500-ig 47, 1500-tól

sege.

ROHONCZ.

2000-ig 14, 2000-en felül 3000-ig 10 községben terjedi a lakosság; olyan

helységet azonban, melyben több lakik 3000 embernél, de 5000-et nem
üt meg, csak 4 volt mindössze, 5000-en felüli csupán egy (Kszeg) és

10,000-en felül szintén csak egy (Szombathely).

A mint látszik, a községek zöme a 200-tl 700-ig terjed lakos-

ságra esik; ezek száma összesen 387, tehát több, mint fele az összes hely-

ségeknek. Már pedig egy 700 lakosú, alig 100 házat számláló helység is

kicsinynek mondható.
A községek srsége miatt természetesen azok határa is igen kicsiny. Község-határok

Átlag 9 négyszög kilométer esik egy helység területére. A legnagyobb
határ. Kszeg városáé, sem terjed nagyobbra, mint 45 négyszög-kilométerre,

pontosan 8723 kat. holdra. A legnagyobb határok természetesen a lapályos

részen vannak; a hegységbe es határok közöli Hohoncz város az egyetlen

kivétel, melynek határa 7674 kat. hold. Ellenben gyakoriak az 1000 holdon
alul lev határok. Olyan községi területek is vannak, melyek alig terjednek

túl az egy nég\ s/oo-kilométeren, mint a felsri járásban Sóshegy ("262 hold),

K - ('nklni és Kis-Karasztos (246—246 h.), Dombhát (261 h.), Szépier (236 h.),

a körmendi járásban Kemesmál (190 h.) ; a kszegi járásban Qyönyyösfö, mely
r<j\ négyszög kilométernyil sem bir (csak 134 b.), Langeck-Üveghuta (212

ii.). Kis-Csömöte (197 h.), Kis-Pöse (208 h.), Seregélyháza (233 h.) ; a mura-
szombati járásban Borostyán (csak 119 h.), a németujvári járásban Taní'l-Csencs

(20* li.). Salafa (250 h.). Az országos átlag szerinl (noha a nagy városok

birtoktalan Lakosságát is számítjuk, a mi pedig jelentékenyen csökkenti az

2*
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Lakásviszonyok

Nemi eloszlás.

Családi állapot.

Nemzetiségek.

Magyarosodás

arányszámot) egy lélekre körülbelül negyedfél hold föld jut. Vasvármegyében,
mely, mint látni fogjuk, mégis nagy részt stermelktl lakott országrész,

a községek felében sem találhatjuk meg ez az átlagszámot, st 193 olyan
község van, melyben 1—2 hold esik csak egy lélekre, egy családra tehát
5— 10 hold ; 16 községben pedig még egy hold
mélyre. Még nagyobb lenne az aránytalanság, ha
területét külön vennk. A szomszéd megyék közül csak Zalavármegvében

sem kerül átlag egy sze-

a közép- és nagybirtokok

birtokok elaprózását tekintve, hátrányosabb viszonyok. Vasvár-
ugyanis egy stermel birtokosra jut 11'6 hold, Zalában csak

vannak a
megyében
8*4 hold ; ellenben Veszprémvármegyében 19 -

2 hold, Sopronban 14 -8 hold.

A parasztbirtokok szétaprózása a nép egy részét az ipari foglalkozásra ösz-

tönözte; ebbl magyarázhatók meg a munkakeresés végett Ausztriába tör-

tén idleges kivándorlások, valamint az is, hogy egy nagyobb töredék
Horvátországba, illetleg Szlavóniába vonul, a hol könnyebben szerezhet
földbirtokot.

A lakás/iszonyok általában normálisak. Vasvármegyében 58,700 házban
69,005 lakást talált az összeírás; egy lakásra tehát 6 -65 lakos jut; Veszprém-
megyében 6

-

53, Zalában 6
-

37, Sopronmegyében 6
-

44, Gyrmegyében 6'76

;

a szomszédos vármegyék viszonya tehát csekély eltéréssel ugyanolyan ebben
a tekintetben. Az összes épületek száma 1890-ben 121.847 volt.

Nemre nézve a 390,371 lakos közt férfi volt 192,853, n 197,518. Minden
1000 férfira tehát 1024 n jutott. Jobb viszonylat, mint a Tisza jobb partján,

a honnan sok férfi Amerikába ment munkát és szerencsét keresni
; jobb

Gyrvármegyénél (1043) és Veszprémnél (1027) ; ele nem jobb Sopronnál, a

hol 1022, Zalánál, a hol meg éppen csak 1013 n jut 1000 férfira ; tehát
majdnem egyenl az arány.

A családi állapot képe csekély eltéréssel ugyanaz, a mi a szomszédos
vármegyékben. .A férfiak közül ntlen volt 31 '69, ns 63-04, özvegy 5

-

24,

elvált 0'03°/
()

. Összehasonlítva az arányszámokat a szomszéd vármegyék
adataival, következ képet nyerjük százalékokban :

Ntlen Ns Özvegy Elvált

Vasvármegve 31 69 63'04 524 0-03

Sopronvármrií'vc 30-23 63 76 597 0'04

Veszprém vármegye . . . 28-13 66-80 5-01 0'06

ZaLa vármegye . . .... 3G"96 64 5 í 4"46 0'0í

A nemzetiségi elhelyezkedés igen érdekes Vasvármegyében : két nagyobb

zöm mellett két kisebb zömöt találunk.

Legnagyobb számú a magyar lakosság; több mint fele az összesnek.

Ekképpen elérte az abszolút többséget, mert a többi lakosságnak 50'56°/„-á1

teszi. 1880-ban még alatta maradt a számnak, akkor csak 48 -98°/ volt. A
magyarok összes száma 197,389. Elfoglalják majdnem kizárólagossággal

a vármegye keleti részét, de benyúlnak a hegyvidék völgyeibe is; ezenkívül

szigetekként a megye nyugati részén, az úgynevezett rség egyes közsé-

geiben élnek.

A németek száma 125,526 volt 1890-ben, 1880-ban pedig 122,738. A
szaporodás tehát csekély, st a németek arányszáma, az összes lakossághoz
viszonyítva, még csökkent is, mert 1880-ban még 34.04 %-át adták az egész

lakosságnak, holott 1890-ben már csak 32 - 16 '

-át. Nagyobb tömegben a

megye nyugoti felének hegyes vidékén települtek.

A kisebb zömöket a horvátok és rendek alkotják. Az elbbiek szétszórl

szigetekben laknak a Szombathelytl nyugotra és délre es tájékon; a vendek
a megve délnyugati során, Mura-Rába szögében. A horvátok száma volt

1890-ben 18,197 é'66% a vendeké 47,080 (12-55°/o)

A mayyarosodás és a magyarul tudás a Leglassabban terjed a németek

közt. Részben a német terület szomszédsága is okozza talán; de tényleg a

németek a legszívósabbak a magyar nyelv negligálásában. Örvendetesebb

jelenséget tapasztalunk már a horvátoknál. Igaz, hogy ezek részben magyar

lakosság közé vannak beékelve, s nincs is alkalmuk folyvást gazdagabb és

kulturailag haladottabb faj rokonaikkal érintkezni. A míg a németeknek nem
is egészen tizedrésze (9'25%) tanult meg magyarul, a horvátok közül már
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Magyarosodás
hitfelekezetek

szerint.

közel 25% érti a magyar nyelvet. Legnagyobb haladást ezen a téren a

vendek tették, a kiknek épen fele tud már magyarul s így ez a különben

is hazafias népcsoport nemsokára a magyar nyelv és nemzetiség várának

ers elrse lesz. Magyarul tudott az egész megyében 1890-ben 221-495, azaz

56-74%, 1880-ban csak 53-96%.

Vallásra nézve túlnyomó többségben laknak Vasvármegyében a római Lakosok száma° J
hitfelekezetek

katholikusok, az összes lakosság 74 -

ll°/ -a. Utánuk legtöbb az ágostai szerint,

evangélikusok száma, nevezetesen 20'54%. Az ev. reformátusok a lakosságnak

csak 2*94%-át, a zsidók 2*39%-át teszik, míg a fennmaradó csekély töredék

egyéb vallásfelekezetek közt oszlik meg. Vasvármegyében több római kath.

hitközség tartozik a zágrábi érsekséghez, s egy pár azonfelül a stájer egy-

házhoz.

Fontosabb annak az aránynak megállapítása, hogy az egyes vallás-

felekezetek kebelében mennyire volt kedvezbb, vagy kedveztlen a m&gyax

nyelv terjedése. A reformátusok általában mindenütt magyarok lévén Magyar-

országon, nem is jönnek itt számításba. Tényleg Vasvármegyében is csak

0'77 u nem tudott magyarul. A róm. katholikusok közül 1880-ban 49.68%

tudóit magyarul, 1890-ben már 51*43%. Ez ha nem is nagy, de határozott

haladás. Sokkal kisebb a magyarosodás terjedése az ágostai evangélikusoknál.

Mindössze csak 0*35% a magyarul tudó evangélikusok szaporodása. Ellenben

nagyobi) arányú a zsidóknál, a kik közül 1880-ban még csak 67*66% tudott

magyarul, holott 1890-ben már 75*05%. Mindenesetre egyik oka ennek az

is, hogy a zsidóság zöme a városokban lakik, melyek a magyarosodás leg-

jobb elemei az egész országban. De egyúttal példája ez a jelenség annak

az általános magyarosodási processzusnak, mely örvendetes módon az egész

országban foly az izraeliták közt. A szomszéd vármegyékben ugyanezt a

növekv arányt találjuk. Már Sopronvármegyében is jelentkezik, a hol 1880-ban

a zsidóságnak csak 41'91%-ka tudott magyarul, ellenben 1890-ben már
48*09%. Veszprémmegyében ugyanez idszak alatt 68*87%-ról 77'11%-ra,

Zalában 86'01%-ról 92*42%-ra szaporodott a magyarul tudó zsidók száma,

úgy, hogy eddig körülbelül már alig van Zalavármegyében olyan zsidó, a ki

magyarul ne beszélne.

Rosszabb szaporodási arányt mutat a szomszéd vármegyékben a róm.
katholikusok magyarul tudása. Aeszprémvármegyében még csökkent is vala-

mivel, 7í*20 f)

.„-ról 73'94%-ra, a mi azt bizonyítja, hogy bizonyos számú
magyar katholikus kivándorolván, a katholikus svábok közt teljesen pang a

magyar nyelv terjedése. Zalavármegyében is csak 0'30 /°-kal emelkedett a

magyarul beszél katholikusok száma, Sopronvármegyében csak épen
0.14%-kal. Mindebbl az következtethet, hogy a veszprémi és a gyri
püspökök egyházmegyéiben nem karolta föl a magyarosodás ügyét a papság
oly inertekben, a mint lépést tartott Vasvármegye magyarosító munkássá-
gában a szombathelyi egyházmegye papsága.

A mi a Lakosság általános Mveltségi fókát illeti, az kedvezbb, mint az Mveltségi fok

országos átlag ; noha még mindig nem kielégít. Száz-száz lakost véve alapul,

olvasni és irni tudott 78*35 férfi és 6469 n; az országos átlagban 57*59 férfi,

43*89 n. Csak olvasni tudott 2*39 férfi, 10*28 n. Sem olvasni, sem írni

nem tudott 19*26 férfi, 25*03 n.

A lakosok java része ma is stermelésbl él. Összesen 64*62°/ -ra

teszi ugyan a népszámlálási jelentés az stermelk családfinek és eltartott-

jainak számát; de. minthogy a 13*19%-kal kimutatott napszámosok is leg-

aagyobbrészl az stermelés szolgálatában állanak, a vármegye lakosságának

három negyedrésze stermeléssel keresi kenyerét.

Foglalkozás.
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íján a fotllalkozási fötéü lék következleg

Ónállók Eltartottak Együtt
2362 7972 10334
426 936 1362

02009 150264 252273
27159 39967 67126
3180 1747 4927

2732H 24163 51492

A statisztikai fölvételek

oszlanak meg:

Értelmiség-
Szolgák az értelmiségnél
stermelés ....
Ipar és kereskedelem .

Járadékok . . .

Napszámos

Az értelmiségi osztályból volt önálló : 713 tisztvisel, 812 tanár és
tanítón, 390 pap, szerzetes és apácza, 105 orvos stb. Azipar és keres-
kedelem osztályába tartozókat megint szét kell különíteni foglalkozási
ágai szerint. A 27,159 ipari foglalkozású önálló egyén közül l

-05°/ bányá-
szattal, 69'66°/ a tulajdonképeni iparral, 12-38 személyes ipari szolgálattal
0"157

, vándoriparral, 1*42% házi iparral foglalkozik,' a voltaképeni iparos
tehát az egésznek 83'61%-át képezi. A kereskedelem ll-13°/ -kal szerepel
a föntebbi számban, 3.77°/ pedig a közlekedési szakmák munkásaira, 0-44°/

a hitelintézetek alkalmazottaira esik.



VASVARMEGYE KÖZSÉGEI.

iasvármegye területén egy rendezett tanácsú város (Szombat-

hely) és egy sz. kir., de nem törvényhatósági joggal fel-

ruházott város (Kszeg), 8 nagyközség és 609 kisközség

van, melyek közigazgatásilag 10 járásra és 92 körjegyzi kerületre vannak

felosztva,

A járások a következk

:

járási beosztás.

1. Felsö-eöri járás, 2 nagyközséggel (Fels-Eörés Pinkaf), 58 kisközség-

gel. Területe 83,417 kat. hold, lakosainak száma 45362. Székhelye Fels-Kör.

2. Kis-czelli járás, 2 nagyközséggel (Jánosháza és Kis-Czell) és 39

kisközséggel. Területe 101,507 kat, hold, lakosainak száma 36,297. Székhelye

Kis-Czell.

3. Körmendi járás, egy nagyközséggel (Körmend) és 54 kisközséggel.

Területe 91,265 kat. hold, lakosainak száma 30,052. Székhelye Körmend.

4. Kszegi járás, egy nagyközséggel (Rohoncz) és 52 kisközséggel.

Területe 74,323 kat. hold, lakosainak száma 25,072. Székhelye Kszeg.

5. Muraszombati járás, 114 kisközséggel. Területe 91,606 kat. hold,

lakosainak száma 44,986. Székhelye Muraszombat.

6. Németujvári járás, 51 kisközséggel. Területe 74,883 kat. hold., lako-

sainak száma 34,343. Székhelye Német-Ujvár.

7. Sárvári járás, egy nagyközséggel (Sárvár) és 47 kisközséggel. Terü-

lete 94,265 kat. hold, lakosainak száma 32,872. Széhelye Sárvár.

8. Szent-gotthárdi járás, egy nagyközséggel (Szent-Gotthárd) és 79 kis-

községgel. Területe 117,749 kat, hold, lakosainak száma 53,245. Székhelye

Szent-Gotthánl.

9. Szombathelyi járás, 66 kisközséggel. Területe 105,548 kat. hold, lako-

sainak száma 34,106. Székhelye Szombathely.

1U. Vasvári járás, 50 kisközséggel. Területe 97.745 kat, hold, lakosainak

száma 30,827. Székhelye Vasvár.

Szombathely rendezett tanácsesal biró várost és Kszeg sz. kir., de tör-

vényhatósági joggal fel nem ruházott várost külön fejezetek ismertetik; az

alábbiakban a tíz járás kis- és nagyközségeit mutatjuk be betüsoros rendben.

Abdalócz. Összesen 30 házból álló község; lélekszáma 185, a kik túl- Abdalócz.

nyomó számban r. kath. vallásnak, németajkuak. A községnek az Erddy
grófok voltak a földesurai. Postája Pornó, távírója Szombathely.

Acsád, 110 házból álló magyar község, a szombathely-soproni vasút-

vonal mentén, 726 r. k. és ág. ev. lakossal. Van vasúti állomása, postája és

Acsád.
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Alhó.

Alsó-Beled.

távírója s körjegyzségi székhely. Szegedi/ György és Béla es. és kir. kama-
rásoknak itt csinos kastélyuk van, melyet Szegedy Ferencz hétszemélynök
építtetett 1824-ben.

• Alhó, a stájer határszélen fekv nagy német község 295 házzal és

1850 részben ág. ev., részben r. kath. lakossal. Postája helyben van, távírója

Fels-Eör. Körjegyzségi és körorvosi székhelye. Van önsegélyz egylete is.

Ezeltt határszéli vámmal bírt. Erdeiben régi, még ki nem kutatott sírhal-

mok vannak s az ekevas gyakran hoz felszínre régi fegyverdarabokat. Vidéke
regényes. A községen folyik keresztül a Stegersbach patak. Földesurai a
Batthyányiak voltak. Vásárjoga egyike a legrégiebbeknek ; négyszer tart

évenkint országos vásárt. A községben még fennáll a pellengér, hirdetve a
község egykori nagyobb szerepét. Harminczad-hivatala is volt.

Alsó-Beled, 62 házból álló falu. Lélekszáma 375, ev. ref. és ág. ev. lako-
sai németajkúak. Postája Pornó, távírója Szombathely. A Pinka patak mel-
lett, a tervezett pinka-mindszent-szombathelyi vasútvonal mentén fekszik.

ALSÓ-PATY. , NAGY SÁNDOR KASTÉLYA.

Plébániája 1626-ban a pornói apátság kegyurasága alá tartozott és 1695-ben
Dobrahelyi Fülöp baccalaureus és volt pazmanita volt a plébánosa. Jelenleg1

Mária Terézia fherczegn gyakorolja a kegyúri jogokat.

Aisó-Berkifaiu. Alsó-Berkifalu, kis magyar község a Rába mellett, 47 házzal és 350 r.

kath. és ág. ev. lakossal. Postája és távírója Körmend. R. kath temploma
1 844-ben épült szép góth stílben. Földesura a Batthyány-csalAd volt.

Aisó-Csaiogány. Alsó-Csaloyány, vend község, 133 házzal és 707 r. kath. és ág ev. lakos-

sal. Postája Fels-Lendva, távírója Muraszombat. Földesura a Xádasdy-csiüád
volt,

Aisó-Csatár. Alsó-Csatár, kis horvát község a Pinka mentén, 33 házzal és 2(14 r.

kath. lakossal. Postája Német-Keresztes, távírója Szombathely. Régente a

Niczky grófok, késbb a Batthyányak voltak a földesurai.

Aisó-Káid. Alsó-Káld, magyar község 183 házzal. Lélekszáma 1497 r. kath. és ág.

ev. Postája Fels-Káld, távírója Sárvár. E község volt a ELáldyak si
fészke, kik innen vették elnevüket is. Jelenleg Lajos bajor királyi berezeg
birtoka.

aisó-lövö. Alsó-Löv, 101 házból és 702 németajkú ág. ev. és r. kath. lakosból

álló falu
; postája és távirója Fels-Eör. A községben kisebb serfz is van.

Földesurak a Batthyányiak voltak.
Alsó-Mesteri. Alsó-Mesteri, magyar község a. Ságh-hegy tövében, 69 házzal és 337 r.
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kath. és ág. ev. lakossal. Postája ós távírója Kis-Czell. Határában római

sírok vannak. Földesura a Batthy<my-csa\á,d volt.

Alsó-Oszkó, 47 házzal és 391 lakossal, akik mind magyarok. Vasúti
megállóhely. Postája Fels-Oszkó, távírója Oszkó. Legutolsó földesura Fes-
tetich László gróf volt.

Als-Eör, nagyobb falu a Pinka patak mellett, melynek r. kath. ág. és

ref. lakosai magyarok. Van 28 L háza, a lélekszám 1603. Postája és távirója

Vörösvár. Régi nemesi község, mely lótenyésztésérl ma is híres. Katholikus
temploma a XVII. századból való.

Ahó-Paty,66 házzal és 609 r. kath. és ág. ev. magyar lakossal. Postája

Fels-Paty, távírója Sárvár. A Sopron-Fels-Löv felé tervezett vasutat mel-

lette vezetik el. Földesura a felsbüki Nagy-család volt, A Rákóczy-féle fel-

Alsó-Oszkó.

Alsó-Eör

Alsó-Paty.

ALSÓ-SZELESTE. FESTETICH ANDOR GRÓF KASTÉLYA.

kelés alkalmával in voli elhelyezve a Benk-féle hajdúezred. Felsbüki Nagy Fekamui

Sándornak in érdekes régi kastélya van.

Alsó-RönöJc, 150 házzal és 969 németajkú lakossal. Vallásuk r. kath. és Aisó-Rönök

ág. ev. Vasúti megállóhely a gráezi vasút mentén; postája és távírója Rá-
tét. A községben két, iskola van és faiskolát is nevelnek. Utolsó földesura

a báró Sennyey-asalÁd volt.

Álsó-Ságh, a Kemenesaljának egyik legnagyobb faluja, 235 házzal és Aiso-ságh.

2070 r. kath. és ái»-. ev. magyar lakossal. Körjegyzségi székhely; postája és

távírója Kis-Czell. E község és környéké már az skortól fogva lakott

hely volt. Leihelye az összes korszakoknak, kezdve a kkorszaktól. Határá-

ban még mosl is találhatók vaskori sírhalmok. A szomszéd Ságh-hegj tetején

egy római eastrum nyomai láthatók. Plébániája már 1698-ban virágzott; r.

kath. templomát 1736-ban építették újra. A XVII. században már református

temploma is volt, míg ág. ev. temploma egészen uj épület. A Ságh-hegyen

'rország Vármegyéi és Városai: Vasvármegye. o
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Alsó-Szeleste.

Festetich-
kastély.

barlangszer üreg van, melyet Vas Pál lyukjának nevez a nép; a tatárjárás

alatt ott vonták meg magukat a környék menekül lakosai. A község ki-

terjedt bortermeléssel bír ; a sághi bor európaszerte bires. Itt van gróf

Erdödy Ferencznek nagy kiterjedés mintagazdasága és lótenyésztése. A
XY1I. század közepén ipolykéri gróf Kéry János és Ghernd János voltak a

földesurai, utóbb a Somogyi grófok. Itt volt hosszabb ideig plébános Kress-

nevich Ferenez nyelvész. A Saághy-csíüád innen vette nevét és a it^sa-csa-

lád predikátumát

Alsó-Szeleste, magyar község, 38 házzal és 383 r. katb. és ág. ev. lakos-

sal. Vasútállomás, posta és távíró helyben van. A szombathely-pozsonyi

vasútvonal mellett fekszik, Festettek Andor gróf szép, nagyszabású tornyos

kastélyával, a mely magas dombon, remek terraszos park közepén áll. A
kastélyban számos érdekes mkincs, családi ereklye és a családi képtár van

elhelyezve. E községtl vette nevét a vármegye legrégibb családjainak

egyike, a Szelesteijelc

BALOGFA. BORSI CS BÉLA KASTÉLYA.

Alsó-Szénéget.

A Isii-Szilvágy.

Alsó-Szölnük

Alsó-Telekes.

Andorháza.

Andorhegy.

Alsó-Szénéget, 280 németajkú r. kath. és ág. ev. lakossal bíró és 44

házból álló község. Postája Gyöngyösf, távírója Léka. A rómaiak korában
kornyékén kisebb római telep vagy tábor lehetett, mert határában római
sírok vannak.

Alsó-Szilvágy, kis magyar község, 30 házzal, 215 r. kath. -és ág. ev.

lakossal. Postája és távírója Acsád. Az alsó-szilvágyi Gaál-esuhid si fészke.

Álsó-Szö'hiöJc. A házak száma 120, lélekszám 72(3. A lakosok nagyobb
része r. kath. vend, a többi német. Postája és távírója Szent-Gotthárd. A
szent-gotthárdi csata alkalmával a török seregnek egy része itt táborozott.

Alsó-Telekes, 66 házzal és 542 magyar róm. kath. és ág. ev. lakossal.

Postája Andrásfa, távírója Gyrvár. Két kath. temploma van; az egyik
1700 körül épült, a másik 1800-ban. Földesurai a Delecshey- és Ebergényi-

családok voltak.

Andorháza, vend község, 78 házzal. A lélekszám 424. Vallásuk r. kath,

és ág. ev. Postája Tót-Keresztúr, távírója Bellatinez. Földesurai a Széchenyi-

Nádasdy-, Murai/- és Vidos-családok voltak.

Andorhegy, 50 házzal és 302 r. katb. és ág. ev. magvar lakossal. Postája

Mártonhely, távirója Muraszombat.
Andrásfa, magyar község, körjegyzségi székhely, 80 házzal és 615 r.

kath. és ág. ev. lakossal. Postája helyben, távírója Gyrvár. Határában
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kkorszakbeli tárgyakat találtak. Katii, temploma nagyon régi. Földesurai a

Bolla- és a Farkas-estüádolí voltak.

Árokszállás lakosai r. katholikusok, németajkúak. A házak száma 110, Árokszállás,

a lakosoké 862. Postája és távírója Pinkaf. Lakosai a földmívelésen kívül

faszerszám- és faedény-készítéssel, továbbá szalmafonással foglalkoznak.

Badafalva nagyobb község" 119 házzal ; lélekszáma 784. A r. katholikus Badafaiva.

és ág. ev. lakosok németajkúak. Postája Nagyfáivá, távírója Szt.-Gotthárd.

Mini búcsújáróhely „Mária-Bild" elnevezés alatt ismeretes. Kath. temploma
1788-ban épült és a ezisztercziták voltak a földesurai, kik jelenleg is kegy-
urak. A szent-gotthárdi csata eltt Montecueeoli, a vezér, ide irányította a

csapatok egy részét. A gráczi vasút mentén fekszik.

Bajánháza, 46 házzal, 246 ev. ref. vallású magyar lakossal. Postája Bajánháza.

Senyeháza, távírója Csákány. snemes rségi község, mely a XVII. század-

ban a Batthyányiak földesurasága alá került. A Kerka patak mellett fekszik.

BALOZSA-MEGYES. FÖRSTER OTTÓ KASTÉLYA.

Báláz ;. falu.

Balogfa.

Balcsafalra' r. kath. és ág. ev. lakosai túlnyomólag németajkúak. A Baksafaiva.

házak száma 194, a lélekszám 1885. Postája és távírója Szt.-Elek. A község

a Strém-patak mellett fekszik. Plébániája 1689-ben már virágzott A kegyúri

jogokat Kottulinszky Teodóra grófn gyakorolja. Azeltt a Batthyányiak

voltak a földesurai.

Balázsfalu, í) házzal és 287 r. kath. vend lakossal. Postája Istvánfalu,

távírója Szt.-Gotthárd. Lakosai a nyírfasepr-készítést mint jövedelmez
háziipart zik.

Baloyfa, 33 házzal és 312 r. kath. és ag. ev. magyar lakossal. Postája

és távírója Kis-Unyom. Itt van Borsics Béla földbirtokos csinos emeletes Borsics-kastéiy.

kastélya és szép parkja. A kastélyt dofthard Eva építtette a múlt század

végén ; jelenlegi alakját a 80-as éveikben nyerte. A Gyrfy-, Zanathy- és

Oeszty-esalÁdók voltak földesurai.

Balozsa-Megyes magyar község 67 házzal és 590 r. kath. és ág. ev.lakossal. Baio2 a i
-

Postája Rum, távírója Molnári. A községa Rába mellett fekszik és takarék- és

segélyegylettel bír. Itt van Fö'rster Ottó orsz. képvisel szép, stílszer kastélya, Förster-kastéiy.

3*
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Rumi 'serlef

melyet a jelenlegi tulajdonos építtetett. Gyermekei örökölték, a Rumy-család

egyik még él tagjával együtt az 1474-bl származó világhír rumi serleget.

Vasmegye legrégibb nemes családjainak egyike a rumi és rába-doroszlúi

Rumy nemzetség. Ez a sok viszontagság mellett is híven megrzött családi

emlékei között egy nagyobb és két kisebb sprleget birt, melyek képei nemesi
czímeréííl szolgáltak. Mind a három serleg ezüstbl készült, jól megara-
nyozva. A két kisebb egészen egyenl, hét njnyi magas, gerezdes derekán
és alapján mint szinte fogatékán is csaknem egyenl bevésett virágokat és

egyéb czifrázatokat mutat, a nagyobbik pedig különböz gazdag díszítmények-
kel ékeskedik ; 17 1

/2
" magas, mintegy 160 latot nyom és három frészbl áll.

Födelét sisakos, szakályos és majd térdig ér pánczélba öltözött vitéz diszesiti, ki

jobbjában négy részre osztott háromszög paizsot tart, melynek els és negyedik udvarán

fekete sas, a második és harmadikon vizirányos vörös és fejér koczkák vannak ; bal kezé-

ben alkalmasint dárdát szorított, de ez elveszeit s a serlegen most látszó, késbben készült

dárda nem egészen illen pótolja. A vitéz egy, 2" 3'" magas, ezüst rózsákkal és beége-

tett virágokkal ékesített oszlopocskán áll, mely oldalain beégetett virágokkal diszesitelt, 12

oszlopocska és három koronás mellkép által környezett hatszögü talapzatánál ingva a í'öilél

alsó s a serleget közvetetlenl beföd lapján nyugszik. Ezen alsó lapon három római pénz

van; egyik ily körirattal: Dl VI IVLII ; a másik ezzel : DIVVS AVGVST. ; a harmadik

ezzel: NERVAE TRAIANO. A császárok haja aranyozott, képeik és koronáik fehérek s a

pénzek lapjai sötét-zöldes mázzal boritvák. A pénzek közti üres helyekre szentírási kép-

mveket osztott a mvész, itt van a bor nem ismert erejétl elnyomott Noé három fiá-

val,
;

alatta, a födél kerületén kiálló fehér betkkel ezen fölirat: VERECVNDIA IX VINO
RARA ;

— tovább Ábrahám ül s átkarolja eltte térdel nejét, Sárát, Agár pedig elfor-

dított fvel s feléjek kinyújtott balkézzel elttük áll; alatt a ezen fölírat: FATER FIDEI
IN CHRIRTVM ROM. 4.; — harmadszor Lót ül leányai között, jobbját a tle arczával el-

hajló egyik leánynak feléje fordított csészéje után nyújtja ki, baljával a feléje hajló másik

leányt átkarolja. A kép alatt e fölírat áll: MEMORES ESTOTE VXORIS LOT. A föliratok

ezüst latin nagybetkkel setétzöld zománczos alapon állanak s a kerekes födél kerületét

egészen elfoglalják. A pénzek és képmüvek közti szegményeket Tritonok és Nereisek eleve-

nítik. A födél bels lapján domborúan alakított angyal háromszög fehér paizsot tart, melyen

három vashorgony látható — czimere Brieg városának — körötte ezen fölirat kiálló ara-

nyos betkkel : ILL : PR : D : FRID : MVN : NVP : fTV : BREG.
A serleg dereka kúpalakú, átmérje í" 4'", mélysége 3", fenekén pénzalaku mell-

képpel, melynek fején lapos íöveg s nyakában az aranygyapjas rend. Küls oldala há-

rom vizirányos mezre van osztva. Ezek elsje sima s rajta bevésett alakokkal mytholo-

giai, hihetleg menyekzi díszmenetet ábrázol. A második mez fehér, zománezozott zöld

és violaszinü virágokkal ékesített és három aranyos delphin s Brieg városának váltva

közökbe tzött három paizsa által környeztetik. A paizsok egyike elveszett, egy másika

pedig horgonyait veszté. A harmadik s a serleg legdomborubb oldalát képz mezn három

kerekded képmíí van s közöttük egyenl távolsága három virágékit mén v. A képmüvek

egyikén egészen meztelen férfi, alkalmasint Hercules, egy vele küzd oroszlánt fojt meg;

a másikon sisakos és pánczölos férfi ül két oszlop között, ezek egyikét átkarolva, a másik

oszlopra szallag tekerdzik, melyen ezen szók : PLVS VLTRA olvashatók; a harmadik-

képen egy ül nalak átöleli a kebelére simuló egyszarvút. A serleg derekának alját

ezen fölírat környezi: VITA AMICO. INVIDIA MORT1 COMPARANDA EST.

Ezen reszt, oldalain béén-.. tett virágokkal ékesített, hajdan tizenkét, de most csak hat

négyszög oszlopocskától

v s három Nereistl környe-

zett hatszögü talapzaton

álló fogaték kapcsolja a

serlegalapjához. Ez az alap

ismét saját ábrázolatok-

kal van megkülönböztetve,

Eljön rajta három római

pénz, melyek szinte ngv ké-

szítve!;, mint a serlegfede-

lén lévk ; körirataik nin-

csenek, de az arezokNerva,

Hadrianus és Titnséhoz

némikép hasonlítanak.BAKSAFALVA.
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A serleget Brieg városa, hajdan fvárosa a sziléziai hasonnev herczeg-
ségnek, mennyegzi ajándékul adta Fridiik berezegnek, amint azt a serleg

födelének bels lapján álló fölirat bizonyítja. Brieg- városa e serleggel I.

Fridiiknek, liegniezi és briegi herczegnek Ludmillával, Podiebrad György
cseh király leányával, 1475-ben történt mennyegzj én hódolt. A Rumy -család

a serleg bírásához emlékezetes tett által jutott akkor, midn a magyarok a

sziléziaikkal srbb érintkezésben voltak Hunyadi Mátyás alatt, de hogy mely
alkalommal jutott a Rumy nemzetség birtokába, errl az adatok hiányoznak;
némelyek véleménye az, hogy a serleget Zsigmond császár és király aján-

dékozta volna doroszlói Rumy Pál alpohárnok-mesternek.

Baltavár, 96 házzal és 843 r. kath. és ág. ev. magyar lakossal. Posta

és távíró helyben. Plébániája 1620-ban már fennállott. Mostani templomát

174ö-ben az akkori kegyúr, gróf Festetich József tábornok építtette. Krip-

Baltavái

A BALTAVARI KASTÉLY OLDALSZÁRNYA.

tájában nyugszik gróf Festeticb Józsefen kivül zalabéri Horváth és Tlmni-

Taxis berezeg. A községben csinos park közepén áll a r/mm-Tíras-család

szép, nagyszabású, tornyos kastélya, melynek alapépítménye a Festeticheké

és azután a zalabéri Horváthoké volt, de jelenlegi alakját 1888-ban nyerte.

A kastély berendezése fényes, érdekes metszetgyjteménynyel, festmények-

kel, fegyvergyjteménynye] és ötvösmvekkel. Az r>0-es években a, balta-

vári dombon, ásatás alkalmával, antidiluviális maradványokat találtak, me-
lyek a bécsi udvari múzeumba kerültek. A XVII. században a Ba&acs-család

vult a község földesura.

Bándói, 419 r. kath. és ág. ev. lakossal és 53 házzal biró község.
Lakosainak nagyobb része horvát, a többi német. Postája helyben van,
távírója Rohoncz. Körjegyzségi székhely. Kath. temploma e század elején

épült. Birtokosai az Erddyek.
Bánya, másként nSzalonáki bánya", nemei község 354 r. kath. és ág. ev.

Tburn-Taxis
kastély

Bándol.

i ;.-i in ,i
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Bánya (Stein-

grabrin.

Barátfalva.

Barátmajor.

Bárdos.

lakossal. Postája és távírója Szalonak. A Fehér patak völgyében, szép,

regényes vidéken fekszik. Antimónbányája, melyrl más helyen emlékezünk

meg bvebben, országos nevezetesség. A község határában sósforrás is van.

Bánya, (Steingraben) kisebb község 286 németajkú r. kath. lakossal

és 42 házzal. Postája Német-Szt.-Gróth, távírója Német-Ujvár. Lakosainak
aagy része Alsó-Ausztriába jár munkába.

Barátfalva. Házainak száma 147
; a lélekszám 938. A lakosok r. kath. és ág.

ev. németajkúak. Postája és távirója Szt.-Elek. A község a Strém-patak
mellett fekszik. Kath. temploma 1767-ben épült, Birtokos Batthyány Ödön
herezeg.

Barátmajor, kis horvát falu 42 házzal, 277 r. kath. lakossal. Postája és

távírója Szalonak.
Bárdos, 29 házzal és 163 r. kath. magyar lakossal. Pos'ája Nagy-Kajd,

távírója Vép. Földesurai a Bárdosy- és i?o^rr//-csal;idok voltak.

BÁNYA-TELEP.

Barkócz.

Jattyánd.

Batthyány-
kastély.

Battyánfalva.

Saint-Jalien

kastély.

Beicz,

Barkócz, egykor nemesektl lakott vend község a stájer határon, 21

liázzal és 831 r. k. lakossal. Postája és távirója Muraszombat. Van községi

hitelszövetkezete. A Bosty-csuláá innen veszi predikátumát.

Battyánd, 83 liázzal, 451 vend- és magyar lakossal. Vallásuk ág. ev. és

r. kath. Postája helyben, távirója Muraszombat, A körjegyzség székhelye.
Evang. temploma 1784-ben épült, A községnek azeltt „Puczincz" voh a

neve, 1888-ban azonban, gróf Batthyány Miksa iránti kegyeletbl, aki

a községnek nagy jótevje volt, Battyándra változtatta nevét. A község
melletl Fekszik gróf Batthyány Károly csinos kastélya. A faluban községi hitel-

szövetkezei és magyar olvasó-kör is van.

Battyánfalva (Kákicsán), vend község 76 házzal és 632 r. kath. lakossal.

Postája és távirója Muraszombat. A községben fekszik Saint-Julien gróf szép

kastélya, mely azeltl a Batthyányaké volt, A Rákóczy-féle Fölkelés alkal-

mával a fölkelk és a császáriak közi a falu melleit ütközet volt,

Beicz, magyar község, 107 házzal és 547 r. kath. lakossal. Postája.

Nygér, távirója Sárvár. Lakosai a, l'öldmíveléseii kivül a szlmívelést
és a kosárkötési zik. Egykor az ikervári wadalomhoz tartozott.
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Békafalu, 21 házzal, 113 németajkú r. kath. lakossal. Postája és távirója

Német-Ujvár. Földbirtokos Batthyány Fülöp herezeg.
Beható kis német község a stájer határon, 38 házzal és 255 r. kath.

és ág. ev. lakossal. Postája Vas-Dobra, távirója Gyanafalva. Lakosai a kocsi-

kasfonást mint jövedelmez háziipart zik.
Benedek, 49 házzal és 255 i\ kath. és ág. ev. vallású vend lakossal. Postája

Tót- Keresztúr, távirója Csákány. Lakosai vászonszövéssel is foglalkoznak.
Berkeháza, 33 házzal és 144 ág. ev. vend lakossal. Postája Prosznyákfa,

távirója Csákány. Szép vidék, hegyeit fenyerdk borítják.

Bvrószék vend falu a stájer határszélen. Van 43 háza és 260 r. kath. és

ág. ev. lakosa. Postája Ferenczfalva, távirója Muraszombat.
Boba, nagy magyar község, 142 házzal és 982 ág. ev. és r. kath. lakos-

sal. Vasúti állomása, postája és távirója van. A kis-czell-sümegi vasútvonal
mellett fekszik ; a körjegyzség székhelye. Határában római régiségekel talál-

nak. A század közepén még Somogyi Krisztina grófné birtoka volt.

Bodóhegy, nagy vend falu a Plaze hegy lábánál, 161 házzal és, 848 r.

kath. és ág. ev. lakossal. Postája helyben, távirója Muraszombat. Ág. ev.

Békafalu.

Békató.

Benedek.

Berkeliáza.

Birószék.

Boba.

Bodóhegy.

A SA1NT-JULIEN GRÓFI KASTÉLY BATTYÁNFALVÁN.

Bogát.

Fesletich-
kastély.

templomát 1798-ban építették. Birtokosai a Szápáry- és Batthyány-cssládok

voltak. Körjegyzségi székhely.

Bogát tulajdonképen Zarkaháza-Bádbnfához tartozik és azért említjük

meg külön, mert itt van gróf Festetich Kálmánnak nagyszabású, szép kastélya,

melynek régi, emeletes collonádos részét Skerletz báró építtette e század elején.

Tle vásárolta 1856-ban gróf Festetich Dénes, aki 1860-ig jelenlegi alakjában

felépíttette. A kastély igazi fúri ízléssel van berendezve. Remek szép lépcs-

báza régi fegyverekkel és régiségekkel van díszítve, lakosztályai pedig

értékes kdcti sznyegeket, antik tárgyakat, nagyérték bútordarabokat,

festményeket stb. tartalmaznak, míg kápolnája rendkívül érdekes és értékes

bibliai jeleneteket ábrázoló régi festményeket foglal magában.

Bohrács, apró falucska, 21 házzal és 113 vend, r. kath. és ág. ev.

vallású lakossal. Postája Battyánd, távirója Muraszombat.
Boldogasszonyfa. Van <

s5 háza és 711 r. kath. és ág. ev. lakosa., a kik Boldogasszonya.

mind magyarok. Postája Egervár, távirója Kisfalud-Szt.-Iván. Kath. tem-
ploma 1769-ben épült. XV. századbeli szép és érdekes faragotl oltára az

egervári kápolnából kerüli ide. Földesurai voltak az Egerváryak, Kani maiak.
Xtíilnzdyak és Szí-chniyick. Jelenlegi birtokosa báró Sólymossy Ödön.

Borisfalva 41 házzal és 277 németajkú, r. kath. és kevés ág. ev. lakos-

sal. Postája Dobra, távirója Gyanafalva. A tervezeti gyanafalva-muraszom-
bati vasútvonal mellelte fog elhúzódni.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. 4

Bokrács.

Borísfalva.
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Borgáta.

Borháza.

Borhegy

Borhida.

Boros-
gödör.

Borostyán.

Borostyánk.

Borgáta, kis magyar község, 67 házzal ós 391 r. kath. ós ág. ev. lakos-
sal. Postája Fels-Káld. Távirója Sárvár. Az ikervári uradalomhoz tartozott.

Borháza. Házszám 49, lélekszám 273. R. kath. és ág. cv. lakosai vendek.
Postája Tót-Keresztur. távirója Csákány. Gótikus kápolnája a XVI. szá-

zadban épült. A község határában gazdag kavicsbányák vannak. Földesurai
voltak a Széchenyi, Nádasdy, Muray és Vidos családok.

Borhegy, apró község, 19 házzal és 130 németajkú r. kath. és ág. ev.

lakossal. Postája és távirója Pinkaf. Birtokosok a Batthyányalc.

Borhida, 39

házzal és 239

r. kath. és ág.

ev. vend lakos-

sal. Postája Fó-
rénczfalva,

távirója. Mura-
szombat.

Borosgödör
121 házában és

687 németajkú
r. kath. és ág.

ev. lakosa van.

Postája és távi-

rójaNémetujvár.
Birtokosa

Batthyány Fülöp
herczeg. •-

Borostyán,

összesen 9 ház-
ból és 55 r. kath.

és ág. ev. lakos-

ból álló kis vend
falu. Postája

Vas - Hidegkút,
távi rója Mura-
szombat.

Borostyánk, bogát.

regényes, szép

fekvés nagy község, 209 házzal és 1263, jobbára németajkú lakossal, kik val-

lásranézve r. katholikusok és ág. evangélikusok. Postája helyben van, távi-

rója Lékán. A falu 619 méter magasságban fekszik és fölötte emelkedik a

hatalmas borostyánki vár, mely még ma is teljes épségben, jól lakható álla-

potban áll fenn.

A község hegyeibl kerültek ki azok a Ugyla (szerpentin) keszközök,
a melyeknek kkori maradványai a vidéken szétszórva találhatók. Mosl e

szerpentink feldolgozása kisebbszer iparrá fejldön ki és ízléses, szép

dísztárgyakat állítanak el belle. Határában vaskori sirhalom van. A
múlt században puskaport, is gyártottak a, községben, továbbá gáliczolajat

es czinóbert. Eézkovand-bányája is van, a mely szintén nagyon régi. Kath.

-FESTETICH KÁLMÁN GRÓF KASTÉLYA.
(Elíí- és oldalnézet.
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templomának alapja a XVI. századból való és erre építették az uj templo-

mot, melynek sekrestyéjében még most is látható a régi góthikus szentség,

fülke. Csinos, ev. temploma a múlt század végén épült. Az iskolákon kivül

van gyermekmenhelye, továbbá önsegélyz egylete és dalegylete. A kör-

jegyzség és körorvos székhelye. Regényes fekvésénél és szép, egészséges

vidékénél fogva, kedvelt ezélpontja a turistáknak és a nyaralóknak. Els
birtokosa, a hagyomány szerint, két bevándorolt spanyol testvér volt.

Vára a tatárjáráskor már fennállott. A XIII. század elejétl Fr'ujt/es Borostya

német császár bírta, utána IV. Béla, majd Németujvári Henrik, ki 1270-ben
Ottokár cseh királynak adta át. Néhány évvel késbb már Németujvári Iván
a vár ura, azonban a század végén Albert osztrák herczeg kezére jut, kitl

ánköi

BOROSTYÁNK.

III. Endre vélte vissza. 1336-ban Iván fia: II János, osztrák kézre juttatja a

várat, de a XIV. század közepén már újból magyar várnagyok rizete alatt

áll. 1342-ben ismét a Németujváriak birtokában van és 1398-ban zálogként

kerül Wallsee Reinpreehthez. 1430-ban Frigyes német császáré a vár, de

csak 1446-ig, amikor megint magyar kézre jut, hogy csakhamar ismét a

németek birtokába kerüljön s az uralmuk alatt maradjon 1647-ig. Ekkor
ismét visszakapcsoltatotl Magyarországhoz és vétel utján gróf Batthyány

Ádám birtokába került. Ez idtl a Batthyányaké maradt 1864-ig, a mikor
gróf Batthyány Gusztáv az angol Egán Eduárdnak adta el. Örökösétl, Egán
Edétl, a jelenlegi tulajdonos, Almássy Ede vásárolta meg. A sok tulajdonos

alatt természetesen maga a vár is sokai változott és veszített eredeti alak-

jából. Az (''szaki szárny a XVII. század elejérl való; a másik szárny

átalakítása ujabbkori. Igen érdekes a Lovagterem, melynek falai és menye-
zete szép stucco-díszítéssel bírnak. A várfal egyik donjónjában van elhelyezve

a fegyvertár, mely érdekes és gazdáig gyjteményt tartalmaz. A várnak
sziklába töri kútja roppant mély.

A vár jelenlegi tulajdonosa néhány érdekes gyjtemény birtokában van.

így gazdag könyvtára értékes, régi eredeti példányokat foglal magában,
mint a teljes Fejér- kódexet, Orteliust, Pázmányt stb. Különösen érdekes a
ritka teljességi numismatikai gyjtemény a római családok pénznemeivel,

4*
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Bozzai.

Bozsok

továbbá egy kkorszakbeli (kés neolith-kori) gyjtemény, mely Temesme-
gyébl, Kubinból került ide.

A községben van még Egan Ede szép kastélya is.

Bozzai, kis magyar falu, 49 házzal és 266 r. katb. lakossal. Postája

Peczöl, távirója Sárvár. A községnek szép faiskolája van.

Bozsol- 128 házzal és 692 lakossal, a kik mind magyarok és nagyrészt

r. katbobkusok. Postája és távirója Rohoncz. Egyike azoknak a helyeknek,
a melyek majd minden kornak a nyomait mutatják. Határában római víz-

vezeték van és egyébként is gazdag lakhelye az s- és ókori emlékeknek.
1870-ben egy góthikus arany övcsatot is találtak itt, melyet a szombathelyi
múzeum riz. A XIII. században Szt.-Vid várához tartozott, a XXV században
pedig a Szalókyaké volt.

A község alsó végén ódon, régi várkastély áll, melyet állítólag még Mátyás
sibrik-kastéiy. király adományozott a 5i6n&-esaládnak. A várkastély a régmúlt idben

saroktornyokkal volt ellátva és sánczárkokkal körülvéve. A templom köze-
lében egy szerzetes rend háza állott, melyet azonban a kuruczok a mull
század elején szétromboltak.

Bd 117 házzal és 754 rém. katb. és ág. ev. lakossal. Tiszta, magyarBöd.

HORVÁTH MIKLÓS KASTÉLYA BÖGÜTKN.

község. Postája Vép, távirója Aesád. Vaskori lelhely, de római emlékek is,

különösen érmek, gyakran kerülnek felszínre. Plébániája 1788-ban alapíttatoti

és akkor épült a templom is. Ez idben a Zsirfó-csíúM volt a földesura a

községnek. A község a bedi Baloghok si fészke. Vas, Zala és Veszprém
vármegyék rendéi itt tartottak 1626-ban ülést.

I '""-" 1 Bogot 359 r. kath. és ág. ev. vallású lakosa magyar ajkú; házainak
száma 44. Postája Porpácz, távirója Acsád, Határában vaskori sírhalom

van. A római út itt vezetett el. A szombathely-pozsonyi vasút midiéit

fekszik.

Bögöte, magyar község 72 házzal és 669. r. kath. és ág. ev. vallású

lakossal. Postája helyben van, távirója Jánosháza. A község lakosai eredeti-

leg német telepesek voltak, akik teljesen megmagyarosodtak. Kath. temploma
Horváth-kastéh L756-barj épült. Itt van üorváth Miklós földbirtokos csinos, emeletes kas-

télya, mely körül szép park terül el. A kastély! Bozzay Imre építtette, 1875-

ben. Van még egy másik urilak is a községben, amely gróf Batthyány Erviné.
I!i "' s "' Bucsu csinos, szép fekvés magyar község <s2 házzal és 575 r. kath.

és ág. ev. lakossal. A szombathely-pinkafi vasútvonal megállóhelye. Van
postája, távirója pedig Rohoncz. A községben több csinos urilak van és
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BUCSU. SZABÓ ERN URILAKA.

pedig Széli Ödöné,
mely a régi magyar
urilakok mintájára e

század elején épült,

Szabó Ern volt szom-
bathelyi polgármes-
teré, özv. dömötöri
Németh Jánosnéé és

Szabó Sándoré. Kath.
templomának alapja a

XIV. századból szár-

mazik. A község ha-

tárán vonult el a ró-

mai vízvezeték. E köz-
ségbl származik a
^:í ;//-család.

Buglócz, 43 házzal és 309 németajkú, róm. kath. és ág. ev. lakossal.

Postája és távirója Pinkaf. E községnél van az u. n. Székvölgynek a fels
vége. A hatvanas években üveggyára volt, melyet azonban beszüntetlek.

Nagy barnaszén-bányája van, mely egy angol társaságé.

Burgóhegy, stájer határszéli német község 105 házzal és 697 róm. kath.

vallású lakossal. Postája és távirója Szt.-Elek. Határszéli vámmal bírt.

Buzahely, 38 házzal és 193 vend lakossal. Vallásuk r. kath. és ág. ev.

Postája Radóhegy, távirója Muraszombat. Házi iparuk a fonás, szövés és

vékakötés.

Büdincz vend falu 66 házzal. Lakosainak száma 336, akik r. kath. és

ág. ev. vallásúak. Postája Nagy-Dolincz, távirója Szt.-Gotthárd. Lakosai a

lenfonást és kosárkötést is zik. Földesurai a Nádasdy grófok voltak.

Bükkösd, nagy falu. 173 házzal és 1007 németajkú r. kath. és ág. ev.

vallású lakossal. Postája Kiczléd, távirója Fels-Eör. A közel fekv Labor
hegyen sánczokkal körülvett erdítvény nyomai látszanak.

Csajta, 121 házzal, 862 horvátajkú r. kath. és ág. ev. lakossal. A
szombathely-pinkafi vasút megállóhelye. Posta és táviró.

Csákány, nagy magyar község, 186 házzal és 1310, túlnyomó számban
r. kath. lakossal. Vasútállomás a gráczi vasút mellett. Van postája és távirója

is. Kath. temploma a múlt század közepén épült.

Itt van gróf Batthyány Iván nagyszabású, tornyos kastélya, mely mögött

gyönyör angol park terül el. Az érdekes kastély újabb része a XVII. század

Buglócz.

Burgóhegy

Buzahely.

Büdincz

Bükkösd,

Csajta.

Csákánv.

Isákányi vár-
kastély.

BUCSU. SZÉLL ÖDÖN URILAKA.
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Csánie

Csehi.

elején épült s nagy kényelemmel és valódi fúri ízléssel van berendezve;

a szobákat számos rendkívül értékes mtárgy, fegyver és ötvösm díszíti-

Gróf Batthyány Iván egyszersmind jelenlegi ura a németujvári várnak is,

melyrl másutt szólunk. A szt.-gotthárdi vereség után a törökök Csákány
alatt táboroztak egy ideig, a XVII. század elején pedig Bocskai/ seregei és

a császáriak között volt itt ütközet, míg a XVII. század második felében

atthyány Ferencz és Esterházy Pál seregei táboroztak itt, hogy a császáriak

átkelését a Rábán megaka- dályozzák.
dánig, a Répeze mel- i lett, 64 házzal és 495 magvar ajkú,

ág. ev. és r. kath. lakossal. \ Postája és távirója Répczelak. A
községnek a múlt század |% közepén már szép iskolája volt.

Földesura a Nitzky-, Vidos-, V% duary- és Badó családok voltak.
Csehi kisközségnek 91 V* háza és 643 magyar lakosa van,

akik kath. és ág. ev. vállá- y súak. Postája Csehi-Mindszent, táv-
irója Baltavár. Régi temp- loma kfallal van körülvéve. Föl-

GRÓF BATTHYÁNY IVÁN VÁRKASTÉLYA CSÁKÁNYON.

Csehi-Mind szenl

Csöke

Csekefa.

i
: ém

Csempész-
Kopács

( Isempesz-ko-
pácsi templom.

desurai a zalabéri Horváthok és a Festetichek voltak. Körjegyzségi székhely.

Csehi-Mindszent, 110 házzal és 798 r. kath. és ág. ev. vallású, magyar
lakossal. Postája a községben van, távirója Baltavár. A falu mellett akarják
elvezetni a tervezett rum-türjei vasútvonalat. Földesurai a zalabéri Horváthoh

és Estei Ferencz fherczeg voltak.

Cséke 539 lakosa németajkú és r. katholikus. A házak száma 91.

Postája Német-Keresztes, távirója Szombathely. Kath. temploma 1751-ben
épült. A községben dalárda is van.

Csekefa, 55 házzal és 241 vegyes vallású magyar lakossal. Postája

Prosznyákfa, távirója Csákány. Birtokos a gróf Szápáry-csi\]{\d.

Csém, horvát falu a szombathely-pinkafi vasút mellett, 96 házzal és

670 r. kath. lakossal. Postája és távirója Csajta. Már 1600-ban virágzó

plébániája volt. Mostani, kfallal körülvett kath. templomát 1795-ben adták

át a híveknek.

Csempesz-Kopúes kis, magyar falu 38 házzal és 284 r. kath. és ág. ev.

lakossal. A szombathely-rumi vasút egyik állomása. Postája Rum, távirója

Szombathely. Birtokos gróf Czirdky János. srégi temploma a, magyar-román

épitészeti emlékeknek egy eddigelé figyelmen kivül maradt képvise-
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lje. Keletkezési Idejére nézve adataink nincsenek; a XIV. század els tize-

deiben épülhetett. Architectonikus szempontból úgyszólván egy a börzsönyi

templommal; ornamentikája még azénál is egyszerbb. Apsisának, valamint

a hajónak koronázó párkányai egyszer, fogrovatos diszitést mutatnak.

Csak a templom déli oldalán lév, kissé megrongált mellékbejárai díszesebb.

Csendlak vend falu 43 házzal és 307 r. kath. és ág. ev. lakossal. Pos-

tája Ferenezfalva, távírója Muraszombat. A körjegyzség székhelye. Góthikus
templomának építési ideje a XIV. századba tehet. A templom falain régi

freskók nyomai láthatók. Plébániája a XVII. században virágzott. Kegyura
gróf Szapáry Géza. Földesurai a Szapáryak, Batthyányak és Nádasdyak voltak'.

( 'senye, magyar község, 105 házzal ós 893 r. kath. és ág. ev. lakossal.

Postája és távírója Sárvár. A község a Gyöngyöspatak mellett fekszik,

mely itt veszi magába az u. n. ratkai vizet. A tervezett rum-sárvár-sop-
roni vasútvonalat itt fogják elvezetni. Plébániája 1690-ben már fennállott.'

Kegyura Mária Terézia Dorottya fherezegn.

Csendlak.

Csénye.

CSÖNGE

.

WEÖRES SÁNDOR URILAKA.

Tilosalji nev dljében római sírokat és agyagedényeket találtak, az
n. n. Haraszti dlben pedig egy földmíves ekéje nagy famarkolatú kardot,
dárdavasat, nagy taréjú sarkantyút, nyílhegyet és vastag üvegbl készült
bilikomot hozott a napvilágra, A község a sárvári uradedomhoz tartozott.

CsipTcereJc. A házak száma llö, a lélekszám 769. Lakosai magyarok, r.

kath. és ág. ev. vallásnak. Postája Csehi-Mindszent, távírója Baltavár. Bir-
tokos a vasvár-szombathelyi káptalan. A község mellett vezetik el a ter-

vezett rum-türjei vasútvonalat.

Csönge, kemenesaljai nagyobb magyar falu, 180 házzal és 1140 ág. ev.

és r. kath. lakossal. Posta helyben, távíró Ostfi-Asszonyfa. A faluban köz-

ségi hitelszövetkezet is van. Itt áll budakeszi Weöres Sándor földbirtokos

csinos úrilaka, melyet tulajdonosa 1878-ban építtetett. Földesurai a Bugonnay
grófok voltak.

CsörötneJc magyar falu a Rába mellett, 138 házzal és 871 lakossal.

Vallásuk r. kath. és ág. ev. Vasúti megállóhely, körjegyzségi székhely.
Postája és távírója Szt.-Gotthárd. A lakosok önsegélyz szövetkezetet tar-

tanak lenn.

Csipkerck.

Csönge.

Csörötnek,
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Czák

l (ara boshegy.

- Porpácz

Dávidház.

Dénesfa-Lak-
lll'L'Y.

Dióslük.

Dobra.

Dobratalva

Dombalja.

Dombhát.

Domonkos l'a

Doroszló.

Dozma.

I löbör

Döbörhegy.

I (ömötöri

l löröske.

Czák magyar falu, 57 házzal ós 291 r. kath. és ág. ev. lakossal. Pos-
tája és távírója Kszeg. A község a XIII. században Szt.-Vid várához tar-

tozóit és Németujvári Miklós volt a földesura. A község utczáján egy cser-

mely folyik végig, mely a falu erdejében ered. Határában két kbánya van.

A róhonczi uradalomhoz tartozott.

Darabosheg!/, kis magyar falu, 25 házzal és 154 r. kath. és ág. ev.

lakossal. Postája és távírója Körmend. Birtokos a Batthyány berezegi család.

Darázs-Porpácz, az elbbinél még kisebb község, a szombathely-pozsonyi
vasút mellett, csupán 18 házzal és 132 r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája
és távírója Porpácz.

Dávidház, snemes rségi magyar község, 38 házzal és 159 ev. ref;

vallású lakossal. Postája Senyeháza, távirója Csákány.
Dénesfa-Lakheyy, 132 házzal és 735 magyar lakossal. Vallásuk r. kath.

Postája Egervár, távírója Szt.-Iván.

Diósiák. Lakosai vendek és németek ; 80 házból áll és lélekszáma 490,
akik r. kath. és ág. ev. vallásúak. Postája Szarvaslak, távírója Szt-.Gotthárd.

Földesurai a Nádasdyalc voltak. A község a Lendva patak mellett fekszik
;

a tervezett gyanafalva-muraszombati vasútat a határában fogják elvezetni.

Dobra, kisebb község, melynek 322 lakosa németajkú és r. kath. vallású.

Postája Jobbágyi, távírója Fels-Eör. A körjeg}rzség és a körorvos székhelye.
A község elrejtett völgykatlanban fekszik. Régi várkastélya e század elején

dlt romba. Közelében van a „Tábor" nev várlak, mely gr. Batthyány
Lajos miniszterelnöknek kedvencz nyaralóhelye volt. Plébániája 1690-ben
már virágzott. A kegyúri jogokat gróf Batthyány Ferencz örökösei gyako-
rolják.

Dobrafáira, 109 házzal és 774 németajkú, r. kath. és ág. ev. vallású

lakossal. Postája Radafalva, távírója Szt.-Gotthárd. A stájer határszélen, a

Lapines folyó mellett fekszik. A községet a II. Rákóczy Ferencz-féle felkelés

idején a kuruezok egészen elhamvasztották. Földesura a Batthyány-cssdád volt.

Dombalja kis vend község a Lendva patak és a tervezett gyanafalva-
muraszombati vasútvonal mentén, 48 házzal és 284 r. kath. vallású lakos-

sal. Postája Vas-Hidegkút, távirója Muraszombat.
Dombhát, 34 házzal és 233 németajkú, r. kath. lakossal. Határszéli

község Alsó-Ausztria felé. Postája és távírója Pinkaf. A lakosok nagy része

a kádármesterséget zi.
Domonkosfa, magyar község, 30 házzal és 642 ág. ev., r. kath. és ev.

ref. vallású lakossal. Postája Kercza, távírója Szt.-Gotthárd. Román slíl

kath. temploma a XIV. századból való.

Doroszló, 77 házzal és 424 magyar lakossal. Vallásuk r. kath. és ág.

ev. Postája és távírója Kszeg. Régi község, mely már a rómaiak idejében

is lakott volt. Pogány nev szllhegyén e század elején számos római em-
lék, köztük egy Bachus-f, látott napvilágot, A XIII. században már
Kszeg várához tartozott és akkor Dwrisley volt a neve. Fz idben a Német-
újváriakat uralta, késbb a Garayaké lett, majd Palczi Simon és Országh

Mihály lettek földesurai, 1746-ban pedig Sigray József, majd a Szegedy-

család.

Dozmat, 50 házból és 307 lakosból álló magvar község, melynek la-

kosai r. kath. és ág. ev. vallásúak. Postája és távírója Torony. Plébániája
1600-ban már virágzott. Földesurai a gróf Nitzky- és a Szluha-csalá,d voltak.

Döbör, v. kath. német község, a Rába mellett, a tervezett gyanafalva-
muraszombati vasút mentén. Házainak száma ö7, lélekszáma 394. Postája

I {ába-Szt.-Márton, távírója Gyanafalva.
Döbörhegy, magyar község, 63 házzal és 502 r. kath. lakossal. Postája

Körmend, távírója Szarvaskend. Lakosai a kosárkötést zik nagyban.

Dömötöri község 53 házból és 274 magvai' lakosból áll, akik vallásra,

oézve v. katholikusok, és ev. reformátusok. Vasúti megállóhely. Postája van,

távírója Molnári. Földesurai a Söptey- és GfytfmóVeí/-családok voltak. Egerváry
Miklós itteni kastélya már a XVII. század elejétl van a család birtokában.

Döröske kis magyar falu, 56 házzal és 373 r. kath. vallású lakossal.

Postája Szarvaskend, távírója, Körmend. A Csörnöcz patak mellett fekszik.

Gótikus temploma 1707-ben épült.
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Drumoly, 49 házzal és 319 németajkú, r. kath. és ág. ev. vallású lakos-
sal. Postája és távírója Szálénak. A község határában gazdag- tartalmú
kbánya van.

Duka csinos magyar község, 9!) házzal és 775 r. kath. és ág. ev. val-

lású lakossal. Postája és távírója Jánosháza. Itt született dukai Takács Judit,

a költn és itt pihen a dukai Takács-család sírboltjában. A községben több

csinos urilak van ; a legszebb dukai Takács Ferencz urilaka, melyet a múlt

század végén dukai Takács Ferencz emeltetett, aki a vármegyének els
protestáns vallású tisztviselje volt. Jelenlegi alakját a mostani tulajdonos-

tól nyerte. Innen kapták predikátumukat a Takács- és &-éW-családok ; ezeken

kivül még a Vidos-csalM bírt földesúri joggal.

Edeháza ha-
társzéli köz-

ség Alsó-
Ausztria felé,

94 házzal és

546 német aj-

kú, ág. ev. la-

kossal. A köz-

ség határá-

ban ásvány-
víz-forrás van.

Drumoly.

Duka.

Edeháza.

DUKAI TAKÁCS FERENCZ URILAKA DUKÁN.
(E18- és hátnézet.)

Postája
Borostyánk,
távírója Léka.

Egervár

egyike a vár-

megye legré-

gibb és legér-

dekesebbköz-

ségeinek, ösz-

szesen40 ház-

zal és 380 r.

kath. és ág.

ev. magyar lakossal. A Lakhegy lábánál, a Szombathelyrl Nagy-Kanizsa
felé men vasút mellett fekszik és annak egyik megállóhelye. Postája hely-

ben, távírója Szt.-Iván. A községben hitelszövetkezet is van. Határa gazdag
kkorszakbeli lelhely. Régi templomát, melyet a pálosok is bírtak, a

mohácsi vész alatt lerombollak. A mostani templom mellett még láthatók

a Pálosok kolostorának alapkövei. Kath. temploma bkez kegyurainak sok

érdekes, régi memléket köszönhet. Itt nyugszanak Szt. Benedek vértanú

földi maradványai és a XVI. századból Egerváry Bereck (Briccius) tinnini

czímzetes püspök is, kinek emlékéi érdekes sírk rzi. A templom homlok-
zalán a következ felirat olvasható:

CentVM alIquoD Anni sünt eVoLVtl a qVo VTrlbVs DcstIVta
nVnC Ver piis sVffragüs EgerVarlenlVM InnoVata, plorantlbVs Iteratas

gratlas Larlrl gaVDeo.

Magyarország Vármegyéi és Városai: Yosvármegyo. 5

Egervár.
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A torony közepén, a keletre néz ablak jobb oldalán a következ fel-

írás van :

„Noná idest 9 Junii 1592 Thomas Nádasdi liber baro de Kabod."

A bal oldalon pedig;

„1601 Laurentius Zsennyei, posteriteri consignavit Franciscus parochus Eg-ervariensis/-

Egerváry-vár- Régi várkastélya, hajdan, ers, sok vihart kiállott falai és a vidéket

elborító mocsarak miatt nehezen volt hozzáférhet. A várkastély maga
is oly laza talajon épült, hogy egy ölnyire süppedt a földbe, úgy, hogy régi,

boltíves kapuján ma már csak mászva lehet átmenni. Legrégibb birto-

kosa a hatalmas Egerváry-család volt. 1330-ban I. Károly a Németujváriok-

nak adományozta, de csakhamar ismét az Egerváryak, aztán a Kanizsának,

a Nádasdyak, késbb a Széchenyiek birtokába ment át. Jelenlegi tulajdonosa

báró Solymossy László, kinek itt kiterjedt birtokai vannak. A Nádasdyak

pallosjoggal birván, a község egyik dljét, melyen a bitó állott, máig

is Akasztófa-dülnek nevezik.

Egervöigy. Egervöígy, 89 házból és 625 r. kath. és ág. ev. vallású, magyar lakos-

ból álló község. Postája Kám, távírója Vasvár. Kath. temploma 1785-ben
épült és kfallal van körülvéve. Birtokosa Ferencz modenai herczeg.

Egyházas-Füzes. Ec/yhcízas-Füzes lakosai németajkúak, vallásuk r. kath. és ág. ev. Ház-
szám 85, lélekszám 514. Postája Gyepü-Füzes, távírója Német-Szt.-Mihály.
Kath. temploma 1770-ben épült. Birtokosa gróf Erdödy Lajos.

Egyházas-Hetye. Eyyházas-Hetye, magyar község, 83 házzal és 746 r. kath. és ág. ev.,

lakossal. Postája és távírója Bóba. Határában római sirok és emlékek talál-

hatók. Kath. templomát, melyben egy érdekes mv, ezüst husszita-kelyhet

riznek, 1718-ban renoválták. A XVII. században viruló református egyház

volt. A XV. században az Egerváryak voltak a földesurai, de a Hetyey

családnak is si fészke. Itt áll Berzsenyi Dániel szülháza, melyet a vár-

megye 1876. májusában, a költ születésének 100-ik évfordulóján, emléktáb-

lával jelölt meg. Birtokosa felsbüki Nagy Sándor, kinek itt csinos, emeletes

urilaka van.
Egyházas-Hoiiós. Eyyházas-Hollós, 64 házzal és 467 magyar lakossal, kiknek vallása

r. kath., ág. ev. és ev. ref. Postája helyben, távírója Vasvár. A XVI. században
Kerhen Borbála, Tarnóczy András özvegye és gyermekei kapták adomány-
képen I. Ferdinánd királytól.

Egyházas-Kesz. Eyyházas-Kesz, nagy magyar falu 150 házzal és 1068 r. kath. és ág.

ev. lakossal. Postája Magyar-Gencs, távírója Kis-Czell. A község a Marczal
patak mellett fekszik és határában fogják elvezetni a Csorna felé tervezett

vasútvonalat. Kath. temploma 1782-ben épült. Birtokosa a gyri püspökség.

Egyhazas-Ra- Egyházas-Radócz, magyar község, 129 házzal és 790 r. kath. és ev. ref.

lakossal. A gráczí vasút megálló helye. Posta és távíró a községben van. Kör-
jegyzségi és körorvosi székhely. Régi nemesi község; egyetlen földesura

volt : báró Mikos János, azonban ennek is mindössze csak 6 jobbágya volt

itt. A Dese-család si fészke. Ev. ref. egyháza a XVII. században keletke-

zett, a mostani templom 1787-ben épült. Kath. temploma is régi.

Egyházas-Teres- Eyyházas-Terestyén-Szecsöd kis falu 40 házzal és 295 magyar lakossal.
sod

' Vallásuk r. kath., ev. ref. és ág. ev. Plébániája már a XIII. században léte-

zett és templomának alapja is akkor épült. Birtokos dr. Szakács Manó. A
Szechödy-család származási helye.

Eicsenye. Ercsenye, nagy stájer határszéli község, 148 házzal és 1001 német-
ajkú, i'. kath. vallású lakossal. Postája és távírója Gyanafalva. Az I. magyar
és stiriai bányatársulat üzemben lev köszénbányája a község határában van.

Faiud. Falud, kis vend község, 52 házzal és 272 r. kath. és ág. ev. lakossal.

Postája és távirója Muraszombat.
Farkasdifaiva. Farkasdifalva, Rába-menti község, lakóinak száma 1182, akik mind

németajkúak, vallásuk pedig r. kath. és ág. ev. A házak száma 185. Pos-

tája és távírója Gyanafalva. Kath. temploma 1746-ban épült. A község
végén, magas hegyen fekszik a Batthyány grófok kastélya.
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Farkasfa, magyar község, 88 házzal és 517 r. kath. lakossal. Postája Farkasfa.

és távírója Szt.-Gotthárd. A község nyugati határán terül el a ,, Fekete-tó"

,

melybl a Zala patak ered. A szent-gotthárdi uradalomhoz tartozott.

Farkasfalva nagy stájer határszéli község, 264 házzal és 1642 német- Farkasfalva,

ajkú, r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája helyben van, távírója Fels-Eör.

Plébániája 1698-ban már virágzott. Ekkor lelkészkedett itt Hassenius János

Jakab szász származású, híres tudós. Kegyura Soklits Ármin, kinek itt

csinos urilaka van.

Fehérpatak, 32 házzal és 210 németajkú r. kath. és ág. ev. lakossal. Fehérpatak.

Postája Hamvasd, távírója Fels-r. Birtokosa gr. Batthyány Ferencz.
Fels-Beled lakosai németajkúak. Házainak száma 60. Lélekszám 415,

akik vallásra nézve r. katholikusok és ág. evangélikusok. Postája Pornó, táv-

írója Szombathely. A község a Pinka patak mellett fekszik ; itt vezetik el

a tervezett pinka-mindszent-szombathelyi vasútat. Birtokosa gróf Erdödy Lajos.

Fels-Beled.

FELS-EÖR1 RÉSZLET.

Felsö-Berkifalu, 43 házzal és 292 magyar, lakossal. Vallásuk r. kath. Feisö-Berkifaiu.

Postája és távírója Körmend. Földesurai a Batthyány herczegek voltak.

Fels-Csalogány vend falu, 91 házzal és 528 r. kath. és ág. ev. vallású Feiss-csaiogany.

lakossal. Postája Fels-Lendva, távírója Muraszombat. A Nádasdy grófok

földesurasága alá tartozott.

Fels-Csatár, 78 házzal és 521 magyar és horvátajkú lakossal, a kik Feisö-Csatár.

mindannyian r. kath. vallásúak. Postája Német-Keresztes, távírója Szom-
bathely. A falu határában gazdag kbánya van.

Felsö-Er mezváros Vasvármegye nyugati részén, közvetlen a stájer Feis-Eör.

havasok tövében, a gyors folyású Pinka folyó mentén fekszik. Lakosainak

száma 3800, a kik túlnyomóan magyarok. Vallás szerint a lakosság három

felekezetre : róm. kath., ev. ref. és ág. evangélikusra oszlik, melyek közül az

ev. ref. vallás van túlsúlyban. Mindhárom felekezetnek van temploma és isko-

lája. Az iskolai tannyelv csak az ág. evangélikusoknál német, a töbkieknel

magyar.

A város eredete egyidej a honalapítással, a mennyiben Fels-Eör lakó- Feiss-Eörmuitja.

sai, István, László, IV. Béla és Róbert Károly királyok oklevelei szerint,
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melyek a németujvári Batthyány grófok levéltárában fekszenek ma is,

örökül telepittettek ide, hogy megvédjék a határt az osztrák herczegek
gyakori becsapásai ellen s ezen szolgálatukért nyerte 1582-ben az ide tele-

pitett 64 család Fels-Er határát királyi adományul.
A családok székely eredete mellett vall azok neve is, mint pl. a Kele-

men, Adorján, Benk, Balikó, Orbán, Hisba, Gercz, Gángól, Balázs, Imre.

Gál, stb., de e származás mellett tanúskodnak még e népnek a vasmegyei
magyarságtól teljesen elüt szokásai, különösen pedig tájszólásai.

A régi hagyomány szerint a város valaha mostani helyétl mintegy
3 kilométernyi távolságban északnyugatra feküdt, de IV. László királynak a
németujvári grófok elleni hadjárata alkalmával a város leromboltatott s akkor
települtek a mai lakosok ide, a Pinka kies völgyébe.

A reformáczió elterjedésekor a németujvári Batthyány grófok voltak e

vidék fkapitányai s miután e grófi család az elsk között volt, a mely a

reformácziót elfogadta, nem lehet csodálni, hogy az itteni lakosság is, papjával

együtt, csakhamar a protestáns vallásra tért át és elfoglalván egyúttal az

addig róm. kath. templomot, az uj egyház csakhamar felvirágzott.

Az 1663-ik év mindenszentek napján azonban Tormássy Péter vas-

vári prépost 500 német katonával a városra rohant, a templomot, iskolát elfog-

lalta, a papot és tanitót elzte, a paplakot földig leromboltatta, a nemesek
házaiba törve, azokat minden javaiból kifosztá, a község esküdtjeit pedig
ruháiktól megfosztva, szakálluknál fogva meghurczoltatta s végül elzá-

ratá ket.
Csakis 1774-ben, Mária Terézia királyn uralkodása alatt, jutott az itteni

református gyülekezet ismét azon helyzetbe, hogy magának uj templomot
épittethetett, a mely mai napig is fennáll.

Nem vonult el veszély nélkül az 1848—49-iki szabadságharcz vihara sem
a város felett. Az eltört osztrákok ugyanis 20,000 forint hadi sarczot vetettek a

városra azért, mert a lakosság egy Ausztriából ide menekült huszár csapat

segitségével egy erre vonuló horvát- csapatot megrohanva, azok közül sokat

leölt. Csupán a nemrég elhunyt gróf Erddy István flovászmester segé-

lyével és közbenjárásával kerülhette ki a város a teljes felégettetést.

1841-ben nyerte a város vásártartási jogát s vásárai azóta hiresek nem-
csak a megyében, hanem Ausztriában is és különösen az ide felhajtatni

szokott rendkivüli szép tenyészmarha-állomány az, ami a külföldieket e

vásárokra vonzza.

Feis-Eör jelene. Fels-Er székhelye a hasonnev járásnak. Van járásbírósága, telek-

könyve, adóhivatala, posta és távirdája, vasúti állomása, kisdedóvója. Van
továbbá három takarékpénztára s, hogy az egyesülési szellem is elég élénk

e városban, azt igazolja a számos fennálló egyesület : a Casino egylet, Pol-

gári olvasókör, Ifjúsági kör, Magyar dalegyesület, Kórház-egyesület, Kor-
csolya-egyesület, Lövész-egylet.

A város határának nagy része fenyvesekbl áll. A mvelés alatt álló s

páratlan apróra elclarabolt föld agyagos és sovány s a nép nem annyira földje

jövedelmébl, mint inkább favágásból, ácsmunkából, fa- és marhakereskedésbl
él. Ipara a városnak egyáltalán nincsen s az itt él kevés számú iparos

tisztán a helyi fogyasztás számára dolgozik. A nép józan és rendkívül szor-

galmas, igényei alig vannak s fleg burgonyával és hajdinával él.

Feifö-Lendva. Felsö-Lendva régi, nevezetes község 143 házzal és 809 vend és német
lakossal. Vallásuk r. kath. és ág. ev. Posta helyben van, távírója Szt.-Gott-

hárd. A körjegyzség és a körorvos székhelye. Plébániája már 1698-ban

virágzott. Templomának egy része, régi gothikus építmény, érdekes gotbikus

vertvas mv ajtóval, szentségfü Iliével bír.

FeUö-tendvai Itt van gróf Széchenyi Tivadar nagyszabású, tornyos várkastélya, mely

valaha Nádasdy-vár volt. A vár pinczéje három emelet mély és hajdani

rendeltetését elárulják az itt-ott még található csapó-ajtók, sziklába ékelt

vaskarikák, egyes fülkékben látható keresztgerendák stb. A várnak udvar-

felli része, boltíves, oszlopos, nyitott, széles folyosóival, érdekes építészeti

emlék.

var.
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A kastély valóságos kincsesháza az érdekes, számos esetben nagy
érték mtárgyaknak. Itt rzik a Nádasdy-család ama egykorú térképét is,

mely a Nádasdyak uradalmait tünteti fel. A várkastély rendkivül szép fek-

véssel bír. Míg az egyik oldalán nagyterjedelm platón szép park terül el,

addig a másik része meredek hegyoldalra néz, melyen a várnak két ép
donjonja látható. A várnak azeltt; a Nádasdyak után, Dietrichstein herczeg,

majd Herberstein és késbb az Ahnássyak voltak az urai. Az utóbbiaktól vásá-

rolta meg a jelen-

legi tulajdonos. Itt

rizték hosszú ideig

a Nádasdy - család

érdekes levéltárát

is , melynek egy
része azonban a ko-
rábbi tulajdonosok

alatt elpusztult.

A községnek
kbányája is van és

hegyeiben gazdag
kszén-erekre buk-
kantak.

mezváros
a kies vil-

lámosi

völgy déli

részében

terül el.

Házai Szét-

szórtan,

kertek kö-

zepette fek-

szenek. Lé-

lekszáma

körülbell

1500.A há-

zaknak

egész elhelyezése a községnek középkori származására vall. A község nagy

gyümölcsös erdben áll; középs része, két-háromemeletes épületeivel, városi

szinezetettel bír. A hegyi falut üde levegje, modern kényelemmel berende-

zett vendégli és a helybeli értelmiség egyetértése vonzóvá teszi. A község-

nek -büszkeségei az ott elhelyezett felsbb iskolák, melyek 1845-ben kelet-

keztek: tanítóképz-intézet, hat osztályú gimnázium, melyet most nyolcz

osztályúvá törekszenek kibvíteni, négyosztályu reábskola és 100 növendék

részére berendezett nevel-intézet (internátus), melyekrl a közoktatásügyi

részben szólunk bvebben.

Fels-Löv lakosai, akik Nagy Károly alatt ide telepedett gyarmatosok

FELSÖ-LENDVA. GRÓF SZÉCHENYI TIVADAR VÁRKASTÉLYA ÉS DÍSZTERME.

Fcls-Lovö.

Fels-lövi
iskolák.
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Fels-Mesteri.

Fels-Nemes-Ke-
resztur.

utódai, a honfoglalás után mint határrök szolgálták a hazát és nevök után

ítélve íjászok lehettek. Régebben a borostyánki uradalomhoz tartozott a község.

Határában van a stílszer, csinos külsej Hoffmann-kastély, melyhez

nagy gazdaság tartozik.

Fels-Löv felvirágzását fként volt lelkészének, Wimmer G. Ágostnak

köszönheti, kirl más helyen lesz bvebben szó.

Fels-Mesteri, magyar község, 36 házzal és 371 r. kath. és ág. ev.

lakossal. Postája és távírója Kis-Czell. Határában vaskori sírhalom van.

A községhez tartozó Zenta-pusztán a herczeg Batthyány-féle hitbizományhoz
tartozó régi kastély van.

Felsö-Nemes-Éeresztur nagy magyar falu, a kis-czell-sümegi vasútvonal

mentén. Házszám 112, 809 r. kath. és kevés ág. ev. lakossal. Van vasút-

állomása és távírója, postája azonban Jánosháza. Román-stílü, újabbkori kath.

temploma igen szép.

1
v

FELS-LÖV.

Feis-Oszkó. Felsö-Oszkó már a rómaiak idejében lakott hely volt.' Határában' római
sírok vannak, melyek gazdag lelhelyei a római érmeknek. Van 98 háza és 712

magyar lakosa. Vallásuk r. kath., ág. ev. és ev. ref. A szombathely-kanizsai

vasút állomása; postája és távírója is van. Plébániája 1696-ban már virág-

zott, temploma azonban sokkal elbb épült. Kegyura gróf Festetich Tasziló.

Itt van a körjegyzség székhelye is.

Feisö-Paty. Fdsö-Paty, 74 házból és 617 magyar lakosból álló község. Vallásuk

r. kath. és ág. ev. Posta helyben van, távírója Sárvár. Körjegyzségi
székhely. Plébániája már a XIV. században fennállott és helyreállíttatott

1716-ban. Kegyura felsbüki Nagy Sándor.
Feus-Rönök. FeJsö-Bönök, nagy falu a gráczi vasút mellett; lakosai német-ajkúak.

Van a községben 178 ház és 980 r. kath. és ág. ev. vallású lakos. Postája

Rába-Füzes, távírója Szt.-Gotthárd.
Feisö-strázsa. Fels-Strázsa, 81 házzal és 513 németajkú lakossal. Vallásuk r. kath.

és kevés ág. ev. Postája Rába-Szt.-Márton, távírója Gyanafalva. Földesura a

Batthyány-Gssl&á volt.
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Fels-Szeleste magyar község 47 házzal és 451 r. kath. és ág. ev. val- Feisö-szeiestc.

lású lakossal. Vasúti állomás a szombathely-pozsonyi vasútvonal mentén.
Postája Alsó-Szeleste, távírója Szeleste vagy Acsád. Földesura a gróf Festetich-

család volt.

Fels-Szénéget kis német falu 34 házzal és 230 r. kath. és ág. ev. lakossal. Feisö- szénéget.

Postája Gyöngyösf, távírója Léka. Határában vaskorszakbeli sírhalom van.
Fels-Szilvágy, magyar falu 43 házzal és 336 lakossal. Vallásuk r. kath. FeisS-sziivágy.

és ág. ev. Postája és távírója Acsád. Kath. temploma nagyon régi. A község
a szombathely-soproni vasút meUett fekszik. Földesura a Tallián család volt.

Felsö-Szölnöh nagy vend falu 208 házzal és 1283 r. kath. és ág. ev. Feisö-szöinök.

lakossal. Postája van, távírója Szt.-Gotthárd ; körjegyzségi székhely. Plébá-

A HOFFMANN-KASTÉLY FELS-LÖV MELLETT.

niája 1698-ban már virágzott. Kegyura gr. Batthyány József. 1627-ben a

kézségben már rendes iskola volt. Itt van a vármegye vízválasztójának

legmagasabb pontja, az „Ezüsthegy."
Ferenczfalva, vend falu 39 házzal és 229 r. kath. és ág. ev. lakossal.

Posta helyben van, távírója Muraszombat. A községben gr. Batthyány Zsig-

mondnak érdekes, szép kastélya van.
Fnsthcgy-Sirokány kis falu 26 házzal és 185 horvátajkú lakossal, akik

valamennyien r. kath. vallásúak. Postája és távírója Szalonak. Földesura a

Batthyány-csíüád volt.

Füztü, kis magyar község, melynek összesen 13 háza és 150 r. kath.

és ág. ev. lakosa van. Postája Péczöl, távírója Sárvár. Földesura az Eölhey-

család volt.

Gáborfalva, 92 házzal és 692 németajkú lakossal. Vallásuk ág. ev. és

r. kath. Postája és távírója Szalonak.

Ganocs, a Strém patak mellett fekv község 50 házzal és 337. r. kath.

vallású németajkú lakossal. Postája Puszta-Szt-Mihály, távírója Németujvár.

Ferenczfalva.

Füsthegy-Si to-

kány.

Füztü.

Gáhorfalva

Ganocs.
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Gosztonv.

Gedudvar.

Gércze-Tacs-
kánd.

Gere-ye;

Geröház.

Gosztony, magyar község, a gráczi vasút mentén, 119 házzal és 806

r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája és távírója Rátót. A Goszthonyiak si
fészke. Templomának küls falába egy arabs feliratú k van falazva, mely-
rl nem tudni, hogy honnét került ide. Itt van Pázmándy Dénes csinos,

emeletes úrilaka és özv. Batthyányi Béláné gazdasága.

Gedudvar, stájer határszéli ' község ; lakosai németajkúak, r. kath. és

ág. ev. vallásúak. Házszám 47, lélekszám 297. Postája Szarvaslak, távírója

Szt-Gotthárd. A Nádasdyak, voltak a földesurai.

Gércze-Tacsl-ánd nagy magyar község, 355 házzal és 1867 r. kath. és ág.

ev. lakossal. Posta helyben, távíró Sárvár. Két temploma van ; a katholikus

1682-ben épült, az ág. evangélikus 1797-ben. A körjegyzség székhelye.

Geregye apró falucska a Perint patak mellett, melynek összesen 11 háza
és 154 magyar lakosa van. Vallásuk r. kath., ág. ev. és ev. ref. Postája és

távírója Molnári. Már a XIII. század második felében Egerváry-VwXok volt.

Geröház, 50 házzal és 258 vend és magyar lakossal. Vallásuk ág. ev.

Postája Prosznyákfa, távírója Csákány.

GYANAFALVA.

Gersc.

Gesztenyés.

Gödörháza.

Görhesy.

Görfa.

Grics.

Grodnó.

Gruár.

Gutaháza.

Gyanafa.

Gerse, magyar község, 52 házzal és 503 vegyes vallású lakossal. Pos Iája

helybenvan, távírója Vasvár.
Gesztenyés, vend község, 84 házzal és 514 ág. ev. lakossal. Postája Tót-

Keresztur, távírója Csákány.
Gödörháza, magyar község, 73 házzal és 416 r. kath., ev. ref. és ág.

ev. lakossal. Postája Prosznyákfa, távírója Csákány. Birtokosok a Batthyányak.

Görhegy, stájer határszéli község a Kusenicza patak mellett, 128 házzal

és 717 vend és német lakossal. Vallásuk r. kath. Postája Vas-Hidegkút,
távírója Muraszombat. A községben két kisebb gzmalom van.

Görfa, a boráról nevezetes görfai hegy lábánál, a Szombathely röl

Kanizsa felé vezet vasút mentén fekszik. Házszáma 55, lélekszáma 412,

akik mindnyájan magyarok, róm. katholikus és ág. ev. vallásúak. Postája

Egervár, távírója Szt.-Iván.

Grics, 31 házzal és 190 németajkú r. kath. lakossal. Postája Rába-Szt-
M árion, távírója Gyanafalva. A dobrai uradalomhoz tartozott.

Grodnó, lakosainak száma 462, akik németajkúak. Vallásuk r. kath. és

ág. ev. Házszám 61. Postája Máriafalva, távírója Tárcsa, Szalónak.

Guár magyar község, a Répcze folyó mellett, 78 házzal és 619 r. kath.

és ág. ev. lakossal. Postája Bc, távírója Bükk. A Guary-ak si fészke; Guáry
Miklós emeletes kastélyaisitt van. A község lakosai segélyegyletet tartanak fenn.

Gutaháza, kis magyar falu, 37 házzal és 188 magyar lakossal. Vallásuk
róm. kath. és kevés ág. ev. Postája Rum, távírója Molnári.

Gyanafa, 66 házzal és 369 róm. kath. és ág. ev. vallású vend lakossal.

Postája Tót-Keresztúr, távírója Csákány. Földesurai voltak a Széchenyi-,

Nádasdy-, Muray- és Frrfos-esaládok.
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Gyanafalva szép fekvés nagy község, az u. n. „Tafelberg" alján, 307 Gyanafaiva.

házzal és 2054 németajkú lakossal. Vallásuk r. kath. és ág. ev. A község a

gráczi vasút mentén fekszik és székhelye a körjegyzségnek és körorvosnak.

Van vasúti állomása, postája és távírója. A lakosok takarékpénztárt, jóté-

kony negyletét, hadast3ránegyletet és községi óvodát tartanak fenn. Tafel-

berg nev hegyérl szép kilátás nyílik a közeli Stájerországba. Hegyei, mint

az e czélból eszközölt próbafúrások bizonyítják, kszenet tartalmaznak. A köz-

ségben czement-téglát is gyártanak. Plébániája 1578-ban már fennállott.

Birtokos a szt.-yoWiárdi apátság, mely földesura is volt 1848 eltt. Azeltt

harminezaclhivatal is volt a községben.

Gyónó, magyar község a Perint patak mellett. Van 39 háza és 253 r. Gyanó.

kath. és ág. ev. lakosa. Postája Dömötöri, távírója Molnári. A XV. század-

ban az Egertárgak voltak a földesurai, késbb a Kiss-, Móricz- és Inkey-

családok.

AZ ERDDY-VÁRKASTÉLY GYEPÜ-FÜZESEN.

Gyepü-Füzes, 97 házzal és 850 németajkú r. kath. és ág. ev. lakossal. üyepü-Füzes.

Postája helyben van, távírója Német-Szt.-Mihály. A honfoglaláskor már
lakott hely volt. Határában vaskori sírhalom van és gazdag leihelye a vaskor-

szaknak. Itt van'gróf Erddy György nagyszabású régi kastélya. A kiváló ízlés- ErdöUy-vaikas-

sel és kényelemmel berendezett kastély mögött nagy kiterjedés park, híres

gyümölcsös és vadaskert terül el. Hajdan Gyepü-Füzes feje volt a hason-

nev uradalomnak, melyhez négy falu tartozott.

Gyertyános, magyar község, 45 házzal és 303 r. kath. lakossal. Postája Gyertyános.

Xvgér, távírója Sárvár. Csinos kath. temploma 1862-ben épült. Lakosai
szllmveléssel is foglalkoznak. Az ikervári uradalomhoz tartozott.

Gyimótfalva, 42 házzal és 314 németajkú r. kath. és ág. ev. lakossal. Gyimótfaiva.

Postája és távírója Tárcsa. Határában vaskori sírhalom van. Gótikus tem-

ploma nagyon régi. A gróf Batthyány-csa\adnak itt régi
;
érdekes várkastélya Battv>yány-vár-

van, mely szép, vadregényes park közepén fekszik.

Gyöngyös-Apáti, kis magyar község, a Gyöngyös patak mellett, a szóm- Gyen gyes-Apáti

bathely-kszegi vasút mentén. 20 házból áll és 192 r. kath. és ág. ev.

lakosa van. Postája Német-Gencs, távirója Szombathely. A XV. században

Egervár//-birtok volt. A községben, csinos park közepén áll, gróf Schönfeld

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. «
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Gyüngyösfö.

Ciyrvár.

György régi kastélya, mely eredetileg a Nákó-, azután a Bertha- és késbb a

Széchényi-családé volt.

Gyöngyösf a Gyöngyös patak mellett fekv kis német község, 38 házzal

és 263 r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája helyben van, távírója Léka. A
községtl északra fakad a Gyöngyös egyik ága.

Gyrvár, 67 házzal és 731 magyar lakossal. Vallásuk r. kath. és ág. ev.

A Szombathelyrl Kanizsára vezet vasút állomása. Postája és távríója helyben

van ; körjegyzségi székhely. A török hódoltság eltt tiszta magyar község

volt, késbb tótokat telepítettek ide, kik azonban idvel teljesen megmagya-
rosodtak. A község határában úgynevezett „gyrü-vár" Gyr volt ; ettl vette a

A BATTHYÁNY-KASTÉLY GYIMÓTFALVÁN.

Halastó.

Halmos.

Halmosfö.

Halogy.

Hámor és Tó.

község is elnevezését, Itt végzdik a megyében a római-út egyik ága. Plé-

bániája már 1688-ban virágzott. Kath. templomát a Festetichelc építtették

1780-ban. Földesura a Festetichek eltt a káptalan és a Domonkos-rend volt.

A hajdan nagy szerepet játszott várnak ma már romjai sem láthatók.

Halastó magyar község, melynek lakosai r. kath. vallásúak. Házaiknak
száma 41, lélekszám 251. Postája Szarvaskend, távírója Körmend.

Halmos, 53 házzal és 340 vend lakossal. Vallásuk r. kath. és ág. ev^

Postája és távírója Muraszombat. A lakosok községi hitelszövetkezetet tar-

tanak fenn.

Halmosfö vend falu, 80 házzal és 374 róm. kath. és ág. ev. lakossal.

Postája Battyánd, távírója Muraszombat.

Halogy, magyar község, 72 házzal és 507 magyar lakossal. Vallásuk

r. kath. Postája és távírója Körmend. Csinos, gótikus temploma 1896-ban

épült. A Batthyány-osslAd földesurasága alá tartozott.

Hámor és Tó a Gyöngyös patak mellett, a tervezett kszeg-aspangi
vasútvonal mentén fekszik, 61 házzal és 327 németajkú r. kath. lakos-

sal. Postája és távírója Léka. Kath. temploma 1885-ben épült. Lakosai a

földmívelésen kívül fakereskedéssel foglalkoznak. A lékai uradalomhoz tartozott.
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Hamvasd, 69 házzal és 537 róm. kath. és ág. cv. vallású, németajkú
lakossal. Paost helyben, távirója Fels-Eör. Kápolnája nagyon régi. Szentélye
gothikus, harangja a XIV. századból való.

Harasztifalu, 74 házzal és 481 magyar és horvát lakossal. Vallásuk r.

kath. Postája és távírója Körmend. Kath. temploma 1862-ben épült. Házi
ipara kiterjedt. Földesura Batthyány-herezeg volt.

Háromház, kis magyar község, 27 házzal és 148 r. kath. lakossal.

Postája és távírója Szt.-Gotthárd. A szent-gotthárdi uradalomhoz tartozott.

Háromsátor magas hegyen fekv határszéli német község, Alsó-Ausztria
felé. Van 31 háza és 203 r. kath. és ág. ev. lakosa. Postája és távírója Léka.
A községben ásványvízforrás van. A borostyánki uradalomhoz tartozott.

Hárspatak, 133 házzal és 762 r. kath. és ág. ev. vallású, -németajkú
lakossal. Postája Kukmér, távírója Német-Ujvár. Kath. templomát Er-
nuszt Mátyás építtette 1834-ben. Lakosai a kosár- és koesikas-fonást ipar-

szerleg zik.

Határfalva, stájer határszéli község, 38 házzal és 237 németajkú lakos-

sal. Vallásuk r. kath. Postája Szarvaslak, távírója Szt.-Gotthárd. A község
házai szétszórtan, kertek közepett állanak.

Hamvasd.

Harasztifalu.

Háromház.

Háromsátor.

Hárspatak.

Határfalva.

GYÖNGYÖS-APÁTI. GRÓF SCHÖNFELD GYÖRGY KASTÉLYA.

Hatarfö.

Hegyfalu.

Széchenyi-kas-
tély.

Határfö, határszéli község Alsó-Ausztria felé, 34 házzal és 283 r. kath,

és ág. ev. vallású, németajkú lakossal. Postája Hamvasd, távírója Fels-Eör.

Hegyfalu nagy magyar község, 116 házzal és 960 r. kath. és ág. ev.

vallású lakossal. Vasúti megállóhely. Posta és távíró helyben van. A község

a szombathely-pozsonyi vasút mentén fekszik. Körjegyzség és körorvos szék-

helye. Földesura az Egerváry-család volt, késbb a szentgyörgyi Horváth-

család. Itt van gróf Széchenyi Gábornak 1815-ben épült csinos kastélya és

szép parkja, továbbá Olaszner Károly birtokos mintagazdasága és ménese.

Hegyhát Hadász, 70 házzal és 356 magyar lakossal. Vallásuk r. kath., Hegyhát-Hadász.

és ág. ev. Postája Vas-Nádasd, távírója Körmend. A község határában vas-

korszakbeli emlékeket találtak.

Hegyhát-Marácz, magyar község, 128 házzal és 830 r. kath. és kevés Hegyhát-Marácz.

ág. ev. lakossal. Postája Iváncz, távírója Csákány. A körjegyzség székhelye.

A község határában bronzkori emlékeket találnak. Kath. templomát 1871-ben
restaurálták. Földesura a Batthyány'-család volt.

Hegyhát-Sál régi nemesi község 59 házzal és 336 r. kath. vallású Hegyhát-sái.

magyar lakossal. Postája Vas-Nádasd, távírója Körmend. Földes urai aReissig-

és <!?í%-családok voltak.

Hegghát-Szt.-Márton, magyar község, 45 házzal és 266 r. kath. lakossal.

Fostája Iváncz, távírója Csákány. Csinos kath temploma 1885-ben épült. A
falu északi végén, a Rába völgye fölött emelked dombom egy a török idkben

Hegyhát-
S/.t. -Márton.
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Henyliát-Szt.-
Péterfa.

Hegyszoros.

Herény-Senyefa.

elpusztult kastély romjai láthatók. A Rába-mentén, a község határában több
kisebb malom és fürésztelep van. Földesura a gróf Sigray-Gsal&d volt.

Hegyhát-Szt.-Péterfa, 45 házzal, 374 r. kath. és ág. ev. vallású magyar
lakossal. Postája Andrásfa, távírója Gyrvár. Kath. temploma 1700. körül
épült. Földesura az Erdödy-cs&lád volt.

Hegyszoros. Házszám 106, lélekszám 593. A lakosok vendek és németek.
Vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája Szarvaslak, távírója Muraszombat.
Határában vezetik el a tervezett gyanafalva-muraszombati vasútat. Házai
szétszórtan fekszenek.

Herény-Senyefa magyar község, 62 házzal és 592 r. kath. és ág. ev.

lakossal. Postája helyben, távírója Szombathely. A község a Gyöngyös
patak mellett fekszik. Határában kkorszakbeli emlékeket, római épület-

nyomokat és érmeket találnak. Innen származik a Herény- nemzetség és

innen nyerte a Gotth ará-család is predikátumát. Földesurai a Gotthard-, Nagy-

és TeueZy-családok voltak. Jelenlegi birtokos herényi Gotthard Sándor, az

ismert gazdasági író, kinek itt szépen berendezett kastélya és minta-

HBGYFALU. GRÓF SZÉCHENYI GÁBOR KASTÉLYA.

Hermán.

Sze^edy-
Ensch báró
kastélya.

Hidas-Hollós.

gazdasága van. A kastélyhoz tartozik herényi Gotthard Jen csillag-

vizsgálója, érdekes magángyjteménye, csillagászati mhelye és szertára

is, melyhez fogható gazdagság tekintetében kevés van az országban. Senyefán

van Horváth Lajos kényelmes úrilaka és szép parkja.

Hermán, a Gyöngyös patak mellett, a szombathely-rumi és a déli vasút

mentén, 46 házzal, 429 magyar lakossal, kiknek vallása r. kath. és ág. ev.

Postája és távirója Szombathely. Itt van báró Szegedy-Ensch Károly szép,

régi kastélya, mely az átalakítások daczára is megtartotta si jellegét. Szilárd,

rendkívül vastag falai, boltíves termei a XVII. század építészetére vallanak.

A kastély tágas helyiségei fúri kényelemmel vannak berendezve. Itt van a

család gazdag és érdekes levéltára és képtára is, aonkivül számos érdekes és

értékes fegyver, antik ötvösm, stb.

Hidas-Hollós magyar község, a Rába mellett, 71 házzal és 589 r.

kath., ág. ev. és ev. ref. lakossal. Postája Egyházas-Hollós, távírója

Molnári. 1561-ben Ferdinánd donatióban adta Kerhen Borbálának, Tarnóczy

András özvegyének és gyermekeinek. 1605-ben Bocshay seregei és a császáriak
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közt véres ütközet volt a község mellett. A Batthyányi-család földesurasága

alá tartozott.

Hódos, snemes rségi község, 93 házzal és 444 vegyes vallású ma- Hódos.

gyár lakossal. A körjegyzség székhelye. Postája Nagy-Dolincz, távírója

Szt.-Gotthárd. Ag. ev. temploma 1826-ban leégett, de 1839-ben újra felépült.

Itt mködött mint ref. lelkész Kardos János egyházi író és népkölt. A köz-

ségben egy XIII. századbeli, román stíl templom romjai voltak láthatók,

de legutóbb a romokat széthordták.

Horvát- Csencs a Strém patak mentén fekv falu, melynek r. kath. lakosai Horvát-Csenes.

horvátajkúak. Házainak száma 45, lélekszám 268. Postája Pa.-Szt.-Mihály,

távírója Német-Ujvár. A németújvári uradalomhoz tartozott.

Horvátfalu, 102 házzal és 683 németajkú r. kath. lakossal. Postája Horvátfaiu.

Nagyfáivá, távírója Szt.-Gotthárd.

HERÉNYI GOTTHARD SÁNDOR ÉS JEN KASTÉLYA HERÉNYBEN.

Horvát-Hásos, lakosai szintén horvátajkúak, vallásuk r. kath. Ház- Horvát-Hásos.

száma r>0, lélekszáma 288. Postája Monyorókerék, távírója Szombathely.
Lakosai uag}Tobbrészt szénégetéssel és kosárfonással foglalkoznak.

Horvát-Lö lakosainak száma 418, a kik r. kath. vallásúak. A községet, Horváti/;.

melynek 58 háza van, vegyesen németek és horvátok lakják. Postája
Német-Keresztes, távírója Szombathely. Birtokos gróf Erdödy György.

Horvát-Nádálla, 91 házzal és 859 r. hath. és ág. ev. lakossal. Postája Horvát-Nádaiia.

helyben van, távírója Körmend. Horvát község volt, a mely már teljesen

megmagyarosodott. Körjegyzségi székhely. Itt született Vojnovics György
lovassági tábornok, aki 1849-ben Ausztria számára a pápai államokat tartotta

megszállva.
Hosszúfalu magyar község, 1Q5 házzal és 822 r. kath. és ág. ev. lakos- Hosszúfalu,

sal. Postája Bögöte, távirója Jánosháza. Itt volt a Hajagosy Gáspár által

emelt váracs, melynek azonban ma már csak kevés alapfala látható. 1707-ben
itt egyesültek az Kbergényi és I'abiitin vezetése alatt álló császári csapatok.

Kath. temploma 1768-ban épült. Földesura az Erddy-csálád volt.

Hosszu-Pereszteg, nagy, magyar község, 241 házzal és 1938 r. kath. és Hosszu-Peresz-

ág. ev. lakossal. A posta helyben van, a távíró Jánosházán. A XVI. század-
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Hoiszuszeg.

llovánlos

Ikervár.

Baüliyány-kas-
tély.

SENYEFA. HORVÁTH LAJOS URILAKA.

VilRmos iitüv'k

ban virágzó református község

volt. Kath. templomát 1690-ben

építették. Kegyura gróf Erddy
Ferencz. Körjegyzségi és körorvosi

székhely. A község határában egy

kolostor alapfalai láthatók, mely a

mohácsi vész alatt pusztult el.

Rabutin császári tábornok 1707-

ben itt tört be Vasvármegyébe.

Hosszúszeg. Házszám 54, lélek-

szám 289. A lakosok németajkúak,

vallásuk r. kath. Postája és távírója

Léka. R. kath. temploma

1809-ben épült. Lakosai a

szll-karó-faragást mint jö-

vedelmez háziipart gyako-

rolják.

Hovárdos, 32 házzal és

214 horvát és németajkú kossal. Postája Gyep-Füzes, távírója Német-Szt.-

Mihály. Birtokosok az Erdödyek.

Ikervár nagy magyar falu, 213 házzal é§ 1633 r. kath. és ág. ev.

lakossal. Postája és távírója helyben van. Egyiké a vármegye legrégibb és

történelmileg is legérdekesebb községeinek. Sárvártól délre, Rába mellett fek-

szik. A körjegyzség és a körorvos székhelye. A lakosok takarék- és segély-

egyletet tartanak fenn.

A Fejér-féle codex szerint itt, a Rába jobb- és balpartján egy-egy

váracs állott, a melyek Sárvár elvédéit képezték. Salamon király kedvencz

vadászterülete volt e vidék, a hol több ízben megfordult. A község régi

pecsétnyomóján a két vár képe ma is látható. 1532-ben a törökök szállották

meg a községet, 1709-ben pedig a császáriak, Heister vezérlete alatt. Plébá-

niája 1595-ben már virágzott. Mostani temploma a múlt század végén épült,

de szentélye és portáléja a XV. századból való. Földesurai a Nádasdyak,

majd a Draskoviehok és késbb a Batthyányak voltak.

Jelenlegi birtokos gróf Batthyány Lajos orsz. képvisel, volt fiumei

kormányzó, kinek itt nagyterjedelm uradalma, szép ménese és nagyszer

kastélya van. A körülötte elterül park úgy terjedelemre, mint szépségre

nézve az egész országban ritkítja párját és a botanikus számára is érde-

kes tanulmányt képez. Területén körülbelül 100 faja áll a szebbnél szebb

fáknak, melyek közt ritka, óriási terjedelm példányok vannak. A parkon a

Rába folyik keresztül és egy helyen szép nagy tavat képez. A kastély alap-

építménye és földszintjének egy része régi ; 1846—47-ben alakították ál a

mostani olasz renaissance-stilben. A kastély helyiségei valódi fúri Ízléssel

és fénynyel vannak berendezve. Minden egyes terme egész kis múzeuma
az értékes és szép, nagyobbára történeti vagy kulturhistóriai becs mtár-
gyaknak és Batthány-reliquiáknak. Könyvtára egyike a leggazdagabb mai: án

könyvtáraknak és több, mint 6000 kötetet számlál, rézkarczgyüjteménye

pedig körülbelül 600 darabból áll. A családi ékszerek és ötvösmvek közt

is számos nagyérték és históriai becs darab van.

A község mellett, a Kábán vannak a híres ikervári villamos müvek,

melyek hazánkban egyedül állók.



Az ikervári kastély mkincseibl
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Inczéd horvát község, 128 házzal és 787 lakossal. Vallásuk r. kath. és inczéd.

kevés ág. ev. Postája van, távírója Csajta. R. kath. templomát a Batthyány

grófok 1788-ban építtették.

Ispánk, rségi nemes község, 50 házzal és 237 magyar lakossal. Val- IsPánk

lásuk ev. ref. Postája ri-Szt.-Péter, távírója Csákány. Földesura a Batthyány-

család volt.

Istvánfalu, vend község, 110 házzal és 546 r. kath. lakossal. Postája istvánfalu.

helyben, távírója Szt.-Gotthárcl. A körjegyzség székhelye. Kath. temploma
régi építmény. Lakosai Stájerországba borjú- és sertéshúst szállítanak és a

cserépfazék-készítést is zik.
Iváncz 119 házzal és 861 r. kath. és ág. ev. vallású magyar lakossal. iváncz.

Az Ivánczy-esal&d si fészke. Itt van a gróf /SVí/ra^-örökösök régi kastélya.

Postája helyben, távírója Csákány. Földesurai a Sigrayak voltak.

Iván-Egerszeg, magyar község, 75 házzal és 534 r. kath. és ág. ev. iván-Egerszeg.

lakossal. Postája és távírója Hegyfalu. Góthikus r. kath. temploma a XVII.

században épült. A községben egy e század elejérl származó kastély van.

Földesura a Tallián-es&lád volt.

Ivánfalva, 48 házzal és 282 vend lakossal. Vallásuk r. kath. Postája ivánfaiva.

Ferenczfalva, távírója Muraszombat.

IzsáTcfa, magyar község, 53 házzal és 556 r. kath. és ág. ev. lakossal. izsákfa.

Postája és távírója Kis-Czell. R. kath. temploma 1798-ban épült. Földesurai

a Somogyi grófok voltak.

Jaák régi nemesi nagyközség, 227 házzal és 2073 magyar- és német- Jaak.

ajkú lakossal. Postája helyben, távírója Kis-Unyom. A község a Sorok patak

mellett, a tervezett

pinka-mindszent-

szombathelyi vasút-

vonal mentén fek-

szik; a körjegyzség

székhelye.

sidk óta la-

kott hely, melynek

határában vaskori sir-

halom van, de a bronz-

korszakból is gyak-

ran találnak itt emlé-

keket, ú. n. „K-
dül"-ben római te-

metkezési hely volt.

A községnek ki-

tn kavicsbányája és

tégla -, kályha - és

edény - készítésre al-

kalmas agyaga van,

miért is lakosai rég-

óta zik a téglagyártást

és a cserépedény-készí-

tést. Önsegélyz-szö-

vetkezete és olvasó

köre is van.

Itt van a világ-

hír jaáki templom,

melynek hires portá-

Jaáki
templom .

HERMÁN. BAKÓ SZEGEDY-ENSCH KÁROLY

.Magyarország Varmegyéi és Váró ai; Vasvármegye.

KASTÉLYA.

7
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jaáki templom. iéja építészeti remekm. A jaáki bazilika nemcsak Vasvármegyének, hanem
egész Magyarországnak is legnevezetesebb magyar-román építészeti emléke

s a kési román vagy átmeneti stil mintaképe. Keletkezési idejére

nézve közelebbi adataink nincsenek ; a XIII. század els tizedeiben kezd-

hették építeni és Omodé gyri püspök szentelte fel 1256-ban. További

sorsáról csak annyit tudunk, hogy V. László 1457-ben a kegyúri jogokai

Ellerbach Bertoldnak adományozta. A török idkben tzvész által majdnem
egészen elpusztult. A török uralom letnte után még hosszú ideig hirdette

annak iszonyatos emlékét, mig végre 1745-ben Erddy Gábor gróf jaáki

apát újra helyre nem állíttatta. A templom fbejáratának ornamentális és

figurális — az Atyaistent, Krisztust és az apostolokat, Mária és Sámsont

ábrázoló — díszítése gazdagságában bámulatos. Mint ismeretes, ez szolgált

a zágrábi és templom fbejáratának mintaképi. A templomot 1781-ig czin-

terem vette körül. Az átellenében lev Szt.-Jakab kápolna a kuruczvilágban

sokat szenvedett, kfala ujabb kelet, a kapu 1663-ban épült.

A hosszhajót négy pillérpár osztja el három hajóra, hiányzik a kereszt-

hajó ; de a félkör apsis eltt hoszszentélyt látunk ; a í'apsisnak s minden
apsidiolnak három ablaka van. A középhajó aránya megfelel a csúcsíves

stílnek, ámbár itt mindenütt csak körívvel találkozunk. iSem a f, sem az

északi mellékhajónak nincs ablaka. Pompásnak mondható a templom keleti

homlokzata, dúsan diszített három apsis félkörével. A középs nem emel-

kedik ugyan a fhajó magasságáig, hanem mégis sokkal magasabb a két

mellékhajó absidiolainál. Az apsisnak fels osztályába van törve a szentély-

nek három ablaka. Els helyen nevezetes két majomféle alak, melyek egyike

emberft tart ellábai közt, a mi jelképes értelm s az a gonosznak az

ember fölött való erejét jelenti. A keretelés igen gazdag és soktagüságával

összeszorítja az ablak tulajdonképeni rét. Az egész ablak két küls fal-

oszloppal van összefogva, melyek három gyomkövön emelked lóherivecskét

foglalnak maguk közt, végre ezek fölött következik a gazdag koronapár-

kányzat. A templomnak hosszoldalai is díszesen vannak mezkre osztva, a

keleti homlokzatához hasonló faloszlopokkal.

A nyugati homlokzat díszes volta megfelel a keletiének. A templom
igen tömör ikertornya közt, nevezetesen kiszökik a fkapura, melyet sok
tekintetben összehasonlíthatunk a bécsi Szt.-István székesegyház óriási kapu-
zatával. Az ikertorony négy osztályra van osztva, az osztályok frészei íél-

köríves fries-párkányzattal elválasztva ; az alsó emeleten csak résféle szk
ablak töri át a tömör falat, a második emeleten keskenynyilású rózsa; a
harmadik és negyedik emeleten oszlopkával két részre osztott keskeny
ablak.

Legdúsabb minden tekintetben a nagy kapuja, (mintául szolgált az

ezredéves kiállítás kápolnája kapujának a történelmi osztályban) melynek
mestere szemmel láthatólag igyekezett a nehezebb modorról a könnyebbre
átmenni. A kapubélletet minden oldalán hat oszlop képezi, melynek külseje

fantasztikus négy lábon emelkedik, töve díszes, de a legközelebbi párnak
töve ismét sima. Az oszlopfejek fölött az ó keresztény építészetben szokásos,

elkorcsosodott nehézkes rakoványt látjuk, melyet az ers ívezet tartására

szükségesnek véltek. Az egyenes zárású osztatlan ajtó fölötti félkör-mez-
ben, mandorlában, melyet két angyal tart, megjelenik áz áldást osztó Krisz-
tusnak mellképe. Magának a kapuzni na k ívezete részben félkör, részben igen
tompa csúcsív. A kapu ívezete fölött épszögü orom van ; ennek és az íve-

zétnek hegye közt ketts kis ablakot látunk s ezalatt tizenegy fülkét. A
legfelsben áll Krisztus, tle jobbra-balra tíz apostol ; a tizenegyedik és

tizenkettedik a kis hely miatt a két toronyba mélyeszteti fülkébe jutott.

.luaki apátság. A jaáki apátság kezdetben monostor volt, mely 1214-ben alapíttatott, s a

Jaák nemzetség kegyurasága alá tartozott, mely 1325-ben a Baics birtokot

adta hozzá. Késbb a gróf Erddyek kegyurasága alá került.

A község a Jaák nemzetség si fészke volt. E század els felében a
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Jakabháza

Eeissig-családnak kiterjedt birtokai voltak itt. Barsi Leidenfrost Ottónak és

Hodászy Gábornak csinos urilakai vannak a községben ; az elbbinek 1000 hl.

évi termelképesség szeszfzje is van a község határában.

Jakabháza, 44 házzal és 330 magyar- és németajkú, r. kath. vallású

lakossal, a gráczi vasútvonal mellett, Postája Rába-Füzes, távírója Szent-

Gotthárd. Földesurai voltak Saller Judita és utána gróf Zichy Hermán.

Itt van gróf Korniss Emil szép kastélya, melynek alapját egy ugyanitt léte-

zett régi kastélyból gróf Zichy Hermán vetette meg 1852-ben, míg jelen-

legi alakját Korniss gróftól nyerte. A kastély szép, terjedelmes park elején Komiss-kastéiy.

áll és homlokzatával a közeli országútra néz.

JAKABHAZA. GRÓF KORNISS EMIL KASTÉLYA.

Jakfa, magyar falu, 71 házzal és 524 r. kath. és ág. ev. lakossal. Jakfa.

Postája Fels-Paty, távírója Sárvár. Az Ambrózy- és a Loghody-családok si
fészke. Kath. temploma nagyon régi. Földesurai a Széchenyi grófok és a
szentgyörgyi Horvdthok voltak.

Jdnosfa, régi nemesi község, 24 házzal és 129 magyar és vend lakos- Janosfa

sal. Postája Prosznyákfa, távírója Csákány. Lakosai túlnyomóan ág. ev.

vallásúak.

Jánosháza, magyar ajkú nagyközség, a Kemenesaljának Veszprém vár- Jánostláza.

megyével határos alsó részén. Házainak száma 363, lélekszáma 3457, területe

4360 kat. hold. A lakosok vallásra nézve túlnyomóan r. katholikusok. Itt van a

körjegyzség és a körorvos székhelye. Van vasúti állomása, postája és távírója.

Jánosháza mezváros, az elnyösebb fekvés és fforgalmi vonalakba

es Kis-CzeE közeli szomszédsága daczára, a vidékre nézve fontos ipari és

kereskedelmi központot képez. Jánosházát, illetve a várat, a legújabb levél-

tári kutatásuk szerint, Johannes Ormuzd de Varsány építtette 1396-ban és janosháza vár

innen veszi a község is elnevezését. János testvérével, Irnosddal együtt

Alsó-Kereszturt kapta donáczióban és míg János a jánosházai várat épít-

tette, addig Irnosd a már elpusztult Irnosdházát, mely a mai Pálfa körül

volt. A részben még fennálló, jelenleg gróf Erdödy Ferencz tulajdonát képez
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vár vetette meg a község alapját. Avar, mely széles árkukkal volt körülvéve

és felvonó híddal ellátva, sok kézen megfordult, míg végre adományozás

útján BaJcács bibornok révén az Erddy-család birtokába jutott. A mohácsi

vészt követ idben elpusztult a község és vele együtt a határához tartozó

Kismez, Varsány és Szent-Péter nev falvak, melyeknek lakosai részint

elszéledtek, részint a nemsokára ismét felépült Jánosházán telepedtek meg.

1707-ben újból tzvész martaléka lett a község. Ekkor a Rákóezi-féle föl-

kelket üldöz császári seregek gyújtották fel s pusztították el. Jánosháza ezt

a csapást is kiheverte. Lakosai, bkez földesuraik segítségével, újra felépí-

tették házaikat és azóta, folytonos szorgalommal és munkássággal, virágzó

központot teremtettek az egész vidék számára.

Plébániája nagyon régi és a reformáczió mozgalmai eltt már rég

fennállott. Visszaállítása után 1698-ban építették kath. templomát, a melyet

a múlt század végén újjáalakítottak. Kegyura gróf Erdödy Ferencz. Refor-

JANOSHAZA. GRÓF ERDDY FERENCZ VÁRKASTÉLYA.

Jegenyós,

Jobbágyi

mátus temploma már a XVII. században volt a községnek. Az izraelita

vallású lakosoknak csinos zsinagógájuk van. A községhez tartozó, úgy-

nevezett Szentpéteri dln a Pálosoknak egy zárdája állott, melynek azon-

ban ma már csak az alapfalai látszanak. A községben takarékpénztár, hitel-

szövetkezet és ipartestület van.

A községben vas- és kéntartalmú forrás is van, a melyei kiválóan

gyógyhatásúnak mondanak. A községhez tartozik gróf Erdödy Ferencznek

nagy kiterjedés uradalma és mintagazdasága is, mely egyszersmind jöve-

delmez sajtgijdrat tart fenn.

Jegenyes, kis vend falu, 16 házzal és 124 r. kath. és ág. ev. lakossal,

a Lendva-patak mellett. Postája Vas-Hidegkút, távírója Muraszombat.

JoUáyyi nagyobb község a Pinka patak mellett. Házainak száma 209,]élek-

száma 1346. A lakosok magyarok és németajkúnk, vallásuk r. kath. és ág.

ev. Postája helyben van, távírója Vörösvár. A község Lakosai gerencsér-
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munkáikról ismeretesek. Kath. temploma a XVIII. században épült. Innen

származik a Jobbágyi-család és innen nyerte predikátumát a Crai^er-család is.

Földesura az Erddy-család volt.

Jobbágyi-Újfalu. 84 házzal és 571 r. kath. és ág. ev. vallású, németajkú Jobbágyi-ujfaiu.

lakossal. Postája Pinka-Miske, távírója Német-Szt-Mihály.
Kajd magyar község, a Gyöngyös patak mellett, 72 házzal és 425 r.

kath., ág. ev. és ev. ref. lakossal. Postája helyben, távírója Vép. Vasútállomás a
szombathely-rumi vasút mentén. Körjegyzségi székhely. Kath. temploma
a XVI. században épült. A község északi részén mesterséges földhányások
láthatók, melyek még a török idkbl maradtak fenn. Földesurai a Szvetich- és

/S^eífy-esaládok voltak.

Kalch, stájer határszéli német község, a Lendva patak mellett. Lakosai-
nak száma 397, vallásuk r. kath. és kevés ág ev. A házak száma 57. Postája
Dobra, távírója Gyanafalva.

Káld nagy magyar község, 183 házzal és 1497 róm. kath. és ág. ev.

lakossal. Postája helyben van és távírója Sárváron. A Káldydk si fészke és

régi donáeziós birtoka. Itt állott a Káldy-család si kastélya is, mely azonban

már elpusztult. A községben van Maróthy László földbirtokosnak szépen

Kalch

Káld

KÁLD. MARÓTHY LÁSZLÓ URILAKA.

Káin.

berendezett, csinos úrilaka, körül szép parkkal. A kastélyt a 70-es években

Káldy Gyiúa építtette. A község kath. temploma 1635-ben épült. Itt szüle-

tett Amjrruster Mihály, az 1741-iki inzurrekció egyik hs kapitánya.

Kám, magyar község, 93 házzal és 720 róm. kath. és ág. ev. lakossal.

Postája helyben, távírója Molnári, Vasvár, Gyrvár vagy Oszkó. A község a

Herpeny-patak mellett fekszik és határán vezetik keresztül a tervezett

rum—türjei vasútat. Körjegyzségi székhely. Három kath. temploma van,

melyek a múlt században épültek. Itt van dr. Betéred] Istvánnak Vasvár-

megye jelenlegi fjegyzjének csinos, kényelmes úrilaka, melyet a már kihalt

Bajáky-család építtetett. Ezektl örökölték a Szegedyek és részben Kisfaludy

Sándorné, szül. Szegedy Róza, akinek a jelenlegi tulajdonos nagyanyja,

Bezerédj Györgyné nvére volt. Kisfaludy Sándor hosszabb ideig

lakott itt.

Kámon, magyar község, 31 házzal és 319 magyar lakossal. Vallásuk

r. kath. és ág ev. Postája és távírója Szombathely. Itt van a Reiss ///-család

régi kastélya, mely jelenleg JReissig Alajos földbirtokos tulajdona, kinek a Reissig-kastéiy.

községben mintaszer gazdasága és nagyarányú marhatenyésztése van.

A kényelmesen berendezett kastély kívül-belül régi, ódon-stílíí és egy része

még a XVI. századból való, amikor a Kámonyi-Gs&l&d bírta. Jelenlegi alakját

a múlt században nyerte ; az elrészt Beissig Lajos Keresztelje építtette. Van

Kámon.
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Kapornak.

Karácsfa.

Karakó.

Karátföl'i.

Károlyfa.

Katafa.

Kecskéd.

Keled.

Kemesmál.

Kemenes-H-
gyész.

Kemenes-Ká
polna.

Kernen es-

Mihályfa.

itt még egy úrilak is, amely még a múlt században a Gorup-családé volt

;

most Sághy István földbirtokosé. A község a Gyöngyös patak mellett, a

szombathely-pinkafi vasútvonal mentén fekszik ; határában római leletekre

bukkannak. Némethy Gáspár hajdúvezér serege és a császáriak közt 1605-

ben itt véres összeütközés volt.

Kapornak, snemes rségi község, 48 házzal és 210 r. kath., ev. ref.

és ág. ev. magyar lakossal. Postája Kercza, távírója Szt.-Gotthárd.

Karácsfa, 81 házzal és 375 németajkú r. kath. lakossal. Postája Pinka-
Mindszent, távírója Körmend. Kath. temploma 1700-ban épült. Földesurai az
Erdödy grófok voltak.

Karakó, 68 házzal és 547 r. kath. és ág. ev. vallású magyar lakossal.

Postája és távírója Jánosháza. A község a Marczal-csatorna mellett, a kis-

czell-sümegi vasútvonal mentén fekszik és határában találkoznak Vas, Zala
és Veszprém vármegyék. A község mellett valaha u. n. avar „gyr vár"
volt, mely a XVII. század végén még fennállott. Karakó egyike volt a szent

István szervezte várispánságoknak. Itt fogadta IV. László királyi táborában
Henrik bán fiait és ide vonult 1707-ben Bottyán Rákóczy-vezér, hogy a császári

seregeket bevárja. Birtokosa a m. kir. vallásalap.

Karátföld, 117 ház-
zal és 452 r. kath. val-

lású magyar lakossal.

Postája Gerse, távírója

Vasvár. A községben ál-

lami népiskola van. Föl-
desurai a Festetich grófok
voltak.

Károlyfa, stájer ha-
társzéli község, 52 ház-
zal és 310 r. kath. val-

lású vend lakossal. Pos-
tája Vas-Hidegkút, táv-

írója Muraszombat.
Katafa sidk óta

lakott helyen fekszik.

Házainak száma 56, la-

kosainak száma 346, akik magyarok és r. kath., ág. ev. és ev. ref. vallásúak.

Postája Vas-Nádasd, távírója Körmend. Határában vaskori sírhalom van és

gyakran bukkannak itt római emlékekre is. A községben állami népiskola van.

Kecskéd, Rába menti magyar község 88 házzal és 592 r. kath. lakossal.

Postája Kenyéri, távírója Asszonyfa. Utolsó földesura Gziráky Antal gróf volt.

Keled, magyar község, 19 házzal és 311 r. kath. és ág. ev. lakossal.

Postája és távírója Jánosháza. Földesurai a szentgyörgyi Horváthok voltak.

Itt van Krá?a Manó földbirtokos úrilaka és szeszgyára. Azeltt a Gludovácz-

család birtoka volt.

Kemesmál kis, magyar község, a Pinka patak mellett, a gráczi vasút-

vonal mentén. Házainak száma 17, lélekszám 118, vallásuk r. kath. Postája
Horvát-Nádalla, távírója Körmend.

Kemenes-Högyész nagy kemenesaljai magyar község, 108 házzal és

1160 r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája helyben van, távírója Kis-Czell.

Plébániája 1698-ban már virágzott. Mostani temploma 1786-ban épült. Itt

mködött Bellicz Jónás ref. lelkész, költ. Földesura a Békássy-csiüáá volt.

Kemenes-Kápolna, 53 házzal és 282 magyar lakossal. Vallásuk r. kath.

és ág. ev. Postája Kis-Köcsk, távírója Kis-Czell. A Batthyány grófok földes-

urasága alá tartozott.

Kemenes-Mihályfa nagy magyar község, 193 házzal és 1029 r. kath. és

ág. ev. vallású lakossal. Postája helyben, távírója Kis-Czell. Plébániája

1698-ban már virágzott. A reformáczió alatt a reformátusok egyik gyülhelye volt,

hol 1695-ben espercsségi gylést is tartottak. Itt van nagy-koltai id. Vidoss

KÁM. DR. BEZERÉDJ ISTVÁN URILAKA.
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Kemenes-
Sömjén.

József szép úrilaka, melyet néhai Yidoss Zsigmond építtetett. Mostani alak-

ját a jelenlegi tulajdonostól nyerte. Itt rzik a Yidoss- (Whydoos) család si
levéltárát is, mely számos rendkívül érdekes régi pergament tartalmaz.

Kemenes-Sömjén, magyar község, 135 házzal, 737 ág. ev. és r. kath.

lakossal. Postája Kemenes-Mihályfa, távírója Kis-Czell. Itt vannak az egy-

házas-berzsenyi Berzsenyi-csalM urilakai, melyek közül az egyikben Berzsenyi

Dániel is lakott hosszabb ideig, míg a másik dr. Berzsenyi Jen volt megyei

forvos és a Kemenesalja kitn ismertetjéé. Itt van szentmártoni Radó
Gyula csinos, emeletes kastélya és Nagy Dénes úrilaka. Földesura a Kamondy-
család volt.

Kemenes-Szent-Márton, 49 házzal és 328 magyar lakossal. Vallásuk Ke
M&rton.

zt

r. kath. és ág. ev. A község határában vezetik el a Parndorf felé tervezett

vasútat. Postája és távírója Kis-Czell. Plébániája 1698-ban már virágzott.

Donátiós birtok volt, amelyet 1725-ben III. Károly Radó Istvánnak adomá-
nyozott. Templomából egy érdekes hímzéssel és arabs feliratokkal borított

muszlinkend került a szombathelyi múzeumba.

KAMON. REISZ1G ALAJOS KASTÉLYA.

szeg.

Kemenes-Szent-Péter, a Rába mentén fekv régi község 151 iiázz&l és Kemraes-Szt.-

935 magyar lakossal. Vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája helyben, távírója

Mezlak, Beled vagy Tóth-Keresztúr. Plébániája már nagyon régi. Birto-

kos a szombathelyi káptalan.

Kemény-Egerszeg magyar község, a szombathely-pozsonyi vasútvonal Kem™£Ezer
-

mentén. Van 24 háza és 207 r. kath. és ág. ev. lakosa. Postája és távírója

Hegyfalu. A lakosok sajtgyártó és tej szövetkezetet tartanak fenn. Innen veszi

eredetét a kemény-egerszegi Kemény-csuhád. A községben van Kiss Gyula

földbirtokos szép emeletes kastélya, mely azeltt a Vittnyédy-családé volt.

A kastély körül szép park terül el.

Kenéz, 70 házzal és 384 magyar lakossal. Vallásuk r. kath. Postája

Peczöl, távírója Sárvár. Kath. temploma e század elején épült. Földesura a

vasvár-szombathelyi káptalan volt.

Kenyéri, magyar község 64 házzal és 704 r. kath. és ág. ev. lakossal. Kenyéri.

Postája van, távírója pedig Ostfi-Asszonyfa. A község a Bába közelében, a

Parndorf felé tervezett vasút mentén fekszik. Plébániája 1548-ban már virág-

zott. Temploma 1716-ban a protestánsoktól visszavétetvén, azt a Czirákydk

restauráltatták. Jelenlegi kegyura gr. Cziráky Béla, kinek itt szép úrilaka

van, mely egy régi várkastély maradványát képezi.

Kenéz.
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Kercza. Kercza házainak száma 73, lélekszáma 330. Alakosok magyarok, r. kath.

és ev. ref. vallásúak. Postája helyben, távírója Csákány. Körjegyzség székhelye.
Plébániáját már a XIV. században alapították ; református egyháza a XVII.
században keletkezett és mostani temploma 1797-ben épült, a régi Árpád-
kori kath. templom anyagából, mely hosszú idkön át romokban hevert. Hor-
váth Ferencz kerczai plébános rzi gróf Batthyány Ádám azon okmányát,
melylyel az rségi szrszabó-czéh alapítását engedélyezte.

Kerkaf. Kerkafo, vend község 108 házzal és 679 r. kath. lakossal. Postája
Fels-Szölnök, távírója Szt.-Gotthárd.

Kerkás-Kápoina. Kerhás -Kápolna, magyar község a Kerka patak mellett, 61 házzal és

324, túlnyomóan ev. ref. vallású lakossal. Postája Senyeháza, távirója Csá-
kány. Földesura a Batthyány-család volt,

Kertes, búcsújáróhely, a Pinka patak mellett, 115 házzal és 670 német-
ajkú r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája Pinka-Mindszent, távírója Körmend.
Plébániája 1555-ben már virágzott.

Kertes.

A VIDOSS-KASTÉLY KEMENES-MIHÁLYFÁN.

Kethely (Neu-
markt).

Kethely (Marki). Kethely (Markl)
;
magyar község a Rába mellett, 80 házzal és 465 r.

kath. és ág. ev. lakossal. Postája helyben, távírója Szt.-Gotthárd. Kath.
temploma 1493-ban épült és kfallal van körülvéve. Birtokos a szent-yott-

hárdi apátság.

Kethely (Neumarkt). Kéthelynek is mondják, hogy Kethelytl meg-
külömböztessék. Házainak száma 106, lélekszáma 849. Lakosai német-
ajkúak, r. kath. és ág. ev. vallásúak. Postája Szalonak, távírója Német-Szt-
Mihály. Plébániája 1570-ben már virágzott, Temploma nagyon régi. Szentélye
román, hosszhajója pedig góth stíl. Különösen szép a hálóboltozata. Kül-
falába egy római feliratos k van illesztve, mely egy férfi és egy n térd-

képét és egy kisebb domborm, mely Perseus harczát ábrázolja. Harangja
1691-bl való. Földesura a Batthyány-cs&l&d volt,

Kiczléd, stájer határszéli német község, 62 házzal és 395 r. kath. és

ág. ev. lakossal. Postája helyben van, távírója Pinkaf. Plébániája és kath.

temploma 1689-ben már fennállott. Kegyura gr. Batthyány Iván.

Királyfa, vend falu, melynek 72 háza és 408 r. kath. vallású lakosa
van. Postája Vas-Hidegkút, távírója Muraszombat. Határában fogják elvezetni

a tervezett gyanafalva-muraszombati vasutat.

Kvrályfalva, sidk óta lakott nagyobb falu, 204 házzal és 1373 német-

ajkú lakossal. Vallásuk r. kath. és ág. ev. Stájer-határszéli község a Lapincs-

patak mellett, A kuruczok egyjzben teljesen elpusztították. Plébániája 1696-

Kiczléd.

Királyfa

Királyfalva.
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ban már virágzott. Kegyura KottuUnszJcy Teodóra grófn. Határában vaskori

sírhalom van. Földesura a Batthyány-cs&lád volt.

Királyszék, a Csernecz-patak mellett fekv kis vend falu 25 házzal ós Kiráiyszék.

136 r. kath. lakossal. Postája Vas-Hidegkút, távírója Muraszombat.
Kis-Asszonyfa, magyar község 36 házzal és 293 r. kath. és ág. ev. Kis-Asszonyfa.

lakossal. Postája Szombathely, távírója Acsád. Földesura azeltt a Bumy-
család volt, e század elejétl pedig a Szegedijei;.

Kk-Bér, 105 házzal és 642 magyar lakossal. Vallásuk r. kath. és ág. ius-Bér.

ev. Postája és távírója Baltavár. A zalabéri Horváthoh voltak a földesurai.

Kis-Czell a Kemenesaljának, Vasvármegye eme legmagyarabb részének kís-Ocii

úgyszólván székhelye. A sitkei magaslatról széttekintve, a Dunántúl leg-

szebb panorámájának egyike tárul fel szemeink eltt. Délre a távolban a

zalamegyei hegyek tisztán kiemelked csúcsaikkal összefolynak keletre a

Bakony hegylánczával s az északon végignyúló Cser fensikkal körülvesznek

egy nagy medenczét, mely hajdan tengerfenék volt és melybl szigetek-

ként emelkedett ki a két tzhányó hegy : a Ságh és a Somlyó. A Cser az

egyik, a Marczal a

másik szára azon há-

romszögnek , melyet

egy Sitkén áthúzódó

képzelt vonal, mint

alap bezár. Ezen te-

rületet, mely az em-

lített nagy medenczé-

nek északi részét ké-

pezi, s idktl fogva

Kemenesaljának hív-

ják.

Kis-Czell már ke-

letkezésekor, ezeltt

másfél évszázaddal, a

vidék köz pontjává

képzdött. Kezdetben

lassan fejldött, de az

utóbbi években rohamos emelkedést mutat. Míg Kis-Czell szemeink eltt

keletkezett s elttünk fejldött, addig járása legutolsó községének eredete

is a régmúlt ködében vesz el. Azért lehetetlen Kis-Czellt bármin szem-

pontból is tárgyalni, a nélkül, hogy vidékére ne kellene kitérni.

A XVII. század végén az egész kemenesaljai esperesség, mely akkor
magában foglalta az elbb megirt nagy medenczét, tehát Vas, Veszprém
és Zala vármegyéket, majdnem kizárólag protestáns volt és, mieltt I. Lipót Kis-Czeii aiapi-

alatt a templomok elvétettek s a protestáns lelkészek, a pozsonyi törvény-
szék elé idéztetve, számzettek vagy börtönre és gályarabságra Ítéltettek, a
II. Béla által alapított s a pannonhalmi (szt.-mártoni) fapátság alá helyezett
pór-dömölki Sz. Benedek rendi apátság, csak mint sziget állott a protestan-
tizmus hullámaitól körülzajlott tengerben. Még az apátsági tanító is,

mint azt a Kazó-féle 1698. február 10-iki canonica visitatio tanúsítja,

protestáns volt: ..Ipse ver ludirector est Benedictus Füzty, confessionis
augustanae, et natione hungarus, legendi peritus."

Az 1681-iki soproni országgylés csak két protestáns templomot enge-
délyezett minden megyében. Vasvármegye 98 protestáns temploma közül 96
elvétetett s csupán a nemes-csoói (Kszeg mellett) és a Pór-Dömölktl
néhány pereznyi távolságban fekv nemes-dömölki hagyatott meg (locus

articularis). Ez egyetlen egyházhoz tartoztak tehát akkor az egész Kemenes-
aljának protestánsai, tehát majdnem az összes lakosság.

.Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. 8

KEMENES-SÖMJÉN. RADÓ GYULA URILAKA.
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Kis-czelli apát-

sági templom

Szt -Anna
kápolna.

Apátsági épület

Szt -Háromság-
szobor

Búcsújárások.

A protestantizmus megtörésére és a katoliczizmus terjesztésére azonban
nemcsak szigorú törvények alkalmaztattak, hanem szelidebb eszközök is,

mink a vallásból folytak s ennek köszöni Kis-Czell létrejöttét. Élt ezen
idben Salzburgban egy buzgó szerzetes, Koptik Ottó, ki az ottani egyetemi
tanszékrl késbb a stájer Mária-Czellba ment és a híres kegyhely
templomában kincstáros lett. Innen csakhamar dömölki apáttá neveztetvén
ki, vetette meg a kis-czelli búcsújárások alapját s indította meg a
virágzás korszakát a dömölki apátságnál is ; így közvetve Kis-Czellnek is

alapítója.

Az els templomot SzüyJános szombathelyi püspök 1780. szeptember 10-én
konszakrálta. A templom a homlokzaton felnyúló két rézzel fedett tornyával,
közöttük a templom párkánya fölé helyezett óralappal s a templomtet közepén
elhelyezett kis fatoronynyal, valamint belülrl a szentély elhelyezését illetleg,
egészen a mária-czelli templom mintájára épült. Hosszúsága 50 m., széles-

sége 10 -

5 m. A középen emelked oltár felett mintegy 5 m. magasban van
a kegyelem szobor: szz Mária karján a kis Jézussal. Jobbról balról összesen
13 oldal-oltár, ell középen díszes orgona ékeskedik.

A Szt. Anna-ká-
polna csak néhány
lépésnyire a temp-
lom homlokzatától,
szombathelyi polgá-
rok költségén épült

még a csudák idejé-

ben. Három öl hosz-
szú, két öl széles,

kis toronynyal és ha-
ranggal ellátott épü-
let volt, melynek bel-

Eaffl sejében — az utóbbi
idben — a rend el-

halt tagjait tették

ravatalra Szt. Anna
oltára eltt. Nagy
forgalmi akadályt
képezvén, 1895.

szeptember havában
leromboltatott.

A templom déli

falával párhuzamosan néhány lépésnyire a lebontott Anna-kápolnától délre

mintegy 2 ölnyi távolságban tette le alapkövét a máig is fennálló emeletes
zárdának Vajda Dániel apátsági kormányzó 1760. márczius 14-én. Ide költö-

zött/ az apátság és a plébánia Pór-Dömölkrl 1764-ben. Ennek els emeleti,

északra néz, az apát lakosztályát képez, feldíszített termeiben lakott 1.

Ferencz József 1895. szeptember 17-én és 18-án a kis-czelli (kemenesaljai)

lovassági hadgyakorlatok alkalmával.

A templom mögött néhány méter távolságra báró Liptay János ezredes

1755-ben csinos kálváriát építtetett.

A kálváriától keletre van az apátsági kert, ezen túl a nyílt mez a
Marczal-folyósig, hol a pór-dömölki apátságnak Pór-Dömölktl kezdve 718

kat. hold terjedelm birtoka végzdik.

A zárdától délre (a mai város fterén) emeltetett kis-czelli polgárok
költségén 1836-ban a mintegy 10 m. magas Szt. Háromság-szobor a 4 sarkon
elhelyezett Szt. István, Szt. László, Nepomuk Szt. János és Szt. Flórián

szobraival.

Ez azon mag, mely köré jegeczedett egész Kis-Czell városa. Az ország-

nak legnagyobb búcsújáró helye lévén, hol évenként 25—30,000 ember meg-

fordult, a szükség úgy hozta magával, hogy ezek menhelyet találjanak-

A szentczélokra emelt épületeket követte a profán építkezés. Sorban kelet-

keztek a vendéglk s 1817-ben már 40 házból állott a község. Lassanként

KEMÉNY-EGERSZEÜ.

.
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telepedtek le egyes mesteremberek és iparosok, leginkább németek a

kizárólag magyar lakosságú kemenesaljaiak közé, de azok is ma már egészen

magyarok. A letelepedettek 1760 körül községgé alakultak s már 1790-ben

II. Lipót a községet mezvárossá emelte és szabadalmakkal látta el.

1787. január 25-én II. József császár a többi egyházi rendek eltörlé-

sével a pór-dömölki apátságot is feloszlatta. Azzal egyidejleg a búcsú-

járások is megszntek, minek következtében a város jövedelmi forrásai

bedugultak. Ez id alatt a plébánia kegyura a vallásalap volt. Igaz, hogy

1802-ben a szerzet visszaállíttatott s kegyúri jogait is megkapta, de a

bekövetkezett franczia háború, mely Kis-Czellen is végig vonult (1809), a

város fejldését megakadályozta, s csak ujabban, mint vasúti csomópont

indult ismét rohamos fejldésnek.

A város kezdetben kizárólag katholikus volt s ezért csakis róm. kath. Kis-czeii jeicne.

felekezeti intézetek keletkeztek. A protestánsok csak e század közepétl

fogva kezdtek letelepülni s ez idtl fogva a népesség arányában szapo-

rodtak is. A zsidók 1882-ben csinos mór sülben épült zsinagógával díszí-

tették a várost. Jelenleg Kis-Czell 133 házból áll, mintegy 1700 lakossal.

RÉSZLET KIS-CZELLBOL.

A város a gyri és a székesfehérvári vasúti vonal mentén fekszik, vasúti összeköt-

összeköttetésben állva így Gráczczal és Gyrön, Székesfehérváron, Szombat-
tetesek -

helyen át Budapesttel. A közelmúltban épültek ki a zalai vonalak, mint a

sümegi, szt.-gróti és szt.-iváni pályatestek, melyek szintén Kis-Czellben

folynak a fközlekedési érbe s most van munkában a kis-ezell-párndorfi

vonal is.

Szerencsés fekvése emelte kereskedelmét és teremtette meg iparválla-

latait. Mindkettre befolytak az idközben felállított pénzintézetek, melyeknek

száma ma már három. Iparvállalatai sorában egy nagy gzmalom, három

téglagyár és egy cement-lapokat elállító ipartelep áll.

Nevezetes épülete Kis-Czellnek a „Kemenesaljái közkórház". Ennek
alapját néhai id Nagy Sándor 50,000 frtnyi hagyományával vetette meg
1882-ben. A kórház eltt nagy tér terül el, ezen túl van a tzoltó-liget, melynek
északkeleti szélén van a kkerítéssel körülvett temet. Itt pihen egy jele-

sünk : Virághalmi Ferencz. Sírkövét a kis-czelli casinó állíttatta. A társadalmi

élet elég élénk. A járásbíróság, szolgabiróság, adóhivatal, telekkönyv, vasút,

posta, távírda és telefon hivatalnokai, ügyvédek, orvosok, gyógyszerész és

kereskedk képezik a már 1848 elli fennállott, de idközönként megsznt
„Casinó" tagjait. A kisebb kereskedk, iparosok stb. a „Polgári kör"-ben
gylnek össze. Alakult tzoltó-egylet és dalárda is.

Kis-Csömöte község teljesen össze van építve a szomszédos Nagy-Csö-
mötével és annak egy kihasított részén épült. Házainak száma 15, lélekszáma

97, vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája Nagy-Csömöte, távirója Kszeg. A
község a Gyöngyös patak mellett, a szombathely-kszegi vasút mentén
fekszik. Földesurai a Szluha- és Sály- családok voltak.

Kis-Csömöle.
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Kis-Cziklin.

Kis-Dolincz.

Kis-Falu.

Kisfalud.

Kis-Harasztos.

Kis-Köcsk.

Kis-Kölked.

Kis-Cziklin. kis falu, 23 házzal és 140 r. kath., németajkú lakossal.

Postája és távírója Német-Szt.-Mihály.
Kis-Dolincz, szétszórt házakból álló vend, hegyi község, 23 házzal és

127 r. kath. lakossal. Postája Nagy-Dolüicz, távírója Szt. Gotthárd.
Kis-Falu. Házainak száma 22, lélekszáma 93, akik magyarok és vendek.

Vallásuk ág. ev. Postája Prosznyákfa, távírója Csákány.
Kisfalud magyar község, 39 házzal és 201 r. kath. vallású lakossal. A

Kisfaludyak innen származnak. Postája és távírója Szt.-Gotthárd.

Kis-Harasztos, 44 házzal és 224 németajkú r. kath. és ág. ev. lakossal.

Postája Pinka^íiske, távírója Német-Szt.-Mihály.
Kis-Köcsk, 64 házzal és 414 lakossal, akik magyarok, vallásuk r. kath.

Postája helyben, távírója Kís-Czell. A körjegyzség székhelye. Birtokosok a
Gotthárd- és az Ajkay-csalíxdok.

Kis-KöVced, 33 házzal és 153 magyar lakossal. Vallásuk r. kath., ev.

ref. és ág. ev. Postája Egyházas-Rádócz, távírója Körmend. Hetyey István

földbirtokosnak itt csinos úrilaka van.

RÉSZLETEK KIS-CZELLBÖL.

Kis-Körtvélyes.

Kis-körtvélyesi

templom.

Kis-Mákfa.

Kis-Medves.

Kis-Várda.

Ki--Német-
Szent-Mihály.

Kis-Pöske.

Kis-Rákos

Kis-Körtvélyes, nagy német község, 135 házzal és 1001 r. kath. és ág.

ev. vallású lakossal. Postája Vas-Körtvélyes, távírója Szt.-Gotthárd. A köz-

ségnek igen érdekes román templom a van, mely a keletelés elvének meg-
felelen épült, kerek apsissal, környéke azonban talajvíz követkertében nyir-

kos és ez a körülmény az épületre is káros befolyással van. Díszítése egyszer,
fogrovatos. Küls, délnyugati falán egy elmosódott freskó látható, mely
Szent-Kristófot ábrázolja. Harangja a XV. századból való.

Kis-Mdkfa, 35 házzal és 231 magyar lakossal, a Herpeny-patak mellett

Vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája és távírója Vasvár. Földesura a Petheö-

Bertha- és Tóth- családok voltak.

Kis-Medves, házainak száma 59, a lakosoké 397, akik mind nénieta j-

kúak, vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája és távirója Német-Ujvár.
Kis-Várda, 38 házzal és 212 r. kath. vallású horvátajkú lakossal. Pos-

tája és távírója Torony. A TAré^-család innen nyerte predikátumát.
Kis-Német-Szent-MilKÍh/. 50 házzal és 299 németajkú r. kath. vallású

lakossal. Vasúti állomás. Postája- és távírója Német-Szent-Mihály.
Kis-Pöse, a Gyöngyös patak mellett, a szombathely-kszegi vasútvo-

nal mentén fekv r. kath. magyar község. A házak száma 24, a lakosoké

149. Postája Nagy-Csömöte, távírója Kszeg. Földesura Esrterházy berezeg volt.

Kis-Rákos, 79 házzal és 445 magyar lakossal. Vallásuk túlnyomóan ev.

ref. Postája Viszák, távírója Csákány. Igen szép új ref. temploma van.
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Kis-SároslaJc, magyar község a gfáezi vasútvonal mentén. Van 41 háza Kis-sárosiak.

és 324 r. kath. és ev. ref. lakosa. Postája' Egyházas-Radócz, távírója Kör-
mend. A báró .Ros-s-wer-családnak itt két kastélya van ; az egyik régi, a másik
1804-ben épült.

Ris-Sitke. Házszám 56, lélekszám 615. A lakosok magyarok, vallásuk Kis-sitke

r. kath. és ág. ev. Postája Nagy-Sitke," távírója Sárvár. Felsbüki Nagg
Sándornak itt csinos kastélya van. Földesura a Batthyány-osalád volt.

Kis-Somlyó, magyar község, 110 házzal és 602 ág. ev. és r. kath. val- Kis-Somiyó.

lású lakossal. Postája és távírója Jánosháza. A község közelében van a

boráról nevezetes Kis-Somlyó hegy. A XVII. században viruló református

egyháza volt, 1783-ban pedig református temploma' és árvaháza épült. A
község lakosai olvasó-egyletet tartanak fenn. Földesurai a Somogyik és az

Erddyeh grófok voltak.

Kis-Szombat, 32 házzal és 215 vend lakossal. Vallásuk r. kath. és ág. Kis-szombat.

ev. Postája és távírója Muraszombat. . v

KIS-UNYOM. REISSIQ EDE FISPÁN URILAKA.

Kis-Unyom, az skor óta lakott hely. Házainak száma 40, a lakosoké

457, akik mind magyarok és r. kath. vallásúak Vasúti állomása, postája és

távírója helyben van. A község a Sorok patak mellett fekszik és körjegyz-

ségi székhely. E régi nemesi községnek nevezetesebb birtokosai voltak a

Miskey-, Múlik-, Bácsmegyei- és Szegedy-essiíááoik. Plébániája 1608-ban már

virágzott. Temploma 1860-ben leégett, de újra építették. Itt van R&issig Kde,

Vasvármegye fispánjának csinos, kényelmesen berendezett úrilaka és báró Reissig-kastéiy.

Thüngen Ern gazdasága. A község határában kkorszakbeli és bronzkori

emlékeket találnak.

Kislak magyar falu, 24 házzal és 135 r. kath. és ág. ev. lakossal. Kislak.

Postája Mártonhely, távírója Muraszombat.
Kúrs. magyar község 95 házzal és 571 r kath. és

Postája és távírója Boba. A község a Marczal közelében,

vasútvonal mentén fekszik. Határában római sírok vannak és néha római

edények és énnek kerülnek felszínre. „Parrag" nev dljén állott a XVI.
században Parrag község, mely azonban teljesen elpusztult.

ág. ev. lakossal,

a kis-czell-sümegi

K''ics
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Kóiom. Kólóm, 50 házzal és 330 németajkú lakossal. Vallásuk r. kath. és ág.
ev. Postája Monyorókerék, távírója Szombathely. Határában fogják elvezetni
a tervezett pinka-mindszent-szombathelyi vasútvonalat,

Kolozsvár.
^

Kolozsvár. Házszám 55, lélekszám 359. A lakosok németajkúak. r. kath.
és ág. ev. vallásúak. Postája és távírója Németújvár. Birtokos Batthyány
Fülöp herczeg.

Koita. Kolta, magyar község 80 házzal és 554 r. kath., ág. ev. és ev. ref.

lakossal. Postája Dömötöri, távírója Molnári. Itt van a Vidos János által e

század elején épített csinos kastély, mely 1848-ban a báró Mesnil-család
birtokába jutott, ki azt jelenlegi alakjában restauráltatta. 1852. gr. Gzirdky

Bidos-kasteiy. János lett a tulajdonosa; tle vásárolta 1893-ban a jelenlegi tulajdonos,
Sdireiber Ignácz, ki nagy kényelemmel és Ízléssel rendezte be. A kastély
körül szép park teri el. Innen származik a Koltay-család és innen nyerték
predikátumaikat a Vidosoh és Domjánoh.

A KOLTAI VIDOS-KASTÉLY (sCHREIBER IGNÁCZ TULAJDONA).

Komjál.

Kondorfa

Korong.

Kosárház;i

Kotormány.

Kozma fa.

Khirla.

Komját, nagy falu, melynek 255 háza és 1372 németajkú lakosa van-
Vallásuk r kath., ág. ev. és ev. ref. A körjegyzség székhelye. Postája
helyben, távírója Fels-Eör.
„ Kondorfa, nagy magyar község, 202 házzal és 1063 lakossal. Postája
Ori-Szt.-Péter, távírója Csákány. Kath. temploma 1840-ben épült. Lakosai
épület- és tzifával élénk kereskedést znek.

Korong, vend község, 105 házzal és 720 r. kath. és kevés ág. ev.
lakossal. Postája és távírója Muraszombat. Román stíl kath. kápolnája
1851-ben épült, A muraszombati uradalomhoz tartozott,

Kosárháza, 25 házzal és 150 vend lakossal. Vallásuk túlnyomóan ág.
ev. Postája Tót-Keresztúr, távírója Csákány.

Kotormány snemes rségi község a Kerka patak mellett, Van 28
háza és 140 magyar lakosa. Vallásuk ev. ref. és ág. ev. Postája Henye-
háza, távírója Csákány. Lakosainak nagyrésze a takács mesterséget is gya-
korolja Földesurai a Batthyány grófok voltak.

Kozmafa, kis magyar falu, 16 házzal és 120 r. kath, és ág. ev. lakos-
sal. Postája Fels-Oszkó, távírója Oszkó. Birtokos gróf Festetich Tasziló.

Khida, slájer határszéli kis vend község, 24 házzal és 171 r. kath.
lakossal. Postája Ferenczfalva, távírója Muraszombat, A községnél határszéli
vámot szedtek azeltt.
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Kökényes , 61 házzal és 324 r. kath. és ág. ev. vend lakossal. Postája
Tót-Keresztúr, távírója Csákány.

Kölesvöly, 55 házzal és 3o6 r. kath. és ág. ev vallású vend lakossal.

Postája Bodóhegy, távírója Muraszombat. Földesurai a Nádasdy grófok
voltak.

KöpataTc, kis határszéli falu Alsó-Ausztria felé, a Gyöngyös patak mel-
lett, a Kszegrl Aspang felé tervezett vasút mentén, 31 házzal és 210
németajkú r. kath lakossal. Postája Pörgölin, távírója Léka. A községnél ha-
társzéli vámot szedtek azeltt.

Körmend igen régi község, Vasvármegye délnyuguti részében, a Rába
balpartján, 511 házzal és 5741 lakossal, akik nyelv szerint tiszta magyarok,

vallásra nézve túlnyomóan r. katholikusok. Már a római korszakban léteznie

kellett, mert az Illyricumból Claudia Sabaria, Serarabutin és Vindobonán

át Augusta Vindelicorumig vezet fútirány Körmenden át irányult ; a római

szárazföldi hadsereg Sabanában, a hajóhad pedig Carnuntumban, a mai

Hamburgban volt elhelyezve. A sabariai római elkelségek nyári üdül és

temetkezési helye volt, és mivel a Rába csak Körmenden volt áthidalva, itt

kellett néhány legio-nak vagy legalább cohors-nak tartózkodni az átjárás

biztosítására.

Kökényes

Kölesvölgy

Kpatak.

Körmend.

.-.;"

V.faÉi'^U n " 'ír
LS5,

fawgf-^,
ni 1 7¥ l^r

KÖRMEND.

A magyarok honfoglalása után Vasvár mellett Körmend volt a legjelen-

tékenyebb község a megyében. A régi okmányokban mindenütt meg van

különböztetve Körmend vára (Arx Körmend) Körmend városától.

A körmendi vár valószínleg a tatárjárás után épült, Az Arpádházi

királyok alatt gyorsan fejldött, mint a királyi család- birtoka, A vegyes

házból származó Zsigmond király 1394. év május 4-én a budai káp-

talan eltt bevallott okmánya alapján elcserélte Körmend várát minden

hozzátartozóval Nemphti és Újvárért, nemes Miken Sarolta birtokáért.

A XIV. század közepén már a körmendi vár minden hozzátartozandó"
val Ellerbach Bertold birtoka volt. 1496. évben ennek utóda, Ellerbach János
zálogba adja Körmend várát Széchy Miklósnak és Tamásnak 22,000 írtért.

Még ugyanazon évben eladja Erddy (Bakócz) Tamás egri püspök
birtokába jut 40,000 frtért ; ez adás-vevési szerzdést Ulászló az Erddy-család
javára jóváhagyta azonban óvást emelt ellene Széchy Miklós és Tamás, kik

zálogban birták már a fentnevezett várbirtokokat, de Ulászló király 1500-ban
mégis megersíté az Erddy- családot birtokában. Erddy Péter, hogy terjedelmes"

birtokait rendezhesse, ismét eladta Körmendet és várát Tarnóczy András kapi-

tánynak, de jobbágyai ellentálltak, azért Ferdinánd magyar király meginti az egri

püspök által alattvalóit, hogy Tarnóczy Andrásnak, mint földesuruknak enge-
delmeskedjenek és a járandóságokat teljesítsék. (1551.) Ennek ellenére még is a

vasvári káptalan Erddy Annát, Péter leányát vallja Körmend, Monyoró-
kerék és Vörösvár úrnjének, kit a király búsított, ámbár mindenki ellen -

Körmend vára.
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mondott ennek, fleg pedig Tarnóczy András, mint a ki Körmend várát és

városát vétel útján bírta.

1561. évben Ferdinánd király biztosítja Kerhen Borbálát, néhai Tar-
nóczy András özvegyét, Farkas nev fiával együtt és KataHn nev leányát

is, ki Tarnóczy Andrástól származott, hogy még azon esetben is megadja
nekik az élet s birtok kegyelmét, ha a kir. kúria ellenök a htlenség vét-

ségét megállapítja is a Hashágyi-családon elkövetett sérelmek s Körmend
várának erszakos elfoglalásáért és elrendelte, hogy az egész Körmend, a
várral, egyszersmind Egyház- és Hidas-Hollós neki kiadassék.

Daczára annak, hogy a király Kerhen Borbálát és gyermekeit kegyel-

mérl biztosította és Körmend birtokában megersítette, az akkori zavarok
miatt mégis tanácsosnak tartotta Körmend várától megválni és az Erddy-
család, mint a kik már elbb is birták Körmendet és várát, 1562. évben
visszaveszik Tarnóczy András özvegyétl s fiától Körmendet, a várt a

toronynyal együtt 13,000 frtért.

1595. évben Erddy Tamás horvát bán s testvére eladja örök áron
Körmendet s a várt a toronynyal együtt Kanaházi Joó János septemvirnek
21,000 frtért. Sokáig sem bírhatta, mert az Illésházy-mozgalomban részt

vett. A királyi kúria 1 605-ben perbe fogta és elmarasztalta. A htlenség vét-

ségére fej- és jószágvesztést szabott ki büntetésül a törvény ; eimek
kikerülése végett felségfolyamodványt nyújtott be a királyhoz és már elle-

gesen, az ítélet közzététele eltt, Bécsben II. Mátyás, utóbb magyar király-

nak, fejéért váltságdíjul összes vagyonát és jogait, nevezetesen Körmend
várát s vagyonát felajánlotta; Balassa Borbála, Joó János özvegye
jogosan megtarthatta s elfoglalhatta Csabragh és Zythna várát, Körmend
azonban minden hozzátartozandóival a királyi fiskus kezére körült.

II. Rudolf 1606. július 6-án kelt adományozó okmánya alapján Körmend
várát, a hasonnev várossal együtt Batthyány Ferencz, m. kir. flovász-
mester és Sopronvármegye fispánja, a Dunántúli hadak fvezérének kezébe
adta.

Ezen idtl fogva Körmend városának története a legszorosabb össze-

függésben van a Batthyány-család történetével és sorsával Ezen fúri család

legfbb törekvése volt a város jólétét, vagyonosodását, iparát és kereskedel-

mét elmozdítani, e végre kieszközölték a magyar királyoktól a gyakori

vásárok megtartását, a polgárok számára különböz privilégiumokat szereztek

és maguk is adományoztak.

Privilégiumok Körmend a kiváltságolt városok sorába lépett ; igazolt polgárai nem
tartoztak vámot fizetni a magánosok birtokában lev vámokon. II. Rudolf

megersítette a Béla király által nyert szabadalmakat, mely a vámfizetés-

mentességet megadja. 1650. évben gróf Batthyány Ádám a körmendieket

szerzdés által biztosítja, hogy sem jobbágyi, sem tized-fizetést nem követel,

kivéve azon járandóságot, melyet a törökök legyzésére mindenkinek

fizetni kell.

1705-ben Lipót császár felmenti a Batthyány-család összes alattvalóit

minden állami fizetés alól az uralkodó házhoz való hséges ragaszkodásért

és kárpótlásul az okozott károkért.

1716-tól Körmend a Batthyány-család majorátusának székhelyévé lett

kijelölve, s ez idtl fogva a Batthyány-család gondoskodása a város

iránt még növekedett, ugy hogy Körmend felvirágzása és szépítése jórészt

a Batthyány-családnak köszönhet. Kevés város képes oly szabályos piaczol

s mindenütt egyenes vonalban lev utczákat felmutatni, mint Körmend

;

mindezt nagy anyagi áldozatok árán a Batthyány-család létesítette.

A lakosok iparosok, kereskedk, földmívelk s nagyszámú értelmiség.

A községben gzmalom, parkettgyár és magperget van ; az utcák villamos

világítással vannak ellátva.

Középületek Nevezetes középületek : a rom. kath. templom, mely a 16. század
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A KÖRMENDI BATTHYÁNY-VÁRKASTÉLY.

elején épült és 1590—1643-ig a hejybeli helvét hitvallásúak birtokában
volt, míg 1643-ban 'gróf Batthyány Ádám visszaadta elbbi birtokosainak.

E templomot Czinczendorf Fülöp bibornok 1731. évben magyarországi szent

Erzsébet tiszteletére fölszentelte és gyönyör oltárképét Velenczébl hozatta.

Az ág. ev. hitvallásúaknak szép uj temploma van, szép felszereléssel,

pompás orgonával és oltárképpel : „Jézus a kisdedek között". A helv.

hitvallásúak temploma 1788. évben épült s a múlt tizedben díszesen
helyreállítva, szószékkel és orgonával is felszereltetett. A zsidók imaháza
szintén díszesen van helyreállítva. Az isteni tiszteletet mindenütt magyar-
nyelven tartják. Nyilvános épületei közé tartozik a m. kir. honvédkaszárnya,
az adó- és sóhivatal, a mely a múltban több vármegye szükségletét látta

el, a jelenben pedig egész Vasvármegyét és Zalavármegyének nagy részét.

A ftér (Batthyány-tér) szabályos négyszög, mely egy ritka szépség
..Mária immaculata u

-szoborral van díszítve. A gránit-oszlop, melyen a szobor
áll, egy drb. 4 méter hosszú gránitk ; a szobrot herczeg Batthyány Fülöp
állíttatta, édes atyja végrendelete alapján. Utczái mindenütt egyenes irányban
húzódnak el, többnyire egymással egyenközen.

A járási fszolgabírói hivatal székhelye, van járásbírósága, telekkönyvi
hivatala, adóhivatala, csendrszakasz-parancsnoksága, három takarékpénztára,
közjegyzsége, pénzügyrsége, ipartestülete és ipariskolája, két olvasóköre,
kaszinója, 2 eezetgyára, sörháza és városi kórháza.

A község legkiválóbb épülete a herczeg Baithyány-Straltmann-esalád ^"ka/téíy
1"

tulajdonai képez régi, de díszes kastély a nagy angol kertben, gazdag fegyver-

tárral, melyben 1380-tól lógva minden ismert fegyvernem képviselve van.

Ritka érték nyereg-gyjtemény a török-korszakból, török sátorok, ágyúminták,

értékes könyvtár, ritka incunnabulumokkal 1460. évbl, Luther német

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. 9
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KBitvélyes.

Kszeg.

Küveskut.

Kristyán.

Kukmér.

Kulcsárfalu.

Kupfalva.

Kuzma.

Lakháza.

Langeck-
i reghuta.

Lantosfalva.

Lehomér.

Lrka.

bibliája és értékes képtár. Meglep az egyházi gyjtemény, mely a kath.

egyházban létezett és létez összes szerzetesek s apáczák ruházatát mutatja

;

gobelin-gyjtemény, felszerelt színház, természettani múzeum, gazdag level-

es okmánytár, visszamenve az Arpádházi korszakig, Imre király oklevele

a szt-gotthárdi apátság ügyében 1198., II. Endre király oklevele 1213.,

Manro Kristóf velenczei dogé levele Mátyás királyhoz 146.")., I. Ferdinánd

király kiáltványa 1527. évben a magyar néphez, 3 darab Cyrill-betkkel

irt ritka okmány, melyek azon utasításokat tartalmazzák, melylyel Mátyás.

király Batthyány Boldizsárt, mint a bosnyák Jaicza várának parancsnokai

s bosnyák bánt ellátta ; ilyen okmány mindössze 7 létezik és pedig 4 a es.

és kir. udvari és 3 drb a körmendi berezegi levéltárban.

Körtvélyes, nagy falu, 136 házzal és 034 németajkú lakossal. Vallásuk

r. k. és ág. ev. Postája ,helyben van, távírója Szt.-Gotthárd. Körjegyzségi
és körorvosi székhely. Ág. ev. temploma 1795-ben épült. Kriegsfeld nev
dljén gyakran találnak fegyverdarabokat, kardtöredékeket, golyókat stb.

Hitelszövetkezet is van a faluban.

Kszeg városával más helyen, külön foglalkozunk.

Köveskut, magyar község, 58 házzal és 461 r. kath. lakossal. Postája

és távírója Acsád. Csinos kath. temploma 1876-ban épült. Földesura a Sze-

r/edí/-család volt; a birtok jelenleg a Szegedy-féle hifbizomcmyhoz tartozik.

Kristyán, stájerhatárszéli nagy falu, 155 házzal és 1054 németajkú,

r. kath. vallású lakossal. Postája és távírója Gyanafalva. A lakosok hitel-

szövetkezetet tartanak fenn.

Kukmér nagy falu, 210 házzal és 1484 németajkú lakossal. Vallásuk

r. kath., ág. ev. és ev. ref. Postája helyben van, távírója Német-Ujvár.

Körjegyzségi székhely. A község már az Arpádházi királyok alatt virág-

zott. A reformáezió eltt fennállott régi kath. templomának helyét még most

is ..Kircheck •"-dlnek nevezik, az ..Alté Warte" nev dl pedig régente rhely

volt, Plébániája 1698-ban állíttatott vissza ; mostani temploma 1774-ben

épült. Kegyura Kottulinszky Teodóra grófn. A község birtokában van a

Nagy Lajos által 1345-ben, hamvazó szerdán kiállított és elveszettnek hitt

határszabályozási okmány. A lakosok önsegélyz egyesületet tartanak fenn.

Földesurai a Batthyányak voltak.

Kulcsárfalu kis horvát község, mely összesen 20 házból áll. R. kath.

lakosainak száma 135. Postája Szakmák, távírója Német-Szt.-Mihály.

Kupfalva, határszéli község Alsó-Ausztria felé, 39 házzal és 208 német-

ajkú, r. kath. vallású lakossal. Postája Pörgölin, távírója Léka.

Kuzma. Házszám 74, lélekszám 407. A lakosok vendek és németek,

vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája Fels-Lendva, távírója Szent-Gotthárd.

Földesurai a Nádasdyak voltak.

Lakháza, 41 házzal és 221 vend lakossal. Vallásuk r. kath. és ág. ev.

Postája Tót-Keresztúr, távírója Csákány. Földesurai a Széchenyi Nádasdy-,

Muray- és Fic/os-családok voltak.

Langeck-Üveghuta, házainak száma. 47, a lakosoké 256, akik, kevés

kivétellelj mind németajkúak és r. kath. vallásúak. Postája és távírója Léka.

Kath. temploma 1726-ban épült,

Lantosfalra házainak száma 57, a lakosoké 328. A községet r. kath.

vallású németek lakják. Postája Pörgölin, távírója Léka. Kath. temploma
1812-ben épült,

Lehomér, 60 házzal és 324 vend lakossal. Vallásuk r. kath. és ág. ev.

Postája Battyánd, távírója Muraszombat.

Léka egyike a legrégibb és Legnevezetesebb vasvármegyei községeknek.

198 háza van és 1305, nagyobbára németajkú lakosa van, akik vallásra nézve

túlnyomó számban r. katbolikusok. Postája és távirója helyben van. A köz-

ség a Gyöngyös patak mellett, a tervezett kszeg-aspangi vasútvonal mentén

fekszik. Van a községben posztókészítö-szövetkezet és gzfüréss ; a lakosuk to-
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vábbá dalárdát is alakítottak. A Paulai Szent Yincze szabályait követ
irgalmas apáczák társháza, körjegyzség és körorvos is van a községben.

Régente nagy posztóipara volt; még az 50-es években is majdnem 250 külföldi

posztómunkás dolgozott itt, azonban a most is fennálló posztókészit-szövet-

kezet már csak árnyéka a régi iparnak. Vdikai ( Gergely itt irta a Festetichek

birtokában lev u. n. keszthelyi kódexet 1522-ben és Roznak Márton

1789-ben Kszeg ostromát, német nyelven.

Itt van berezeg Eszterházy Pál egyik régi kastélya, ahol a nyár

nagyobb részét tölteni szokta. A kastély azeltt kolostor volt, melyet még
Nádasdy Ferenez gróf építtetett az ágostai szerzetesek számára, a kiket a XVII.

század közepén telepitett ide. A kastély mögött nagy terjedelm, szép park

terül el, melynek a vár felli része az egykori halastóval határos.

Plébániája a XIV. században már fennállott. 1336-ban a Szent-Ferencz-

rendiek bírták, 1650-tl 1820-ig az ágostaiak. A ferenczrendiek zárdája

1532-ben, a kszegi vár ostroma alkalmával elpusztult. Szép, impozáns kath.

temploma 1662-ben épült. Sírboltjában a Nádasdijak és az ezekkel rokon Dras-

koviehók pihennek; nevezetesen az 1671-ben lefejezett Nádasdy Ferenez és

neje Eszterházy Júlia. A templom oltárképét 1675-ben Kéry György csepregi

születés magyar fest festette.

Közvetlenül a község mellett, magas hegytetn állanak a hires lékai vár

romjai. A sok urat látott és sok vihart átszenvedett várnak, mely a stájer

határszélén fontos védelmi miszsziót töltött be, els okmányilag igazolható

ura 1200. körül Dana volt, utána pedig CháJc. Késbb a Németujvári grófok

birtokába került, azután

osztrák kézre jutott. Ró-

bert Károly alatt már

ismét magyar kézen van

és a Kanizsayák bírják.

A XV. században Ausz-

tria birja, míglen Mátyás

király 1483-ban vissza

nem foglalja. Azután is-

mét Ausztriához kerül

és késbb, a XVI. szá-

zadban, a Kanizsaiak-

hoz, míg végre Kanizsay

Orsolya révén a Xádas-

dyak birtokába jut és

azoké marad 1671-ig,

amikor Lipót király Esz-

terházy Pál nádornak

adományozza, akinek

utóda a vár jelenlegi 1u-

lajdonosa.

A várnak egyik még
Lakható és több szobából
és lerémbl álló részé-

ben van Huszty Ödön-
nek, a kitn ornitho-
logusnak és a várur-her-
czeg magántitkárának
rendkívül érdekes és ér- az Esterházy-kastély lékán.

Eszterházy-
kastély.

Léka
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Letér.

Liba.

Lipárt.

Lipócz

Lipótfalva.

Lovaszád.

Lödös.

Ludad.

Lukácsfa.

Lukacshaza.

Magasfok,

Magyar-Gencs,

Magyar-
Keresztes.

Magyar-Nádalla

Magyarlak.

tékes múzeuma, a mely mtárgyainak, régiségeinek, bútorainak, természet-

rajzi gyjteményeinek, stb. gazdaságánál és mbecsénél fogva egyike a leg-

ritkább és legnagyobb magángyjteményeknek. A muzeumot, melyet messze
vidékrl is sokan látogatnak, egész rendszeresen kezelik és vezetik.

Letér, 41 házzal és 240 r. kath. vallású, németajkú lakossal. Postája
Pörgölin, távírója Léka. Határszéli község Alsó-Ausztria felé. A kszeg-
aspangi vasút a község határát érinteni fogja.

Liba. Házainak száma 64, lélekszám 405. Lakosai r. kath. és ág. ev.

vallásúak és németajkúak. Postája Dobra, távírója Gyanafalva. Határában
fogják elvezetni a tervezett gyanafalva-muraszombati vasutat.

Lipárt csinos magyar község a Gyöngyös patak mellett, a szombat-
hely-rumi vasút mentén, 61 házzal és 513 r. kath. és ág. ev. lakossal.

Postája Nagy-Kajd, távírója Vép. Birtokosa a szombathelyi káptalan. Kath.
temploma a XVII. században épült.

Lipócz. Házszám 38, lélekszám 231. A lakosok horvát- és németajkúak,
vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája Strém, távírója Németujvár. Birtokos
gr. Batthyány Kristóf.

Lipótfalva, stájerhatárszéli község, 137 házzal és 842 r. kath. és ág.

ev. vallású, németajkú lakossal. Postája Kiczléd, távírója Pinkaf. A falu-

ban azeltt üveggyár is volt, melyet késbb vashámorrá alakítottak át.

Lovaszád községben 41 ház és 215 r. kath., németajkú lakos van. Pos-
tája Pinka-Mindszent, távírója Körmend. A Csikvölgy és a Strémvölgy itt

nyílik a róna felé. Földesura a jaáJci apátság volt.

Lödös, nagy falu, 260 házzal és 1729 magyar és németajkú lakossal.

Postája helyben van, távírója Fels-Eör. A község a Strém patak mellett

fekszik. Lakossága igen intelligens és szorgalmas ; 1826-ban már magyar
iskolája volt. Birtokosok az Erdödyek.

Ludad, magyar község, a Gyöngyös patak mellett, a szombathely-
kszegi vasút mentén. Házszám 48, lakosainak száma 318, akik vallásra

nézve r. katholikusok. Postája Nagy-Csömöte, távírója Kszeg. Kath. temp-
loma 1868-ban épült. Földesurai az Eszterházy herczegek voltak.

Lukácsfa kisvend község, összesen 11 házzal és 61 r. kath. és ág. ev.

vallású lakossal. Postája és távírója Mura-Szombat.

Lukácsháza, magyar község 27 házzal és 189 lakossal, akik nagyrészt
r. kath. vallásúak. Vasúti megállóhely. Postája Nagy-Csömöte, távírója Kszeg.
A Gyöngyös patak mellett, a szombathely-kszegi vasútvonal mentén fek-

szik. Határában számos kkori emléket találtak. A XV. században a

Garayalc voltak a földesurai, jelenleg Eszterházy Pál herczeg uradalma van
'itt. Itt született 1784-ben Horváth, akiváló orvos és tudományos író, aki a

magyar tudományos akadémiának els vidéki rendes tagja volt.

Magasfk, vend község 124 házzal és 707 r. kath. vallású lakossal.

Postája Fels-Szölnök, távírója Szent-Gotthárd.

Mayyar-Gencs, nagy magyar falu 193 házzal, 1564 r. kath. és ág. ev.

vallású lakossal. Postája helyben távírója Mez-Lak. A község a Csorna-

felé tervezett vasútvonal mentén fekszik és a körjegyzség és körorvos

székhelye. Lakosai önsegélyz-szövetkezetet és takarék- és segélyegyletei

tartanak fenn. Birtokosok a Károlyi-, Radó-, Hátzky-, Hertelendy-, Kisfaludy-

és 6ró>n&ós-családok, akiknek itt csinos úrilakuk van. A község határában

gazdag kbánya van.

Magyar-Keresztes. Házszám 58, lélekszám 310. Lakosai németajkúak,
vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája Német-Keresztes, távírója Csajta. A falu

a Pinkapatak mellett fekszik. Kath. temploma a XVII. századból való és

kfallal van körülvéve. A pornói wadalamhoz tartozott.

Magyar-Nádalla kis magyar falu 26 házzal és 193. r. kath. lakossal.

Postája Horvát-Nádalla, távírója Körmend. Vasúti megállóhely. Földesurai
a Batthymy herczegek volt.

Magyarlak, magyar község 104 házzal és 516 r. kath. lakossal. Postája
és távírója Szt.-Gotthárd.
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Magyarosa, 69 házzal,és 399 r. kath. és ág. ev. magyar lakossal. Postája
Viszák, távírója Csákány. Ag. ev. temploma 1862-ben épült. A község köze-
lében kolostor volt, mely a szt-gottbárdi csata alkalmával pusztult el.

Málnás. Házszám 41, lélekszám 222. Lakosai r. kath. és ág. ev. vallásúak
és túlnyomóan vendek. Postája és távírója Mura-Szombat.

Malomgödör, stájerhatárszéli község 91 házzal és 632 németajkú lakos-

sal. Postája Dobra, távírója Gyanafalva. Lakosainak nagyobb része ág. ev.

vallású. A dobrai uradalomhoz tartozott.

Máriafalva, 68 házzal és 489 németajkú r. kath.. ág. ev. és ev. ref.

lakossal. Postája Fels-Er, távírója Tárcsa. Szép góthikus kath. temploma

1469-ben épült ; Steindl Imre tanár restaurálta. A XVI. század elején az

evangélikusok és katholikusok felváltva használták. Mtörténeti szempontból

a templom elsrend emlékeink közé tartozik. A pécsi Zsolnay-gyár készí-

tette uj majolika f-oltár a magyar miparnak valóságos remeke. A község

határában barnaszénbánya van.

Mária-Havas stá-

jer határszéli község.

Van 62 háza és 372

németajkú r. kath. la-

kosa. Postája Szarvas-

lak, távírója Szt-Gott-

hárd.

Markusháza 41

házzal és 229 ág. ev.

és r. kath. vallású

vend, lakossal. Postája

és távírója Mura-
Szombat. Körjegyz-
ségi székhely.

MaroTcrét, házai-

nak száma 120, lélek-

szám 583. Lakosai
vendek, vallásuk r.

kath. Postája Fels-
Szölnök, távírója Szt.-

( rotthárd. Földesura
a gróf Batthyáiiy-csa-

lád volt.

Mártonhély (Martyáncz), régi község, mely a XIII. század elején már
virágzott. Van 66 háza és 422 vend lakosa; vallásuk r. kath. és ág. ev.

Körjegyzségi székhely. Plébániája a XIV. század elejérl való ; érdekes
góthikus temploma, a szentély déli oldalán lev góth bets, egykorú felirat

szerint, 1392-ben épült. A szentély ép részén láthatók Aquila János híres

középkori fest freskói ; .az ablakokat régi üvegfestmények díszítik. Plébániája
a XVIII. század elején az evangélikusok kezében volt. A templom kegyura
gr. Szápáry <íéza.

Mátyásdomb, kis vend falu 24 házzal és 161 r. kath. és ág. ev. vallású

lakossal. Postája Tót-Keresztur, távírója Csákány. Itt van a báró P«'//e?-család

szép és kényelmesen berendezett úrilaka.

Megyehida, magyar község a Gyöngyös patak mellett. A házak száma
50, a lakosoké 362. Vallásuk r. kath. Postája Peczöl, távírója Sárvár.

Min esc r a szép Körös patak völgyben fekszik. Van 82 háza és 470

németajkú r. kath. és ág. ev. vallású lakosa. Postája Borostyánk, táv-

írója Léka.

Mérem házainak száma 49. a Lakosoké 442. Lakosai horvátok és né-

metek, vallásuk r. kath. Postája és távírója Német-Szent-Mihály.Földes-
ura a gróf Batthyány-család volt.

Merse-Bdsö-Yót, magyar község a Marczal-csatorna mellett, a Csorna felé

vezet úi mentén. 82 háza és 536 r. kath. és ág. ev. vallású lakosa

MAGYAR-GENCS. KAROLYI ENDRE URILAKA.

Magyarósd.

Málnás.

Malomgödör.

Máriafalva

Mariafalvi
templom

Máiia-
Havas

Markusháza.

Marokrét.

Mártonhely.

Mátyásdomb.

Megyehida.

Mcncsér

.Mérem.

Mcrse-B>-l-'.-\ ál
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van. Postája Küls-Yát, távírója Kis-Czell. A lakosok fogyasztási szövetke-

zetet tartanak fenn. Földesurai a Yios- és JvW/'///-családok voltak.

Meszion Meszlen, 164 házzal és 687 magyar lakossal. Vallásuk r. katli. és ág.

ev. Postája helyben van, távírója Acsád. A rómaiak korából gyakran buk-
kannak itt leletekre, melyek közül egy faragott díszítésekkel ellátott k a

templom falába van illesztve. Katii, templomát az 1712-iki canonica yisitatió

is úgy említi már, hogy ..a régi katholikus hívek által építtetett." Ág. ev.

temploma 1786-ban épült. Iö9ö-ban és 1599-ben a községben megyegylési
tartottak. A község lakosai jótékony negyletét és olvasókört tartanak

fenn. A Meszlényi-család innen vette nevét.

Mezövar Mezvár, vend község, 171 házzal és 906 r. kath. és ág. ev. lakossal.

Postája Mártonhely, távírója Muraszombat. Kath. kápolnája 1891-ben épült.

Lakosai magyar olvasókört tartanak fenn.

;

A BÁRÓ MIKOS-KASTÉLY M1KOSDON (ziEREK VILMOS TULAJDONA).

Mikosd.

Bávó Mikos-
kastély.

Miske.

Mikosd tulajdonképen csak puszta, de külön felemlítést érdemel, mert

itt van a báró Mikos-íéle híres kastély és park, amely jelenleg Zierer Vilmos

földbirtokos tulajdona. A nagyszabású kastély egyike a vármegye legszebb

és legfényesebb úri lakainak. Berendezése pazar fény és építjének nagy

mizlésére vall. Drága faragott bútorai, nagyérték régi és újabb fest-

ményei egész vagyont képviselnek. Faragott szárnyajtóinak minden egyes

kilincse külön mintázott szobrászati munka. A nagy kiterjedés park és

a kastély fekvése elragadó szépség. A parkbejárattal szemben, mely maga
is magaslaton fekszik, magas dombtetn emelkedik a kastély; eltte nagy

kiterjedés tó terül el, míg a kastély hátterét 200 holdas, fallal körül-

vett sr erd képezi. A park is egyike a legszebbeknek fekvésénél és alko-

tásánál fogva, és szebbnél-szebb részletekben bvelkedik.

Mislcc, magyar község 96 házzal és 694 r. kath. és ág. ev. lakossal.

Postája Gércze és távírója Sárvár. Kath. temploma 1772-ben épült. Birtokos

berezeg Batthyány Fülöp. Földesura Erddy György gróf volt.
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Molna-Seecsd rábamenti magyar község, 7(5 házzal és 621 r. kath., Moina-SzecsSd

ág. ev. és ev. ref. lakossal. Postája Egyházas-Hollós, távírója Molnári. A
körjegyzség székhelye.

Molnári, magyar község, a Szombathelyrl N.-Kanizsa felé vezet vasút- Moinw.

vonal mentén. Házainak száma 75, a lakosoké 638. Vallásuk r. kath., ág.

ev. és ev. ref. Vasútállomás. Postája és távírója helyben van. A „Nagy- Moinárü apátság

Boldogasszonyhoz" ezímzett apátság, melyet tolnai Festetich György gróf

1857-ben alapított, itt székel. Jelenlegi apát Legáth Kálmán. Itt van gróf Kinsky Kinsky-kastéiy.

Zilenkónak nagyszabású, fúri ízléssel berendezett szép kastélya, mely 18 ló-

ben épült. A kastély körül szép park terül el.

Monyorókerék érdekes régi község, 82 házzal és 581 németajkú, r. kath. Monyorók:crék.

MOLNÁRI. GRÓF KINSKY ZDENKÓ KASTÉLYA.

és ág. ev. vallású lakossal. Postája helyben van, távírója Szombathely.

A körjegyzség és körorvos székhelye.

In van az Erdödyek híres, sok vihart átélt várkastélya, melynek egy Erd8d
t

^"taS

része még lakható állapotban vau és a család levéltárának egy részét

foglalja magában.

A várkastélyt monyorókeréki EUerbach 1400-ban építette. A fkapu fölött

lev ehronostichoii háromszor tünteti fel a vár utolsó helyreállításának év-

számát, az 1772-t, A chronosticon szövege a következ

:

(AE) TERN(AE) MEMORI(AE) POS(TE)

RITÁT I SACRYM.
DESOLATA FVI (IV) MHIS, PROSTRATAQVE POR(TAi. \>|VA)LI

TER HOC PATRIAE TRIST(IA) KATA PROBANT. AST ME POSSESSOR

VETERAN(AE) PRiAEiK ICIT (AR)C(IH)EROS IXS|(!(NI)S QVI BE(NE) DOTAT OPVS.

SPES SIT POSTERITAS BOTA CKRVVM QVANDO KATICÁT NOSTRATI STI

Pl PORT(IA) FACTA PAliiATi CV1MS ET sVi MPiTIHVS COlMDTIS AL.EXANDRII
ERD

1)11 DK HAT LOCAL1 MONYOROKEREK/S-C'R-M-INTI
Ml CONSILT TIT

111 voh az ország legrégibb nyomdáinak egyike, melyei az Erdödyek a •Mo
;;^™^

éki

XVI. században rendeztek be és hosszabb ideig tartottak romi. Erddy
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Moltolyád.

Mura-Csermely

Mura-Füzes.

Károly és Lipót grófok a község lakosait, illetve jobbágyaikat, már 1768-ban

felszabadították a jobbágyság alól.

A község futczáján még fennáll a pallosjog egykori emléke, a pel-

lengér. A kath. templom 1600. körül épült. A XVII. század végén megye-
gylést tartottak a községben. A lakosok takarék- és önsegélyz-szövet-

kezetet tartanak fenn.

Mottolyád, 70 házzal és 394 vend lakossal. Vallásuk r. kath. és ág. ev.

Postája Fels-Lendva, távírója Mura-Szombat.
Mura- Csermely, stájer határszéli vend község, 256 r. kath. és ág. ev.

vallás lakossal. Postája és távírója Mura-Szombat. Csinos kath. kápolnája
1897-ben épült.

Mura-Füzes. Házszám 47, lélekszám 279. Lakosai vendek és r. kath.
vallásúak. Postája Ferenczfalva, távírója Mura-Szombat.

AZ ERDDY-VÁRKASTÉLY MONYORÓKERÉKEN.

Mura-Petrócz. Mura-Petrócz, stájer határszéli vend falu, a Mura mellett. Házainak
száma összesen 20, lakosaié 135. Vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája

Ferenczfalva, távírója Muraszombat. A muraszombati uradalomhoz tartozott.

Mura-szentes Mura-Szentes, 45 házzal és 283 vend lakossal. Vallásuk r. kath. és

kevés ág. ev. Postája és távírója Muraszombat. A község a stájer határ-

szélen fekszik.

Mura-szombat. Mura-Szombat nagyközség Vasvármegyének és a muraszombati járásnak

délkeleti szögletében, közel Zalavármegye és Stájerország határához fekszik.

A városi jelleggel biró nagyközség székhelye a muraszombati járásnak és az

egész vendek által lakott területnek legnevezetesebb helye.

Mu
mMt°a

mljat ^ hagyomány szerint Bocskay István erdélyi fejedelem idejében

Muraszombat nem a mostani, hanem a szomszédos Battyánfalva község
és a muraszombati temet közt elterül emelkedettebb helyen feküdt.

Ezt megersíti, hogy a jelzett helyen szántás és ásás alkalmával gyakran
kfalak nyomára akadnak. Bocskay egyik vezére azonban, mivel a lakosság
seregének ellenállott, a községet felgyújtatta és porrá égette. Ennek a XVII.
század els éveiben kellett történnie, midn a Széchy-család jobbágyai lakták
Muraszombatot. Az új község azután a Szápáry-kastély körül épült fel,

mintegy védelmet keresve földesuránál az esetleges megtámadtatások ellen.

Régebben sokat szenvedett a Mura kiöntéseitl, mely szabályozatlan
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és szeszélyes folyó a muraszombati határt ma már megkíméli, de kiöntései

most is sok kárt okoznak a szomszédos muramenti községekben.

Lakóinak száma megközelíti a 3000-et. Lassú fejldése elszigetelt

fekvésének, gyárak, ipartelepek és különösen a vasút hiányának tulajdonít-

ható. Mura-Szombaton ez id szerint egy római katholikus, egy lutheránus

templomban és egy izraelita imaházban látják el a hivk lelki szükségleteit.

A lakosok túlnyomóan vendek és magyarok.

Mura-Szombat a járási szolgabírói hivatal, járásbíróság, adóhivatal, kir.

közjegyzség székhelye; van itt csendrörs, pénzügyrség, járási ipartestület,

van többféle egyesület, u. m. jótékony keresztény negylet, izraelita ifjúsági

és negylet, iparos és keresked ifjak önképz egylete, tzoltó egylet, gazda-

sági fiókegylet, dalegylet, kaszinó és katholikus kör. Van két takarékpénz-

tára, gzmalma, posta- és táviró-hivatala.

A pár év eltt 25,000 frt költségen épült járási közkórház, a modern

igényeknek mindenben megfelelen, 36 ágyra van berendezve.

A község két legnagyobb nevezetessége a katholikus templom és Szápáry szápáry kastély.

MURA-SZOMBAT. GRÓF SZÁPÁRY GÉZA KASTÉLYA.

Géza gróf régi kastélya. A nagyszabású, diszes kastély a város északnyugati

végén épült, a Regedé felé vezet út mellett s terjedelmes, szép parkjával a

város legfbb ékességét képezi.

Kiválóan szép góth-stü rom. kath. temploma a XLV. században épült;

most a kegyuraságot a gróf Szápáry-esalád gyakorolja,

Musmya. Házszám 52, lélekszám 203. Lakosai vendek ; vallásuk ág. ev. Musznya.

Postája Battyánd, távírója Mura-Szombat.

Nád községnek van 85 háza és 626 némeajkú, r. kath. és ág. ev.

vallású lakosa. Postája Kukmér, távírója Német-Ujvár.tBirtokosoka.Ba#%ára/ai;
és Jfontenuovo Alfréd berezeg.

Nádasd nagy magyar község, 207 házzal és 1403 r. kath., ág. ev. és

ev. ref. lakossal. Postája helyben van, távirója Körmend. A körjegyzség

székhelye. A Lakosok önsegélyz-szövetkezetet tartanak fenn. Régi plébánia;

kath. templema 1730-ban állíttatott helyre, migúj csinos temploma 1890-beD

épült. Kegyura Batthycmy-StraUmann Ödön berezeg. Valaha a Nádasdyák

toltak a földesurai, azután a Batthyányah.

Nádhút, stájer határszéli falu a Lapincs-patak mellett. A házak száma Ná.ikut.

90, a lakosoké, a kik németajkúak, 60S. Vallásuk r. kath. Postája Radafalva,
távírója Szt.-Gotthárd.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. 10

Nád.

Nádasd.
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Nádorfa. Nádorfa, 47 házzal és 261 vend lakossal. Vallásuk r. kath. és ág. ev.

Postája Tót-Keresztur, távírója Csákány. A község- házai szétszórtan feküsz-
nek. Lakosai, mint napszámosok, távoli vidékeket járnak be.

Nagy-Asszonyfa. Nagy-Asszonyfa régi nemesi község. Házainak száma 47, a lakosoké
3ö8. Népe magyar és vallása r. kath. és ág. ev. Postája Szombathely,
távírója Acsád. Kath. temploma 1600 körül épült. Földesura herezeg Esz-
terházy volt.

Nagy-Csömöie. Nagy-Csömöte magyar község a Gyöngyös patak mellett, a szombat-
hely-kszegi vasútvonal mentén. Össze van építve Kis-Csömötével, de
külön közigazgatási területet képez. Házszáma 69, lélekszáma 429, a kik ke-
vés kivétellel r. katholikusok. Postája helyben van, távírója Kszeg. Igen régi

község, a mely már a XII. században szerepelt, a mikor Chói-Mochia gróf
birtoka volt. 1433-ban Zsigmond király a CrorcZot-ai-családnak adományozta,
de késbb Ládoni István lett a birtokosa, A Chemethegek si fészke. A la-

kosok önsegélyz- egyletet tartanak fenn.
Nagy-Doiincz. Xagg-Dohncz, 81 házzal és 421 r. kath. vallású, vend lakossal. Postája

van, távírója Szent-Gotthard. Czinteremmel körülvett kath. temploma 1757-

ben épült. Földesurai a Nádasdyak voltak.
Nagy-Karasztos. Nagy-Karasztos, 29 házzal és 176 németajkú, r. kath. és ág. ev. vallású

lakossal. Postája Pinka-Miske, távírója Német-Szent-Mihály.
Nagy-Kücsk. Xa<ig-Köcsk magyar község, házainak száma 58, lakosaié 303. Vallásuk

]'. kath. és ág. ev. Postája Kis-Köesk, távírója Kis-Czell A XVI. században
virágzó református egyháza volt.

Nagy-Köiked. Xagg-Kölked', magyar község, 49 házzal és 412 magyar lakossal. Val-
lásuk r. kath. Postája Egyházas-Rádocz, távírója Körmend. Most építtetett a

kath. hitfelekezet csinos templomot. Földesurai a Zárka-, Hettyey-, Péchy- és

Lukács-családok voltak.
Nagy-Mákfa. Nngy-Máhfa, kis magyar falu a Csörnöcz patak mellett. Van 36 háza

és 281 r. kath. lakosa. Postája és távírója Vasvár.
Nagy-Medve?. Xagg-Mcdves. Házszám '133, lélekszám 698, a kik horvát és német-

ajkúak. Vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája és távírója Német-Ujvár. Bir-

tokos Batthyány Fülöp herezeg.
Nagy-Mizdó. Nagy-Mizdó, magyar község, 54 házzal és 384 r. kath. lakossal. Postája

Szarvaskend, távírója Körmend. Csinos, kath. temploma 1886-ban épült.

Földesurai a Festelich grófok voltak.
Nagy-Narda. Nagy-Narda házainak száma 75, a lakosoké 480, a kik mindannyian

horvátajkúak és r. kath. vallásúak. Postája és távírója Torony. Plébániája

1642-ben már virágzott. Temploma régi és kfallal van körülvéve. A rohonczi

uradalomhoz' tartozott.

Szf^MihTiy. Nagy-Német-Szt.-Mihály egyike a vármegye legnagyobb községeinek,

327 házzal és 2190 németajkú lakossal. Vallásuk r. kath., ág. ev. és ev.

ref. A szombathely-pinkafi vasútnak egyik legélénkebb forgalmú állomása.

Postája és távírója helyben van. A körjegyzség és körorvos székhelye. Itt

ömlik a Rumpód patak a Tankába. A község lakosai gerencsér -mun-

káikról ismeretesek és kiterjedt kereskedelmet folytatnak. Vásárjogot már

1565-ben nyertek II. Miksától ; a vonatkozó okmány a község birtokában

van. Lakosai magyar olvasó-kört tartanak fenn. Van takarékpénztára, ön-

segélyz-egylete, kaszinója és dalárdája. Plébániája 1565-ben már virágzott;

mostani templomai e században épültek. A község csinos és tiszta ; szép

nagy ftere van, több csinos emeletes épülettel.

Nagy-és-Kis- Nagy- és Kis-Paty, magyar község, öl házzal és 485 lakossal. Vallásuk
r. kath. és ág. ev. Postája Meszlen, távírója Acsád. Határában vaskori sir-

halom van és a rómaiak korából is gyakran bukkannak különböz leletekre.

Földesuraik a berezeg EszterházyaJc voltak.
Nagy-Pöse. Nagy-Pöse, a Gyöngyös patak mentén, a szombathely-kszegi vasút-

vonal mellett fekv magyar község, 25 házzal és 154 r. kath. és ág. ev.

lakossal. Postája Nagy-Csömöte, távírója Kszeg. Határában faragott római
köveket találtak. Plébániája L560-ban már fennállott. Kegyura herezeg
Eszterházy Pál.
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NAGY-UNY011. SÉNYI BÉI.A KASTÉLYA.

Nagy-Rákos magyar község a Zala, folyó mellett. Házak száma 45, lélek- Nagy-Rákos,

szám 501, vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája ri-Szt-Péter, távirója Csákány-

A körjegyzség székhelye. 1798-ban megújított templomának szentélye román
stíl, hajója góthikus.

Nagy-Sitke magyar község, 110 házzal és 1019 r. k. és ág. ev. lakossal. Nagy-Sitke.

Postája helyben van, távírója pedig Sárvár. Kath. temploma 1636-ban épült.

Kegyura felsbüki Nagy Sándor, kinek itt régi kastélya van. Határában római

sírok is vannak. Kis- és Nagy-Sitke közt egy a török idkbl származó oszlop

áll, mely most mint határjel szerepel.

Nagy-Taj. Házszám 67, Lélekszám 622. Lakosai magyarok, vallásuk. r. Nagy-Tiiaj.

kath. és ág ev. Postája és távírója Hah avar. Földesura a zalabéri Horváth-

család volt.

Nagy-Unyom a Perinl patak melleit fekv magyar község, 49 házzal és Nagy-unyom.

469 v. kath., ág. ev. és ev. ref. lakossal. Postája és távírója Kis-Unyom. Kath.

temploma állítólag a szombathelyi vár köveibl épült és nagyon régi. Sokan

ide teszik a szombathelyi vár helyét és a falu közepén lev fúrt alagút,

továbbá az a körülmény, hogy ásás vagy földhányás alkalmával gyakran

bukkannak régi, ezement keménység ragasszal összerótt és terméskövekbl

álló falakra, ez állítási valószínvé teszi. Itt van Sényi Béla földbirtokos

szép, kényelmesen berendezeti kastélya és csinos parkja,. A kastélyt 1842

körül Sényi Gábor építtette. Innen nyerte a Sényi-család predikátumát is. sényi-kastay.

Földesura az Akacs-asal&á volt, mely innen vette elnevel.

10
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Nárai.

Nemes-Csoó.

Nagy-zsennye. Nagy-Zsemn ye, rábamenti magyar község 4-9 házzal és 319 r. kath. és

ág. ev. lakossal. Postája Rum, távírója Mohiári. Kath. temploma 1801-bl való.

Békássy-kastéiy. Itt van Béhássy István földbirtokos régi, nagyon érdekes góthikus kastélya,

mely a hagyomány szerint a templomosok kolostárának épült. Tagozása, be-

osztása és alakja minden esetre azt bizonyítják, hogy eredeti rendeltetése nem
úrilak volt. Azeltt a báró Sennyey-, majd a Bet eredj-esnlád tulajdonát képezte.

Nagyfáivá. Nagyfáivá, 150 házzal és 1100 németajkú, r. kath. és ág. ev. vallású

lakossal, a gráczi vasút mentén fekszik és annak egyik megállóhelye. Postája

helyben van, távírója Szt-Gotthárd. Körjegyzségi székhely. A lakosok ha-

dastyán-egyletet tartanak fenn. A nagyfalvai régi kastélyban, az u. n.

.,Schlössli"-ben régente ezisztercziták laktak. Plébániája 1667-ben már fenn-

állott és templomát is akkor építették.

Nárai régi nemesi község, 152 házzal és 867 r. kath. és ág. ev. vallású,

magyar lakossal. Postája és távírója Szombathely. Határában római épület-

nyomokra, edényekre és érmekre bukkantak. A Nárayalc innen vették nemesi
nevüket. A nárai Szabó-esrd&d si fészke.

Nemes-Csoó egyike

a vármegye legrégibb

községeinek,melymá r

az skorban is lakott

hely volt. 68 háza van

és 361 ág. ev. és r.

kath. vallású magyar

lakosa. Postája hely-

ben van, távhója K-
szeg. A község határa

gazdag kkorszakbeli

lelhely, ele a rómaiak

korából is gyakran

bukkannak itt érdekes

emlékekre. A község-

rl már egy XIII.

századbeli okirat is

szól , mely szerint

akkoriban Choui Marion volt a földesura. Késbb, az idközben alapított

Puszta-Csoótól való megkülönböztetésül, a XVI. században már Nemes-Csoó

nevet visel és a Choui család is 1578-ban már Nemes-Choui néven szerepel.

Nemes-Csoó a reformáczió idejében, a vallási villongások alatt, fontos sze-

reppel bírt, egyike lévén a Vasvármegye részére kijelölt két artikuláris hely-

Ref. templom. nek. Rcf. egyház tápintézettel és latin iskolával volt összekötve. Ág. ev.

temploma 1784-ben épült, kath. temploma 1876-ból való.

Itt van budakeszi Weöres István csinos és ízlésesen berendezett urilaka

és szép nagy parkja. A kastély a kszegi hadgyakorlatok alkalmával a leg-

magasabb fejedelmi vendégeket látta falai közt.

A községben született 1724-ben Giesehe Detre Miklós, Kszegi Pál lel-

kész fia, kinek nevét a németek ferdítették el németesen. A XVIII. század

2-ik felében nagy szerepet játszott a külföldön, mint német tudós és költ.

Nemes-Dömaik. Nemes-Dömölk szintén egyike a legrégibb és legérdekesebb községeknek.

108 háza van és 879 ág. ev. és r. kath. vallású magyar lakosa. Postája és

távírója Kis-Czcll. A község a szombathely-gyri vasútvonal mentén fekszik.

1895-beu épült szép gzmalma, mely a kis-czelli Kemenesaljái gzmalom-
részvénytársaság tulajdona.

A NAGY-ZSENNYEI BÉKÁSSY KASTÉLY.
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Dömölki
templom.

A hozzá tartozó Pór-Dömöllcm alapították a Boldogságos Szz Máriáról Dömöiki apátság

ezímzett Szt. Benedek-rendi apátságot 1252-ben. Ma már az apátság elha-

gyatott, csak romjaiban él, miután az apátság központja Ivis-Czellbe helyez-

tetett át. Egy gazdasági major van csak a régi büszke épületek helyén ; északi

részén áll, szalmatetvel fedve, pajtának használva, az srégi templom, me-

lyet már csak az itt-ott még ép pillérek tartanak össze. Falai bell kopot-

tak, kopaszak; még a szentély hires .,Annuntiato"-képe is kivehetetlen s

csak néhány színes ruhaszegély, pár ki-kitün gothikus bet jelzi a törme-

lékek között a hajdani oltár helyét.

Nemes-Dömölknek a reformáczió alatt fontos szerepe volt ; református

egyháza, központja volt a kemenes-aljai reformáiczónak s mint késbbi

articularis hely, Nemes-Csoó mellett egyetlen református temploma volt, Ref. egyház,

a megyében, mely már a XVI. században keletkezett. Itt mködtek, mint

ref. lelkészek Perlahy Gábor, Hrabovszky Sámuel, Edvi Illés Pál, a magyar

tudományos akadémia tagja és Kiss János, a költ.

NEMES-CSOÓ. WEÖRES ISTVÁN URILAKA.

Nemes-Hollós

Nemes-Kis-
Medves.

E község a DömciZfe/-esalád si fészke és innen nyerte predikátumát

a Pick-család is. Földesurak a Marich-, Nos.zlopy- Dayovics-, Gyarmathy-,

Perlahy- és Doktories-családok.

Nemes-Hollós, magyar község, 56 házzal és 349 r. kath. ág. ev. és ev.

ref. vallású lakossal. Postája Egyházas-Hollós, távírója Molnári.
Nrmes-Kis-Medves, 73 házzal és 340 németajkú, r. kath. és ág. ev.

vallású lakossal. Postája és távírója Iíátót. Birtokos gróf Batthyány Zsigmond.
Nemes-Magasi nagy magyar község, a Csorna felé tervezett vasút Nemes-Magasi.

mentén, 237 házzal és 1142 ág. ev. és r. kath. lakossal. Postája helyben

van. távírója Kis-Czell. Lakosai köznemesek és nagy intelligentiával bírnak

;

már 1848 eltt kaszinójuk volt. Van önsegélyz egyletük, szövetkezeti mag-
táruk, a legrégibb tzoltó egyletük a vármegyében, dalárdájuk, 4 iskolát

tartanak fenn; ezek közül 1 r. kath., 2 ref., 1 izr. és egy kisdedóvót. A község

önként szabályozta vizeit és csapolta le mocsarait, miáltal nagy, mívelhet

területei nyert. Hí van a körjegyzség székhelye. Kath. temploma nagyon régi,

•áíx. cv. temploma pedig 1784-ben épült és kfallal van körülvéve A Magassy-

család innen nyerte predikumát. Birtokosok a Berzsenyi- és a Guoth-osalá,dok.
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Nemesd.

Német-Büks.

Német-Csencs.

Német-Cziklin.

Német-Gencs.

Német-
( i y i rót

Német-
Hidegkút.

Német-
Keresztes

Német Lö.

Ji
: met-Saroslak

Német-Siieci Sd

Nemesd. A házak száma 38, a lakosoké 238, akik csekély kivétellel ven-
dek. Vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája és távírója Mura-Szombat.

Német-Buks, 46 házzal és 224 r. kath. vallású, magyar és németajkú
lakossal. Postája Pinka-Mindszent, távirója Körmend. Földesura Batthyány
herczeg volt,

Német-Csencs a Strém patak mellett fekv község, 134 házzal és 824
németajkú, r. kath. és ág. ev. vallású lakossal. Postája Puszta-Szent-Mihály,
távírója Német-Ujvár. Kath. temploma 1787-ben épült. Birtokosa Batthyány
Fülöp berezeg.

Német-Cziklin, 53 házzal és 340 németajkú lakossal. Vallásuk r. kath.

és ág. ev. Postája és távirója Vas-Vörösvár. A Drumoly patak itt ömlik a

Szék patakba.

Német-Gencs szép nagy magyar község, 164 házzal és 1181 r. kath. és

ág ev. lakossal. A Gyöngyös patak mellett, a szombathely-kszegi vasútvonal

egyik megállóhelye. Postája helyben, távírója Szombathely. A falú összes

házai egyetlen hosszú utczát képeznek, melyen az országút vezet keresztül.

Plébániája és egyik temploma már 1676-ban fennállott, Kegyura herczeg
Eszterházy Pál. Szentkút nev kápolnája nevezetes búcsujáró-hely. Vizének
a néphit gyógyító ert tulajdonít,

Német-Gt/irt, gyön-
gyösmenti község, 69

házzal és 351 németajkú,
r. kath. vallású lakossal.

Postája Pörgölin, táví-

rója Léka vagy Fels-
Pulya, Kath. temploma
1836-ban épült.

Német-Hásos, 57 ház-

zal és 313 r. kath. és ág.

v. vallású, németajkú
lakossal. Postája Monyo-
ró kerék, távírója Szom-
bathely. Birtokosa gróf

Erdödy ( íyörgy.

Német-Hidegkút, stá-

jer határszéli nagy köz-
ség, 284 házzal és 1929

német-ajkú lakossal. Postája helyben van, azonban távírója Szent-Gotthárd.

Lakosai r. kath. és ág. ev. vallásúak és mindegyik felekezetnek van temploma.
Plébániája 1531-ben már virágzott, A kegyúri jogokat Kottulinszky Teodóra
grófn gyakorolja. A Rákóczy-féle felkelés idejében a községet elpusztították,

de újra leiépült,

Német-Keresztes, pinkamenti község 77 házzal és 402 németajkú, r. kath.

és ág. ev. vallású lakossal. Postája helyben van, távírója pedig Szombathely.
A körjegyzség székhelye. Plébániája és temploma már 1698-ban fennállott,

de az utóbbit, mely kfallal van körülvéve, 1780-ban átalakították.

Német-Lö házainak száma 148, lélekszáma 966. Lakosai németajkúak és

r. kath. és ág. ev. vallásnak. Postája Pornó, távírója Szombathely. A község
a, Pinkapatak mellett fekszik. Kath. temploma, mely nem a községben,

hanem attól mintegy negyedórányi távolságban áll, a XIV. században

épült. Harangját IV. Béla idejébl származtatják. Kegyura, gróf Erdödy
György.A lakosok gazdasági egyletet és, már 14 év óta, tzoltó-egyletei

1 ailanak fenn.

Német-Sárosiák. Itt ömlik a Sáros patak a Pinkába, Van 161 háza és

és 893 németajkú, r. kath. vallású lakosa. Postája Pinka-Mindszent, távírója

Körmend. A község határában fogják elvezetni a tervezett pinka-mindszent-

szombatbelyi vasútvonalat. Kath. temploma 1700 körül épült.

Német-Szecsd magyar község 47 házzal és 338 r. kath. és ev. ref.

vallású lakossal. Itt van dr. Szakáts Manó földbirtokos elegáns berendezés,

díszes urilaka és szép parkja. Földesurai a Dicnes- és Szecsödy-családok voltak.

NÉMET-SZECSD. SZAKÁCS MAKÓ URILAKA.
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Német-Szent-Grót nagy község, 153 házzal és 1029 németajkú, r. kath. Német-szent-

és ág. ev. vallású lakossal. Postája helyben van, távírója Német-Újvár. A ,:r"''

községben savanyúvíz-forrás van. A lakosok önsegélyz-egyletet tartanak

fenn. Itt van a körjegyzség székhelye. Egy régi kolostornak a nyomai is

láthatók itt és a plébánia levéltárában ide vonatkozó okmányok is találhatók;

ugyanitt érdekes, régi könyveket és krónikaszer feljegyzéseket is riznek.

Német-Ujvár kisközség a németujvári hegy lábánál, mely a Vasvár- Né t-tjvár.

megyét átszel hegyrendszerektl különvált vulkanikus kúp, hasonló a

gleichenbergi hegyekhez. A községnek 2003 lakosa van, ezek közt magyar
352, német 1594, horvát 35. A lakosság túlnyomó részben katholikns, neve-

zetesen 1695. Kivülök még 79 evangélikus, 10 református, 219 izraelita lakik

a helységben. Az aránylag nagyszámú izraelita lakosság magyarázata abban
áll, hogy egyike azoknak a helyeknek, melyekben letelepedésük meg volt

engedve s egyházat szervezhettek akkor, midn például a megye székhelyén

sem volt szabad letelepedniük. A községnek postaállomása van, a vasúttól

azonban távol esik ; legközelebbi állomása Körmend. A Ferenczrendieknek

kolostoruk van itt.

NKMET-UJVÁR.

Nevezetessége a. történetben oly nagy szerepet játszott vára, mely a Németujvári vár.

hegy ormát koronázza s moly a Batthyányak birtokában van. A festi fek-

vés vár részben ma is ép és lakható; nemkülönben épségben áll messzire

ellátszó temploma, melynek tornyát ujabb idben átalakították. A várban

rendezik a Batthyányak gazdag gyjteményét, mely múzeum fleg hadtör-

téneti szempontból érdekes emlékek megtekintésre méltó kincsesháza lesz.

A vár helyén eredetileg kolostor állott. 1157-ben, II. Géza, uralkodása
alatt építtették az akkor Kijzen, vagy Kuzen nevet visel hegyormon (a honnan
a nemei Güssing nevel kapta a helység). Az épít Wolfer fiától III. Béla
elvette a monostori és királyi várrá alakította át, melyet Demeter Comesnak
adományozott. Majd Móricz tárnokmester lett parancsnoka s ekkor nyerte
fontosságát, amennyiben feladata lett a Stájerországból történhet betörések
feltartóztatása. A Németujvári grófok, fleg a tatárjárás után, rémei lettek nem-
csak Vasvármegyének, de a királyoknak is. a mint azt a vármegye történe-
tének lapjai bizonyítják; IV. Lászlónak. [II. Endrének és Róbert Károlynak
hatalmas ellenfelei voltak, de Róbert Károly vezére, Köcski Sándor elfoglalta Ne-
mei l ljvárt, azután két izben megtörte Németujvári András és János testvérek ha-
talmát, a nélkül, hogy szinte hódolásra birta volna ket, meri meginl csak meg-
kísértették a pártütést, a miben a szomszéd Ausztria herczegei támogatták ket.
1459-ben l "j lak \ Miklós erdélyi vajda tulajdonában találjuk a várat. Itl gyltek

se ez évben a Mátyás királylyal elégületlen furak s megválasztották III.

Frigyest,a ki Bécs-Ujhelj enmegis koronáztatá magát, s mint tudjuk, csak hosszú
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Nemetlak.

Ncudóhepy

Nic/k.

Nygér.

harczután adta ki Mátyásnak a koronát. 1524-ben II. Lajos Ujlaky Lrincz halála

után Batthyány Ferencznek adta a várat, mely azóta állandóan a Batthyány-
család kezén maradt. A Batthyányiak pártfogása mellett állítottak föl 1582-ben
nyomdát a várban, mely azonban alig mködött egy évtizedig. 1683-ban,
Németujvár Batthyány Ádámmal és Kristóffal Tökölynek hódolt ; ugyanitt

gyltek össze a vasvármegyei kuruczok. A Batthyányak azonban Bécs föl-

mentése és a törökök visszavonulása után csakhamar visszatértek a király

pártjára. A Rákóczy-szabadságharcz alatt Batthyány Ádám örököse, Ferencz
megtartotta Német-Ujvárt a királynak, noha a vasmegyei nemesség nagy
része Rákóezyhoz csatlakozott.

A várba magába három kapun lehet bemenni, inig a vár udvarára érünk
;

innen egy negyedik kapu düledez falakon át a vár még használhatóbb ré-

szébe vezet,

Az els kapu felett e fel-

irat olvasható :

C. C. D. B. 1572.

A várudvaron ágyú van e

felirattal

:

1647. C. A. D.-B.

A várudvar nyugati olda-

lán kis szllkert van. A negye-
dik kapuhoz nagy szabad lép-

cs vezet. Még épen áll a vár-

kápolna, érdekes régi oltárával

és orgonájával ; a nagyterem a
Batthyány-család fejeinek élet-

nagyságú képeivel. Szemben vele

van a fegyverterem. A torony-

ban érdekes régiségeket riznek

;

bútorokat, edényeket, képeket.

Igen érdekes Luthernek egy
arczképe abból az idbl, mikor
a nagy reformátor Wartburgban
tartózkodva szakállt viselt.

A várhegy alján áll a gróf

Draskovich-es&lád csinos nya-

ralója, Német-Ujvár mezváros
meg félkör alakjában fekszik a

hegy körül.

Németlak., 48 házzal és 358
r. kath., magyar és németajkú
lakossal. Postája Nagyfáivá, tá-

vírója Szent-Gotthárd. A köz-
ségben téglagyár van.

Neudólie.fiu 98 házában <>30

németajkú, r. kath. vallású la-

kosa van. Stájer határszéli község, melyben gróf Herberstein Zsigmond
stájerországi birtokosnak kastélya és a vorraui Augusztinus-szerzetnek nagy
pinczéje van. Birtokos berezeg Batthyány Fülöp. Á község postája Stiuáez,

távirója Szent-kílek.

Niczk, magyar község, 94 házzal és 660 r. kath. és ág. ev. vallású

lakossal. Postája és távírója Répezelak. Itt válik külön a Kis-Rába a Rábától.
A község már 1328-ban mint „Eghazas NyckA

szerepelt. Plébániája XIV.
századbeli, mostani temploma 1786-ban épült és czinteremmel van körülvéve.

A község már a XVIII. század közepén jól berendezett iskolát tartott fenn.

Földesura a niczki Niczl //-család volt, amely innen nyerte predikátumát.
Nygér, 92 házzal és 648 r. kath. magyar lakossal. Postája van, de

távírója Sárvár. Plébániája 1698-ban már létezett. (íóthikus temploma 1741-ben
épült. Lakosai a földrní velsen kívül szllmíveiéssel is foglalkoznak. Az
ikervári uradalomhoz tartozott.

A NÉMETUJVÁRI VÁRBÓL (öZV. GRÓF BATTHYÁNY

BÉLÁNÉ KASTÉLYA).
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Nyúlfalu, kis község a Strém patak mellett. A házak száma 27, lakosai Nyuifaiu.

horvátok és számuk 164. Vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája és távírója

Német7Ujvár. Birtokos herczeg Batthyány Fülöp.
O-Hodász. Házszám 50, lélekszám 316. Lakosai r. kath. vallású horvátok. ó-Hódász.

Postája Város-Hodász, távírója Rohoncz. A falu házai szétszórtan, hegy-
oldalon fekszenek. Földesura a Batthyány-csíúM volt.

O-Szalonak, 93 házzal és 573 németajkú, r. kath. és ág. ev. vallású ó-szaionak.

lakossal. Postája és távírója Szalonak.
Ó-Bér, nagy falu, 205 házzal és 1300 németajkú, r. kath. és ág. ev.

vallású lakossal. Postája és távírója Szent-Elek.

Ólad már az skorban is lakott hely volt. Határa gazdag k- és vas-

kori leihely és itt vonul el a római vízvezeték is. Van 103 háza és 756 r. kath.

és ág. ev. vallású, magyar lakosa. Vasúti megállóhely a szombathely-pinkafi
vasút mentén. Távirója helyben van, de postája Szombathely. Itt van Ernuszt Emuszt-kastéiy.

Kelemen földbirtokos, Vasvármegye volt fispánjának és volt orsz. kép-
viselnek nemes ízléssel berendezett nagyszabású, kényelmes kastélya és ter-

jedelmes, szép parkja.

O-Bér.

Olad.

A GRÓF DRASKOVICH-KASTÉLY NÉMF.T-TJJVÁROTT.

Oláh-CziHin. Házszám 56, lélekszám 462. Lakosai horvátajkúak, vallásuk oiah-cakim

r. katholikus. Postája és távírója Vörösvár. Birtokosok az Erddyek.
Olaszfalu, 109 házzal és 724 r. kath. vallású, németajkú lakossal. Postája olaszfalu.

Nagyfáivá, távírója Szt.-Grotthárd. A szentgotthárdi uradalomhoz tartozott.

Oloszha, nagy magyar község 125 házzal és 941 r. kath. és ág. ev. oioszka

vallású lakossal. Postája Fels-Oszkó, távírója Oszkó. Kath. temploma 1797-ben
épült. Birtokosai gr. Eestetich Tasziló és a szombathelyi káptalan.

Ondód, 107 bázzal és 616 magyar lakossal. Vallásuk r. kath. és ág. ev.

Postája és távírója Torony. A község határában kkorszakbeli emlékeket
találnak. Földesura a Láky-csaláá volt.

Orbánfalu házainak száma 59, lélekszáma 364. A lakosok r. kath. és

ág. ev. vallásúak, németajkúak. Postája Strém, távirója Németujvár. Birtokos

berezeg Batthyány Fülöp. Határában fogják elvezetni a tervezett körmend-
németujvári vasútvonalat.

Ostfi-Asszonyfa régi nevezetes község, 275 házzal és 1709 r. kath. és Oata-Asszonyfa

ág. ev. vallású, magyar lakossal. Vasúti állomás, posta és távíró helyben.

Körjegyzségi és körorvosi székhely. Az Ostffyák si fészke. Itt volt az Ost- ostrry-vár.

flyak vára is, mely a jelenlegi templom körül állott, ma azonban már csak

árárkok egy része és a vár kútja Látható. A mostani templom, melyet a

XVII. században alakítottak át, volt a vár-kápolna. Itt van Ostffy Miklós szép,

Magyarország Vármegyei és Városai: Vasvármegye. 11

Ondiul.

Orbánfalu.
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ERNUSZT KELEMEN KASTÉLYA ÓLADON.

Ottóháza.

Óvár.

Ölb.

rállás.

Órfalu

üsttfy-kastéiy. kényelmes, régi kastélya is és itt rzik az Ostffy-család levéltárának egy részét.

A községben továbbá özv. Takách Lajosné és a Fwfos-család csinos emeletes

úrilakai is. Birtokosok az Ostffy- és a TTeóVes-családok. A község, az Ostffy-

család és a vár történeti szereplésérl egyebütt van szó. Földesurai az

említetteken kivül a Kisfaludy-, Török- és Gömbös-családok voltak.

Ottóháza, vend község, 75 házzal és 489 r. kath. és ág. ev. vallású

lakossal. Postája Tót-Keresztúr, távírója Csákány. A község házai szétszórtan

vannak építve. Lakosai mint napszámosok, távol vidéken keresik kenyerüket.

Óvár érdekes régi község a Vashegy alján, a Pinka patak és a

szombathely-pinkafi vasút mentén, mely itt veszi fel magába a Hadász

patakot. Házainak száma 83, lélekszáma 521, lakosai németajkúak, vallásuk

r. kath. és ág. ev. Távírója helyben van, postája Sámfáivá. Határa a

vaskor, bronzkor és középkor gazdag lelhelyét képezi. Régi, román stil

templomában egy 1628-ból származó szép mv ezüst kelyhet riznek. A
templom körül régi, nagy és ers épület nyomai látszanak, a melyek egy

Mátyáskorabeli várkastély maradványai. A község lakosai kiterjedt szll-

és bortermelést znek. Határában gazdag Kbánya van.

Ölb régi nagy magyar község, 127 házzal és 1120 r. kath. és ág. ev.

lakossal. Postája Alsó-Szeleste, távírója Acsád. A község „Ighazas liba" név

alatt már 1327-ben szerepel. Kath. temploma a XITL századból való ; kegyura

gróf Festetich Andor. Földesurai a szentgyörgyi Horváthók voltak.

rállás, 158 házzal és 974 r. kath. és ág. ev. vallású németajkú lakossal.

Postája helyben van és távírója Vörösvár. Birtokosok az Erddyek.

Órfalu házainak száma 49, lélekszáma 289. Lakosai vendek, vallásuk

r. kath. és ág. ev. Postája Tót-Keresztúr, távírója Csákány.

ri-Szent-Márton, 42 házzal és 301 németajkú, r. kath és ág. ev. vallású

lakossal. Postája és távírója Fels-Eör. Plébániája 1698-ban állíttatott vissza.

Kegyura gróf Erddy Gyula, Földesura az Erdödy-család volt,

ri-Szent-Péter régi snemes magyar község, 221 házzal és 1105 r. kath.

ref. és ág. ev. lakossal. Postája helyben van, távírója Csákány. A

Öri-Szt. -Márton.

Öri-Szt -Péter.

ev.
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Zala folyó mellett fekv község volt hajdan az rség fhelye. Itt van a kör-

jegyzség székhelye. Lakosai, kiknek egy része mszövészettel foglalkozik,

takarékpénztárt is tartanak fenn. Plébániája már 1200. körül keletkezett

;

kath. temploma a XIV. században épült és kfallal van körülvéve. Refor-

mátus egyháza a XVII. században keletkezett és temploma a múlt század

végén épült. Határában a rómaiak idejébl nagyobb telep volt. Van itt

kisebb szövgyár, téglagyár és szikvízgyár.

ri-Sziget régi rségi nemes község. Van 77 háza, lélekszám 381,

akik mind magyarok. Vallásuk ág. ev. és kevés r. kath. Postája és távírója

Vörösvár. Ág. ev. temploma 1825-ben épült.

ri-Sziget

AZ OSTKFY-KASTÉLY OSTFI-ASSZONYFÁN.

zgödör, 85 1 iázzál és 541 r. kath. vallású horvátajkú lakossal. Postája özgüdör.

Német-Szt.-Grót, távírója Német-Ujvár. Lakosainak nagy része Alsó-Ausztriába
megy napszámba.

Pácsony magyar község 79 házzal és 741 r. kath. és ág. ev. lakossal. Pácsony.

Postája Fels-Oszkó, távírója Oszkó. A község a Szombathelytl Kanizsa-
felé vezet vasútvonal mentén van. Birtokosa a szorQhathélyi káptalan.

Pálfa-Mártonfa házainak száma 102, lélekszám: 765. Lakosai magyarok, Páira-Mártonfa.

vallásuk r. kath. és ág. ev. A község a Kis- zellrl Sümeg felé vezet
vasútvonal egyik megállóhelye. Postája és távírója Jánosháza. Kath. tem-
ploma L700. körül épült. Mártonfán régi kastély van, melyet a gróf Révay-
család építtetett, mikor még e család volt a község f( Idesura. Késbbi földes-

urai a Nagy- és Takács-családok voltak.

Pálheyy, 46 házzal és 260 r. kath és ág. ev. vallású vend lakossal. Pálhegy.

:.i Bodóhegy, távírója Mura-Szombat.
Pálmafa, Lendvamenti vend község, 47 házzal és 262 ev. lakossal. Postája

tóhegy, távírója Mura-Szombat. Itt omlik a Bodó patak a Lendvába.

11*

I 'almafa
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Pankasz

Pápócz.

Pápóczi perjelség

és prépostság.

Patafalva.

Peczöl.

Peczöli apátság

Péntek falu.

Perenye.

Peresió.

Permise.

Péterhegy.

Pet-Mihályfa.

Petfa.

l'inka-

JMindszcnt.

l'inka-Miske.

Pinkaf.

Pankasz snemes rségi község, 90 házzal és 470 legnagyobb részben
ev. ref. vallású, magyar lakossal. Postája Ori-Szt.-Péter, távírója Körmend.
A község határában téglagyár van. Földesurai a Batthyány grófok voltak.

Pápócz régi érdekes lábamenti magyar község, 196 házzal és 1333

r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája helyben van, távírója Ostfi-Asszonyfa.

Plébániája a Szent-István által alapított plébániákhoz tartozik és mellette

már 1371-ben iskola is volt. Gelsei Csap Margit itt alapította 1363-ban a

Boldogságos Szz-Máriáról czímzett pápóczi perjelséget, a Szent-Agoston

rendi remeték számára, két évvel késbb pedig a pápóczi prépostságot. Itt

volt gelsei Csap Margit szép kastélya, nagy halastava és az általa épített

kath. templom is, melyek azonban a mohácsi vész alatt mind elpusztultak.

Templomát 1783-ban újították meg. Szép góthikus kápolna is van a község-

ben. 1403-ban itt gyzték le Garay és Stibor vajdák Nápolyi László seregét.

A község a körjegyzség székhelye.

Patafalva, 108 házzal és 805 németajkú, r. kath. és ág. ev. vallású

lakossal. Postája Vas-Körtvélyes, távírója Szt.-Gotthárd. Kath. kápolnája
1842-ben épült. Földesurai a Batthyány berezegek voltak.

Peczöl. Gyöngyösmenti magyar község, 114 házzal és 945 r. kath. és ág.

ev. vallású lakossal. Postája helyben van, távirója Sárvár. Itt ömlik aKozár
patak a Gyöngyösbe. Körjegyzségi székhely. A lakosok katholikus olvasókört

tartanak fenn. A községben Szent-Benedekrendi apátság van, mely 1 532. eltt

a jaáki apátsággal volt egyesítve, azonban a törökök elpusztították. Javai az

Ellerbach, késbb az Erddy-család birtokába jutván, ez alapította a „Kisasz-

szonyról, az angyalok királynéjáról" czímzett jelenlegi peczöli apátságot. Katii-

temploma a múlt század végén épült.

Péntekfalu magyar község, 67 házzal és 581 r. kath. vallású lakossal.

Postája és távírója Sárvár, melylyel majdnem össze van építve. A község
határában fogják elvezetni a Sopron-Löv felé tervezett vasútvonalat.

Perenye, 115 házzal és 818 r. kath. vallású, magyar lakossal. Postája
Német-Gencs, távírója Szombathely. Kath. temploma 1756-ban épült. Föl-

desura a Batthyány-estüád volt.

Perestó. Lendvamenti község, 109 házzal és 605 r. kath. és ág. ev. val-

lású vend lakossal. Postája Szarvaslak, távírója Szt.-Gotthárd. Katholikus
temploma a XVI. században épült. Kegyura gróf Széchenyi Tivadar Hatá-
rában fogják elvezetni a tervezett gyanafalva-muraszombati vasútat.

Permise kis vend község, 39 házzal és 207 r. kath. vallású lakossal.

Postája Istvánfalu, távírója Szt.-Gotthárd.

Péterhegy, 78 házzal és 426 r. kath. és ág. ev. vallású, vend lakossal.

Postája Tót-Keresztúr, távírója Mura-Szombat. Kath. temploma a XVI. szá-

zadban épült, evangélikus temploma uj. Itt van a körjegyzség székhelye.

Pet-Mihályfa, régi nemesi magyar község, 65 házzal és 444 r. kath.

és ág. ev. vallású lakossal. Postája Andrásfa, távírója Gyrvár. Kath. tem-
ploma nagyon régi idkbl való. Földesura a Festetich-es&iíid volt.

Petfa, 44 házzal és 225 ág. ev. vallású, vend lakossal. Postája Tót-

Keresztúr, távirója Csákány.
Pinka-Mindszent, Pinkamenti magyar község, 119 házzal és 791 p. kath.

és ág. ev. vallású lakossal. Postája helyben van, távírója Körmend. Itt van
a körjegyzség székhelye. Lakosai kaszinó-egyletet tartanak fenn. Plébániája

1698-ból való; temploma 1790-ben épült. A kegyúri jogokat Mária Terézia

Dorottya fherczegn gyakorolja A község határában vezetik el a tervezett

körmend-németújvári vasútvonalat. A pornói uradalomhoz tartozol 1.

Pinka-Miske, 111 házzal és 634 r. kath. és ág ev. vallású, németajkú
lakossal. Távírója Német-Szent-Mi hály, postája helyben van A körjegyzség
székhelye. Plébániája 1654-ben már virágzott. Földesura az Erdödy-
család volt.

Pinkaf nagyközség Vasvármegyének s egyúttal Magyarországnak is

teljes éjszaknyugati végpontján fekszik, a hol Alsó-Ausztria és Stiria Magvai-

t
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ország határai összeszögellenek. 2845 tisztán német ajkú, de kifogástalanul

hazafias érzelm lakost számlál, mely kétharmadrészben róm. kath.
;
egy-

harmadrészben ág. evang. vallású.

Pinkaf környékén, a fenyvesek srjében és bokrai közt egész csopor- Pinkaf múltja.

tozatait lehet találni a bemohosult s helyenkint izmos fákkal bentt srégi
római síroknak, melyek ásatások alkalmával igen érdekes leletekkel jutal-

mazták már nem egyszer a fáradalmat.

Stájerország történetének irói (Mucher és Gebler) Hartberg és Fried-
berg környékének viszonyait festve a 10— 11. századból, felemlítenek oly
nevet is, melyet némi kis merészséggel Prukafeldrl Pinkafeldre is át lehet

idomítani. De történelmi alapossággal Pinkafrl csak az 1 289-iki évbl lehet
szólni, midn Pinkaf is elfordul azon 34 helység közt, melyet Albrecht
osztrák herczeg Kszeg várának bevétele után a legyzött Henrik és Iván
némétujvári grófoktól elvett. így tehát a meghódított 34 várral és községgel
együtt Pinkaf is Ausztriához lett csatolva.

De miután ekként Kszeg, Német-Ujvár, Borostyánk, Szalunak és

Sopron várainak elestével Kun Lászlónak terve szerint a tulhatalmas és

zabolátlan Némétujvári grófok ereje idegen kéz által meg lett törve, III.

Endre király a reá szállott birodalomnak elszakított *; részeit ismét vissza-

követelte.

Albrecht látva, hogy
a túlernek ellen nem
szegülhet, a szerzdést
amagyarkirálylyal Hein-
burg mezségén 1891.

aug. 28-án csakugyan
megkötötte. Ennek ér-

telmében az elidege-

nített határszéli részek

az országhoz visszacsa-

toltattak, köztk Pinkaf
is, de vára leromboltatott.

Ezentúl Pinkaf, mint
Borostyánk várának

tartozéka szerepel és so-

kat is kellett idrl-idre
ezen alárendelt szerepében
határvillongások is járultak

Nagy Lajos király 1346-ban Pinkafnek többféle szabadalmat biztosi- szabadalmak.

tott és ismét 1373. aug. 1-én János plébános és Henrik biró által felterjesz-

tett kérelem alapján, a betör osztrákok betöréseibl származott nyomor
enyhítésére 7 évi adómentességet biztosított. Ezen kedvezményekhez járult

ínég, hogy Kanizsay Miklós 1317-ben Pinkaft a gylölt Borostyánktl
függetlenítette, miáltal Pinkaf önálló bíróságot nyert.

Erzsébet királyné alatt 1440-ben Pinkaf egyéb véghelyekkel III. Fri-

gyesnek ln zálogosittatott el, melyeket Pinkafvel együtt V. Lászlónak
kellett ismét véres háborúk árán visszaszerezni. A Kanizsay-család 1452. körül

kihalván, birtokai, s igy Pinkaf is, a királyi fiskusra szállt. Mátyás király,

mint ilyeneket III. Frigyesnek elzálogosította a korona kiváltásáért s így
egyebek között Pinkaf is Ausztria kötelékébe került ismét.

Pinkaf annaleseiben nevezetes az a csata, mely a város közvetlen

közelében 1459. április 11-én I. Mátyás és III. Frigyes seregei közt vívatott.

1529-ben Pinkafnek igen sokat kellett szenvcchiie Ibrahim portyázó

seregeitl, kivált midn délnek kanyarodva, Friedbergbl Pinkafn át Budára
vonult ; de még inkább 1532-ben, midn a Kszegtl szégyennel vissza-

vonuló Szulejmán seregei földig lerombolták. Pinkaf akkor osztrák kama-
rális birtok lévén, V. Károly és I. Ferdinánd császár egy 16 mázsás és máig
i^ használatban lev harang adományozásával iparkodtak enyhíteni a nép
nyomorán.

A romjaiból fölépült városka régi szabadalmait I. Ferdinánd 1551-ben

RÉSZLET ROHONCZBÓL-

az elbbitl trnie, a mihez még az örökös
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ismét helyreállítá ; majd ismét II. Miksa 1567. jul. 4-én, II. Rudolf 1 580.

okt. 12., II. Mátyás 1610. jan. 26-án s végül Lipót 1696. aug. 20. és szept.

9-én ismételten kiállított okmányok alapján eme kiváltságokat részint meg-
ersitették, részint ujabbakkal gyarapították. Ezekhez tartozott az általános

vámszabadság és a pallosjog is.

A bécsi kamara a borostyánki uradalmat s vele Pinkaft is 1601-ben
Königsberg Lajos bárónak zálogosította el 8000 forintért, kitl ismét vétel

utján és tetemes tatarozások foganatosítása után Königsbergi Ehrenreich
Kristóf báró birtokába ment át 48,559 forintért. Kétszáz évnél tovább forgott

KÉSZLET PINKAFBL (a Fü-UTCZa).

igy Pinkaf idegen kézen, elszakítva az anyaországtól, midn ugyancsak
Ehrenreich bárótól 1664. jul. 28-án, szabadalmainak épségben tartásával, gróf

Batthyány Ádám birtokába ment át. De még a Batthyányak hatalmas keze

sem volt képes Pinkaft minden bajtól megvédeni. Már 1683-ban az ellenséges

indulatú osztrák szomszédok Pinkaft két izben is, t. i. aug. 20-án, majd
ismét szept. 9-én kirabolták.

Nevezetes az a per is, mely Pinkaf és akkori ura, Batthyány Zsigmond
közt keletkezett az által, hogy utóbbi a város elöljáróságával 1700. febr.

11-én egy kötelezvényt íratott alá, melynek értelmében a lakosság minden
egész udvar után 12 frtot, egy fél után 6 frtot és egy negyed után 3 frtot

lett köteles fizetni. Midn ez alakosságnak tudomására esett, felriadt és teljes

erejébl tiltakozott ellene, hivatkozva si szabadalmaira és arra hogy az

elöljáróság senkitl felhatalmazást e szerzdés megkötésére nem nyert. De
az uraság, hivatkozván az okmányra, erszakhoz nyúlt. Az ellenszegül
polgárság közül sok 40—50 botot is Mállott, de nem fizetett. Csak 1736-ban
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vetett véget eme pernek a hétszemélyes tábla, még pedig a pinkafiek
elnyére.

Említésre méltók még azon tüzesetek is, melyek Pinkaft 1736. június
21-én, azután ismét 1817. febr. 2-án majdnem egészen elhamvasztották. Az
utóbbi gyászeset emlékére a nevezett napon máig is ünnepélyes isteni

tisztelet tartatik.

Pinkaf lakosai kizárólag iparral foglalkoznak ; a községben egyetlen Pinkaf jelene.

földmives sem lakik. A gazdálkodás itt csak mellékes foglalkozás. Kép-
viselve van itt minden iparág ; legkiemelkedbb mégis a posztóipar, mely

körülbelül 60 családot foglalkoztat. Pokróczokat és futósznyegeket most

már egy 95 lóerejü gyár is készit.

Pinkaf középületei közt nevezetes a tágas és igen diszes róm. kath.

plébánia-templom, melyet gr. Batthyány József, mint kegyúr emeltetett

1786-ban nagy költséggel. Benne mködött egy félszázadnál tovább Wein-

hofer József, a nagyhír lelkipásztor, ki férfiúi erejében az ország leghíre-

sebb egyházi szónokának tekintetett. Igen szép az ág. ev. hitközség temploma

is. A temet kápolnáját az egykor nagy hír Steinle mester remeke: Krisz-

tus a keresztfán, díszíti.

Az alig 2845 lelket számláló városka 1893-ban épített a templom
szomszédságában egy kétemeletes palotaszerü róm. Tcath. fiu elemi iskolát

;

egy felsbb leányiskola is van a községben, az apáczák vezetése alatt, továbbá

a négy osztályú polgári fiúiskolának is díszes épülete van.

Kulturtörténelmi tekintetben a Paulai szt. Vinczérl elnevezett apáczák

zárdája bír elsséggel, a mennyiben ez volt a ma már annyira elterjedt

irgalmas apáczák els zárdája a hazában. Van e zárdában magán-kórház,

gyámintézet elaggottak számára, elemi leányiskola és nnevelde.

Pinkaf vidéke igen szép. A katlant, melyben Pinkaf meghúzódik, az

1600 in. magasságú Wechsel védi az éjszaki szelektl. A körben elterül

beláthatlan fenyvesek ereszeiben a gyümölcsfák erdei fedik helyenként a

halmokat, melyek egyikére gróf Batthyány Pál, gyri nagyprépost csinos

kálvária-templomot emelt, melyhez a szt.-Ágoston remeték számára zárdát

is építtetett. E dombról, kivált éjszaknak s keletnek ritka szép kilátás nyílik.

Pinkóez, 97 házzal és 725 r. kath. vallású, horvátajkú lakossal. Postája
Puszta-Szt-Mihály, távírója Németújvár. Határában vaskori sírhalom van.

Pinka-Határfalu egyike ama községeknek, melyeket Stájerország bir-

tokol ugyan, de hozzánk tartoznak. Visszacsatolása érdekében már megtet-
ték a szükséges lépéseket. A lakosok halottaikat Pinkafn temetik el.

Pócsfalu, 32 házzal és 320 németajkú r. kath. vallású lakossal. Postája
Nagyfáivá, távírója Szent-Gotthárd. A szent-gotthárdi uradalomhoz tartozott.

Podgoria házainak száma 55, lélekszám 367, lakosai horvát- és német-
ajkúak, vallásuk r. kath. Postája Bándoly, távírója Rohoncz.

Pokolfalu, apró község, összesen 21 házzal és 131 németajkú, r. kath.
és ág. ev. vallású lakossal. Postája Pornó, távírója Szombathely. Birtokos
Lajos bajor királyi herczeg.

Polanicz, kis horvát falu, 27 házzal és 145 r. kath. lakossal. Postája
Bándoly, távírója Rohoncz. Kath. kápolnája 1829-ben épült.

Pór-Magasi, magyar község, 71 házzal és 485 r. kath. és ág. ev. val-

lású lakossal. Postája Nemes-Magasi, távírója Kis-Czell. A Csorna felé

tervezett vasútat itt vezetik el. A pápai i£s,;ter/iá2'?/-uradalomhoz tartozott.

Pór-Porpácz, kis magyar község, mely összesen 19 házból és 163 r.

kath. vallású lakosból áll. A szombathely-pozsonyi vasútvonal itt ágazik

el észak felé. Vasúti állomása, postája és távírója van. Határában vezetett

el a római út egyik ága. Vaskori sírhalom is van a község határában. Föl-

desura a .Darázs-család volt.

Pinkóez.

Pinka-
Határfalu.

Pócsfalu

Podgoria.

Pokolfaiu.

Polanicz.

Pór-Magasi.

Pór-Porpácz.
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Pomó. Pornó, 98 házzal és 667 r. kath. és ág. ev. vallású németajkú lakossal.

Postája helyben van, távírója Szombathely. A község a Pinka patak mellett

Pomói apátság, fekszik, mely itt veszi fel magába a Pornó patakot. Hajdan virágzó apátság

volt. Egyedüli emléke egy feliratos k, mely jelenleg Lajos bajor fherezeg
itteni uradalma gazdatiszti lakházának falába van illesztve és mely igy szól

:

JOANNES. DRASKOVITH.
DE. DRACOSTIAN. TAVERNI
CORUM. REGALIUM. IN HUN

GARIA. MAGISTER. SACRAE. CAES
REGIAE. O. MATTIS, CONSIL1ARUS.

ET. CUBICUARIUS. NEC. NON. CONFINIO
RUM. TRANSDANUBIANORUM

GENERÁLIS. ET. PRAESIDII. VYNA
RIEN. SUPREMUS. CAPITANEUS
FILIO. SUO. GEORGIO. ABBATI
PORNENSI. HOC. OPUS. PIERI

FECIT. ANNO M. D. CXII.

POTYI-PUSZTA. A MESTERHÁZY-KASTÉLY.

Pósfa.

Potyi-puszta.

Alapította Clicpan, István nádor fia 1221-ben. 1643-ban a pornói ura-

dalmat a jezsuiták kapták és a szent-gotthárdi apátsághoz csatoltatott, majd,

a rend eltörlése után, az Eszterházy és Lichtenstein herczegek bírták. A
mohácsi vész után a törökök teljesen elpusztították. Jelenlegi kath. temp-

loma 1780-ban épült ; a kegyúri jogokat Mária Terézia Dorottya fherczegn
gyakorolja.

Pósfa, a szombathely-pozsonyi vasútvonal mentén fekv magyar köz-
ség, 51 házzal és 351 r. kath. lakossal. Postája és távírója Hegyfalu. Kath.
temploma a XVII. század végén épült. A községben egy e század közepé-
bl származó kastély van Földesurai a szentgyörgyi Horvátholc voltak.

Potyi-puszta nem önálló község ugyan, mert Csehi-Mindszenthez tartozik,

de azért említjük meg külön, mert itt van özv. Mesterházy Gyuláné szép és
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Mesterbázy-
kastély.

Pürgülin.

Pöszöny.

Prosznyákfa.

Punicz.

Puszi a-

Radócz.

Puszta-Szt •

Mihály.

kényelmesen berendezett kastélya, mely azeltt a zalabéri 'Horváthóké volt.

Mesterházy Gyula 1878-ban újra építtette. Határában, az u. n. Pénzes-
dombon, római sírokat, fegyverdarabokat, cserepeket és egyébb római
emlékeket találnak.

Pörgölin, 113 házzal és 62 németajkú, r. kath. és ág. ev. vallású lakos-
sal. Postája van ugyan, távírója azonban Léka. Itt van a körjegyz és a
körorvos székhelye. Plébániája 1660-ban már fennállott. Kegyura herczeg
Eszterházy Pál.

Pöszöny. Pinkamenti község, 79 házzal és 476 r. kath. vaUású, német-
ajkú lakossal. Postája Gyepü-Füzes, távírója Német-Szt.-Mihály.

Prosznyákfa, 82 házzal és 393 r. kath., ág. ev. és ev. ref. vallású, ma-
gvai- lakossal. Postája helyben van, távírója Csákány. Lakosai köznemesek.
Itt van a, körjegyzség székhelye és egy a 40-es években épült kisebb kas-
tély. A XIIÍ. században a Prosznyák-e&alád volt földesura.

Punicz házainak száma 95, lélekszám 612. Lakosai német- és horvát-
ajkúak. vallásuk r. kath Postája és távirója Xémet-Ujvár. Kath. temploma
nagyon régi és már a reformáczió eltt fennállott.

Puszta- Radócz.
A házak száma 61,

lakosaié, akik mind
magyarok, 429. Val-
lásuk r. kath.. ev. ref.

és ág. ev. Postája

Egyházas - Radócz,
távírója Körmend.
Ev. ref. temploma
1861-ben épült.

Puszta - Szent-

Mihály, 132 házzal

és 1062. nagyobbá ia

németajkú lakossal.

Vallásuk r. kath. és

ág. ev. Postája hely-

ben van, távírója

Xémet-Ujvár. Itt van a körjegyzség székhelye. A lakosok önsegélyz-egye-

sületet tartanak fenn. Plébániája 1608-ban már fennállott, jelenlegi temploma
azonban 1778-ban épült. A kegyúri jogokat Kottulmszky Teodóra grófn gya-

korolja. A községben, mely nagy környéknek góczpontja már 1826-ban nyi-

tottak magyar iskolát. Földesurai a Batthyány berezegek voltak.

Püspöki, magvar község, a Rába mentén, 57 házzal és 408 r. kath., Püspöki.

ág. ev. és ev. ref. vallású lakossal. Postája és távírója Molnári. Birtokos a
szombathelyi p üspokség.

Rába-Bogyoszló, magyar falu, 100 házzal és 624, r. kath. és ág. ev. Rába-Bogyoszió.

lakossal. Postája Fels-Paty, távírója Sárvár. A Vajda család innen nyerte
predicátumát. Lakosai a a kocsikaskötést mint jövedelmez háziipart zik.

Rába-Doroszló. Rábamenti magyar község a gráczi vasútvonal mentén. Rába-Doroszió.

Házszám 38, lélekszám 261. Vallásuk r. kath. Postája és távírója Csákány.
1709-ben it1 táborozott Esterházy Antal kuruez serege. A község határában
terjedelmes kavicsbánya van. Földesura a Szegedy-cssdád volt.

Rába-Füzes, a gráczi vasútvonal mentén fekv község, 219 házzal és Rába-Füzes.

1402 németajkú lakossal. Postája helyben van, távírója Szt.-Gotthárd. A
körjegyzség székhelye. Birtokosok a Batthyány-család és a szent-gotthárdi
apátság.

Rába-Gyarmat. Rábamenti magyar község, 179 házzal és 997 r. kath. és Rába-Gyarmat

ág. ev.' lakossal. Postája és távúrója Rátót. Plébániája a XV. századból való.

Birtokos a zirczi apátság.

Rába-Hidvég, nagy magyar Rábamenti község, 171 házzal és 1479 róm. kath., Rába-Hidvég.

.Magyarország Vármegyéi és Varosai : Vasvárraegye. 12

RÁBA-HIDVÉG- BÁRÓ SEEBACH REZS KASTÉLYA.
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ág. ev. és ev. ref. lakossal. Postája helyben van, távírója Molnári. A körjegy-
zség székhelye. Plébániája igen régi ; templomát 1715-ben ujítottákmeg. Hajdan
vára is volt, melyet azonban a törökök 1532-ben elpusztítottak. Itt táboro-
zott 1605-ben a császáriaknak Bocskay ellen indított serege és két ütközetet
látott a császári és a felkel seregek közt. 1547-ben megyegylést is tar-

seebach-kastéiy. tottak a községben. Itt vannak báró Seebach Rezs nagy emeletes kastélya
és Bertha György csinos urilaka. Földesurai egykor a Polányi-család, késbb
a Bertha-, Varga-, Tóth- és (?ew/er-családok voltak.

Rába-Keresztúr nagy kiterjedés község, 197 házzal és 1274 r. kath.
és ág. ev. vallású, németajkú lakossal. Postája helyben van, távírója Szent-
Gotthárd. A mnlt századbeli anyakönyvek szerint e község már akkor a
vidék legnépesebb helye volt, 1100 lakossal. Postája már akkoriban virágzott

és ez volt Stájerország fell az els nagy postaállomás. Plébániája és temploma
1688-ban már fennállott. Kegyura DrasJcorich Dénes gróf. Temetjében han-

Rába-Keresztur

RABA-KOVACSI. GRÓF ARZ NÁNDOR KASTÉLYA.

toltatta el Montecuccoli a szt.-gotthárdi csatában elesett törökök egy részét.

A lakosok aggharczos-egyletet, önsegélyz-egyletet tartanak fenn ; tzoltó-

egyletük is már nagyon régi. A község határában kunhalom alakú mes-
terséges halmok vannak, melyek még nincsenek átkutatva.

Rába-Kovácsi Rába-Kovácsi, magyar község a Rába mentén, 98 házzal és 860 r. kath.

és ág. ev. vallású lakossal. Postája és távírója Ikervár. Plébániája 1329-ben
GrófArz kastély már fennállott. Itt van gróf Arz Nándor régi, fúri Ízléssel berendezett

kényelmes kastélya, melyet még Batthyány prímás építtetett. A Rákóczy-féle

felkelés alatt Károlyi Sándor kurucz vezér 1704-ben elfoglalta a községet

s 1709-ben innen indiút Heister császári vezér a Szombathely körül táborozó

felkelk ellen. Az ikervári uradalomhoz tartozott.

Rába-Kóvesd. Rába-Kövesd kisebb falu, 24 házzal és 274 r. kath. és ág. ev. vallású,

magyar lakossal. Postája Fels-Paty, távírója Sárvár. Földesura a Végh
család volt.

Rába-sömjún Rába-Sömjén, magyar község, 54 házzal és 498 r. kath. és ág. ev.

lakossal. Postája és távírója Sárvár. Kath temploma nagyon régi, ablakai-
nak egy része gótikus. A sárvári uradalomhoz tartozott.
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Rába-Szent-Márton, 96 házzal és 645 németajkú r. kath. lakossal. Pos-

tája helyben van, távírója Gyanafalva. Határában fogják elvezetni a terve-

zett gyanafalva-muraszombati vasútvonalat. Itt van a körjegyzség szék-

helye. Lakosai önsegélyz szövetkezetet tartanak fenn. Plébániája 1698-ban

már virágzott ; kegyurak gróf Batthyány Ferencz örökösei. Földesura a

Batthyány-család volt.

Rába-Szent-Mihály, a gráczi vasút mentén fekv község, 87 házzal és

597 magyar és németajkú lakossal. Vallásuk r. kath. Postája és távírója

Rátót. Kath. temploma 1600-ban már fennállott. Földesurai a Batthyány-

herczegek voltak.

JRábort, 134 házzal és 886 r. kath. és ág. ev. vallású, németajkú lakos-

sal. Postája Puszta-Szent-Mihály, távírója Német-Ujvár. Birtokosok a

Batthyánydk.
Radafalva nagy német község, 189 házzal és 1683 r. kath. és ág. ev.

vallású lakossal. Postája helyben van, távírója Szt.-Gotthárd. A körjegyz-

ség székhelye. A község a stájer határszélen, a Lapincs folyó mentén fek-

szik. A Rákóczy-féle felkelés alatt elpusztították, de ismét felépült. A köz-

ség elején gróf Komiss Gáspárnénak csinos kastélya van. A németujvári urada-

lomhoz tartozott.

Rádócz-Kis-Ujfalu, magyar község, 35 házzal és 223 r. kath. és ev.

ref. lakossal. Postája Egyházas-Ráclócz, távírója Körmend. A község a gráczi

vasút mentén fekszik.

Radófalva, 68 házzal és 361 r. kath. és ág. ev. vallású, vend lakossal.

Postája Fels-Lendva, távírója Szt.-Gotthárd.

Rálcosd, határszéli község Alsó-Ausztria felé, 48 házzal és 329 r. kath.

és ág. ev. vallású, németajkú lakossal. Postája és távírója Pinkaf. Lakosai
a fazsindely- és sajtárkészitést mint jövedelmez házi-ipart zik.

Raks, nagy falu, 167 házzal és 1102 r. kath. vallású, németajkú lakos-

sal. Postája és távírója Gyanafalva. A község a gráczi vasút mentén fek-

szik. A szent-goUhárdi uradalomhoz tartozott.

Ráfkalak, 48 házzal és 198 ág. ev. és kevés r. kath. vallású, vend
lakossal. Postája Tót-Keresztúr, távírója Csákány.

Rátót, magyar község, 32 házzal és 205 r. kath. vallású lakossal. Vasúti

állomás, posta- és távíró helyben van. A község a gráczi vasútvonal mellett

fekszik. Itt van Széli Kálmánnak, a kitn államféríiunak, Magyarország

volt pénzügyminiszterének szép és nemes Ízléssel berendezett, kényelmes

ujabbkoru kastélya és parkja. Ugy a nagyszabású kastély, mint a remek,

párját rikitó növényzet park a vármegye legszebbjei közé tartozik s neveze-

tessé teszik Rátótot, mely az illusztris államférfiunak kedvencz nyaralója.

Közvetlenül a park mellett vezet el a vasútvonal és az állomás néhány
lépésnyire van a park bejáratától. A parktól, az ellenkez oldalon, széles út

választja el a majorságokat és gazdasági épületeket, ahol Széli Kálmán
mintagazdasága és világhír állattenyésztése van, mely immár az egész világ

gazdaközönségének mintául szolgálhat és mint a német gazdák 1897. évi

magyarországi tanulmányútja alkalmából, Rátóton idzve, egy német gazda

megjegyezte, ..az állattenyésztés tudományának a végletekig vitt, raffinált

tökélye." A község földesurai 1848. eltt a Széli- és Cse/i-csaiádok voltak.

Rempe-Hollós magyar község, 47 házzal és 340 r. kath.. ev. ref. és ág.

ev. lakfissal. Postája Egyházas Hollós, távírója Molnári.

Rendek, régi község, mely már a XIV. századbeli okiratokban szerepel.

Van 48 háza és 273 németajkú r, kath. ós ág. ev. lakosa. Postája helyben
van, távirója Kszegi A község a Gyöngyös patak mellett, a Kszegtl

pang felé tervezett vasútvonal mentén fekszik.

Jírpczdah régi nagy magyar község, 134 házzal és 1025 ág. ev. és r.

kath. lakossal. Van vasúi i állomása, postája és távírója. A község, mely a

körjegyzség székhelyi;, a Répcze mellett, a szombathely-pozsonyi vasút és

Rába-
Szt -Marton.

Rába-Szt.-Mi-
hály.

Rábort.

Ra (la fa Ív a.

Rádóez-Kis-
Ujfalu.

Radófalva.

Rákösd.

Raks.

Rátkalak.

Rátót.

Széli-kastély.

Rempe-Hollós.

Rendek.

Répczelak.
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a Parndorf felé tervezett vasútvonal mentén fekszik. Itt van szentmártoni

Radó-kastéiy.
j&rifrf Kálmánnak, a jeles államférfinak, Vasvármegye volt fispánjának és

frendiházi tagnak díszes, kiváló Ízléssel berendezett kastélya és minta-

gazdasága, mely messze földön híres és a Dunántúl intenzív gazdasági rend-

szerébl is kiválik. A kastély alapja Mátyás korabeli építmény; mostani

alakját 1867-ben kapta. A régi épületben fogadta 1707-ben gróf Stahremberg,

a császáriak vezére, a kszegi küldöttséget. Van a községben egy másik kas-

tély is, amely szintén Radó Kálmán tulajdona, de ezt gazdasági czélokra

alakították át. Földesurai a Kisfaludy és Barthodeiszhj-esalMok voltak.

Répcze- llvpv-f-
3zt-

György. Szent-

György

répczc-

menti

magyar
község,

43 ház-

zal és

381 r.

kath. és

ág. ev.

RÉPCZELAK. RADÓ KÁLMÁN KASTÉLYA.

Nedved-kastély.

Rétállás.

ll.-ÍMn

Ritkaliáza.

Rohonc-z.

vallású la-

kossal.

Postája

Hegyfalu,

távírója

Aesád.

Plébániája

XIV. szá-

zadbeli.

Szép új

kath. tem-

ploma van,

mely mel-

lett Nedved Károly földbirtokosnak szép és kényelmes berendezés, fényes

kastélya áll. Földesurai a szent-györgyi Horvátholc voltak.

Rétállás, 71 házzal és 366 vend lakossal. Vallásuk r. kath. Postája

Vas-Hidegkút, távírója Muraszombat, A község a te nézett gyanafalva-

muraszombati vasútvonal mentén fekszik.

Rétfalu. A házak száma 121, lélekszám 822. Lakosai áémetajkúak, val-

lásuk r. kath. és ág. ev. Van önsegélyz szövetkezete. Házai szétszórtan lek-

szenek és mindegyik kerttel van körülvéve.

Ritkaháza, 42 házzal és 216 r. kath. vallású, német és vend lakossal.

Postája Fels-Szölnök, távírója Szt.-Grotthárd.

Rohoncz nagyközség a magvai' Alpok tövében, a mint -a kszeg-rohonezi

hegylánczot nevezni szokták, terül "I. Valaha nagy szerepel játszott a megyé-

ben: pezsg életnek volt színhely, ipara, kereskedelme virágzott, de idvel
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RÉPCZE-SZENT-GYÖRGY. NEDVED KÁROLY KASTÉLYA.

Fekvése.

elvesztette jelentségét s ami régi dicsségébl megmaradt, az hatalmas

még savoyai Eugén idejében épült várkastélya és, a mit századok pusztításai

sem képesek megrontani, istenadta szép vidéke. A város a hegy lábánál

fekszik, de egyik oldala még rátámaszkodik annak dombos nyúlványaira.

Szebbnél szebb völgyek környezik, telve kristályvizü forrásokkal, cseveg
patakokkal, melyeknek hs hullámaiban villámgyorsan suhan tova a fürge,

pisztráng.

A legszebbek és leglátogatottabbak egyike a Faludy-vöígy, uszodával,
nyári mulatóval és hegyi fürdkkel. Nagyon szép a völgyet határoló egyik
hegyorom, az u. n. Baross-k ; három hatalmas sziklatömb, mely szinte

függni látszik a völgy felett és Szombathely vidéke felé pompás kilátást nyújt.

Ugyancsak a völgyet bezáró egyik hegytetn vannak a történelemben
0I3 sokszor emlegetett Németujvári grófok romba dlt várának maradványai. Neme^anak

( !sak néhány falomladék mutatja a helyet, hol egykor véres csatákat vív-

tak s azt is bentte már a f és a bozót.

Természeti szépségekben gazdag a Faludy-völgygyel párhuzamosan
huzodó Batthyány-liget is. A várostól nyugotra, Hodász község felé terül el

még egy szakadék, mely fkép abban különbözik a két elbb említettl,

hogy bvelkedik hatalmas szikla-óriásokban, kiugró meredek magaslatokban.
A Faludy-völgyön, valamint a Donáth-kápolna mellett fekv erdsé-

geken át vezel lel az ut a Dunántúl legmagasabb fekvés pontjához, a

883 m. magas Trottkhöz. (Szálk.) A vasmegyei turista-egyesület jelzések- irattkö.

kel látta el az utat, ugy, hogy bárki vezet nélkül is feljuthat oda. Nevét
a csúcs attól a háznagyságu szikladarabtól nyerte, melybe e három bet:
C. B. E. van bevésve, mely némelyek szerint Comes Batthyány Elemérnek
olvasandó, a mi nagyon valószín is, mert e kszirt épen határt képez
a hajdani nagy kiterjedés Batthyám -uradalom és az Eszterházy-birtok

között. A turista-egyesület csínos kilátó-tornyot építtetett rája — Árpád-to-

rony - - s a remek kilátás, mely innen Sopron- és Vasvármegyékre és az

nszirák havasokra nyílik, valóban megérdemli azt a két órai utat, mely
Rohonczról, árnyas erdkön át, az Irottkhöz vezet.

Rohoncz történelmi múltjában a legrégibb idktl fogva az emberi Rohoncz .muitja.
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kultúra nyomaira. Gazdag bronz, vas és római korbeli leletekben. A víz-

vezet-csövek, melyek egykor a források vizét Savariába vezették, még a

legújabb idkig megtalálhatók. Mint magyar föld elször a Németujváriak

alatt szerepel, kiknek Rohonczon az említett hegyi váruk volt s kik, mint

az egész Dunántúl korlátlan hatalmú urai, önkényük kifejtésében számos
határszéli városaikra támaszkodtak.

1289-ben Albert osztrák herczeg, kinek birtokait Iván és testvérei

ismételve feldúlták, a várat ostrom alá vette. Rohoncz rsége, bízva a szerte

csatangoló Iván segítségében, nyolcz napon át claczolt a legersebb ostrom-
mal s csak mikor látta, hogy urának segélyében nem bízhatik, adta fel sza-

bad elvonulás feltétele mellett a várat, melynek kapitányává Albert Stuben-
berg Ulrikot nevezte ki.

Három évig maradt a vár német kézen, III. Endre király azt ismét
visszavette és átadta a Németujváriaknak. Ezek késbb, Iván halála után,

maguk is meghasonlottak. András, Iván unokája, Miklós nagybátyját sem
kímélte, megtámadván ennek lékai és rohonczi várait, melyet Rumi Doroszló
íiai sikerrel védelmeztek és ezért 1318-ban jutalomban is részesültek.

Kont Miklós nádornak egy 1328-ban kelt itéletlevele szerint Rohonczot
akkor a Jaák-nemzetségbeliek, a Niczky-család sei, bírták. A XV. század
els felében a Garayaké. Garay Jób es Anna azonban 1456-ban már csak
jogot formálnak e környéken fekv birtokaikra s így nevezetesen Rohonczra
is, melyet ekkor Frigyes római király tartott elfoglalva.

Még 1447-ben is Ausztriához tartozott és az 1491-ben létrejött egyez-
mény alapján az 1463 ki szerzdés is Frigyesnek itéli oda. Osztrák kézen
maradt egész 1648-ig, mikor az Ausztriához csatolt magyarországi birtoko-

kat III. Ferdinánd visszabocsátotta.

Ekkor már a Batthyányak kezén találjuk. Bethlen Gábor 1620. októ-

ber havában Rohonczon találkozik Batthyány Ferenczczel, aki amannak

pártjára áll. Október 8-án itt kelt a fejedelem egy okmánya, melylyel

Torony helységet oltalma alá veszi. Az 1630-ban grófi rangot nyeri

Batthyány Ádámnak Rohonczon állandó udvari serege volt, melylyel

1686-ban Buda visszavételénél részt vett. 1689-ben itt született Batthyány

Károly, Yasvármegye örökös fispánja, horvátországi bán, Bajorországban

és Belgiumban a császári hadak fvezére, továbbá 1772-ben Batthyány Jó-

zsef gróf, Magyarország hercegprímása és bíboros.
Roh

kastéiy
Vár" A rohonczi várkastély szabályos négyszög, négy sarkán tömör, torony-

szrrü kiszögeléssel, ell a fkapu felett szintén emelkedik egy torony kupo-

lás fedélzettel.

A vár rézsútos lejtn emelkedik, ugy, hogy mig ell meglehets
széles és mély parkozott árok húzódik, a hátsó sarok-építmény már mes-
terségesen készült párkányon nyugszik, impozánsul tüntetvén fel az épület

hatalmas arányait. Udvara oly terjedelmes, hogy akár egy egész huszárez-

red kényelmesen felállítható benne. Az udvari kkúton látható a Batthyány
nemzetség czímere. Öblös pinczéjében negyvenezer akó bor fért el s e mel-

lett még mindig megfordulhatott benne egy hatlovas kocsi. A kastély pom-
pás termeiben volt a többek között 1839-i<>- a harminczezer kötetnyi könyvtár,

melyet Batthyány Gusztáv a magyar tudományos akadémiának ajándékozott.

Kohonez jelene. Rohoncz azeltt népes mezváros volt évenként öt vásárral, melyei

most is megtartanak. Ipara és kereskedelme is fejlettebb volt, mint manap-

ság. Híresek voltak és nagy kelendségnek örvendettek a fahéjból készült

burnót-szelenczék és a lakosság nagyban kereskedett boraival és gyümölcsei-

vel. Míg a Batthyány grófok bírták a- rohonczi uradalmat, zajos élet volt itt.

Batthyány Lajos gróf nádor is itt tartózkodóit egyideig s a Batthyány-családol

gyakran környezték elkel emberek, tudósok és mvészek. Savóval Eugen

is, a híres hadvezér, mint a grófi család vendége, többször és huzamosan
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mulatott Rohonczon. Rohoncz valamikor külön járást képezett s az ujonczo-

zás is itt tartatott. Klauzál Gábor alatt gazdasági tanintézete is volt.

Batthyány Gusztáv a hatvanas évek végén e birtokokat mind eladta

és ezzel, valamint az új politikai beosztással, meg Szombathely és Kszeg
közelsége folytán Rohoncz teljesen elvesztette poziczióját s azonfelül a me-
gyei katonai laktanya építése után még a katonaság is eltávozott belle, ami
teljessé tette a község hanyatlását

A lakosság száma 4143, kik majdnem kizárólag németül beszélnek,

bár ujabb idben már a magyar szó sem ritka. Foglalkozásukra nézve
a lakosok szl- és földmvesek és iparosok ; egyik legfbb jövedelmi for-

rásukat szlik képezik, mert a rohonczi bor tisztán és jól kezelve a legjobb
asztali borok egyike és igen tartós. Foglalkozást nyújt még a népnek a

hegj^ségekben nagy mennyiségben elforduló mész- és épületk fejtése.

Maga a nagy kiterjedés város háromrészre oszlik : az u.n. magyar városra,

a német városra és a Táborra. A várkastély, valamint a hozzátartozó nagy
uradalom most Szájbély Gyula orsz. képvisel tulajdona, akinek fleg állat-

tenyésztése messze hirü ; errl külömben a mezgazdasági részben irunk
bvebben. Vallás szerint van 2426 kath., 1089 ág. ev. és 628 zsidó.

A kath. templomot Batthyány Ádám gróf 1679-ben építtette szt. Kata-
lin tiszteletére és 1732-ben Zinzendorf gyri püspök szentelte fel. Az evan-
gélikusok a hetvenes év elején építettek csinos templomot és iskolát. Van
zsinagógájuk és iskolájuk az izraelitáknak is.

Van gyára is, a Bogdán-féle leveslconzerv-gyár, továbbá takarékpénz-
tára és hitelszövetkezete.

Faludy Ferencznek a nagy költnek emlékét, ki 1793. decz. 19. Ro- Faiudi emiék

honczon halt el, csinos márványtábla rzi a Hauser-féle alapítványi ház
falában, melynek egykor beneficiatusa volt. Rajt e sorok olvas-hatók :

Faludy Ferencz

szül. 1704. Német-Ujvár
megh. 1779. Rohonczon.

Hanyatló korának
dicsséggel koszorúzott írója,

a magyar nyelv
halhatatlan mvésze és mestere

ez alapítványi házban
élt és dolgozott

öregbítvén saját és nemzete dicsségét
1773—1777.

Emelte Vasvármegye lelkes közönsége.

Rónafö, vend község, 48 házzal és 277 ág. ev. vallású lakossal. Postája Rónafö

Battyánd, távírója Muraszombat. Lakosainak már több, mint fele elsajátí-

totta a magyar nyelvet.

Rödön. Pinkamenti nagy falu a szombathely-pinkafi vasút mentén, Radon.

2ir> házzal es 1548 r. kath. és ág. ev. vallású lakossal, a kik zöldség-

termelésükrl nevezetesek. Postája helyben van, távírója Pinkaf.

Röt, érdekes régi Gyöngyös menti község A házak száma 106, lakó- Rt

saié, akik német ajkúak és r. kath. és ág. ev. vallásúak, 591. Régi búcsu-

járóhely. melynek plébániája a XIII. században keletkezett. Híres szép tem-

plomát a protestánsok 110 évig bírták; de 1650-ben ismét visszaállíttatott.

Kegyura herczeg Eszterházy Pál.

Az igen érdekes templom négy korszaknak az építési modorát röü templom.

egyesíti. Egyik ajtaja és hajója tiszta románkori, egy másik, homlokzati

ajtaja és bajója góthikiis, harmadik ajtaja tiszta renaissance-emlék, mely fölé

késbb már barokk-modorú díszítés került és a templomnak ezen a részén

ez a stíl dominál is. A szentély felli homlokzati falon az 1207. évszám

13*
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Rumpód.

Rum.

látható, a mely idbl való a templom legrégibb része. Kszeg ostromának

idejében a törökök részben feldúlták, de herczeg Eszterházy Pál, a templom

kegyura, 1896-ban ismét felépíttette. Fából faragott Mária-képe, mely az

oltárt díszíti, szintén ez idbl való és mását képezi a kegyúr boldogasszony!

családi ereklyéjének.

Rumpód, 34 házzal és 243 r. kath. vallású, horvát és németajkú lakos-

sal bír. Postája Bándoly, távírója Rohonez . Kath. temploma e század

elején épült. A községben államilag segélyezett iskola van.

Rum, régi rábamenti magyar község, a szombathely-rumi vasútvonal

végpontja. Házainak száma 95, lakosaié 932. Vallásuk r. kath., ág. ev.

és ev. ref. Vasúti állomás és posta helyben van, távírója Molnári. A
körjegyzség és körorvos székhelye. E községet a Rumij-család törzse

1292-ben kapta donáczióban III. Andrástól. Itt volt a Rumy család si vár-

Rumi várkastély, kastélya, melynek egy kis része — de ez is teljesen átalakítva — még fennáll és

pedig az a rész, a mely-

ben a tömlöczök vol-

tak. Az elpusztult vár

romjait a vízépítke-

zésnél használták fel.

A Rumy-esalád föl-

desúri jogai a XIII.

századtól egész a jelen

századig terjedtek.

Plébániája már a XIII.

században volt. Ro-

mánstílú, régi templo-

mát teljesen átalakí-

tották. Ilyen modor-

ban épült a község

határában lev Czi-

czelle-kápolna is,

melynek harangja a

XVI. századból való.

gróf Széchenyi Imre. Bejczy Sándor földbirtokosnak itt

RUM. BEZERÉDJ ADORJÁN KASTÉLYA.

Bezerédj-kastély

Sal.

Salafa.

Salamon.

Salamonfalva.

Jelenlegi kegyura 6

csinos úrilaka van.

A község mellett van Bezerédj Adorján szép és kényelmes emeletes

kastélya, mely mögött terjedelmes erd és fáczános terül el. Itt van még

Bezerédj Adorjánnak jól berendezett gzmalma és téglagyára. Az egész telep

villanyvilágítással van ellátva. A Bezerédj-család rzi a lefejezett Nádasdy

Ferenez kardját.

Sal kerkamenti nagy vend község, hajdan mezváros volt. 222 házzal

és 1014 r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája Nagy-Dolincz, távírója Szt-

Gotthárd. A község házai szétszórtan fekszenek. Határában, az országúi

mentén, valaha kolostor volt, de ma már csak a helyét mutogatják. Földes-

ura a gróf Nádasdy-csiáád volt.

Salafa, 28 házzal és 184 német és horvátajkú, r. kath. vallású lakossal.

Postája Puszta-Szt.-Mihály, távírója Német-Ujvár. A község a Strém patak

mellett fekszik.

Salamon. Házszám 92, lélekszám 449. Lakosai vendek, vallásuk r.

kath. és ág. ev. Postája Battyánd, távírója Muraszombat, Lakosai a véka-,

kas- és sepr-kötést háziiparszerleg gyakorolják.

Salamonfalva, 36 házzal és 205 németajkú, r. kath. vallású lakossal.

Postája Pörgölin, távírója Léka. Kath. temploma 1874-ben épüli, Földesura

Eszterházy herczeg volt.
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Salfa, régi, nemesi magyar község 25 házzal és 182 r. kath. és ág. ev. saita.

vallású lakossal. Postája és távírója Acsád. A község a szombathely-
soproni vasútvonal mentén fekszik. A salfai Szita-GS&lád si fészke, mely innen
is nyerte predikátumukat. Plébániája és temploma már 1443-ban fenn-
állott. A község határában a rómaiak korából épületnyomok vannak. Földes-
urai a Szita- és Goszthonyi- családok voltaik.

Sámfáira régi község 121 házzal és 149 németajkú lakossal. Vallásuk sámfáivá

r. kath. és ág. ev. A szombathely-pinkafi vasútvonal mellett fekszik és

annak egyik megállóhelye. Posta és távíró helyben van. A Szabár patak

itt ömlik a Tankába. A község határában egy kbánya és több mészéget van.

Régi temploma érdekes memléket képez. Egy része XIII. századbeli és sámfái™ tem-

román stíl, másik része XV. századbeli és góthikus. Architecturája és orna-

mentikája, miként hazánkban a csúcsíves építészet egyáltalában, nem tüntet

fel nagyobb mérv, teljes összhangban érvényesül arányokat. A templomot

ers kfal veszi körül ; az így keletkezett templomudvarra három oldalról

lépcsk vezetnek fel.

•..
'"'''

SARVAR.

Sándorhegíj, 42 házzal és 255 németajkú, r. kath. és ág. ev. vallású
lakossal. Postája és távírója Németujvár. Birtokos herczeg Batthyány Fülöp.

Sándorvölgy. Házszám 70, lélekszám 451. Lakosai vendek, vallásuk
r. kath. és ág. ev. Postája Tót-Keresztur, távírója Csákány. Határában kavics-
bánya van. A község házai a völgyben szétszórtan épültek. Lakosai mint
napszámosok keresik kenyerüket a munkaidben, más vidékeken.

Sár, majdnem teljesen össze van építve Sárvárral, de mégis külön
községet képez. Van 82 háza és 756 magyar lakosa. Vallása r. kath. és ág.

ev. Postája és távírója Sárvár. Határában gyakran bukkannak római emlé-
kekre.

Sárfi-Mizdó, kis magyar község 30 házzal és 197 r. kath. vallású lakos-
sal. Postája és távírója Körmend.

Sárosszék, pinkamenti község 76 házzal és 438 németajkú, r. kath. és

ág. ev. vallású lakossal. Fostája Gyepü-Füzes, távírója Német-Szt-Mihály.
A Szék patak itt ömlik a Pinkába.

Sárvár nagyközség, a sárvári járás székhelye, 2491 magyar lakossal,

akik róm. kath. és ág. ev. vallásúak. Házainak száma 285. Sárvárral egészen

össze van épülve három község, melyek egyházi lag és iskolaikig együttvéve

minden idben egy hit-, illethíg egy iskola-községet képeztek; Vármellék,

Péntékfalu és Tizenháromváros.

Sándorhegy.

Sámlorvólgy.

Sár.

Sárfi-Mizdó.

Sárosszék.
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.sárvár muitja. Sárvárott, mint Savaria egyik külvárosában, a rómaiaknak rendes telepük

volt. Az egyik római útvonal Sárvár határát szelte át s ez a mai Tilos-

erdn keresztül, a város malma mellett, vitt Gyrbe.

Róm. kath. plébániája 1385-ben már létezett. E plébániával a mohácsi
vész után a pápóczi perjelség is összekapcsoltatott, de ezt Mária Terézia

1777-ben attól elszakítván, részben az újonnan felállított soproni társas,

részben a szombathelyi székeskáptalannak ajándékozta.

A reformáczio korában a plébánia és a templom a protestánsoktól elfog-

laltatván, Nádasdy Ferencz által 1645 körül restauráltatott. Jelenlegi kegyúr
estei Mária Terézia Dorottya fherczegn, Lajos bajor kir. herczeg neje.

A honfoglaláskor a szlávoknak egyik ffészke, sárból, agyagból össze-

csinált, czölöpökkel, karókkal megersített vára Sárvár helyén állhatott s

valószín, hogy Sárvárnak ezért is adták e magyar nevet. A vidék is való-

ságos sárfészek volt, melynek vára Sárvárott állott, mig a szomszédos Saár

községe a vár környékén épült.

Sárvár székhelye volt Sárvár alsó és fels vidékének. A sárvári ura-

dalom ma is nagy kiterjedés, de korántsem olyan, mint volt pl. Lipót

király idejében, a kinek Luxemburgban 1677. évi június 8-án kelt és gróf

Draskovich Miklóshoz és nejéhez, Nádasdy Krisztina grófnhöz intézett

adományozó levele két várat említ az uradalomhoz tartozó tömérdek mez-
várossal, faluval s egyéb jogokkal. A várost régi szabadalmazó leveleiben

Sárvárnak, Saár-Szigethnek és Ujszigetnek hivták.

sárvári vár. A sok viszontagságot átélt sárvári vár tulajdonképen Vármellék község-

ben van. A vár ma is jó karban tartatik ; most várkastély és központját

képezi az estei kir. herczegi uradalomnak.

Barna falai magasak, ablakai nagyok; az épület emeletes, világos,

udvara ötszögletes. Dísztermében érdekes freskók vannak és pedig a falakon

Dorfmeister Istvánéi 1769-bl: Judit Holofernes fejét levágja; Dávid legyzi
Góliátot ; Delila és Sámson ; Egy áldozat bemutatása (Ábrahám) ; Eszter

;

Saul királylyá kenetik ; Egy n kalapácsot tart kezében, az eltte fekv férfi

fejébe szeget akar verni A boltozaton ismeretlen fest csataképei : a kani-

zsai csata, 1601-ben ; a gyri, 1598-ban ; a pápai, 1597-ben ; a veszprémi,

1596-ban; a budai, 1602-ben; a tatai, 1597-ben; a sziszeki, 1593-ban.

A vár, melyet 1328 körül Újvárnak neveztek, különösen a török hábo-
rúkban nagy szerepet játszott, s hogy nagy ersség is lehetett, kitnik
Nádasdy Ferencz grófnak, Vasvármegye akkori fispánjának, 1532. évi

augusztus 15-én, Nagy-Boldogasszony napján kelt, Tamás fiához intézett

levelébl, mely szerint a várat a törökök minden erlködésök daczára sem
voltak képesek bevenni. Nem csoda, hisz 1700-ig csak három fahíd létezett

a Sárvárt kerít három folyóvízen ; környéke posványos volt, útai rosszak,

úgyannyira, hogy nedves idben csak ladikon lehetett bejárni.

A sok viszontagságokat átélt Újvár többször elpusztult ; végre az 1588-

ban még fából épült várat 1615-ben Nádasdy Pál gróf a Ságh-hegyérl
hordatott kbl újra fölépíttette, a mit bizonyít egy ktábla felirata s rajta

a grófi czimer, mely a vár bels részén, a bejáratnál jobb kéz fell, a falba

van berakva. A késbbi villongások, viszontagságok alatt természetcsen a
vár is romlásnak, pusztulásnak indult, de 1822-ben estei Ferdinánd és fia

Ferencz fherczegek, mint a vár örökös urai, kijavíttatták és mostani álla-

potába helyezték.

A sárvári vár és Sárvár városa már a XII. és XIII. században is szere-

peltek. Róbert Károly király Sárvár visszafoglalásáért a Sitkey-esaládnak
egy falut ajándékozott. Ugyanez a király 1328. évi május hóban kelt szaba-
dalom-levelében a saárszigethi lakosoknak nem új jogokat ad, hanem már
az elbbi birtokot megersíti. Egyébiránt a sárváriaknak a régi idkben szép
és elnyös jogaik voltak, pl. bíráskodás minden polgári és bnügyi perben,
még a vérhatalmat is ide értve, mindennem vámmentesség stb., st Sárvár
szabad menedékhely volt. Azon idben a Jaák-nemzetség volt Sárvár ura,

Nádasdy Ferencz gróf neje, utóbb özvegye, Báthory Erzsébet, 1600-tól

1610-ig, tehát tíz éven át a sárvári várban, ezen kivül Csejtén, Bodrog-
Kcrcszturon, Bicskén, Beczkón stb. ártatlan leányokat kínoztatott és sokat
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le is gyilkoltatott. Némelyek azt állítják, hogy ezen leányok vérében szo-

kott esztelen hiúságból mosakodni vagy fürdeni. Némelyik historikus igaz-

nak tartja e vádat, mások viszont kétségbevonják.

1677. június 8-án Sárvár fels és alsó vidékével trakostyáni gróf Dras-
kovich Miklós és nejének adatott el, kerekszám 1.300,000 forintért. Késbb
Sárvár tulajdonosai lettek : gr. Szluha, a palini Inkey-csaLá,d, Szily Ádám,
gróf Palavichini, végre az estei kir. herczegi család.

Sárvárnak már 1539-ben virágzó iskolája volt, Náclasdy Tamás gróf

idejében, melyet „az jó úr nagy költségvei állított téglákból és az iskola

1535-ben elkészülvén, csakhamar nagy hírre vergdött és a legjelesebb taná-

rokat szerezte meg számára." (Erdsy Sylvester János, Dévai Biró Mátyás.)

Jelenleg egy róm. kath. alapítványi fiú-iskola áll fenn, továbbá egy, a

Paulai Szt.-Vinczérl nevezett irgalmas nvérek vezetése alatt álló alapít-

ványi leány-iskola ; mindkett modenai Ferencz berezegnek köszöni létét.

Sárvárnak, mint nagyközségnek, városbírói hivatala és külön jegyzje sárvár jelene.

van. Díszes, emeletes városháza 1882-ben épült fel. Van itt továbbá kir.

járásbíróság telekkönyvi hivatallal, kir. közjegyzség, szolgabiróság, adó-

hivatal, uradalmi mén-
telep, magy. kir. tejgaz-

dasági szakiskola, két

takarékpénztár. Neve-
zetes a község mel-
lett lev czuTcorgyár és

sajtgyár, vizi-erre al-

kalmazott mümalma, vil-

lamos mümalma, eczet-,

gép- és téglagyára.

Határában termé-
keny szántóföldek, ré-

tek, szlk és gyönyör
erdk váltják föl egy-
mást. A város tulajdo-

nát képez malom alatt

egyesül a Gyöngyös
folyó a Rábával.

VanSárvárott jó-

tékony negylet, mely-
nek védnöke Mária Terézia Dorottya fherczegasszony, olvasókör, könyvtár,

ipartestület és kórház.

Sárvár mindig büszke volt azon körülményre, hogy, miután a Mátyás sárvári nyomda.

király idejében volt Hess András-féle typographia 1473-ban megsznt, egész

hazánkban egyedül Sárvárott létezett az els könyvnyomda s ez volt hazánk-

ban az els nyomda, mely magyar szöveget nyomatott. Ezt Nádasdy Tamás
gróf 1536. körül állíttatta fel saját költségén. Ez a Nádasdy volt az, kihez

Dévai Biró Mátyás 1523-ban a wittembergi egyetemrl jött és a ki akkor az

ujszigethi várban lakott.

Seé, magyar község a szombathely-pinkafi vasútvonal mentén. Ház-
szám 56, lélekszám 362, vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája Szombathely,

távírója Torony. Kath. temploma 1660-ban épült. Jelenlegi birtokosa Ernuszt

Kelemen. Földesura a Sherletz- és a gróf Széchenyi-család volt.

Senyeháza régi rségi nemesi község, a Kerka patak mentén, 91 házzal

és 394 ev. ref., r. kath. és ág. ev. lakossal, körorvosi székhely. Lakosai

magyar olvasókört tartanak fenn. Református egyháza a XVH. században

keletkezett; mostani református temploma 1821-ben épült. Az ev. ref. lel-

készi hivatal néhány nagyon érdekes okmányt riz; és pedig egy IV. László

király által 1226. április 16-án kiadott eredeti okmányt, egy másik oklevelet,

SÁRVÁRI RÉSZLET.

Seé.

tíenyeháza.
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Seregélyháza.

Seregháza.

melylyel I. Rudolf 1595-ben az rségi lakosokat birtokaikba igtatja, egy III.

Ferdinánd által 1648. június 10-én kiadott okmányt, mely a nagy-rákosi,

szt-péteri, kerczai és bódosi helv. hitvallású templomok visszaadására vonat-

kozik és végre II. Rákóczy Ferencznek egy
;
1706. június 7-én kelt okmányai,

melylyel a neki tett szolgálatokért az rség népét a hadi sarcz alól felmenti.

Sercyélyháza. Gyöngyös menti magyar község a szombathely-kszegi vas-
útvonal mellett. Van 29 háza és 153 r. kath. vallású lakosa. Postája Nagy-
Csömöte, távírója Kszeg.

Seregháza, régi nemesi község a Lendva patak mentén. Házainak száma
115, lélekszáma 665. Lakosai vendek és németajkúak. Vallásuk r. kath. és

ág. ev. Postája Szarvaslak, távírója Szt-Gotthárd. Határában fogják elvezetni

a tervezett gyanafalva-muraszombati vasútat.

SOROK-UJFALU. GRÓF SZÁPÁRY LÁSZLÓ KASTÉLYA.

simonyi. Simonyi, nagy magyar község 311 házzal és 1781 r. kath. és ág. ev.

lakossal. Az evangélikusoknak és katholikusoknak itt templomuk van és az

izraelitáknak csinos imaházuk. A kath. templom 1777-ben, az ág. ev. 1785-ben
és az izr. imaház 1820-ban épült. A község a szombathely-gyri vasútvonal
mentén fekszik és annak egyik megállóhelye. Postája helyben van, távírója

Kis-Czell. Lakosai a földmvelésen kivül szlmveléssel is foglalkoznak.

Földesurai a Hetyey- és Fwfos-családok voltak,
sirovnicza. Sirovnicza, 85 házzal és 531 horvát és németajkú lakossal. Vallásuk

r. kath. Postája és távírója Szt.-Elek. Birtokosok Montenuovo herczeg és

KothdmszJcy Teodóra grófn.
sorki-Kápoina. SorM-Kápolna, magyar község a Sorok patak mentén, a Szombathelyrl

Nagy-Kanizsa-felé vezet vasútvonal mellett, Házszám 32, lélekszám 215,

vallásuk r. kath., ág. ev. és ev. ref. Birtokosok az Erddyelc.
Sorkí-Kisfaind. Sorlá-Kisfalud, Sorokmenti nemesi község 43 házzal és 266 r. kath. és

ág. ev. vallású, magyar lakossal. Postája Dömötöri, távírója Molnári. AGussich-
esalád innen nyerte predikátumát.

sorki-Poiány, SorJci-Polány szintén a Sorok patak mellett fekszik. Házainak száma
32, lakosaié 227. Ezek magyarok és vallásuk r. kath., ág. ev. és ev. ref. Postája

és távírója Kis-Unyom. Földesurai a Palányi, báró Mcsznil. Huyonmiy és Mi-
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Jcos- családok voltak. Katii, temploma a múlt század elején épült. Falában
látható Bátsmetjyey Ferencznek, 1686. eltt Vas- Zala- és Somogyvármegyék
fjegyzjének, 1686. után Vasvármegye alispánjának síremléke.

Sorli-Tótfalu, magyar község a Sorok patak mellett. Házainak száma sorki-Tóttaiu.

33, lélekszám 274. Vallásuk r. kath., ág. ev. és ev. ref. Határában vezet el

a Szombathelyrl Kanizsa felé men vasútvonal. Földesura a báró Mikos-cs&lÁd

és Hugovmay gróf volt. Jelenlegi birtokosa gróf Szdpáry László.

Sorok-Ujfalu magyar község, 48 házzal és 531 r. kath. és ág. ev. lakos- sorok-üjfaiu.

sal. Postája és távírója Kis-Unyom. Itt veszi magába a Sorok patak a Perint

patakot. Itt van gróf Szápáry László orsz. képvisel nagyszabású, fúri

ízléssel és kényelemmel berendezett uj kastélya és szép parkja. A kas- szápáry-kastéiy.

télyban számos, a híres olasz Morosini-íéle gyjteménybl származó mtárgy
van. Azeltt a községben báró Mihos János volt a birtokos.

SURÁNY. BÁRÓ SCHILSON-KASTÉLY (rOTTERMANN ÉS PATZENHOFER TULAJDONA).

Sóshegy, kis falu, 23 házzal és 141 németajkú, r. kath. és ág. ev. val-

lású lakossal. Postája és távírója Tárcsa. Birtokos gróf Batthyány Gusztáv.
A község határában leobánya van.

Sóskút, kis fürdhely, ásványvízforrással. Házszám 80, lélekszám 508.

Lakosai horvát- és németajkúak, vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája Német-
Szl.-Grróth, távírója Német-Ujvár. Fürdje mái- a rómaiak korában ismeretes

volt. Itt van Festetieh Judit grófn régi kastélya, továbbá a község határá-

ban kbánya és mészégetk. A lakosok olvasókört tartanak fenn. A XVI.
században már református temploma volt.

Sótony, 121 házzal és 798 magyar lakossal. Vallásuk r. kath. Postája
Nygér, távírója Sárvár. Kath. temploma 1874-ben épült. Lakosai a kosár-
kötést mini jövedelmez háziipart zik.

Söpte, magvai' község, 65 házzal és 714 r. kath. és ág. ev. lakossal.

Postája és távírója Szombathely. A körjegyzség székhelye. Határa gazdag
kkorszakbeli leihely. Kétszeri nev dljén római telep és sánezok
nyomai látszanak. A községben vana (rí*íWí/-esalácl csinos úrilaka. A Söptey-

család innen kapta nemességét. Kath. temploma 1725-ben épült és kfallal
van körülvéve. Birtokosai voltak a Réthelyi-, Jagasic/t-, Szabó- és Nagy-asa-
ládok, földesurai a Noszlopyak, Ughyák, JánossyaJc, Csontosohés Hodászyák voltak.

Stmácz, stájer határszéli nagy falu, 14!) házzal és 1181 horvátajkú
lakossal. Postája van, távírója Szt-Elek. Lakosai mindannyian r. katholikusok.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. 1*

Sóshegy.

Sóskút

Festetich-
kastély.

Sótony.

Söpte.

Stinácz.
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Strém.

Surány.

Báró Schilson-
kastély.

A körjegyzség székhelye. Kath. temploma e század elején épült. Birtokosa
herczeg Batthyány Fülöp.

Strém, 137 házzal és 762 németajkú, r. kath. vallású lakossal. Postája
helyben van, távírója Német-Ujvár. A község, mely a körjegyzség szék-

helye, a Strém patak mellett, a tervezett körmén ci-németujvári vasútvonal
mentén fekszik. Birtokos a gróf Batthyány Kristóf.

Surány magyar község 48 házzal és 561 r. kath. és ág. ev. vallású

lakossal. Postája Acsád, távírója Vép. A község a szombathely-soproni

vasútvonal mentén fekszik és határában római sírokat, feliratos köveket és

egyéb római emlékeket leltek. Itt van Bottermann és Patzenhoffer nagyszabású,

szépen berendezett, kényelmes kastélya, melyet a múlt században báró

Schüson építtetett. Utána a gróf Sigray-cs<üád tulajdonába került, azután

SZARVASKEND. SIBRIK KÁLMÁN KASTÉLYA-

következtek mint tulajdonosok : gróf Zichy Bódog, a Festetich grófok, gróf

Motesiczlcy, a Károlyi grófok és gróf Pálffy-Dauti Vilmos, akitl a jelen-

legi tulajdonosok vásárolták meg.
sürüháza. Sürüháza, 58 házzal és 363 vend lakossal. Vallásuk ág. ev. Postája

Bodóhegy, távirója Muraszombat,
szabadhegy. Szábadhegy, 92 házzal és 499 vend lakossal. Vallásuk ág. ev. és kevés

r. kath. Postája Tót-Keresztúr, távírója Csákány. Lakosai a munkaidben
mint napszámosok, távol vidékekre vándorolnak.

szabar. Szabar, 11 házzal és 424 r. kath. vallású, horvát lakossal. Postája

Bándoly, távírója Rohoncz. Kath. temploma 1792-ben épült.

szak-nyér. Szahiyér, srégi nemesi község, 30 házzal és löiJ magyar lakossal.

Vallásuk ev. ref. Postája Viszák, távírója, Csákány.
szakonyfaiu. Szahonyfalu, 115 házzal és 630 vend lakossal, akik valamennyien a

r. kath. vallás hívei. Postája és távírója Szent-Gotthárd. Birtokosok a zirczi

czisterczitáh.

szaiaf. Szalaf srégi magyar község, a Zala folyó mellett, 162 házzal és 776

ev. ref. és ág. ev. lakossal. Postája Ori-Szent-Péter, távirója Csákány. A
község határában római sírok és egyébb emlékei a római kornak találhatók.

Németujvári András és János itt ütköztek meg a XIV. század elején a zalai

nemesekbl álló sereggel.
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SZÉCSÉNY. EBERGÉNYI ISTVÁN KASTÉLYA.

Szalonok-Üveghuta, 40 házzal és 233 r. kath. vallású, németajkú lakossal. ^lo

h
n
u
a
t

£"

Postája és távírója Szalonak. Kath. temploma 1801-ben épült. Lakosainak

nagy része a közeli antimon-bányában dolgozik.

Szarvaskend, magyar község, 87 házzal és 649 r. kath. és ág. ev. lakos- szarvaskend.

sal. Postája helyben van, távírója Körmend. A körjegyzség székhelye. Itt

van szarvaskencü Sibrik Kálmán földbirtokos kényelmes, csinos kastélya és sibrik-kastéiy.

szép parkja, mely már a XV. század óta van a család birtokában. A kastély

egyik terme ama számos díjtárgyat tartalmazza, a melyeket Sibrik Kálmán,

a hírneves galamblöv, a különböz bel- és külföldi versenyeken nyert

;

köztük néhány nagy mérték darab. A község a szarvaskendi Sibrik-

család si fészke,, amely innen nyerte predikátumát is.

Szarvasiak, Lendva menti község, 66 házzal és 413 r. kath. és ág. ev.

vallású, vend és német lakossal. Postája helyben van, távírója Muraszombat.
Határában fogják elvezetni a tervezett gyanafalva-muraszombati vasútvona-
lat. Földesurai a Nddasdyak voltak.

Szatta, srégi nemesi község, 44 házzal és 209 ev. ref. vallású ma-
gyar lakossal. Postája Ori-Szent-Péter, távírója Csákány.

Széchényfalra lendvamenti stájer-határszéli vend község, 60 házzal és széchénytaiva.

360 r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája Vas-Hidegkút, távírója Muraszombat.

Széchénykút (Petáncz) muramenti, stájer határszéli község, 71 házzal
ós 515 r. kath. vallású vend lakossal. Postája Ferenczfalva, távírója Mura-
szombat. A községben ásványvízforrás és fürd van, melyrl más helyen
szólunk bvebben.

Szécsény. Gyöngyösmenti magyar község, 83 házzal és 722 r. kath. és

ág. ev. lakossal. Postája helyben van, távírója Vcp. Körjegyzségi székhely.

Plébániája a XVII. században már virágzott. A községben Ebergényi Istvánnak

14*

Szarvaslak.

Szatta.

Széchénykut
(Petáncz).

Szécsény.

Ebergényi-
kaslély.
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Szemeiiye.

SZENT-ELEK.

Szent-Benedek.

Szent-Bibor.

Szent-Elek.

Szent-Gotthárd

két régi, érdekes kastélya

van, melyek közül az egyik

a XVI. században épült.

A szombathely-rumi vasút

állomása.

Szemenye, magyar köz-
ség, 91 házzal és 632 r.

kath. és ág. ev. lakossal.

Postája Kám, távírója Mol-
nári. A község határában
a rómaiak korából, szár-

mazó emlékeket találtak.

Birtokos a modenai berezeg.

Szent-Benedek, 65 házzal és 359 r. kath. és ág. ev. vallású, vend lakos-

sal. Postája Mártonhely, távírója Muraszombat. Itt volt hajdan a szent-benedek-

rendi apátság.

Szent-Bibor házainak száma 102, lélekszáma 557. Lakosai vendek, vallá-

suk r. kath. és ág. ev. Postája Mártonhely, távírója Muraszombat.

Szent-Elek, nagy község, 459 házzal és 2958 r. kath. és ág. ev. vallású

német- és horvátajkú lakossal. Postája és távírója helyben van. A község-

ben — mely a Strém-patak mellett fekszik — van a körjegyzség és a kör-

orvos székhelye. A lakosok takarékpénztárt és önsegélyz-egyletet tartanak

fenn ; magyar iskolájukat már 1826-ban nyitották meg. Plébániája 1618-ban

állíttatott vissza és újabb temploma 1753-ban épült. Kegyura Kottulinszky

Teodóra grófn. A községben egy múlt századbeli Batthyány-kastély is van.

Szent-Gotthárd nagyközség, 1800 r. kath. és ág. ev. lakossal, Vasvár-

megye délnyugati határán, Stiria mellett, kies vidéken fekszik.

Régi város, mely sok viszontagságon ment keresztül, különösen a török

háborúk és a Rákóczy-féle felkelések alatt. Történetének gyúpontja a híres

szent-gotthardi csata, mely a város alatt folyt le. Az ütközet emlékére Kuz-

mits Dániel
[
szt.-gotthárdi perjel 1841-ben emlékoszlopot állíttatott fel a

csatatéren, mely magyar, franczia, német és latin nyelven a következ fel-

írást tartalmazza

:

Hamvai itt nyugvók ama
' Gyzhetlen hsi fiaknak,

Kik eme környéket verkkel

megnemesíték.

A hit, s Fejedelem, s Haza

végett durva Trökkel
Harczolván, a Hont

járniátúl megszabadítták

1664.

Az utóbbi években

Szent-Gotthárd rohamos

fejldést mutat és ked-

vez fekvésénél fogva ma már nevezetes tényez a megyében, melynek ipari

központjává készül kifejldni.

Ipari fejldésére az impulzust az <íl!<nn/ dohánygyár adta meg, mely
közel ezer családnak biztosítja életfentartását. Ezt követte 1896-ban egy
svájezi konzorczium által létesített óragyár, téglagyár és a vülamvilágüási telep.

A város és a megye támogatásával díszes épületet emeltek az állami

gimnáziumnak.
R. kath. temploma 1791-ben épült; ezen kívül egy régi torony-

nélküli, állítólag a XII. századból származó templom is van a városban,

mely azonban már teljesen düledez állapotban van s magtárul használtatik.

Olvasó-egylete a vármegyében a legrégibb keletkezés; van továbbá

*_**>

A SZENT-GOTTHÁRDI CSATA EMLÉKOSZLOPA.
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Szent-Ivánfa

l'alásthy-kas-

tély.

jótékony negylete, önkéntes tzoltó-egylete, dalárdája, korcsolyázó-egylete,

torna-egylete, kerékpár-egylete.

A város a kir. járásbíróság, adóhivatal, szolgabiróság, erdgondnokság
székhelye.

Szent-Ivánfa, magyar község 35 házzal és 284 r. kath. és ág. ev.

lakossal. Postája Urai-Ujfaln, távírója Ostfi-Asszonyfa. Itt van Bezerédj Dénes

földbirtokos szép, kényelmes és nemes ízléssel berendezett kastélya és csinos

parkja, A kastélyt Palásthy István, I. Lipót egyik vezére, építtette a XVII.

század els felében, jelenlegi alakját azonban a mostani tulajdonostól nyerte,

ki itt a legbecsesebb és leggazdagabb óremgyjtemények egyikét rzi. A
községben több régi nemesi kúria van, különösen a Palásthyak idejébl, a

kiknek itt nagy kiterjedés birtokaik voltak.

Szent-Jakab 77 házzal és 485 r. kath. és kevés ág. ev. vallású, magyar szent-Jakab,

lakossal. Postája Zala-Löv, távírója Körmend. Földesurai a Sigray grófok volt.

Szent-Katalin. Házszám 48, lélekszám 270. Lakosai horvát- és német- s«mt-Kataiin

ajkúak, vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája Pornó, távírója Szombathely.

'ctöfi i^fyn'^*^ ii ^P¥5

A SZENT-GOTTHÁRDI CSATATÉR.

Szent-Kereszt-Péteri-Borotszeg egyesített magyar községek, 52 házzal és p|
z

e

e

r".Borotszeg.

428 r. kath. és ág. ev. vallású lakossal. Postája Nagy-Kajd, távírója Szom-
bathely. Vasúti állomás a szombathely-rumi vasútvonal mentén. A község

a Gyöngyös patak mellett fekszik. Szent-Kereszten van gróf Sigray-Saint- sigray-kastéiy.

Marsán nagyszabású, szép és fényesen berendezett kastélya és remek parkja,

melyet gróf Széchenyi János a 30-as években építtetett. A kastély késbb
Irikey Sándor tulajdonába került és ettl vásárolta a jelenlegi birtokos

1877-ben és helyére a mostani szép, renaissance-modorú kastélyt építtette. Az
egyesítés eltt 1554-ben Péteri községet péteri TaJcáts János kapta donáczió-

ban I. Ferdinándtól. Földesura a dömölki apátság volt.

Szent-Király gyöngyösmenti kis magyar község, 20 házzal és 209 Szent-Király.

r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája és távírója Szombathely. Vasúti állomás
a szombathely-rumi vasútvonal mentén. A község határában római épület-

ayomokat, feliratos köveket és egyéb római emlékeket találtak. Plébániája
1698-ban már virágzott. Kath. templomának szentélye korai góth ízlés;
tympanonjában érdekes domborm-faragvány volt. A templomot restaurál-

lak, miáltal sokat veszített eredetiségébl. Földesura a SJcerlecz-csíüád volt.

Szent-Kút, 54 házzal és 306 r. kath. és ág. ev. vallású, németajkú szent-Kut.

lakossal. Postája Strém, távírója Német-Ujvár. A község a Strém patak
mellett fekszik. Plébániája 1698-ban már fennállott. A kegyúri jogokat özv.

gróf Batthyány Béláné gyakorolja.
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A SZBNT-IVÁNFAI PALÁSTHY-KA.STÉLY (bEZERÉDJ DÉNES TULAJDONA).

Szent-Lénárt.

Szent-Lrincz-
Táplánfa.

Széchenyi-kas-
tély.

Szent-Mátyás.

Szent-Miklós.

Szent-Miklósfa

Szent-Péterfa.

Szent-Lénárt, magyar község, 34 házzal és 283 r. kath. és ág. ev. okos-

sal. Postája Dömötöri, távírója Molnári. A körjegyzség székhelye. Plébá-

niája 1698-ban már virágzott. Földesurai voltak a Poka és a Bertha családok.

A község a Szombathelyrl N.-Kanizsa felé vezet vasútvonal mentén

fekszik.

Szent-Lörincz-Táplánfa, egyesített magyar község a Gyöngyös mentén

50 házzal és 713 r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája helyben van, távírója

Vép. Vasúti állomás a szombathely-rumi vasútvonal mellett. Plébániája

nagyon régi és 1733-ban állították helyre. Szent-Lrinczen van gróf Széchenyi

Jen mvészi Ízléssel berendezett kastélya és szép parkja. A kastélyt

Inkey Ödön építtette ; a 70-es években a gróf Batthyányak birtokába került,

kiktl 1890-ben vásárolta meg a jelenlegi tulajdonos. A kastély termeinek

bels falait a tulajdonos Emília leánya: gróf Erdödy Gyuláné festményei

és aquarelljei díszítik, melyek kiváló mvészi tehetségrl tesznek tanúságot.

A csinos házi-kápolna szép oltárképét szintén gróf Erddy Gyuláné festette.

Táplánfa földesurai az egyesítés eltt a Polányi-, Korchmáros-, Inkey- és

Forster-családok voltak ; a Polányiak innen nyerték predikátumukat is.

Itt van Széli Ignácz államtitkár szép és kényelmesen berendezett régi

nemesi kúriája és dr. Roseriberg Gyula orsz. képvisel csinos berendezés

urilaka is.

Szent-Mátyás, 54 házzal és 340 r. káth. és ág. ev. vallású, vend lakos-

sal. Postája Fels- Szolnok, távírója Szent-Gotthárd. Határában fogják elvezetni

a tervezett gyanafalva-muraszombati vasutat.

Szent-Miklós, 45 házzal és 310 r. kath. és ág. ev. vallású, németajkú

lakossal. Postája és távírója Németujvár. Plébániája 1660. óta áll fenn.

Jelenlegi temploma e század elején épült. Birtokos herczeg Batthyány Fulop.

Szent-Miklósfa, rábamenti magyar község, 41 házzal és 342 r. kath.

lakossal. Postája Pápócz, távírója Ostfi-Asszonyfa.

Szent-Péterfa, pinkamenti község, 166 házzal és 1378 r. kath. és ág.

ev. vallású magyar és horvát lakossal. Postája Monyorókerék, távírója Szom-

bathely. Határában fogják elvezetni a tervezett pinka-mindszent-szombat-

helyi vasutat. A község határában római sírokat, feliratos köveket és egyéb



Vasvármegye községei. 103

római emlékeket találtak. Plébániája és góthikus temploma a XVII. század-

ból való. Kegyura a gróf Erddy-cs&lád.

Szent-Sebestyén házainak száma 97, lélekszáma 571. Lakosai vendek, szent-Sebestyén

vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája Battyánd, távírója Muraszombat. Kath.

temploma a XIV. századból való. „Zdrava-voda" nev forrását a búcsúsok

sren látogatják. Földesurai a Nádasdyak és Batthyányiak voltak.

Szent-Tamás, magyar község, 30 házzal és 235 r. kath. és ág. ev. szent-Tamás,

lakossal. Postája és távírója Molnári. Földesura a Festetich-család volt.

Széplak, 90 házzal és 886 r. kath. és ág. ev. vallású magyar lakossal. szépiák.

Postája és távírója Baltavár. A község határában fogják elvezetni a terve-

zett rum— türjei vasutat. A mikosdi uradalomnak itt gzmalma van. Kath.

temploma a múlt század végén épült. Földesura a báró M/cos-család volt.

Szépúr, kis határszéli falu Alsó-Ausztria felé, összesen 15 házzal és 120 szépúr.

r. kath. és ág.' ev. vallású, németajkú lakossal. Postája és távírója Pinkaf.

SIGRAY-SAINT-MARSAN-KASTÉLY SZENT-KERESZTEN.

Szerdahely, 62 házzal és 408 magyar lakossal. Vallásuk r. kath. és ág.

ev. Postája és távírója Kszeg. A körjegyzség székhelye. Hajdan Zeruda-

hely néven szerepelt és Szent-vid várához tartozott, st annak egyik el-
védét képezte. Régi templomának tornya az erdítvény egyik tornyából

készült. Plébániája 1698-ban már fennállott. Földesura a Batthyány- és a

Sibrik-család volt.

Szerdahely (Mura-Szerdahely), 41 házzal és 196 magyar lakossal. Val-

lásuk r. kath., ág. ev. és ev. ref. Postája Prosznyákfa, távírója Csákány.
Szergény, magyar község, 147 házzal és 853 r. kath. és ág. ev. lakossal.

Postája és távirója Vinár. A lakosok takarék- és segély-egyletet és önse-

gélvz- és fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. Ág. ev. temploma
1790-ben épült.

Szombatfa (Sumetendorf), kis falu a Strém patak mentén, 26 házzal és

141 némeiajkú lakossal. Vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája Strém, távírója

Németujvár. Halárában fogják elvezetni a tervezett körmend-németujvári
vasútvonalat. Úrtelek nev dljén valamikor a Batthyányak kastélya állott,

mely azonban teljesen elpusztult.

Szerdahely.

Szerdahely

Szergény.

Szombatfa.
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Szombatfa.

Szombathely.

Szomorócz.

Szueze.

Szölló's.

Talapatka.

Szombatfa, magyar község, 85 házzal és 388 r. kath., ev. ref. és ág. ev.
lakossal. Postája Prosznyákfa, távírója Csákány.

Szombathely rendezett tanácsú város külön van tárgyalva.
Szomorócz, rségi nemesi község, 46 házzal és 204 magyar lakossal.

Vallásuk túlnyomóan ev. ref. Postája Kercza, távírója Szent-Gotthárd. Lako-
sainak egy része a fazekas ipart zi.

Szöcze, magyar község 107 házzal és 702 r. kath., ág. ev. és ev. ref.
lakossal. Postája Zala-Löv, távirója Körmend. Szép kath. templomát a
XIX. század elején restaurálták.

Szöllös, 73 házzal és 567 magyar lakossal. Vallásuk r. kath. és kevés
ág. ev. Postája és távírója Szombathely. A község határában római sírokat
és egyébb római emlékeket találtak. Szllsön 1619-ben megyegylést is
tartottak. Itt van gróf Erdödy Ferencz egyik múlt századbeli szép kastélya.

Talapatha, magyar község, melynek lakosai r. kath. vallásúak. Házainak
száma 56, lélekszám 293. Postája és távírója Szent-Gotthárd.

SZÉCHENYI JEN GRÓF KASTÉLYA SZT.-LÖRINCZEN.

Tana.

Tárcsa.

Tarúd-Csencs,

Tarú(lfa.

Tauka.

Terestyénfa.

Tiborfa.

Tizenhárom-
város.

Tana, gyöngyösmenti magyar község, 81 házzal és 263 r. kath. és ág.
ev. lakossal. Postája Nagy-Kajd, távírója Vép. A község a szombathely-rumi
vasútvonal mentén fekszik. Itt van báró Ambrózy Lajos régi kastélya, melyet
még az Iránkorieh család építtetett. E családon kivül a község földesurai a
Békássyak, Forintosok, Lipicsek és a Borosok voltak.

Tárcsa, község 81 házból és 538 németajkú r. kath. és ág. ev. lakosból
áll. Postája és távírója helyben van. A község mellett lev gyógyfürdrl
más helyen szólunk.

Taród-Csencs, kis falu, összesen 17 házzal és 93 német- és horvátajkú
lakossal. Vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája Puszta.-Szt.-Mihály, távírója
Német-Ujvár. A község a Strém patak mentén fekszik.

Taródfa, magyar község a gráezi vasút mentén, 55 házzal és 365 r.

kath. vallású lakossal. Postája Horvát-Nádalla, távírója Körmend.
Tauka, 67 házzal és 404 r. kath. és ág. ev. vallású, németajkú lakossal.

I ostája Dobra, távírója Gyanafalva. Határában fogják elvezetni a tervezett
gyanafalva-muraszombati vasútat.

Terestyénfa, rábamenti magyar község, 49 házzal és 328 r. kath. és áü
ev. vallású lakossal. Postája Fels-Paty, távírója Sárvár.

Tiborfa, 103 liázzal és 578 r. kath. és ág ev. vallású, vend lakossal.
1 ostája Bodohegy, távírója Muraszombat. Földesurai a Batthyanyak. voltak.

Tizenháromváros, gyöngyösmenti magyar község, 41 házzal és 386 r

kath. vallású lakossal. Postája és távírója Sárvár.
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Tobaj.

Tókor
Ujmiliúlyfa.

Torony.

TÁPLÁNFA. DR. ROSENBERG GYULA URILAKA.

Tobaj. Házszám 103,

lélekszám 635. Lakosai
németajkúak, vallásuk r.

kath. és ág. ev. Postája
és távírója Német- Újvár.
Birtokos herczeg Bat-

thyány Fülöp.
Tokorcs- Ujmihályfa

magyar község a Szom-
bathelyrl Gyr irányá-

ban vezet vasút men-
tén, 85 házzal és 444 r.

kath. és ág. ev. lakossal.

Postája és távirója Kis-
Czell. Földesura a Ma-
riséin-, Batthyány- és a
Nedeczhj-cs&lád volt.

Torony, magyar köz-
ség, 51 házzal és 382 r.

kath. és ág. ev. lakossal.

A község a szombat-
hely-pinkafi vasút mellett fekszik és annak egyik állomása. Posta és távíró

helyben. Itt van a körjegyzség és körorvos székhelye. A község
határa kkorszakbeli emlékekben gazdag. Voltak itt azonkívül római sírok

is ; a római vízvezeték szintén e község mellett vonult el. Földesura a gróf
Nitzky- és a Hetyey-esaiád volt.

Tót-Morácz, 130 házzal és 710 r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája

Mártonhely, távírój a Muraszombat. Ág. ev. temploma 1893-ban épült. Néha
gróf Batthyány Lajosnak itt csinos kastélya volt.

Tótfalu (Windischdorf), vend község, 120 házzal és 127 r. kath. lakossal

Postája és távírója Szent-Gotthárd. Birtokos a gróf Erddy-esalád..

Tótfalu (Winten), 38 házzal és 199 r. kath. vallású, németajkú lakossal

Postája Monyorókerék, távirója Szombathely. Határában fogják elvezetni

a tervezett pinka-mindszent-szombathelyi vasútvonalat. Kath. kápolnája

1746-ban épült.

Tótlalc (Tót-Lak), a Hebernak hegy lejtjén fekv község, 159 házzal
és 742 r. kath. ág. ev. és ev. ref. lakossal, akik nagyobbára magyarok
Postája Nagyfáivá, távírója Gyanafalva. Határában fogják elvezetni a ter-

vezett gyanafalva-muraszombati vasútvonalat. Templomában Aquila János, hí-

res középkori fest freskó-maradványai vannak.

Tótlak, (Windisch-Minihof), 108 házzal és 703 r. kath. és ág. ev. vaUású,
németajkú lakossal. Postája Rába-Keresztúr, távirója Gyanafalva. A községben
a mohácsi vész eltt kolostor állott, melyet a törökök pusztítottak el. Jelenlegi

kúpalakú temploma török mecset volt. Földesurai a Szápáryak voltak.

Tölgyes, 47 házzal és 289 r. kath. és ág. ev. vallású, vend lakossal.

Postája és távírója Muraszombat.

Tömörd, régi község, 101 házzal és 731 r. kath., ág. ev. és ev. ref.

magyar és horvát lakossal. Postája Nemes-Csoó, távírója Acsád. A községnek

hajdan Themerd volt a neve. A XIV. században a kszegi várhoz tartozott

és a Grarayak voltak a földesurai. A XVII. század vége felé Thököly fog-

laltai ta el a tömördi kastélyt és birtokot. Késbb a Chernelek lettek a földes-

urak, akiknek itt két kastélyuk van ; az egyik Chernél György cs. és kir. chemei-kastéiy.

kamarás, orsz. képviselé, a másik Chernél Antalé. Az elbbit Chernél György,

több megye táblabírája, 1809-ben építtette a régi kastély helyén. Chernél Antal

egj drágakvekkel kirakott ezüst serleget riz, melyet Chernél György II.

Rákóczy Ferencztl vitézségéért kapott; birtokában van a fejedelemnek egy
inge is.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. 15

Tót-Moiácz.

Tótfalu.

Tótfalu.

Tótlak.

Tótlak.

Tölgyes

Tömörd.
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Töttös.

Uj-Perint.

Újfalu

Ujhee y

Újlak.

Újlak.

Töttös. Magyar község, 47 házzal és 305 r. kath. vallású lakossal

Postája Rum, távírója Molnári.

Uj-Perint, Szombathelyijei majdnem teljesen összeépített magyar község,
56 házzal és 609 r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája és távírója Szombat-
hely. Földesura a szombathelyi püspökség volt.

Újfalu. Pinkamenti község, 49 házzal és 301 magyar és német lakossal.

Vallásuk r. kath. Postája és távírója Német-Szent-Mihály.
Újhegy, nagy falu, 203 házzal és 1164 horvát- és németajkú lakossal.

Vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája Puszta-Szent-Mihály, távírója Német-
Ujvár.

Újlak (Neusidl), német község, a németujvári járásban, 165 házzal

és 969 r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája Kukmér, távírója Német-Ujvár.
Újlak, magyar község 101 házzal és 812 r. kath. és ág-, ev. lakossal.

Postája és távírója Vasvár. Kath. temploma 1775-ben épült, tornya azon-

SZLLS. AZ ERDÖDY-FÉLE KASTÉLY.

üjiaki templom. ban ujabb korból való. A templom oltára fölött nagy, már fölötte megron-
gált vásznon jobboldalt Szent-Péter, bal oldalt Szent-Pál apostol látható

a szokásos jelvényekkel. Földesurai voltak a Bezerédj, a Farhas és a Patyi

család.
uJ

teleP Újtelep, (lapincsi) 79 házzal és 606 németajkú lakossal. Vallásuk r. kath.

Postája és távírója Pinkaf. A község a Lapincs folyó mellett, Alsó-Ausztria
határszélén fekszik. A község határában több, mint 100 tagból álló czigány-

telep van.

újtelep. Újtelep (szalonaki) kis falu, 27 házzal és 176 németajkú r. kath. és ág.

ev. vallású lakossal. Postája és távírója Szalonak.

ujteiep. Újtelep (Neustift), nagyközség, 169 házzal és 1163 r. kath. és ág. ev.

vallású, németajkú lakossal. Postája helyben van, távírója Német-Ujvár.
Urai-ujfaiu. Urai-Ujfalu, magyar község, 98 házzal és 743 ág. ev. és r. kath. lakossal.

Postája van, távírója Ostfi-Asszonyfa. Temploma 1784-ben épült és kfallal

van körülvéve. A község két nagyon érdekes, 1747-bl származó cserépkorsót

riz. 1707-ben a kurucz-csapatok táboroztak itt, hogy a császáriakat feltar-

tóztassák és ugyan ez év végén Bottyán vezér is itt szállott meg táborával.
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A községben két szép, régi úrilak van ; az egyik OJcolicsányi Dénesé, a másik
Nagy Pálé. A lakosok hitelszövetkezetet tartanak fenn.

Urdomb, 103 házzal és 518 magyar és vend lakossal. Vallásuk r. kath.
és ág. ev. Postája Mártonhely, távírója Muraszombat.

Uriszéh. Házszám 50, lélekszám 280. Lakosai vendek, vallásuk ág. ev.

Postája Tót-Keresztúr, távirója Csákány.
Vághegy, stájer határszéli község, 60 házzal, és 406 r. kath. és ág. ev.

vallású, német- és horvátajkú lakossal. Postája Stinácz, távirója Szent-Elek.
Birtokos herezeg Batthyány Fülöp.

Urdomb,

Uriszék.

Vághegy.

Vágod, 79 házzal és 547
Gyöngyösf, távírója Léka.

Vámos- Család, magyar község,
mellett, 77 házzal és 681 r. kath. és

ág. ev. vallású, németajkú lakossal. Postája vágod.

a szombathely-pozsonyi
ág. ev. lakossal. Vasúti

Várkeszö.

Vasútvonal Vámos-Család.

állomás és
posta helyben van, távirója Ostfi-Asszonyfa. Plébániája a XIV. századból
való. Mostani temploma 1791-ben épült és czinteremmel van körülvéve.
Kegyurai a múlt században a Draslcovich grófok voltak, jelenleg pedig Beze-
rédj István. A Draskovich-család eltt a Nádasdyak voltak a földesurai.

Várhely, stájer ha- _ várhely.

társzéli község, 58 ház-
zal és 349 r. kath. és

ág. ev., vend lakossal.

Postája és távírója Mu-
raszombat.

Várkeszö. Rábamenti
magyar község, 83 ház-
zal és 477 r. kath. és

ág. ev. lakossal. Postája
Magyar-Gencs, távirója

Tót-Keresztúr. A köz-
ség határában, a Rába
partján, egy nagy épü-
let romjai láthatók,

melyrl azt tartják,

hogy valaha vár volt.

Birtokosa a gyri püs-
pokség. TÖMÖRD.
jj \ Vármellék, Sárvár-
ral összeépült magyar
község, 123 házzal és

CHERNÉL ANTAL URILAKA.
Vármellék.

Itt van a1478 r. kath. és ág. ev. vallású lakossal,

körjegyzség és körorvos székhelye. Postája és távírója Sárvár.

Város-Hodász, 146 házzal és 967 r. kath. és ág. ev. vallású, németajkú

lakossal. Postája helyben van, távírója Rohoncz. Közjegyzségi székhely.

A község határában bronzkori emlékeket találtak. Kath. temploma 1796-

ban épült, az ág. ev. templom pedig új. Azeltt a Batthyányiak voltak a

község földesurai és a birtok a rohonczi

Város-Hodász.

Batthyány-uradalomhoz tartozott.

mely

park és gyümölcsös terül el. A Hodászy-cs&lád innen vette

Jelenlegi birtokos Rupprecht Tasziló, kinek itt csinos kastélya van,

eltt szép

nevét.

Város-Szalonok érdekes, régi község, 179 házzal és 1242 r. kath. és ág. város-szaionak.

ev. vallású, németajkú lakossal. Posta és távíró helyben vau. A községnek

vízvezetéke is van, melyet az 50-es években létesítettek. A lakosok takarék-

pénztárt, kisegít-egyletet, izr. negyletét és községi kisdedóvót tartanak

fenn. Itt lakik a körorvos is és itt van a körjegyzség székhelye. Plébá-

niája nagyon régi. A XVI. században a reformátusok kezére került, de

1640-ben visszaállíttatott. Kath. templomát a XV. században Paumkircher

András, a község és a vár akkori ura építtette góth stílben, tiszta termésk-
bl. Ugyancsak építtette a pálosok zárdáját is, melynek azonban ma

15*
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már csak a romjaiban lehet felismerni a góthikus keresztfolyosó és egy terem

maradványait. Református egyháza a XVI. században keletkezett. A köz-

ség régi neve Zalunuk, késbb Zalunak.
szaionaki vár. m Van a híres szalonaki vár, mely a Fehér patak völgyébe nyúló

egyik sziklára épült és egyike a legszebb és legérdekesebb váraknak, a

mely csaknem teljes eredetiségében maradt meg, lakható állapotban, egész

a mai napig.

Els építjének neve még nincs felderítve ; XIII. századbeli ok-

mányokban már mint Németujvári Henrik tulajdona szerepel. 1270-ben

Ottokár cseh király bírja, 1289-ben Albert osztrák berezeg, a XV. század

elején Debrentey Basi az ura, de 1450-ben már Paumkirchner András német

lovag birtokában van, aki a várat restauráltatta és kibvítette A vár udva-

rának bal oldali falában van elhelyezve Paumkirchner András érdekes

TÖMÖRD. CHERNÉL GYÖRGY URILAKA.

Vasalla.

Vas-Dobra.

Vas-Hidegkut.

reliefképe és epitáfiuma. A küls kapun a Batthyány-czímer mellett már

az 1648-iki évszám olvasható, amikor a vár a Batthyányiak, birtokába jutott

elzleg a Kanizsayak és az Ujlakyak is bírták.

A várnak és az ehhez tartozó birtok nagy részének jelenlegi tulaj-

donosa gróf Batthyány Iván, míg a másik részt, mely néhai gróf Batthyány

Lajosnak, az els magyar miniszterelnöknek tulajdonát képezte, Schmidt

Ferencz földbirtokos vásárolta meg.

Vasalla, magyar község, 78 házzal és 552 r. kath. és ág. ev. lakossal.

Postája Horvát-Nádalla, távirója Körmend. A község határában vezetik el a

tervezett körmend-németujvárí vasutvonalat. Földesura az Erdödy család volt.

Vas-Dobra, 131 házzal és 867 r. kath. és ág. ev. vallású, németajkú

lakossal. Postája helyben van, távirója Gyanafalva. Stájer határszéli község

a tervezett gyanafalva-muraszombati vasútvonal mentén. Itt van a körjegy-

zség székhelye. A lakosok férfi dalárdát tartanak fenn. Ag. ev. temploma

1794-ben épült. Határában várrom van, mely hajdan a Németujváriaké, késbb
a Thurzóké volt. Földesurai a Batthyányak voltak.

Vas-Hideykut, stájer határszéli község 65 házzal és 451 r. kath. és ág
ev. vallású vend lakossal. Postája vau, távirója azonban Muraszombat. A
községben határszéli vámot szedtek. Itt van a körjegyzség és a körorvos.



Vasvármegye községei. 109

Vas-Korpád.

Vas-Lük.

URAI-UJFALU. OKOLICSÁNYI DÉNES URJLAKA.

székhelye. Kath.
temploma 1754-ben
épült. Földesurai a

Nádasdyak voltak.

Vas-Korpád, 70

házzal és 383 r.kath.
vallású, vend la-

kossal. Postája

Fels-Lendva, táv-

irója Szt.-Gotthárcl.

Vas-Lak házai-

nak száma 82, lé-

lekszám 431. Lako-
saivendek, vallásuk
r. kath. és ág. ev.

Postája Battyánd,
távírója Muraszom-
bat.

Vas-Nyíres. Ház-
szám 70, lélekszám
380. Lakosai r. kath. és ág. ev. vallású vendek. Postája Battyánd, távirója

Muraszombat.
Vas-Polony, vend község 45 házzal 242 r. kath. és ág. ev. lakossal. vas-Poiony.

Postája Battyánd, távirója Muraszombat.
Vas-Vecsés, lendvamenti község, 131 házzal és 648 r. kath. és ág. ev.

vallású, vend lakossal. Postája Szarvaslak, távírója Szt.-Gotthárd. Határában
fogják elvezetni a tervezett gvanafalva-muraszombati vasútat. Kath. temploma
a XVII. században épült.

Vaskút, 58 házzal és 441 r. kath. és ág. ev. vallású, horvát- és német-
ajkú lakossal. Postája Kukmér, távirója Német-Ujvár. A községben három
ásványvíz-forrás van. Határában azeltt kb. 35 hold terjedelm tó volt. Kath.
temploma 1797-ben épült.

Vasvár Vasvármegyének alsó részén, a kis magyar síkságot délrl
övez Hegyhát domboldalán fekszik. Kis városka, alig 4000 lakossal, de

annyira össze van forrva a vasvári járásnak srn egymás mellett fekv
50 kis községével, hogy eme községek érdeke Vasvár érdekével, sorsuk

Vasvár sorsával jóformán azonos és Vasvár központja, piacza, magva e

40,000 lakossal bíró község-csoportnak, mely úgyszólván mindenét Vasvárott
keresi és találja föl.

A városka küls utczái nagyobbrészt falusiasak. Szebb épületei a nagy
templom, a hozzá épített szt. Domonkos-zárdával, mely egyszersmind a

plébánia-hivatalt foglalja magában,, továbbá a kath. elemi. iskolák, a püspök-
kastélyból alakított apáeza-zárda. Éghajlata igen egészséges és földje, külö-

nösen a határ északi része, rendkívül termékeny, de a Rába és Csörnöcz
néha árvízzel pusztítják el a vidéket. E magaslaton vonult végig a régi

Katonák-útja, melynek sorompóját képezhette a Vasvár és Gyrvár között

ál húzódó, még most is fennálló római sáncz, az egyedüli régi emlék Cast-

rum Ferreumból, a minek Vasvárt a régi rómaiak nevezték.

A vár nyugati oldalán lev kies erds völgy mélyén most feszület áll szentkút,

kis kápolnával s a hegy oldalából kiszökelí forrásokhoz, a híres Szent-

háthoz, máig is áhítattal járul a nép. Nyáron át, nagyobb ünnepek alkal-

mával, 10 ezrével fordul meg itt tíz vármegye bucsójáró serege. Különösen
érdekes a Szenthút-völyy a városi búcsút (Nagyasszony) megelz éjjelen,

a mikor a messze vidékekrl (még Stájerból és Horvátországból is) össze-

sereglett bucsús nép ezernyi gyertya- és lámpafénynél a szabadban tölti az

éjét, csoportonként énekelve, imádkozva.

A városkának a Szentkút felé es magaslatán állott valamikor a vár-

s nem messze ettl van a ma is Kvrályheg //-nek nevezett szllhegy,
melyei IV. Béla király ajándékozott a Domonkos-rendnek. A kastély alatt

\<i|i a király halastava a halászházzal, melynek maradványa csak nemrég
Uiiii el. A tó is beiszaposodott már és a rajta áthúzódó kis patak most már

Vas-Vecsés.

Vaskút.

Vasvár.

Vasvári vár.
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VÁROS-HODÁSZ. KUPPRECHT TASZILÓ URILAKA.

Domonkosok
temploma.

Szabad királyi

város.

nádasok töveit füröszti. Benn a városban állott a „vasvári ur" kastélya,

melyben különösen a Könyves Kálmán uralkodása idejében élt hatalmas
Ugudi alatt sok országos fontosságú ügy nyert elintézést. Ez utóbbi kastély,

mely késbb a vasvári káptalan birtokába ment át, romjaiban most is lát-

ható ; a többi épületnek már semmi nyoma sincs.

Vasvár már a rómaiak alatt fennállott ; késbb német nép szállta meg,

mely Eisenburgnak nevezte el. Sok régi római lelet van Vasvár vidékérl ; a

legtöbb fegyverdarabok a római sáncznál, az átvezet Katonák-útjának nyi-

lasa körül, volt található. A sáncznak e nyilasát a nép Vaskapunak nevezi.

1119-ben Lipót osztrák herczeg, a cseh Vladiszlav herczegnek segélyével

megtámadta és felégette Vasvárt. A tatárok is felkeresték és elpusztították,

de IV. Béla király újra lábra állította a várost. építtette a máig is fenn-

álló bels nagy templomot, állítólag a saját elpusztult királyi kastélyá-

nak anyagából 1244-ben, megalapítván egyszersmind a Domonkos-rend

zárdáját is, neki adományozva a királyi gazdaságok egy részét. Az emlékét

hirdeti a templom bels kupoláján lev fölirat

:

beLa reX IIII. saCraVIt DICaVIt CVLtVI sanCtae CrVCIs.

A Stiria birtoklásáért vivott osztrák-magyar-cseh háborúk egy része is

Vasvár körül folyt le. A cseh Ottokárt 1272-ben, a midn a várat ostro-

molta, maga a vasvári nép verte vissza. A háborúk folytán egészen katonai

jelleget öltött a város kormányzata és a vármegye székvárosa id folytán

egészen a „vasvári úr" hatalma alá sülyedt. A nép a sok harczban el is

szegényedett s mivel magán segíteni nem birt, elszéledett.

IV. László király azonban megmentette az elzülléstl a várost, st
egy 1279-ben kiadott okmányával Vasvárt szabad királyi várossá emelte.

A község birtokában máig is meglev eredeti okirat régi magyar fordításban

a következleg hangzik

:

„László, Isten kegyelmébl Magyarországnak, Tótországnak, Horvátországnak, Romá-
niának, Szerbiának, Galicziának, Lodomériának, Kun- és Bolgárországnak királya — az

Krisztus minden híveinek — mostaniaknak és jövendknek — ezen levelünk olvasóinak —
idvességet kívánunk attól, az aki ád a királyoknak idvességet.
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Akarjuk tudtokra adnyi mindeneknek ezen levelünk rendiben, hogy — mivel az
mi Vasvári lakosaink az németeknek és egyéb ellenségeknek alájövetelek és pusztítások
által megszegényedtek és igen elszéledtek, hogy azon lakosok és más szabad állapotú
emberek azon helységben öszve mehessenek és azoknak száma megszaporodjék és ezáltal

az mi királyi tisztességünk megnevelkedjék. Ezt a grácziát akartuk nekik adnyi és szabad-
ságokat rendelnyi, hogy minden biráknak és kiváltképpen az Vasvári urnák Ítélete, biro-

dalma ós hatalma alól éppen és egyátollában ki legyenek véve, úgy tudnyi illik, hogy az
Vasvári úr még azon három dolog fell is, ugy mint gyilkosság, lopás és tolvajlás fell
közöltök Ítéletet ne tehessen, az mely dolgokban ennek eltte eltte tartoztak állanyi, —
mivel hogy eket csak az magunk Ítéleti alá tartyuk, és akarjuk, hogy sem azon vasvári
üt sem más egyéb közöttök erszakot ne tehessen. Ismét engedtük nekik, hogy birót

magok közöl, az kit akarnak, választhassanak, az ki ket minden törvényes állapotokban
megítélhesse. Ismét engedjük, hogy ha valami pörök és törvények az vidékiek által azon
lakosaink ellen indéttatnak, úgy, hogy bizonyság kívántatnék, ezen törvényes káuzák olyan
bizonyságok által próbáltassanak avagy bizonyittassanak meg, kik azon vasvári szabad-
sággal élnek, az mint hogy azon szabadsággal ez több országunkbeli nagy városokban
lev lakosok is élnek. Továbbá megengedtük, hogy semmiféle pörnek eligazéttásábon baj-

vívás közöttök ne Ítéltessék ; hanem akárininem pörök és törvénykezések akárki által

támodgvanak, az magok esküvésekkel az dolognak kívánsága szerént végeztessenek el, —
az miut egyéb királyi városunknak szabadsága és állapottya is azon tartya. Engedtük azt

is, hogy a Rába erdején szükségekre való fát vághassanak, szénát és füvet kaszálhossanak,
az viznek akárminem hasznát vehessék minden bér füzetes és háborgatás nélkül. Ismét

-
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engedtük és engedjük, hogy azon az helyeken, az melyekben Szála és Vasvármegyékben
vámot szoktak venni, azon lakosinktól semmi vám, ám akárminem} terhes szekerektl ne
vétessék. Ismét rendellük és engedtük, jelentvén, hogy egyéb szabadságok artikulusiban

az mi fejérvári lakosinknak szabadságokkal éljenek.

Melynek emlékezetére és örökkön való ersségere, ezen levelünket engedtük, az mi
ketts pöcsétünk erejével megersítvén. Adatott az mi szerelmes és h vice kanczellá-

riusunknak Miklós mesternek keze által, Krisztus születése után ezer két száz hetven
kilenczedik esztendben, az mi országlásunknak pedig hetedik esztendejében . . .

."

Róbert Károly király késbb megersítette Vasvár kiváltságait. Az
errl szóló eredeti okmány szintén meg van a város tulajdonában. 1311-ben
roppant tz pusztította el a várost, de csakhamar fölépült ismét. A néme-
tekkel támadt harczok megint sok esetben érintették Vasvárt. Emlékezetes
a vasváriak hsi elszántsága, melylyel 1490-ben Miksa császár seregét meg-
támadlak és elpusztították.

Még a török beözönlés idejében is sokáig megállta helyét Vasvár. Az
1575. évi törvényhozás Vasvárt még egyik legbiztosabb várnak említi és

elrendeli, hogy a zalavári orsz. levéltár Vasvárra hozassék és a vasvári

társaskáptalan gondozására bizassék. De már három év múlva a pozsonyi
országgylés elrendeli, hogy a társaskáptalan a Zalavárról idehozott levél-

tárral együtt Szombathelyre költözzék pecsétjével és jegyzkönyveivel együtt.

És nemsokára el is pusztult Vasvár: leégette a török. Elpusztult a

káptalani híres szt. Mihály-templom is a déli hegyormon. Alapjaiból még
mindig fejtenek téglát és követ; egyes oszlopfejek a szombathelyi régi-

ségtárba kerültek, az egyedüli épen maradt szt. Flórián-szobor (1401-bl)

pedig a vasvári tzoltó-egylet birtokában van. Leégett a Béla király temp-
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loma is ; romba dlt egyszóval az egész város és nem is birt egyhamar lábra-

állani. Régi fényét soha többé vissza nem nyerte.

Megsznt a vármegye székhelye lenni s a máig is vasvár-szombat-

helyinek nevezett társaskáptalan örökre Szombathelyen maradt.

Vasvárra a szabadságharezok súlya is ránehezedett. 1605-ben Bocskay

István egyik serege Némethy felkel vezér parancsnoksága alatt itt ütközött

meg Tilly János és Hollsteini Frigyes seregével. 1664-ben ide futott a Szt,-

Gotthárdnál megvert Küprili török vezér s itt kötötte Reningerrel a hírhedt

vasvári békét.

Csak a törökök kizetése után kezdett Vasvár újra magához térni.

Gróf Széchenyi György gyri püspök és kalocsai érsek, ki a vasvári Domon-

VEP. GRÓF ERDDY FERENCZ KASTÉLYA.

kos-rendnek elbitorolt egykori jószágát Sárkány Jánostól megvette és a

rendnek visszaadta, minden igyekezetét arra fordította, hogy Vasvár régi

romjaiból fölépüljön. Helyreállíttatta, megnagyobbíttatta Béla király temp-

lomát is. Emléke a templom boltozatán van megörökítve e föliratban :

DesoLataM széChénIVs restItaVIt VIgorI

prIstInIsqVe VsIbVs.

Az 1705. szén itt táborozott Rákóczi-sereg ismét megsarczolta Vasvárt

s az 1706. november 6—7-én Vasvár és Gyrvár között lefolyt kétnapi

véres csata sem maradt nyom nélkül Vasvárra, A csatában Heister császári

vezér legyzetett, elfogatott és serege szétszóratott.

Az j 809-ben itt járt franczia sereg is nagy vészt hozott a városra.

Pestis ütött ki a hadseregben ; Vasvár templomai és zárdája kórházakká

alakíttattak át, az egész város tele volt idehurczolt beteg katonákkal. A
járvány átterjedt a város lakosságára is és a pusztulás óriási volt, Még
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most is minden évben kegyelet-ünnepe^ tart Vasvárnak 'majdnem tisztán

katholikus lakossága, az akkori nagy csapás fölött. Ez idtájban halt ki

a Peí/ío-család is és a vasvári birtokot gróf Festetits György örökölte

1817-ben.

A tiszta magyar ajkú lakosság újabb idben szépen fejldik. Van kir. a Vasvar jelen*"

járásbírósága, telekkönyve, szolgabirósága ; van járási és körorvosa, postája,

távírója, két takarékpénztára, ipartárs idata, kaszinója és szép könyvtára.

Yát, magyar község, 73 házzal és 766 r. kath. és ág. ev. lakossal. Pos-
tája van, távírója Acsád. A község határában vaskori sírhalom van. Az
ugyanitt lev Szentkútnál egy régi Páloskorostor romjai láthatók. Földes-

Vát.

W^PPP

A VÖRÖSVÁRI ERDUV-KASTÉLY OLDALSZÁRNYA.

urai a Nádasdyak voltak, azután Wrede Alfréd berezeg. Utolsó eltti birtokos

báró Watzdorf Konrád volt, jelenlegi birtokosa pedig Zierer Vilmos, kinek
itt szép kastélya van, mely körül terjedelmes park terül el. A község] leg-

régibb földesura lukaíalvi ZarJca Miklós volt, aki 1329-ben kapta Vátot
donáczióban I. Károly királytól.

Véghely, stájer határszéli község 40 házzal és 277 r. kath. vallású

vend lakossal. Postája Ferenczfalva, távírója Muraszombat. A községben
sajtgyár van.

Velege, 94 házzal és r>92 r. kath, és ág. cv. vallású, németajkú lakossal.

Postája és távírója Német-Szent-Mihály. A község a szombathely-pinkafi
vasul melleit fekszik.

Velem, magyar község, 70 házzal és 373 r. kath. ág. ev. és ev. ref.

lakossal. Postája és távírója Kszeg. Kath. temploma, mely a Szent-Vid

hegyen áll, régi góthikus építmény, mely már romlásnak indult. Belsejében

freskók nyomai is láthatók. Búcsújáró hely. Velem a XIII- században, mint

Szent-Vid várának tartozéka a Németujvári grófoké volt. Földesuraik

a Batthyányi grófok voltak. Egyike a leggazdagabb kkori lelhelyeknek.

Magyarország Vármegyei és Városai : Vasvármegye. 16

Véghely.

Velege

Velem.
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Velemér. Velemér, magyar község, 97 házzal és 419 r. kath., ev. ref. és ág. ev.

lakossal. Postája Szt.-Györgyvölgye, távirója Muraszombat.

Temploma egyike a legrégibbeknek, mely mtörténeti szempontból

fölötte érdekes. A XIV. században góth stílben épült és Aquila János, hires

egykorú fest freskóival van díszítve. Ugy a falazat, mint, a fenmaradt bel-

díszítések, ízlésben s vagyonban elkel pártfogóra bizonyítanak. Ki volt

valóban ez a pártfogó, azt ez ideig megállapítani nem sikerült. Valószínnek
vdemeri temp- véli, hogy Velemér a templom építése korában a fels-lendvai Széchy-

család birtoka lehetett. Fels-lendvai Széchy Miklós bírta azon idben a

muraszombati járás legnagyobb részét, Fels-Lendva és Muraszombat fhelyek-
kel, s 1340—1390 évig mint hadvezér, országbíró, és nádor szerepelt.

lom.

RÉSZLET A VÖRÖSVÁRI KASTÉLY BELSEJÉBL.

A szentélybe befalazott évszám kövét elporlasztotta az id s csak

az „Anno" szót hagyta meg. A templom festésének kora azonban meg van

örökítve a szentélykapu-ív déli oldalára festett Szent Anna képe alatt, ily

formán M u CCC° LX. VII vagy 1367-ik évben, így a templom építési kora

is, az építési stíl, és a gót' stíl fejlettségi kora után következtetve, 1350— 1360

évek közé tehet.

A templom falai ezen korbeli freskóképekkel vannak befoglalva,

melyek különösen a szentélyben, de még a hajó északi falán lév képek is

(leszámítva a legújabb idbeli rombolásokat) meglehets élénkek. Ezek

közt nevezetes Szent László király képe, a legérdekesebbek közé tartozik.

A freskó-képek a század els negyedében még ismeretlenek voltak, az

1820—25 évtáján kinevezett kerczai plébános még ép állapotban lév, meszelt

templomot talált Velemérben. Minthogy azonban a templomnak egyedüli liíve
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csak maga a plébános volt — pártfogó nélkül a templom tetzete lassan-

kint lefoszlott, s ekkor mosta le az es a falak meszét, napfényre hozva a

becses képeket. A veleméri freskók mértékét Rómer Flóris tanár, tudós

régész fedezte fel.

. 1865 óta ismét fedél alatt áll a templom. 1895 évben megujíttatott,

s templomi szolgálatra is kijavíttatott.

Velike, Rábamenti, stájer határszéli község 113 házzal és 681 r. kath. veiike.

és kevés ág. ev. vallású, németajkú lakossal. Postája Rába-Szent-Márton,
távírója Gyanafalva. A községben határszéli vámot szedtek.

Vend-Kovácsi, 35 házzal és 204 r. kath. lakossal, akik mindannyian vend-Kovácsi.

vendek. Postája Fels-Lendva, távírója Szt.-Gotthárd.

Vép nagy magyar község, 186 házzal és 2156 r. kath., ág. ev. és ev. véP .

ref. lakossal. A község a Szombathelyrl Gyr felé vezet vasút egyik állo-

mása. Takarékpénztár, körjegyzség és körorvos székhelye. Plébániája na-

gyon régi; temploma 1728-ban épült, de 1848—49-ben restaurálták és meg-
nagyobbították. Kegyura monyorókeréki gróf Erdödy Ferencz, kinek itt nagy

szabású, fúri fénynyel berendezett kastélya van, mely körül terjedelmes

szép park terül el. A kastély egy része a XV. századból való, a XVIII.

században kibvíttetett. Belseje, a berendezéstl eltekintve, egész múzeuma
a különféle nagybecs mkincseknek. Díszes lépcsházát, melynek falait

sgrafitto-munkák díszítik, 4 eredeti pompeji márványoszlop tartja. Családi

képtára rendkívül érdekes és mintegy 250 drbból álló festménygyüjteménye,

hires régi mesterek remekeibl áU. Könyvtára igen gazdag. A nagybecs
bútorok túlnyomó része a XVI. és XVII. századokból valók. A község

határában római sarcophagot és egyéb emlékeket találtak. A XVI. század

végén megyegylést is tartottak itt.

Vidorlak, 139 házzal és 745 r. kath. vallású, vend lakossal. Postája vidoriak.

Fels-Lendva, távírója Szt.-Gotthárd.

Villamos, 76 házzal és 548 németajkú, r. kath. és ág. ev. lakossal. Pos- viiiámos.

tája Fels-Löv, távírója Pinkaf. Itt kezddik a szépségekben gazdag vil-

lámosi völgy. Határában valaha vár volt, de annak már a nyoma sem
látszik.

Viszák, magyar község, 74 házzal és 481 r. kath. és ág. ev. lakossal. viszák.

Postája helyben van, távírója Csákány. Birtokos a gróf Szapáry-esalád. Föl-
desurai a Sigray grófok voltak.

Vizlendva-Szent-György, kis 103 házzal és 591 r. kath. és ág. ev., vend viziendva-Szent-

és német lakossal. Postája Szarvaslak, távírója Szent-Gotthárd. A körjegy- Gfóm-

zség székhelye. Gótbikus temploma a XV. században épült és belsejében
freskó-maradványok láthatók. Harangja 1693-ból való. Hajdan a Nádasdyak
voltak kegyurai, most pedig gróf Széchenyi Tivadar.

Völgyes, 41 házzal és 245 r. kath. és ág. ev. vallású, vend lakossal. völgyes.

Postája Battyánd, távírója Muraszombat. Lakosainak fele már magyarul is

beszél.

Völgyköz. Házszám 92, lélekszám 505. Lakosai vendek és németek, vöigyköz.

vallásuk r. kath. Postája Fels-Lendva, távírója Szt.-Gotthárd.
Vönöczk, nagy magyar falu, a Parndorf felé tervezett vasútvonal men- vonsczk.

tén, 205 házzal és 1145 r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája helyben van,
távírója Kis-Czell. A körjegyzség székhelye. Lakosai önsegélyz szövetke-
zetet tartanak fenn. Ág. ev. temploma 1796-ban épült. Földesura a Horváth-
család volt.

Vörösvágás, határszéli község Alsó-Ausztria felé, 68 házzal és 439. r. verösvágás.

kath. és ág. ev. vallású, németajkú lakossal. Postája Borostyánk, táv-
írója Léka.

Vörösvár, község a Pinka mellett szombathely-pinkafi vasútvonal mentén vrösvár.

fekszik; 133 házzal és 1014 r. kath. és ág. ev. vallású, németajkú lakossal.

Vasúti állomás, posta- és távíró helyben van. A körjegyzség székhelye.

16*
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Vörthegy.

Zanat.

Zarkaház-
Kádonfa.

Zoltánháza.

Zsámánd.

Zsédeny.

Zsidahegy.

Zsidó.

Lakosai dalegyletet tartanak fenn. A község határában gyakran találnak

vaskori emlékeket. Plébániája 1688-ban már virágzott ; mostani temploma

1794-ben épült. Kegyura gróf Erdödy Gyula. Itt van a híres vörösvári, mór

ízlésben épült és gróf Erdödy Gyula tulajdonát képez, nagyszabású kas-

tély, mely arról is nevezetes, hogy itt rzik a kastély egyik tágas torony-

szobájában II. Rákóczy Ferencznek annak idején sokat kutatott titkos levél-

tárát. Itt van elhelyezve az Erddy-család gazdag, rendezett levéltára is. A
kastély, mely remek park közepén, magaslaton áll, egyike az ország leg-

szebb épületeinek. Berendezése is fényes és igazi elkel ízlésre vall. Érde-

kes darabja az egyik csarnoknak egy kitömött, hatalmas oroszlán, melyet a

nemrég elhunyt gróf Erdödy István sajátkezüleg ltt. A kastély egyes ter-

meiben vannak elhelyezve a gróf Erdödy Gyula által sajátkezüleg tervezett és

faragott remek bútordarabok, amelyek úgy konczepcziójuknál, mint kivitelük-

nélfogva a legkifejlettebb mizlésre vallanak. Itt van gróf Erdödy Gyuláné

díszes fest mterme is.

Vörthegy stájer határszéli község, a Lapincs mellett, 115 házzal és 664 r.

kath., németajkú lakossal. Postája Stinácz, távírója Szent-Elek. Birtokos

herezeg Batthyány Fülöp.
Zanat, magyar község, 28 házzal és 223 r. kath. lakossal. Postája és

távírója Szombathely. Kath. temploma 1888-ban épült. Földesura a szombat-

helyi püspök volt.

Zarkaház-Bádonfa, gyöngyösmenti magyar község, 41 házzal és 515 r.

kath. és ág. ev. lakossal. Postája és távírója Szombathely. A községben két

kastély van ; az egyik az Estei herczegi családé és a múlt századból való,

a másik gróf Festetich-íéle, az 50-es évekbl. Az si Zarka-esa\ád törzshelye.

Zoltánháza, 70 házzal és 399. r. kath. és ág. ev. vallású, vend lakossal.

Postája Bodóhegy, távírója Muraszombat.
Zsámcmd házainak száma 101, lélekszám 596. Lakosai horvátok és

németek, vallásuk r. kath. és ág. ev. Postája Strém, távírója Német-Ujvár.

Birtokosai berezeg Batthyány Fülöp és gróf Batthyány Zsigmond. A német-

ujrári uradalomhoz tartozott.

Zsédeny, magyar község, 43 házzal és 353. r. kath. és ág. ev. vallású

lakossal. Postája és távírója Hegyfalu. A község határában vaskori sírha-

lom van. Itt van Maróthy Gyz földbirtos csinos úrilaka. A falu mellett

fogják elvezetni a Soprontól Lövig tervezett vasút vonalát. Földesurai a

Chernél és Taar családok voltak.

Zsidahegy, 155 házzal és 755 r. kath. és ág. ev. vallású, magyar és

vend lakossal. Postája Martyáncz, távírója Szt.-Gotthárd.

Zsidó, magyar község, 54 házzal és 273 r. kath. vallású lakossal. Pos-

tája és távírója Szt.-Gotthárd. A szent-gotthárdi uradalomhoz tartozott.
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SZOMBATHELY.

zombathely minden régisége daczára századunk

utolsó évtizedeinek szülötte. Húsz ezerre tehet

lakosságával, modern berendezésével, Ízlésesen

épült palotáival, imponáló középületeivel, hazánk

leginkább haladó városainak egyike ; székhelye

a vármegyének, a püspökségnek, kis kolóniája

a különféle hivatalbeli tisztviselknek, tekinté-

lyes vasúti góczpont, mely élteti iparát, fejleszti kereskedelmét, ápolja a

kultúrát, társadalma élénk : szóval birtokában van mindama kellékeknek,

melyek egy modern várostól meg- kívánhatok.

Földrajzi helyzete : 47°14' északi szélesség, 34°17' nyugati hosszúság;

emelkedése a tenger szine felett: 223'3 méter ; 5306 k. hold és 218 négyszög

ölnyi határát északról Ólad, Kámon, Heróny, Söpte és Zonath ; keletrl

Zonath; délrl Vép, Szls, Uj-Perint; nyugatról Nárai és Ólad községek

veszik körül.

Magát a várost észak-déli irányban két, szinte párhuzamosan haladó

patak szeli át : az oiadi és kámoni határból elre törtet Perint, melyet

termékenyít tavaszi kiöntései miatt hajdan Aranyos vizének neveztek, és a

< ryöngyös, a régi Síboris, meg a kámoni határban lép a városba és mester-

séges medrében Szls felé veszi útját. Sík területét nyugatra domblánczolat

koszorúzza, mely nagyobb fensíkot alkotva, erdborított talajon nyugat

felé húzódik.

A várost, mely négy századon át tündökölt a római nagyság fényében, a

hatalmas római birodalom bukásával csapás csapás után érte és a római

uralom letntével egész 900-ig jóformán nem volt egyéb szomorú romhal-

maznál. Attila hunjai 445. körül a jól megersített Sabariát bevették és ki-

fosztották. Polgárai nagyobb részben Italiába menekültek, hátrahagyott

Fekvése.

Hun uralum.
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Góthok,
longobárdok
és avarok.

Magyar uralom

vagyonuk pedig a martalócz hunok, majd meg alig 10 év múlva, 455-ben

a Theodemir vezérlete alatt vándorló keleti góthok birtokába jutott. A góthok

pusztításával majdnem egyidben borzasztó földrengés érte Sabariát, amely

végleg megsemmisítette a klasszikus idk még fenmaradt emlékeit. A góthok

rövid uralmára a longobardoké, majd az avaroké következett ; az évekig el-

húzódott franc-avar hadjárat végeztével együtt a frankok hatalmába került

és Eginhard szerint maga Nagy Károly is megfordult a városban, midn
bajorországi téli szállására indult.

870. körül Arnulf frank király Szabariát Ditmár salzburgi érseknek ado-

mányozta s a salzburgi érsekség jogható-sága alatt állt a város még akkor

is, midn 900. táján hódító seink e területet birtokukba vették ; de 1009-ben,

midn szent István a gyri püspökséget felállította, Szombathelyt is, mint

egyházi birtokot, ezen püspökségnek adományozta, véget vetvén ilymódon a

salzburgi érsekség egyházi jogható-ságának is.

Sok megpróbáltatás érte Szombathelyt a III. Henrik császár és Aba
Samu között folyt harczok idején, de még többet szenvedett az 1242-iki,

SZOMBATHELY RÉGI KÉPE.

tatárjárás alatt, midn, amint Bonfin a tatárjárás leírásában említi, a tatárok

teljesen lerombolták. E pusztulás emlékét rzi a hegy felett elterül erdség
azon része, melyet a nép vermes erdnek nevezett el ama hagyomány után,

hogy a szombathelyiek a tatárpusztítás alkalmával ezen erdbe menekültek
és itt földalatti vermekben rejtegették magukat.

Emlékezetes hely volt Szombathely városa a Cylleyek és I. Ulászló

között kitört villongások idején. Cilley serege itt verte tönkre Ulászló hadát

és az ellenséges felek hosszas alkudozás után itt kötötték meg a békét

1441-ben.
Alig fél század multán ismét nagy nyugtalanságot élt át a város,

melynek falait Frigyes császár fiának, Miksának hadai szorongatták. Tamás
gyri püspök várrsége visszaverte ugyan az ostromló német sereget, de

arra már nem volt elég ereje, hogy a rövid id múlva megszaporodott

ellenséggel megküzdjön és igy Szombathely 1490-ben Miksa birtokába került.

A következ 1491-ki pozsonyi szerzdés, melynek pontjai között Szom-

bathely a máig is használatos német Steinamanger néven is említtetik, a

várost visszaadta II. Ulászlónak.

gyó
™b

p^spo
y
k'ség

Azóta, hogy szt. István a gyri püspökséget felállította, Szombathely
aiatt

' ° a gyri püspökök birtoka volt, akik közül többen gyakrabban megfordultak

sánczczal körített szombathelyi várukban, érintkeztek a város lakóival,

megismerték viszonyait és számos jelét adták alattvaló hiveik iránt való

gondosságuknak,
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Bár a gyri püspökök különféle eljogokat élveztek, melyet a püspö-
kök, mint fkegyurak és a városi lakosok, mint alattvalók között bizonyos
mérv alárendeltséget eredményeztek, a szombathelyiek még sem voltak

jobbágyak és a püspökök is, valahányszor velük érintkeztek, mindenkor a

megtisztel polgáraink megszólítást használták.

Goszthon János gyri püspök 1525-ben kiadott szabadalomlevelében
Szombathelyt az ország kulcsának és kapujának nevezi, nyilván azért, mivel
Kszeg és a szomszédos községek az említett pozsonyi szerzdés értelmé-

ben még mindig Ausztriához tartoztak.

Mint privilegizált város többféle szabadalommal és kiváltsággal birt, szabadalmai.

melyeket a püspökök és királyok ismételve megújítottak és gyarapították,

dézsmafizetést rendszerint pénzben rótták le, szabad bormérésük volt, saját

kebelükbl választott elöljáróság vezetése alatt, saját kebelükbl választót!

elöljáróság vezetése alatt igazgatták a város ügyét, a városbíró a polgári

ügyekben önállóan bíráskodott, de a bnügyi bíráskodást a várparancsnok

végezte. Szabadalmaikat sokszor fenyegette veszély, különösen a mohácsi

vész után, midn Szombathely és a gyri püspökség egyéb javait a

Ferdinándhoz szitó Bakich Pál huszár-fkapitány saját számára lefoglalta-

E veszélyt is elhárította II. Ferdinánd kegye, ki régi szabadalmaikat

megersítvén, jogaikat visszaadta.

A város fejldésére jelents befolyással volt az a körülmény, hogy az

1578-iki pozsonyi országgylés határozata alapján a gyri egyházmegye

második káptalanja, a vasvári káptalan, a levéltárral együtt a töröktl szo- Va
|t"Rö7.ese

lím

íongatott Vasvárról Szombathelyre helyeztetett át. A káptalan átköltözése

alkalmat szolgáltatott arra, hogy a vár körül puszta tereken épületek

emelkedtek, uj erre kapott az iskola, mely Márkus jezsuita igazgatása alatt

a XVI. század végén virágzó áUapotban volt.

De a város békés fejldése nem tartott sokáig. Némethy Gergely, Bocskay Kumcr uralom.

egyik vezére, 1605-ben több ezerre men seregével megrohanta Szombat-
helyt, azt a várral együtt bevette. A város polgárai a vész közeledtének
hírére menekültek, értékesebb tárgyaikat elrejtették, a városi levéltár iratait

és a város szabadalmi okmányait a nagyobb biztosságot igé^ német-ujvári
várban helyezték el. De óvatosságuknak nem lett meg az óhajtott eredménye,
mert egy véletlenül támadt tzveszély a németujvári várnak épen azon épü-

letét hamvasztotta el, melyben a városi levéltárát elhelyezték s így a város

összes iratai, szabadalmi okmányai a lángok martalékává lettek. Némethy
Gergely szombathelyi sikere után a sümegi várat vette ostrom alá, de a várat

véd császári hadak eltt kénytelen volt visszavonulni szombathelyi szállására.

Szombathelyen a pápa olasz zsoldosaival elegyedett harezba s miután
azokat visszaverte, hadával Kszeg alá vonult.

De a hajduvezért nemsokára elhagyta a hadi szerencse ; a Dráva
mentén a császári hadak részérl érzékeny vereséget szenvedett és az egész

dunántúli rész ismét a császáriak hatalmába került. A Bocskay-hajduk
levonulásának hírére a szombathelyi polgárok is visszatértek városukba,
összegyjtögették elrejtett vagyonukat, felépítették, kijavították megrongált
házaikat és uj szabadalmi okmányt kértek Napragy Demeter gyri püspök-
t]. Ez a szabadalmi-levél jelenleg a városi levéltár legrégibb okmánya;
valamint hogy a legrégibb városi jegyzkönyv is csak az 1606-ból való. Az
ezen évbl kelt jegyzkönyvek mind magyarul szerkesztvék. Szerkesztjük
a városi nótárius volt, kit a XVII. században közönségesen csak diák néven
neveztek.

A Bocskay-felkelés után Bethlen Gábor dunántúli hadjárata, majd
meg a törököktl való rémület tartotta izgatottságban a város lakóit, akikre

késbb sok terhet rótt a II. Rákóczy Ferencznek 1703— 1711. tartott fel-

kelése. E nyolez év alatt állandó nyugtalanságban élt a város. Majd a kuru-
ezok, majd meg a labanezok tartották megszállva s mindegyik félnek köte-
les volt élelmiszert adni, ajándékuk kai kedveskedni és hadisarezot fizetni.

/
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De a polgárság szive azért állandóan a kuruczokhoz húzott és minden
alkalmat megragadott, hogy Rákóczy iránt való hségének kifejezést adjon.

1703-ban 5, a következ 1704. évben Károlyi Sándor felhivására 36 hajdút
állított ki és kijelentette, hogy ha 36 hajdú nem elégséges, kész többet is

állítani; jelentékeny mennyiség zabot, szénát, kenyeret és több vágómar-
hát szállított a kuruczok táborába, 200 pár csizmát küldött Ocskay László
kapitány csapatainak, Forgách Simon generálisnak pedig 32 forintos kocsit

ajándékozott. Mindezt alig két hónap alatt és egész lelkesedéssel, de annál
siránkozóbb hangon szólnak azon jegyzkönyvi adatok, melyek az át-

átvonuló császári tábornokok zsarolásainak emlékét rzik.
Szombathely a császári hadak birtokában volt 1704 augusztustól 1705

novemberig, a midn Bottyán Heiszler tábornokot Szt-Gotthárdnál meg-
gyzvén, Pálffyt Szombathelyrl megszalasztván, az év végére a dunántúli
részeket Rákóczynak visszaszerezte. A város a következ 1706. év elején

ismét a németek hatalmába került, az év végén azonban újra a kuruczok
lettek urak a területén. Andrássy Pál és Bezerédy Imre kuruczvezérek
Szombathelyen szálltak táborba; a következ 1707. év elején maga Bottyán
is megtelepült Szombathelyen, melynek lakói igaz öröimnel fogadták, .mint

oly férfiút, ki a nép jogainak és javainak védelmére saját serege körében
is üdvös fegyelmet gyakorolt. Bottyán alig két havi itt idzése után Pápára
tette át fhadiszállását. Távozása után Rabutin vonult be Szombathelyre és

azt Nehem paracsnoksága alatt fhadiszállása tette. De nem maradhatott
sokáig. Június havában Bottyánnak seregei ell menekülnie kellett és

hadaival Sopron felé vette útját. A császáriak pusztításait megboszulandó,
Bottyán felkelésre szólította fel a vidék nemességét és a közeli városok pol-

gárait és a gyülekezés helyéül Szombathelyt tzte ki.

Ezen felhívásra augusztus hó derekán mintegy 7000 fegyveres gylt
össze Szombathelyen, a kikkel gyújtva és pusztítva Ausztriába tört, nagy
rémületet keltvén mindenütt, különösen pedig a csendes vér stájerek között,

akik még napjainkban is borzalommal ejtik ki a kurucz nevet. Bottyán
szeptember els napjaiban ismét bevonult Szombathelyre és a várost, a
sebesültek és betegek menedékhelyét, különös ótalma alá vette. A bosszút
bosszú követte. Bottyán ausztriai zavargásai hirére Stahremberg egész had-
erejével támadott Bottyánra, a ki a túlnyomó ellenség ell menekülvén,
Stahremberg Szombathelyt elfoglalta és feldúlta.

A kuruczok szerencséje egyre hanyatlott és sem Eszterházy Antal,

sem a gyászos véget ért vasmegyei Balogh Ádám nem állhatott többé ellen

a német hadaknak, melyek 1710 augusztusában már kizárólagos uraivá lettek

a dunántulnak.
Alig ért véget a kuruczok és labanczok küzdelme, melynek folyamán

i7io. évi pestis a szombathelyi polgárok majd mindenökbl kipusztultak, a midn 1710. június

havában egy még irtózatosabb ellenség ütött tanyát a város falai között

:

a pestis vagy fekete halál, mely a következ év február végéig több mint

2000 lélektl fosztotta meg a sokat sanyargatott várost. A néptelenné lett

város javai gazdátlanul, parlagon hevertek ; a birtok értékét nagyon csök-

kentette a munkáskéz hiánya.

Az elnyös birtokszerzés nagy hatással volt fleg a közelvidék lakóira,

a kik Szombathelyre költöztek, itt birtokot szereztek és letelepedtek. A be-

költözött új letelepülk nagyobb részét a németajkú Kszeg, Rohoncz és

Pinkaf környékérl való iparosok alkották, a kiknek száma meglehets

nagy lehetett, mivel az eddig tsgyökeres magyar város hirtelen német jel-

leget öltött. Ekkor keletkezett a külömbség a német és magyar mester-

emberek, a német és magyar purgerék között; ez idtl fogva szaporodtak

el a különféle német vezetéknevek, melyeknek nyomát is alig találhatni

a régibb kelet jegyzkönyvekben. De a nyelvben és szokásokban megnyi-

latkozó külömbség nem emelt választófalat a régi és új polgárok közé s

a németajkú letelepülk csakhamar magukóvá tették új otthonuk tradiczióit.

Az id lassankint behegesztette a hosszan sajgó sebeket és az új erre
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vergdött polgárság biztos számítással tört elre a haladás utján. Kezde-

ményezésére és Zichy Ferencz gyri püspök áldozatkészségébl 1772-ben

megnyíltak a gimnázium kapui, els hirdeti annak a czivilizácziónak, mely Gimnázium,

az ósdi felfogást és a maradiságot számzte és az új eszmék hatása alatt

tért engedett az okos haladásnak.

A város fejldésére rendkívüli hatással volt Mária Terézia királyn

ama ténye, hogy 1777-ben Szombathelyt az új szombathelyi egyházmegye szék-
S
püTp

b
ökség

Y

helyévé tette és hogy a püspöki székre oly férfiút szemelt ki, a kinek böl-

csessége, nemes szívj ósága, és példátlan áldozatkészsége halhatatlan nevet

szerzett.

Felsszopori Szily János volt e férfiú, a szombathelyi egyházmegye Szüy János,

els püspöke, a ki szorgos fpásztori gondjai mellett arra is talált idt és

alkalmat, hogy székvárosát fejleszsze és emelje.

Lerontatta a régi vár bástyáit, a várterület helyén felépíttette ízléses

palotáját és a legvégs önmegtagadásig men áldozatkészséggel, apostoli

buzgalommal megvetette alapját annak a nagyszabású székesegyháznak,
mely nagyszerségével, keresetlen szépségével nemcsak Szombathelynek, de

az egész országnak is egyik ékessége.

Ernyedetlen munkakedvét nem voltak képesek felemészteni az új

egyházmegye szervezésével járó fáradalmak és, mintha csak belelátott volna
a távol jövbe, mintha csak sejtette volna, hogy a korabeli kis Szombathelyre,
mely alig számlált 3000 lakost, szebb jöv vár, tanácsaival és anyagi áldo-

zatokkal iparkodott e jöv útjait egyengetni.

A város újjászületése elválaszthatatlan az emlékezetétl.

1793-ban, ugyancsak a nagy püspök sürgetésére, megnyílt a két év-

folyamú bölcseleti iskola, mely egy nagy vidék mvelt ifjúságát hozta a városba. Bölcseleti iskola.

Ezen közben érték a várost a francziák zaklatásai és a szövetséges

csapatok szakadatlan átvonulásai, melyek éveken keresztül izgatottságban Francziák.

tartották a lakosságot, felemésztették élehniszereit, elsarczolták pénzét s már-

már végs szükségre juttatták, midn a Napóleon és Ausztria között létre

jött béke a kedélyeket lecsillapította, st nagyon megörvendeztette, mert

végre megszabadulhattak a franczia katonaságtól, mely 110 napig tartotta

megszállva a várost, sok kárt és még több rémületet okozván.

A francziák okozta bajokból még fel sem ocsúdott a polgárság, midn
1817. tavaszán újabb és rettenetesebb csapást kellett átélnie. Borzasztó m7. évi tzvész.

tzvész támadt, melynek a város kétharmadrésze áldozatul esett. A lakosság

fele hajléktalanná lett, és hosszú idbe került, míg magát összeszedhette.

1831-ben ismét a kolera hozott csapást a városra. i83i évi kolera.

1848. márczius 17-én a városház szorongásig megtelt tanácskozó termé- 1848-49.

ben nagy lelkesedéssel fogadták Horváth Boldizsárnak, a vármegye akkori

fjegyzjének, a szabadság alapján életbeléptetend uj intézményekre vonat-

kozó 16 pontban megalkotott peticzióját, mely az ugyanazon napon tartott

megyei közgylésen is elfogadtatván, pártolás végett az ország összes tör-

vényhatóságainak megküldetett.

A márcziusi események hatása városszerte nagy lelkesedést keltett.

A polgárság egy szívvel-lélekkel állott a közérdek szolgálatába. Újjá
alakította a városi önkormányzatot, egyre szaporította a nemzetrök csapatát

és mikor a felhk a szemhatáron megjelentek, messzemen áldozatokat hozott

;

honvédeket toboroztatott, és ellátta azokat fegyverrel, ruhával és pénzzel.

Mindez ideig a várost megkímélte a háborúval járó félelem : de október
10-én aggodalom szállta meg a lakosságot, midn a polgármester a nevezett
napon a közgylésnek tudtára adta, hogy Teodorovics horvát tábornok jelen-
tékeny seregével átlépte a megye határát.

A ki csak tehette, elrejtette értékesebb tárgyait, a gazdák az erdbe
hajtották marháikat, a városi eljáróság pedig a pénztárak és a puskaporos

Magyarország Vármegyéi és Varosai : Vasvármegyc. 17
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toronyban lev puskapor-készlet biztos helyre való szállítására tett intéz-

kedéseket. És, hogy a város a hirtelen meglepetésektl megóvassék,
vagyis, hogy a város közönsége az ellenség közeledésérl hiteles értesítést

nyerhessen, a kszegi és csepregi utakon a város rendkívüli közgylése meg-
bízásából futárokúi kiküldettek : Simon Vincze premontrei tanár és Nedvig
Ferenez városi képvisel.

A nemzetrök és a felkelk folyton a távolban tartózkodtak, de fegy-

vereiket nem kellett használniuk, mivel a horvátok, a város lakóinak nem
csekély örömére, a várost még csak nem is érintették. Ugyanezen idben
több, mint 900 horvát fogoly, kik szekerekkel, lovaikkal együtt a Dráva
mellett a nemzetrök kezébe kerültek, tartózkodott a városban. Két heti itt

tartózkodásuk után, mely alatt nagyobb részt a gimnázium és liceum ter-

meiben voltak elszállásolva, ers nemzetr-fedezet alatt Pápára kisértettek.

Deczember 10-én zsúfolásig megtelt a székesegyház. Távol vidékekrl is

eljöttek, hogy résztvehessenek a 44. honvéd-zászlóalj zászlószentelésének

ünnepén. A felavatás eltt az ünnepélyes misét maga Balassa Gábor megyés
püspök mondotta.

Deczember 28-án reggel 9 óra tájban osztrák csapatok özönlötték el a

várost. Parancsnokuk Althann gróf cs. kir. alezredes maga elé hívatta a

polgármestert és városbírót és kijelentvén elttük, hogy a várost katonai

parancsnoksága alá vette, felhívta ket a császár és az általa ide rendelt

katonai parancsnokság iránt való feltétlen engedelmességre ; egyúttal eléjök

tette a hódolati iratot, melynek rögtön való aláírását oly kijelentéssel köve-

telte, hogy vonakodás esetén a várost ostromállapotba helyezi. A polgár-

mester a városbíró a város közönségének tudtán kívül az aláírást telje-

síteni nem akarván, egy órai halasztást kértek. Ez alatt egybegyltek a

tanácsosok, képviselk és számos polgár, akik a hódolóirat felolvasása után

elhatározták, hogy nagyobb veszélyek elkerülése végett a parancsnok

óhaját teljesítik.

A hódoló felirat aláírását követ napon Althann felszólította a várost,

hogy a nemzetiszín jelvények mindenünnen levétessenek és helyeikre

fekete-sárga zászló tzessék ki. Az elöljáróság engedelmeskedett és sebbel-

lobbal készítette a fekete-sárga zászlókat, melyek még aznap felkerültek a

székesegyház tornyára és a középületekre.

Alig foganatosították a rendeleteket, máris minden ház meg volt

rakva osztrák katonasággal. Egész csapatok jártak házról-házra, feltörték a

lakásokat és elszedték a fegyvereket és, hogy az ellenállást csirájában

elfojtsák, kihirdettetett a parancsnokság rendelete, melynek értelmében a

legcsekélyebb zavar okozója rögtönitél bíróság elé fog állíttatni.

így köszöntött be az újév, melynek els, január 4-én tartott tanács-

ülésén felolvastatott Rohonczi Ignácz császári biztos rendelete, mely szerint

a városi tanács eddigi joghatósága továbbra is fennmarad, de a közgylés
beszüntettetik 'és a közgylés elé tartozó ügyek ezentúl a biztos részé-

rl kinevezend képviselk jelenlétében szintén a tanács eltt tárgyaltatnak.

A város önkormányzata ettl fogva teljesen átalakult; az elöljáróság,

bízván a magyar seregek szerencséjében, elodázta lemondását és meghajolt

az önkény hatalma eltt, mely erszakos rendeleteivel vérig zaklatta a döly-

fös osztrák katonaság rizete alá helyezett polgárságot.

A horvát foglyoknak október 12-én Kszegen történt meggyilkolása,

melyben a megyei felkelk kaszákkal felvegyverzett soraiban állítólag

szombathelyiek is részt vettek, nem maradt megboszúlatlanúl és a Vasme-
gyére kivetett 100,000 frt bndíj egy jelentékeny része a városra rovatott

ki, de a büntetés Balassa püspök közbenjárására, miután beigazolta, hogy
Szombathely lakói a mészárlásban teljesen ártatlanok voltak, elengedtetett.

Márczius havában a katonaság elhagyta a várost, de ápril havában
ismét nagyobb csapatok érkeztek és a liceum és gimnázium termeiben he-

lyezkedtek el. Ettl az idtl fogva október haváig alig múlt el hét, hogy
kisebb-nagyobb osztrák csapatok és ezredek ne vonultak volna át a váro-

son, mely kell épület hiányában az úgynevezett városréten épített sátorok-

ban adott nekik szállást.

Egy júniusi éjjel nádorhuszárok lovagoltak végig a városon és anélkül,
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hogy a csekély számú
császári rség észrevette

volna ket, kiürítették a

megyei pénztárt, elvitték

egy császári tiszt fegy-

verét és tovább állottak,

útközben, Hegyfaluban
elfogván az osztrákok

élelmiszer-szállitó szeke-

reit is.

Míg a város a kato-

nák kiszolgálásával volt

elfoglalva, egyre ked-

veztlenebb hirek érkez-

tek a csaták tereirl. Él-

érkezeit végre a világosi

fegyverletétel, az ellen-

ség kezébe került Ko-
márom és elsötétült a

magyar szabadság ege.

A világosi fegyver-

let étel után Szombathely

is néma gyászban kesergett az idegen hatalom igája alatt , mely önálló-

ságától megfosztotta, önkormányzatát megsemmisítette, st még a honfiúi

sóhajt is elfojtotta.

A városházán a német szó járta, kérlelhetetlen beamterek nyomták a

békés polgárokat, vizsla zsandárok kémlelték a sajgó szíveket, melyek egy
évtizednél hosszabb idn keresztül epedtek hasztalanul az elvesztetts zabad-
ság után.

E közben a nemzet a forradalmi politika útjáról a békés egyezkedés

terére lépett és a kimerült osztrák hatalom hosszas vonakodás után, végre

is elfogadta a békejobbot.

I. Ferencz József kibocsátotta az októberi diplomát és ebben, bizonyos
korlátozással ugyan, visszaadta az ország régi alkotmányát. Ez esemény
híre örömre hangolta a város lakosságát. Újra divattá lett a magyar ruha,

atillába öltözött kokárdás emberek hirdették a régóta nélkülözött szabad-
ságot. A megyeház oromzatáról lehullott a kétfej sas, mely 1849-ben
került oda s az 1861. október 25-én tartott tanácsgylés lelkesedéssel üd-
vözölte az új korszak hajnalát és intézkedéseket tett a községi szervezet meg-
változtatására.

De alig esett túl a kezdet nehézségein, keser csalódásra ébred a nemzet.
Az 1802. ápril 3-án tartott tanácsgyülésen már ismét a korábbi szomorú képpel
találkozunk. A fispáni helytartó önkényes beavatkozásai a megváltoztatott

rendszer nehézségeit csak szaporították, rendeletei pedig érzelmeiben sér-

tegették a polgárságot. Elkobzás várt a magyar emigráczió vezetinek
arezképeire és számtalan ily képekkel díszített mellt és gyr került a

zsandárok kezeibe.

Az 1866. év háborús mozgalmai szintén befolyásolták a városi köz-

hangulatot. A hadkiegészít parancsnokság ismételt megkeresésére a vá-

ros 13 önkéntest toboroztatott. Minden önkéntes fejenkint 30 frt foglalót,

az elindulásig napi 1 Irtot és rendes élelmezést kapott; mindez 761 frttal

terhelte meg aváros pénztárát.

Alig, hogy megkezddölt a háború, nyugtalanító hírek terjedtek el a

városban. A szekerek hosszú sora, megrakva sebesültekkel, vonult vé-

gig a városon, miután már nem volt hely, mely befogadhatta volna az

ápolásra szorult betegeket. A város a polgári gyámoldában 12 ágyat állított

fel, a polgárok közül számosan vállalkoztak egy vagy több ágynak íelsze-

Bach-korszak.
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1867-iki kiegye- SZOMBATHELY,
zés.

A PAPNEVEL INTÉZET.

A város fejl-

dése.

Déli vasúti vonal

relésére de legtöbb sebesült a

helyben felállított 38. számú tá-

bori kórházban volt elszállá-

solva. A helytartó tanács rende-

letének hatását fokozta a pol-

gárság könyörületessége ; majd
minden ház hozzájárult a bete-

gek élelmezéséhez.

A königgrátzi vereség után

a megalázott Ausztria készség-

gel ajánlotta fel a pékejobbot

és Deák Ferencz kiegyezési

bolitikája a nemzet uralkodója

között fennállott választó falat

végre ledöntötte.

1867. február 17-én kelta

királyi leirat, mely az ország-

alkotmányát helyreállította, február 18-án pedig már Szombathelyen volt a

kerület képviseljének, Horváth Boldizsárnak távirata, melyben szülvárosát

az alkotmány visszaállításáról értesíti. A távirat óriási lelkesedést keltett vá-

rosszerte, örömtl sugárzottak az arczok és az öröm hangos nyilvánulása! voltak

hallhatók mindenfelé. Az öröm és lelkesedés csak fokozódott, midn minden

oldalról megersítést nyert a hír,hogy a magyar felels minisztérium igazságügyi

tárczájának vezetésével a város képviselje, Horvát Bolpizsár bízatott meg.

Az alkotmány visszaállításával esik össze a város igazi és ezéltudatos

haladásának a kezdete. Horváth Boldizsár, a város nagy fia, a 67-es kormány

igazságügyminisztere,

valódi rajongással csüg-

gött szülvárosán és rit-

ka buzgalommal karolta

fel érdekeit. Jó részben

az hathatós pártfogá-

sának köszönhet, hogy

a hajdani kis község,

mely a múlt század vé-

gén csak öt utczából és

180 házból állott, lakos-

sága pedig alig közelí-

tette meg a 2000-et, az

utolsó évtizedekben ak-

kora lendületet vett és

oly gyors fejldésnek

indult, hogy ezen szem-

pontból kevés hazai vá-

ros állhatja ki vele a

versenyt.

Az 1865-ben meg-
nyílt déli vasúti vonal,

mely Nagy-Kanizsán át

Budapesttel és Stájeror-

szággal hozta összeköt-

tetésbe a várost, új teret

adott a kereskedelemnek,

-'

HORVÁTH BOLDIZSÁR.
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fellendítette az ipart és új ert vitt a köz-

gazdaság különféle ágaiba. Nem csekélyebb
jelentség volt az 1871-ben és 1872-ben
megnyílott nyugati vasút, mely Szombat-
helyt a Dunántúlnak valóságos góczpont-
jává avatta. A vasutak élénk forgalma

új életet öntött a városba, amely felfog-

ván elnyös helyzetét, ritka kitartással

munkálkodott emelkedésén. Gyárak kelet-

keztek, az iskolák megszaporodtak, új

hivatalok felállításával intelligens társa-

dalma megnövekedett, beépült határai tá-

gultak, a szántóföldek talajából új város-

részek, új utczák nttek ki s népessége év-

rl-évre gyarapodott.
Ez utóbbi szempontból különös fontos-

ságú körülmény volt, hogy a várost határoló

két község, O-Perint és Szent-Márton,

1885-ben a várossal egyesíttetett, minek

következtében a városi lakosság mintegy szombathely. — a barátok temploma
3000 fvel szaporodott. A polgárság jó és a sabária-szálló.

érzéke, elöljáróinak buzgalma nyilatkozik

meg azon alkotásokban, melyek a város haladását hirdetik.

A városi épít bizottság gondos és buzgó tevékenysége a ezélszerííség

tényezi mellett a jó ízlés és kényelem tekinteteit is belevonja számításai

körébe és megállapított tervezetének következetes keresztülvitelével nemcsak
az új utczák szabályos voltát biztosítja, hanem az egyes építkezések alkal-

Nyugoti vasút.

. Egyesülés
Ó-Perinttel és

Szt-Mártonnal.

SZOMBATHELY. A GYÜNGYÖS-UTCZA.

mával a régi utczák vonalainak rendezésére is gondot fordít, hogy a száza-
dos mulasztások pótlásával megvesse alapját a jöv nemzedék sikeresei)!)

tevékenységének,
Az utczák közlekedési útjai általában bazalttal, a gyalogjárók a város

bels területén aszfalttal és szabályos alakú kövekkel, a küls részeken
fövénynyel vannak fedve. A gyalogjárók mentén, a szélesebb utczák mindkét
oldalán, gömbakácz-sorok futnak végig. Az utczák tiszták és nyáron át

rendszeresen öntöztetnek. Az épületek szilárdak, téglákból építvék és cseréppel

fedvék. Az újabbak egyszerségük daczára is Ízlésesek, czélszer beosztásúak :

a régiebbek közül a legtöbb új külst nyert s csak itt-ott lehet látni egy-egy

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegyc. 18
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Püspöki szé-

kesegyház.

épületet, melynek alakja a múlt századra emlékeztet. A városon kívül a

Jégverem mellett és az úgynevezett városi nagyrét területnél ligetek adnak
pihent a szabadba vágyó közönségnek, mely kellen gondozott utakon és

árnyas fasorok között teheti meg napi sétáját.

a város utczái. Kiváló pontjai a városnak a, Horváth Boldizsár-, Széchenyi- és, Batthyányi-

tevék, a Gyöngyös-, Berzsenyi-, Faludi-, Szily János- és Szél Kálmán-, Uj-
7

Perinti-, Kalvária-utczák. Nagyobbrészt itt láthatók azon nevezetesebb épü-

letek, melyeknek rövid leiratát a következkben adjuk :

A püspöki székes-

egyház a régi szom-
bathelyi vár terü-

letén, a jelenlegi

Templom-téren áll,

homlokzatával ke-
let felé tekintve.

Építése Szily János,
az egyházmegye
els püspöke alatt

1791-ben vette kez-

detét és oly gyor-
san haladt elre,

hogv a hatalmas
épület 1797-ben
már tet alatt állott.

Tervezetét Heveié
Menyhért pozsonyi
építész készítette és

ugyan végezte az

építés felett való

felügyeletet.

A püspöki irattár

adatai szerint Szily

püspök 1797-ig a

roppant mennyisé-
g épít-anyagon, a

mvészek, mester-
emberek élelmezé-

sén stb. kivül kész-

pénzben 192,500

frtot fordított a ha-
talmas épületre. Ez
összegben benfog-
laltatik 1. Ferencz
király 20,000 frt

ajándéka, a többit

a püspök jövedel-

mei és ritka buzga-
lommal folytatóit

gyjtései fedezték.

A nagy fpásztor nem érhette meg a templom építésének befejezését.

Herzan bíboros püspök idejében és ennek halálával a püspöki széknek
bekövetkezett két évi üresedése alatt készültek el a templom belsejének és
homlokzatának díszítései, és még akkor sem volt teljesen kész, midn 1806.

november 9-én az Erzsébetet látogató boldogságos Szz tiszteletért" So-
mogyi Lipót püspök által ünnepélyesen felavattál olt.

A régi olasz stílben épült kereszt alakú, hatalmas bazilika; hossza
kivül 75 m., belül 72 m., szélessége a kereszthajóban 37 m., másutt 23 m.,
bels magassága 26'5 m. Dór és jón Ízlés oszlopokkal ékesked homlokza-
tának déli és északi sarkán egy-egy 57 m. magas, veresrézzel fedett torony
emelkedik felfelé. Az északi toronyban van elhelyezve a 2352 kg. súlyú Ist-

SZOMBAT1I1ÍLY A SZÉKESEGYHÁZ.
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fe

ván harang, a déli toronyban 4 harang van A tornyok között lev három-
szög oromzat csúcsán egy, a hitet, reményt és szeretetet jelképez szobor-
csoportozat, déli sarkán szt. Péter, az északin szt. Pál apostolok szobrai lát-

hatók. Az oromzat és a négy jón oszlop között lev keskeny sávon a követ-
kez felirat örökíti meg Szily emlékét

:

10AN. SZILY PRIMVS EPPVS SABAR. MDCCXCVII.

A széls oszlopok között lev fülkében és pedig a déliben szt. János, az

északiban Mózes szobrai láthatók. A homlokzat földszinti részén három már-
vány lépcs vezet a három fajtóhoz, melyen át a hosszú hajóba jutunk.

A templom belseje vörös márványszínre van festve és három részbl
áll : a szentélybl, kereszthajóból és a hosszú hajóból, melyeket 34 veres

márványnyal borított, lábaikon és fejeiken gazdagon aranyozott korinthusi

oszlop tart össze. Három márványlépcs vezet a szentélybe, melyet a
kereszthajótól díszes márvány karzat választ el. A szentély mindkét oldalán

vannak felállítva a diófából készült és gazdagon aranyozott stallumok. A
déli oldalon lev stallumok mögött van elhelyezve a bibor- és arany-

szövettel bevont mennyezetes püspöki szék, vele szemben az északi oldalon

függ az olasz Riccinek szt. Pál
megtérését ábrázoló mvészi
képe. A kereszthajó mennyeze-
tének közepébl ereszkedik le a

uyönyörü csillár.

A mennyezetet mvészi ki-

vitel festmények díszítik. A
szentély felett lev kerek bol-

tozat festményének tárgya az

angyali üdvözlet (annunciatio).

A festmény négy sarkán négy
szent alakja látható, melyekel
L794-ben készített Maulbertsch
Antal.

A tabernaculumban riz-

tetik a szentkereszt azon része,

melyet VII. Pius pápa ajándé-
kozóit Herzan bíboros püspök-
nek. A sekrestye küls ajtaja

felett áll Szily János els püs-
pöknek alabástromból készüli

dombormv képe.

A szentély északi oldalá-

nak hosszában van a szt. Mi-
hály-kápolna, melynek ajtaja

felett a templom építését és csinosítását befejez Somogyi Lipót püspök-
nek szintén alabástromból való képe látható. A kápolna boltozatán lev és

Winterhalder által festett kép az utolsó Ítéletet, az oldalfalakon levk a szt.

irás egyes történeteit ábrázolják. Az oltárképen szt. Mihály fangyal
alakja Látható.

Nyugati végében a szt. Mihály-kápolna és a sekrestyék alatt van a

sírboll ; az utóbbi két osztályból áll, a belsben a püspökök, a külsben a

káptalani tagok tetemei nyugszanak.

A város középpontja a hosszú, [légyszögalakú Széchenyi-tér, melynek Széchenyí-tw.

északi oldala a Szily János-utczában végzdik. Középen áll a kétemeletes

pü&pöki palota, mely keletrl a Berzsenyi Dániel-utczára tekint. Püspöki palota

A püspöki palotát Szily János püspök építtette, valószínleg a templom-
épít Heveié tervei alapján. Az egyszer renaissance stylben épült palota

középs homlokzati tagozatának els emeleti nagy ablakjai alatt nyúlik ki

a négy jón oszlop által tartott erkély, oromzatát jelképes szobrok, a Szily-

család czímere és a fpapi jelvények díszítik. Az oromzat alatt lev kes-
keny sávon a következ felirat olvasható:

18*

SZOMBATHELY A PÜSPÖKI. PALOTA.
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EPISCOPIUM SABARIÉNSE
JOANNES SZILY

PPJMUS EPISCOPUS SABARIENSIS
F. F. ANNO MDCCLXXX1.

A nagyszabású épület fdísze a tágas lépcsház és az els emeleten

lev nagy terem, melyet Dorfmeister festményei díszítenek. Nagyon szép az

úgynevezett Pál-terem, a püspökök rendszerínti fogadó terme, melynek

falait Szt. Pál életébl vett jelenetek képei ékesítik.

A püspöki magánkápolna aranyozott oltárán lev alabástrom feszület

szintén egyik becses és érdekes látnivalója a palotának, melynek második

emeleti négy nagy termét díszes és értékes könyvgyjtemény tölti be.

SZOMBATHELY. A GIMNÁZIUM RÉGI ÉPÜLETE.

Papnevel
intézet.

Polgári leány-

iskola.

Megyeháza.

A papnevel hiteiét kétemeletes épülete a püspöki palotával egyidejleg

épült a székesegyház északi szomszédságában. Minden díszítés nélkül való

külseje egyszerségével is emel hatással van a szemlélre.

Mintegy negyven helyiséget foglalnak el a növendékpapok tanuló,

étkez és hálótermei, az iskolák, az elöljárók és tanárok lakásai, a könyvtár

és a kápolna. Az épület balszárnyának megnyújtásával épült 1884-ben a

díszes és tágas könyvtárterem, ugyanekkor alakíttatott át az új kápolna.

Ugy a könyvtárt, mint a kápolnát Storno Ferencz polychrom festményei

díszítik. Az egész épületben a légér! ékesebb az egyik iskolaterem mennyezetén

látható festmény, mely a négy szt. atyát ábrázolja s melyet Dorfmeister István

festett 1791-ben.

A székesegyházzal szemben látható a polgári leányiskola szép két-

emeletes épülete. A Széchenyi-térnyugsái oldalát Vasvármegye székháza foglalja

el, egy több ízben kibvített és ismételten modernizált nagyszabású épület,

melynek kétemeletes homlokzata három tagozatra oszlik.

A középs tagozat oromzatán van a vármegye czímere. Az éplel

keléi i részén látható a régi megyeház, mely az újjal összekapcsoltatva, mint

ennek melléképülete tnik fel.
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A díszes kapubejárat balrészén szép lépcsházba lépünk. A kapubejá-
ratból felvezet lépcsn az I. emeletre jutunk, a hol a nagy tanácskozó-

terem az uralkodó pár, I. Ferencz, József kir. herczeg nádorispán, Batthyányi
Lajos gróf, Batthyányi Fülöp herczeg, Deák Ferencz és Kossuth Lajos

életnagyságú olaj festés képeivel.

A tér keleti oldalán álló városház és szinhiz egy fedél alatt álló ép- Vá™^|* és

letet képeznek. A nyugatra tekint épület déli fele a városház, északi fele a

színház.

A díszes épületnek, me-
lyet Hausmann Alajos terve-

zett, homlokzata a Széchenyi-

térre tekint ; a városháza déli

oldala a bels sikátorba, a szín-

ház északi oldala a Berzsenyi-

utczába esik. Lépcszetes és

oszlopdíszítés bejárataik eltt

szépen gondozott díszkert te-

rül el, közepén Berzsenyi Dá-
niel 2'5 magas mvészi ércz-

szobra. Az emeleten van a ta-

nácskozó terem, falain az ural-

kodó pár, Széli Kálmán és

Horváth Boldizsár képeivel.

A vasvármegyei színház

ünnepélyes megnyitása 1880.

augusztus hó 19-én történt.

Az épület és a berendezés

körülbelül 73,000 frtba került.

A kicsiny, de díszes szín-

ház három ajtós bejárata az

elcsarnokba vezet. Az el-
csarnok közepén több lépcs-
fokon jutunk a néztérre, mely
40—Ó személyt befogadó álló-

helybl, a két oldalt elhelye-

zett és 92 ülésre beosztott

padsorból és a zenekar helyi-

ségébl áll. Az elcsarnokból

jobb és baloldalon lépcsk
vezetnek föl a földszinti és

emeleti 20 páholyra, az er-

kélvszékekre, az emeleti zárt-

székekre és a karzatra. A néztéren 350 ember kényelmesen megfér.

A néztér nagyon Ízlésesen van díszítve. A boltozat közepérl számos

villamos lánggal világító csillár ereszkedik le. A színpad nagysága

arányban áll a néztérével. Az elfüggönyt, melynek közepén a lantpenget

Apolló alakja látszik, Heinrich udvari fest, a színpad díszleteit Lehman
Mór készítette.

A Széchenyi-térbe torkoló Szily János-utcza egyike a város legszebb Szll

u
y
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ános "

utczáinak. Emeletes házai közül nem egy díszes magánéplet ragadja meg

a figyelmet, de legkiemelkedbb pontja a törvénykezési és fogházépület.
Tö

pafJta
6zési

A 60 m. széles és 160 m. hosszú telek elrészén áll az egyemeletes

törvénykezési palota, melynek U alakját széles udvarok határolják, míg a

szárnyak által körivett nagy tér a közepén elhelyezett nagy tárgyaló-terem

által két, majdnem teljesen négyzetalakú udvarra oszlik. A fogház a telek

nyugati részét foglalja el és a, fordított T alakban épült báromemeletes

épületet képez.

A DOMONKOSOK TEMPLOMA SZOMBATHELYEN.
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Faludi-utca.

Tizenhárom-
város

Lovassági ka-
szárnya.

Az épület három tagozatú homlokzatát párkányzat díszíti. A középen
lév, oszlopokkal ékített bejárat az elcsarnokba vezet. Innen ágaznak szét

a folyosók és az emeletre viv lépcsk. A háromemeletes fogház-épületben
210 fogoly helyezhet el. Vannak külön szobái a betegek számára, van öt

setét zárkája, egy gazdasági és két séta-udvara.

A Szily János-utcza házsorai között észak felé haladva a széles FalmJi-

utezába jutunk, melynek nyugoti vége a tágas vásártérre vezet, keleti vége

az úgynevezett tizenhárom-városba nyílik.

A tizenhárom várost a Gyöngyös patak választja el a kszegi ország-

úttól, melynek keleti oldalán, alig 1 km-nyire a város végétl az egész

kis városnak látszó lovassági kaszárnya fekszik.

A Icaszárnya és a csapatkórliáz 43, pavillon-rendszer szerint emelt külön
épületbl áll, közepén a törzsépülettel, melytl jobbra és balra egy-egy
tisztilak és egy altiszti lak van. Másodsorban következik hat legénységi
lakóépület, ezek mögött van a 12 fistálló. Ezeken kívül van két nagy és

egy kisebb fedett lovalóhely, markotányos épület, börtön stb. A kaszárnya el

SZOMBATHELY. A VASMEGYEI ÁRVAHÁZ.

Berzsenyi
Dániel-utcza.

Gimnáziumi
épület.

van látva csatornázással és vízvezetékkel. A telek közepén van az 5800 Q
öl terület, alagcsövezett felálló tér.

A Széchenyi-térbl keletre kiágazó Berzsenyi Dániel-utczában feltnik a

csinos Kikaker-ház és a premontrei kanonokok két impoz;'ms palotája,

Mindkett kétemeletes épület, melyek egymás mellé vannak építve mkertté

berendezett közös, tágas udvarral. Az udvar északi határán, a Szily János-

útczai és a kszegi-útczai házak kertjei közé ékelve áll a város egyik leg-

kiválóbb nevezetessége, a premontreiek ritka fénynyel és nagy gonddal

épített fgimnáziumi épülete.

Az új gimnáziumi épület terveit Rauscher Miksa építész készítette.

Kényelmes és czélszer beosztású kétemeletes palota, mely nagyságra és

szépségre bátran versenyre kelhet az ország bármelyik ilynem épületével.

Délre es, Ízlésesen díszített homlokzata a tanári székházra tekint; a

többi három oldaláról a Szily János- és a Kszegi-utcza házainak kertjeire

nyílik kilátás. Északon és délrl fákkal beültetett tágas udvar környezi.

A termek közül kiválik a nagy diszterem, az ez alatt lev nagy torna-

csarnok, az öt ablak által világított rajzterem, a természettani szertár, a

vegytani és természetrajzi gyjtemények termei és a tanári könyvtár

helyisége.
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SZOMBATHELY. VILLASOR.

Horváth Boldi-
zsár-tér.

A Berzsenyi Dániel-utczából a város legélénkebb pontjára, a Horváth
Boldizsár-térre lépünk. A hosszú-ferdés alakú tér a városi kereskedés közép-
pontja, virágzó és oly fényesen berendezett üzlethelyiségekkel, a minkkel
kevés vidéki város dicsekedhetik. Szép épületei a két emeletes Spitzer- és
Rudolf-féle házak, az elegáncziával berendezett Hungária-szálló nagy, stuceo-
díszítés éttermével és kávéházával, a háromemeletes városi bérház stb.

A keddi és pénteki hetivásárok alkalmával e térre sereglik össze a közel
vidék népessége, magával hozva az eladásra szánt élelmi szereket, gyü-
mölcsöt és majorságot. Az öt ízben tartott országos vásároknak is e tér a kö-
zéppontjuk.

A tér közepébl nyúlik ki a város fogadalmi emléke, a magas és szép
Szt.-Háromság szobor, szomszédságában egy kúttal, a régibb idk kupai kút-
jával, melyhez százados tradicziók fzdnek.

A Horváth Boldizsár-tér keleti keskenyebb oldala az s Gyöngyös-utczát <iyöngyüs-utcza

nyitja meg, mely mint a fpiacz kiegészít része, a város legélénkebb utczája.
Modern házainak és palotáinak földszinti részét boltok foglalják le. Déli
oldalán látjuk a Mayer testvérek gyárhelyiségeit, a festményekkel ékes Pollák-
kávéházat és a jó hírérl Magyarország határán túl is ismeretes Sabaria-
szállót. Kszaki oldalán kiválik a két emeletes Borsics-ház, a szintén kéteme-
letes Mennyei-ház, a polgári gyámintézet régi épülete, a Gyöngyös-parton álló

gzmalom és a patakparti Stirling-féle brgyár.

A Sabaiia-szálló keleti határán vonul el a Fürd-utcza, a szkeföldi Ftirdö-utcza.

sörházkerttel, a nyári mulatságok állandó helyével. Az utcza keleti oldalán
a Frmicz-rendiek kertje húzódik el, a kert északnyugati szélén áll a kolostor Ferencziek-

...-..: . i temploma és
es regi temploma. kolostora.

Szt.-Háromság
szobor.

Kupai kut.
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Király-utcza.

Casino-palota.

Széll-Kál-

mán-utcza.

Máv. palota

B.itihyány-
palota.

Vasúti
állomás.

Szt.-Márton-
utcza.

Domonkosok
temploma.

Szt.-Márton
kútja.

A Sabaria-szállóval szemben, a Gyöngyös-utcza északi oldalába tor-

kollik az észak felé húzódó új Király-utcza, keleti sarkán a nagyságával és

szépségével egyaránt meglep kétemeletes Szakács-házzal, melynek emeleti

helyiségeiben pazarfény vendégszobákat rendezett be a szomszédos Sabaria-

szálló tulajdonosa, földszinti részét pedig Kovács Jakab Sabaria-kávéháza

foglalja el elegáns diszités és a legkényesebb igényeknek is megfelel

nagytermével, parkozott és árnyékos nyári helyiségével. Szomszédságában

áll a Vasmegyei Casino palotája.

A Király-utczát kelet-nyu-

gati irányban a Széli Kálmán-

utcza szeli át, a város legújabb

és legszebb utczája. A m. kir.

államvasutak üzletvezetsége palo-

tája a Széli Kálmán- és Király-

utczák sarkára került ; e szép

kétemeletes palotával szemben,

az utcza északi során emelkedik

Batthyány Iván gróf szintén két-

emeletes palotája.

A Széli Kálmán-utcza ke-

leti vége arra a térre vezet, mely

vörös téglás épületcsoportozatai-

val a vasutak és vasutasok egész

kis kolóniáját alkotja.

A ma is nagy kiterjedésben

épiüt egyszer, de czélszertlen

állomás, a tulajdonos Déli vasút-

társaság helyes intézkedése kö-

vetkeztében rövid id múlva el-

tnik, hogy egy a kényelem és

czélszerüség kívánalmainak meg-

felel modern állomás-épületnek

adjon helyet, kiegészítve egy

külön teherpályaudvarral, mely

a mai köztemet mögött elterül

szántóföldekre van tervezve.

A Gyöngyös utczát a Gyön-

gyös patak választja el a Szt.

Márton-utczától , mely 1885 - ig

mint önálló község a városi te-

rületen kivül állott s a várossal való egyesítése óta szemlátomást fejldik.

Falusias jelleg, apró és dísztelen házai újjá épülnek, csinosodnak. Déli

oldalának keleti végpontján áll a Domonkos-rendiele székháza és temploma.

A templom nyugotra tekint homlokzata eltt lev nagyobb szabad

téren áll Szt. Márton kútja, melynek vizével — a nép hite szerint — a szt-

püspök édes anyját megkeresztelte.

A homlokzaton, a templomajtó felett, a templomot épít Batthyány

Erzsébet grófn emlékét következ felirat hirdeti

:

Hanc sacram aedem vovit et dicavit

Sumtibus propriis Divo Marti no

Episcopo et conl'essori hic nato

Illustrissima Dna Dna Comitissa

Maria Elisabctha de Bottiani 1670.

A SABARIA-KÁVÉHÁZ SZOA1UATHKLYEN.



Szombathely. 133

A SZOMBATHELYI FELS KERESKEDELMI ISKOLA ÉPÜLETE.

E felirat felett,

egy négyszög me-
zben az Erddy-
család czímere lát-

ható.

A templom há-

rom részbl áll : a

nagyobb középhajó-
ból és a két kisebb

oldalhajóból. A kö-
zéphajó keleti végén
áll a 4—4 korinthusi

oszloptól környezett
foltár a szt. Há-
romság képével, szt.

István és szt. László
királyok szobraival.

A foltár jobb olda-

lán van a sekrestye,

baloldalán szt. Már-
ton kápolnája. A
szentély eltt lev krácsozat mellett van balról szt. Tamás oltára, jobbra a

Boldogságos Szz oltára.

A rendi székházat nagyobb kiterjedés kert környezi; mellette van a

a köztemet, míg a zsidó-temet a Temet-utczában van.

A Széchenyi-tér déli sarkánál kezddik a Forró-utcza, melynek egyik

kiváló nevezetessége a Vasmegyei elektromos müvek díszes palotája, Udvarának
déli részén áll a gépház, melyben az Ikervárról jöv nagy feszültség áram
alakíttatik át a világítás és az erátvitel czéljaira. A városban szerteszét ágazó
sodronyhálózat naponkint 4000 ív- és izzólánghoz szolgáltatja az áramot, a

gyárak és iparmhelyek jórésze villamos ervel váltotta fel a költségesebb

emberi munkát, és a villamos áram hajtja a Kis kar-utczából kiinduló és két

kilométer útjában a vasúti állomásig haladó, fels vezeték villamos vasutat is.

A villamos gépház ablakaival a Hosszu-utczára tekint, mely a Forró-

és Gyöngyös-utczákkal párhuzamosan haladva, a Fürd-utczában végzdik.

Közepén átszeli az Ovóda-utcza, melynek keleti sorát az óvóda-épület nyitja meg.

Szomszédságában áll egy vasrácscsal kerített tágas udvarban az izraeliták

áj temploma.

Kiváló ízlés festése, valamint egész berendezése kellemes hatással van
a szemlélre. Az ú. n. bimah (emelvény) tágas helyén van a szószék és

végében a frigyszekrény, mely magában foglalja a tórákat és ezek ékszereit.

Felette van a terjedelmes orgona és az énekkar.

A templom déli sarkával kezddik a Torna-utcza, a tornacsarnok és az

izraelita elemi iskola szép épületeivel.

A Torna- és az Ovóda-utczák met-

szésénél terül el a szép nyolezszögü

Batthyány-tér, palotáival és modern házai-

val. A teret keresztülvágó Ovóda-utcza

a Gázgyár-utczáha vezet, elnevezve a te-

rületén lev nagyobbszabású gázgyár

után, mely 1872 óta látja el a város köz-

világítását. A gyár mögötti részen , a

< ryöngyös patak jobb partján, Ízléses villák

sora vonul végig ; a patak balpartján terül

el a nem régen még közkertül szolgált

Práter-liget, melyet Brenner János, a liget

jelenlegi tulajdonosa, gyöngyöm parkká

Temetk.

Forró-utcza.

Elektromos mü.

Villamos vasút.

Hosszu-utcza.

Ovóda-utcza.

Izraelita tem-
plom.

Torna-utcza.

Batthány-tér.

Gázgyár-utcza.

Gázgyár.

Villasor.

A BATTIIYÁNY-PALOTA SZOMBATHELYEN. VaiáZSfllt át.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. 19
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Kiskar-utcza.

Püspöki iskola.

Hegy-utcza.

Kórház.

Kálvária-, Nárai
és Görög-utcza.

Gyalogsági lak-

tanya.
Protestáns tem

plom.

Perinti vashíd.

Körmendi- és

-írvah-iz-ut-z.a.

Városi iskola.

Árvaház.

Bagolyvár.

A város nyugati része a Széchenyi-térbl kinyúló Iskola-utczával kez-

ddik, mely a régi város egyik legrégibb utczájába, az élénk forgalmú Kis-

kar-utczába vezet. A derékszög alakú uteza nyugati során látható a püspöki

elemi iskola. Renaissanee stil remek épületét Kirchmaier Károly szombat-

helyi építmester tervezte.

A Perint patak hídján átlépve, a villákkal megrakott városvégi Hegy-

utczába jutunk, melynek déli során a szombathelyi emberbaráti egylet szép

és nagy kórház-épülete uralja a tért.

A kórház mögött, déli irányban elnyúló területen, az utóbbi két évtized

alatt egy egész kis külváros keletkezett rendezett utczákkal, egyszer, de

kedves külsej alacsony házakkal. A csendes Kálvária-, a nagyforgalmú

Nárai- és a lármás Görög-utcza kelet-nyugati irányban párhuzamosan halad-

nak elre, meg-megszakíttatván újabb utczákkal, melyek észak-déli irányban

szintén párhuzamosan indulnak. A Kálvária-utcza egyik nevezetessége a

pavillon-rendszerben épültgyalog'sági kaszárnya ; délkeleti sarkán épült az egyesült

protestáns hitközségek temploma, homlokzatával a perinti futcza felé, melyet

a Perint folyón épített

vashíd köt össze a

Kiskar - utczával. A
Perint-utcza nyugati

végedélen aKörmevrfi-

utczába, északon az

Arvaház-utczába visz.

Az Arvaház-utcza

nyugati során emel-

kedik a második városi

községi iskola emeletes

új épülete, ezzel szem-

közt áll a vármegyei

árvaház monumentá-

lis palotája, egy 4000 négyszögölet meghaladó díszes park közepén.

Az intézet, mely tágas park közepén áll, egy emeletes, 9 teremmel s

számos apróbb helyiséggel, 1878. decz. 1-én nyittatott meg ünnepéhyesen s

adatott át rendeltetésének. Az árvaház a törvényhatóság által, az alispán

elnöklete alatt kiküldött igazgató-választmány felügyelete alatt áll. Cselekv
vagyona ez id szerint 292,261 frt. Az intézetben 6 osztályú fiú és leány
elemi iskola rendeztetett be.

Az épület két részre oszlik : egyik fele a fiuk, másik a leányok osz-

tályát képezi. Az emeleten középütt egy nagy díszterem, a földszinten pedig
egy ugyanakkora étterem foglal helyett. Ezeken kívül van még két tágas

tanterem, 6 nagy hálóterem, 2 munkaterem, 2 betegszoba, 1 ebédl, 2 fürd-
szoba; a különféle tárak és irodai helyiségek.

A Kiskar-, Perint- és Körmendi-utczákból kiindulva, a Perintpatak

jobb- és balpartján több kisebb utczába lépünk, melyek mind újabb

alkotások.

A város végén egy érdekes épület tnik szemünkbe : az u. n. Bagolyvár.

1851-ben Zwitkovich Károly, hadbiztos építtette, a ki „Károlyvárra"
keresztelte, de a közönség Bagolyvárnak nevezte el. 1871-ben jutott vásár-

lás utján Sövegjártó ügyvéd birtokába. Hogy az épület nevének megfeleljen,

tulajdonosa 5 mázsás vasbaglyot tétetett a homlokzatra.

A városi hatóság lelkesedésig men buzgalommal karolja fel a város

érdekeit ; számot vet a jövvel és bölcs körültekintéssel egyengeti annak

útjait.

A SZOMBATHELYI FÜRDHÁZ.
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A csatornahálózat továbbépítésével kapcsolatban megkezddtek a

városi vízvezeték munkálatai, a kocsi- és szekérközlekedésre szánt utaknak
kikövezése városszerte foganatban van, a Nagy-kar-utcza végén monumen-
tális betonhíd köti össze a Perint két partját, a középs hegy alatt, a Kál-
vária és Jégpinczéhez vezet út között lev síkterületen új park létesül, a

Perint-patak medre szabályozás alá kerül, mind ezek oly alkotások,

melyek a második ezerév küszöbén e fejld határszéli várost a legbiztatóbb

reményekkel kecsegtetik.

Emelkedésének elmozdításához nagyban hozzájárul derék társadalma,
mely válogatott intézményeivel lebilincseli és otthonossá teszi az idegent.

A sport-egylet, a lovas-laktanya szomszédságában mintaszeren béren- Kerékpár-pálya,

dezett versenypályáján már annyiszor gyjtötte össze az ország és a külföld
sportembereit, megkedveltetvén velk a várost és annak lakóit.

'"^wrtMBtaap,,™";IM

A BAGOLYVAR.

A dalos-egylet, a tzoltó-egylet ünnepei is sokszor szolgáltattak alkal-
mai arra, hogy az idegenek fogadásában és ellátásában páratlan szivesség
és rendkívül elzékeny lakosságnak ezen szép vonása kidomborodjék.

A jótékonyság és közmveldés terén is üdvös tevékenységet tapasz- Jótékonyság és

tálunk. A n-egylet, a rongyos-egylet, az emberbaráti-egylet és a többi jótékony-
kö/müvelödés

sági egyletek és társulatok közönsége szívesen áldoz a jótékonyság oltárán;
virágzik a torna-egylet, a vívó-klub, az értelmiség buzgó támogatója a vas-
megyei régészeti egyletnek, mely 25 évi fennállása alatt kifejtett munkás- Régészeti egyiet.

ságával és a püspöki palota földszintén elhelyezett becses gyjteményével
a hazai és külföldi tudományos körök elismerését is kivívta és különösen
római emlékekben gazdag régiségtárával a városnak egy nevezetes látni-
valót adott.

Az üdülésre és szórakozásra is b alkalma van alakosságnak; a Geist- üuüiö és szóra-

fele kényelmes gz- és kádfürd^ a Gyöngyös patak két uszodája mindig
koz" helyek '

megtalálják közönségükei ; vidám élei uralkodik a sport-egylet jégpályáján,
a téli és nyári ünnepélyeken, mulatságokon hajnalig fárad a, czigány; nagy
az élénkség a vasmegyei kaszinóban, a városi kaszinóban és a kath. kör
helyiségeiben. Télen a vendéglk éttermei és a fényes kávéházak, nyáron a
kies fekvés Jégpincze, a Jégverem, a regényes rózsavári csárda, a kámoni
korcsma nyújtanak szórakozást.

19*
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Kiváló üdülhelye a városnak a milléniumi park, mely a Hegy-utczá-

ból nyugat felé vonulva, hársfasorai között és bokrokkal árnyékolt útjain

szívesen üdvözli az árnyékot keres közönséget. Kellemes sétára hív az

Óladig vezet Árpád-út, a hs hegyek alja, az árnyas szlsi út és a város

nyugati fensikját borító erdség, mely illatos fenyvesével, ózont lehel tölgy-

fáival és ruganyos pázsitjával köszönti az oda fáradó kirándulót.
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KÖSZEQ A SIKSA.Q FELL.

KSZEG.

szeg város története a távol s- korba nyúlik vissza. Igaz,

hogy csak ritkaság számba megy a lelet, vagy adat, a

melyre a kutató támaszkodhatik s nem is tudja ezek kö-

zött magát mindig kellképen tájékozni.

A város határában álló úgynevezett Ó-ház, egy 609 m. magas sziklás KÍSs

ĥ
™ 5s"

hegykúp adja kezünkbe a kulcsot, melynek segítségével Kszeg homályos
múltjába hatolhatunk. Egy terjedelmes, áldott vidék rszeme gyanánt helyez-

kedik el abba a hullámszer hegysorba, mely a város mögött emelkedik s

annak egyik leghatásosabb hátterét alkotja. Oda fzdik Kszeg legrégibb

története
;
onnan veszi származását s kapja majd nevét is.

Az itt talált srégi tárgyak (barbár utánzatú Philippeus-érem, bronz-
sarlók) kelta-népségek tanyájára s a hegykúp különös fekvése s tumulus- Kelták.

szer alakja pogány áldozó-helyre, Wodan fisten szentélyére engednek
következtetni. Századokig tartott a kelták uralkodása e vidéken és a Duna
medenczéjében, míg a 40-ik év körül Kr. u. a geták folytonos támadásaitól
elgyengülve, helyet engednek a mvelt rómaiaknak, akik figyelmessé lesz- Római uralom.

nek a sajátságos helyre, az Ó-házra s azt hadászati czélra rendezik be.

Véd mvekkel látják el s jelz állomásává teszik a közelben fekv Sava-
riának. A castrum négyszögletes alakját a közel múltban fedezték fel, szi-

lárd alapján a késbbi várépités nyomaival. Ilyen rtornyokra nagy szükségük
volt a rómaiaknak, mert a barbár népek sokat háborgatták ket. Már Valé-
rián alatt küzdöttek a vandálok ellen, kik végre is Pannónia nyugoti részé-

ben letelepedtek. Pár évvel késbben a quádok és a szarmaták dúlják fel a
provinciát és utánok keletrl jövet a hunok verik ki az itt lakott népeket. Hunok és góthok.

445-ben a hunok, 455-ben már a keleti gótok uralták e tartományt s rövid-

del utánok a longobárdok.
Ez utóbbiak kivonulásával kezddik Pannoniában egy homogénebb



138 Kszeg.

Avarok.

Frankok

Magyarok.

Kszeg vára.

Németujváriak.

A KSZEGI KÁLVÁRIA.

betelepítés, egységesebb ál-

lamalkotás s ezzel egyide-

jleg a rómaiság teljes

kipusztulása vagy felolva-

dása. Ekkor . megy végbe
;iz avar-szláv megszállás,

mely 300 évnél tovább tar-

tott s mely, ha Laziusnak
hihetünk, , újra szerephez

juttatta - házunkat. E
történetire ugyanis azt ál-

lítja , hogy az 0- házon
egyideig avar királyok szé-

keitek, de hogy mely id-
ben, nem mondja. Mikor
Nagy-Károly az avarokat
megtörte, engedelmével

khágán Sabária és Car-

untum közt telepszik meg
már keresztény avaraival.

Lehet, hogy az ez idtáj t

okmányokban emlegetett
Castellum Guntionis alatt

részekre szakadt Avarország egyesaz O-Ház értend, s ebben laktak a már
fejedelmei, mint Nagy Károly hbéresei.

Az avarok teljes eltnésével, vagyis a frank birodalom kikerekítésével,

mint a keleti grófság (Ostland) tagjában, csakhamar szláv- és bajor-népség

telepszik meg és adja jelét a korai kulturéletnek. A kszegi hegyekben
állott mattseei kolostor 680-ban 20 mensionyi birtokot kap, amely körül-

mény a kolostori életnek e vidéken való korai elterjedésérl s a föld ren-

des mvelésérl tesz tanúságot.

Hogy Kszeg maga, vagyis a mai város helye, akkoriban be volt tele-

pítve, arról tanúságot tesz Arnulf német császárnak egy 888-ban kelt s a

salzburgi egyház részére kiadott adomány-levele, melyben 300 népes telket

és több templomot sorolván fel, megemlíti Gensi-t (Guns-Kszeg) is az

templomával.

A beköltözköd s e vidéket is elfoglaló magyar seink itt tehát ren-

dezett visszonyokkal találkoztak, miket fenn is iparkodtak tartani.' Kissé

furcsán hangzik ugyan sokak eltt Horváth Mihálynak Anonymus nyomán
koczkáztatott amaz állítása, hogy Zsolt vezér Vasvármegyében az ország

határszélének védelmére várat építtetett s ennek Kszeg nevet adott ; de,

ha figyelemmel olvassuk Anonymus körülírását s ismerjük az itt létezett

visszonyokat, Horváth állítását elfogadhatjuk. A névadást is megérti az, a

ki a hely természeti fekvésével megismerkedik s látja a szeg alakjában a

földbl kiálló sziklát (k-szeg, k-sziget), melyre a vár épült, Innen nyerte

nevét a város is, mely, mint egyszerbb hely, már akkor létezett s melynek

régibb lakosai besenykkel és magyarfaja oroszokkal szaporodtak, akik a

várépítésben segítettek.

írott emlékeink különben csak a XIII. század els felében szólnak

Kszegrl. A kath. plébániai levéltárban talált följegyzések szerint 1242-ben
plébánia volt itt s IV. Béla királyunk innen vezette hadát Babenbergi
Frigyes ellen, hogy rajta a sajói szerencsétlen ütközet után szenvedett sérel-

mekért bosszút álljon.

Kszeg várát és tartozékait nyilvánvalóan IV. Béla király adta Xémet-
ujvári Henriknek, ki 1 263. körül, okkor mái', mint nádor, a város északnyugati
szélén ma is fennálló, de már sokszor felújított várat (alsó-vár) építtette és

ujabb vendégnépet szállíthatott melléje. Ez idtl fogva Kszeg lett a Német-
újváriak messze kiterjed birtokainak legersebb pontja s az oligarcha har-

czainak egyik fszinhelye. V. István trónraléptével, Henriknek oka levén
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az új király bosszújától tartani,

a két Kszeget (alsó és fels)
többi hatászéli váraival együtt
Ottokár cseh király hadainak
szolgáltatta át. E miatt és, mert
a cseh király az udvarába me-
nekült magyar furak, valamint
az István nénje által Prágába
vitt családi kincsek kiadását meg-
tagadta, háborúra került a dolog
s Jakab mesternek és Gergely
vasvármegyei fispánnak sikerit
a két várból Ottokár és Német-
ujvári Henrik hadait kiverni. A
Németujváriak (Henrik és fia,

[van) az idközben trónra jutott

IV. László király kegyét s ezzel

együtt birtokaikat csakhamar
visszanyerték, mikor azután az
1278-ban újból kitört cseh há-
borúban 30 ezernyi sereggel
elbbi pártfogójuk, Ottokárnak
seregét dönt ütközetben meg-
verték. Csakhogy hségük a
király iránt nem volt maradandó. Többszörös felségsértési követtek el s
gálád merényleteiket azzal tetézték, hogy Béla királyi herczeget megölték,
Endre királyi herczeget pedig összeesküdt czinkostársaikkal elraboltatták'
Elkövetett gaztetteik után drávántúli birtokaikra menekülve, onnan hadat
vezették a király ellen, de ez ket a fövenyi pusztán legyzte. A Német-
ujvári testvéreknek 1279-ben a vasvári káptalan eltt kötött osztálylevele
szerint, Kszeg a legidsebb fiúnak, a harczi vitézségben és gonoszságban
egyaránt méltó Ivánnak jutott. Iván két év múlva elnyeri a nádori mél-
tóságot s a magas kitüntetést azzal hálálja meg, hogy ismét pártütvé lesz,
st daczolni mer a királyival, midn ez, t megbüntetend, 1284. elején egyik
várát, Borostyánkt körülzárolja. A rettenthetetlen ember ekkor a király
segítségére siet osztrák hadat bekeríti, fogolylyá teszi s Albert osztrák
herczeget békére kényszeríti; mire László király is távozni kénytelen. Az
Alberttel kötött békét ismét csak Iván szegte meg. Ezt megsokalva, Albert
erélyesen készült ellene harezra. 1289. tavaszán 15 ezernyi emberével a
Németujváriak majdnem minden határszéli birtokait elvéve, magát Ksze-
gei szeptember végével szállotta meg. Iván személyesen védte Kszeget s

ellenfelével szemben rettenetesen kegyetlenül járt el. A többi között, hogy
Albertet elrettentse a vár vívásától, 500 elfogott német harezosnak kezét,
lábát vágatta le és dobatta a vívók sorai közé. De Albert, az iszonyattól
még jobban felingerelve, nem tágított: a várost minden oldalról megro-
hanva, elfoglalta s az rséget a lakosság nagyobb részével a várba szorí-
totta, melynek megtartását Iván nem remélvén, néhányadmagával egy
alagúton megszökött (1289.)

Albert a birtokába jutott városnak, mely az ostrom alatt a Ferencz-
rendiek kolostorával együtt leégett, felépítését és sánczfalainak kijavítását
elrendelvén, a nép rizetét Emeberg Berchtoldra bízta. Sokáig azonban nem
maradt Albert Kszeg birtokában; III. Endre 1291-ben a többi szomszéd-
várral együtt Kszeg kiürítésére kényszerítette. Iván ekkor elveszített bir-
tokainak egy részéi visszakapta ugyan, de a hainburgi békének rája nézve
azon sérelmes pontja miatt, mely a kszegi fels-várnak a többi hegyi
villákkal egyetemben történend lerombolását rendelé el, újra elpártolt a
királytól a trónkövetel Martéi Károly ügyéhez s a drávántúli részekben,
hol szintén nagy birtokai voltak, a zavargók élére állott. A király 1292.
ápril bávában már maga is Dráván túl táboroz, megtörni szándékozván
ellenségeinek erejét. Ez nehéz munkának látszott, mert a király inkább
egyezséyre lépett e pártos urakkal. Iván a hsét; álezája alatt odafurakodik

Albert.

III. Endre.
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Kszeg királyi

hirtok.

a király személye mellé és foglyul ejti azt. A király csak kezesek s kü-

lönböz Ígéretek árán szabadul a rút lelk alattvalótól, de csakhamar boszút

áll rajta. 1296-ban személyesen vezet ellene hadat, megjelen Kszegnél és

elfoglalja azt az egész vidékkel. Csak a király halála után (1301) kapják

a Németujváriak megint vissza Kszeget. Ennek azután Károly király vezérei,

Köcski Sándor és Kanizsai Lrincz vetettek végett, a kik, a király paran-

csára, a Németujváriak ellen fordulnak és 1 327-ben négy ers várukat : Sár-

várt, Német-Ujvárt és a két Kszeget tlök örökre elvették, ifjabb (II.) Já-

nost pedig a király iránt való engedelmességre szorították.

Kszeg most királyi birtok lesz, melynek lakói kiváltságokat kapnak s

a városra most már szebb napok következnek. Az Anjouk többször látogatnak

el falai közé s szívesen töltenek benne néhány napot. Több újabb kivált-

sággal is gazdagítják a várost, mely jólétében csak akkor szenved, mikor

^aCrarVlrplni RótensI.sanülsWcnDtLino.aCLeonarüo, peCons LVe PerlCLltans Vrbs G.I nsia VóVe t / ot^a
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Garák. Zsigmond király cserébe adja a Garáknak, a kik, habár szeretetüknek és

hajlandóságuknak a kszegiek iránt nem egy tanújelét adják, mégis okot

szolgáltatnak a panaszra. Zsigmond veje, Albert király, Kszeget a Roz-

gonyiaknak adja, halála után pedig neje, biztosítani akarván fiának a trónt,

a Visegrádról elorzott koronával együtt Kszeget, Sopront más szomszéd

erségekkel Frigyes császárnál vetette zálogba. De Ulászló jutván a trónra,

Kszeg ismét magyar kézre kerül, mikor azt a király Palóczy Simonnak és

Guthi Ország Mihálynak adományozza, kik fentarfják és megersítik a város-

nak a Garáktól nyert szabadságait, de csak rövid ideig maradnak a város

birtokában, mely visszaszáll a Garák ra.

Osztrák uralom. 1 445-ben Frigyes császár, felhasználva, az országban támadt zavart,

azon ürügy alatt, hogy Garai László, Kszeg birtokosa megtámadta Soproni,

a császár birtokát, a várost megostromolja, elfoglalja és annak vagy 80 pol-

gárát minden elzetes kihallgatás nélkül felakasztatta. A rá következ évben

azonban már kibékült a várossal s, hogy hségét magának biztosítsa, meg-

ersíti szabadalmait és új czimert adományoz neki.

1454. november 28-án Hunyady János idzött Kszegen, mely ismét
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magyar birtok, de már 1459-ben újból Frigyes az úr Kszegen, melynek i. Mátyás,

elnyeréseért 1461-ben a Rozgonyiak tesznek kisérletet. Azonban csak Mátyás
király tudott végezni Frigyessel, kitl Kszeget 1482-ben visszafoglalta s

szenvedett káraiért a várost 1483 évi január hó 25-én kelt szabadalom-
levelével kárpótolta. Ekkor Csolnoki Albert lett az alvárnagy, ki a nagy
király halála után Kszeget könny szerrel átengedte Miksa császárnak. A
város osztrák uralom alá került s másfél századon át az alatt maradt, csak

egyházilag tartozott a gyri püspök joghatósága alá.

A legnagyobb szorongattatás és egyúttal a legnagyobb dicsség napjait Kös
1f3

?
2
."

Jen°
ma

1532-ben élte Kszeg, mikor Szulejmán szultán Bécsnek irányzott útjában

azt fölkereste és megostromolta. Jurisics Miklós volt akkor Kszeg kapitánya,

aki a várat és a várost zálogképen bírta Ferdinánd királytól és aki a város

polgárain kívül egy csapat legénynyel és asszonynéppel a török császár

hatalmával sikeresen szembeállott. Az ostromot sok érdekes részletével a

városi levéltárban rzött egykorú német kézirat mondja el a leghívebben,

melyet lehet h fordításban itt közlünk :

„Kszeg ostroma 1532-ben.

Az örökkévaló Isten

megtartja a hívket. Az Isten

nevében Ámen. Az 1532-ik

esztendnek augusztus ötö-

dik, azaz Marié Nivis (Havi-

Boldogasszony) napján, mely

akkor hétfre esett, egy ha-

talmas török sereg vonult föl

Kszeg elé. A felvonulás

ugyanezen hétfn kezddött

és eltartott péntekig. Alatta

a kszegiek naponkint a ma-

gyar külvároson át a marha-

vásár-térre, egész a Gyöngyö-

sig kivonultak a török elé,

amikor is vele gyakran össze-

tztek.

E közben egy új selyem-

zászló lengett a város falain

kdarabok és sípok felett s

onnan a legderekabban lttek az ellenségre. De már pénteken reggel a Khegy-szlk

körüli mezn sátrakat lehetett látni. Hírül vitték a városba, hogy a török császár had-

népével maga fog támadni. E hírre mindkét külváros lakossága sietve a belvárosba vette

magát s a külváros házait, különösen a sánezárok körül állókat, a kapitány ur (Jurisics)

parancsára felgyújtották és felégették, min a török császár nem kevéssé csodálkozott és vizs-

gáltatta, hogy mely részrl eredt a tz. Szombaton reggel százezer török sátrát lehetett

látni a város körül álló magaslatokon egészen a fels-ház (ó-ház) tetejéig, nemkülönben

minden sík téren és zeg-zúgban. E napon állíttatta fel a török ágyúit a szlhegyeken és

az alább es sík tereken, a vár és város ellen irányítva azokat és lövetni kezdett. A rá

következ vasárnap, azaz augusztus 11-én egész naphosszat oly iszonyú lövöldözés folyt

egyrészl a török, másrészt pedig a vár és város között, mintha összereroskadni akarna az

ég és föld. A lövöldözés még hétfn (12-én) is eltartott. De az ezután jöv kedden (13-án)

a török rohamra indult és éjjel-nappal egyfolytában lövetett. 18 ilyen rohamot intézett a

város ellen, mégis közülök csak 9 hatalmasabbat; de (Istené legyen a dicsség) egy sem

sikerült. Erre a török a kiirtalak aláaknázásához fogott, hogy azokat puskaporral fölvettesse.

Három helyen sikerült is munkája, de ahol a törökök aláástak, ott a kszegiek, legtöbb-

ször ellenásással ^hiúsították az ellenség szándékát, elzték azt és magukkal hozák a

városba annak szerszámait. Mindamellett mégis sikerült a töröknek egy aknát szétrobbantani,

mire a fal 10 ölnyi bosszúságban összeomlott. Az így támadt résen át azután a török nagy

csoportokban betörni készült De isten ert adottá kszegieknek, kik lövéseikkel visszazték a

törököt s fát. földdel megtöltött hordókat helyeztek a rés elé. E roham 1 »/„ óráig tartott s alatta

a török császár maga is Ibrahim pasával és királyunk követségével (?) a szlhegyen volt

látni akarván, miként düledeznek a falak, törnek be azokon át emberei és bánnak el a

Magyarország Vármegyei és Városai : Vasvármegye. «"

KSZEG VÁRA.
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keresztényekkel. Azonban Isten meg-
oltalmazta a kszegieket. A törökök

még egyszer csomagokba kötött, rzsé-

vel akarták a sánczárkokat betemetni,

de mitsem végezhettek, mert ers tüze-

lésnek voltak kitéve. Ezenkívül a tö-

rökök tevéken, lovak és szekerek se-

gítségével fahasábokat hordoztak össze

a sánczárkokba s a fal magasságát túl-

haladó három halomba rakták. Hanem
a kszegiek éjjel lyukakat törtek a fa-

lakon s ezeken át kénnel, szurokkal

és faggyúval töltött hordókat löktek a

l'arakások közé ; a hordókat azután

meggyújtották és a falakon át tüzes

kévéket és szalmát dobtak ki, hogy
a fa tüzet fogjon és gyorsan elégjen.

Midn a törökök ezt látták, nagyon

megijedtek és a fahalmok segítségével

sem tudtak végezni. Hanem elcsügged-

tek és végre augusztus 27. napján

délután ers rohamot és 28. napján

kora reggel a török császár legfelsbb

parancsára a legersebb és leghatal-

masabb rohamot intézték a város el-

len, mely roham délutáni egy óráig

eltartott s mely alatt néhány török

zászlókkal a falakra jutott ; de a keresztények Isten erejével négy zászlót elvettek tlük-

ket magukat pedig a falukról lelökdösték, megverték és leszúrták.

Mikor a török a keresztényeket ilyen félelmet nem ismer, ers szíveknek találta,

nagyon elcsüggedt s miután egész hadával 25 napon át feküdt Kszeg eltt, állat és ember

éhezett és aggságoskodott, nem is akart tovább maradni, hanem mieltt még elször csak

serege szine-javát vinné, hódolatot fogadott el és bókét kötött, azután még két napon át

egész a harmadikig békében elvomílt. Ami fölött a kszegiek az Isten kegyelmébl a leg-

felsbbel örvendeztek és Istennek dicséretet és bálát mondottak.

Idej egyezvék a dies várúr neve, valamint plébános, bíró és hadnagyok, akik akkor,

mikor a török Kszeget ostromolta, léteztek, negyedmesterek és parancsnokok voltak.

Nevezetesen :

A vár ura Jurisics Miklós tír, lovag, felsége a római császár tanácsosa, Szent-Vid
és Kszeg kapitánya. Ez az úr ezután a Kszegen véghez vitt szinte, becsületes csele-

kedeteért bárói rangra emeltetett.

Álts Mihály plébános úr, sértetlen maradt.
Rempel István városbíró, egyik karján lsebet kapott.

A tizenkét tanácsos.

Ncgyedmesterek.

JURISICS MIKLÓS.

Erds Pál
Kerszner János
Bedcs Miklós
Ledercr Mátyás '

Schlaher András a falon beteg lett, házában meghalt.

Schwankler Pongrácz j

Markhó Bálint

Plickenófen Mátyás
Günser Ulrik

mind a négy a falakon esett el.

ez mind a négy megsérült a. falon.

Csó Mihály
Drakner István
YüWis Benedek

e háromnak mi baja sem lett-

Négy hadnagy, kiket a. város választott meg
Bedcs András i

Lederer Mátyás fent megnevezve
Schneider Márton
Kramer János

]

Khromoser György rmester sértetlen maradt
Ygl János zászló-tartó, megsérült.

ez mind a négy elesett.
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e kett nem sérült meg-.

Három rmester

Sclrwankler Hermann
Schmid Péter
Sohuster Erhard elesett

Forintos Mátyás tzmester, sértetlen maradt.
Toronyr elesett.

Sipos megsérült.
Az ostrom alkalmával Kszeg- városában szerte körlbelül négyszáz és tizennyolcz

ember veszett el és lövetett agyon.

A török császár az igazlelkü és lovagias törökjeit, akik Kszeg eltt elestek, igen

megsajnálta, de liogy hány maradt közülök halott, a kszegiek nem tudják."

így az egykorú német kútf, melynek a vége kissé homályos s azért

némi magyarázatra szorul. „Hódolatot fogadott és békét kötött," t. i. a török

Kszegrl való elvonulása eltt. Ennek magyarázata a következ : Az aug.
27-én megkiséiiett roham után Ibrahim nagyvezir császára nevében négy
tekintélyes törököt küldött Jurisicshoz, hogy ezt a hely feladására bírják s

ha erre nem lehetne, arra, hogy egy-egy ház
után 1 frt évi adót fizessen, vagy egyszers-

mindenkorra 2000 magyar frtot a gyalogság
parancsnokának. Jurisics, akinek katona lé-

tére feltnhetett a támadás lanyhasága és si-

kertelensége*, daczolni mert a túlnyomó er-
vel. „Adót nem fizetek olyas után, amivel
nem bírok, 2000 magyar forintom pedig nin-

csen" — válaszolá, a mivel majdnem vesztét

okozta magának és a városnak. Mert a török

most boszúságában a végs eszközhöz nyúlt,

az utolsó és legersebb rohamhoz. Az augusz-
tus 28-án intézett támadás borzasztó csataza-

jában a város fegyvertelen népe, már halálra

készen, a szt.-Jakab egyházat kerít temet-
falak közé menekülve egetver jajkiáltásba

tóit ki, nem is gyanítva, hogy ezzel menti
meg magát és a várost. A török katonák
ugyanis, kiket úgyis csak korbácscsal lehetett

támadásra bírni, valamely közeled segit
sereg csatakiáltásának vélvén a lármát, hanyat-
homlok visszafutottak. Ibrahim erre szorult

helyzetében ismét fölvette az alkudozás elej-

1e1t fonalát, találkozóra híva fel Jurisicsot.

„Látván szükségemet — írja Jurisics Ferdinánd-

hoz intézett jelentésében — hogy som lporom, sem

puskám, sem emberem, ki még kész lett volna a

védelemre, s'hogy lehetetlen még csak egy óráig is

megállanunk a sarat, azt feleltem a küldöttnek, hogy hozzanak kisér levelet és két híres

törököt túszul. Egy óra tellett bele, mig polgáraim és szolgáimmal a teendk iránt tanács-

koztam, szivükre kötvén, hogy semmi szín alatt meg ne adják magukat, ha engem esetleg

trbe is ejtene a treik. Kimentem már most nagy vigyázva egymagam. Künn vagy ezren

vártak már. Mellettem a janicsárok fparancsnoka lovagolt s Ibrahim pasa sátorába vezetett,

mely közel volt a városhoz. Nagy pompa között ült itt. Bemutattak neki, fölkelt, kezet

nyújtott és leültetett. Mimiének eltl azt kérdezte tlem, ha, fölépültem e már teljesen nya-

valyámból, melyben már Törökországban sínyldtem.** Azután tudakozódott, ha egynél több

sebei ejtettek-e rajtam és veszélyesek-e azok?"

Ezek leírása után ekként folytatja Jurisics jelentését:

„Erre oly hangon kezdett velem Ibrahim beszélni, mintha kegyelmet eszközölt volna ki

számomra uránál és a császár a várost, a várat s mindent, a mi benne van, nekem akarná

ajándékozni. Fölkelvén azonban, feléje mentem, pedig csókra nyujtá kezét. Én tekintélyem

irzóse végett azonban csak a kabátját csókoltam meg s köszönetemet fejeztem ki. ()

JURISICS-EMLÉKTÁBLA KSZEGEN.

* Hadászati kutatások nyomán ujabban megállapították, hogy a. török nagy ostrom-
Eszéknél a Duna mocsarában rekedtek s azok nélkül aem bírt Kszeggel s nem merte

Bécset -iin megtámadni.
** Jurisics korábban követségben járt Konstantinápolyban.

20*
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Privilégiumok.

erre újra leültetett s azt mondta : menjek el vele kézcsókra a császárhoz, aki innen nem

messze van sátrában. Erre azt válaszolám, hogy tudom, mikép nagy befolyása van a csá-

szárnál s amit megigér valakinek, azt megadja a császár; de mivel sebeim miatt nagyon

elgyengültem, engedje meg, hogy népemhez mehessek vissza a városba : Vettem észre,

hogy vonakodásom s hatalmának nagyrabecsülése megelégedést keltett nála ; ennélfogva

kértem tle 6— 10 törököt, akik megakadályozzák a többi törökök benyomulását a várba

azokon a helyeken, ahol a falak áttörvék. Ezeket magammal vinném a várba, a többit

pedig parancsolja el a falak alól. Ezt helybenhagyta és megjegyezte, hogy azonnal elrendeli .

keljen útra a népség azon irány felé, amerre terv szerint indulnia kell, két nap múlva

amúgy is odább áll az egész sereg."

A török Kszeg alól eltakarodva, a Fert irányában vitte seregét, de

csakhamar Stájer- és Horvátországon keresztül visszasietett tartományaiba.

A török elvonulásakor a városbeliek meghúzták a harangokat és a szeren-

csés szabadulás emlékére Kszegen azóta is naponkint déleltt 11 órakor

harangoznak.
junsics Miklós. Jurisics, kinek természetesen nagy része volt Kszeg sikeres védelmé-

ben, nyomban a törökök elvonulása után, érdemeinek jutalmazását kérte

Ferdinándtól, ki meghallgatván h emberének többszörös elterjesztését és

méltányolván hsies viseletét, kszegi predikátummal a bárói rangot adomá-
nyozta"neki, késbb pedig Kszeg várát s a mezvárost minden hozzátar-

tozóival örök birtokul.

A város polgárairól

sem feledkezett meg
Ferdinánd. Ezek pél-

dás kitartását, hségét
nevezetes kiváltsá-

gokkal jutalmazta ; a

megrongált falakat új-

ból építtette s a többi

között 1533-ban kelt

német kiváltság-

levelében megparan-
csolta :

„hogy k (a kszegiek) ezentúl minden házi szükségleteikhez tartozó javaikkal és

áruikkal alsó-aasztriai örökös tartományainkban és ezek területein mindenütt, vizén és

szárazon, busz éven át a kiváltságlevél keltétl számítva, szabadon járhatnak-kelhetnek,

valamint a mi és örököseink kegyes tetszéséig minden bárhol az országban fizetend

harminczad-vám és egyéb efféle terhek alól fölmentvék."

1535-ben Ferdinánd ráparancsol a magyar megyékre és városokra.

1545-ben pedig az alsó-ausztriai tartományokra, bogy a kszegiekkel szára-

zon vagy vizén vámot ne fizettessenek. Ferdinánd trónutódai sem feledkeztek

meg a város fontos szolgálatairól, kiváltságait ezek is részint megújították,

részint szaporították.

Kszeg birtoklási joga, miután Jurisicsnak gyermekei nem maradtak,

idvel idegen kezekre szállott.

1544-ben Ferdinándtól zálogban bírja Weispriach János, késbben ennek
veje, Teuff'el Kristóf, azután Jurisics fitestvéreinek gyermekei, ifjabb Juri-

sics Miklós és János kapták, kikre a bárói czím is átszállott.

1550-ben Kszegen már nyoma volt a reformácziónak, mely oly roha-

mosan elterjedt, hogy négy évvel késbben az akkori katholikus plébános,

Alis Mihály, helyét elhagyni volt kénytelen és abba helvét hitvallású

lelkész lépett, kit pár évvel késbben ágostai vallású pap váltott fel.

1564-ben Miksa király több kedvezményben részesíté a kszegieket és

1565-ben megersítette szabadalmaikat is. Ugyané király 1571-ben a megyék-
nek és városoknak megparancsolja, hogy a kszegieket lakostársaiknak vétke

miatt letartóztatni ne merészeljék. Rudolftól is kaptak 1578-ban, II. Mátyástól

1609-ben és II. Ferdinántól 1623-ban kiváltságokat megersít okleveleket.

Kuruc?, hadjára- 1605-ben már Nádasdy Tamás bírja Kszeget, ki a polgárokkal egyet-

értve kaput nyit Bocskay hadának. Ezért a kuruczok kivonulása után a

védtelen városra tört Dorn, császári parancsnok vérlázító kegyetlenséggel és

SZÉCHY MÁRIA KÉZÍRÁSA.

Reformáczió.

Ujabb kiváltsá-

gok.
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dulással sújtja a lakosokat. Késbb a kszegi uradalmat Nádasdy Kristóf

birja, majd meg ennek özvegye, Choron Margit.

1616-ban a király Kszeg várát uradalmával együtt, a város és az egy-

bázak kegyúri jogának kivételével, rimaszéchi Széchy Tamásnak adja. A
város lakossága ez idben a békének örvendhetett egész Bethlen Gábor föl-

keléséig, mely alatt Kszeg ismét sokat szenvedett.

Bogrády János, Bethlen sopronyi kapitánya 1619. évi deczember 14-én

a várost megtámadja és annak külvárosait felgyújtatja. Erre Bethlennek hó-

dolnak a kszegiek, kik kevéssel rá ismét csak a császáriaknak nyitják meg
városuk kapuit, amiért Bethlen katonái 1620-ban újra felgyújtják és elfog-

lalják Kszeget, 1621-ben pedig már ismét itt vannak a császáriak.

A Nikolsburgban megkötött békével a rend és nyugalom némiképen

helyre állott s a késbb támadt országos mozgalmak sem igen hatottak el

ide. St csakhamar öröm érte Kszeget : visszakapcsolták a magyar hazához. A w**z^^ff
magyar rendeknek sokszoros sürgetésére és erre kapott biztató Ígéretek után III. hoz -

Ferdinánd 1647. szeptember 7-én a város visszakeblezését rendelte el s királyi

kegyét azzal tetézte, hogy a rákövetkez év november 6-án Kszeget a szabad

királyi városok sorába emelte, birtokában Szabad királY
u '

__wi
varos.

hagyván egyúttal a Frigyes császártól

kapott s eddig használt falas-tornyos

czimerének.

Kszegnek, az ország testéhez való

visszakebelezésével s szabad királyi vá-

rossá emelkedésével viszonyai is megvál-
toztak. Érzelmeiben, törekvéseiben, szo-

kásaiban magyarrá lett, és bár polgárai

már régtl fogva függetlenek, szabadok
voltak és saját testületük, velük egyenl
polgártársaik által voltak csak kormá-
nyozhatok, ítélhetk, mint szabad ki-

rályi város teljesen felszabadult minden
földesúri hatalomtól és amegyeikormány-
zat alól is. Sajnálni való csak az, hogy
a város ez idben a vallás és alkotmány
miatt oly sokszor viszályok és nyomor
színhelyévé lett. Minden átmen had,
ellenség vagy jóbarát zsarolja a lakosságot, mely nagyobbára mindenkivel
kész tartani aszerint, amint teheti s a legkönnyebben menekülhet tle.
Országos nagy nemzeti és hatalmi elvek helyett apró helyi kérdések érdeklik
csupán s legfeljebb még a hitujitási, pártszakadási viták, templomfoglalások.
E mellett az erkölcsök dolgában is hanyatlás állott be. A nép oly kicsapon-
gásokba merült és annyira megromlott, hogy a baj orvoslása czéljából a városi

tanács 1689-ben szigorú rendszabályok alkalmazását látta szükségesnek.

A következ század küszöbén felmerült harczok alatt a város bástyáit Rákóczy-feike-

még egyszer, de most már utoljára kellett kijavítani. Rákóczy kuruczai 1704-ben

a maguk részére hódították a várost, mely a szabadságharcz ideje alatt

megint hol az egyik, hol a másik hadakozó féllel tartott. A hadakozások
természetesen megint nagy kárral jártak a lakosokra nézve, ami a többi

között kitnik az akkori városi fjegyznek következ emléksoraiból

:

„Anno 1707. die Junij. Délután 2 és 3 óra között jütt Generál Nehem uram Excja,

az egész ármádiával Szombathelyrl a szilfánál lev rétekre, ahol nemcsak a réteket ron-

tották, hanem a gabonákat is lekaszálván, ugy rontották az a tájon való vetéseket. Avval
nem elégedvén, a következ napon jütt föl az egész, a Gyöngyös mellett lév mezkön •

azokat is nemcsak letaposták a lovakkal, hanem szekerekkel egynehány utakat csináltak, ugy
rontották és azután kaszálták. Mely kár minem nagy keserségére lett légyen a szegény

lakosoknak, — minden körösztény ember elgondolhatja. Az nap (jun. 6-án) újonnan dél

tájban a patak alatt való földekre és rótségre szállott, — e tájon is a gabonát lekaszálták,

noha ugyan a generál ersen tiltotta, de csak nem használt. Megszállván azért, ott maradt

KSZEG VÁROS MAI PECSÉTJE.

lés.
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két napig és csak harmadnapjára, u. ra. szerdán (jun. 8-ka) reggel indult vala el Sopronba.

Alig ment el a német, azonnal itt volt a kuruczság."

A kimiczharczok utolsó fellobbanásának lángját is látta és érezte Kszeg.
1710-ben, mikor Rákóczy a végs erfeszítéseket tette a liaza ügyének

jobbra fordítására, Balogh Ádám merész becsapást intézett Ausztriába. Délrl
jövet, a Dunán való merész átkelése után felhatolt Kszegig, a honnan, mint

a villám csapott Ausztria széleire s Kszeget is megtámadván, sikertelen

ostrom után fölégette.

KSZEG. RÉGI HÁZAK.

Telepítések.

Franczia betöré
sek.

Ferenc/, király

Kszegen.

Ez isszonyú csapás volt az elszegényedett városra. Es ezt a csapást

nagyobbította még a terméketlen évekkel járó inség, pestis, döghalál, mely
mindmegannyi baj a már úgyis megtizedelt lakosságot szerfelett megapasz-
totta, úgyannyira, hogy a szatmári békét közvetlenül követ években új

telepítésre kellett gondolni.

A Rajna vidékérl jött az uj vendégnép, melyet 1713-ban Württemberg-
bl kiköltözköd csoportok követtek, kik a város délkeleti határában földe-

ket kapván, ott Svábfalu (ma Kszegfalva) telepet alapíták. így nyomta el

újra Kszegen a lassan meggyökeresedett magyarságot a német elem és ad

még ma is derekas munkát a magyarosításra.

Mikor a század elején a franeziák elárasztották hazánk nvugoti részét

s 1809. évi május havában Kszeget is megszállották, ez év november

haváig hol franczia, liol osztrák császári csapatok tartózkodtak a város falai

között, ami ismét igénybe vette a polgárság vagyoni erejét;

Ferenez király 1818. július 2-án, dalmácziai útjából való visszatérése

alkalmával, meglátogatta a várost és a magisztrátus a királyt harminc/ezer

fre men embertömeg jelenlétében fogadta egy felállított diadalkapunak
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Es ezzel eljutottunk ahoz az idponthoz, amikor a város falai, mint a
védelemre immár elégtelenek, az enyészetnek engedtetnek át s amikor épen
azok, akiknek véd pajzsul szolgáltak, emelnek ellenök kezet. A tornyokat
áttörik, hogy átjárókul szolgáljanak, a falakat lebontják, hogy házfal, kerí-
tés gyanánt szolgáljanak. Szóval, Kszeg nyitott várossá lesz.

Mint ilyen már nem érezte meg annyira az 1848-iki szabadságharcz
különböz fázisait, habár ezalatt sem maradt mentes ember- és pénzál-
dozattól. 1848. deczember havában a várost Windischgrátz herczeg rendeletére
ostromállapotba helyezték és késbb bndíj-fizetéssel rémítgették. De Kszeg
megadással viselte a nyomást, melyet a világosi fegyverletétel után az egész
ország érzett és trni volt kénytelen a hatvanas évekig.

KSZEG. A FTÉR A PLÉBÁNIA-TEMPLOMMAL.

Az 1867-iki kiegyezéssel felhasadt újra a szabadság hajnala és a leg- i867.

alkotmányosabb fejedelem jogara alatt most Kszeg is élvezi egy szabad
nép jogait

;
iparkodik az alkotmány keretein belül, az állami élet minden

terén magát a lehetség szerint érvényesíteni s boldogulását keresni.
1893. szeptember havában érte a szerencse, hogy a király felségét, feje- Királyi látogatás.

delmi vendégeivel együtt, üdvözölhette s pár napig falai között látta.

1896. május bávában hazafias örömmel ünnepelte meg a millenniumot,
melynek emlékére története legkiválóbb helyén, az Ó-házon tornyos ezimerét
állíttatta és avatta fel ez év szeptember hónapjában, nagy ünnepségek között.

*

A keléi
i

Alpoknak hazánk dunántúli részébe benyúló végágai Vas Kszeg fekvése.

vármegye északnyugati szélén emelkednek legmagasabbra. A Dunántúl leg-
magasabb kúpja, az írott-k (valaha Szálk, 883 m.), innen tekint vissza a
szomszéd tartományokra s köszönti elszakadt társait: a Sághot, Somlyót,
és a balatonmelléki bazalttetzeteket.

A kszegi halmon Zsolt vezérli épített Kszeg (hegyi vár) a völgynyilá-
sok és közlekedési utak szemmeltartására a lcgalkalmatosabbnak bizonyult.
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Erdítmények.

Ftér.

Plébánia-
templom.

Érdekes pont ez, honnan a szem elé elragadóan szép panoráma tárul. Körü-

lötte érintkezik sokszorosan árnyékolt zöldjével a hegy- és patakszelte völgy,

alatta, kiterjedt látókörben,, a mindegyre alacsonyodó dombhát és a dús

mezséggel megáldott síkföld. A változatos földszabás azon részében, hol a

rómaiaktól szabályozott Gyöngyös a völgynyíláshoz érve, búcsút mond a

hegységnek, helyezkedik el Kszeg városa, a víz jobb partjának hosszában.

a Ferrótól számított keleti hosszúság 34° 16' 3", illetleg az északi szélesség

47° 22' 5" között, Gyr, Pozsony, Bécs, Grácz városoktól majdnem egyenl
távolságnyira. Közepes magassága a tenger színe felett 274 m.

Kszeg régebben meg volt ersítve. Két vára volt, a mai Ó-ház (ó-vár)

helyén állott fels- és a lapályban épült alsó-vára, mely utóbbi mellett

német bevándorlottak a XIII. század közepe táján a várost alapították, idvel

falakkal és sánczárkokkal vévén körül ezt is, mint a várat. Ma már az erdí-

téseknek alig látszik nyoma. A
fels-vár (0 -ház) régi falrészleteit

nem régen a kszegi turista-

osztály fedette fel, hogy a vándor

legalább roncsait lássa az egy-

kori hegyi erdnek ; az alsó-

várnak a XVII. században négy-

szögvé átépült tornj'ai mögött,

valamint az egész belvárost ke-

rít házabroncs között csak itt-

ott látható még egy-egy rész-

lete a sánczárkoknak és faldü-

ledéseknek. Korábbi jelentsége

a belvárosnak az erd megszün-

tetésével elveszett s csupán a

városház, a gimnázium és ben-

czések temploma vonz még régi-

ségével.

A hol a közlekedés, forga-

lom konczentrálódik, az most a

ftér körüli rész, a belváros és az

egykori magyar külváros között.

Itt van a legtöbb és legelke-

lbb üzlet ; itt tartják a hetivásárokat ; ez a gyülekezési helye a sétálóknak.

Fékessége e térnek az új kath. plébánia-templom korai gothstil hatalmas

épülete.

1892-ben kezdték meg a monumentális templom építését s egy év
kellett csak ahhoz, hogy a templom, mely Schöne Lajos építész terve szerint

és vezetése alatt épült, tet alá kerüljön. A 60 m. magasságú szép karcsú
toronyban a többek között egy 22 métermázsa súlyú harang van.

Az egész építkezés háromhajós csarnok-templom, világosan feltüntetett

kereszthajóval. Bels hossza 49 -

30, szélessége 17*60, legnagyobb magassága
18 méter. Már a homlokzat szemlélete is lebilincsel ; ha meg az elcsar-
nokon áthaladva, belép az ember a fhajóba, szinte bámulat fogja el. Ott
azonnal szembe ötlik a hatodik baloldali oszlopnál elhelyezett és fából

készült szószék, melynek oldalait a négy evangélista domború képei, meny-
nyezetét pedig gothikus tornyocskák alatt a 12 apostol szobrai díszítik.

Odább, a templom szentélyében, a f- s a kereszthajó oldalán, a két mellék-
oltár díszlik mandula-alakú nyilasokban szentek szobraival

Szépek és Ízlésesek a nagy gót-ablakok. Igen szépek még a kereszt-

es mellékhajók faloldalaiba illesztett domború stáczió-képek és fenséges hangú

KSZEG. — A VÁROSKAPU.
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az orgona. A monumentális épület minden felszerelésével együtt mintegy
200 ezer forintba került.

A városkörön szemlélheti") kiválóbb épületek még a Kszegi takarék-

pénztár emeletes modern épülete, mindjárt az új templomtól jobbra; az északi

behajlásnál jobbra több újabb épület szomszédságában az óvó-intézet, odább

balkéz felé a községi polgári fiu- és leányiskola épülete és feljebb, a nyugati

elhajlásnál az izr. templom.

A bélváros hosszú patkóalakban a városkörön belül terül el s legrégibb,

valamint történetileg legnevezetesebb része Kszegnek. Északnyugati szélé-

bez tapad az egykori Jurisics-vár, mely most az Esterházy herczegeké ; egy J urisics-yár -

szabálytalan négyszögalakú ers épület, két idomtalan négyszög toronynyal,

sánczárkokkal és hatalmas, de már omlatag kerít falakkal.

Belváros.

KSZEG A KÁLVÁRIA FELL.

A vár eredeti alakjából alig maradt fenn valami. Legrégibb része, mely
déli sarkán van, egy düledez gömböly torony. Legérdekesebb a bels
udvaron látható épletfaJ párkányzata románkoru tagozatával.

A belváros kell közepén áll Kszeg egyik legrégibb épülete, az egy-
kori plébánia, mosl benczés-templom. Ezt ({arai Miklós nádor, Kszeg egykori

ura, 1403—1407 között az „kedves kszegiéinek" építtette, szép gothikus

stílben, melyen azonban sokat rontottak.

A templom rövid, háromhajójú ; oszlopai kerekek, zömökek és fejnél-

küliek. A templom szentélyének ablakai tagozatra nézve a jobb Ízlések
közé tartoznak, az episztola oldalán a falba illesztelt papi székek, valaminl
az ezzel szemközi lev három osztályn mennyezet a góth stílnak marad-
ványai. Eredeti bohózatának esnesivei kerek zárókövekbe futnak össze s

ezek némelyikén a Grarnk kígyós ezimere látható. A hitújítás eltt plébánia-

templom volt. kloronynyal ellátva. 1554-tl 1560-ig a helvél
, azontúl

..irorszag Varm ;\ i. Vasvarmegye 21

Benczcs
templom.
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Régi plébánia-

templom.

Városháza.
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KSZEG. A KIRALY-UTCZA.

1671-ig az ág. ev. hitvallásúak

bírták. 1671-ben I. Lipót ki-

rály rendeletére visszavétetett

s 1675-ben a jezsuiták kezébe

jutott. Ezek elmenetele után

1777-ig a gyr-egyházmegyei

világi papok, 1815-ig kegyes-

rendiek végezték benne az

istentiszteletet. Akkor a pan-

nonhalmi sz.-benedekrendüek

kapták meg, a kik ma is tu-

lajdonosai. A templom alatt

lev elzárt sírboltban pihen

Jurisies Miklós két gyermeke,

Ádám és Anna. Ez utóbbiak

sírfülkéje fölött a templom bal-

oldali falában szép dombormv vörösmárvány-síremlék van elhelyezve.

Általánosan elfogadott vélemény szerint a sírboltban Széehy Mária, a murányi

Vénus is örök álmát aluszsza.

A benczések egyházától csak egy kis köz választja el a közelmúlt-

ban régivé lett városi plébánia-templomot. Ezt 1620. köri a kszegi, akkori-

ban csekély számú katholikusok közadakozásból emeltették. 1626-ban ezt is

elfoglalták a protestánsok magyar hitközségük részére, a miért legújabb

idben magyar, ellenben a szomszéd Jakabegjiiázát német templomnak nevezték.

A katholikusok kezére 1673-ban került vissza. 1678-ban lett plébánia-

templommá, megkapván a Jakab-egyház minden fölszerelését, jószágát, jö-

vedelmét és hagyományait.

Szép alakú tornyát 1725-ben bádoggal, 1770-ben pedig vörös rézzel

födték be. 1805-ben a plébánia-házzal egyetemben történt tatarozásakor

ereszét a szent atyák dombormv képeivel díszítették. Stíl tekintetében e

templom semmi különöset nem nyújt.

E templommal rézsút átellenben tzfalas régi épület áll, a városháza,

melynek egynémely részei még a XV. század derekáról maradt fenn. A
gylésteremben vannak I. Lipót és III. Károly királyok életnagyságú, II. József

császár, I. Ferenez, V. Ferdinánd és I. Ferencz József kisebb méret képéig

a jegyzi hivatalban

pedig Kszegnek 1736-

ban festett képe látható.

Egy emeleti nagyobb te-

remben a város levéltárát

rzik, melynek iromá-

nyai között néhány régi

kiváltságlevél, egy a tö-

rök-ostromról szóló egy-

korú német kézirat, egy

már csak foszlányokból

álló sárgaszín selyem-

zászló az 1532. évi meg-

szállás idejébl s több

egyéb ereklye-tárgy látható. A KSZEGI ÁRVAHÁZ.
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A városház eltt el-

terül Jurisics-tér ószer

házain, Mária-szobrán és

fedett régi kútjain kivül

mi emlékezetessel sem

bir. Érczszobrot az utó-

kor Jurisicsnek Ksze-
gen még nem emelt. Ami
a hsre emlékeztet, az

a gyermekeinek sírköve,

a városház falán látható

czímere s a falon alkal-

mazott emléktábla.

A belváros említés-

re méltó épülete még a

Kélcz-Adelffy-utczára

nyíló árvaház, amely f-
homlokzatával a város-

körre tekint. Homlokzatának alsó része a régi bástyafal maradéka.

Kszegnek a korábbi idkben két külvárosa is volt, a belvárostól

északkeletre es s csupán egy utczából álló sziget-külváros, továbbá a dél-

keletre elnyúló magyar külváros, mely elnevezések azonban ma már nem
használatosak. A sziget, mint utcza-név ugyan fennáll ma is, de a Magyar-utcza

Jurisics-tér.

A KSZEGI TAKARÉKPÉNZTÁR PALOTÁJA.

Kelcz-Adelffy
utcza.

Árvaház.

Külvárosok.

KSZEG.
KATONAI ALRBÁLISKOLA.

a hozzácsatlakozó császár- és uj utczával, a millennium alkalmával, a király-

Látogatás emlékére, kiróly-utczá-m kereszteltettek. Kiraiy-utcza.

Más uteza-neveket is megváltoztattak ez alkalommal, jobbára neme-
sebb hazafiak és helybeli kiválóbb egyének neveivel cserélvén fel a régieket.

így a belváros városház-tere Jurisics, a hs; a benczés-székház és vár

eltl elvonuló eddig névtelen utcza fíájnis, a kszegi poéta; az úri-uteza
( 'kernel, a monografus; a gimnáziumtól abálház felé viv úteza Széchenyi György,
a gimnázium alapítója után neveztetett el. Kiválóbb szebb utczái méga vá-

rosnak : a \ árosakor fötéri részétl a vasútig, illetleg az ezt a várostól elválasztó

Gyöngyös folyóig hosszan elnyúló király-uteza, már emiitett, északnyugati

részén a Struez-szállóval. délkeleti elmúlásánál pedig a honvédkaszárnyával;

a régies színezet Gyöngyös-uteza az ág. ev. konvent-épülettel és uszt. Domonkos- Gyóngyös-utc/.a

rend apáczák nevel-intézetével
;

a kovács-utczából lelt Kossuth-utcza néhány Kossuth-utcza.

21*
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Rudolf-tér.

Árpád-tér.

Széchenyi-
. tér.

Hidegvíz-

gyógy-
intézet.

Kalapgyár.

Sörgyár.

Katonai
alreáliskola.

Kórház.
Vasúti pálya-

udvar.

Lakosok
nemzetisége.

jelentsebb magánépülettel; az

elbb rózsa-, most Pallisch-idcza

az Albrechtinum nev szegény-

intézettel stb.

A város egész bels terü-

letén rend és kiváló tisztaság

észlelhet; az utezák többnyire

fasoros díszben ékeskednek és

rendkivül jó benyomást gyako-

rolnak az idegenre. A házak leg-

többje mögött gyümölcsösök so-

arkoznak. A hosszú Király-utcza

egyhangúságán változtat a par-

kos Rudolf-tér, a sziget-uteza

ószerüségén pedig a befásított

Árpád-tér. Az utezák tömkelegé-

bl egymásba öml fasorokon ki-

vid más beültetett sétahelyei

nem igen vannak a városnak,

de a hiányt pótolja egy pár

gyöngyös-balparti sétahely : a

Széchenyi-tér, a katonai alreál-

iskola és a benczések kertje.

Nagyban emeli a város küls

képét dr. Dreiszker József hidegviz-

gyógy-mtézete, a szép külváros

délkeleti lábánál, a kalapgyár-

épület a Gyöngyös völgy torká-

ban s a sörgyár épülete az észak-

keleti domboldalban. Ez utóbbi-

tól délkeletnek egy vonalban még más nagyobbszer épület is illeszkedik a

Gyöngyös balparti "domboldalába: a katonai alreáliskola kolosszális épülete, a

kórház s legalul a vasúti pályaház.

Kszeg lakosai már a városalapításkor beköltözött németek voltak s

alapjokban azok is maradtak a legújabb korig. Kszeg is, mint minden

hazai város, nemzetiségi tekintetben sokáig valami teljesen különálló egeszet,

valóságos szigetet képezett az államban s falain csak lassan hatolt át a ma-

gyaros szellem. Feltn körülmény-számba megy, hogy ebben a nemet, bar

hazafias érzelm városban a XVII. században a magyar nyelv gyakori hasz-

nálatban volt; nemcsak, hogy a város, mint municzipmm, a fbb hatósá-

gokkal magyar nyelven levelezett, hanem polgárai is ügyes-bajos dolgaikban

magyar beadványokkal fordultak a hatósághoz, amint ezt a fenmaradt tör-

vényszéki és tanúvallomás! jegyzkönyvek, inventáriumok és fogalmazványok

eléggé bizonyítják; st egyeseknek ez idbl fenmaradt magánlevelezései

magyar nyelv használatáról tanúskodnak. Ekkor tehál

AZ ERZSÉBET-CASULA.

IS a

már nemzetiségileg is beleolvadt a magyar államba, melynek egyik tá-

maszává a vidék polgárosító középpontjává fejldött, iskoláival és mas m-
veldési eszközeivel befolyt a mveltség terjesztésére, a gazdasági, kereske-

delmi ipari tevékenységével, a polgárainak nyújtott nagyobb biztonsággal s

ennek következtében vagyonosságával meglehets szerepet játszol 1 az állam-

élet minden ágában.
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A közoktatás körül már a XVI. században rendezett viszonyokkal közmveidéi

találkozunk.

Iskolákat állít fel a város és gondosan felügyel a tanítás menetére;
tanítókat alkalmaz és gondoskodik azok ill eltartásáról. A század végén
Széchenyi György gyri püspök megalapítja a gimnáziumot, mely eleinte a

jezsuiták, majd a piaristák s jelenleg a benczések alatt sok jeles hazafit

nevel az országnak. Két szegény-intézet is létesült magánosok nagylelk-
ségébl : 1749-ben Kelcz Imre jezsuita a ma is virágzó iskolát, valamint a
másik falapitója után elnevezett Kelcz-Adelffy árvaházat alapítá. A jelen

század els felében a Pallisch-alapítványból protestáns szegény- intézet léte-

sül, majd betegházat alapítanak ; zene-egyesület, kaszinó alakul. 1556-ban
megnyílik a katonai nevel-intézet, mely ma katonai alreáliskola ; Schey
Fülöp Albrechtinum néven új szegény-intézetet alapít ; 1862-ben dalos

rgvesület alakul; 1867-ben kath., majd protestáns negyesület; 1869-ben
tzoltó-egyesület, az els a megyében. Ujabb keletek : a kisdedóvó-intézet,

az államilag segített községi polgári fiú- és leányiskola, a temetkezési egye-
sület, a kereskedelmi
kör, az iparos tanulók
iskolája, a gimnázium
segít-egyesülete, a
turista-egylet, a kath.

olvasó-kör, a m-
kedvelk köre, a bi-

czikli-klub.

A városi népok-
tatás ügyén sokat len-

dítettek az 1868-ban
itt letelepedett sz. Do-
monkos rend nvé-
rek, kik a kath. le-

ányok tanítását vették

át, 1874-ben tanítón-
képzt, majd felsbb
leányiskolát s ennek
felhagyásával pár év-

vel ezeltt kath. pol-

gári leányiskolát nyi-

tottak. A kath. fiú-

iskolát 1891-ben öt

osztályúvá egészítették ki.

fenn a város.

A protestánsoknak a városban szintén van négy osztályú vegyes népisko-
lájuk s az egyházkerület most felsbb leány-iskola felállításával foglalkozik.

Az államilag segített községi fiu- és leány-iskola 4—4 osztályú.

A lakosok száma az 1890. évi népszámlálási adatok szerint 7076, kik Lakosok száma,

közül 3107 magyar, 3679 német, 140 horvát és 60 egyéb nemzetiségnek
vallotta magát.

Vallásra nézve 5119 róm. kath., 1654 ágostai evangélikus, 259 izraelita

és 42 egyéb vallású van a városban.

A katholikusok plébániája régi, már a XIII. században virágzott. A
reformáczió idején, 1554-tl 1671-ig nem volt betöltve pappal s a lelkiekben
a vidéken akkor álruhában tartózkodó szerzetesek jártak el. 1675-ben
Széchenyi György gyri püspök, kinek fhatósága alá akkor a kszegi kath.

plébánia tartozott, jezsuitákat küldött ki, kik 22 éven át vezették a plébánia
ügyeit, míg ezek teljesítését világi papokra bízták. A plébániát, melyhez, mint
fiók-községek. Kszegfalva városi telep és Nemes-Csoó tartozik, a szombat-
helyi püspöki széknek 1777-ben történt felállításakor, a szombathelyi egy-
házmegyéhez csatolták.

A protestánsok 1554-ben szervezték uj hitközségüket s másfél század-
nál tovább háborítatlanul gyakorolhatták Kszegen vallásukat. 1671-ben

DR. DREISZKER HIDEGVIZGYÓGY1NTÉZETE KSZEGEN.

Kszegfalva telepen egy vegyes fiókosztályt tart

Vallás.
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KSZEG. A GOZMALMI KASZÁRNYA.

Mvészet.

azonban királyi rendeletre, vissza kellett adniok a szt. Jakab-egyházat,
majd 1673-ban a szomszéd magyar templomot és beszüntetniük az isten-

tiszteletet. 1681-ben a szomszéd Nemes-Csóban gyltek össze vallásgyakor-
latra, mely csak 1783-ban lett ismét szabad, amikor azután a kszegi hívek
nemsokára felépítették mostani egyszer, de szép templomukat. A hitközség,
melynek Fels-László és Német-Zsídány, mint fiók-községek is tagjai, a

dunántúli egyházkerülethez tartozik és önkormányzati, valamint képviseleti

jogát presbitériuma, vagy konventjük által gyakorolja.

A zsidó hitközség tagjainak száma kicsi s alig tarthatá vala fenn
magát, ha Schey Fülöp buzgólkodása és anyagi áldozatkészsége templom-
hoz és iskolához nem segiti.

A mvészetet ápolta I. Lajos királyunk neje, kinek egyik saját hím-

zés miseruháját, az úgynevezett Erzsébet-casulát még most is rzi a kath.

plébánia. Érdekes memlékkel bír a kath. plébánia templom a XVI. század

elejébl való gothstílü

monstriútiában s egy

még régibb kehelyben.

A korábbi századokban

különben sokat produ-

kált Kszeg, a mi ma
ritkaság számba megy.

Fegyvereket, dísztárgya-

kat, képeket, órákat b-
viben készítetlek az

akkori iparosok. A csep-

regi születés Kéry

György 1690. táján K-
szegen lakott. A zenét is

nagyon ápolták Ksze-
gen. Egykor híres zene-

egyesületének eladásain
KSZEG. A RÉGI KATH. TEMPLOM ÉS A GIMNÁZIUM.
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Liszt Ferenoz is szerepelt. A színmvészeire szintén nagyon korán kiterjedt

a kszegiek figyelnie. Már e század elején állandó színházat akartak beren-

dezni a még most is fennálló és katonai raktárnak használt régi Zwinger-

toronyban. Az els magyar szini eladást a 20-as években Kilinyi szín-

társulata tartotta s azóta majdnem minden évben fordul itt meg színtársulat,

az utóbbi idben kizárólag magyar. Egy híres színmvészt is adott Kszeg
a hazának : Kszeghi (Purth) Károly Kszegen született,

A város szép változatos szabású batára firányában keletrl délnyugot Határa

felé nyúlik s 8723 katasztrális holdnyi területet foglal el. Északról délfelé

legnagyobb szélességében a Gyöngyös vize szeli át s jobb és balparti részre

osztja. Míg nyugoti része hegyes a (Háromszög-k 770 m. magas), addig
északi és északkeleti széleit hullámzó, mérsékelt lejtés dombok borítják és

délfelé a Gyöngyös mindegyre szélesed völgyében síkságban végzdik.
Hegyes részének kiválóbb, szebb pontjai a Kálvária (393 m.), három tornyos

templommal a Hétforrás (424 ni.), hol a viz hét, az els vezérektl elneve-

zel! nyíláson bugyog ki a földbl; a remek fekvés O-Ház (609 m.) a város

czimerét ábrázoló milleniumi toronynyal; a stájer-házak (525 m.) erdkerü-
lk lakaival; a Hörmann-forrás (707 m.), hol Hrmann városi tanácsosnak,

mivel az a császáriak bevonulásakor a várfalak egy részét lángba röpíttette,

Colalto cs. hadparanesnok emberei brét vették.

A városnak és közvetlen környékének éghajlatát nagyrészt az osztrák Éghajlat,

és stájer havasok uralják és módosítják. Az évi közepes hmérséklet Celsius

szerint 9.47°. A havonkinti közepes hmérséklet ez : januárban —2.24,

februárban -1- 3.04, márcziusban -\- 3.84, áprilisban -f- 9.64, májusban 14.74,

júniusban 17.74, júliusban 19.54, augusztusban 19.04, szeptemberben 14.94,

októberben 9.54, novemberben 3.34, deczemberben —0.56°. Az éghajlat e

szerint elég . szelíd. Az évi átlagos csapadékmennyiség 839 mm. Vegetácziója,

kedvez fekvésénél fogva igen gazdag, habár kési fagyok annak gyakran
állanak. Legkellemesebb évszaka Kszegnek az sz, mely szokatlan hosz-
szan is tart. Kendkívüli egészséges, ers, levegjének, kedvez (délkeleti)

fekvésének, a határában bven található üde, friss kút- és forrásvizek, vala-

mint a városban uralkodó tisztaságnak tudható be, hogy ragályos kór itt

nagyon elvétve rak fészket s hogy a turista s a nyugalmat keres szíve-

sen látogat el ide.

KSZEG VÁROS CZÍMERE.

Magyarország Vármegi 22
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DOMITIANUS EMLÉKTÁBLÁJA.

VASVARMEGYE STÖRTÉNETE.

LEGRÉGIBB KOR,

Kkorszak.

asvármegye hegyes-völgyes vidékével, folyókkal és patakok-

kal átszelt síkságaival, termékeny talajával, gazdag erd-

ségével, egészséges éghajlatával, a megélhetés mindazon

feltételeit egyesíti magában, melyek már az s idkben is

nagy vonzó ert gyakorolhattak az emberre és állatra egy-

aránt. Hogy min nép faj ütött elször tanyát e megye határai

között, az egymást váltogató néptömegek min hullámzásá-

ról szólhatnának e földterület ezer és ezer éves rögei, ugyan ki tudná azt

megmondani ?

Annyi tény — ezt a véletlen felfedezések ós tudatos kutatások eredmé-

nyei kétségen kivül helyezik — hogy Vasvármegye elnyös helyzetét már az

skor embere is figyelemre méltatta, hogy itt élt, itt lakott s
;
hogy lakhelyét

az emberöltk hosszú során keresztül a történeti kor hajnaláig megtartotta.

A Bejezen és Szombathelyen színre került óriási mammuth-csontok. a külön-

böz vidékeken felmerült k- és csonteszkö/.ök megannyi biztos adatok,

melyek a vármegye skoráról, az sállatok között élt ember e területen

való tartózkodásáról hiteles tanukként szólnak.

A régibb kkorszakbeli ember nyomait kezdetleges fejlettségét hirdetik a
bakonyvidéki (szt.-gaáli) tzkrl lepattogtatott szilánkok, melyek sren
találhatók Szombathely, Kszeg és Kis-Czell környékén ; a hegyes vidéke-
ken gyakoriak a megkövesült, vésett ós faragott agancsdarabok. Nagyobb
változatosságot mutatnak a csiszolt keszközök, az ujabb kkorszak emez
alkotásai, melyek a vármegye majd minden pontján elfordulnak, jeléül

annak, hogy e korbeli telepekben vármegyénk épen nem volt szegény. Leg-
gazdagabb e korbeli leletekben a Szombathelytl északnyugoti irányba es
dombvidék, a hol, különösen Ólad, Ondód és Dozmat községek határában,
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számos felfedett tüzel pad, k- és csonteszköz hirdeti a neolitkkori életet.

Szintén nagy mennyiségben találhatók ily tárgyak Kszeg és Körmend
vidékén, a Kemenesalján, Egervár és Andrásfa határában, továbbá a Ság-hegy

környékén. A Ság-hegy lejts oldalain nem egy nyoma tárul elénk a régi ta-

nyáknak és síroknak, melyekben emberi és állati csontmaradványok, kszer-

számok, durva készítés agyagedényekre akadhat a kutató. A védekezés szem-

pontjából hasonlóan elnyös telepitvény övezte a Kszeg és Rohoncz között

elhúzódó hegylánczola-
tot és az ebbl kiemel-
ked magaslatot, a Szt.

Vid-hegyet, melynek me-
redek oldalában az s-
kultura minden korszaka
meghagyta a maga em-
lékét. Az egymást válto-

gató hulla- és urna- sírok-

ban elforduló agyag-
edények sávos vagy k-
vonalos díszítései már
fejlettebb ízlésre valla-

nak, a sírokban és a

lakhelyekül szolgált bar-

langszer mélyedések,
horpadások tájékán ta-

lálható változatos alakú
es nagyságú orsogom-
bok, a kovából és szer-

pentinbl készült fej-

szék, vésk, kalapácsok,
tk, nyílhegyek és a kü-

lönféle rendeltetés
csonttárgyak az sem-
bert foglalkozásai köze-
pett tüntetik fel.

A keszközök leg-

nagyobb részének anya-
ga a szerpentin, mely,
valamint napjainkban,
v alószínleg a régi múlt-
ban is nagy mennyiség-
ben volt található a re-

gényes vidék Boros-
tyánk bányáiban. Egy
ily szerpentinfejsze 23

cm. hosszúságban és 8*5

cm. szélesség találtatott Sorok-majorban. Nem gyakori a föles mészk háló-

súly szintén ritkák az átfúrt kkorongok, de sokkal gyakoriabbak az orsó-

gombok, melyeknek több mint 30 válfaja ismeretes. Eredeti alak a Szom-
bathelyt talált kanál, az agyagcsuprok egyik példánya, a fülesfazék, melynek
öblös dudorodásán körbenfutó vonaldíszítések látszanak.

A kkorszakra következ rézkor egyedüli emléke egy 2! cm. hosszú Rézkorszak.

vörös rézcsákány, mely a Ság-hegy tövében találtatott, de annál több és

becsesebb lelet emlékeztet a kultúra azon hosszú korszakára, melyet a
régészettudomány bronzkornak nevez.

Kétségtelen, hogy e több évszázra terjed korszakban a k használatát
sokáig nem volt képes teljesen pótolni a költséges elállítású bronz s innen Bronzkorszak.

van, hogy skori lelhelyeinken bronztárgyak társaságában keszközökre is

akadunk, fkép kfejszékre, orsógombokra stb., mint a mely eszközök olcsó-

ságuk és fleg czélszerség szempontjából bízvást versenyeztek a bronzból
öntött szerszámokkal. A kézzel idomított és égetett agyagedények nagysága,
alakja és díszítése változatos típusokat mutat.

22*

SKORI K- ÉS AGYAG-TÁRGYAK.
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A legnagyobb agyagedénynek r-
tartalma, mely eddig a megye terüle-

tén elfordult, megközelíti a 40 litert;

a halottak hamvait rejl urnák külöm-
böz nagyságúak, nagyobbrészt öblös
hasúak és dudorodott szélek. A házi

használatra, fzésre szánt apróbb faze-

kak, csészék rendszerint bütykökkel van-
nak díszítve. A legtöbb e korbeli cserép-

edény ott fordul el, hol a lesimított

és vörössé égett agyagtalaj a régi tüzel-
helyeket jelzi. E tüzelhelyek vagy tü-

zel-padok kiegészít részei voltak az

emberi lakásoknak ; ezek lehettek a

konyhák, melyeknek tüzénél sütöttek,

fztek és melegedtek, ezek azok a m-
helyek, melyekben a bronzot öntötték

és feldolgozták. Ily öntmhely tárult

fel az említett Szt.Vid-h.egy oldalán, a

hol egy nagyobb kiterjedés tüzelpad
szomszédságában több, mint 400 drb

töredezett és beolvasztásra váró bronz-

tárgy volt összehalmozva. A leletbl

súlyuknál fogva kiválnak a szabályos

köralapú és kúpalakú lyukacsos önt-
rögök többféle typust feltüntet tokos

vésk érdekes példányok a lemezszel-

vény sarlók a vonalas és gombos
díszítés tk és végre a tekercses sod-

ronyfibulák, melyek már fejlettebb Ízlés-

rl tanúskodnak. Nagy számban van-
nak képviselve a füles és pitykés gom-
bok, melyek, pikkelyek módjára egy-

másra rakva, a harczosok pánczélingét

alkották, a lándzsacsúcsok, kardpengék,
karikák, gyrk, karpereczek stb. (Ve-

lemi lelet.) Értékes lelet ós szép példány
a Kis-Unyomban talált karvéd tekercs.

Sík vidékeken (Kemenesalja, Gyöngyös
mente) is elfordulnak különböz bronz-

leletek, de az emberi lakások nyomait
teljesen elpusztította az id. Az eddig

felfedezett bronzkori temetk is a mel-

lett szólnak, hogy az ember szívesebben

vert telepet az erds és halmos vidéke-
réz-csákány (lelet a ság-hegyen). k eri7 mint a puszta síkságon. A halott-

égetés általánosabb volt, mint a halot-

tak elföldelése; a sírok túlnyomó részben mint urnasírok találtatnak. Az
apró csont- és hamu-maradványnyal megtöltött urnákat vagy egyszeren csak

a földbe vájt gödörbe, helyezték el (Velem), vagy pedig kövekbl épített

kis fülkékbe zárták (Árokszállás) és a fülkék fölé hányt földet kisebb-na-

gyobb dombokká halmozták fel. De dívott a halottak elföldelése is Szom-
bathelyen, az ördöggát nev homokbányában, szabályosan egyenes sorban

12 sírt fedeztek fel ós mindegyikben egy-egy guggoló helyzetben ül csont-

vázat találtak ; a velemi hegyoldalban szintén több hullasír került el, me-
lyekben, valamint az oladi és dozmati határban kiásott sírokban egyszer
agyagedények, bronzkarpereczek, gyrk, tk stb. hevertek a csontmarad-

ványok között.

A bronzkori ember ruházatának emlékeit hasztalanul keressük a hulla-

sírokban. A hiúság és fényzés szokásos jelvényeit, az ékszereket is inkább

csak elszórtan színre került leletek, mint a sírok után ismerjük. Különösen
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érdekesek eme szempontból a velerni öntmühely fent érintett emlékei,

melyek közül számos, a ruházathoz tartozó és ékszerül szolgáló tárgy

ragadja meg figyelmünket. A hadakozás és vadászat eszközei : a fegyverek
meglehetsen szerény számban képviselik bronzkori multunkat. A Vasvárott
talált nyílhegy, a Patyon fölszínre került buzogány és az iván-egerszegi

A VELEMI BKONZKOKI LELETBL.

Lándzsacsúcson kívül összes idevágó tárgyaink a velemi leletbl valók. Van
ezek között több kardpenge-töredék, nyíl- és lándzsahegy, számos pánczól-

pityke ós egy rendkívül csinos, ép állapotban lev lándzsahegy, melynek
szárnyait és tokját változatos idomú, pontozott és gyrkben tekerdz
vonaldiszítések borítják. A békés foglalkozások eszközei, a földmívelós és

ipar szerszámai közül számuknál és alakjuk jellemz sajátságainál fogva
kiválnak a sarlók, a tokos és szárnyas \<"'sk, a fürészlemezek, árak és
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szekerezek, melyek eléggé értheten jelzik megyénk slakóinak kulturális

fejlettségét.

Arra a kértlésre, hogy a bronzmveltség mikor lépett fel és meddig
volt uralkodó területünkön, csak hozzávetleges válasz adható. Tárgyaink
között vannak egészen egyszerek, fejletlen typusuak, melyek tehát a bronz-

kultur legrégibb korszakára utalnak; vannak azután, még pedig nagyobb
számban, melyek a hallstatti izlés jellemz sajátságait mutatják és a melyek
e szerint a bronzmveltség azon korszakát képviselik, a midn a déli vidé-

kek népáramlata hazánk és igy vármegyénk területén is ersebb nyomokat
hagyott. A bronzkultura eme végs korszaka, úgy látszik, a Kr. eltti VI.

századdal esik össze, vagyis azon korral, a midn Livius és az ujabb tör-

ténetírók szinte egyhangú tanúsága szerint a különféle kelta torzsok Sigo-

vesus vezérlete alatt Germánia felé nyomultak. A vándor kelta törzsek

egyik tekintélyes része ezen alkalommal Illyricum felé vette útját, másik
része pedig — mint Justinus megjegyzi — a növi Alpok tövében azon a

területen telepedett le, melyet késbb Pannóniának hívtak. Vakmerknek
és harcziasaknak nevezi az egyik történetíró e nóprajokat, melyek elször

BRONZ KARVÉD (KISUNYOMI LELEt).

küzdöttek meg az Alpesek szédít magaslataival és elször daezoltak a tél

eddig ismeretlen szigorúságával.

E kelta vándorok zömét és erejét képezték a bojok, kik leigázván Pan-

nónia slakóit: a pannonokat, savorokat és vindokot, tanyát ütöttek az

elfoglalt területen és szakadatlan kalandozásaikkal rémületet keltettek

mindenfelé.
Harczaikban már megcsendültek a vasfegyverek, melyekkel a k-

parittyák és a gyér számú bronzfegyverek már alig állhatták ki a versenyt.

Az örökös harezban él bojok vagy három századon át osztották mái-

parancsaikat új hazájukban, midn szertelen kincsvágyuktól elkapatva, Kr.

e. a 300-ik év körül, szövetkezve a szomszéd illyr törzsekkel, Görögország felé

vették utjokat, abban a túlvérmes reményben, hogy Görögország, fleg

pedig a delphii templom mesés kincseivel megrakodtan fognak vissza-

térhetni. A Brennus vezérlete alatt útra kelt nagy tömeg, mely Diodorus

tanúsága szerint, a harczképes fórfiakon kivül ezerekre men nt, kereskedt
számlált, keser csalódásra ébredt. Megviselték az ut fáradalmai, soraikat

megritkították az útközben folytatott harezok és nemcsak maguk vesztek

el, hanem azok a kevesek is majdnem teljesen elpusztultak, kiket birtokuk

rzésére otthon hagytak.
A bojok ifjú hazája elnéptelenedett, mvelt földjeik pusztákká lettek.

S hogy ez állapot tartós lehetett s hogy az új bevándorlások csak hosszú

id múlva népesítették be a vidéket, azt abból lehet következtetni, hogy a
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történetírók a bojok lakta területet sokáig csak „deserta bojorum", a bojok
pusztaságai néven említik. E pusztasághoz tartozott vármegyénk földje is a
Savaria, késbb Sibaris nev folyókával, mely manapság Gyöngyös név
alatt futja be a vármegye egy részét. A megmaradt bojokra, araviszkokra
és a velk egyesült pannonokra újabb csapást hozott a dákok betörése, kik
Strabo szerint Kr. e. 45-ben nagy vérengzést és mórhetetlen pusztítást

követtek el Pannónia földjén, melyet ez idtl fogva, a pannonok hegemó-
niája alatt, különféle törzsek birtak, míg római hatalom alá nem kerültek.

A ROMAI URALOM KORSZAKA.

Dio Cassius szerint Octavianus, akkor még mint triumvir, Kr. e.

31-ben leigázván a japydokat, Illyria vad természet lakóit, hogy katonáit
gyakorolja és számukra könny szerrel eleséget szerezhessen, beütött Pan-
noniába és Siscia (Eszék) elfoglalása után egész Pannoniát lefegyverezte. A
pannonoknak és a rómaiak ellen velük egyesült szomszéd népeknek sehogy
sem volt ínyükre a súlyos feltételek mellett kötött egyezség és ismételten
megragadták az alkalmat, hogy a római igát magukról lerázzák. De hasz-
talanul : a római sasok eltt hátrálni voltak kénytelenek és Publius Silius,

valamint késbb, Kr. e. 11-ben Tiberius könny szerrel lecsendesítették a
háborgó vidéket, melynek erejét a dákok ismételt betörései is tetemesen
gyengítették. És jóllehet Tiberius az újra meghódított terület biztosítása

érdekében minden képzelhet eszközt felhasznált ós a fegyverfogható férfiak

nagyobb részét foglyává tevén, mégis alig másfél évtized múlva, 6—9 évvel
Kr. u. újra kitört a lázadás, midn Augustus Tiberiust az Illyricumban állo-

másozó legiok élén a markomanok megfékezésére küldötte.

A pannonok ugyanis e kedvez alkalmat fel akarván használni szabad-
ságuk visszaszerzésére, a dalmátokkal és más szomszédaikkal egyesülve,
hatalmas seregeket szerveztek. Betörtek Itáliába, egy részük Macedónia felé

vette útját, az otthon maradtak pedig rémületbe ejtették a területükön lete-

lepült római polgárokat, meggyilkolták a római kereskedket, lemészárolták
a veteranusokat, tzzel-vassal pusztítottak mindent. Erejük emez utolsó
megfeszítése' okozta vesztüket. Augustus ugyanis értesülvén a Pannoniában
történtekrl Marbodussal, a markomannok fejedelmével megkötötte a
békét, sereget szervezett, a mely Garmanicus és Tiberius vezérlete alatt két
évi hadjárat után a Bathinus folyó mellett vivott véres ütközetben a panno-
nokat önkéntes meghódolásra kényszerítette.

E gyzelem eredménye volt, hogy Pannónia Kr. u. 10-ben római f

provincziává lett. Igaz ugyan, hogy Pannónia népei ez ideig is római fen-
hatóság alatt állottak, Rómának adót fizettek ; de alkotmányos intézményei-
ket megtarthatták, saját törvényeik szerint élhettek és külön fejedelmek
alatt állhattak. Amint azonban területük római provinciává lett, e jogaik
megszntek: nem saját választotta fejedelmek, hanem a római helytartó
kormányzata alatt állottak, quaestorok szedték az adót, praetorok szolgál-
tattak igazságot, egyszóval az állami és községi élet minden nyilvánulásában
római "minta lett az irányadó.

A gyarmatosító'rómaiak benépesítették az elhagyott és kopár területeket,
várak, erdített helyek keletkeztek a Duna mentén, és puszta vidékeken
városok (colonia, municipia) emelkedtek, utak ós ezek mentén postaállomá-
sok keletkeztek, és ami a legfbb, a Rómával való folytonos érintkezés jó-
tékony hatással volt az slakók erkölcseinek szelidülésére. A földmvelés,
melylycl eddig csak itt-ott foglalkoztak, nagyobb lendületet nyert, az ipar
a római ipartermékek egyre nagyobb elterjedése és a római iparosok egyre
szaporodó letelepülése következtében jeJentékeny fejldésnek indult, st,
hogy még a mvészetek is ápolási a találtak, azt az építészet, szobrászat
és festészet nagyobb számmal napfényre került emlékei minden kétségen kí-

vül helyezik.

Kedvez helyzeténél fogva, minthogy a Pannonián átfutó nagy fútnak
majdnem középpontján feküdt, ilyen állomáshely — statio — volt Sabaria,
a mai Szombathely, ámi kitnik egy érezbe vésett feliratból, melylyel bizo-

mnonia elfog

lalása.

omai provin-
czia.

Sabaria.
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nyos Heliodorus, aki magát savaria statiobelinck mondja, azt hirdeti, hogy
Nemesisnek igért fogadalmát beváltotta. Az ilyen statiók ló- és kocsiváltó-

helyek voltak, elszállásolásra berendezett épületekké], magtárakkal és más
nyilvános- és magánépületekkel, kitéve a nagy forgalomnak, mely emel-
kedésüket, fejldésüket elmozdította. A sabariai statio is csakhamar rohamos
fejldésnek indult. A légiók ismételt átvonulásaik alkalmával itt ártottak

pihent, a nyomukban járó kereskedk, felismervén vidékének elnyös hely-

zetét, siettek azt hasznukra fordítani, a földmívelés a letelepülkben új

munkásokat nyert, szóval az egész vidék képe megváltozott.

A kezdetben szerény statio lassankint kiterjeszt határait, lakói meg-
szaporodtak, de tulajdonképeni városszer teleppé csak Tiberius Claudius
császár alatt ln, aki Sabariát colonia rangra emelte, oda telepítvén a mindenkor
nagy tekintélyben állott tribus Claudia családjait.

Eldöntetlen kérdés, vájjon e colonia a letelepült claudina tribus, vagy
az alapító császár neve után kapta-e Colonia Claudia Sabaria (a feliratokban

inkább Savaria) nevét; tény azonban, hogy e név alatt a római birodalom
egész fennállása alatt virágzott és mint Fels-Pannonia f- és székvárosa
középpont volt, mely hivatva volt arra, hogy a római mveldést ápolja és

minden irányban terjeszsze.

Mint római jogú colonia, melynek polgárai a római polgárok teljes

jogait élvezték, sokáig egymagában állott egész Pannoniában és Rómát, az

s anyavárost egyedül képviselte az egész provinciában., Berendezése, kor-

mányzó hatósága, vallási tisztviseli, mind római mintát mutatnak. Voltak
tanácskozó helyiségei (curiae), templomai, színháza, amphitheatruma, basi-

licái. Ftisztviseli voltak a consulokra emlékeztet duumviri, a senatorok

szerepében decuriók foglalatoskodtak, censorai, aedilisei és quaestorai ve-

zették a közigazgatást, a sacerdotales, fiamines, augustales, pontifices és

augures gondozták a római istenségek kultuszát. Kiterjedésérl biztosat nem
mondhatunk, de a felmerült leletek után Ítélve, határozottan állítható, hogy
sokkal nagyobb területet foglalt el, mint a mai Szombathely. Szombathely
környéke, a közeles falvak, fleg Isák, Nárai, Ondód, Ólad, Herény, Szanat,

Söpte, mindmegannyi gazdag lelhelyei a római emlékeknek. Annyit ma
is tudunk, hogy a régi colonia nem terjedt túl Szombathely város mai déli

határán, a hol a régi római köztemet volt berendezve, s hogy a régi római

fbb épületek a mai bels város telkein állottak.

A colonia emelkedése, virágzó állapota, • népességének egyre nagyobb
szaporodása jelentékeny hatással volt a közel és távoles vidékre, a hol a

rómaiság szintén nagy tért hódított. Ily módon keletkeztek a villák, apróbb
telepítvények, kisebb várak és erdítések, melyek nagy számmal lehettek

vármegyénk területén, mert alig van Vasvármegyének olyan pontja, hol a

római uralom ne hagyott volna emléket maga után*.

A római czivilizáczió terjeszkedésében nem akadályozta meg sem a

quadoknak Kr. u. 50-ben történt ismételt betörése, sem a Gálba, Othó és

Vitellius között kitört az egyenetlenség ; de legtöbbet köszönhetett a

provincia ós Sabaria a Flaviusoknak, kik közül Vespasianus és fia Titus

valóságos atyai gondossággal karolták fel a provieciák ügyét : új városokat

alapítottak, a régieket megersítették, csinosították stb. A történetírók, mint
Svetonius és Aurelius Victor kifogyhatatlanok e császárok magasztalása ban.

Titus utódja, Domitianus, uralkodása kezdetén szintén eldjei pél-

dáját követte. Jótékonyságát Sabaria is gyakrabban élvezte ós háláját

kbe vésve meg is örökítette. De mivel uralma késbbi korszakában határ-

talan kegyetlenséggel és szertelen kapzsiságával bnt bnre halmozott, a

senatus az összeesküvk által történt meggyilkoltatása után egy határoza-

tával elrendelte, hogy emléke teljes megsemmisítése végett neve minden
szoborról, oszlopról és emléktábláról letöröltessék. E rendelet végrehajtását

bizonyítja a következ, Szombathelyen talált felirat

:

* Római emlékekben gazdagabb lelhelyek: Pinkaf, Alsó- és Fels-ESr, Borostyánk,
Fels-Szénéget, Szálénak, Kéthely, Farkasfalva, Lödiis, Vöríisvár. Nánás-Szt.-Mihály. Óvár.

Sámfáivá, Rohoncz, Léka, Kszeg, Velencze, Bozsok, Lukacshaza, Perenye, Herény, Kámon,
Söpte, Paty, Szt.-Király, Vép, Sárvár, Kis-Czell, Körmend, Csákány, Szt.-Gotthárd, Király-

falva Német-Cziklin Rába-Hidvég, Vasvár, Szanat, Bd, Szilvágy.
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melynek mindkét sorából a Domitianus név idvel kivétetett.

Különben vármegyénk és fleg Sabaria római lakóinak saját külön
okuk is volt arca, hogy Domitianus nevére gylölettel gondoljanak.
Ugyanis, midn Róma a quadok és markomannok ellen háborút viselt,

Domitianus is Pannoniába jött és Sabariában tartózkodott. Itt tartózkodása
alatt a sabariaiak közvetlen tanúi voltak kegyetlenségeinek, határtalan

hiúságának és kapzsiságának, melylyel összes arany- és ezüstkészletüket

lefoglaltatta, csakhogy a barbárok felett nyert gyzelme emlékére diadal-

menetet tarthasson.

Boldogabb kor hajnala virradt fel M. Cocceus Nerva és Ulpius
Trajanus uralkodása alatt. Az elbbi felmentette a sabariaiakat a súlyos

adózástól, az utóbbi egy lándzsás légiót alakított a sabariabeliekbl —
lancearii Sabarienses — kiknek emlékét megrizte egy .. Antonius Pius
korabeli katonai elbocsátó-levél, mely a veszprómmegyei Oskü községben
találtatott és jelenleg a bécsi császári régiségtárban riztetik.

Aurelius Hadrianus és Antoninus Pius emlékét nagy számban található

pénzeik ós érmeik hirdetik, M. Aurelius alatt a markomannok ismételt

betörése szorongatta Sabariát.

Helvius Pertinax meggyilkoltatása a római birodalomban nagy zavarra

adott okot. A trónra áhitozók a praetorianusok és a légiók segélyéhez folya-

modtak, akik a nagy birodalom különböz pontjain úgyszólván egy idben
négy császárt is választottak. Ez utóbbiak közé tartozott Septimius Severus,

Fels-Pannoniának Sabariában székelt praefectusa, aki megnyervén ügyeinek
Mocsia, Dalmatia és Germania elöljáróit, az illyricumi, germániai és pannóniai
légiókat, magát az utóbbiak által Sabariában császárrá kiáltatta ki. Ily

módon a fhatalom birtokába jutván, a hozzászitó légiók élén egymásután
verte le vetélytársait és 197-ben Kr. u. már egyedüli ura volt a római
birodalomnak. Utóda lett a praefecturában az igazságszeret Agnilius

Sabinus proconsul, kinek Ulpianus, a neves jogtudós, kiadott munkáit
ajánlotta.

Macrinus császár uralkodása alatt bizonyos Március Agrippa bírta a
pannóniai helytartóságot, kit e méltóságban elbb Decius Triccianos,

késbb Alexander Severus uralkodása alatt, Dio Cassius, a híres történet-

író követett.

Az Alexander Severust követ császárok uralma kevés nyomot
hagyott Sabaria vidékén. Gyakoriak Maximinus, a Gordianusok és Philip-

pusok érmei és nevezetes lelet a Szombathelyen talált márvány-mellszobor,
mely Traianus Deciust ábrázolja, a ki nagy népszerségnek örvendett

Pannóniában.
A szintén szerémségi születés Probus és utódainak rövid uralkodása

után Diocletionus lett a római birodalom császára, a ki a fenyegetett biro-

dalom biztosabb megvédése czéljából, társuralkodóúl vette maga mellé
Valerius Maximianust, Caesarokká nevezte ki Constantius Chlorus és

Galeriust és a birodalmat a kormányzás megkönnyítése végett négy
részre osztatta. Pannónia, Noricum és Illyricum Galerius fhatósága alá ke-
rült, akinek sürgetésére a császárok a legnagyobb kegyetlenséggel kezd-
ték meg a keresztények üldöztetését. Egymást érték azok a császári rende-
ld rk, melyek a keresztény templomok ledöntésére, szent könyveik megége-
tésére vonatkoztak. Az egyik császári parancs megfosztotta a keresztényeket

hivatalaiktól, ;i másik pedig meghagyta, hogy mindazok a keresztények,

kik a római isteneknek áldozni vonakodnak, halállal bnhdjenek.
A keresztények ellen indítandó vizsgálatok vezetésére két fbüntet-

törvényszék állíttatott fel Pannoniában, az egyik Sirmiumban, a másik,

Amantius praefectus elnöklése alatt, Sabariában. Ezen utóbbi törvényszék
ítélte halálra Quirinust, a sisciai (eszéki) szent püspököt, kit egy nyakára
kötötl malomkvel a Sibaris (mai Gyöngyös) patak vizébe fullasztottak. Itt

szenvedett vértanú halált két társával szt. Rutilus, szt. Iraeneus és sok
más keresztény, akiknek neveit nem jegyezte fel a történelem.
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Nyugalmas napokat hozott a keresztényekre Nagy Konstantin uralma,

aki a sarmaták háborgásainak hírére Pannoniába jött és huzamosabban
idzött Sabariában.

Nagy Konstantin idejére esik Pannoniának négy részre — Pannónia
prima, Pannónia secunda, provincia Valéria és provincia Savia — fel-

osztása, minek következtében Sabaria a Pannónia prima nev tartomány
fvárosa és a tartományi fnök (Praesos) székhelye lett.

Ezen idben érte el Sabaria virágzásának tetpontját. Népessége meg-
szaporodott, a tartomány fegyver- és pénztárának, élelmi készletének

gondozásával megbízott közhivatalok tisztviseli és a dunamenti erdítések-

bl és rállomásokból szervezett katonai csapatok számára nagyobb szabású
középületek, hivatali helyiségek, oszlopcsarnokos bazilikák épültek, köz-

fürdk és színházak keletkeztek és az egész colonia egy kis Rómává
változott át Nagy "Konstantin halála után Pannónia Prima és vele Sabaria

RÓMAI LELETEK SZOMBATHELYEN.

elbb Constans, majd, ennek rövid id múlva bekövetkezett erszakos halála

után, Constantius uralma alá jutott, a ki a sarmaták lázongásainak lecsendesí-

tése végett 35ö-ban Sabariában is megfordult.

Valentinianus halála után a rómaiság ügyére gyászos idk következtek.

Hunok 377-ben a hunok elözönlötték Pannoniát. Macrinus, a provincia praefectusa,

aránytalanul kevés számú légióival hasztalanul iparkodott elhárítani a

veszedelmet: saját és seregének önfeláldozásával sem akadályozhatta meg a

hunok folytonos elnyomulását, kik a magukkal hurczolt gótokkal és más
barbár népekkel egyesülve, könny szerrel, minden ersebb küzdelem nélkül,

foglalhatták el Pannónia nagyobb részét.

De az rségekkel megersített városok, mint Sirmium, Siscia és Sabaria

elkerülték a hunok pusztításait és továbbra is megmaradtak a római

császárok birtokában, akik erejük végs megfeszítésével csak egy fél évszázad

múlva menthették meg a zsaroló és romboló hunoktól Pannoniát, mely

Attila fellépésével szintén beletemetkezett a. nyugatrómai birodalom sírjába.

Római emiékek. Az eddigi tapasztalás szerint kétszáznál több oly községe van Vasvár-

megyének, melyek földjérl római emléktárgyak kerültek el. A feliratos
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köveken, sírokon, pinczéken, házi eszközökön és apróbb piperetárgyakon

kivül itt-ott hatalmas épületek maradványai kerültek színre, világos jeléül

annak, hogy e vidékeken állandó telepek, villák, falvak állottak, melyek-

nek még neveit is elmosta az idk folyása.

Szinte teljes biztossággal következtethetjük, hogy Kszeg, Vasvár,

Némct-Ujvár, Kis Czell, Királyfalva már a római korban is rendezett tele-

pek voltak, de a római világnak e megyében mégis Sabaria, a mai Szom-
bathely volt középpontja, melynek egykori nagyságát és jelentségét szám-
talan emlék hirdeti, színre került emlékek után ítélve, határozattan

állítható, hogy kiterjedése a mai Szombathely terjedelmét jóval felül-

múlta, és a várost közvetlen környez községek : Nárai, Izsák, Uj-Perint,

Ólad, Seé, Dozmat, Kámon, Szanat, Vóp, Szlls, Hermán, Szt.-Király,

stb., mint küls kiegészít részek, szintén területéhez tartoztak. A
colonia magvát a mai bels város területe alkotta, melynek talaját vál-

tozatos irányokban tovahuzódó csatornahálózat szeli át ; a csatornák felett

kikövezett utczák vonulnak, az utczák oldalain lakóházak és nagyobb sza-

bású középületek falmaradványaira akadnak.

A. múlt század végén, midn a fallal kerített püspöki várat lerombol- Épüiet-marad-

ták és a várterületen megkezdték a székesegyház és a püspöki palota épí-

tését, a nagy kiterjedésben végzett földmunkálatok alkalmával nagyszámú
római emlékre találtak, melyek közül a becsesebb példányok ma is látha-

tók a püspöki palota udvarán.

Különös figyelmet érdemelnek e tárgyak közül a hatalmas oszlopszár-töredékek,

melyek a Domitianus császár tiszteletére emelt diadalkapu maradványai ; tömegük és

mvészi kivitelük miatt egyaránt nevezetes tárgyak a dombormvekkel díszített kkopor-
sók, a hatalmas Hercules- és Minerva-torzók, mint a melyek els tekintetre is igazolják a

régi colonia nagyságáról és fejlettségérl ránk maradt adatokat. Egy felirat a sabariai szín-

házról szól, melyet I. Gnorius Sabinianus, a lándzsás lovasok kiórdemült praefectusa állít-

tatott he'yre ; másik felirat egy közmagtár emlékét rizte meg.

A föld mélyében talált falazatok, a különféle alakú és nagyságú szobor- és oszlop-

töredékek a Legtöbb esetben az egykori római épület elhelyezkedését, beosztását is feltünte-

tik, így pl. a premontreiek uj palotája telkén egy 420 m. terület, szürke kovakoczkák-

ból kirakott mozaikpadozat került szinre, melynek 28'16 m. hosszít északi oldalán 25—2'5

m. távolságra 12 oszlopláb állott, kétségtelen bizonyítékául annak, hogy a régi épület neve-

zett oldalán 12 oszlop tartotta a párkányzatot. Az alapfalak irányából, a szerteszétszort osz-

lop-töredékek alakjából és a beépített terület nagyságából könnyen le lehetett vonni azt a

következtetést, hogy e helyen hajdanta egy hatalmas arányú és mvészi alkotású basi-

lika állott.

Hasonló épületromokra találtak a Berzsenyi-utczában lev Kikaker-fóle

uj ház telkén, továbbá az iskola-uiczai Mikos-féle ház udvarán.

Az utóbb említett telken felfedezett romok egy nagyobbszabásu magánház marad-

ványai, melynek alapfalai az els tekintetre elárulják, hogy az épület hosszú négyszöget

képezett, ffalai egymással párhuzamosan húzódtak északkeletrl délnyugat felé. Az épület

homlokzatával nyugatra tekintett, legalább e mellett szól az a körülmény, hogy a nyugati

fal körül szerte-szétszórva nagyszámú, egy és ugyanazon stílusban kifaragott oszlopszár-

töredék hevert, maradványai talán azon oszlopcsarnoknak, melynek oszlopait a nyugoti fal

tartotta.

A többi három ffal két hosszú négyszöget alkot, melyet a rajtuk keresztül vonuló

keskenyebb (55

—

l'i cm.) falak kisebb-nagyobb terület helyiségekre : folyosókra, termekre

osztanak A keleti ffal és a rajta keresztül hiizódó egyik oldalfal által alkotott szögletben

1"8 m. mélység és közel egy m. átmérj, hengeralaku téglákkal kirakott mélyedés
i|!n medencze ?) volt látható, melynek alul nyílt oldalába három, kerek nyílású csa-

torna torkollott. E kis üreg és téglákkal kirakott csatornák helyzetébl könnyen meg
állapítható, hogy a vizet délnyugat fell vezették az említett medenczébe arról a helyrl, a

hol az alább bemutatandó mozaik-padozat volt elhelyezve.

\ kiásott falak csak részhon tüntetik fel a régi épület alapépítményét; a ki nem
föld alatt egy részök keleti irányban húzódik tovább a vármegyeház épülete felé,

részük a Kossuth Lajos-utczai Szalui Ern-féle ház kertje alatt délfelé halad elre.

A falak kornyékén, a már említett oszloptöredéken, néhány kisebb agyagedónyen,

egy hronzkarpereczen és több darab római császárkori rézpénzen kívül semmi különös

23*
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apróbb leletre nem akadtak
;

de annál becsesebb és érde-

kesebb az a színes mozaik-

tábla, mely a régi épület dél-

nyugati végén lev egyik na-

gyobb teremnek (fürd ?) pa-

dozatát alkotta s a mely
mintegy 18 m. nagyságban

terült el az 12 m. vastag-

ságú fels földréteg alatt.
'

A nehéz munkával meg-

mentett mozaikrészlet nagy-

sága megközelíti a 12 Q mé-

tert ; legnagyobb hosszúsága
4'5 m., legnagyobb széles-

sége 3
É

2 m. Az alapjául szol-

gált falépítmény négy réteg-

bl állott. A legalsó réteg

0'25 m. vastagságú mész-

beton, e felett egy sor tégla-

burkolat, a téglaburkolaton

egy durvább és egy fino-

mabb betonréteg. Ez utób-

biba vannak beleillesztve a

mozaikat alkotó, 1 cm. hosszú

élü márvány-koczkák, me-

lyek fehér, világoszöld, sö-

tétzöld, halaványpiros, sötét-

vörös, aranysárga, narancs-

sárga és sötétkék színben

váltakoznak. A mozaik e

nyolcz színben pompázó or-

namentikájának középs és

frésze négyzet-alak, mely-

nek oldalait piros, fehér és

sötétkék szín sávokkal dí-

szített szegélyzet határolja. A négyzet két, szemközt álló oldalához az elbb említett teljesen

azonos szegélyzet által környezett egy-egy hosszú négyszög csatlakozik, melyeknek fehér

szín koczkákkal kirakott mezejét sötétkk szín pontozott vonalak szabályos nyolczszögekre

osztják. A nyolczszögü idomok közepén lev négyzet-alakok narancssárga színek, a nyoloz-

szögek érintkezésénél és szélein támadt négyzet-, illetleg háromszög-idomok sötétvörös

koczkákból készültek. A két hosszú négyszöggel határolt középs nagy négyzet belsejében

egy, a négyzet oldalait érint, vörös és sötétkék szegélyzet körszalag fut körül. E kör-

szalag alkotta kör középpontja körül két, párhuzamosan haladó kisebb kört látunk.

A 07 m. átmérj bels kör síkját körívekbl szerkesztett csillag díszíti. A csillag

szárai fehér színek, a szárak között lev terek váltakozva sötétvörös és sötétkék szín

koczkákkal vannak kirakva. A kis kört vörös és sötétkék sávok szegélyezik, a közöttük lev

körgyr egészen fehér. Ezen küls kör és a négyzet oldalait érint körszalag között elte-

rül, közel 0'9 m. átmérj gyrt, középpontból futó körívek ékítik, melyek a széls-

nagy körszalaggal párhuzamosan futó kilencz, a középpont felé egyre kisebliül körvonal

által átvágattatván, a nagy körgyrt számos kis háromszögre — megannyi pikkelyre —
osztják. A pikkelyek mindegyike ugyanazon szín koczkákból van kirakva és nyolczféle szín-

ben akként csoportosítva, hogy a változatos szín körívek oly módon következnek egymásra,

hogy a harmonikus színváltozat és a sren egymásra következ körívek egy élénken vib-

ráló tarka kép hatásával vannak a szemlélre. A széls nagy körszalag és az azt határoló

négyzetoldalak között lev világos és sötét vörösszínü, háromszögalak u tereket körívekbl

kombinált hármas félhold-alakok töltik ki, megannyi fehér színben.

Az ezen mozaikkal padozott terem déli szomszédságában két kisebb méret helyiség-

állott, melyeknek mészbeton padozatából csak apró darabokat lehetett találni, minthogy a

régi falak leomlása vagy lebontása alkalmával e padozat is nagy sérüléseket, repedése-

kel szenvedeti

SABARIAI MOZAIK-PADLÓZAT.
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és aánczczal védve.
A romok közül elkerült eme

darabok különféle nagyságúak, vastag-

ságuk 5—6 cm., simára csiszolt felü-

li 'ti'ik többféle alapszínben (sárga, vö-

rös, zöld, kék) változatos, egyenes és

görbevonalú ornamentikát tüntet fel

st egyiken-másikon a figurális diszítés

nyomai is jellelhetk.

Ha eltekintünk is a város
különböz pontjain tett hasonló
felfedezésektl s csak az emiitett

két nagyobb szabású épület ma-
radványaira utalunk, akkor is

jogosultnak fog látszani az a

vélemény, mely a régi Sabaria
nagyságához fzdik, fleg mint-

hogy azt egyéb jelents körül-

mények is támogatják. A fel-

iratos kövek sorai és a régi írók

feljegyzései ugyanis sok oly in-

tézmény emlékét rzik, melyek
a nagy római birodalomnak csak
elsrend városaiban voltak fel-

találhatók, így p. o. gyarmat-
városok politikai és közigazga-

tási szervezetével járó hivata-

lok, a katonaság, a papi tes-

tületek, a czéheknek megfelel
collegiumok, mindmegannyi bi-

zonyítékai annak az elkel
helvnek, melyet Sabaria elfog-

lalt.

Feliratos köveink sorai kö-
zött gyakrabban szerepelnek a

világi tisztviselk nevei. Van
egy emlékkövünk, melynek kö-
vetkez felirata szerint ugyan-
azon személy háromféle tisztséget viselt

:

ISIDI AV(gustae)
SACR(um)

Tlfberius) BAHBIV(s)
Tl(bcrii) FIL(ius) VíC(entia Domo)

VALEN(tinus)
DECÍurio) C(oloniae) C(laudiae)S( abariae)

QUAEST(or)
IVIR

E feliratban örökíti meg a vicentiai származású Tiberius Barbius
Valentinus, a dics Isis istennnek tett fogadalmát, megjegyezvén egyúttal

ama hivatalokat is, melyeket viselt.

A legtöbb adót fizet decuriok közül alakított szkebb kör tanács
Sabariában, ugy látszik, hat tagot számlált, mert a feliratokon csak seviri

(bal férfiú szerepelnek. A decuriok egész testülete alkotta a felsbb rend
tanácsot, melynek közügyekben hozott végzései a coloniára nézve egyértel-

mek voltak a romai senatus határozataival. Ez a testület vezette a gyar-
matváros ügyeit ; felügyelt a köz és magán életre, bírói és rendri hatalmat gya-
korolt. Megkülönböztet diszöltönyk volt a fehér és szélesszegélyü tóga,

lábbelijük hasonló volt a római senatorok sarujához.

Legkisebb adat sem szól amellett, hogy Sabaria állandó rséggel
megrakott táborhely lett volna; de ha állandó katonasággal nem bírt is a
Legiok és veteranusok gyakrabban megfordultak falai között. A fogadalmi
emlékköveken és a sírfeliratokon gyakran találkozunk katonák neveivel, a

Tisztviselk.

A KSZEGI Ó-HÁZ ALAPRAJZA.

Katonaság.
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Vallás.

Mvészet.

melyek után jogosan következtet-

jük, hogy az idközönkénti had-
járatok alkalmával Sabariához és

vidékén sok legio megfordult. Több
felirat emlékszik meg a sabariai

dzsidásokról — ala contariorum
Sabariensium — kik nevöket a

sarmatáknál használatos contus

nev lándzsától nyerték. E lovas-

csapat szervezése ritka kiváltsága

volt a sabariaknak, a minvel csak

kevés colonia dicsekedhetett.

Feliratos emlékeink, különö-

sen a sírfeliratok számos vetera-

nusnak rizték meg nevét, akik

családjaik tagjaival együtt temet-

keztek a közös sírba, valamint nem
kevés azon feliratok száma sem,

melyek a kiérdemült és szabadsá-

golt katonák neveit hirdetik. Már
pedig ebbl a körülménybl kit-
nik, hogy Sabariát csak azok vá-

lasztották nyugalmuk helyéül, akik

ezt korábban megismerték, akik

falai között, vagy legalább közel

vidékén éltek.

A hadi czélokra szolgált föld-

sánczok maradványai még napja-

inkban is láthatók Királyfalva köz-

ség határában, rtornyok romjai

emlékeztetnek a római katonaságra

Rohonczon, a Ság-hegyen, a k-
szegi Ó-háznál, az oladi dombo-
kon még fel-feltünnek romjai azok-

nak a bástyáknak és váraknak, me-
lyek hozzáértk állításai szerint mind a római hadi technika alkotásai.

A római politika a vallásban bírta egész ersségét, nem csuda tehát,

hogy Pannoniát is csakhamar elözönlötték a görög-római istenségek. A fo-

gadalmi oltárköveken és síriratokon az istenek és istennk egész seregével

találkozunk, jeléül annak, hogy a római cultus mily gyorsan és mily nagy

mértékben terjedt el a barbárok lakta vidéken.

A fogadalmi feliratokon leggyakrabban elforduló istenségek : Genius,

Nemesis, Sol, Luna, Lucifera, Isis, Silvanus, Verms, Victrix, Hercules, Lares

domestici, Jupiter, az alvilági istennek (dii manes) stb.

A fogadalom teljesülésébl fakadt hála nemcsak kövekbe vésve hir-

dette az istenek tisztéletét, hanem szemlélhet alakokban is megjelenítette

az isteneket, ily módon is ápolván a vallási érzést, mely a legmagasztosabb

eszméknek, a római mythoszok személyesítinek mvészi ábrázolása ra veze-

tett. A ránk maradt szobrászati mvek nagy száma mellett úgyszólván alig

van figyelemre méltó emlékünk, mely a festmvészetnek e czólra való

alkalmazását hirdetné ; mindössze két faltöredeken látunk mythikus

jelenetet. A cserépedények figurális díszítései már nagy változatot mutat-

nak, de még változatosabb csoportot képeznek azok a k- és bronz-szobrok,

dombormvek, melyek vármegyénk területének egykori vallási életérl szólván,

egyszersmind e terület slakóinak szellemi fejlettségérl is tanúbizonyságot

tesznek. Az igazi mvészi értéket hasztalanul keressük ez emlékeken,

melyek nagyobb részben helyi alkotások és utánzásai ama római mreme-
keknek, melyeket a kezdetleges mveltség barbár eredet lakók itt-ott

láthattak és megismerhettek.
A vallási tárgyií szobrok és szobortöredékek egynémely példányának ismertetését a

már korábban említett hatalmas Minerva-torzóval kezdjük meg, mely a múlt század végén

HYPNOS-SZOBOR (SZOMBATHELYI LELET).
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került színre a szombathelyi székesegyház alapjának kiásatásakor és a mely jelenleg a

püspöki palota udvarán van felállítva. A szürke márványból faragott, fej és végtagok nél-

küli torzó hajdanta ül és pedig emelkedettebb helyen ül szobor volt. Erre vallanak ha-

talmas arányai. A meglev rész magassága: 12 m., szélessége a ralinál: 064 m., a térdek

felett: 0'94 m. A szobor mellét a jellemz aegis borítja, ez alól omlik alá hullámzó redk-

ben a tunica, melyet az emlk alatt széles öv szorít a testhez.

Szintén szombathelyi lelet a szárnyas Victoria márványba vésett dombormv alakja,

melyet egy, a lelhely szomszédságában talált felirat szerint Guintus Gavius Maximus és

G. Torius Priscianus, a Fels-Pannonia Geniusának tiszteletére szolgáló collegium mesterei

készitettek Modestus és Probus consulok idejében, vagyis 228-ban K. u.

Egy másik domborm szárnyas Geniust tüntette fel; valószínleg egy sirk fedlapja,

mely szintén Szombathelyen került szinre.

Szombathelyi lelet az 15 m magasságú domborm-töredék, mely a pávával diszelg

Juno alakjára emlékeztet, Fortuna istenn cultusát jelzi egy alig -3 m. magas szobortöre-

dék, melyen a ruharánczok már fejlettebb Ízlést tüntetnek fel.

Yenus istennt nyugvó helyzetben mutatja egy 022 m magas és 38 m. széles már-

vány-domborm.

MERCUKIUS-DOMBORMÜ (SZOMBATHELYI LELEt).

A szt.-királyi templom falába van illesztve egy sirkö-töredék háromszög oromzatában

a sikerült gorgófvel, egy másik feliratos sirk alsó részén látjuk Róma symbolumát, a Ro-

mulust és Remust szoptató farkast.

Az Aurelia Justina sírkövének alsó részén lev domborm két geniust mutat, kik mint

a halál nemti, a házasság koszorúját széttépik és hajléktalanná teszik a galambot, mely-

nek alakjában a felirat szerint a legjobb feleség és a leggondosabb anya rejtzik.

Csontfaragványok a bunkóját czipel Ámor és Vénus, a capitoliumi Vénus esetlen,

barbár utánzata.

A kisebb-nag^yobb bronz szobrok nehézkes kivitelek és alig tarthatnak igényt m-
vészi értékre. A szllevéllel koszorúzott Bacchus-herma és az edénydiszitésre szolgált

Bacchus álarcz, a Pannoniában nagyon tiszte t Silvanus szobrocskája, a Priapus-herma, a

Mercurius- és Jupiter-szobrocska mind szombathelyi lelet.

Kedves képet mutat Ámor és Psyche achátköbe vésett alakja, mely aranygyrbe fog-

lalva szintén Szombathelyen találtatott.

Az elsorolt szobrocskákkal, töredékekkel és dombormvekkel nincs
kimerítve az a gyjtemény, mely a megye területén talált római szobrá-
szati müvekbl összeáll íta a Vasmegyei régcszeli egylet régiségtárában
van elhelyezve.

A gyjteményben több becses példány között látható, mint egyik igazán szép és

mvészi alkotás, a Szombathelyen talált Hypnos-szoLrocsla. Az á'om istenének bronz-szob-
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fehér mészkbl való.

rocskája a képben feltüntetett nagyságban egy négy akantliuslevélböl átló kehelybl emel-

kedik ki. Az alak elrésze meztelen. Ifjú arczát és vonásait vastag patiiaréteg boritja, gön-

dör fürtjei a homlok felett üstökké domborodnak ki, jobb kezében pálmát tart, csonka bal-

karját kecses hajlással felfelé emeli.

A finomabb görög izlés határozott jeleivel találkozunk két, Szombat-
helyen talált antik szobrászati mvön ; az egyik egy terjedelmes reliefkép,

a másik egy római paizs Mindkett finom,

.-I Merrur'nts-kép önma-

gát magyarázza. A 108 cm.

hosszú, 58 cm. magas, 2 cm
vastag négyszöget képez
táblából domborodik ki a f-

alak fi cm magasságig. Egy

gazdag úrnnek nincs figyer-

meke, nincs a ki a család ne-

vét, talán azon nevet, melyet

az sök hosszú sora fényi issé

tett a római történelemben,

továbbra is föntartsa. A n
buzgón imádkozik az istenek-

hez, kik végre is meghallgat-

ják a n fohászait és egy

fiúgyermekkel ajándékozzák

meg. A n forró vágya telje-

sülvén . megemlékezik az

imáiban tett fogadalmáról

éa az isteneknek mvészi kéz

által egy táblát, egy képet

faragtat, mely azon jelenetet
jj-

ábrázolja, miként lett bol-

dog anyjává.

Mercuriua, a Panergos,

a minden jónak adományo-

zója, felhkön és felhk közt

sas által kisérve, elre hajló

testtel nyújtja a tenyerein

polyákon ül csecsemt a

csoport fSalakját képez n-
nek, ki (feje és jobbkeze hi-

ányzik) mohó vágygyal és ki-

nyújtott karokkal siet az ado-

mányt átvenni. Mellette balra

egyenesen álló nt látunk, ki

mintegy csodálkozva, kevéssé

nyitott ajkakkal és kiterjesz-

tett karokkal tekint a kis kö-

vér gyermekre
;

jobbról is-

mét nalakot szemlélünk ül
helyzetben, jobbja a térdei

közé állított amphora fülét

fogja és szintén a fcsoportra függeszti csodálkozást és örömet kifejez tekintetét, háttérbe

egy tehén áll, melynek gerinczére támaszkodva szóles mosolygó ábrázatú szolgáló nézi az

eltérben lefolyó jelenetet.

Az egész képen a boldog megelég-edettség bája ömlik el; az alakok csoportosítása

olyan, hogy egyik sem zavarja a másikat, hanem kölcsönösen kiegészítik egymást. Mind-

egyike az alakoknak, daczára a szenvedett idviszontagságoknak, nemcsak a kivitel finom-

az emberi alakok, tagrészek aránya, hanem és kiválólag a természetes, minden
feszességtl ment testtartás által tnik ki. Az álló és ül n szabályosan szép arczéle, a

ruházat íinom redzete, a tehénnek hátrafelé, a távlat szabályai szerint elmosódó alakja, az

s alakok könnyüdsége a hellén plastika legszebb idejére emlékeztet. Az egyetlen nem
idealizált alak az egész képen a kövér gyermek, ez az egyetlen concessio, mit a görög
mvész a római realistikus felfogásnak tett. .

RÓMAI PAIZS (SZOMBATHELYI LELEt).

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármcgye. 24
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Ipar.

Temetkezés.

jÉftfli n ....

A paizs különleges róniai tárgy, hihe-

tleg valami gyzelem emlékéül fogadalom-

ból az isteneknek felajánlva. A mi ezen tár-

gyat oly becsessé teszi, az, hogy a paizs ter-

mészetes nagyságban és vastagságban van

kifaragva, nemcsak az el-, hanem a hátlapja

is. Valóságos díszpaizs, mely ép tigy megle-

hetett az illet adományozónál eredetiben fá-

ból készítve és érczczel bevonva.

A paizs egy hosszúkás, ell domború,

hátul homorú nyolczszög. Magassága 745
cm., szélessége 40 - cm., vastagsága 2 cm.

;

a 7 cm. magasságig domborodó paizs el-

lapja 7 mm , széles pálczatag által 3 f és 4

mellék háromszög mezre osztatik. A 42

cm. magas középs mezben Victoria áll bal-

lábával egy gömbön, melyet jobb lába csak

érint. Fölfelé hajtott jobbjában koszorút, le-

bocsátott baljában pálmaágat tart ; a hiányzó

fej helyén kiemelked részek a fejnek ke-

véssé jobbra való tartását mutatják. A három-

oldalú mezkben görög levéldíszlet (tökocsán

és bogáncs), a két alsó és fels mezben ki-

terjesztett szárnyak czikázó villámok és a

szárnyakat összeköt pólya vagy tekercs

látható ; az egész paizsot egy 5 cm. széles an-

themios-díszszel kitöltött szalag szegélyzi be.

A paizs homorú hátulsó oldalának szé-

lein 3 cm. széles sima szalag lrúzódik végig

;

maga a' lap az érczlemez bevonatot utánzó

hosszúkás négyszögeket mutatja, melyek egy-

mástól 8 mm. széles pálczatag által válasz-

tatnak el ; a lemezek végei a leszorítás folytán

3—3 ránczot képeznek ; 19 és 49 cm. magas-

ságban vannak a karkötk 2—2 szeggel le-

er sítve, szélességük 3 cm. ; a hátulsó rész

egészen simára csiszolt. Az anyag ugyan-

azonosságát és a kivitel egyformaságát te-

kintve, talán nem csalódom, ha mindkét munkát ugyanazon mvész kezének tulajdonítom.

Hogy Sabaria a római idk alatt virágzó ipart üztt, arra nézve leg-

többet mondó bizonyitékok a ránk maradt irott emlékek, bélyegek, melyek
az iparosoknak, iparos testületeknek — collegia — nevét is megrizték
számunkra. A vízvezeték ólom- és cserépcsövein, a sírokból kikerült mécseken,
a cserépedényeken, téglákon megtaláljuk a gyárosok neveit, egy homokkbe
vésett és sarut ábrázoló domborm a sarukészitést egy másik, márványba
vésett domborm, melyen két ökröt és egy mészáros-taglót látunk, a mé-
száros-ipart hirdette.

A föld mélyébl elkerült tárgyak : tk, csattok, gyrk, karpereczek,

lánczok, csiszolt kgyöngyök, vas- és csontkések, fej szók, sarlók, stylu-

sok, a különféle alakú és nagyságú üveg- ós cserépedények, nemcsak az

iparágak sokféleségét tüntetik fel, hanem bizonyítékot szolgáltatnak az egyes
iparágak fejlettségérl is.

Az ipartermékek legnagyobb részét a feltárt sirok szolgáltatták, melyek
a vármegye legtöbb helyén találhatók, de legsrbben, legnagyobb szám-
ban Szombathelyen kerülnek színre.

A halottak eltemetése mellett azok elhamvasztása is divatos volt, bár

a hullasirok sokkal gyakoribbak, mint az urnasírok. A sirok vagy egyszeren
a földbe vájt gödrök, melyekbe 615 X 0'32 — 0*63 X 37 nagyságú vastag

téglalapokból készült koporsókban helyezték el a halottat, vagy boltozott

üregek, melyeknek fels nyílását rendszerint egyetlen klappal zárták el.

A Kr. u. III. és IV. században a temetkezésekre külön területet is hasz-

RÓMAI SIR SZOMBATHELY MELLETT.
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náltak, a mely több holdnyi kiterjedésben terül el a mai Szombathely déli

határában és a mely napjainkban a majdnem általánossá vált „régi romai

temet." néven ismeretes.

A legtöbb sirleletet e területen a rumi országút nyugati oldalán elterül püspöki

téglavet-telep szolgáltatja. Az e helyt feltárt szabályos sorokban elhelyezett téglakoporsók

egyforma szerkezetek, tartalmuk is majdnem mindig ugyanaz : cserépcsuprok, üvegedény-

kék, csattok, bronz-ékszerek, tk, FORTIS és CRESCES bélyeggel ellátott, egy és két

lyukú cserépmécsek, pénzek, stb.

A leletek ezen állandó egyformasága mellett szinte feltn volt az a felfedezés, mely

1895. november havában számos, nem közönséges tárgygyal gyarapította a vasmegyei régiség-

tárat. A munkások, kik rend-

szerint az szi hónapokban

gyjtik össze a téglakészi-

tésre való földmennyiséget, a

telepet körít földsánczok le-

hordása közben a föld színé-

tl alig 0'4 mélyen egy 2 m
hosszú és 1*2 m. széles, vas-

tag termésklapra találtak. A
földet e klap melll gondo-

san eltakarították és egy,

minden oldalán befalazott

négyszög rre akadtak,

melynek bels terjedelme

meghaladja a 2 métert.

A ritka jelenségben sír-

boltot gyanítottak, egyik ol-

dalán lyukat vágtak és a ki-

vágott nyilason keresztül bel-

sejébe hatoltak. Egy csont-

vázat találtak benne, arczczal

dél felé fordult helyzetben.

Kiemelték a porladó csonto-

kat és a csontok között el-

szórva találtak különféle vas-

és bronztárgyakat.

A sírboltot fed klapon
a feliratnak semmi nyoma,

de azért valószín, hogy a

sír lakója ehirurgus volt. E
feltevést támogatják azok a

mszerek, melyeket sírjában

leltek és a melyeken itt-ott

még a rostjai is látszanak

annak a szövött ruhának
melybe a halottat beburkol-

ták. (4 ábra 1—8.) E m-
szerek részben vasból, rész-

ben bronzból valók. A vas-

tárgyakat ers rozsdaréteg

borítja és rendeltetésükéi sem
lehet megállapítani.

A bronztárgyak között van néhány eltompult mtkés két darab görbevonaldís/.íi,

bütykös ártarto két csíptet". Az egyiken nincs semmiféle díszítés és karjai ívalakban haj-

lanak egymásra a másik 13*5 cm. hosszú és gombos díszítés fogantyújából kinyiíló karjai

ffirészszeren bevágott élekben végzdnek.
A lelethez tartozik egy vörös rézlemezbl való, 19 cm. hosszú és 1*7 cm. átmérj

hengercs és egy bronzból való esattkorong, mely a lelet legbecsesebb tárgya.

B libulakorong 3 mm vastagságú és 3*5 cm. átmérj körlap, melynek küls oldalát

több szín érczmozaik iliszíti. A díszített oldal gyengén kiemelked szegélyzete és az ezzel

párhuzamosan haladó piros kör között lev fehér alapszín gyrben apró, zöld feny-

24*
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Hun uralom.

Sabaria pusz-
tulása.

Góthok, longo-

bárdok és ava-
rok.

Frank uralom.

fácskák alakjai látszanak. A bels kör pirosszín mezeje kis négyzetekre van felosztva,

melyek piros és kék színben váltakozva következnek egymásra. A piros koczkák köze-

pében kék, a kékszín koczkák közepében febér pontokból kirakott csillagalakok vannak

elhelyezve.

A RÓMAI URALOMTÓL A MAGYAROK BEJÖVETELÉIG.

Sabariát és vele egész Vasvármegyét, mely négy századon át tündö-

költ a római nagyság fényében, a hatalmas római birodalom bukásával

csapás csapás után érte. A nemes Claudius nemzetséggel benépesült Colonia

Sabaria, mely annyi római császárt üdvözölt falai között, mely a római

kultúra nemesít hatása alatt virágzó várossá, egy jelentékeny provinczia

középpontjává küzdötte fel magát, a középkor küszöbén kietlen pusztává,

szomorú romhalommá változott.

Attila hunjai 445 körül a jól megersített Sabariát bevették és kifosz-

tották. Polgárai nagyobb részben Itáliába menekültek, hátrahagyott vagyo-

nuk pedig a martalócz hunok, majd meg alig 10 év múlva, 455-ben, a

Theodemir vezérlete alatt vándorló keleti góthok birtokába jutott.

Sigonius történetíró feljegyzése szerint a góthok pusztításával majdnem

egy idben borzasztó földrengés érte Sabariát, a mely végleg megsemmisí-

tette a klasszikus idk még fenmaradt emlékeit. Korunk tapasztalatai, a

véletlenül felmerül leletek, kétségtelen bizonyossággal igazolják a nevezett

történetíró állítását, mert az eddig felszinre került római emlékek, épület-

falak, oszlop- és szobortöredékek, edények stb egy, st némely helyen két

méter mélységben találhatók, a mi pedig csak a városnak a földrengés

okozta lesülyedésével, eltemettetésével magyarázható.

A góthok rövid uralmára a longobardoké, majd meg az avaroké követ-

kezett, a kik Szaszky történetíró adatai szerint Sabariát egyik Hagan-juk

(avargyr) középpontjává választották.

Az évekig elhúzódott franc-avar hadjárat végeztével Pannónia a fran-

kok hatalmába került ós Eginhard szerint maga Nagy Károly is megfordult

Sabariában, midn bajorországi téli szállására indult. 870 körül Pannónia

egy része Szvatopluk uralma alá jutott, de Sabaria továbbra is megmaradt

a frankok birtokában, a mi abból is kitnik, hogy Arnulf király Sabariát

és környékét Ditmár salzburgi érseknek adományozta.

KÓMÁI KORBELI TORZÓ.



fcp*
1©

BATTHYANY-CZIMER. NADASDY-CZIMER, SZÉGHY-CZÍMEK.

VASVARMEGYE TÖRTENETE.

A HONFOGLALÁS KORÁTÓL AZ ÁRPÁDHÁZ KIHALTÁIG.

egkeletibb része a Nagy Károly alapította német-

frank birodalomnak az a terület volt, melyet ma
Vasvármegye foglal el. Ezen a területen egész a

Rábáig az úgynevezett solitudines avarorum (ava-

rok pusztái) terültek el; az egykori félelmetes

törzs, megfogyva, Nagy Károly adófizetjévé vált. A IX. század els felében

Privina szláv herczeget uralta a mostam vármegye délkeleti része, de is

adófizetje volt a német császároknak. A IX. század második felében

Pannónia és Karintia herezege Arnulf lett, a ki a szomszéd szlávokkal

már kezdettl fogva sem volt jó viszonyban. Fejedelmük, Szvatopluk 884-

licii \'2 napon át pusztította tartományait, azonban visszavonultában hadát

a pannonok megtámadlak s közülük sokat a Haha habjaiba szorítottak.

A magvarok elnyomulásának hírére Vastag Károly német császár

békét kötött Szvatoplukkal, majd ismételi harczok után 894. év szén Arnulf

is kibékült Szvatopluk fiaival. Ez évben már a magyar fegyverek dúlták

Pannóniát, mindazáltal rövid beütésekéi) kívül komolyabb veszély nem fenye-

gette Arnulf birtokait. A közbejött bolgár háború következtében (895.) a ma-

Pannónia.
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gyár kalandozó csapatok 896-ban látogattak el ismét Pannoniába, melynek

védelmét Arnulf Braslavra bízta. Anonymus tanúsága szerint, Árpád a Cse-

pel-szigetrl megindulván seregével, azt 3 részre osztotta. Öcsöb és Öse

vezérlete alatt az egyik sereg Veszprém elfoglalása után egész Vasvárig

nyomult elre, ezen, még a római korból í'enmaradt várat bevéve. A sereg

azonban innen csakhamar visszafordult, Árpád pedig a Szt-Márton hegyén

átvonulva, . a Rába és Rábeza vidékének elfoglalása után egész Kszegig
nyomult elre. A krónikák és hagyományok eladását nem ellenrizhetjük,

tény azonban az, hogy a keleti frank rgrófság 897—898-ban dlt meg vég-

kép, mikor a magyarok Pettaut is elfoglalták.

A kalandozások korából Vasvármegyét érdekl emlék nem maradt

reánk. A Rába termékeny völgye csakhamar oda vonzotta a betelepülket,

akik, miután a Pannóniában fenmaradt egyes falvakban lev kereszté-

nyekkel legelször érintkeztek, a keresztény hitet és vele a nyugati

czivilizácziót els sorban tanulták megismerni.

A sikertelen kalandozások után a nemzet els sorban saját védelmére

fordította figyelmét. Ezen czélra igen elnyös volt Vasvármegye földrajzi

fekvése. Nyugaton a Lapincs folyó alkotja százados határát az országnak,

éjszakról az éjszaknyugat felé átvonuló hegyláncz a III. Ottó alapította

Ostmark fell jöv támadások ellen volt hivatva védelmül szolgálni. A Lapincs

folyót környez erds-völg3res dombvidék egész a Mura mentéig húzódik le,

melyet csak egy helyen szakít meg a Rába folyó völgye. E folyó 130 km.

hosszúságban két részre osztja a vármegyét s völgye a stájer határtól mind-

jobban kiszélesedik. Körmendtl egész Sopronmegyéig, másfell a Marczal-

csatornáig a kis Magyarsíkság nyúlványai ágaznak be, Körmendnél a Rába
völgyét a régi Pannónia ország útja keresztezi. Különösen alkalmas volt

ez a hadmenetekre, melyeken át betelepül seink éjszak és nyugat ellen

egyaránt mint támadók és védk léphettek fel.

MagyaHeteiepu- Mely törzsekbl származó családok telepedtek le Vasvármegye terüle-

tére, nem tudjuk, csak gyaníthatjuk azon nemzetségekbl, melyeknek

a vármegye területén lev birtokairól reánk maradt legrégibb oklevelek meg-

emlékeznek. Ezek közül többen Szt-István királysága idejében bevándorolt

külföldi lovagoktól származnak. A Pese és a Nádasd nemzetségek a legelsk,

melyekrl a fenmaradó oklevelek megemlékeznek, majd a Geregen Osl, mely

eredetileg sopronmegyei ; a Lörente, Haraszt, Herény nemzetségek szerepelnek

a tatárjárást megelz idkben, a Buzácl, Hahold, Gyr, Héder, Hermann, Jáák

nemzetségek pedig, a hagyományok szerint, betelepül idegenektl származnak.

A letelepülés és térítés munkája közepett a magyarok ismételten

betörtek Németország határszéli részeibe, mire III. Ottó, babenbergi Lipót

határgróf segélyével, nemcsak, hogy visszafoglalta az elveszített határokat,

hanem Sopron bevétele után Szombathelyt is megszerezte.

Géza fejedelem fiának még az évben Gizella bajor herczegnvel kötött

házassága alkalmával, miután Ottó Henrik bajor herczeggelviszálykodásban

élt, nehogy két tz közé szoruljon, I. Istvánnak az elfoglalt határszéli része-

ket visszaadta, Szombathelyt pedig több más várossal Gizella herczegnnek

adta nászajándékul. A letelepül magyarok az itt talált szláv-avar várakat

közjavak gyanánt foglalták el, azokat a törzsfk által kormányozták, míg körü-

löttük a törzshöz tartozó családok telepedtek le ; így a területi felosztás köz-

pontjai természetszerleg a várak voltak.

várispánság. Ily vár volt e megye területén az eredetileg római castrum Vasvár, a

róla elnevezett várispánságból idk folyamán fejldött ki a mai Vasvármegye.
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A vármegye területén két várispánságról emlékeznek meg forrásaink

:

1

.

Karakó, mely a közép Rába vidékén és a Marczal mocsarai között terült-

ei ; tartozékai az u. n. várföldek Sopron-, Veszprém- és Komárom vármegyé-

ben voltak. A vár eredetileg avar „gyr" volt, mely 4 kerületre oszlott, de

a tulaj donképeni vár Jánosházával keletre határos. Hatalmas földsánczai

még a kuruczoknak is biztos védelmet nyújtottak.

2. Vasvár, melynek várterülete Sopron és Zalavármegyékre terjedt ki.

Láthatjuk ebbl, hogy a vár-

ispánságok területe, jobban mondva

népessége több megyében volt szét-

szórva. Vasvármegyében a pozsonyi

várispánságnak voltak tartozékai,

ezenfelül Ságh szintén önálló, a király-

ni udvarnokok kerülete volt, de nem
várispánság.

A belszervezkedés közepette Szt.

István és Konrád közt a határegyenet-

lenség folytán háború tört ki. 1030-

ban Konrád betört az országba és

egészen a Rábáig hatolt, azonban

Eadre és Béla támadása ell nagy

veszteséggel volt kénytelen vissza-

vonulni.

A Szt-István halálát követ

belzavarok alkalmat adtak III. Hen-

rik császárnak, hogy az ország ügyeibe

avatkozzék. Miután a magyarok Pé-

tert másodízben fosztották meg a trón-

tól, az uj fejedelmet, I. Endrét szán-

dékozott legyzni. A Lajta vidékén

megkisérlett sikertelen beütés után

Stiria fell támadt (1051. szeptember

hóban), a Rába völgyétl délre es
hegyláncz alatt, Dobra táján vonult a

Kerka és Zala folyók mentén a Balaton felé, a honnan Fehérvárt szán-

dékozott elérni. A Béla vezérlete alatt álló magyarok e túlervel szem-

ben, anélkül, hogy csatába bocsátkoztak volna, III. Henrik serege eltt

mindent elpusztítottak s így ki akarták éheztetni. Bár tervük nem sike-

rült, azt elérték, hogy Fehérvár sikertelen ostroma után a sereg más
úton vissza tért hazájába.

A német beütések és trónküzdelmek következtében fejedelmeink még
nagyobb súlyt helyeztek az erdítésekre. így épült a Xl-ik században a

Rába partján egy új királyi vár: Ikervár, a hol Salamon király Géza lier-

czeggel az 1073-ban kötött fegyverszünet alatt tartózkodott és a karácsonyi

ünnepeket is ott töltötte. A királyi várakkal együtt csakhamar büszke el-

rsök gyanánt emelkednek Stiriával szemben a fúri várak is ; így még a

talárjárás eltt épült Szent-Vid, melyet a hagyomány szerint Salamon király

tanácsosa alapított 1074. körül. Lejebb épült Német- ( jrár, mely a legkiválóbb

szerepet játsztak Vasvármegye történetében. Német-Ujvár eredetileg monostor

volt, melyet a magánosan állóKyszen hegyén emelt a Wildonból, Stiriából

bevándorolt Wolfer lovag 1157-ben, II. Géza idejében.

Karakó vára.

SALAMON.

Vasvár.

III. Henrik.

Ikervár.

Szt.-Vid.

Német-Ujvár.
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Várispánságok
feloszlása

III. Béla azonban elvette Wolfer fiától, Aénz gróftól Küzint (Güssing),

mint az okiratok nevezik, és a monostorból épült királyi várat csakhamar

Demeter grófnak adományozta, majd Móricz tárnokmester és testvérére

bízatott e fontos vár, melynek ffeladata volt Vasvármegyét a stájer

betörések ellen megvédelmezni, mint az adománylevél szövege is kifejezi,

„eontra insultus Teutonicorum."

icmei beütések. Ez erdítvények azonban nem akadályozták meg teljesen a német

beütéseket. Ugyanis Lipót rgróf II. István határszéli pusztításait megtor-

landó, 1118-ban betört sógorával, Borziwoy cseh herczeggel Vasmegyébe és

Fürstenfeldtl a Rába völgyén átvonulva, Körmend táján a magyar csapa-

tokat két ízben megverte, majd Vasvár ellen fordult, az ellenálló várost

ostrommal bevette, felgyújtotta és kirabolta. Miután ilyképpen hadvezéri

önérzetét kielégítette, csakhamar visszafordult hazájába.

A XII. század küzdelmei közepett, de még inkább II. Endre uralkodása

alatt a várföldek fosztogatás tárgyává lettek. Bkezen osztogatott királyi

adományok következtében a várispánságok területükbl mindinkább veszí-

tenek ; ezzel kezdetét veszi a

várispánságok pusztulása, mi-

által a vármegyei rendszer fejl-

désében fordulópont áll be. így

a vasvári várispánságból II.

Géza 1 141-ben több várjobb-

ágyot felszabadított; II. András

a várispánság területéhez tar-

tozó földekbl nyolez ekealjat,

vagyis Urai-Ujfalu , Geresd,

Csánig és V.-Család falvakat a

Jaák-nemzetségnek adományoz-

za. A várjobbágyok sem marad-

tak meg; elhagyott földeiketPá-

cson határában a király a vasvári

káptalannak adományozta.

II. Endre ugyan 1221-ben a jogtalanul elfoglalt várföldek visszaadását

rendelte el, azonban az e czélból kiküldött bizottságok 1238-ban Kázmér
fehérvári prépost, Hahold vasvármegyei és Pál fehérvármegyei fispánok akkor

sem mködtek nagy eredménynyel.

IV. Béla trónraléptekor ers kezekkel ragadta meg a kormány gyep-

ljét. A fispán mellé királyi bírák jönnek Vasmegyébe is, a kik az elide-

genített várföldeket visszaveszik, azonban az erélyes intézkedések daczára

a várispánság folyton bomlott és már a tatárjárást megelzleg eltérbe

lépnek a várszerkezetbl alakult vármegyék.

Tatárjárás. Batu khán hada 1242-ben a Duna jegén átjutva, a Dunántúlra is ki-

terjesztette pusztításait. Esztergom elpusztítása és Fejérvár sikertelen vívása

után, míg az egyik rész toronyirányban ment Szlavóniába, Béla királyt fel-

keresend, addig egyes rablócsordák Gyrt dúlták fel, onnan a II. Frigyes

által IV. Béla királytól zálogul kicsikart Vasmegyébe törtek, a virágzó

Rábaközt és Szombathelyt elpusztították.

IV. Béla király a tatár-csordák kivonulása után, az ország helyreállí-

tásán Fáradozva, összes igyekezetét a várintézmény megersítésére fordította s

e végbl Vasvármegyében Roland nádor (1254), majd Pál pozsonyi prépost

(1257), jelent meg a karakói várföldek visszaszerzésére. De a visszafoglalt

NÉMET-UJVÁR VÁRA A KÖZÉPKOKBAN.
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földek nem jutottak mind a várispán-

ságokhoz, például Urai-Ujfalut a Jaák-

nemzetségtl a király birái elvették,

azonban IV. Béla e földeket a do-

monkosoknak adta.

IV. Béla a várjobbágyság és ne-

messég között lev válaszfal lebontá-

sára törekedvén, ezáltal végcsapást

mért a várispánságokra. A várjob-

bágyok fölött, II. Endre zavaros ural-

kodása alatt, a fispán gyakorolt jog-

hatóságot, de most, midn a várnép

megtartja földét tulajdonul, megsz-
nik a válaszfal e két osztály kö-

zött. Már 1248-ban egyesül a neme-
sek collégiuma megyénként s az 1267.

évi vasmegyei itél levél szerint, a

bnösök fenyítésére kitzött gylésen
együtt találjuk a nemességet a vár-

jobbágyokkal.

Ezzel tehát létrejön a várispán- Várme
s
g
ẑ í

rend"

súgok és megyék egyesülése, vagyis meg-
alakul a vármegye; már nem kizáró-

lag közigazgatási magán szervezet,

hanem a nemesség is részt vesz benne.

A karakói várispánság ugyan fentar-

totta magát a XIV. század elejéig,

azonban jelentsége folyton csökkent,

míg végre Vasvármegyébe, az egyes várföldek pedig Veszprém és Zalavár-

megyébe kebeleztettek be.

Kszeget még 1248. eltt foglalja vissza Osl comes fia Herbord; rövid Beihábomk.

id alatt a király kezébe jut Borostyánk vára is, melyet jutalmul Német-

ujvári Henriknek adományoz. V. István trónra léptével kezdetüket veszik a

Vasvármegyét közel egy századon át dúlt belháborúk.

A tatárjárás után elhatalmasodott Nemetuj váriak, ez a vitéz, de garázda Németujváriak.

és pártüt nemzetség, a vasmegyei határvárak urai, azért, mert az atyja

ellen felkel trónörökös ellenében IV. Bélát támogatták, féltek az új király,

V. István boszujától s Ottokár cseh királylyal szövetkeztek. Alig, hogy kitört

a háború Ottokárral 1270-ben, az eddig viselt sziavon báni méltóságtól meg-
fosztott Németujvári Henrik bán, a család feje, vasmegyei várait, u. m.
Kszeget, Szent-Videt, Szalonakot, Borostyánkt, Lékát, (ez csak 1260-tól volt

a család birtokában) és Kertest Ottokár kezére játszotta, maga pedig elme-
nekült Prágába.

A honmaradt Németujváriak ezalatt kedvök szerint dúlták Vasmegyét,
míg ezen évben (1270) Jakab és Osl testvérek Kszeget a magyar király

számára meghódították, Ottokár pedig a kötött béke értelmében kötelezte

magát, hogy a kezére játszott várakat a királynak visszaszolgáltatja. Miután
ezen kötelezettségét nemcsak, hogy nem teljesítette, de st a Németujváriak
védelme alatt továbbra is rabolta a vármegyét, 1271-ben újból kitört a

háború.

Ottokár Sopron elfoglalása után Vasmegyébe szándékozott betörni,

azonban Németujvári Iván e tervében megakadályozta. A Vasmegye éjszaki

határszélén lev, patakokkal körülvett helyen majd, hogy kelepczébe nem
került s egykori pártfogoltjától megszégyenítve, kudarczczal tért vissza Cseh-

M agyarország Vármegyéi ós Városai: Vasvármegye. 25

II. ENDRE.
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IV. László.

országba, 1273-ban újra kitört a harcz ; Csák Máté vezérlete alatt ez év
februárjában magyar és. kun csapatok dúlták Alsó-Ausztriát, mire viszonzásul
az osztrák és cseh lovagok ezer vitézbl álló serege a tavaszszal betört Magyar-
országba, Gyr elfoglalása után egész a Rábáig nyomultak elre ; útközben
égetve, rabolva, elfoglalták Szombathelyt és felgyújtották Körmendet.

Ez év szén megfordult a koczka. A Joakim tárnokmester vezérlete
alatt álló királyi hadak, egyesülve a Németujváriak 30,000 fbl álló seregével,
visszaszorítják Ottokár vitézeit, beveszik Szombathelyt, st Ausztriába is

betörnek. A várak közül csak a Németujváriak által átadott Szalonakot és
Borostyánkt bírják visszaszerezni. Arra a hírre, hogy Habsburgi Rudolfot
német császárrá választották, Ottokár sietve visszavonta seregeit Vasme-
gyébl.

Alig vonult ki a cseh sereg Vasmegyébl, máris újabb belháború ütött
ki. IV. László Németujvári Henrik bánt, mivel az Ottokár elleni harczban
vitézül küzdött, szlavóniai bánná, fiát pedig soproni fispánná nevezte ki,

de Németujvári Henrik a kitüntetést, összes váraik visszaadását várván jutal-

mul, keveselte és ismét fellázadt. Ezúttal vesztére, mert serege a Fövény
mellett vívott csatában szétveretett s maga is elesett.

BOROSTYÁNK VÁRA A KÖZÉPKORBAN.

Fiai mindenkép méltók voltak atyjukhoz. A lázadás tradicziójához híven,

Németujvári Henrik bán fiai nem nyitották ki a szalonaki vár kapuit a

1274. év deczember 1-én odavonuló királyi csapatok eltt. IV. László támadó-
lag lépett fel, de a szintén pártüt királyi íjj ászok is ellene fordulván, kénytelen

volt visszavonulni. Késbb Ottokárral kibékülvén a király, kénytelenségbl
megbocsájtott nekik, mert e hatalmas családot, tekintettel az ország zava-

ros viszonyaira, teljesen megtörni úgy sem lehetett. Ennek daczára a Német-
ujváriak továbbra is folytatták beütéseiket. Az elgyengült királyi hatalom
kénytelen volt ezek felett szemet hunyni, st elhalmozza ket kitünteté-

sekkel és egymásután adja vissza elvesztett várait ; így Borostyánk 1277-ben
Németujvári Iván, Szent-Vid 1279-ben Németujvári Miklós birtokába jut,

melyhez már megelzleg Kszeg, Léka és Szalonak járult.

A Németujváriak azonban, mindennek daczára, ismét fellázadtak IV.

László ellen, mire a király Németujvári Ivánt 1284-ben, újév napján, a vas-

megyei Osl és Jaák nemzetségek, továbbá Borsodból a hü Ákos, Ernye bán
és fia segélyével borostyánki várában ostrom alá vette. Bár az ostrom
egész február havában tartott, a természettl védett meredek sziklahegyen

épült várat bevenni nem sikerült. A király kénytelen volt visszafordulni, st
Iván még ez évben szlavóniai bánná lett.

Midn a Németujváriak féket nem ismer erszakoskodását többé királyi
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hatalmával megtörni nem lehetett,

végs szükségben IV. László Albert

osztrák herczeggel szövetkezett sa-

ját alattvalója ellenében.

Albertnek több oka volt e szö-

vetség elfogadására. Vasvármegye
végpontján, az osztrák és stájer

határtól alig egy kilóméternyire

fekv Borostyánk ura gyakori be-

ütéseivel két tartomány közbiz-

tonságát veszélyeztette ; másrészt e

várra már régebben igényt tartott.

Az alkalmat felhasználva, 1286-

ban stájer- és alsó-ausztriai nemes-
ségét Borostyánk elé szólítja. Te-
kintélyes had gylt össze Landen-
berg Hermann vezérlete alatt, ki-

hez Lipót seckaui püspök, Pruschik
Ulrik, Puchheim Albert, Tellers-

brunni Bertold, Lagenbach gróf,

Emmersbergi Bertold, Wagenberg,
Succeney, Mautel sváb és Roms-
wag morva lovagok csatlakoztak.

Iván bán ennek hirére, hogy a

támadást megelzze, egy portyázó

csapat élén Ausztriába tört, Bécs-
Ujhelyt felégette, a Lajta melléki

falvakat pusztította, azután mint a

nyíl tért vissza, hogy segélyül hí-

vott testvérei: Miklós, Henrik és

Péter csapataival egyesüljön.

A német csapatok már három napja táboroztak Borostyánk vára alatt,

mialatt Iván felszaporodott seregével bérczen-völgyön át közeledett szoron-

gatott várának felmentésére.

Itt tnt ki a magyar harczmód, a könny lovasság fölénye.

A vár völgyét környez erdk rejtekébl minden oldalról eltör lovasság

tökéletesen körülzárta a szk völgykatlanban táborozó németeket. A harczi

riadóra zavarba jött nehéz fegyverzet lovasság rendben sorakozik dandárok-
ként, a sr tömegek alkalmas czélpontul szolgálnak a hajtó fegyvereknek,
alig mozdulhattak, mindenünnen nyíl- és kopjazáporral fogadják ket a Német-
ujváriak hadai, s míg a dárdákat használhatták volna, tömérdek ember és ló

ment tönkre. Az összevert német csapatok vezérei nevében erre Romswag lovag
fegyverszünetet kért Ivántól, a mit készséggel meg is adott.

Ezalatt, lovaghoz illen, felhívták Ivánt párviadalra, amit megtagadott
és követelte a csata folytatását. A megrémültek erre újabb béketárgyalásokat
ajánlottak, de Iván hajthatatlan maradt. Az osztrák, stájer és seccaui püs-

-j pök zsoldos csapatai kényte-
lenek voltak igy fegyvereiket

lerakni ; csupán a lovagok-

nak engedett Iván tisztes-

séges elvonulást.

A német sereg tehát le

volt verve. Hátra volt még a

magyar királylyal való leszá-

molás. Az 1286-iki rákosi gy-
lés végzései értelmében, a ki-

rály Ivánt az erszakkal el-

foglalt várak átadására hívta

fel. Midn e rendeletnek ele-

get nem tett, IV. László ki-

rály személyesen állott serege

25*

Albert.

LÉKA VÁRA A KÖZÉPKORBAN.
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élére, a kún csapatok ell azonban Németujvári Iván Szent-Vid várába zár-

kózott, melyet IV. László, több heti heves ostrom után 1286. november 30-án
bevett. Iván még idejekorán menekült egy titkos alagúton át a biztosabb védel-

met nyújtó Kszegre, László pedig az egész országban dúló zavarok miatt,

beérte e vár elfoglalásával és sietve elvonult.

Németujvári Ivánt a szerencsétlenség nem tette bölcsebbé. Kalandjait
még nagyobb mértékben zte s egy ily betörés alkalmával Landenbergi
Hermannt, az alsó-ausztriai sereg vezérét is elfogta. Hasztalan küld Albert
a magyar királyhoz követséget, hogy vessen véget e garázdálkodásoknak.
IV. Lászlónak elég baja volt az eUene fellázadt kunokkal, megtorlás helyett

Albertnek szabad kezet engedett a Németujváriakkal szemben : végezzen
vele, ahogy tud. Albert kapott is az alkalmon, egyrészt a borostyánki
kudarcz, másrészt a folytonos beütések elég okot szolgáltattak a háborúra
és 1289. év tavaszán Albert 15,000 fbl álló seregével be is tört Vasmegyébe.

E túlervel szemben Iván mit-

sem tehetett. Míg maga a kszegi
vár védelmére vonult, portyázó csa-

patai tömérdek kárt okoztak a né-
meteknek.

Kszeg sikertelen ostroma
után Albert Rohoncz várát zárta

körül. A csekély számú rség hasz-

talan várta Ivánt a vár felmenté-

sére, ez nem mert kimozdulni K-
szegrl. A magára maradt vár,

nyolcz napi ellenállás után, szabad
eívonulás feltétele mellett megadta
magát s Albert Stubenberg Ulrikot

nevezte ki várparancsnoknak.
Rohonczról Szalonak alá vo-

nultak Albert seregei, amely Ro-
honcz feladásának hírére csakha-
mar szintén megadta magát. Itt

Stubenberg Henrik lett a várpa-
rancsnok.

Mivel a táborozás alatt bekö-
szöntött a nyári évszak, a nagy
melegre, de fkép a mezei munkára
való tekintetbl a pinkafi váracs

és 34 falu elfoglalása után Albert
Vasmegyébl kivonult.

Szeptember havában Albert
másodszor tört be Vasmegyébe, f-
czélul Kszeg elfoglalását tzvén ki.

Hatalmas seregével szemben
Iván a Borostyánk mellett alkalmazott hadi taktikát kisérelte meg. Seregével

Kszegrl kivonulva, a Szent-Vid várat környez hegyszorulatban vonta meg
magát. Albert ezalatt 1289. szeptember 28-án Kszeg alá érkezvén, másnap
a vár ostromához fogott. A magára maradt város lakossága vitézül védte magát

;

400 férfi, 800 asszony és gyermek hstetteket vitt véghez. Míg a férfiak

gerendákat, köveket, addig az asszonyok méhköpüket, ég fáklyákat, szurkut

szórtak le az ellenségre.

Németujvári Iván Kszeg környékén tanyázott seregével, de megüt-

közni nem mert, mivel egyrészt a várat elég szabad tér környékezte, a mi
ily hirtelen támadásra alkalmas nem lehetett, másrészt a német vezérek,

okulva a borostyánki kudarczon, elrsöket küldöttek szét minden irányban,

hogy Ivánt Kszegtl tisztességes távolban tartsák.

Eközben folyt az ostrom. Tizennégy napi küzdelem után a várrség a

várost felgyújtotta és a bels várba vonult vissza, de ebben is tömérdek

kárt okoztak az ostromlók. Az elszántságot erre általános csüggedés vál-

totta fel. A megfogyott várnép közül sokan megszöktek, azonfelül ragály

IV. LÁSZLÓ.
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és éhség pusztított. Mindezen
körülmények nyomása alatt

Kszeg november 1-én kaput
nyitott az osztrákoknak ; a
városi polgárság kivonult és

a várat Albert fegyveresei fog-

lalták el.

Albert Kszeg eleste után
ez évben harmadszor jött be
Vasmegyébe és Iván sasiakat,

Szent-Videt vette meg.

III. Endre trónra lépvén, a

furak befolyása következté-

ben els feladatául tzte ki

az ország területi épségének

helyreállítását, miért is felszó-

lította Albertet, hogy a Németuj váriaktól elfoglalt várakat adja vissza.

Tagadó válasz után 80,000 fbl álló magyar sereg tört be Ausztriába, mire az

1291. augusztus 26-án kötött hamburgi szerzdés értelmében e várakat
Albert visszaadta, azonban kikötötte azok lerombolását.

A Németujváriak, a kik eddig érthet okból Ili. Endrét támogatták, e

szerzdés hirére az Anjou trónkövetelk pártjára állanak. Míg Német-Ujvár
a szerzdés értelmében a magyar király kezébe jutott, addig Németujvári
János hatalmába kerítette Kszeg várát, de nem sokáig, mert 1292. nyarán
Madács Pál, III. Endre vezére, heves ostrom után bevette Kszeget.

Németujvári Iván azonban 129G-ban ismét Kszeg birtokába jut ; többi

várai leromboltattak. A király ez év nyarán hadat is indított ellene, de az

Árpádok letn szerencse csillaga többé az olygarchát megfékezni nem tudta.

Mieltt az Árpádház végszakához érnénk, a városok, szervezetérl kell városi

megemlékeznünk. Városaink közül kitnnek Karakó, mely még a tatái-

járást megelz idkbl bírt szabadalmakkal és Körmend, melyet IV. Béla

1244-ben emelt a városi joggal bíró helységek közé, IV. László 1279-ben

Vasvárt ruházza fel ujabb kiváltságokkal, a féktelen olygarchia ellenében a

városi polgárokban keresvén támaszt a hanyatló királyi hatalom számára.

A városok mint nyílt helyek nehéz fegyverzet lovasok kiállítására

voltak kötelezve. Körmenden 15 telek után egy vettetett ki, mig Vasvárra
és Karakóra négy telekre esett egy lovas.

szervezet.

NÉMETUJVÁRI IVÁN BÁN PECSÉTJE.

AZ OSZTRÁK ES MAGYAR VERSENGÉS
KORA I. FERDINÁNDIG.

III. Endrének 1301. január 14-én

bekövetkezett halálával Vasvármegyé-
ben a féktelen pusztítás tetpontjára

hágott.

A trónváltozást követ zavarokat

felhasználva, a Németujváriak egymás-
után szerzik vissza elvesztett váraikat,

hatalmuk csakhamar Vasmegye hatá-

rain is túlterjed, st Zágrábig is érez-

het volt fegyvereik súlya. A vármegyei

köznemesség kénytelen-kelletlen csatla-

kozott hozájuk jobbágyaival, miáltal ha-
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talom és er tekinte-

tében ama kor másik

furával : Csák Máté-

val méltán veteked-

hettek. Kezdetben

Venczel hívei, de még

ennek életében 1304-

ben Németujvári Já-

nos és Henrik Ottóért

mennek Bajorország-

ba, t leghívebben se-

gítették, a vármegyé-

ben élvezett szabad

sarczolás fejében.

Az Ottó bukása

után támadt zavarok

közepett a Németuj-

váriak ismét folytat-

ják erszakoskodásai-

kat, míg végre az 1308.

évi november 17-én

tartott országgylésen

megjelenvén, meghó-

dolnak Anjou Károly-

nak. Károly király

örömmel fogadta a

megtérket, s a leg-

nagyobb kitüntetéssel

halmozta el Német-

újvári Ivánt, t K-
szeg birtokában is

megersítvén.

De a királyi kegyrl csakhamar megfeledkezve, 1309-ben ismét már

pártot ütnek a Németujváriak Csák Máté szövetségében.

A vasmegyei birtokos nemesek, köztük Osli Lrincz, Guthkeledi Miklós

és Kcski Sándor, megmaradtak a király hségében, mire a Németujváriak

haragja els sorban saját pártütik ellen fordul. Vörös Salamon hadnagyuk

Nádasdi Andrást Gersén megöli, elpusztítja egykori hívük, Köcski Sándor

és Aba Lrincz mester birtokait s ez utóbbit fogságba is veti, Németujvári

János pedig a király hiveit 1311-ben Vasvárott a káptalan templomába zi

s rajok gyújtja.
,

Németujvári Andrásnak mar nem kedvezett ugy a hadi szerencse.

Guthkeledi Miklós soproni fispán, midn a stájer lovagok társaságában

sopronmegyei rablókalandjaiból visszatért, seregét Kszeg tájékán széjjel-

verte (1314); hasonlókép sikertelenül ostromolta 1318-ban a szintén Német-

ujvári nemzetségbl származó Kakas Miklós tulajdonát képez Lékát és a

Rumi Doroszló és fiai által védett Rohonczot,

A király hívei nem tudtak e garázdálkodásoknak véget vetni, mert a

hader az ország éjszaki részén volt a pártütk leverésénél elfoglalva,

1319-ben azonban elérkezett a leszámolás órája.

A királyi hadak Köcski Sándor vezérlete alatt elfoglalják Kszeget,

majd rövid ostrommal Német-Ujvárt veszik be, Pölöske elfoglalása után

pedig a zalai nemesekbl álló sereg tör Vasvármegyébe. Németujvári András

és János vert hadaik élén Szalaf táján találkoznak Köcski Sándor es

Amadé Miklós seregével, kinek elszánt és a Németujváriak zsarnoki ural-

ALBERT.
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mát gylöl kis számú csapatai csak-
hamar szétszórják a Németujvári test-

vérek martalócz-hadait és erszako-
san összetoborzott jobbágyait.

A Németujváriak 1327-ben újra
fellázadnak osztrák lovagok szövet-
ségében, mire a király Köcski Sándor
országbírót küldi ellenök s mig en-
nek csapatai beveszik Sárvárt, addig
Kanizsai Lrincz a végesapást méri
Kszeg táján a lázadókra. Amadé
Miklós hat osztrák furat elfogott és

Budára küldött, mire Németujvári Já-
nos is meghódol s kiadja az alsó- és

fels kszegi vár, Sárvár és Német-
Ujvár kulcsait.

Az alsó kszegi vár, mint a ki-

rály tulajdona, jövevényekkel telepít-

tetik meg, Sárvár parancsnoka pedig
Köcski Sándor országbíró lett.

A nagynehezen helyreállított bé-

kével Vasvármegye megmenekül egy-

idre a belháboruk borzalmaitól, míg
Róbert Károly családi politikája ismét

felkelti a lappangó elégületlenséget.

Németujvári Kakas János, László és Henrik 1336-ban Albert és Ottó
osztrák hercegek szövetségében ismét pártot ütnek, de a megersödött királyi

hatalom csakhamar véget vet garázdálkodásaiknak.
Mieltt a pártütés komolyabb arányokat öltött volna, Laczkfi vajda

elfoglalta Lékát, nehogy azonban ez a foglalás újabb pártütésre adjon
alkalmat, I. Károly király kárpótlásul Egervárt, Fáncsikát és Kéméndet
adta nekik ; a vármegye északnyugati sarkában épült s a Németujvári nem-
zetségben Porostyáni Iván tulajdonát képez Borostyánkt pedig Ausztriához
engedte csatolni. Úgy látszik azonban, hog}r a Németujváriak az engedélylyel
nem éltek, mert Nagy Lajos király rövid id múlva mint királyi várat a
Kanizsai-családnak adományozta Borostyánkt.

Nagy Lajos uralkodásának kezdetén az ország haderejét az olasz had- Nasy LaJ°s

járatok kötötték le, miért is, a nyugatról jöv támadásoknak elejét veend,

a német császárral hosszabb idre békét kötött.

Az Anjouk uralkodása alatt fejldésnek indultak városaink is.

I. Károly Kszeget 1328-ban kiadott szabadalom-levelével a Németujvá-
riaktól bírt összes kiváltságokban megersítette, 1336-ban a város ersítvé-
nyeit kijavíttatta és 16 évre minden adó alól felmentette lakosait. Hasonló-
kép megersítette ez évben Vasvár kiváltságait is.

Nagy Lajos 1351-ben a Sárvárott letelepült jövevényeknek ugyanoly
kiváltságokat ád, mint a milyenekkel azok polgárai birtak ; Kszeg szaba-
dalmait 1353-ban újította meg és egyúttal megígérte, hogy e várost a korona
tulajdonából ki nem adja.

Utóda Zsigmond már nem bírt ily érzékkel a városi szabadalmak
iránt. Bár Kszeget ismételten biztosítja a Nagy Lajos- féle szabadalom-levél
megtartásáról, és Sárvárt a harminczad alól felmenti (1387), mégis 1392-ben
Kszeg Garai Miklós birtokába jut s nem sokára Vasvár is elveszti önálló-

ságát. Egyedül Szombalhely jut önállóságra, bár az 1407. szept. 10-én kiadott

szerzdésben János gyri püspök evi 200 frt adófizetésre köteleztetett.

Zsigmond önkényes eljárása már megelzleg 1397-ben nyilt elégület-

lenséget idézett el Vasmegyében, melyet azonban gyorsan elnyomott és

a pártütk fejét, ifjabb Laczkfy Istvánt f- és jószágvesztésre ítélvén, Léka
várát 1401, február 17-én Borostyánkvel egyetemben Kanizsai János esz-

Városok fej-

ldése.

Zsigmond.
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tergomi érseknek, valamint testvéreinek, István királyi fajtónállónak és Miklós
tárnokmesternek adományozta. A lappangó elégületlenséget nem volt képes
lecsillapitani sem Zsigmond siklósi fogsága, sem a pápai országgylés, midn
pedig Zsigmond a német trón megszerzése végett már egy évnél tovább

Nápolyi László, volt távol Magyarországtól, Nápolyi László elérkezettnek tartá az idt igényei

érvényesítésére.

Az 1403. márcz. 23-án Hedrahelyen tartott értekezlet után a felkelés az
egész Dunántúlra kiterjedt és csakhamar csatlakozott hozzá a vas- és zalai

köznemesség nagy része is. Míg azonban ezek beérték Zsigmond híveinek,
különösen Gersei Peth János birtokainak pusztításaival, addig a Német-
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újváriak nemzetségébl leszármazott Kakas János és Rohonczy András
Kszeget sarczolták meg és portyázó csapataikkal Sopronba is elkalandoztak.

Nápolyi László késedelmesked eljárása rövid id alatt azonban meg-
termi a maga gyümölcseit. Zsigmond király 1403. év nyarán végre megér-
kezvén, Pozsonyban összegylt hívei, a Garayak és Stibor vajda, Nápolyi
Lászlónak a Dunán tervezett átkelését megakadályozandó, gyors elhatáro-

zással Gyr ostromához fogtak és a várat rövid ostrom után be is vették.

Gyr bevétele után Stibor vajda egész hadseregével, melyhez Eger-
váry Mihály sárvári várnagy, Széchy Miklós, a királyné fajtónállója, Gersei
Peth János és asszonyfai Osli György csatlakoztak, Vas és Sopronvármegye
határszélén, Sebesnél, a Rába mellett táborozó László ellen fordul.

A királyi hadak közeledtére László magyar és olasz clandárait sietve

átvonta a Rábán Pápócz felé, azonban Stibor vajda oly hirtelen és oly ervel
támadja meg a felkelket, hogy maga László is csak nagy nehezen tudott
menekülni. A pápóczi vereség után Nápolyi László Dahnácziába vonult,
Garay Miklós és János a menekül felkelket vették üldözbe s a rohonczi
várkastélyt elfoglalták.

A felkel hadjárat ezzel Vasmegyében befejeztetett. Vilmos osztrák
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herczegnek Nápolyi Lászlóval szemben tanúsított magatartása következtében

a közte és Zsigmond között fennállott viszony mindinkább elhidegült és

1405-ben nyilt támadásra vezetett.

Ez év szén Kanizsay mintegy hat hétig pusztította Ausztriát, mire

viszonzásul Vilmos 1406. tavaszán Léka várát foglalta el. De nem sokáig

maradt a vár birtokában, mert 1409. márezius 17-én kelt okiratában Boros-

tyánkvel együtt ismét a Kanizsayak kezében találjuk.

Zsigmond uralkodásánok végszakában, 1433-ban a török és huszita betö-

rések ellen Vasmegye 500 lovas vitézt tartozott a védelmi terv értelmében

kiállítani.

Az Albert halálát követ zavarok közepett az eddig élvezett békét Hunyadiak.

harczi zaj váltotta fel. Erzsébet utószülött fiát Frigyes védelmébe ajánlván,

Giskra rabló hadával, az elégületlen Garayakkal és Czilleivel szövetkezve,

megkezdették Ulászló elleni hadmveleteiket.

Míg Hunyady Já-

nos Horvátországban Ga-

ray Lászlót veri le, ad-

dig a Czilley Ulrik hadai

ellen küldött alsó-lynd-

vaiBánffy seregét Czilley

vezére Vitovec, Szombat-

helynél szétverte s maga
Bánffy is elfogatott.

E hirre Ulászló
személyesen vezette kis

számú seregét a párt-

ütk ellen, melyhez Roz-
gonyi Simon egri püspök
és kanczellár, Héderváry
nádor, Péter csanádi, Já-

nos váradi püspökök, Uj-
laky Miklós erdélyi vaj-

da, Thallóczy Máté hor-

vát bán, Marczal^y Imre
somogyi fispán, Zudar
Simon, Pálóczy Simon,
Guthi Országh Mihály zászlós urak csatlakoztak ; a sereg elég gyorsan
érkezett Körmendre, hol tábort ütöttek, mire Vitovec visszavonult.

Ulászló azonban követte ket és, Szombathelyre téve át táborát, itt töl-

tötte a húsvéti ünnepeket. Azonban Czilley Ulrik serege idközben
gyarapodott, csatába bocsátkozni pedig egyik fél sem mert, Ulászló király
megelégedett az elért eredménynyel és ápril 19-én a szombathelyi táborban
kötött fegyverszünet csakhamar a gyri békére vezetett, melyben a pártütk
köteleztek magukat, hogy utószülött László érdekeit nem támogatják.

A várnai csatavesztés hírére III. Frigyes elérkezettnek látta az idt, ni. Frigyes,

hogy trónkövetelésével elálljon. 1445. tavaszán tekintélyes haddal betört

Vasmegyébe s Kszeget rövid ostrom után bevette és seregeinek egy részével

megszi'illoíta és mialatt a rendek Hunyadyt választották az ország kormány-

zójává, Frigyes Kszegrl megindította seregét november 13-án és egész

Szombathelyig nyomult elre, de a környék ellenséges hangulatától mi jót

ii várva seregét csöndben vissza vonta.

Miután Frigves az álnokul kezébe került szent koronát és az elfoglalt

várakat többszöri felszólításra ki nem adta, Hunyady 1446. október 20-án

hadat izent.

Húszezer fnyi sereggel indult meg a kormányzó és november 17-én

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. 26
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Els hadjárat
Frigyes ellen.

III. FRIGYES.

ért Sárvárhoz. Innen értesítette Bécs városa taná-

csát jövetelérl. Táborát pár nap múlva Szombat-
helyre helyezte át, melynek lakossága kitör öröm-
mel üdvözölte.

Miután Rozgonyi Rajnáid alvezére társasá-

gában betört Stiriába, onnan csakhamar Német-
Ujhely alá vezette táborát. E hírre III. Frigyes

megrettent és késznek nyilatkozott a békére, mely
Carvajal bibornok közbenjárása mellett a magyar
rendek követei és Czilley Ulrik közt létrejött fegy-

verszünet után csakhamar (1447 július 1.) a rad-

kersburgi békére vezetett. Némileg siettették a bé-

kekötés lebonyolítását a Vasmegye déli részén fel-

állított magyar bandériumok. E béke értelmében

Frigyes Kszeg és Rohoncz várakat továbbra is

megtartja birtokában. Úgy látszik azonban, hogy Frigyes nem érezte rabolt

várait elég biztonságban, mert Kszeg várának rségét 1437-ben ismételten

megersíti.
A kötött béke következtében Frigyesnek csak 1459-ben nyilt ismét

alkalma újabb hadi vállalkozásba bocsátkozni, mely azonban ránézve sokkal

kedveztlenebbül végzdött.

Ez évben ugyanis Magyarország ifjú királya, Hunyady Mátyás ellen

az elégületlen furak, számszerint 25-en, (Garay László, Kanizsay László,

Gerebeni Vitovec János, a sziavon bán, Újlaki Miklós erdélyi vajda,

Frangepán István gróf, Frangepán Márton zeng-modrusi gróf, alsó-lyndvai

Bánffy Pál, Báchy Mátyás erdélyi püspök, Paumkirchner András pozsonyi
gróf, Szerdahelyi Dancs Pál, Szentgyörgyi László és György grófok,

Szentgyörgyi János és Zsigmond nagyszombati kapitányok, Széchy János
zalai fispán, Kanizsai Miklós, EUerbach Bertold, Gelsei Peth György
és Miklós, Ostffy Ferencz, Gravenacker Ulrik, Szentgróthi János, Peleskei

Eördögh Mihály, Mesztegnyi Szerecsen Péter, Köpcsmi Kapler János) 1459.

február 17-én Újlaki Miklós erdélyi vajda várában, Német-Ujvárott gyltek
össze s a magyar koronát III. Frigyesnek ajánlották fel. Mialatt azonban
Frigyes magát Német-Uj helyen megkoronáztatta, Mátyás szentmártoni Nagy
Simon és Rozgonyi Miklós vezérlete alatt a felkelk ellen indult.

Frigyes látván, hogy Magyarország megszerzése még sem megy oly

könnyen, hadai szervezéséhez fogott.

Még február 24-én utasította a soproniakat, hogy katonákat küldjenek
Kszegre, a mihez az Ausztriából jött hadak csatlakozván, mintegy 5000 fnyi
sereget bocsájtott Gravenecker Ulrik vezérlete alatt a felkelk rendelkezésére.

Újlaki Miklós, fels-magyarországi pusztításaiból visszatérve, Kszegen
át 3000 lovas (közte 1500 vértes) és 4 csapat gyalogosból álló hadával
Szombathelyre vonult és, mialatt ezen, a királ}'hozh maradt várost elpusz-

tította, értesült, hogy Gravenacker Ulrik már a Rábáig nyomult elre. Sietve

utána ment és Körmendnél el is érte.

A többi felkelk is itt csatlakoztak a
fsereghez, a mit annál akadálytalanab-
bul tehettek, mert Vasmegye éjszaki

része úgyis Frigyes hatalmában volt.

Nagy Simon ezalatt csapataival, útköz-

ben az elszakadt falukat elégetve, Vas-
megyébe érkezett. Arra a hírre, hogy
Újlaki már Körmendnél táboroz, gyors

mozdulattal elérte a Rába folyó jobb
partját, Rozgonyi Miklóssal tábort ütte-

tett (április 6) ós az itt felbukkanó felkel

csapatokkal oly közeli érintkezésbe jött,

hogy az összeütközés elkerülhetetlenné

vált.

Másnap, április 7-én a felkelk csa-

tarendbe állíttottak seregeiket. Újlaki MÁTYÁS KIRÁLY PECSÉTJE.
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a jobb szárnyon három ezer lovassal és négy csapat gyalogossal, a balszárnyon
Szentgyörgyi János és Zsigmond grófok dandáraikkal, közepén 5000 német
Gravenacker vezérletté alatt. Nagy Simon szintén csatarendbe állította

dandárait ; az els sorba a kipróbált harczosokat, hátrább az njjonczokat s a
tapasztalatlanabbakat helyezte.

A harcz a balszárnyon kezddött. Rozgonyi visszanyomja a Szent-
györgyiek csapatait, mire Újlaki Miklós szorongatott pártosának segélyére
siet, Rozgonyi Miklós azonban a menekülket meggondolatlanul követvén,
két oldalról támadtatott meg, amivel útját a fseregtl elvágta.

A közepén Gravenacker Nagy Simonnal változó szerencsével küz-
dött, míg Újlaki 1500 lovasból álló vérteseit segélyül nem hozta. Erre
megbomlott a rend. Nagy Simon, még nagyobb zavartól tartván, kiadta a

jelszót a visszavonulásra, mire Gravenacker vérszemet kapott, s a magyar sere-

get üldözbe venni szándékozott, e tervnek azonban Újlaki és Szentgyörgyi
ellenszegült.

Külömben is az engedelmességet nem ismer Újlaki, aki amúgy sem
lelkesedett III. Frigyesért, nem tudott a német vezérrel megférni és az imént
említett ellenkezése következtében majdnem kenyértörésre kerül köztük a dolog.

Míg ezek a német táborban tör-

téntek, Nagy Simon, a vereség fölött

elkeseredve, azt nem a vezetés hely-
telenségének, hanem harczosai gyá-
vaságának rótta fel és futár utján
seregének megtizedelését kérte a feje-

delemtl. Mátyás igazi fejedelemhez
méltóan nem csüggedt; a vert sereget a

szerencse forgandóságára hivatkozva,
bátorította, Zeladin Mihály követei

utján pedig Újlaki Miklóssal alkudo-
zásba bocsájtkozott, neki Bosznia kor-
mányzóságát Ígérvén.

Újlaki Miklós meghódolt, Kani-
zsay László és Miklós kevéssel ez-

után éjnek idején megszöktek az osz-

trák táborból és egykori bajtársuk,

Rozgonyi utján a király bocsánatát

kérték. Hasonlókép átjöttek Zsigmond
és János bazini grófok is, akiket Má-
tyás, hogy hiúságokat kielégítse, Nagy
Simon mellé a lovasság vezéreinek

tett meg.
így felkészülve, a kémek tanácsára támadást határoztak el. . pril 10—

13-ika közt egyik éjjelen felfegyverezték a magyar csapatokat s szürkü-

letkor Nagy Simon, átkelvén a Rábán, minden oldalról megtámadta a német

tábort. A támadás ell az ellenség a szekérvárba vonult vissza, azonban

hasztalanul : a diadalmas magyar sereg utat tör magának s a német had erre

hanyatt-homlok futásnak ered, míg a felkelk egyrésze magát kegyelemre

megadja. Ezeket Nagy Simon lovasságával veszi rizet alá, más részüket

menekülés közben vágták le, az egész tábori zsákmányt pedig Zsigmond
bazini gróf Budára szállította a királyhoz.

A német sereg és a felkelés
"

mellett híven kitartó Paumkirchner

András, György és László, Szentgyörgyi grófok Gravenacker Ulrik vezér-

lete alatt Sopront védelmezend, a Kszeg és Pinkaf közti hegylánczig

vonultak vissza.

Az ápril 14-én Pinkaf táján vívott ütközet végcsapást mért a felkelkre,

Nagy Simon szemben, János bazini gróf oldalt támadja az úgyis demoralizált

hadat, melyet rövid küzdelem után bekerítettek. Ezzel a felkelés le volt verve.

A közbejött események Mátyás figyelmét másfelé fordították és így kény-

telen volt a Frigyes elleni további háború tervérl egyelre lemondani.

De nemsokára ennek is eljött az ideje. Mátyás Ulászló és Kázmér

Lengyel királyival kötött szövetsége uián nyugodtan lóghatott Frigyes fon-

26*
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Második hadjárat
Frigyes ellen.

Trcnviszílyik
Mátyás halála

után.

A BOZSÓKI VÁRKASTÉLY (siBRIK KÁLMÁN TULAJDONA).

dorlatainak meg-
torlására. Frigyes

külömben eléggé

rászolgált erre. Az-

alatt, míg Mátyás

másfelé volt elfog-

lalva, a megersí-

tett kszegi várból

számtalan kiroha-

nást intézett ; több

ízben pusztította

Vasmegyét, elkel
nemeseket fogatott

el : szóval eleget

garázdálkodott , a

vármegyei kapitányok, Széchy Miklós és Kanizsay László pedig nem tudtak

rablókalandjainak gátat vetni.

A harcz 1477-ben, Mátyásnak Ausztriába való eredménytelen betö-

résével vette kezdetét, mire Pernitzer Ulrik, Szent-Gotthárd ura, Stájer-

országot pusztította, onnan visszatérve pedig Kszeg ostromához fogott, de
eredményt nem ért el.

Míg Mátyás az ország fels részén a Frigyes elleni második had-
járattal volt elfoglalva, a törökök a Száván és Dráván át Stájerországba
rontottak be, s onnan Radkersburgon át egész Vasvárig pusztítva nyomultak
elre, a lakosság közül mintegy 30,000-et rablánezra fzve. Mátyás közeled-
tére gyorsan visszavonultak és az Olmütz fell érkez magyar had egy 3000
fnyi elkésett török csapaton vehetett visszatorlást.

1482-ben Mátyás Hainburg sikertelen ostroma után Sopronon át Vas-
megyébe tört ;

jöttének hírére Rohoncz meghódolt, hasonlókép Kszeg is

kaput nyitott, melynek várnagya Batthyány Boldizsár lett. Ezzel egész Vas-
vármegye felszabadult Frigyes uralma alól.

Sajnos, a béke nem tartott sokáig. A Mátyás királynak 1490. ápril

havában bekövetkezett halálával beállott trónviszály közepett Miksa császár,

mint a koronára igényt tartók egyike, Bécs elfoglalása után Német-Ujhelyrl

1490. október 4-én 18 ezer fbl, kipróbált tisztek vezetése alatt álló

sereggel indult Magyarország elfoglalására.

Miután élelmet nem vitt magával, szabad pusztítást engedett kato-

náinak, így jutott Kszeg alá, melynek várparancsnoka, Batthyány Boldizsár,

kénytelen volt a várat feladni. Miksa erre, rség hátrahagyásával, Szombat-
hely felé tartott, míg egy kisebb csapata Rohonczot és Lékát kényszerí-

tette meghódolásra.

Szombathely kis vá-

ros, de ama kor vi-

szonyainak nagyon is

megfelel erdítmény
volt. A várfalak árkok-

kal szegélyezve, heve-
sebb ostromot is meg-
bírtak. Minthogy a város

Miksa felszólítására nem
nyitott kaput, elkezd-
dött az ostrom. Azon-
ban, mivel az ostrom
hosszabb idt vett volna
igénybe, szerzdést kö-

tött az rséggel, hogy
szabad elvonulás félté- mátyás korabeli czimer a bozsóki várkastélyon.
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tele alatt adják fel a várat, ha 14 nap alatt segélyt a magyar királytól nem
kapnak. Ez meg is történt, mire Miksa Reynherch lovagot 400 lovas és
4000

r
gyalogossal hátrahagyva, tovább folytatta hódító útját.

Útközben az elégületlen vasmegyei urak közül többen csatlakoztak
hozzá, köztük : a Kanizsayak, Léka várának urai, a fels-lindvai Bánffyak,
Ostffi László, Szentgróthi, Hajmássy László, Ellerbach István és János,
Széchy Miklós. Miután Miksa ezek segélyével Körmendet és Vasvárt is ha-
talmába kerítette, november 8-án már Veszprémben volt, hova csekély hely-
rség hátrahagyásával, a szombathelyi várparancsnok is követte,

Tamás gyri püspök azonban ezalatt a tulajdonát képez szombat-
helyi várat visszafoglalta ; katonái a német helyrséget részint levágták,
részint elfogták.

Miksa ennek hírére egy nagyobb sereg- fj^HHmm^^HBHHM
gel ismét hatalmába keríti a szombathelyi
várat, míg az 1491-ben VII. Ulászlóval kötött

pozsonyi béke értelmében köteles volt de-

czember 13-ig az elfoglalt várakat, köztük
Szombathelyt és Körmendet kiadni, ellenben

Kszeget, Borostyánkt és Rohonczot meg-
tarthatta. Léka a Kanizsay-családé lett, Szom-
bathely pedig ismét a gyri püspök kezébe
jutott.

A vármegye területi épségének megsér-

tése így a béke értelmében mintegy szentesít-

tetett ; az udvari párt ellen ezen idben ala-

kult nemzeti párt az 1505-iki országgylésen

túlsúlyra jutván, a június 24-én hozott hatá-

rozat értelmében Héderváry István Ausztriát

pusztította, mire viszonzásul Miksa a követ-

kez év tavaszán, májusban betört Magyar-

országba és Sopron elfoglalása után, egy csa-

pata Vasmegyébe és június 24-én már Vasza-

rig nyomult elre, itt azonban a várbeliek

éjjel meglepték és szétkergették ket.

A Mátyás uralkodását követ belzavarok

közepett csakhamar hatalmas fnemesi osztály

fejldött ki Vasmegyében is.

Vagyonszerzés tekintetében különben a

fpapok jártak ell jó példával. II. Ulászló

mindenható kanczellárja, erddi Bakóczi Ta-

más esztergomi érsek, a monyorókeréki Eller-

baeh-család magyarországi utolsó sarjától

megszerezte Monyorókerék és Körmend vára-

kat (1499), megalapítván az Erddy-család

késbbi hatalmát, míg 1524-ben, Újlaki Lrincz halálával, II. Lajos a

németújvári várat Batthyány Ferencznek adományozta. Ezen fontos végvár

a Batthyányak kezében szerepét továbbra is megtartja és a család számos

kitn hadvezért és épp oly derék hazafit ád a hazának.

PAUMKIRCHER ANDRÁS EPITAFIUMA

A SZALONAKI VÁRBAN.

Fcincmcssi'".'

BELHARCZOK A HABSBURG-HÁZI KIRÁLYOK ALATT.

A mohácsi vész után súlyos megpróbáltatás napjai nehezedtek Vas-

megyére. A király-választás zajától visszhangzó országban pártoskodás és

fejetlenség ütött lányát, a mi alkalmul szolgált egyes kalandozóknak az

ökölj og visszaállítás;'! ia

.
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1 ii.ii-

királyok.

Török
beütések.

MIKSA CSÁSZÁR.

A Szerbiából Magyar-
országba került laki Bakits
Pál, a huszárok kapitánya, el-

foglalta a Paksi Balázs gyri
püspök halálával gazdátlanul
maradt szombathelyi várat,

Ferdinánd pedig tétlenül volt

ezt kénytelen nézni, nehogy
hívei számát kisebbítse és az

új gyri püspök minden tilta-

kozása daczára a rabolt tulaj-

don átszállott örökösére, Bakits
Péterre is.

Az ellenkiráiyok meg-
választása után Yasvármegye
1527. márczius 17-ére Budára
küldte a János király által

hirdetett országgylésre kö-
veteit, névszerint Lpgody Mi-
hályt és Septhey Ágostont,
azonban csakhamar megfor-
dult a koczka: Ferdinánd ve-

zérei Szapolyait kizik az or-

szágból , a vármegye pedig
Ferdinánd pártjára állt, a
mely fordulatban nagy érdeme
van Batthyány Ferencznek, a
Habsburgok régi hívének s

ftámaszának, a ki ezért a szalonaki vár birtokában megersíttetett.

Az ellenkirályokkal kezdetét veszik a török beütések.

Mikor Szulejmán Bécs ellen indult (1529.), egyes portyázó csapatok pusz-
tították a Stájer határszéli várakat, különösen sokat szenvedett Borostyánk.

A következ évben (1530.) az ellenkirályok hívei küzdenek egymás
ellen. Szombathelyt ez évben Zápolya hívei szállották meg, akik betörtek a

kszegi várba és kirabolták a várost, mire Kszeg Ferdinándhoz fordult

segélyért, a ki Teuffel Mátyást küldi sereggel az rség megersítésére.

János király ügye már ekkor hanyatlóban volt, mert mig az október
30-ára hirdetett Zápolya-párti országgylésre nem küldött a vármegye köve-
teket, addig az ezen évi pozsonyi országgylésen a Ferdinánd-párti furak
közt Batthyány Ferencz vasmegyei fispán fszerepet játszik.

Ez országgylés kísérletet tett az ellenkirályok között az egyesség lét-

rehozására, de ez, miután a két ellenMrály híveit visszatartotta, sem az 1531-

iki márczius 31-én Bélaváron megtartott értekezleten, melyen Battlryány
Orbán és Ferencz vettek részt, sem a május 18-ára Veszprémbe hirdetett

gylésen nem sikerült. Az 1532. ápril 21-iki pozsonyi ülésre a vármegyébl
Sibrik Gergely és Ostffy László küldettek. Az ellenségeskedés ezalatt tovább
folyt. Jurisics Miklós megtámadta Szombathelyt, de a várat bevennie nem
sikerült, mire Bécsbl kért ágyúkat az ostrom folytatására.

Azonban ebbe a tervébe beleszólt a török.

Szulejmán ugyanis 1 532-ben János király szövetségében, 138,000 fegy-

veresbl álló, útközben még 115,000 emberrel felszaporodott és három részre

osztott seregével betört az országba, de Székes-Fehérvárnál váratlanul oldalt

fordult, úgy látszik, ismét Bécs ellen szándékozott menni. Miután Ibrahim

fvezért elre küldte, a ki Pápán át július 28-án ért Sárvárra, három napi

menettávolságra a derékhaddal követte t.

Az egyes török csapatok csakhamar meghódolásra kényszerítették az

úgyis Zápolya-párti kisebb vasmegyei városokat, u. m. : Rumot, Ikervárt,

Rába-Hidegvéget. Hasonlóan kaput nyitott Szombathely is. Ibrahim ide
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1532. július 31-én ért. Amint Jurisics Miklós, a kszegi vár kapitánya a menekül K5
f 2̂.^°

ma

földnéptl a török közeledésének hírét vette, a kapukat elzáratta, a várat, a

mint az id engedé, védelmi helyzetbe hozni igyekezett, Katzianerhez pedig

futárt küldött

A vár védelmi helyzete a legrosszabb "v olt : összesen 700 fegyverforgató

férfi azon pár ezer menekültbl, kiket Jurisics befogadott, ezenfelül saját

költségén felfogadott 28 huszárból és 10 (Chernél szerint 18) nehéz német

vasasból álló várrség. Lszer-készlete is igen hiányos volt. Még az

ostrom eltt vett 300 arany forintért egy mázsa lport, ez volt az egész.

Menekültekkel és saját szolgáival védte a Ferdinánd tulajdonát képez
várat egy ármádia ellen.

Kszeg ez idben 4 részbl állott, u. m. : 1. magyar, 2. német kül-

városból, 3. városból és 4. várból. Miután a vár benn volt a városban,

MONYORÓKERÉK VÁRA A KÖZÉPKORRAN.

ennek elvesztése esetén a helyzet tarthatatlanná vált volna, miért is

Jurisics fgondját a város megersítésére fordította.

A négy napon át (hétftl péntekig) terjed felvonulás alatt a vár-

beliek több ízben a Gyöngyös folyóig nyomultak elre, megnehezítve a

táborozást ; közben kisebb csete-paték fejldtek köztük és a felvonuló

törökök közt.

Jurisics látván, hogy a török egész hadseregével jön, az úgyis nehezen

védhet két külvárost felgyújtotta és a lakosokat a belvárosba költöztette.

Ibrahim szombaton, azaz 10-én nyolcz ágyút vonatott fel a várost környez
szlkre s onnan lövöldöztetett egész napon át.

A tulajdonképeni ostrom csak másnap, 11-én, kezddött ; 12-én a harcz

Szulejmán megérkezése miatt szünetelt. A szultán a 12,000 janicsárból, 20,000

spahiból, 26,000 ruméhaiból, 30,000 anatóliaiból és 15,000 tatárból álló had-

sereg felett szemlét tartva, másnap 13-án általános rohamot parancsolt.

Szakadó esben támadták meg minden oldalról a várost, kötélhágcsók

segélyével mászták meg a falakat, azonban a várbeliek hsi ellenállásán

tizenegy ily roham hiúsult meg.

Látván a török, hogy rohammal nem sok eredményt ér el, különféle,
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JURISICS CÍMERE.

a késbbi magyar vár-ostromoknál több si-

kerrel alkalmazott ostrom-mveletekhez folya-

modott. Elször a fölei aláásásához fogtak és

összesen 13 aknát ástak, melyeket reggel 6

órakor a gyalogosok meggyújtottak. A rob-

banás következtében a várfal tíz ölnyi hosszú-

ságban bedlt, azonban Forintos Mátyás tz-
mester még idejekorán több akna felrobba-

nását megakadályozta, míg a bedlt várfalat

földdel töltött hordókkal s fával szórták be.

Mindenünnen fanyalábokat hordtak össze és

ezeket meggyújtották ; köztük kénnel és szu-

rokkal töltött hordók is voltak. Midn ez sem
vezetett sikerre , öszvér és teveháton ölfát

hordtak össze, a török gyalogosok ezekre fel-

állva kézi puskáikból lövöldöztek a várbe-

liekre. Azonban az igy felállított farakások

közül néhányat sikerit szétrombolni, míg egyet éjnek idején a várbeliek

felgyújtottak, de a törökök hamar eloltották a tüzet,

Ily kétségbeesett harezok közepett múlt el másfél hét. A törökök harczi

kedve lelohadt, st babonás félelem szállotta meg ket. Mindehhez járult,

hogy a táborban élelemliiány és ragályos betegség támadt, miért is a török

vezérek végrohamot határoztak el.

Augusztus 27. és 28-án volt legvéresebb és leghevesebb az ostrom. E
napon három helyen áttörték a falat és két helyen be is törtek, azonban a

várbeliektl visszaverettek.

A védk helyzete a legválságosabb volt, A 700 katonából alig volt meg
a fele, azok közül is sok beteg és sebesült. Jurisics mindenütt ell küzdött,

ágyúi derekasan mködtek, jól irányzott lövegei tömérdek kárt okoztak a

törökökben, míg a török ágyúgolyók inkább a falakon ütöttek rést, melyet
azonban a várbeli gyermekek és asszonyok betömtek.

A férfiak a falakhoz támasztott létrákat egy ers lökéssel eltaszították,

mire a sáskarajként felkúszó törökök egymás szablyáiba dltek ; a nk
köveket és gerendákat hánytak a felkúszókra, tehetetlen gyermekek és

aggok óriási lármát csaptak a törökök megtévesztésére. Mindazonáltal nem
tudták megakadályozni, hogy augusztus 27-én egy török zászlót fel ne
tzzenek, azonban úgy az ezen zászlót feltzött törököt, mint a 28-án ha-

sonló ezélból felkúszó négy törököt a várbeliek leszúrtak.

Szulejmán sziútán bosszúságát e kudarezok miatt inkább aggodalom vál-

totta fel, mert a Kszegtl 18 km. -re fekv Szombathelyen Pekry Lajos
magyar-horvát dandárral táborozott, de a törökök túlerejétl való félelme

miatt Körmendig vonult vissza.

Augusztus 28-án a falaknál megjelent négy török ftiszt, kik Jurisics-

tl a vár kulcsainak átadását kérték, aki erre azt felelte, hogy a római ki-

rály embere s így ezt sohasem fogja tenni.

Az eredménytelenül eltávozott békekövetség félóra múlva ismét vissza-

tért és azt kívánta, hogy fizessen évenkint minden ház után 1 frt adót és most
a gyalogság parancsnoka kértére, kinek a vár elfoglalása esetén az összes

zsákmány igértetett, kárpótlásul két ezer forintot. Jurisics erre azt mon-
dotta, hogy a vár nem az övé, hanem uráé, két ezer forintja pedig nincs.

Alig, hogy a követség eltávozott, egy óra múlva (augusztus 28. d. u.

4 órakor) a törökök heves rohamot intéztek a vár ellen. A várbeliekbl 60

katona elesett, nyolez zászlót tztek ki a falakra, Jurisics is megsebesült,
azonban a várbeliek hsi ellenállásán ez a roham is megtört.

Ismét békekövetség jelent meg a kapuknál azzal, hogy Ibrahim a vár-

parancsnokot a táborba kéreti. Jurisics, miután a várbeliekkel megígértette,
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hogy a várat fel nem adják az esetben sem, ha t valami baj érné, két török
tisztet kezesül a várba kéretett és megindult a táborba.

Ibrahim igen nyájasan fogadta, hogvlétérl kérdezsködött, azután kije-
lente, hogy kegyelmet eszközölt ki számára a szultánnál ; csupán azt kívánja,
menjen el hozzá kézcsókra.

Jurisics eszélyesen azt válaszolta, hogy nagyon el van gyöngülve, azért
nem tiszteleghet. Kért továbbá 6—10 törököt, a kik megakadályozzák a
janicsárok betódulását, Ibrahim ezt megtette, st egy kaftánt is adott neki
emlékül. Ibrahim végi a várat szerette volna látni, mely tervrl Jurisics
azon megjegyzéssel
beszélte le, hogy nem
volna képes életét a
felbszült spanyolok
ellen megvédelmezni.

Eközben hírül ér-

kezett Szulejman el-

határozása is. Hódolat
jeléül ugyanis a vár
fokára tíz török zászló
kitzését kívánta : ez
volt az egész, a mivel
egy havi ostrom után
dicsvágyát kielégítet-

te. Jurisics, tekintet-

tel a vár helyzetére,

ezt készséggel telje-

sítette. Azonban az e

czélra kiküldött tíz

janicsárt leitatva, sa-

ját török ruhába öltö-

zött katonái által t-
zette ki a lófarkokat.

Ez a körülmény
az eddigi történetírók

eladásával némikép
ellentétben áll és, bár
.Jurisics ez utóbbi
mozzanatról hallgat
Ferdinándhoz intézett

levelében, nem lehet

okunk ezen ujabban
felfedezett adatok hi-

telében kételkednünk.
Hogy miért öltöztette

fel Jurisics saját ka-
tonáit török ruhába,
erre egyszer a fele-

let: dícsvágyát elégí-

tette ki az a körülmény, hogy az általa védett várba egy török sem lettebe
a lábát. Az már kevésbbé lényeges, hogy saját katonái egy vagy tiz török
zászlót tztek-e fel.

Jurisics úgyis mint katona, úgyis mint hazafi, egyaránt méltó helyet Juris

foglal el történelmünk legkiválóbb alakjai sorában; szinte kérdéses, hadve-
zéri lebetsége vagy vakmersége volt-e nagyobb. De Kszeg ostroma fleg
a hadjárat szempontjából bír fontossággal.

Mialatt Szulejman közel egy hónapon át bajlódott a jelentéktelen vár
ostromával, azalatt Bécs környékén 80.000 lovasból és 30.000 gyalogosból
álló hatalmas sereg gylt egybe tapasztalt tisztek vezetése alatt s maga
V. Károly császár jelenlétében harczkészen várta a csatajelt.

Szulejman szultán, ennek hírét vévén, gyorsan felszedte táborát ; csepp
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SZULEJMAN SZULTÁN.

Miklós.
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1538. ország"
gylés.

kedve sem volt hadvezéri tehetségeit újból próbára tenni. Míg seregének

egy részét a Fert felé indította, addig maga Pinkafnek tartva, Stájerországba

tört és onnan pusztítva tért vissza hazájába.
sárvár ostroma. Még Kszeg ostroma alatt, augusztus hó 14-én egy csapat janicsár

érkezett Sárvár alá, mely várat akkoriban Kanizsay Orsolya nászajándéka-

ként Nádasdy Tamás bírta.

A janicsárok rögtön felgyújtották Saár falut és bsz támadást intéztek

a szigeten épült vár ellen, melyet Nádasdy kapitányai, Sibrik Benedek és

Kevés István vitézül védtek. Különösen augusztus 15-én volt igen heves

a roham, midn Kevés meghalt, Sibrik pedig megsebesült, de az éppen ott

idz Batthyány Ferencz által estefelé intézett kirohanás szétszórta a jani-

csárokat, mire Sárvár felszabadult az ostrom alól.

A török elvonulása után az Erddy Péter Zápolya-párti fispán oltalma

alatt álló Török Bálint seregeinek hatalmaskodásaitól szenvedett sokat a

vármegye, mi ellen

hasztalan folyamodott

az 1538-iki pozsonyi

országgyléshez.

Egyébiránt az ország-

gylés elé szép szám-

mal adattak be a pa-

naszok Vasmegyébl.
Rothmestorfer

Erasmus neje révén
a szalónaki várra tart

igényt, melyet Bat-
thyány Ferencz kerí-

tett hatalmába; Sibrik

György bozsoki bir-

tokosnak szintén Bat-

thyány Ferenczczel
volt baja. A várme-
gye pedig a Török
Bálint által elfogott

Ferdinánd-párti ne-

mesek kiadását kérte.

Az országgylés által megajánlott segély kivetése czéljából elrendelt

dicalis conscriptiók 1538-tól maradtak ránk; ezek ránk nézve más tekintet-

ben is fontosak : az 1549. évi összeírásban találkozunk elször a vármegye
pecsétjével (vártornyon álló, csrében vasrudat tartó daru), míg a vármegye
levéltárában csak 1610-bl maradtak fenn az els pecsétlenyomatok.

Az 1542-iki országgylésen Bakics Pál ügye kerül szóba a szombat-

helyi várat illetleg, ug3ranezen az országgylésen határoztatott el a mohácsi
vész után a borsmonostori apátsághoz tartozó s a németek által elfoglalt

vasmegyei birtokok visszaszerzése.

Buda eleste után az ország védelmének könnyítése végett végvidékek

szerveztetvén, Vasmegye területébl a Rábán alul lev rész kikerekítettett s

a törököktl el nem foglalt zalai részekkel egyesítve, az u. n. Kanizsa elleni

végvidéket képezte 17 várral, ezer lovas és ezerkétszáz gyalogos, nagyobb-

részt idegen zsoldosok rizete alatt.

Az ország belbajait azonban az általános fejetlenség közepett ezek a

védintézkedések nem orvosolhatták, miért is a dunántúli rendek elbb Híd-

végen (1547) jöttek öszszc, bova a vármegye Chernél Ambrust és Salamonfai

Gróf Bernátot küldte. Ez ülésbl a királyhoz küldöttséget menesztettek és

egyben felhívták Devecseri Choron Andrást, hogy a királyi válasz ügyében
Vasvárra értekezletet hívjon össze, a kétessé vált vagyonbiztonság megóvása,

végett pedig 400 lovas huszárt fogadtak fel, mely százanként szétosztva Vas,
Sopron, Zala és Baranya vármegyékben rködött a közbiztonság felett.

AZ EGERVÁRI VÁRKASTÉLY (bÁRÓ SOLYMOSSV LÁSZLÓ

TULAJDONA.)

ir>42. ország-
gylés.

Végvidékek.

Dunántúli ren-

dek ím uh e.
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Vasvárott azonban alig gylhettek össze, mert ez évben (1547.) augusztus
22-én Körmenden találjuk a dunántúli rendeket.

E gylésen els sorban a véghelyek fentartása kérit szóba, melyre
hadi adót ajánlottak meg, továbbá elhatároztatott, hogy a nemesek és
furak birtokaikból lovasokat és gyalogosokat tartoznak kiállítani s ezek a
fispán zászlója alatt szállanak táltorba. Egyúttal a Szulejmánnal kötend
béke ügyében Sibrik Gergelyt és Istvánfy Pált újból Bécsbe küldték, hogy
az ügy mibenállásáról tudomást szerezzenek. Ez a küldetés I. Ferdinánd
királynak Batthyány Ferenczhez e tárgyban intézett megnyugtató leiratával

feleslegessé vált.

Az 1550-iki országgylés, az ország határának megállapítására, a vármegye
Kszeg felli részére

királyi biztosul Cher-
nél Ambrust küldte

ki. Ezen intézkedés
azonban nem sokat
használt, mert a bir-

tokfoglalások ismét-

ldnek. Az lö67-iki or-

szággylésen Jurisics

Miklós kszegi vár-

kapitány az egyes
vasmegyei nemesek
között fenforgó határ-

viszályok kiegyenlí-

tésére küldenek bizto-

sokat, 1574-ben pe-
dig a Székföldének
nevezett birtokok

visszaadása rendelte-

tett el, egyszersmind
kérik a rendek a ki-

rályt, hogy Zenák Fe-
rencz kszegi kapi-
tányt a további bir-

tokfoglalástól eltiltsa.

Jgylátszik, en-
nek sem volt sok fo-

ganatja, mert az 1575.

évi országgylés is-

mételten elrendeli a

..Székfölde" terület-

nek, melyen Sebefölde
'

szállás, Herény, Pöse,
Csoó és Csemete helységek voltak, az rségi nemesek részére való viszszaadását.

A törökök elnyomulása eközben mindinkább fenyegetleg lépett fel tí

a Dunántúl is.

1577-ben a vármegye területén 1512 szabad és 64 hódoltsági porta
volt, míg 1578-ban 1178 szabad és 256 hódoltsági. Az ez évi országgy-
lésen különösen a vasmegyei rendek keltek ki hevesen, egyenesen az adó
megtagadásával és behódolással fenyegetdzve. A királyi leirat erre azt
válaszolta, hogy egyedül a kanizsai végvidék fenntartása a királynak évi
200,000 frtba kerül; Újvár (Német-Ujvár) megersítésére az osztrák rendek
75,000 forintot ajánlottak fel, míg a többi váraknak rséggel való ellátása
nem lehetséges, st közülök többet le fognak rombolni.

Illésházy István a körmendi vár egy részére tartott igényt, mely várat
az Erddyek tle elvettek. Erddy Péter özvegye e kívánságát teljesítvén,
a délvidék védelme e vár megersítésével gyarapodott.

Az ez évi (1578.) 20. t.-cz. értelmében a vasvári káptalan, mint bizto-
sabb helyre, a Cregorianczi Pál gyri püspök által visszaszerzett és 1565-ben
megersített Szombat helyre tétetett át.

BOCSKAY ISTVÁN.

I latárvillongá-
sok.

n'ik hódítások.
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Gyr elfoglalása után (1594.) Hetesi Pethe Márton gyri püspök egy
ideig Szombathelyre tette át székhelyét és a várat újból megersítette.

A század vége felé a porták száma mindinkább fogy: 1583-ban 1044

szabad és 336V2 hódoltsági porta, 1596-ban 698V2 szabad és 2 1
/2 hódoltsági

porta íratott össze.

Miután 1594-ben Pápa is török kézre került, a sárvári vár, tekintettel

a veszélyes szomszédságra, a következ évben a vármegye költségén ismét
megersíttetett, st 1597-ben a vármegye által Kszeg részére megajánlott

rséget elvonták s Nádasdy Ferencz grófnak, Sárvár urának bocsátották

rendelkezésére.

A következ évben Pálffy Miklós Gyrt és Veszprémet visszafoglalta,

mire Serdár basa a morvaországi eredménytelen betörés után 1599. október

havában Pápa és Veszprém vidékén át pusztítva tért vissza Konstantiná-
poly ba. Ezalatt Nádasdy Ferencz gróf, Kollonics és Thun gróf, nehogy a

hódoltsági területrl áttörjenek, lovasságaikkal gyors menetben követték,

Sopronon át a sárvári várba vonultak és itt várták meg elvonulását.

Kanizsa elfoglalása után 1600-ban a török portyázok egész Vasvár-
megyét, st Stájerországot is pusztították, miért is fölmerült a szükség,

hogy a vármegye déli része megersíttessék.
Egy 1601. márcziusi kimutatás szerint a Vas és Zalavármegyékben

lev végvárakban összesen 4171 fnyi rséget tartott a király. Ebbl Kör-
mendre és Sárvárra esett 1300—1300, mint két legfontosabb helyre, Szent-

Gotthárdra 700, mig Szecsdön és Hollóson 20—20, Sebesnél pedig csak

tíz hajdú volt.

Bocskay-feikeiés. A törökök ellen eddig folytatott védelmi intézkedéseket 1605-ben

szabadságharcé váltja fel. Az 1604. év szén vívott eredményes fels-magyar-

országi hadjárat után Bocshay István hajdúi a Dunántúl lobogtatták a sza-

badság zászlóit. Mialatt Básta vallon-gyalogságával és lovasságával Pozsony-

ban elsánczolta magát, a gyztes Bocskay-hajdúk Némethy Gergely vezér-

lete alatt átkeltek a Dunán és Sopronon át 1605-ben május 22-én Vasvár-

megye területére léptek.

A csepregi várból intézett felhívásra Vasmegye nemessége közül csak-

hamar csatlakoznak Bocskay zászlóihoz Nádasdy Tamás, Sárvár ura, Haj-

mássy Kristóf, Salamonfai Rátky Menyhért és Horváth Bálint.

Némethy Gergely megjelent Szombathely eltt, mely vár Hetesi Pethe
Marion gyri püspök idközben bekövetkezett halála következtében gazdát

lauul maradt.A várnagy, Thury Ferencz, kaput nyitott ; ép igy Kisfaludy Imre is

kénytelen volt feladni Körmendet, mert katonái felmondták neki az engedel-

mességet és az ostromló és várrség egymáshoz csatlakozva, miután Némethy
itt június havában bevárta a török-tatár segédcsapatokat, a Rába völgyén

át pusztítva és rabolva Stájerországba tört.

Ezalatt Batthyány a Szombathely környékén pusztító felkelket meg-
támadta, vezéreiket : Szeley Jánost és Bakonyi Györgyöt, azeltt Nádasdy
csapatainak parancsnokát, elfogta és elrettent például fejüket vétette.

Némethy Gergely visszatérvén stíriai pusztító hadjáratából, miután
viszonzásul Batthyány birtokait pusztította, a körmendi várból 3 ágyút vite-

tett ki és ezzel indult Sopron eredménytelen ostromára.

Július havában a fels-lyndvai Bánffyak is a fölkelkhöz csatlakoztak.

Arra a hírre, hogy ezek egy tekintélyes sereggel törnek a Rába völgye

felé, Tcuffenbacb várparancsnok légbe röpítette a már megelzleg aláakná-

zott szent-gotthárdi várat, maga pedig Stájerországba menekült. Ez a gyáva

tette annál kevesbbé menthet, mert a fölkelk híjával voltak az ostrom-

készülékeknek, minélfogva sok kárt úgy sem okozhattak volna.

Eközben Kszeg városa, mely Némethy Gergely kiáltványára, a csá-

szártól várt segély következtében rá sem hederített, a, segély meg nem
érkezvén, igen kényes helyzetbe jutott.

Hogy ebbl kimeneküljön, a vár zálogbirtokára hivatkozva, Nádasdy
Tamást kérte fel oltalmazóul. Nádasdy azonban már megelzleg a fel-

kelkhöz csatlakozván, a nála ezen czélból tisztelg tanácsot visszautasította
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azon kijelentéssel, hogy a kszegi várat még akkor sem szándékszik meg-
védeni, ha a „császár" neki és unokáinak örök idre oda ajándékozná,
„mert a német számára egy katonát sem tud kapni, míg Bocskaynak két
ezer fegyverest is könnyen szerezhet."

A megrémült Kszeg erre pünkösd vasárnapján kaput nyitott Bocskay
seregei eltt és ezzel az egész vármegye a felkelk kezébe jutott.

Azonban csakhamar megfordiüt a koczka.
Sümeg sikertelen ostroma után Némethy, a Dráva mentét ersen meg-

szállva találván, visszafordult Vasmegyébe. Draskovieh János megelzvén t,
lovasságának egy részét a Dráva mellett hagyva, július 22-én Szt-Gotthárdra
ért, öt nappal késbb Trautmannsdorf Zsigmond, a végvidék parancsnoka
is oda érkezett és vele egyesülvén, miután Csákánynál még ezer fbl álló

FaLSÜ-LENUVA VAKA.

zsoldos sereg, továbbá Batthyány Ferencz és az ifjú Zrínyi Miklós (György
fia) is csatlakozott hozzája, a mintegy 11,000 fbl álló sereggel Körmend
és Hollós közt táborozó Némethy ellen indult, csapataival július hó 29-én
találkozott.

Trautmannsdorf azonnal támadni akart, de Batthyány Ferencz, tekin-
tettel arra, hogy legjobb barátai a fölkelk táborában voltak, békét ajánlott,

mire Xádasdy Tamás megbízásából Polányi Lrincz és Hollósy Sándor
jöttek át békekövetekként a királyi táborba.

Természetes, hogy Némethy kapva-kapoll a békén, de ez csak arra

szolgált, hogy csapatai kényelmesen átkeljenek a, Rábán, miért is a tárgya-
lásokat addig húzta, halasztotta, míg ebbeli terve sikerült. Mire a németek
Polányi rábahidvéghi várkastélyához értek, csak egy porfelleg jelezte a
hirtelen felkerekedett felkelk csapatait, egyedül Xádasdy állapodott meg a
Rába védelme alatt tatár segédhadaival s onnan Egervárba vonult vissza.

Trautmannsdorf látván, hogy a visszavonuló felkelkkel úgy sem
ütközhet meg. Szombathely felé tartott s a várat elfoglalta. Ezzel Vasmegyc
egész a Rábáig ismét császári kézbe került. Kszeg várának parancsnoka,
miután a császárhoz szitó polgárság támogatására úgy sem számíthatott,
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kivonult a várból és a császári seregeken át szerencsésen átjutott a felkelk
táborába. A magára maradt Kszeget a császáriak szállták meg, a vár
parancsnoksága pedig Dorn Farkas kapitányra bizatott, a ki kegyetlensége

és kicsapongásai miatt csakhamar az egész vidék réme lett.

Mialatt Trautmannsdorf Szombathely környékén táborozott, Némethy
Körmendet ismét visszafoglalta. E hírre Rindsald András, Keglevich és

Batthyány katonái Blaskovich vezérlete alatt Körmend táján hirtelen meg-
támadták a felkelket, negyvenet elfognak, a többi az erdkbe menekült.

Azonban, mialatt a gyztes had az óvintézkedésekrl megfeledkezve
elszunnyadt, az erdbl eltör felkelk meglepik ket. Rindsald is csak
nagy nehezen bírt csak megmenekülni ; Blaskovich jobb karján megsebesült.

A német had e kudarcz után Regedére vonult vissza.

Szeptember havában ismét egy bravúros támadás gazdagítja a felkel-
hadjárat történetét. Némethy ugyanis a kanizsai törökök védelme alatt visz-

szavonulván, hírül vette, hogy Szombathelyen a pápa által küldött mintegy
ezer fnyi segédcsapat táboroz. A flórenczi Rudolphi Sándor parancsnoksága
alatt álló olasz zsoldos-sereg a szombathelyi várban dzsölt vagy kisebb

csoportokban a környékbeli falvakat sarczolta.

A felkelk könny lovassága kisebb csoportokban félkör-alakban kelt

ál a Bábán, gyors mozdulattal Szombathely eltt összejött, s részint a vár-

ban, részint a nyilt városban mulatozó olaszokra tört. Az olasz zsoldosok

csak akkor vették észre a környez veszélyt, midn minden oldalról körül

voltak véve. Az els támadásra Rudolphi egy nyíllövéstl találva megsebe-
sült, erre a többiek gyorsan lóra kapnak és a hajdúktól négy zászlót el-

foglalnak.

A felkelk azonban, ismerve a terep-viszonyokat, hamar összeszedik

magukat. Hasztalan küldenek futárt Kszegre segélyért, azt elfogják Kámon-
nál a felkelk. A kör mind összébbszorúl, a felkel lovasság már a városba

tör ; hasztalan küzdenek az olasz nemesek, kénytelenek egérúton menekülni.

A széjjelvert olaszok mentek, a merre láttak s annyira szétszóródtak, hogy
Badenben, ahol nagynehezen összeszedték ket, alig voltak többen kétszáznál.

A felkelk pedig bevonultak Szombathelyre, az otthagyott s az egész

környékrl összeszedett zsákmányt elfoglalták, ezenfelül 13,000 forint zsold

és 800 bolognai puska került a kezeikbe.

Ezalatt Batthyány Ferencz és Königsberg ötszáz lovasa Német-Ujvár
környékén vert szét egy csapat felkelt. Némethy Gergely nem elégedett

meg a Szombathelynél vívott sikeres csatával, hanem október elején a Rába
völgyén átvonulva, Stájerországba tört be, útközben felégette a császári

rséggel megrakott Körmendet, csapatai pedig egész Feldbachig pusztítottak.

Thilly János, Magyar-Óvár parancsnoka, négyezer lovasból álló dandá-
rával a stájer gyalogság és a holsteini herczeg ezer fnyi seregével október

h 20-án ellenök vonult és a fegyelemtl elszokott felkelket Stiriából

visszaszorította. De Némethy Gergely csakhamar összeszedte seregét ; külön-
ben is Érsekújvár a felkelk kezébe kerülvén, bizalmuk és kitartásuk növe-
kedett. Mialatt, a stájer betörést megakadályozandó, csapatait a határ szélére

álhtotta fel, értesült, hogy Thilly és a holsteini herczeg Rábahídvég kör-

nyékén táboroz. E hírre szétszórt csapatait összeszedte és a török segéd-

hadak által háromezerre felszaporodott seregével deczember 3-án megtámadta
a sokkal nagyobb császáriakat. A császáriak a támadásról már eleve érte-

sülvén, felkészülve fogadják a felkelket, szétverik ket, mire a felkel

hajdúk mindenünnen visszavonulnak.

A felkelk vesztesége nagy volt, mintegy ötszázan estek el és kétszáz-

nál többen fúltak a Bábába, de a császáriak közül is kétszáznál többen
estek el és igen sokan sebesültek meg a tatárok nyilaitól.

A véres rábahidvégi harcz után Thilly a hátráló hajdúkat egész a

török hódoltsági részekig üldözte és seregével Bécsbe vonult.

Bocskay István Némethy Gergely stájerországi betörését elitélte

;

különben sem értett hadviselésével egyet, meg is neheztelt rá, mire Némethy,
hogy magát igazolja, elbb Ibrahim társaságában Szigetre ment, onnan fel-

kereste Bocskayt, Nádasdy pedig családját Kanizsára követte.
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Ily körülmények között köszöntött be az 1606-ik év els napja. Vasvár-
megyében, egynehány megszállott várat kivéve, még császáriak sem tartóz-

kodtak. De akkor a török is beleszólt a felkel-hadjáratba. Márczius 11-én
a kanizsai bég egy tatárcsapattal megtámadta a német rséggel megszállott
Körmendet; aki nem tudott idejekorán közülök megmenekülni, azt levágták
vagy elfogták. A vár lerombolásával a török beérvén, ismét visszatért Ka-
nizsára.

A május 12-én megkezdett tárgyalások végre a korona és a nemzet

között az IHOö. június 23-iki bécsi békére vezettek és ezzel az eseménydús fölkel

hadjárat véget ért.

A békekötés után egybegylt országgylés a török beütések meg-
gátlása végett a várak megersítésérl járásonkint teljesítend közmunka
útján gondoskodott. Majd II. Mátyás a dunántúli hadak parancsnokául gróf

Zrínyit és Széchy Tamást nevezte ki.

Bécsi liéke.

Várak meser-
sitése.

MONYORKERÉK VÁRA.

Az 1613-iki országgylés VIII. törvényezikke Sárvár, Peleske és

Egervár megersítésérl gondoskodott. Az utóbbi várat, fontosságára való

tekintettel, a király birtokába akarták bocsátani.

Az 1618-ik évi országgylésen ismét eltérbe lép a vasmegyei határ- Határrendezés.

rendezés ügye, mely czélból Bánffy Kristóf, Paksy Benedek, Szántóházy

Ferencz, Cziráky József és Chernél István küldettek ki.

Közgvüléseit ez idében a vármegve felváltva több helyen tartotta. Vas- Megyei köz-
"'viilés.

és Sopronvármegyének egy idben közös fjegyzje volt, st 1619-ben Szl-

lsön a két vármegye együttes közgylést tartott.

Bethlen Gábor, a cseh fölkelés hírére, részint Erdély függetlenségének, Betiuen-toikeiés.

részint a protestánsok vallásgyakorlatának védelmére kardot rántott. A
szeptember hóban megindított hadjárat alatt egész Fels-Magyarország hatal-

mába került és október 10-én már Nagy-Szombatnál táborozott. A fölkelés

lángja átcsapott a Dunántúlra is, a hol a nagyszámú protestáns nemesség



202 Vasvarmegye története.

GRüí' KSZTEKHÁZY MIKLÓS.

csatlakozott els sorban

zászlóihoz. A király h-
ségében egyedül Ná-
dasdy Tamás, Zrínyi

György, Eszterházy

Miklós és Kszeg városa

niai-adtak meg. Mind-

azonáltal a kitört moz-

galom csak deczember

hóban vetett nagyobb

hullámokat.

E hó 14-én a soproni
rségbl ezer huszár vá-
ratlanul Kszeg alatt

termett, a megrettent
várostól a vár feladását

és 800 tallér hadisarczot

követelve. Midn a város

az elbbit megtagadta
és csak 410 tallért aján-

lott fel, a huszárok pa-
rancsnoka, Bograclj Já-
nos, a külvárost felgyúj-

totta, minek következté-

ben 500 ház égett le.

Ettl megrettenve, Kszeg városa kaput nyitott.

Alig távoztak el ezek, 1620. januárban Ery Zsigmond és Nitzky
Ferencz 1500 lovas és gyalogosból álló haddal három hétig garázdálkodtak
a városban, míg nemsokára Hajmásy Kristóf császári kapitány ezer fnyi
rséggel 'szállotta meg Kszeget.

Bethlen Gábor 1620. augusztus 20-án királyivá választatván, míg
seregének egy részével Alsó-Ausztriába tört, addig Haller György és Fekete
Péter vezérlete alatt, mintegy 3000 fnyi sereg átjött a Dunán, Pápa bevétele

után szeptember 2-ik felében Vasvármegye területére lépett és Egervárát hó-

dította meg.
Ezalatt Sennyey Gáspár Sopronból 670 hajdúval szeptember 18-án

Kszeg alá érkezett és mivel a várat Hamásy felszólítására nem adta föl,

a külvárosba tört be, de azt elpusztítván, csakhamar visszavonult.

Bethlen Gábor, miután október 4-én Hainburg várát sikertelenül ostro-

molta, három ezer lovassal és Huszár István vezérlete alatt álló gyalog-
csapataival Sopronon át Lakompakra ment, Eszterházyt azonban nem tudta
elfogni a várában, mert Dampiérre felment hadával segélyére sietett. Erre
Bethlen Gábor Kszeg alá vonult, ahol a bécsi-franczia követ megbízott-
jával találkozott, hogy a kötend béketárgyalásokra meghívja. Bethlen azon-
ban ennek daczára Kszeget megadásra szólította fel, Hajmásy vonakodá-
sára a külvárost felgyújtotta, majd egy portyázó csapat hátrahagyásával
Szombathelyre, innen meg Bnhonczra távozott.

Ezalatt Thurzó Manó Kszegrl Német-Ujvárra ment, hogy Batthyányi
a csatlakozásra felhívja. Batthyány Ferencz azonnal Rohonczra sietett a
fejedelem üdvözlésére

; példáját csakhamar követte az egész vármegye és

egymásután mutatták be hódolatukat a vármegye urai Bethlen Gábornak,
aki ezután megersödött seregével a béketárgyalások megkezdése czéljából

Pozsonyba sietett, Batthyány Ferencz pedig, aki a rohonczi találkozás óta

Bethlennek leglelkesebb híve lett, november 11-én Kszeg városát zárta

körül és sikerült is neki a várost Széchy Tamás özvegyének beleegyezésével
és Hörmann Mihály segítségével kézrekeríteni. November 16. és 17. közti

éjjelen Hörmann a felkelk seregét a várkerten át bebocsátotta, mire
másnap Batthyány a városba tör, több polgárt elfogat, ezeket Német-
Ujvárra szállíttatja, a város templomába menekül Hajmásy Kristófot
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lánczra verve, Bethlenhez küldi Pozsonyba, katonáinak pedig szabad zsák-

mányolást enged.

Batthyány azonban nem sokáig volt a város birtokában, mert Preiner
tábornok azt tle még ez évben visszafoglalta, de 1621. elején Kszeg ismét
Batthyány kezébe került,

A Bethlen által felajánlott fegyverszünet következtében a harcz egyideig

szünetelt, de mert Forgách Bécsben a felajánlott fegyverszünetet azzal uta-

sította vissza, hogy ez csak alkalmul szolgál az újabb hadi készüldésekre,
a király hívei támadólag léptek fel. Colalto Eszterházy Miklóssal egyesülve,

ápril 9-ike után Rohonczot, majd Körmendet térítette II. Ferdinánd hsé-
gére, innen pedig Kszeg ellen indult.

Batthyány a közelg sereg hírére szalonaki várába menekült és Ksze-
get Hörmann Mihály várnagyra bízta, aki, mintán az ellenséges érzelm pol-

gársággal szemben sikerrel úgy sem mködhetett, a vár légberöpítését kísér-

letté meg. Ez a terve meghiúsulván, Kszeg városa kaput nyitott, Hörmann
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pedig életével lakolt. Colalto seregének egy részét Rohonczra küldte, innen
egy kisebb csapat a szalonaki várat támadta meg sikertelenül.

Batthyány, mivel Szalonakon nem érezte magát biztonságban, mialatt

Colalto seregei Rohonczon táboroztak, gyorsan összeszedte a várbeli vité-

zeket és ezekkel németujvári sziklavárába vonult s onnan ki-ki csapva,

tömérdek kárt okozott a császáriaknak; portyázó lovasai egész Kszegig és

Bohonczig száguldoztak. A kanizsai bégtl busás zsákmány fejében nyert

segédhadakkal július hó elején a Colalto segélyérc jött horvátokat meglepi,

vezérüket, Malagrudisch ezredest elfogja és ezt a többi elfogottakkal együtt,

németujvári várába szállítja, a vezér nélkül maradt sereget pedig Stiriába zi.

Colalto a törökök közeledtének hírére Kszegre vonult, serege pedig a

környéken lev falvakban tanyázott. Batthyány errl értesülve, reájok tör,

a fiatal Zrínyi György az ágyból felkelve, csak nagynehezen tudott meg-
menekülni, míg a császári sereg és Batthyány fölkeli között véres utczai

harcz keletkezett, s az utóbbiak hajnal felé gazdag zsákmánynyal vissza-

vonultak.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vpsvármegye. 28
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E kudarcz után Colalto teljesen elvesztette Vasmegyét Kszeg kivé-

telével, Batthyány pedig, az alkalommal élve, elbb Rohonczot, azután

Körmendet foglalta vissza, a császári rséget onnan kiverte, majd Kszeg
ellen vonult és a várat egy darabig sikertelenül ostromolta, midn a Sopronon

átjöv fölkel lovascsapat szeptember havában Kszegnél Batthyány csapa-

taival egyesült. De a váratlanul elterm Eszterházy-lovasságtól érzékeny

vereséget szenvedett. Batthyány tatár segédhadai egész Bécsig kalandoztak

maga pedig hadi tettei színteréül Szlavóniát választotta.

Nikoisburgi béke. gz £ v utolsó napján (1621. deczember 31) létrejött nikolsburgi béke

következtében Yasvármegye megmenekült a belhábornk borzalmaitól.

A következ év február ha-

Vödekezés
a törökök

ellen.

Vármegyei szék
haz.

vában Eszterházyt már Eger-
várott találjuk, hol a béke ér-

telmében a Bethlen által el-

foglalt jószágok és várak át-

adását intézte el.

Batthyány Ferencz még
a békekötés után is folytatta

a harczot és nem bizva a ke-

gyelemben, nem is ment el a

soproni országgylésre.
Azonban sem , sem

Bethlen második és harmadik
fölívelése nem idézett el Vas-
vármegyében komolyabb moz-
galmakat ; különben is Szaló-

nakon 1625. szeptember 13-án
bekövetkezett halálával benne
a fölkelk dunántúli vezérö-

ket vesztették.

A fölkelés zajának el-

multával a vármegye figyelme

ismét a törökök elleni véde-

lemre szorítkozott. Az 1622-iki

törvények ismételten elrende-

lik az egyes váraknak köz-

munkák útján való meger-
sítését.

Az 1625. évi országgylés

intézkedései között a 15-ik törvényczikk érdekel bennünket közelebbrl, a

mely a Rába-meder kitisztítása ezéljából egy bizottságot küld ki, Szent-

andrássy István erdélyi püspök elnöksége alatt. A bizottság küldetésében

eljárván, az 1630. évi XIV. törvényczikk a medertisztogatási munkálatokhoz

biztosokul Nádasdy Pál grófot, Töttssy Gábor kir. szem. itélmestert és

Telekesi Török Jánost rendelte ki. Ugy látszik, ezek elég hamar eljártak

feladatuk teljesítésében, mert a következ országgylés már a kitisztítási

munkálatok felülvizsgálása iránt intézkedik.

A Kanizsa elleni végvidék ekkor érte el virágkorát. Mura-Szombattól

elkezdve, egész Sárvárig tömérdek apró vár, közte Körmend, Vasvár és

Egervár nézett farkasszemet a török szandzsák-székhelylyel. Egervárott 1629

táján 25 lovas és 50 gyalog, Sárvárott 150 lovas és 200 gyalog képezte az

rséget. E vár különben mindinkább fontos szerepre jut ; 1633-ban, a job-

bágyság munkájának igénybevételével, újból megersíttetett.

A védelmi munkálatok közepett a vármegye nem feledkezett meg bel-

ügyeirl sem. Az 1641-ben Nádasdy Ferencz fispán elnöklete alatt tartott köz-

SZÉCHENYI GYÖRGY.
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Kszeg ps

Borostyánk
vissza-

csatolása.

ZRÍNYI MIKLÓS, A KÖLT.

gylésén elhatározta,

hogy közgyléseit a

szombathelyi vár

helyett saját, újonan

építend házában

ingja megtartani, e

terv azonban Drasko-

vioh Györgygyri püs-

pök ellenkezése miatt

csak 1649-ben jutott

a megvalósítás stádiu-

mába éi
- a vármegyei

furak és fpapok b-
kezsége következté-

ben végre 1651-ben a

vármegye saját házá-

ban ülésezhetett.

Az Ausztriához

csatolt megyei részek

visszaszerzésére élénk

mozgalom indult meg.

Már az 1635-iki or-

szággylésen elren-

delt határjárásnál ez

ügyben különösen

Káldy Ferencz buzgólkodott, míg végre az 1647-iki országgylés által ki-

küldött bizottság eljárását siker koronázta. Kszeg és Borostyánk a vár-

megye területéhez visszaesatoltattak ; Kszeg városa az 1649-ik évi 39-ik

t.-cz. értelmében követküklési joggal ruháztatott fel.

A svéd betörés hírére 1643-ban Ill-ik Ferdinánd Vasmegyében is ne- asvldeklíien
8

mesi felkelést rendelt, a vármegye urai azonban, miután a török gyakori

portyázásai tömérdek kárt okoztak, kérték a királyt, hogy a nemesi felkelést a

vármegyébl ki ne rendelje. Eközben Káldy Ferencz és Palásty János a

vármegye alispánjai és szolgabírái segélyével szervezték a felkelést és szemlére

augusztus 6-ikára a szombathelyi táborba hívták össze.

A törökök ezen készüldések közepett váratlanul betörtek Vasmegyébe,

(1643. aug. 5.) a muraszombatvidéki falukat elpusztították és felgyújtották,

miért is a Batthyány grófok a III. Ferdinánd részére felajánlott katonákat

saját birtokaik védelmére visszavonták. A vármegye pedig, engedve az ural-

kodó felszólításának, Draskovich gyri püspök ellenzése daczára Patthy

György, Schber Imre és Zárka Mihály vezérlete alatt egy lovas csapatot

küldött a svédek ellen. Draskovich ellenkezése fejében elérte azt, hogy a

püspöki javakat a nádor lefoglaltatta és csak a vármegye közbenjárására

adta azokat ismét vissza.

A törökök folytonos beütéseinek megakadályozására 1648

26-ikára Szombathelyre ismét nemesi felkelést rendelt a király ; az egybegylt

nemesség felét Sárvár rizetére küldték ki. Az 1649. évi III. t.-cz. értelmé-

ben a Dunántúl hét vármegyéjére ezer gyalogos és lovaskatona vettetett ki.

A hadjutalék arányos kivetése czéljából a vármegye június 21-én

tartott közgylésében Nádasdy Boldizsár és Meszlényi Benedek alispánok,

Horváth János, Kisfaludy István, Palásty János, Kupriszor Márkus, Angyal
György és Horváth Ferencz fjegyzbl álló bizottságot küldte ki, mely

aUíiUSZtUS Nemesi felkelés

a törökök ellen.
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Ujahh török

háborúk.

július 1-én Csepregen a többi vármegye küldötteivel megegyezésre jutván,
685 fnyi lovas közül Batthyány Ádám 99-et, Nádasdy Ferencz fispán
80-at volt köteles kiállítani, míg a gyalogosból Vasmegyére 50, Kszeg
városára 30 esett.

A hadak eltartásának kérdése azonban sokkal nehezebb volt, részben,
mert a hódoltsági részek lakossága kétfelé volt köteles adózni, másrészt, mert
az idegen zsoldos hadak tömérdek kárt okoztak a védelmükre bízott vidékeken.

A bajok eloszlatására Wesselényi nádor 1658. július 3-ára Érsekújvárra
tanácskozást hívott össze, melyen a vármegye Káldy Péter alispán vezetése
alatt álló egy négy tagú küldöttséggel képviseltette magát.

A közelg török há-

ború eljeleire ismét a

várak megersítése ren-

deltetett el ; Körmendet,

mivel a megelz évben

kétszer leégett, Bat-

thyány Kristóf és Pál

grófok újból felépítették.

(1662.)

A harez nem sokáig

váratott magára : Lipót-

nak az erdélyi ügyekbe

való beavatkozását

Küprili méhemet, az új

nagyvezér, ürügyül hoz-

vánfel, 1663-ban százezer

fnyi sereggel ismét be-

rontott Magyarországba.

E hírre a bécsi hadi-
tanács, úgy a birodalom,

mint az ország védel-

mére nagy gyorsasággal
tekintélyes sereget állí-

tott fel, ebbl Zrínyi
Miklósnak a Testa Pic-
colomini csapatból 500
lovast, 2000 Spick-gya-
logost és 1000 Jacques-
dragonyost bocsátottren-
delkezésére. Körmendet

és Vasvárt pedig a törökök szemmeltartása czéljából császári rség szál-

lotta meg.

A dunántúli furak, hogy birtokaikat a beütésektl megvédjék, Mar-
czaltnél, Vasmegye éjszakkeleti határán táborba szállottak. Névszerint

:

Széchényi György gyri, Sennyey István veszprémi püspökök, Eszterházy
IMI, Draskovich Miklós, a Nádasdy-féle csapatokkal, Eszterházy Ferencz
pápai, Jakusich Péter veszprémi kapitányok, Czobor Ádám, Eszterházy
Mihály. E hadakat Akács Péter és Niczky Gáspár kapitányok vezérlete

alatt álló vármegyei nemesi felkelés is szaporította.

Mivel csak nyolcz-kilenczezeren voltak, Eszterházy indítványára el-

sánczolták a tábort és így várták a török támadást.

Ezek a készüldések mutatják, hogy a helyzet komoly volt. Vasmegyc,
tekintve, hogy a Bécs felé vezet útvonalban fekszik és, a szomszéd Zalamegye
a kanizsai szandzsákhoz tartozott, így délrl az els támadás veszélyének volt

kitéve, méltán nézett aggodalommal a jöv elé. Mivel azonban a törökök
figyelme els sorban Fels-Magyarországra irányúit, Vasmegye ez évben
megmenekült a beütéstl.

KÜPHILI MÉHEMET NAGYVEZÉR.
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A következ év (1664.) tavaszán Küprili Amhát nagyvezér ismét betört

Magyarországba.

A császári hadak Kanizsa sikertelen ostroma után a Muraközbe nyo-

multak, s az utánuk jöv nagyvezír Uj-Zerin várt vette ostrom alá. Monte-
cuccoli védett, táborából tétlenül nézte, miként veszi be a török Zrínyi

Miklós büszke várát, a teóriája szerint menthetetlen Uj-Zerin várt (július 27-én).
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A füstölg romhalmazból a nagyvezír július 10-én távozott Kanizsára s

csakhamar követte t a török sereg másik része is.

Erre a császári sereg tábornokai is elhatározták a visszavonulást, me-
lyei a Hadeni rgróf serege kezdett meg, átkelvén a Murán ezt követték a
Nassaui és Kielmannsegg-gyalogezredek, majd a Sparr-féle gyalogezred,
A csapatok nagy része betegen, láztól gyötörve menetelt.

A törökök ezalatt július 15-én elfoglalták Kis-Komárom várát, fel-

gyújtották Zala-Egerszeget, onnan egy csapat Vasmegyébe tört és Eger-
várát gyújtotta fel. Innen azonban a nagyvezír a szertekalandozó portyá-
zókat csakhamar visszarendelte Kanizsára, mivel a stájer határszélen lév
nagy birodalmi sereg miatt könny szerrel be nem üthetett. Seregét itt kipi-
hentette, hogy egy fontosabb vár, valószínleg Gyr bevételére induljon.

E hírre Sárvárt és

Körmendet a vármegye
gyorsan megersítette s

Montecuccoli is meggyorsí-

totta seregének menetét. Jú-

lius 16-án Lipót badeni rgr.

vonul át hadával a Murán
s csakhamar elérte a hó-

doltsági részeket. Az át-

kelésnél, valamint a me-
net irányának megválasz-

tásában Zrínyi Miklós, mint

e vidék alapos ismerje,

szolgált utbaigazitással.

A birodalmi sereg
Lenti váránál július hó
22-én találkozott az Olasz-
országon át, Radkersburg
fell jöv, Coligni vezérlete

alatt 26 század lovasból és

gyalogságból, összesen 6000
emberbl álló franczia se-

gédhaddal, melyhez a fran-

czia nemesség szine java,

köztük számos máltai lo-

vag csatlakozott, a mihez
még a brandenburgiak,
mintegy kétezerén járultak.

Ha hozzá vesszük Lipót badeni rgróf seregét, mely mintegy 41.000 gyalog
és 13.900 lovasból állott, a magyarok és horvátokon kívül bátran 70.000-re

tehetjük a hadsereg számát.
A kitnen felszerelt és hatásos megjelenés franczia segédhad csat-

lakozása épen kapóra jött, hogy az elcsigázott, félig beteg császári seregbe
kitartást, bátorságot, a magyarokba pedig bizalmat és harczi kedvet öntsön.

A török elnyomulásának hírére, annak a Rábán való átkelését meg-
akadályozandó, Montecuccoli Nádasdy Ferenczet már megelz nap csekély

számú magyar-horvát csapataival Körmend felé, a francziákkal való egye-
sülés napján pedig Coligni vezérlete alatt ' horvát ezredet, 12 íranczia és

9 birodalmi, századonkint 150 emberbl álló lovas századot indított útnak.

Ezenfelül még 8 ágyút is, melyeket, minthogy a lovasság gyors menet-
ben elre sietett, 100—100 Schack- és Görz-dragonyossal kisértetett.

Mire Nádasdy Ferencz elérte Csákányt, már Batthyány Ferencz,
Német-Ujvár ura és Eszterházy Pál gróf ott táboroztak hajdúikkal. Nádasdy
azonban ket otthagyva, másnap Körmendre sietett, míg Batthyán}r és

Eszterházy Csákányban maradtak, hogy az érkez császáriaknak a Rábán
való átkelésnél segédkezet nyújtsanak.

MONTECUCCOLI.
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E közben a törökök is Vasvármegye területére léptek. Míg egy 15.000

spahiból álló had Vasvárt égette fel (július 24-én), egyes portyázó csapatok

pedig egész Körmendig kalandoztak. Még e napon a kirendelt császári ezredek

is elérték a Csörötneknél helyreállított hidat és megkezdették az átvonulást.

Az átkelés nem ment minden' viszály nélkül, mi a különféle nemzetiség
csapatoknál érthet is.

A SZENT-GOTTHÁRDI CSATA.

Másnap (július 25-én) a bádeni rgróf, a ki seregével Muraszombaton

és Dobrán át ért Szent-Gotthárdra, szintén Csörötnekre szándékozott el-

nvnmúlni, de útközben egy huszár hozta a hírt, hogy e falunál nagyobb török

csapat táboroz. Bár ez hihetetlennek látszott, Montecuccoli mégis megállást Körmendi csata

parancsolt.

Ezalatt Nádasdy Batthyányval, a Schack-féle dragonyosokkal és a

horvát gvalogezreddel Körmend alatt egy órányira egyesült, a horvát ezre-

det a Rába átjáróinak rizetére hátrahagyva, gyors menetben Körmendre
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vonult. A Rába átjáróinak rizetére bízott horvát ezred egy felbukkanó török
csapattal csakhamar össze is ütközött ; tlük egy zászlót elvéve, a folyón

túl is üldözte ket, azonban egy nagyobb janicsár-csapat ell kénytelen
volt visszatérni elbbi állásába. Még Nádasdynak e napon Körmendre érkez
csapatai is sikerrel ütköztek össze egy török portyázó-haddal s tlük na-
gyobb zsákmányt vettek el.

A mint másnap hajnalban (július 26) a francziák és a birodalmi hadak
is Körmendre érkeztek, már messzirl füstölg falvak hirdették a török
sereg zömének közeledtét. Reggel felé már kibontakoztak az egyes csa-

patok, közbe-közbe heves puskaropogással közeledve a Rába felé.

A német birodalmi sereg vezére, Hohenlohe, a törökök közeledtére a
Rába átjáróit mindenütt katonákkal szállotta meg, amiben Batthyány, a
ii'iv|)-viszonyok alapos ismerje, szolgált útbaigazítással. A francziák Cha-
teauneuf vezérlete alatt hosszú csöv puskáikból kezdtek tüzelni az ellenségre,

de a fegyver nehézkes volta miatt nem sok eredménynyel. Délután két óra-

kor a várból ágyúkkal kezdtek lövöldözni a mezn tanyázó törökökre, a
lovasságot pedig, mivel nem használhatták, Körmend szk utczáin, egy
puskalövésnyire helyezték el. E napon Eszterházy Pál gróf is Körmendre
érkezett.

Estefelé kigyuladtak az rtüzek, a csapatok ers védelmi állásba helyez-

kedtek.

27-ikén déleltt egyik fél sem mozdult, déltájban azonban a törökök

hirtelen felkerekedve, nagy ervel, ers puskatz közepett, a várkapuval
szemben lev hid rizetére bízott magyar csapatra törtek, de a csakhamar
megjelent franczia segédcsapatok visszaszorították ket. Eközben megérke-
zett Montecuecoli is seregével.

Körmend akkor nagyon elhanyagolt állapotban volt. Az alacsony falak

miatt fleg a franczia lovasság volt kitéve az ellenség pusztító tüzének ; úgy,
hogy mialatt a halottakat eltakarították s az rséget felváltották, többen
megsebesültek ; maga Coligni gróf, a francziák parancsnoka is, miért is

a franczia lovasság védettebb helyre rendeltetett.

A török látván, hogy minden átjáró el van foglalva, hátrálni kezdett, de

még mieltt visszavonultak volna, a nagyvezir egy utolsó támadást kísér-

lett meg. A város fels részén elhelyezett bádeni ezredhez küldött két

csapat török lovast, de alig értek ezek a Rábához, az rgrófsági ezred puska-

tüzétl megtizedelve, hátrálni voltak kénytelenek.

Ezzel végett ért a körmendi csata, mely ugyan hadászati szempontból

nem nagy fontosságú, azonban, elcsatája lévén a Szent-Gotthárdnál vívott

ütközetnek, a késbbi eseményekre lényeges befolyással bírt, mert, ha a

török Körmendnél átkel a Rábán, alig emlékezhetünk meg a Szent-Gotthárd

mellett kivívott gyzelemrl.

Mégis, hogy úgy Montecuecoli, mint a késbbi német írók ezt a csatát

igen csekély jelentségnek tüntetik fel, vagy éppen nem méltatják figye-

lemre, annak ketts oka van. Ugyanis Körmendnél a vezérlet Hohenlohe ke-

zében volt ; Montecuecoli csak a késn érkezett néz szerepére volt utalva,

másodsorban pedig, eltekintve pár dragonyostól, az egész csatában csakis fran-

cziák, magyarok és horvátok vettek részt.

Minthogy a Rábán az átkelés meghiúsult, a törökök másnap (július

28-án) Csákány felé vonultak. Erre Montecuecoli a báró Sporek-féle lovas

ezredet a horvátokkal és a Görz-féle dragonyosokkal szintén útnak indította

:

ezek a folyó innens részén gyors menetben Csákányhoz értek s a falutól

egy kilométernyi távolságra tábort ütöttek. Amint ezt a törökök észrevették,

szemközt szintén tábort ütöttek, közbe-közbe hevesen tüzelve a császáriakra.

Csakhamar az egész császári lovasság is oda, érkezett, míg a sereg többi

részét csak másnapra várták.

A török azonban ezt nem várta, be, meri 29-én reggel csakhamar fel-

kerekedett, ujabb harczmodorával részint az ellenfelei szándékozott kifárasz-

tani, részint oly áljáról keresett, melyen észrevétlenül átkelhetett volna.
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Erre azonban a császáriak is felszedvén táborukat, a Rába balpartján
követték a törököket, a bádeni rgróf serege pedig, alig érkezett meg Csá-
kányba, azonnal tovább ment a Rába parton, a Szent-Gottbárd és Csörötnek
közti részen, míg a birodalmi sereg a Lapincs folyó mellett foglalt állást.

Sparr tábornagy a gyalogsággal már a megelz nap (július 28.) a szent-
gotthárdi várszer kolostort szállotta meg, ahova Waldeck gróf, a badeni
rgróf dandárnoka a tüzérséggel, birodalmi gyalogsággal és a Németországon
át érkezett 14 uj franczia lovas századdal követte.

A beköszöntött éjjelt a török ujabb készüldésre használta fel. Az éj
leple alatt egész a folyó partjáig vont 16 ágyúból 30-án déltájban elkezdtek
lövöldözni és fleg a franczia ezredekben tettek kárt.

Másnap reggel a török tábo-
rát és ágyúit a szent-gotthárdi ko-
lostort környez 3 dombra vitette

fel, de minthogy a megelz na-
pon esett, e munkájában a járatlan

utak miatt eléggé akadályozva
volt. Déltájt azonban huszonkét
zászlós csapat és 12 lovas csapat-

ból álló hátvéd érkezett meg és

ezek is állást foglaltak a hegyeken.

Ezalatt Csörötnek táján a tö-

rök egy ismételt átkelési kisérlete

szenvedett hajótörést.

Délután egy erdélyi nemes
és egy velenczei, a töröktl meg-
szökve, Montecuccoli táborában je-

lentkeztek és híri hozták, hogy
a nagyvezér, feladva Gyr megtá-
madásának tervét, Mosonyon át

Bécs felé készül. Montecuccoli erre

egész seregét összevonta, a szent-

gotthárdi kolostort már megelz-
leg kiürítette, a malomnál helyü-
ket oly kitnen megálló fran-

cziákat és Nádasdyt pedig a további
támadástól eltiltotta. A császári se-

reg elnyomulván, elérte a Lapincs
folyót, az rgrófsági ezredek pedig
a Rába és a Lapincs összefolyásánál helyeztettek el, míg a lovasság Nagy-
faj vánál (Moggersdorf) foglalt állást. A falu alatt egy puskalövésnyire lev
átjárónál a birodalmi had táborozott, a szent-gotthárdi malomnál álló fran-
cziákhoz még a piemonti gyalogezred és egy század lovas rendeltetett.

A török hasonlóan egész Alsó-Szölnökig húzódott félkör alakjában
Nagyfalvával pedig, szemben a Rába kanyarulatánál, sánczokat ásatott.

Montecuccoli, a mint az a különböz nemzetek hadaiból álló seregnél alkal-
masabb, az úgynevezett spanyol felállítási elvet alkalmazta : mindenik fbb
nemzetet külön szárnyra rendelte, hogy ezáltal minden nemzet önálló
mködési kört nyerve, a becsvágy, harczi vitézség minél fokozottabb mérv-
ben jnködjék közre a gyzelem kivívásánál.

A jobb szárnyon az összes császári ezredek, középen a birodalmi had,
a balszárnyon a francziák, burgundiak és a magyar dandárok állottak.

A nevezetes ütközet eltti napon kiadott hadi parancs a következ :

1. A hadsereg fentjelzett rendben álljon fel.

2. Az egyes csapatok hatos sorban álljanak fel, még pedig 4 sor lándzsás és 2 sor
muskétás ;

— ez utóbbiak ell.
3. Az egyes csapatok eltt 24—30 muskétás (puskás) álljon, akik, ha elsütötték pus-

káikat s az ellenség ersen támadna, vonuljanak vissza a legközelebbi zászlóalj mögé.
4. A muskétások, (puskások) sohase adjanak egyszerre tüzet, hanem egyszerre 1 vagy

legfeljebb 2 sor ljjön, hogy ezáltal a tüzelés folyton tartson. Mire az utolsó sor is tüzelt,

arra az els sor puskáját megtöltve, ismét készen álljon.

KÜPRILI AHMED NAGYVEZÉR.

Szent-gotthardi

csata.
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5. Ugyanerre ügyeljen a tüzérség is.

6. Mindenki helyét szem eltt tartsa s azt el ne hagyja sem az elnyomulás, sem a
hátrálásnál, nehogy a sorok felbomoljanak.

7. Harcz közben a nehéz lovasság ne távozzék a gyalogságtól avégett, hogy az
elször esetleg meghátráló ellenséget üldözze, hanem az egész csatarend egy vonalban
támadjon rá ; ha azonban megszalad, ügy a könny lovasság az e czélból az egyes csa-

patok közt üresen hagyott tereken át törjön el a szaladókra, nem várt ellenállás esetén
pedig vonuljon ismét vissza.

8. Agyonlövetés terhe alatt tiltva van a zsákmányolás mindaddig, mig a csata egészen

be nem fejeztetett és az ellenség teljesen le nem veretett.

9- Nem kell a támadó törökök lármájától félni, — az egész had gyülevésznépbl
és haszontalan cscselékbl áll.

10. A tartalékai hátrahagyott századok, mihelyest szükség lesz reájuk, haladéktalanul

siessenek rendeltetési helyükre.

11. Mindenki maradjon meg saját zászlója alatt. Fbelövetés terhe alatt tiltva van a

podgyászkocsihoz visszavonvíhii.

12. A tisztek buzdítsák katonáikat

13. A meneteknél mindenki ügyeljen helyére, azt ne változtassa meg addig, míg az

ellenségre nem törnek. A menetek vagy egymásután vagy csoportokban történnek, a szerint,

a mint az utak szk volta vagy térsége megengedi.
14. A mennyiben az utak járhatók, a podgyász a csapat után szállíttatik.

Montecuccoli feszméje, mint e hadi parancsból is kivehet, hogy a

muskétásokat a lándzsásokkal összevegyítvén, a tüzelés folyton tartó és álta-

lános legyen úgy, hogy ha az ellenség ltávolságba jön, folyton tartó sortz
fogadja,

A nagyvezér, híven a török taktikához, egy elcsapatot Stájerország

felé küldött, melynek rendeltetése lett volna, hogy Gyanafalván átúszva a

Rábán, oldalt támadjon. Montecuccoli azonban errl idején értesülvén, báró

Sporck altábornagyot a horvát ezreddel és a dragonyosokkal Badafaíva és

Raks felé indította, st, nehogy esetleg az ellenkez oldalról is hasonló táma-
dásnak legyen kitéve, Nádasdyt, Eszterházy Pált és Batthyányt seregeikkel

a Rába mellett menve, Körmendre küldte.

Nagy baj volt, hogy hiányzott a szükséges élelem. Zehentner élelmezési

biztos, kötelességérl megfeledkezve, Gráczba távozott. A lovak már 3 napon
át nem kaptak abrakot. A táborban különben is lehangoltság uralkodott s

aggódva várták a hajnal pirkadását, nem igen bízva a gyzelemben.

Augusztus 1-én, miután az éj csendjében a törökök tevebrbl készült

tömlkön átúsztattak a Rábán, reggel 9 órakor nagy kiáltások közepett

törtek Nagyfalvára.

Hohenlohe a magaslaton fekv táborából ezt még idejekorán észrevette,

s gróf Waldeck vezérlete alatt a badeni rgróf seregébl egy gyalog és egy
lovasezredet a birodalmi sereghez rendelt. Montecuccoli pedig a Schmidt-
féle lovas, a nassaui és Kielmannsegg-gyalogezredeket a Rába kanyarulatához
vezényelte.

A törökök visszavonulást színleltek, mire a középen lev két frank-

ezred, Bucher vezérrnagy és Pleitner ezredes vezérlete alatt, meggondolat-
lanul követi ket. Erre a már átkelt sereget mozgásba hozva, nagy kiáltás

közepett tört a török a birodalmi seregre.

A török els támadása oly nagy félelmet és rettegést keltett a nagy-
részt gyakorlatlan zsoldosokból álló seregben, hogy elhányva fegyvereiket,

szanaszét szaladtak.

Hasztalan küzd a Avestfáliai ezred, kénytelen is a futók közé
vegyülni ; hasztalan igyekszik Waldeck gróf és a holsteini herczeg a szász

csapatokat rendbe hozni, még a tisztek is fejüket veszítve, hátrálnak.

Ezen zavar közben a török egész a táborkarig jut, elesik a sváb ezred

parancsnoka, Fugger gróf, Pleitner, a frank ezred parancsnoka ezredével

együtt felkonczoltatik, hasonlóan az alsó szász ezred is Ende ezredessel a

csatatéren "maradt s Durbach rgróf is csak nagynehezen menekül-
hetett meg.

Montecuccoli nem ijedt meg, hanem a szétszórt birodalmi sereg vé-

delmére a jobb szárnyról segélycsapatokat küldött. De a Rába kanyarula-
tánál elre rendelt császáriak sem tanúsítottak nagyobb ellenállást. Sultz-

bach pfaltzi gróf nem tudta a Schmidt-ezredet rohamra vinni ; a 2000
lovasból álló nassaui sereg megsemmisült,
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A törökök így
egészen befészkelték

magukat a faluba és

már csak egy pisztoly-

lövésnyire voltak a

birodalmi sereg tá-

borától.

Montecuccoli, hogy
a török egész erejé-

vel a helységre tört,

Machau marquis-t
küldte Colignihez se-

gítségül. Hohenlohe
parancsára von der

Leiden báró és Wal-
deck gróf összeszedik

nagy nehezen a szét-

szórt birodalmi sereget
és ezekkel a faluba

befészkelt törököket
akarják kiszorítani, de
ezek inkább bennég-
tek a házakban, sem-
hogy megadják ma-
gukat ; majd a török

ismét minden erejével

Waldeck gróf dandára
ellen tör, ahol a lunen-
burgi gyalog- és a

Pessi-féle rgrófsági
ezredben tett nagy
kárt. Franczia zászló-

aljak végre a falu

melletti futó-árokból

eltörve, nagy veszteség után visszazik a törököket.

A jobb szárnyon, a Rába kanyarulatánál lev zegzugos területen, a

császári ezredek küzdöttek változó szerencsével, míg a császári tüzérség-

nek a magaslatokra vont két ágyúja inkább a birodalmi seregre bocsátotta

lövegeit.

A délután egy óráig tartó küzdelemnek hirtelen keletkez zivatar vetett

véget, mire mindkét fél, megmaradva hadállásában, kénytelen volt a további

küzdelemmel felhagyni.

A szünet alatt megtartott hadi tanácsban Montecuccoli azt kívánta,

hogy, tekintettel a gyalogság kimerült voltára, sánczolják el magukat.
Hohenlohe ellene nyilatkozott ennek, azt mondván, hogy, ha a Rába mint ter-

mészetes sáncz nem volt képes ket megvédeni, miként fogja egy uj föld-

hányás megoltalmazni, melyet alig tudnak békében elkészíteni. Coligni, hivat-

kozva fejedelme parancsára, mely seregének lehet kímélését hagyta meg,
szintén a csata felhagyása mellett nyilatkozott. Hohenlohe erre azt felelte,

hogy, ha holnapig idt engednek a törököknek, úgy még a hegyekbl is

ki fogja ket zni, szabadon használhatja könny lovasságát, s akkor, úgy-
mond, fejünk a török abrakos-tarisznyájában fog pihenni. Ez hatott és maga
Coligni is hozzájárult a csata folytatásához.

Mivel azonban az idközben elállott zivatar után a törökök ismét
mozogni kezdtek, így a késedelmeskedés csak veszélylyel járt volna, a

vezérek azonnali támadást javasoltak.

A hadsereg újból csatarendbe állott a következ rendben:
A jobb szárnyon : La-Croy, Spick, Pio rgróf és a Tassó-féle gyalog-ezredek két had-

oszlopban. Ezek fedezésére a Schmidt-, Rappach- és Schneidau-dragonyosok rendel-

tetett ki.

A középen: A württembergi gyalogezred, mely a csata alatt védett helyen állván, nem
volt kimerülve, pirkenfeldi (Birgfeld) pfalz gróf ; a bajor ezred Nicola ezredes és a frank

HOHENLOHE FARKAS GYULA.
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lovasezred Zobel ezredes parancsnoksága alatt. A birodalmi sereg fenmaradó részével gróf
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SelteteltT A m/eburgi Sed két százada pedig parancsr-szolgálatra küldetett a csaszárx

'""^aWne/on^ourenne.Lafert.Granseyés Espaigni gyalogezredek, 3 zászlóaljat

SSffeNTTECVCVli -

táiffl

\%má$t SPftföMtg ttttt> S§ÍIVC(6«tt3 fcw .cmarquablen Vi^orie fcft $H?ttfÍ
^jaupt - Ai mec , wfttt ocn (Et&f<mO/(n ? íi&ct J^ungarn 9 i sg^í t>m i Cluj. 3 1. ff. eteken.

>• 3(6rp6<«í).iuciarnic<ite(te6fif"'iraíÍiW<n/«, ;>^"unm6(í g hrii'rúrríransófMrn JituifruircpouiTirrf. S5rr 3dnb |af frfnr jrafrif fidjrnbí

rí- jwrnft^eK&canbnJiaab/irdrrjrrJfup-gtridílAmbir^J^b.iranb $ Piütf(trrl.inin.tJtn<uiifti.iriifimill>(r)(fÍ£tircmritrii.ftlli«epnias<ltun6iÍ!cileiM

K jniififcnirinrnirarí/gfanirúian&rrgdcgrn/ unb$a(líri«manKrim< 8 3Barfrr.!iiMifrn ;Jt-rrrrírn&air&unbrn/nimhc^onobie4Uf07acfirmtí

fc» efliíífrngranlffrt. 3ufbirf(n£Vnnrrnun folglrmbh txmfiaiftr $ rag/gru-árm ur^frnibi™i >£j|Trn/ÍDaruntrrKau].inBiiTa,).^rnmbanbmro*

P'Slul Plaírigra. grrijtagafrilfi/aldami 3ugufii }í .ff. flicn^cn £ ntfuir iilifm.nif manau6Bfnéamni(ltn?ii!cf(n/aucttiiiiíM(IrirKiit(r'P«'i€1«
'"

rrflli.rH,om3<U'brdiriyioooau<vgrgrnbrnrrrf;(rn5l'la.<l- n>>l<fc<n ':: fcdn'al'iirfciiKnfi'nnm |am( brn Mllrii Janitftfiarm/ Slbanrfrrn unb (ípafi b<» ^eo
N;5?r»frrl.2(rm«iprrnM6Tlr: nxlctsm rom g.l^Ji jr|*.'39arcn in-n <if=i ci f lijfljjr g COferri aiblubin. 3uf unfrr íímrn fal rí aud) rtdrljrSrirgtfcduplrt/ aíe Sutról
ítS'^urbt/OKfttiorFouragic-sbrfunbrnunbgrfrfjfaiirn UltlíUfyrprifcnnrrt fi.f? s.v 3db|ruam. unb(*rn. »cn brr Xríd}í<3nfanHrll (9r. Sugarr/ £>br. pirulnrr »om
í«3rin6nii(f(infr8aiHfn3iiiu«/unParit>(/miiffiiwmWfi«ii,Juftii)lf(riiuiiD.\!U * 3iJnfif t.n.Xíij'nitrt mit ftiii JM>rtf?rnífU1<nar( unBítiii CKaicr/ »i<Sn!frtliri)<n

irni/b<nOTildrTn.[<oíUan/aU»obitXur)a3rrarrfiff!brfanbr/ DrnrnvriiDtrHmf. g ,Otn|irnCHr.ron1!;j|Tauunb j}rrrMn_^idmanfrA ©r.ffariprín íErautmansborf

armKÍIínactflm^cjiir.irKtr/alíöas'S.-fímKtPifc^quVfi'S faí>!i|Tjui!'ct;un6 is RlKm.Wntaríctfc-CaBiuagnie Oíiitm. ^r «n Urftnbrcf TOinSappacrj.CKrgimrnl/

£idman»nf ifcfjr jmímfaD famrn. Siífonbrn abrr fo greffrn €rf)»au'unb Ub'rfaO jj unb anbrrr n.rfn grfoilri . t^lrirfiircl Ijatati ipír ion gdb/ unb rinr iit.u tfirae bfutigt

í«3f*i9«/{umal<n<»iume^filn<ugíttiorbfn^Oulftiiaií.ric(!iaiiötiaurfrnvtilnauct S ViSone,n^albn, Uiifn;9DAmf/(wai rmi fonDrrbartirSapfrrfdigrfcdjim: n>ir<

íi< lübriftín Wr. ron Jíaffiu uní StfjMitb talo grHirbrn / unb Cannrnt.trt bas ?7.if. j-- roíhl aucf) untrr brr ?»uirrr» rcdiíjr gtBrfai/fc gldd;. ínfangs mii ifirrTPftrb'Suf*

faiuf$< SrgimíM rntinft mbrrarfiaucn rocrífn. Jiiarauf hrfff manmm b(n Srnfrrlu k f.-n Darun grfctyagai ' unnrmrgi) ccJic^f £i!rfrr/ au.l) jura Ifnl bír Tagi^c grvliín*

i6<nbiríarron ! euarr<un6iaffif[trn!u5uf:.iruauíf;eir<oi!irih4ifiíiiinl>S'<l! ,"i' -5 brrl/ unb nicf;i abgrlaffrn )U flir&rn/ bis fir rtacrj©riii) gdangri/bafir alli^rrnmil

6auifrf!f|uPfrr&avancirrn/»<la>rfl$°wHaíMfrn/ uníbni.tnnObií aní 1'J.ifT.r
^J

Nr Jriiuna, angrfúlll/ irirbaf baí íhnfilicfjt íagrt toralitct r.jmn unS arfcl-batn

H-rücf gtfn'r6rn:6a9urrt)íriiCíricÍ8i't)lfíriiuritierrrieíl)rniitiifíf>.-ri.'S.'airnrn(/ fitft g f, 5
. (ír raaníann'a(írmr6il(rtrr peff hrritacrjfamr/in Arrcllgrncmuirii/unb nrl<

ju rccollgirm/JrK a/artrn itorbrn. 3"9ríf'n í' f»8' *" 5«n( mi( mrfirrrn í3ilfitn g m^t rinrn anb. rn mn írrrr nlirf.rn roirí fríf;irn laffrn/ ttnl fit iirar Gs

fcnabft / unb fr?(r vrna nrum an / mii foM;rr Sunr / ba f: bír unfrrn ;u»hí&«i 8r;ivun< «
gin niuibrn: bannrnjrro bi< AMijrir unb 3ranjii|ifcl;r IVlfrr/ unb mn DrnXrnfrft. á
0.-6ep:rf'UnbPiifr6rSr8im(nf (u3u5'HJiraur()Pa»Sav(jacl;if(l!rjuXc^ !ctun £ ^
J ; r(rn. 25rrgrlnbbrgunlciniii>ifír,rn aud) port.ijufalTn/ilnbmiiíaufarJbtnrirrí K frn: infr.nttrfin(bír,'ir.n,\r,

Jijrrfcíjonjnt: oir taim(u8lní!>rin:5albrS'lunbi>brrtialbfrinb.l|I<
,

.'liru(rrrn úbrr> ti | artl b.'rrnrirfir Liiím'Pfrrb

aan8m/unb(inrMb<©runbun(rr(ia[banbryr?irulrr.pricf;)umUbrr !
jana|'r.ifcii[i -i gon |im (,,[.,„ (k unfrrn i'.'d

ge,abrrfrio

Couragc
.

grfiabi / mn f m 3rinb Jufrdjl.D. .
Zu Ot nerat^ptrfwirn wn alltn Ar-

in rourbm: 6annrn5rfObi( Aiujrfr unb jranji)|i|ci:< i'i'irrr/ uno rt>n em.nrniin. » mecn . fmb nir tnn bti- I!3jl(la((fcmn»n/^abrnbl»'5íc(íurffí
!

confcrirrt/Ordrect«

o.-jjgp:rfruiibP"WíS«fliinfn! ju3uS.'»«auííDa»Sa)>uad!if<tfiiiXcf/ !ctun O i^(1 | (i/ tirvÜólf.r anar[Vi^rr/unSnírf;l»aiiíyrrnunf(unbSopfrrfdl«»inbrn laf»

,(.n,\ri.nitTiWi'(i'in(ralnMün(.Co!:g-r unbMonf JcFucl-

"rbgirp'ungoi unt) nrbrn brr^infanlirrr jtt3uMdi'(^irn.

:rl í..nnrn unb Pfrrfr/ , barunlrr Tc-o í»aupipfrrb</ uní) i

t»iri brrfrltcri p^ní *?a írl unb ^eug auf ioco ^rirftift atrr grfd;Ji;l ircrbrrt/) 8 gu(C

Slurfr/nr>rn nerf; 14'bíf bír unfrrn vrrnagrlr/unb anbrr anf.bnlief,cQ)ruirn rrobrrl 1

B)(r Sann < Xa^r Jcinad} ^hr.r ílrijf Wai.'bríl^rrjfiXírliaí^ribeianbarl/unb br»

aba.'lnbtrn3"'fí«iB Diajcil/ bin nnrm in Sammrl grflnbrlm ^djlagrnrn í Jrfrn ;

gcfunbrtirr uni mn br|Tm ^íamrn úbrrfr&rtibrnrr ©dírl' przfcnr u rcorbrn. íöw
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A SZENT-QOTTHÁRDI. CSATA EGYKORÚ KÉPE ÉS LEIR.4SA.

ké„ezve közvetlen a Hohenlohe fvezérlete alatt álló birodalmi sereg mellett. Fedezetül Beau-

v - és'Fourneau-féle lovasság 6-6 századdal a falu ellen állíttatott fe L

A küzdelmet Hohenloho nyitja meg, kinek sikeren ^buzdulva ^ ^n-

c/iák FeuiUade gróf vezérlete alatt heves rohammal a EUbábM szout aK a

törököket" a császári ezredek pedig a jobb szám? on törnek az u. n. „Au ba

^^'SÖrvSafí^amok Következtében, két oldalról a folyó part-
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jára szoríttatnak. Míg a bátrabbak egyideig ellenállának, a többiek a két

gázlón át igyekeznek a túlpartra jutni, azonban a megáradt folyó babjaiba
vesznek. Küprili nagyvezér a visszavonulás miatt éktelen haragra lobbanva, a

menekülk ellen saját ágyúit irányítja, azonban hasztalan, mert egyes meré-
szebb franczia katonák már a túlpartra is átvonultak s az elnémult török

ágyukat "beszegezik vagy a vízbe dobják.

A török könny lovassága az ingoványos, iszapos talajban teljesen kép-

telen volt mozogni s örült, hogy vesztett csata árán bár, de legalább életét

megmenthette.
A csata esti 8 órára befejeztetett, a török sereg zöme ezen idre már

a szent-gotthárdi kolostor és Kéthely felé vonult vissza.

A török sereg színe-java

ott feküdt a hareztéren : öt

pasa, közte Kaplan, Jani-

csár és Méhemet basák, 30

aga, 5—6000 janicsár és al-

bán hullája fedte a csata-

tért. A török összes vesz-

teségét, a Rábába fúltakkal

együtt, mintegy tízezerre

tehetjük.

De a keresztény sereg

vesztesége sem volt cse-

kély. Az egykorú irók 3000

elesettrl tesznek említést,

de e szám, ha az egész

seregre vonatkozik, ke-

vés. A gróf Nassau-féle

és a frank ezred töké-

letesen megsemmisült, pe-

dig ezeknek az ezredeknek

mindegyike 2000—2000

emberbl állott, hasonlókép

az alsó szász ezred java is

a csatatéren maradt és nagy

veszteséget szenvedtek a

svábok is. A birodalmi se-

reg vesztesége azon oknál

fogva sem állapítható meg
által szétszórva, egész csapatok

Fraicesco Nádas ti Conti Pekpetvo della
TERRA Dl FOGAAAZ,DELLl CoNTADI Dl CASTE.L FEKRAIO
SjMLa £ Salad, svpremo Conte &. constgiieko di'
ÍTATO Dl S M.CES* E SVO CAMARJERQ SVPREMO GlVDICE

DELTA REÁLCORTE Dl VNGHZRJA .

GRÓF NÁDASDY FERENCZ.

pontosan, mert a törökök els támadása

szöktek meg a csatatérrl.

Montecuccoli mindjárt a elönt ütközet után Bécsbe küldte Massurne

alezredest, hogy megvigye a gyzelmi hírt. Montecuccolit kivéve, a többi

vezér nem igen találta magát bele a gyz szerepébe.

Mert nem is volt az gyzelem.

A puskapor-készlet, pár font kivételével, elfogyott; a táborban kiütött

járványos betegségekhez most még az éhség is járult, úgy, hogy még a tisz-

tek sem kaptak élelmet. A folytonos eszés az utakat élelem szállítására

já ihatatlanokká tette, a sereg a legnagyobb nélkülözéseknek nézett elébe.

Ezért nem is fogadták el Coligni indítványát, a ki a törökök üldözését

indítványozta. Hohenlohc, aki nem titkolja levelében az egész had sanyarú

helyzetét, nem tekintette a szent-gotthárdi csatát dönt küzdelemnek, mert

Lipót Vilmos badeni berezeg megbízásából, a német birodalmi fejedelmektl





A szent-gotthárdi c



tér tereprajza.
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táborozást kért elrendelni, hogy a sereget kiegészíthesse. Montecuceoli is

ujabb támadástól tartott, miért is a fels-magyarországi császári hadakkal

szándékozott egyesülni.

A másnap megérkez Batthyány a holtak eltakarítását teljesítette csa-

patai s a környékbeli jobbágyok segélyével. Ott temette el a hsöket a fa-

lun túl, a Rába folyó és a Nagyfalvárói Badafalva felé vezet út által hatá-

rolt térségen.

A folytonos eszések folytán egyik fél sem tudott mozdulni ; Batthyány
csapatait 4-én a szent-gotthárcli hídon átküldte portyázásra, ezek egy török

foglyot és több gazdátlan lovat hoztak magukkal.
Augusztus hó 5-én a törökök hirtelen felkerekedtek, mire Montecuceoli,

nehogy a Rábán átkeljenek, Nádasdy grófot Eszterházyval együtt elre
küldte a török szemmel tartására. Csapatához a horvát és a Görtz-féle dra-

gonyos ezredet adta segélyül, maga pedig a császári ezredekkel hosszú
menetben megindult Csákány felé.

A török a folyó túlsó partján elbb
Csörötneknél, majd Csákánynál ál-

lapodott meg, azonban alig mutat-
koztak a folyó túlpartján Nádasdy
csapatai, csakhamar felszedte tá-

borát és Körmend felé vonult.

Eközben a franczia sereg is

megindult, Montecuceoli pedig se-

regének egy részét Körmenden és

Szombathelyen, a másik részét pe-

dig a Pinka völgyén át Kszegre
küldte, honnan Sopron felé ment.

A török sereg ezalatt elhagyta

Vasmegye területét; Sümeg, majd
Veszprém ellen intézett sikertelen

támadást, onnan pedig Székesfehér-

váron át Budára vonult.

Még Körmendnél, augusztus

10-én Reminger Simon császári

meghatalmazott és a nagyvezir kö-

zött létrejött megállapodás a fe-

lette hátrányos vasvári békére ve-

zetett, melyet Lipót szeptember

27-én megersítvén, az annyi áldo-

zat árán szerzett eddigi hódításairól

minden kárpótlás nélkül, mond-

hatni veszteséggel, lemondott.

E béke, az akkoriban elhíresz-

telt szent-gotthárdi dönt gyzelem
hatása alatt, a külföldön is visszatetszést, Magyarországon pedig elkesere-

dést keltett és elegend volt arra, hogy a nemzeti elégületlenség a késbbi

belháborúk szüloka legyen.

A THÖKÖLY- ÉS RÁKÓCZY-FELKELÉS.

A lappangó elégületlenséget a Wesselényi-féle összeesküvés, majd Ná-

dasdy Ferencz lefejeztetése csak fokozta. A kemencsalja-vidéki protestáns

köznemesség vallási sérelmei is hozzá járultak ehhez, ugy, hogy nemsokára

a Thököly-féle mozgalmak iránt országszerte nyilvánuló rokonszenv Vas- Thükóiy-reikeiés.

megyében is nyilt kifejezésre jutott.

A kemenesaljai protestánsok ugyanis Fekete István elzött lelkészt

visszahívták, min> ez 1679. november havában visszajött Kszegre, hol

:í0*

Vasvári
béke.

A LEFEJEZETT NÁDASDY KARDJA.
(Bezeiédj Adorján tulajdona.)
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KARA MUSZTAFA BASA NAGYVEZÉR.

nem érezvén magát
biztonságban, Ostfi-

Asszonyfára mene-
kült, Östffy Miklós
kastélyába, hol védel-

mét 300 protestáns

vállalta magára. Mi-
után a mozgalom ko-
molyabb arányokat

öltött, a gyri várban
elhelyezett katonasá-
got küldték ki a rend
helyreállítására. Fe-
kete István védi az

érkez sereg hírére

megszöktek, mire az

Ostfi-Asszonyfára ér-

kezcsászáriak boszu-
jokat a védtelen kasté-

lyon töltötték, ostrom-
ágyukkal halomra
lve az egész épületet.

Bár az els felkelés

szánalmas véget ért,

a talajt elkészítette

arra, hogy Thököly
ügyét a vármegye rö-

vid id alatt minél ha-
tásosabban karolj a fel.

Az 1681-iki soproni

határozatai csak fokozták az

közül három érdekli a vár-

Tökóly második
felkelése.

országgylésnek a protestánsokra sérelmes

ingerültséget. Ezen országgylés határozatai

megyét közvetlenül

:

A 23. t.-cz. Stiria határának kiigazítására bizottságot küld ki Széchenyi
Pál püspök, Eszterházy Pál, Draskovich János grófok, Telekessy István

prépost, Horváth János, Bácsmegyei Ferencz és Perneszy János Vas, Zala-

és Somogyvármegyék alispánjai személyében.

Az 54. t.-cz. a szombathelyiek azon panaszára, hogy gróf Széchenyi
György gyri püspök és kalocsai érsek ket, régi szabadalmaik daczára,

békés birtokukban akadályozza, ugyancsak bizottságot küld ki.

Az 55. t.-cz. az rségiekrl szól, kiket ezen t.-cz. a Batthyány-család

j obbágyainak igyekszik feltüntetni, pedig ezen eredetileg kiváltságos viszony-

ban álló rállók épen ezen idben jutottak egész észrevétlenül Batthyány
Kristóf befolyása és földesurasága alá.

Thököly második (1682.) felkelését fényes siker koronázta : Kassa és

Fülek elfoglalása után az egész felvidék hatalmába került, a kuruczok eltt

az út egész Bécsig nyitva állott. Eszterházy nádor, Lipót rendíthetlen híve

a veszedelmet megakadályozandó, a dunántúli furakkal folytatott tanácskozás
után 1683. január 16-án küldte szét a védelmi utasítást, mely szerint a tö-

rökök és Thököly hadai ellen a vasvármegyei furak következ mennyiség
katonát állítanak ki

:

Batthyány Kristóf 200 lovas
Zichy István 50 „

Batthyány Ferencz 30 „

„ „ 50 gyalogos
Széchy Péter 25 lovas

Nádasdy István és Ferencz 10 „

10 gyalogos
Vasvár szombathelyi káptalan 10 „

10 lo™s
Vasmegye , 50 gyalogos
Batthyány Ádám 700 lovas
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A Kassán egybegylt rendek ezalatt Thököly részére a szükséges hadi

költséget megszavazták és, a szultán támogatását kikérenclk, a portához kül-

döttséget menesztettek, a felvidéki és erdélyi vármegyék pedig megkezdték

a fegyverkezést.

A hadikészüldésekre a bécsi kormány is mozgósításhoz látott.

Míg lotharingiai Károly herezeg 32.000 emberbl álló seregével Köp-
csénynél táborozott, Batthyány Kristóf és Ádám grófok vezérlete alatt mintegy
6000 fnyi sereg Gyr és Körmend közt április havában a Rába folyó bal-

partját szállotta meg.
Kara Musztafa nagyvezér, elbizakodott, dícsvágyó férfiú, Bécs elfoglalá-

sát tzvén ki feladatául, 230.000 fnyi hadával betört Magyarországba. Június
15-én már Dárdánál
állott, honnan kiált-

ványt bocsátott ki

Thököly érdekében,
majd ennek küldöttsé-

gét fogadva, Thököly
kuruczainak vezetése

alatt a török portyá-
zok Somogy és Zala-
vármegyéket árasz-

tották el.

A kuruczok kö-
zeledtére Batthyány
Ádám, a kire a kör-
mendi Rába-híd ri-
zete volt bízva, sere-

geit visszavonta, ma-
ga pedig Német-Uj-
várba vonult.

A vármegye ne-
messége nem hajlott

a nádor felhívására

:

húzták, halasztották

a felkelés kiállítását,

míg végre az alispá-

nok vezérlete alatt a

nemesi felkelés aRába
átjáróinak rizetére
indult.

A török csapatok
ezalatt feltartóztatla-

nul vonultak Vas és

Veszprémvármegyé-
ken át és közben Kemenesalján negyven falut felégettek. Lotharingiai Károly
herezeg seregét a Dunán átszorítva, a nagyvezér július 12-én Magyar-Óvárnál,
18-án pedig már az ausztriai széleken táborozott.

A vármegyék egymásután hódolnak meg Thököly zászlója eltt. Pápa
július 7-én kaput nyit Barkóczy Ferencz grófnak, Thököly kommisszáriusá-
nak, mire a volt várnagy utján Sopront is felhívja csatlakozásra, maga pedig
Vasmegyébe jön, hogy az itteni furakat a felkelésre megnyerje.

Barkóczy küldetése reményen felül sikerült. Egymás után lesznek Thököly
híveivé : Draskovich Miklós, a sárvári vár ura, Batthyány Kristóf és Ádám
grófok, Erddy György gróf, Nádasdy Ferencz, István és Tamás (a kivégzett

országbíró fiai) és Széchy Péter. Példájukat csakhamar követi a nemesség
is ; közte Bezerédj István, Dömölky András, Káldy Péter, Sibrik János,
salamonfai Rátky Gáspár és Boldizsár, Szalay Pál. A városok közül Szom-
bathely tzi ki legelbb a felkelk zászlóját.

Á megrémült Kszeg, hogy egyelre nagyobb bajtól szabaduljon, Bar-
kóczy seregének élelmezését vállalja el, a jezsuiták és más császári érzel miiek,

GRÓF ERDDY GYÖRGY.
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látván a helyzet tarthatatlanságát, Ausztriába menekülnek, azonban út-

közben Batthyány kuraczai által alaposan kifosztatnak.

Július 19-én Kszeg is meghódol Nagy Ferenez, Thököly bzitosa eltt

s ezzel egész Vasvármegye Thököly híveinek hatalmába jutott. Egymásután

szállítanak élelmet a bécsi török táborba július 29-én Draskovich, a szombat-

helyiek, majd a kszegiek, végül aug. 7-én aBatthyányak is.

Mig Thököly seregei, Szálai Pál vezérlete alatt, a várakban telepednek

meg, addig Nagy Ferenez kuruez csapata a Lapincs folyó vidékére vonul
és, miután Batthyány Kristóf által a németujvári várba hirdetett általános

felkelés következtében serege számban gyarapodott, a folyó túlpartján tanyázó
stájer hadat egy merész támadással visszaszorítván, Stájerországba tett por-

tyázó kirándulást.

Az események .azonban

két hét alatt óriási fordulatot

vettek. Bécs városának Sobi-

esky által történt felmentésé-

vel a Thököly-felkelés ügye

egy csapással megsemmisült.

A nagyvezír eszeveszett futás-

sal keresett menedéket s el-

hada már másnap a Rábczá-

nál volt.

A nyomában száguldozó

császári seregek eltt egymás-

után hódolnak meg Thököly

leghbb emberei s a felkelés

legfbb támaszai. Szeptember

27-ikén Kszeg fogad be csá-

szári rséget ; egymásután hó-

dolnak meg Draskovich, aki

Bécs felmentésének hírére sár-

vári várába zárkózott, a Bat-

thyányak, Nádasdyak, Széchy

Péter, míg a többi felkelk

nagyrészt bebörtönöztettek.

AzEszterházy közbenjárá-

sára 1684. jan. 12-én hirdetett

közbocsánatra, a köznemesség

nagyrésze is Lipót hségére tér, a vármegye pedig, látva, hogy a bécsi udvar

komolyan foglalkozik a török Jciveretésének tervével, áldozatkészségét most sem

tagadja meg és 1684. év végén 100 gyalogost és 100 lovast állított ki. F-
uraink, közte Batthyány Ádám és Kristóf, vetekedve vesznek részt a

törökök kiverésében.

A török kizetése után azonban nem kisebb baj érte a vármegyét a

zsoldos katonaság pusztításai révén. Különösen Heister hadai adtak okot

panaszra. Hiába kérte a vármegye 1686. április 18-ikán kelt feliratával

a zsoldos hadsereg elvitelét, az még az elírt hat havi beszállásolási idn
túl is Vasmegyében maradt. Buda bevétele után Rabattá jött seregével téli

szállásra Vasmegyébe, de ezek sem viselték magokat jobban, mirl a

surányiak panasz-levele tanúskodik.
*

Alig rázta le a nemzet a török igát, 1703-ban ismét fegyverben állott,

ii. uak.xv.y Fc- ^ //. Rákóczii Ferenez által kibontott zászlókat ez év szén az egész fel-

GRÓF KÁROLYI SÁNDOR.

A törökök ki-

zése.
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vidéken gyzelem koszorúzta; vezére, Károlyi Sándor, karácsonykor már
Marcheggnél táborozott.

Vasmegyében mindazonáltal semmiféle mozgalom sem volt észlelhet,

csak midn Károlyi Sándor 1704. újév napján a somorjai táborba érkezett,

a Bezerédjek (János, László és Sándor) meghívására, január 13-án Pápáról

hívta a nemességet fegyverbe és a sümegi értekezlet után Vasmegyében

is szervezkedett a felkelés.

Egyes kuruez kapitányok vezetése alatt száguldó kisebb lovas csapa-

tok eltt egymásután

nyitnak kaput Sár-

vár, Szombathely,

Körmend, Fels-

Lendva, majd Mura-

szombat, st még K-
szeg is meghódol.

Február elején,

mondhatni egész Vas-

vármegye kardcsapás

nélkül Károlyi Sán-

dor kezébe került s

míg a várak tornyán

„Istenért, hazáért és

a szabadságért" jeli-

gés zászlókat lenge-

tett a szél, addig a

vármegye nemessége

egész hévvel csatla-

kozott a felkeléshez

s Lipót hségében
egyedül Borostyánk

és Német-Ujvár vára

maradt meg Vasme-
gyében. A vár ura,

Batthyány Ádám,
csak rövid id eltt

halálozott meg, az uj

várúr, Batthyány Fe-

rencz pedig nem állott

egyik részre sem és

bár Károlyival sürüen

érintkezett, a felke-

lk ell menekül nemesek nála biztos védelemre találtak. A szalonaki vár,

mint Batthyány Ádám árváinak birtoka, semlegesnek nyilváníttattott.

Károlyi így jóformán az egész vármegye birtokában, a stájer határ-

szélek ellen Borostyánk, Szalunak és Szent-Gotthárd közti vonalon foglalt

állást. Heistei Sylbert, a dunántúli hadak vezére azonban az eddig elért sike-

rektl nem rettent vissza. Márczius 31-én kiáltványt bocsátott ki, melyben a

vármegyének lakosságát különféle fenyegetések árán szándékozott Pállfy

János gróf seregéhez való csatlakozásra rábírni és egyszersmind megkezdte
hadmveleteit, hogy Károlyi Sándor seregét minden oldalról körülvéve, meg-
semmisítse.

E ezélból a Herberstcin vezérlete alatt álló csapatok a stájer határszélekrl

HEYSTER SYLBERT.
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Vasmegyébe törtek és egész Szalonakig nyomultak elre, míg ifjabb Heister

gróf vezérlete alatt a Muraszombattal szemben lev Radkersburgnál 4000,
Fürstenfeldnél pedig 6000 lovas és gyalogosból álló had volt elszállá-

solva. Batthyány a németujvári várat helyezte biztonságba, maga a fvezér
Heister április 5-én Gyrbl Pápára vonult, Pálffy János gróf horvát bán
pedig délrl tört el. Ugy látszott, mintha az összes hadmveletek Vasme-
gyében összpontosulnának.

Károlyi ügyes fordulattal kikerülte a körülzárást, de a vármegye egé-
szen a császáriak hatalmába került.

A hadmveletek központja ezután a dunáninneni részre tétetvén át, Vas-
vármegye egy idre megszabadult a belháboruktól. Egyedül Kszeget tar-

totta császári rség megszállva.

Míg a szomolányi harcz után Károlyi Sándor Bécs környékét ejti rémü-
letbe, addig az imént kuruczczá lett Forgách Csepregen át Vasmegyébe voniút
be ismét és május 27-én már Lukácsházánál táborozott, innen azonban, a csá-

száriaktól üldözve, csakhamar Gyr felé tartott s Károlyit be sem várva,
18.000 fnyi serege Szemerénél Heister 11.000 rendes, begyakorolt hadával
megütközött.

Részint az ügyetlen vezetés, részint a tisztek járatlansága következ-
tében, a kuruczok június 19-én megverettek. Forgách, megmaradt
hadával Vathon átvonulva, a sárvári várban keresett menedéket. E hírre

Károlyi Sándor, mint a villám csapott Ausztria határáról Vasmegyébe.
Június 20-án háromezer huszárjával Sopronon átvonulva, másnap már Sár-
várra ért; éppen jókor, hogy a Forgách ellen felizgatott tiszteket, a kik a
szemere-koronczói csatavesztést árulásnak tulajdonították, lecsillapítsa. így
Forgách csakhamar vörös és zöld kopjás hadát rendbehozva, Sárvárról Kapu-
vár felé tartott.

Eközben az elpártolt Hevenyessy János és Erddy Sándor gróf buz-
dítására, Rabattá János gráczi várnagy 2 gyalog- és egy lovasezredével
Heister hadához csatlakozandó, Fürstenfeldrl betört Vasmegyébe. Szent-Gott-
hárdon megpihent és a környéket kezdte sarczolni.

Károlyi errl érte-

sülvén, hogy a koronczói

veszteség folytán a kurucz
fegyvereken ejtett csorbát

kiköszörülje, de különösen,

nehogy a stájer sereg el-
nyomulása esetén két tz
közzé szoríttassék

,
gyors

támadásra határozta el ma-
gát. Míg Kszegrl rendelt

mozsarakkal Sárvárt

helyezi biztonságba, addig
nagyrészt lovasokból álló, a

legvitézebb tisztek, mint

:

Gencsy Zsigmond, Ébeczky
István, Ilosvay Imre (Dé-
nes), Mihályffy Ferencz,

Török Péter, Pikó Dömötör
vezetése alatt álló seregével

egy nap alatt a Rába völ-

gyén, a Szent Gotthárd
elttfekv Nagyfalváig szá-

guldott s ott az éj homá-
lyában tábort ütött.

A kifáradt katonák így

új erre kelvén, július 7-éu

heves rohammal támadnak
Rabattá seregére. A terep

gróf pálffy jAnos. éppen kedvez volt lovas-
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támadásra. A falut féloldalt környez erdfedte dombokról száguldó kurucz
lovasság ell a gyalogság az els sortz után meghátrál s mire meglepetésük-
bl magukhoz térnek, minden oldalról körül vannak véve. A kuruezok
kardcsapása ell csakhamar nagy veszteséggel megszalad az egész stájer
had és maga Rabattá is csak nagy nehezen menekül meg. 1800-an estek
el, 555-öt pedig a kuruezok fogtak el, ezenkívül 14 zászló, 6 ágyú és 20
hordó lpor jutott a gyzk kezébe. Károlyi Sándor a nyert zsákmánynyal
Szent-Gotthárdra vonult, innen azonban csakhamar a Monyorókerékre me-
nekült Erddyt és Hevenyessyt keresi fel, honnan Vörösvárra megy és
mindkét várat meghódítja.

A jánosházi értekezlet után Károlyi ismét a határszéleken foglal
állást s még e hó 28-ika eltt betört Stiriába. Ezalatt a szövetséges franczia-
bajor seregeken ara-

tott diadal után, Heis-
ter nyugodtan fogott

a felkelés leveréséhez.

Els sorban a Vasme-
gyébe n táborozó ku-
rucz seregei szándé-
kozott megsemmisí-
teni s e végbl Ná-
dasdy Ferencznek, a

Lefejezett országbíró

fiának vezérlete alatt

1óU0 fnyi sereget

Pozsonyból Kapuvá-
ron át augusztus 4-én
Szombathelyre, majd
innen Sárvárra ren-

delt, maga pedig
augusztus 21-én K-
szeg meghódítása

után szintén Sárvárra
ment.

Károlyi Sándor
e túlnyomó had ellen

ügyes fordulattal meg-
hátrált, mire Heister
1 üldözend, csak-
hamar Pápára vonult,

Nádasdytpedig Szent-
Gotthárdra rendelte, hogy a környéken szétszórt kuruez-csapatokat szétverje.

•Draskovich ezalatt 300 lovas- és 700 gyalogosból álló csajtatával a Murán
átkeli és, a Rakiesány és a Muraszombat közt portyázó kuruezokat szétverve,
bevonult Muraszombatra.

Heister, a kuruezok beütései ellen Vasvármegyéi biztosítandó, több várat,

köztük Köszead, Körmendéi és Sárvári rséggel ersítette meg, majd
augusztus 25-én közbocsánatot hirdetett azon leltétellel, hogy minden nemes
erszényébl ö0 frtot fizessen.

De ezzel épp az ellenkezjét érte el annak, amit akart. A nemesség,
féltékenyen rzött jogait látván megtámadva, még jobban ragaszkodott a fel-

kelkhöz és az 170Ö. év szén ismét gyzelem kisérte a kurucz fegyvereket.
Noha Károlyi a Dunántúlról teljesen kiszoríttatott és a vármegye minde-
nütt császári rséggel volt megszállva, mégsem tudták megakadályozni a
kurucz beütéseket.

Károlyi 170á. február 4-én átkelvén a Dunán, a Bercsényi ezred vak-
mer rnagyának, Beleznay Jánosnak vezérlete alatl egy portyázó csapatol
küldn Mosonyon át Vasmegyébe. Ezek bekalandozták Rohonczot és Szom-
bathelyt, ez utóbbi helyen elfogták a Labanez érzelm szentgyörgyi Horváth
Zsigmond alispánt, a kit magokkal vittek Károlyihoz a pandorfi táborba.

OROF BATTHYÁNY A HAM.

Magyarorszi éi és Városai; Vasvármegye. ::i
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Károlyi most Ibrányi vezérlete alatt egy 3500 emberbl álló dandárt
küldött Zalába, Pállfy ellen. Ibrányi már nem küzdött szerencsével, mert
Pállfy Jánosházánál ápril 1-je körül dandárát birtelen meglepte, heves küz-
delem közepett a parancsnok elesett, a többi tisztek pedig a vert haddal a
Bakony rengetegeiben kerestek menedéket, hogy onnan alkalomadtán ismét
eltörjenek.

Lipót halálával Eszterházy vállalkozott a békeközvetít hálátlan

szerepére, de nem sok eredménynyel. Mindazonáltal a nyár folyamán neve-
zetesebb hadiesemény nem fordult el, mert, míg I. József hívei a trónvál-

tozás következtében beállott ügyekkel, addig a fölkelk a szécsényi gylés
elkészítésével voltak elfoglalva.

Bezerédj Imre, Rákóczy egyik vezére, a dunántúli felkelés lelke, Sa-
lamonfán október 9-én tartott esküvje után, melyet Eszterházy Gáspár

gróf stájer csapatai-

val sikertelenül töre-

kedett szétverni, egész

hévvel látottá Rába-
vonal védelmére. Czi-

ráky, Benk és Kis-
faludy bomladozó csa-

pataiknak kiegészíté-

sére Vasmegye terü-

letét jelölték ki. Kis-

faludy László novem-
ber 4-én csapataival

már Vasvármegyébe
ment, egyelre azon-
ban csak toborzás

czéljából.

E készüldések-
kel szemben a császá-

riak sem voltak tétle-

nek. Pállfy János gróf

Kszegen, Sárvárott,

Szombathelyt és Bo-
rostyánkn tartott

ers rséget, Heister

Hannibál gróf pedig
4—5 ezer fnyi stájer

és rácz hadával a ha-
társzélen táborozott.

Csakhamarmeg-
kezddött a küzdelem. Csáky Mihály, Balogh Ádám és Ebeczky István 20

zászlóaljjal megindultak a nagyszombati táborból. Míg Csáky a Répczé-
nek tartott és idközben a Gyr-Szent-Márton fell jöv Bottyánnal Sop-
ron alatt volt egyesülend, addig Balogh Ádám féloldalt kerülve, Kis-

faludy Györgygyei egyesült volna.

Bezerédj a ,Rába vonalat heves rohammal megnyitja a kuruczok részére,

mire a Balogh Ádám vezérlete alatt álló alsó had Kiss Gergely és Sándor
László csapataival egyesülve Rába-Hídvégnél a császáriakat visszaszorítja,

majd a Sopron fell érkez Csáky Mihálylyal együtt Bezerédjvel találkoznak.

Az ilykép egyesült kurucz sereg gyzedelmesen haladt elre. Míg Csáky
és Ebeczky Pállfyt foglalkoztatták, Török István pedig a Rába-vonalra ügyelt,

Bezerédj Imre saját, továbbá Kisfaludy György, Balogh Ádám, Sándor
László, Kis Gergely, Rétkcy György ezredeivel és a Sennyey, Sina-féle két

hajdu-ezreddel Sopron felé tartván, deczember 8-án Kszeg alá érkeztek.

Doppelstein császári kapitány, nyilván Jurisich példája lebegvén szeme
elli, a vár feladását kér követekel válasz helyett lelövette. A kurucz vezérek

e jogtalanságon felháborodva, a város ostromához fogtak és mivel ostrom-

szerekkel nem rendelkeztek, a két hajduezredet vezényelték ki, hogy létrákon

mászsza meg a várfalakat.

GRÓF STARHENBERG GUIDÓ.
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Doppestein el volt határozva, a várat a levégskig tartani, azonban a 8—9-e
közti éjjelen lángba borult a külváros, mire a polgárok annyira megijedtek,
hogy eme terv lehetetlenné vált. Már a második sikertelen roham után
Kisfaludy, az egész lovasságot leszállítva lovaikról, a falakhoz vezényli. A
harmadik rohamra a kuruczok a városba törtek ; Doppelstein 60 zsoldossal a
várba vonul, de már 10-én szabad elvonulás feltótele mellett feladja a várat.

Ezen ostromnál mintegy 200 katona ós 300 fegyveres polgár veszett
el, azonfelül 80 védtelen egyént a boszus kuruczok megöltek. Kszeg így
a kuruczoké lett, Kisfaludy György pedig a feltételhez híven Doppelsteint
és egynehány zsoldosát a podgyászával együtt, nehogy valami bántódásuk
legyen, egész Krichschlagig kisértette, mig a többi katonák a kuruczok közé
léptek.

Bottyán Kapuvár és Pápa elfoglalása után Vasmegyébe sietett, s az
elébe vonuló Pállfy János grófot elébb Sárvárra kergette, ez azonban innen
Kisfaludy közeledtére Szombathelyre vonult és 3000 fnyi gyalogságát a város-
fal körül helyezvén
el, lovasságával ké-
szült a kuruczokra
kitörni.

Bottyán Szom-
bathelyt kikerülve vá-
ratlanul a Szent-Gott-
hárd vidékén táborozó
Heister Hannibál se-

regére tört, a Kszeg-
rl száguldó Bezerédj-
lovasság 400 ráczot
levágott, a többi Sti-

riába szaladt, Heyster
pedig Szalonak vá-
rába menekült, hol a

Batthyány grófok tu-

lajdonát képez vá-
rak részére kiállított

oltalomlevél folytán
biztonságban érezte

magát.
E kudarcz hírére

Pállfy is kivonult
Szombathelyrl,

Bottyán pedig Boros-
tyánkt foglalta visz-

sza, majd onnan a ku-
ruczok Sopron ostro-

mához fogtak. Mire elérkezett az év utolsó napja, egész Vasvármegye ismét
a kuruczok kezébe került.

Ily helyzetben Vasvármegye szabadon nyilatkozott a confoederatio

mellett. Míg a kurucz tisztek eltt Szombathelyen mutatták be a városok
hódolatukat, addig Bercsényi felhívására január 17-én a kurucz sereg kiegé-
szítése czéljából, a megajánlott és már égetvé vált hadjutalék mutattatott
be és ebbl a Kisfaludy György-féle lovas és Cziráky László-féle gyalog-
ezredek egészíttettek ki. Csáky István gróf január havában Kszegen tartóz-

kodott, hogy a confocderált statusok vasmegyei gazdasági ügyeit rendezze s

e végbl egy gazdasági bizottságot alakított.

Ezen készüldések közepett a bécsi hadi tanács sem maradt tétlen s a

hadmveletek leginkább a vasmegyei kurucz hadak ellen irányultak, mert
ezek okozták gyakori beütéseikkel a legtöbb kárt Ausztriának.

A terv szerint Pállfy Bócs-Ujhelyrl 5—6000 fnyi badával útközben
Nádasdyval egyesülve, Szombathelyen át Körmend felé volt menend, a hol

31*

HEISTER ' HANNIBÁL.
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a Heister Hannibál alatt lev, Fürstenfeld fell eltör 3000 fnyi haddal
egyesült volna.

Pállfy János gróf vezérlete alatt Ebergényi báró és Montecuccoli csapata

márczius 18-án érkezett meg Kszegre s miután Nitzky János a várost

gyáván feladta, másnap már Szombathelyre vonult.

E közben a Heister és Draskovich János gróf vezérlete alatt álló horvát-

ráez csapatok is betörtek, de okulván az eddigi kudarczokon, nem mertek
elnyomulni, mire Pállfy, hogy az egyesülést lehetvé tegye, egész Körmendig
tört elre. Azonban a Rába vonalán gyülekez kurucz sereg elvette harczi

kedvét, mert márczius 24-én visszatért Szombathelyre, de még aznap fel-

szedte táborát. Kivonulása eltt a lakosaitól üresen hagyott várost 1 7 helyen
felgyújtva, útközben a falvakat tzzel-vassal pusztította. Közbe-közbe Beze-
rédj kuruczai által szorongattatva, Csepreg felé tartott. Válaszul Pállfy van-
dalizmusára, Forgách a Répcze mellékérl Kis Gergelyt küldte Stíriába

3000 emberrel. A nagyrészt vasmegyei fiuk aztán szülföldjük pusztítá-

sáért ugyanoly kegyetlenséggel egész Gráczig felégették a vidéket, bu-
sásan visszaadva a kölcsönt.

A hadvisel felek közt április 15-én létrejött ideiglenes, majd május
8-án kötött végleges fegyverszünet következtében a fegyverzaj egy idre
elnémult, de a meghiúsult béketárgyalások után július végén teljes er-
vel indult meg újra a küzdelem.

A béketárgyalások alatt a bécsi hadi tanács Starhenberg Guidó grófban
minden tekintetben alkalmas hadvezért talált, a ki els sorban a Dunántúl
visszaszerzését tzte ki feladatául.

Míg serege Sopronba tért, Fálffy Zalában pusztított vad, fegyelmezet-

len martalócz hadával, de Bottyán csapataitól üldözve, augusztus 4-én már
Szent-Gotthárdon találjuk s csakhamar Stíriába vonul vissza, katonáit pedig
Starhenberg seregébe osztja he, a ki ugyan nem sok hasznukat vette, mert
mintegy 1500-at csakhamar visszaküldött a Szerémségbe.

Starhenberg gyorsan tért hódított. Sopron és Gyr vidékén Bottyán
generálist foglalkoztatta s október 20-án már Kszegen is megjelentek el-
hadai, azonban ezeket a kuruczok visszaszorították.

A kurucz hadak figyelme ezáltal Vasvármegye éjszaki részére irányul-

ván, gróf Heister Hannibál akadálytalanul vonult le 2500 horvátból és németbl
álló hadával a Rába völgyén s így a kuruczok két tz közé szorultak.

E hírre Bottyán Bezerédjnek és Balogh Ádámnak, e két kiváló vitéz

ezredparancsnoknak, valamint az öreg Kisfaludynak meghagyta, hogy Heis-

tert minden áron tartóztassák fel, míg meg nem érkezik. Bezerédj és

Balogh, a vetélked atyafiak egész szenvedélyével törtek Heister seregére,

kivel november 5-én a Gyrvár és Egervár közti hegyes-völgyes területen

találkoztak. Az els ágyúszóra nagy gyorsasággal jelent meg Bottyán a harcz-

téren, mire a kurucz sereg Heister seregét tökéletesen bekerítette; Heister

seregének java a csatatéren maradt, csupán a vidék rejtekeivel ismers
6—700 rácz menekült meg, a többit lekaszabolták a kurucz lovasok. Oda-
veszett az osztrákok 6 ágyuja, 22 rácz és német zászló. Az egész tábori

készlet is a kuruczok kezébe került ; magát a vezért Bezerédj fogta el és

rántotta le a lováról.

Bezerédj a csata után még Stíriába tett egy portyázó kirándulást,

majd innen Szombathely felé vonult, mire Starhenberg hadával, bár a

megrongált falakat Ebergényi megersíttette s a polgárokat sánczásásra

kötelezte, még sem érezvén magát biztonságban, Kszegre vonult vissza,

hol Ebergényi báró 700 dragonyossal és 400 lovassal állomásozott.

Bezerédj közeledtének hírére a két vezér innen is jónak látta vissza-

vonulni. Berthóty Zsigmond vezetése alatt egy csapat kurucz a németujvári

várba is betört egy titkos alagúton át; itt 14 vasast levágott, onnan csak-

hamar Kszeg alá érkezett, majd innen 400 huszárral Kéthelynél ütközött

össze Ebergényi elhadával és 39 ló és néhány katona elvesztése árán sze-

rencsésen átvágta magát a labanczokon.

Ebergényi egy nagyobb sereg közeledtének hírére végleg visszavonult,

úgy, hogy karácsonyra egyedül Sárvár volt a. császáriak kezében, ezt azonban
kurucz gyalogság vette körül.
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Bottyán János a gyzelmeket követ (1707.) nyugalmat seregének
szervezésére fordítván, január havában fhadiszállását Szombathelyre tette

át, hol egész február 17-éig tartózkodott. Bezerédj ezalatt Kszegen állo-

másozott, a hol Andrássy is tartózkodott,

Rabutin a Balaton fell csakhamar elnyomulván, Bottyán a Vas-
megyében szétszórt kurucz csapatokat összevonta, Bezerédjt pedig Starhen-
berg feltartóztatására Urai-Ujfaluba rendelte. Starhenberg Sárvárig tört elre,
de Bezerédj ell a várban keresett menedéket.

Rabutin a csobánczi kudarcz után, a kuruczok támadásaitól folytonosan
zaklatva, Hosszu-Peresztegnél ismét betört Vasmegyébe. Balogh Ádám, Kis-
faludy László és Réthey a Sárvár és Csipkerek közt elhúzódó úgynevezett
..Farkaserdbe" vonulva, gyakori kitörésekkel fárasztották a seregeket.

Ebergényi a labanez-sereggel ezalatt kivonult Sárvárról, a Ság-hegy
tövéhez szállott és a kuruczok minden igyekezete daczára Rabutinnal
Hosszufalunál egyesült.

Márczius 9-én már Szombathelyre tette át Rabutin és Starhenberg
fhadiszállását s a fallal körülkerített városban tekintélyes hadat hagyva
bátra, 4000 fnyi seregükkel Sopronba távozlak.

A megye másik oldalán jobban kedvezett a szerencse a kurucz fegy-
vereknek. Nehem báró az elre haladó kurucz had ell felszedte táborát
és a Gyöngyös mellékén vonulva, június 5-én Kszegig hátrált. Miután a város
környékét elpusztította, a polgárokat megsarczolta, június 8-án tovább vonult
Sopron felé. Még az nap szállotta meg 60 lovassal pásztói Horváth István
kurucz kapitány Kszeget ; majd az oda érkez Bezerédj a polgárok kérel-
mére a nagyobb katonai beszállásolástól felmentette a várost. Ez elzékeny
bánásmód daczára azonban Kszeg ezután is csak labancz maradt.

Ebergényi Sopronban várta be Pálffyt, a ki hatalmas sereggel közel-
gett a felkelk leverésére. De Bottyán sem volt rest. Míg Vasvármegye
július 16-án tartott ülésében a felkel hadak kiegészítését rendelte el,

addig a Rába-hidakat helyezte védelembe. Kiss Gergelyt a Lapincs vidé-
kére rendelte, Bezerédj pedig július 19-én Ausztriába, majd Striába ütött

be s onnan gazdag zsákmánynyal tért vissza.

Rabutin és Pálffy közeledtére, Bottyán a Marczal-csatorna melletti

karakói vár sánczai mögé vonult; ágyúit a sánezok hosszában állította fel,

szemközt a gyalogság sorakozott.

Rabutin e biztos védelmi helyzetben nem merte megtámadni Bottyánt
és buszúját Pápa felégetésével töltvén ki, Pálffyt Gyr felé rendelte, maga
pedig Sárvár és Körmend felé tartott, hogy e két fontos várost élelemmel
lássa el, innen azonban hirtelen visszafordulva, szintén Gyr felé vonult.

Bezerédj, az alkalmat felhasználva, elbb Alsó-Ausztriát pusztította,

majd Sopronba tört és ott Ebergényi csapatait verte szét, szeptember 5-ére

pedig ismét kszegi fhadiszállására tért vissza.

Bottyán erélyes intézkedései következtében a Szombathelyre rendelt

mezei felkelés is mind nagyobb arányokat öltött, úgy, hogy az serege 7000,

a Bezerédj é r5000-rel növekedett. Ez uj, szabad zsákmányra összegylt ha-
dával Ausztriát és Stiriát pusztíloH.a Bezerédj, a ki azonban arra a
hírre, hogy Ebergényi Kszeg felé közeledik, csakhamar visszatért.

E hír ugyan nem bizonyult valónak, de a gyakori ausztriai beütése-
ket a bécsi haditanács végre is megsokalván, az egész felsmágyarországi
hadai Bottyán ellen vezérlé. E túler a knruezokat Sopronból csakhamar
kiszorította. Nádasdy Ferencz ezalatt szeptember 10-én egy rácz dandár-
ral Kszeg alá érkezett és els haragjában az eléje siet, hódolatát bemutató
bírót elfogatta. Bezerédj még idejében Szombathelyre ment, hogy itt Bottyán
seregéhez csatlakozzék; vele együtt a Csepreg fell eltör Starhenberg se-

regél szándékozott feltartóztatni. E helyett azonban Bottyán gyorsan a

Rába-vonal mögé vonult, Bezerédjt pedig a Kemenesaljára rendelte.

Starhenberg így akadálytalanul töri elre s miután Szombathelyt jól

megsarczolta, Sárvár felé tartott, de innen is csakhamar felkerekedett, mert az

árpási hídnál álló Bottyán 3500 fnyi gyalogságai megtámadni nem merte;
különbéi] is a legjobb esetben ez a karakói sánc/ok mögé vonult volna



228 Vasvármegye története.

vissza, így szeptember 14-én már a répczelaki kastélyban fogadja az

osztrák hadvezér a kszegiek hódolatát ; a küldöttséget Nádasdy segítségével

jól lehordta és onnan Kapuvár felé vonult.

Az osztrákok visszavonulását a kuruczok nem hagyták kihasználatla-

nul : Bezerédj Rumnál átkelt a Rábán és Kszeg felé tört, Bottyán
pedig Benkt a hajdúkkal Sárvár körülzárására rendelvén, miután Bezerédj-

vel egyesült, október 2-án Sopronmegyében, Német-Kereszturnái fényes

gyzelemmel zárta le ez évi kurucz-hadjáratát.

Még a hadjárat alatt támadt torzsalkodás következtében Bottyán,

miután a kuruez fegyvereknek annyi dicsséget szerzett és eldei mulasz-

tásait helyrepótolta, lemondott a dunántúli hadak parancsnokságáról. Helyét

Eszterházy Antal gróf foglalta el, melléje béri Balogh Ádám rendel-

tetett, kinek alakja ezután kezd mindinkább feltnni a kuruczhadak tör-

ténetében.

A beköszöntött tél a kiáradt folyókat megapasztotta s így a szükségessé

vált helyrség-változásokat és csapat-elhelyezéseket mihamarább eszközölni

kellett. November 8-án már Eszterházy Antal gróf táborkara és testrsége

is Kszegen volt.

Bezerédj egy bravúros támadással zárja le ez évi hadi tetteinek soro-

zatát. Ugyanis arra a hírre, hogy Pálffy 3000 német vasassal Sárvár felmen-

tésére közeleg, hirtelen betört Alsó-Ausztriába, mire Pálffy lemond Sárvár
felmentésérl és Sopron felé vonul, hogy a visszatér Bezerédjt elfogja (no-

vember 16). Mire azonban nehéz vasasai és társzekerei Patyig jutottak, a

fürge kuruez lovasság gazdag zsákmánynyal visszatérve, már Kszegen mu-
latott, Bezerédj seregét ezután a Kszeg és Szombathely közti falvakban
szállásolta el, mig táborkarával és két századdal Kszegre szállott.

A vármegye többi részét hasonlókép megszállották a kuruczok. Boros-
tyánknek, Szalónaknak és Német-Ujvárnak, a Batthyány-család várainak,

szemmel tartására Kisfaludy György ezredének fele rendeltetett, mig másik
fele Kiss Gergely ezredével a Lapincs folyó mellékére. A szintén császári

kézben lev Körmendre a Fodor és Moóri ezredek ügyeltek, míg a sárvári

ostromzárat Eszterházy dragonyosai és az Alsó-Patyon elhelyezett Benk
hajdú-ezred képezte.

így felkészülve köszöntött be az 1708. év. A tavaszon részint a

katonák kimerültsége, részjnt a zord idjárás folytán, mindkét fél vé-

delmi helyzetében maradt. Április 11-én híre terjedt, hogy a császáriak köze-

lednek, mire Bezerédj, nem érezvén seregét elég ersnek, kivonult Kszegrl.
A hír ez esetben sem bizonyult valónak, mert a császáriak élén Nádasdy
tábornok csak május 12-én tört Kszegre, honnan Bezerédj még idejében

kivonult, egyes visszamaradt kuruczok és a bevonuló vasasok között azon-
ban véres útezai harcz keletkezett, a kszegi polgárok pedig az ablakból

lövöldöztek az ellenségre. Rövid id múlva Heister tábornok is meg-
érkezett és, mig katonái a védtelen városban zsákmányoltak, addig maga
elfogatta Bezerédj Imrénét és Sopronba vitette. Bezerédj nem vesztette el

lélekjelenlétét. Hirtelen betört Sopronmegyébe és ott a Preini, a horvát és

a Nádasdy-féle ezredeket szétverte ; onnan Szombathelyre vonult vissza

Eszterházy Antal seregéhez, aki ez idtájt Devecserben táborozott és össze-

szedte azt a '800 hajdút, kiket a vármegye köteles volt kiállítani, de ebbl csak
500 érkezett meg. Ezekkel egyesülve, Kszeg ellen tört, Heistert egész Sop-
ronig üldözve és így Eszterházy Antal mintegy 12000 fnyi hadával egész

Sopronig vonulbatott elre, de a három oldalról közelg ellenség egyesülé-

sét megakadályozandó, ismét Rohoncz felé tért vissza,

A létrejött fegyverszünet következtében, ez év augusztus 1-tl egész a

következ év január végéig, a vármegye a további hadjáratoktól egyelre

megmenekült,

A trencséni vereség és Ócskay árulása következtében csüggedés szállotta

meg a kuruez hadakat ; a folytonos háború, a medd küzdelem elkedvetle-

nítette a vezéreket. így történt azután, hogy a dunántúli hadak vitéz dan-
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dárnokában, Bezerédjben az átpártolás eszméje fogamzott meg. Eddigi tör-

ténetíróink szerint erre önz nagyravágyása vitte, ámde végzetes tette

inkább a hitvesi szeretet kifolyásának tulajdonítható.

Mint fiatal házasnak neje császári fogságba került és két sikertelen tá-

madás után sem szabadíthatta meg. Rokonai közbenjárására Pállfy meg-
kezdette vele az alkudozásokat és miután ezek sikerre vezettek, Bezerédj
megígérte átpártolását, mire Pálffy 1800 lovast küldött Kszegre, hogy ne-
tán ellenálló ezredét ezekkel verhesse szét. Megelz napon azonban, hogy
a terv végrehajtatott volna, az összeesküvés kitudódott, mire szeptember
5-én a bozsoki táborból Horváth István aldandárnok egy ezred élén K-
szegre vágtatott és Kis Pál segítségével Bezerédj Imrét sógorával, Botka
Ádám alezredessel és Szegedy fstrázsamesterrel együtt elfogatta. Mig Kis
Pál a közelg császáriakat verte vissza, addig Bezerédj Imrét és társait

szekéren Vépre, majd onnan Vasvárra vitték, hol ideiglenesen elzárták, innen
pedig Sárospatakra küldték, hol életét a hóhér bárdja alatt fejezte be.

Bezerédj összeesküvése után Kszegrl a kuruczok kivonultak, onnan
Kisfaludy György dandárához Rohonczon és Eszterházynak Szécsényben

táborozó seregéhez osztattak be. Miután a szombathelyi vár a védelemre

alkalmatlan volt, a várfal lebontása határoztatott el és a kuruczok innen is

kivonultak.

Másrészt Heister Hannibál csere utján kiszabadulván fogságából, ismét

megkezdte mködését és november 9-én Patynál átkelvén a Rábán, seregének

egy részét Ikervárnak küldte, mig másik részévelRumnak tartott. Közbocsánatot

hirdet kiáltványaira az amúgy is elcsüggedt kurucz katonaság tömegesen

hazaszéledt, mig maga a békés nép között martalócz hadával mindenütt

csak félelmet idézve el, mint hódító táborozott a Rába mentén. De okiüva

az eddigi vereségeken, támadólag még a következ 1709. év tavaszán sem
mert fellépni, st utóbb egészen kivonult Vasvármegyébl.

Eszterházy Antal egy kurucz csapatot Szombathely és Kszeg közzé

rendelvén, ennek következtében a Jen fherczeg-féle és kurmainzi félezredek,

melyek ápril 6-án Kszegig nyomultak, nem mertek tovább menni, hanem
ismét visszatértek Sopronba. Eszterházy Antal e hóban még Szombathelyen

tartózkodott.

Az egész országban dühöng pestis következtében a még múlt év

nyarán kötött fegyverszünetet csak június végén váltotta fel a császáriak

betörése.

Heister tábornok a már eddig is használt vonalon június 25-én Patyra
érkezett, 29-én pedig már Rába-Kovácsiig nyomult elre, mig Schilling tá-

bornok Ólad fell tört Szombathelyre. A járvány által megtizedelt kurucz
had, e ketts túlervel szemben, a felkelés harczaiban annyiszor védelmet
nyújtó Rába vonal mögé húzódott.

Heister azonban ez egyszer komolyan hozzáfogott, hogy Vasmegyét a

kuruczoktól megtisztítsa. Mig seregét Nádasdyval Sárvárra rendelte, addig
Prayner tábornokot egy dandárral a Rába völgyén Körmend felé küldte,

hogy a Nehem vezérlete alatt Radkersburg fell jöv ráczokat „beljebb

segítse." Eszterházy Antal, aki június ^4-én Rába-Doroszlón volt, a Radkers-
burg fell betör Nehem tábornokkal szándékozott megütközni. Ezért So-
mogyi vezérlete alatt egy csapatot az elnyomuló Heister feltartóztatására

küldött, Balogh Ádám pedig 3 lovas ezreddel Prayner és Nehem egyesülését

volt megakadályozandó. Balogh Praynernek folyton a sarkában lévén, június

26-án vele Körmend körül meg is ütközött. A harcz eleinte nagyon kétes

volt, azonban Heister megjelenése, aki a fegyverropogásra Sárvárról Kör-
mendre vonult, eldöntötte a csatát, mire Balogh Ádám lovasai, magukat az

ellenségen keresztül vágva, szétfutottak.

Heister Körmendrl 10000 fnyi seregével pusztítva, rabolva Sárvárra
vonult, majd Szombathelyt szállotta meg. A megrémült városi tanács, hogy
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a gyz kedvében járjon, annak parancsára a városban tartózkodó knrncz
tisztek nejeit és családjait kiutasította. Heister, miután Körmendéi és Ho-
honczot, valamint Szombathelyt rséggel Látta el és közben a meg nem hó-
doltak jószágait felégette, július végén Sümeg várának ostromára vonult.

Eszterházy seregével elbb Sümegre, majd innen Nemes-Dömölkre
távozott, hogy megjelenése általa csügged Kemenesaljába új ert öntsön.
Balogh Ádám Telekesi Törökkel és Somogyival együtt Sopronmegyébe
tört be, onnan elbb a kszegi mezn intézett egy bravúros támadást (jú-

lius 24-én), majd innen Szombathelyre ütött s a várat felgyújtotta.

Eközben Heister árulás útján Sümeg birtokába jutott és ezzel a fel-

kelk minden reményüket e]vesztették. Eszterházy seregével szerencsésen
átjutott a Dunán ; Balogh Ádám ugyan egy ideig feltartotta még magát
a Bakony rengetegeiben, de serege "folyton fogyott és igy csakhamar kény-
telen volt is Eszterházyt követni.

1709. szén már rendes kurucz had nem volt Vasmegyében. Az aug-

7-én tartott vármegyei közgyülésben felolvastatott a királynak közbocsána-

-U>t hirdet leirata, egyszersmind a még létez kurucz csapatok üldözésére a

vármegye Zobothin dános alispán indítványára 106 katona felfogadását

indítványozta. Erre már nem volt nagy szükség, mert az egyes kurucz

ftisztek, mint Horváth Zsigmond, Kis Gergely és Török István, labanezokká

lettek, a nép pedig visszatért az eke szarvához, ügy látszott, mintha a föl-

kelés Vasmegyében végleg le volna verve.

A következ év tavaszán a még mindig lappangó pestis-járvány Szom-
bathely, Rohoncz és Kszegen még egyre szedte áldozatait, miért is Heister
seregének nagy részét Vasmegyébl kivonta.

A kuruezok a fenmaradt csapatokból lóOO lovast összeszedve, Palócsay
báró vezérlete alatt, július közepén a Dunán szerencsésen átkülditek, hogy
a- Bakony védelme alatt elnyomulva, alkalmas pillanatban Alsó-Ausztria
határára törjenek.

Palócsay megbetegedvén, a vezérlet béri Balogh Ádámra szállt. Id-
közben 3000-re felszaporodott dandárával, köztük a kurucz világ daliái,

mint Borbély Gáspár, Sándor Ferencz, Peth György és Terstyánszky
István, sikerült is neki egész Sopronig elnyomulni, de a császáriak, nehogy
Bécs felé törjön, seregét félkörben körülvették; elbb a Pápa fell elnyo-
muló Schilling, majd Salamonfánál (szeptember 26-án) Nádasdy Ferencz
császári tábornok szalasztotta, meg, mire Balogh Ádám Ikervárnál a még
fenmaradt seregét összeszedve, Kszegre vonult. A város nem szívesen
látta a kurucz menekülteket, bár Balogh Ádám biztosította a polgárokat
békés szándékáról, mindazáltal kifáradt hadának megszállását sem engedték
meg, st egy többnyire mesterlegényekbl álló csapat a kuruezokat a ro-

honezi út végén megtámadta s egy zászlót vett el tlük, majd az elvonuló

hadra a házakból lövöldöztek, mire a boszús kurucz vezér a várost több
helyen felgyújtatta. Az nap nagy szél levén, csak növelte a tüzet, mely a

város végén lev szénával telt raktáraktól csakhamar az egész városra ki-

terjedt és pár ház kivételével, egész Kszeg városát elhamvasztotta. A Fal-
kenheyn gróf parancsnoksága alatt álló vár azonban sértetlen maradt,

Balogh Ádám sietve elvonult a füstölg városból, innen elbb a Ba-
konyban keresett menedéket, majd a Tolnamegyében Vörösmartnál tervezett

átkeíés alkalmával október 29-én elfogatott és késbb lefejeztetett.

Ez volt a kurucz hadjárat végepizódja Vasvármegyében.

VASVÁRMEGYE A XVIII. SZÁZADBAN.

szatmári béke. A szatmári békével iij korszak kezddik a vármegye történetében. A
hosszas török háborúk, majd a kuruczfölkelés lezajlása után az egész

Beireformok. ország érezte a bébreformolc szükségét.

E czélból III. Károly még 1710-ben népösszeirást rendelt el, sajnos

azonban, errl semmi adat sem maradt reánk Vasmegyét illetleg, ellenben
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az 1720-iki összeírás ada-
tai b tájékozást nyúj-
tanak a vármegye akkori

viszonyairól. Vasvárme-
gye négy összeíró járásra

oszlott

:

I Lékai uradalom.

II. Kemenesaljái ke-

rület.

III. Battyánfalvi (ra-

kicsáni), muraszombati, fels-

lendvai és dobrai uradalmak

a közbees nemes közsé-

gekkel.

IV. Körmendi, monyo-
rókeréki, vörösvári, pornói,

apátsági, némotujvári, sza-

lonaki, borostyánki ura-

dalmak.

E négy összeíró já-

rás összesen 616 hely-
séget foglalt magában ;

ebbl egy szabad királyi

város, 25 mezváros, 127

curiális és 464 jobbágy-
község, összesen 118,606
lakossal, közte 7775 volt

nemes. Az egész megyé-
ben adófelosztás tekin-

tetében 12,956 háztartás
Íratott össze; továbbá tf\^„l. . ,. C u. i

361V, porta, Kszeg ^"^tum Umitah
szabad királyi városban
10 s

/j porta.

Az 1715-iki ország-
gylésen elfogadott 91. t.-cz. értelmében a kereskedelem akadályául felállí-

tott temérdek harminczad-hivatalok eltöröltettek s a vármegye határszélén
csupán Polánczon, Radafalván, és Gyanafalván, továbbá Pinkafn szervcz-
tettek fharminczadhivatalok, megfelel számú fiókokkal.

III. Károly király reform-intézkedései a következ országgylésen (1728.)
még közelebbrl érdekelték a vármegyét.

Mindenekeltt a már a mohácsi vész óta húzódó stíriai határrendezés
nyer folytatást az ez évi 17. törvényczikkel, melynek keresztülvitelére gróf
Erddy Sándor fispán elnöklete alatt egy Nagy István alnádor, Zeke István
királyi Ítéltábla elnök, továbbá Vas, Zala és Somogymegyék alispánjaiból
álló bizottság küldetett ki.

Fontos szerep jutott a törvénykezésnek is. Ez évi 31. t.-cz. által szer-

vezett dunántúli területi tábla, mint elsfokú felébbviteli törvényszék, a vár-
megye területén Kszegen állíttatott fel, egyelre egy elnökkel és négy ülnök-
kel. Az uj bíróság ünnepélyes beiktatása kálóczi Sainovics Mátyás elnök-
lete alatt és nagy közönség jelenlétében 1724. április hó 29-én ment végbe.

E bíróság felállítása els sorban Kszeg város emelkedését mozdította
el, másrészt a vármegyében is hatalmas forgalmat létesített, miután a du-
nántúli résznek majdnem összes vármegyéire kiterjesztette mködését, de
leginkább az ügyvédek számát szaporította. Az 1769-iki összeírás 40 ügy-
védet (köztük több uradalmi ügyész) talált Vasmegyében. A kerületi tábla
az 1723-iki törvényczikk által szabályzóit mködését egész 1785. november
17-ig folytatta.

A vármegye az állandó katonaság felállítása következtében szükségessé
vált épületekrl sem feledkezett meg. Szombathelyen a katonai parancsnok-
ság részére szállást építtetett 1732-ben, mely „stab-ház" elnevezés alatt

VASMEGYE! KORONAÖKZÖ BANDERISTA 1790-BEN.
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Mária
Terézia.

Inszurrekczió.

késbb alispáni lakásul

szolgált, most pedig tel-

kén az igazságügyi pa-

lota épült.

III. Károly halálá-

val vészfelhk tornyo-

sultak Mária Terézia

trónja fölé. Míg a szom-

széd fejedelmek külön-

féle czímen igyekeztek

az ifjú fejedelemn tar-

tományaiból minél na-

gyobb részt kiszakítani,

addig az ország rendéi

az 1741. május 14-ére

hirdetett országgylésre

különféle sérelmekkel

keltek útra. A szeptem-

ber 11-iki országgylé-

sen, melyen Vasvárme-

gyét Rosty István alis-

pán és Szvetich József

képviselték, váratlan for-

dulat állott be. A po-

zsonyi vár termeiben a

királyni esdekl szó-

zatra elhangzott „vitám

et sanguinem pro rege

nostro Maria Teresia"

csakhamar Vasmegyében is tettekben nyilvánult,

Szeptember 25-én értesíti Rosty a vármegyét a nemesi fölkelés és

gyaloghad kiállítása tárgyában kiadott rendeletekrl. Az ugyanezen hó 30-án
megtartott vármegyei közgylés a fölkel nemesség vezéréül Draskovich
Ádám gróf tábornokot kérte fel. Ugyanezen ülésben megválasztatott a nemesi
fölkel sereg tisztikara is a következképpen

:

Ezredes : Rosty István alispán. Alezredes : Tallián József. rnagy : Niczky Ádám,
Kapitányok : Kiss Mihály, Nagy János, Bajáky Mihály, Ampruszter Mihály, Horváth András-

Póka Gábor, Fencsák János. Hadnagyok : Koltay László, Dancsovics Mihály, Lendvay

László, Bárdossy Ferencz, Csiba Mihály, Káldy György, Prosznyák János, Farkas Zsig-

mond. Zászlótartók: Vidos József, Gazdagh János, Horváth Boldizsár, Vörös Ferencz, Nagy-

Ádám, Balogh László, Eölbey Antal, Pállfy Ferencz és Simon Pál.

A nemesi fölkelésen kívül a vármegye 1322 portális lovast és, a tiszti

karral együtt, 1405 gyalogost állított ki, melyek rendes ezredbe osztattak be.

De a véráldozaton kivül az élelmezésrl sem feledkeztek meg : Kszegen
nagy tárház nyittatott meg s Vasvármegye azon megyék közé tartozott,

melyek a legtöbb gabonát és zabot ajánlották fel.

1742. január 2-án, csikorgó téli napon tartott megyei közgylésben,
végkép megalakult a nemesi fölkel sereg, kibontotta a zászlókat, hogy
azokat dicsséges harcz után becsülettel hozza vissza.

Az ez évben kötött boroszlói béke után hazaszéledt a fölkel sereg,

az inszurrekczió feloszlása után is szolgálni óhajtók pedig az Eszterházy-
ezredbe osztattak be.

1744-ben újból fegyverbe szólíttatván a nemesség, a vármegye a szep-

temberi lusztrum szerint, ezúttal 869 embert állított ki. Az ez évi hadjárat-

ban kiváló helyet foglal el Batthyány Károly gróf, a késbbi herczeg, a ki

VASMEGYEI 1NSZURRGENS 1797- BOL.
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Nemes testrsé"

Uj megyei
székház.

12,000 fnyi, nagyrészt vasmegyeiekbl álló hadával 6 hétig magára ha-

gyatva, védte Csehország határát azon kor leghíresebb hadvezére II. Fri-

gyes ellen.

Az 1751-iki országgylés a stíriai országhatár kiigazítására egy ujabb Határparitás,

bizottságot küldött ki, Batthyány Ádám gróf elnöklete alatt. Tagjai voltak :

Erddy Miklós gróf, Nagy Pál személynek, Kelcz Ádám ker. táblai ülnök,

Vas- és Zalamegyék alispánjai. Úgy látszik azonban, hogy ennek a bizott-

ságnak mködését sem koronázta siker, mert az 1764—65-iki országgylés
szintén küldött ki hasonló

ezélból egy bizottságot,

gróf Batthyány Imre elnök-

lete alatt.

A nemes testrség

felállításához a vármegye

a kanczelláriától 1760.

márczius 1-én leérkezett

körrendeletre 4000, Kszeg
városa 150 forinttal járult.

A fegyverzaj elné-

multával a vármegye bel-

ügyeinek intézéséhez fo-

gott. 1771. május 6-án meg-

tartott közgylésében uj

székház építését határozta

el. Ez ügy a helytartó-

tanács kifogásai miatt csak

1774-ben jutott a megvaló-

sulás stádiumába, míglen

serény munka után 1779-

ben az uj székház készen

állott.

Mária Teréziának egy-

házi téren tett intézkedései

közül Vasvármegyét köze-

lebbrl a szombathelyi püs-

pöTcség felállítása érdekli.

Ez a püspökség 119 plébá-

niával a gyri és zágrábi

egyházmegyék területébl

hasíttatott ki, els ípász-

torává fels-szopori Szily János neveztetett ki, kinek ünnepélyes föl-

szentelése Szombathelyen augusztus 20-án ment végbe Batthyány József

bíboros herczegprimás által. A püspökség felállítása els sorban a vallás-

erkölcsi intézmények létesítését mozdította el, míg egyrészt Szombathely
fejldését hatalmasan elmozdította, addig a, vármegyének a gyri püs-

pökkel a földesúri jogok miatt támadt egyenetlenségei véget értek.

A bajor örökösödési háború újra fegyverbe szólította a vármegyét. Az Ba.j.> r háborúk.

országgylés által megszavazott 13,000 ujonczból Vasvármegyére 800, Kszeg-
városára 24 esett ; azonfelül a Batthyány" grófok 200 huszárt, Batthyány

Ádám 25 huszárt ajánlott fel. A készüldések közepett Teschenben 1779.

május 13-án megkötött béke véget vetett a háborúnak.

II. József a korona birtokába vétele után hozzá fogott nagy terve : az h. József.

32*

Szombathelyi
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egységes osztrák birodalom megvalósításához. Reformjait elször az egyházi

ügyekre terjesztette ki, a Mária Terézia által 1777-ben alapított szombat-

helyi papnevel-intézetet beszüntette és a feloszlatott szerzetes-rendek vagyo-

nából a plébániák számát szaporította, úgy hogy ez idben a szombathelyi

egyházmegyéhez tartozó plébániák száma 150-et tett ki.

Kataszter. A központosító törekvések sikere azonban els sorban az egész ország

ismeretétl fügött. II. József e czélból 1784. május elején kiadta a rendeletet

Magyarország felmérésére és a nép összeírására.

Az osztrák tartományok mintájára készített összeirási ívek ellen els
sorban Vasmegye szólalt fel s különösen a katonaság részvételét kifogásolták

az összeirási munkálatokban. Vasmegye október 25-én késznek nyilatkozott

az összeírás eszközlésére, csupán a nemesi jogok biztosítását kérte. II. József
azonban a vármegye felszólalásával mitsem tördve, kijelentette, hogy szükség
esetén az összeíráshoz fegyveres ert használ.

Erre a megye urai vették az ügyet kezükbe. Az összeírás 1785. már-
czius 1-ével indult meg s az augusztus 16-án megtartott közgylésbl már
alábbi kimutatás terjesztetett fel a helytartó- tanácshoz :

helység háztartás

I. Szombathelyi járás 119 7,258
II. Kemenesaljái „ 77 8,128

III Körmendi „ 91 6,092
IV. Tótsági „ 161 5,633

V. Németujvárí ... . . 106 7,488

VI. Kszegi .., ... . . . . . 101 8,108

Összesen . . . 656 42,706
~~

Birtokarány szerint 149,370 hold szántóföld, 43,056 kaszálórét és 35,474

kapásszll.
A porták száma Vasmegyében 301-et, Kszeg szabad királyi városában

10-et tett ki, vagyis az 1723-ik évi összeíráshoz képest öO^.-el, Kszegen
pedig 3A-del csökkent.

A lakosok összes száma Vasmegyében 183,212, Kszeg városában
4997 volt.

Német nyelv. Az ez évben kiadott német nyelv rendeletek még nagyobb forrongásba

hozták a vármegyét; Miklós Mátyás fels-eri szolgabíró ez ügyben kiadott

különben egészen jelentéktelen hirdetményét izgatásnak minsítette a

kanczellária s míg a szolgabíró ellen vizsgálat indult meg, addig Batthyány

Lajos grófot II. József a fispáni állástól felmenti és helyébe ez ügy
feljelentjét, Batthyány Miksa gróf szalonaki várurat nevezte ki.

Kerületi rendszer. A megyei rendszer sehogysem fért II. József reformjai keretébe s

különben is elég akadály gördült központosító törekvései elé, ezért 1785-ben

eltiltotta a közgylések tartását, egy sereg fispán letétele után az egész

országot tíz kerületre osztotta ; Vasvármegye az els vagyis gyri kerület-

hez osztatott, mely Gyry Ferencz gróf vezetése alatt állott.

A czentralisztikus rendszer azonban alig ért meg fél évtizedet. A siker-

telen török háború csak fokozta az ez ellen nyilvánult ingerültséget s a

magyar nemesség a porosz követ útján alkudozni kezdett a berlini udvarral.

Az általános zavar közepett 1790. január 28-án összes rendeleteit visszavonta

a „kalapos király".

Több sem kellett a vármegyének. Lázas sietséggel döntötték romba

II. József intézkedését, a házszámokat eltávolították, a felmérket záros

határid alatt kiutasították s az eddigi felmérési munkálatokat elégették.

Már márczius 2-án összegylnek ismét a vármegye karai és rendéi s a

régi vármegye visszaállításáról értesítik a kanczelláriát. Ápril 14-én Batthyányi
József gróf herczegprímás-fispán elnöklete alatt megtartott közgylésben

bandérium, elhatározta a vármegye, hogy a visszaszállított korona rzésére bandé-
riumot küld. A bandérium a következkbl állott:



I. Ferencz.
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Erddy Lajns gróf. Alezredesek : Rumy József, Malik Ferencz. Kapitányok : Skerlecz

József, Farkas László Káldy Antal. Segédtiszt : Zárka Károly. Alhadnagyok : Sághy Imre,

Grubits Simon, Kuún László, Darás János, Tevely János, Horváth Ferencz, Salamon

János, Ebergény József, Zombath Ignácz, Nagy József, Szabó László, Váczy Mihály, Babos

József, Vajda Imre, Szerdahelyi Ignácz, Laky Dávid, Cvitkovich Sándor, Kregár Péter,

Széli Kristóf, Szelestey Lajos, Hajós Tamás, Babos József, Kiírna Sándor, Káldy Péter,

Porpáczy Keresztély, Porpáczy József, Kernén Pál, Prosznyák József. Ezenkívül 16 lovász

2 tárogatós és 1 kovács.

Május 17-én ismét a megyeház termeiben találjuk a vármegye rendéit.

A herczeg Batthyány Lajos örökös fispán elnöklete alatt megtartott
ülésen a haza iránt való hségre megeskettették az összes jelenvoltakat, a
távollevket pedig annak záros hadárid alatt leend letételére felhívták s

az egybehívott országgylésre Boross Ferencz alispánt és Ebergényi Istvánt

küldték ki követekül.

A NEMZETI TÖREKVÉSEK KORA.

Az idközben összeült országgylés hazánk alkotmányát emlékezetes

törvényekkel biztosítván, 6000 újonczot szavazott meg, melybl Vasmegyére Ref
°vSek.

rek

266, Kszeg városára 8 vettetett ki. Még az ezen országgylés alatt kelet-

kezett reform-törekvések a franczia foradalom hatása alatt csakhamar na-

gyobb hullámokat vetettek.

Az ezen mozgalom közepett támadt Martinovics-féle összeesküvés a vár- ^sszSífvIf
e

megyét sem hagyta érintetlenül.

Martinovics apátnak összeesküv társulatához sikerült megnyerni a

Kszegen tartózkodó Sigray Jakab gróf kerületi táblabírót, a kit a társulat

egyik igazgatójává választották. Sigray gróf tulajdonkép a társulat vég-
czéljával nem is volt tisztában, de hízelgett hiúságának a kitüntetés és

csakhamar hozzáfogott, hogy a vármegyében az új eszméknek híveket sze-

rezzen. Bevonta a társaságba Brehm János rohonczi seborvost, Rosty János
táblai jegyzt, majd ennek testvérét, Rosty Pál földbirtokost és Szabó Imre
körmendi plébánost.

Az összeesküvés nem volt hosszú élet. Még meg sem kezdhette
jóformán mködését, midn Martinovicsot 1794. augusztus 1-én elfogták.

E hírre Sigray gróf menekült, de a határon feltartóztatták és a vár-

megye alispánja elé vitték, a ki futár által értesítette a nádort. Budáról
leérkezett egy császári kapitány, a ki a megye tiltakozása daczára Sigray
grófot csel útján Bécsbe vitte.

Bécsben történt kihallgatásuk után, a megyék felirataira az összeesküvk
pere a királyi táblához tétetett át. A deczember elején megkezdett tárgyalás

alatt csakhamar elfogattak az összeesküvés többi vasmegyei tagjai is ; de
köztük Szabó körmendi plébános az els szembesítés alkalmával tisztázta

magát, mire ugy t, mint Rosty Jánost, Rosty Pált és Brehm Jánost a ki-

rályi tábla felmentette. A hétszemélyes tábla már nem volt ennyire elnéz.
Sigray grófot halálra Ítélték, mely ítélet rajta május 20-án (1796.) a Vér-
mezn végre is hajtatott. Brehm János és Rosty János pedig Brünnbe
szállíttattak, honnan csak 1799. június 22-ikén szabadultak ki és csupán
Szabót mentették fel,

Az összeesküvés elnyomása után a megindult reform-mozgalmak

elnémultak, e helyett az 1798-tól tartó franczia hadjáratok ujabb és ujabb '

ranc
r

*'

t

a
k
adjá"

áldozatot kívántak a vármegyétl. 1796-ban csupán a hadi segély megaján-

lása végett összehívott országgylésre Vajda Antal alispán és Hertelendy

János fszolgabíró küldettek követekül.

A francziák elleni háborúban a vármegye közönsége áldozatkészségének
nem egyszer adta fényes tanújelét. Az országgylés által megszavazott
50,000 újonczból Vasmegyére 1630, Kszeg városára 40 esett, ezenkívül a
hadsereg élelmezéséhez 46,000 pozsonyi mér gabonát, 60,000 mér zabot
természetben, 62,720 mér gabonát, 110,328 mér zabot pénzben ajánlott

meg, ezenkívül 906 vágómarhát, 543 lovat szolgáltatott.
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1797. évi nemesi 1797-ben újból kitört a háború s Napóleon a Lombardiában kivívott

diadalok után már-már Bécset fenyegette. Hogy az események készületlenül

ne találják az országot, I. Ferencz király általános nemesi felkelést rendelt

el, miért is április 19-ikén a szabad ég alatt megtartott közgylésben a vár-

megye rendéi a felkelés szervezéséhez fogtak.

A vármegye 6 század lovast állított fel. A tisztikar választás útján

a következkép alakúit meg

:

Ezredes : Batthyány Lajos berezeg. Alezredesek : Brddy Ferencz gróf, Vajda

Antal I. alispán. rnagy : Gulácsi Farkas László II. alispán Tiszteletbeli rnagy : Skerlecz

József. Kapitányok : Vajda Imre, Vidos Ignácz, Bezerédj Péter, Saly Károly, Selestey

József, Zelles György. Fhadnagyok : Kisfaludy György, Széli Kristóf, Szerdahelyi Ignácz,

Szabó Mihály, Tevely János, Tulok Dániel. Alhadnagyok : Boda József, Illósy Ferencz,

Vécsey István, Chernél György, Saly Antal, Farkas József. A gyalogság ezredesi' :

Szápáry Vincze gróf, alezredese : Szelestey János, rnagya : Békássy István.

A felkel nemességen kívül a vármegye belvédelme czéljából a nép
körébl 2000 gyalogost állított ki. Kszegen pedig tábori kórház állíttatott

fel. A dunáninneni és dunántúli nemesi inszurgensek elbb Vasváron meg
június 18-án Körmenden jöttek össze, a hol felettök szemlét tartottak. Innen
azonban csakhamar Szombathelyre vonultak s a közben érkez visszamaradt
tiszamenti felkelkkel együtt augusztus hóban 27 vármegye inszurrekeziója

táborozott a Szombathely melletti szanati mezn.
Augusztus 16-án maga I. Ferencz király nejével Szombathelyre érkez-

vén, az inszurrekezio felett szemlét tartott. József nádor vezérlete alatt összesen
98 század lovas és három zászlóalj gyalogos vonult el a királyi vendégek eltt.

Még mieltt a hareztérre mentek volna, létrejött a eampoformioi béke,
minek következtében az inszurrekeziot a deczembor 16-án kelt királyi leirat

feloszlatta s a felkel nemesség így félesztendi táborozás után visszatért házi
tzhelyeihez.

A folyton tartó franczia háború folytán 1802-ben hadi segély meg-
szavazása végett összehívott országgylésre a vármegye követekül Vajda

Antal alispánt és Káldy Sándort küldte.

Ezen országgylésen az adókivetés eszközlése czéljából a vármegye

portáinak számát 301-rl 262-re szállították le, ugyancsak az ez évi ország-

gylés Iíerzán Ferencz gróf szombathelyi püspök elnöklete alatt a stíriai

határrendezés czéljából bizottságot küldött ki, melynek tagjai voltak : Festetich

Imre gróf, Ebergényi István, ker. táblai ülnök, Boronkay József, Vas- és

Zalavármegyék alispánja,
*

Az 1807- iki országgylés, hasonlóan a két év elttihez (1805.) csupán

adót és újonezot ajánlott meg. Éz országgylésen a vármegye követei,

Lada Ignácz és Bezerédj György, ellenzése daczára a kormány által el-

terjesztett 12,000 újoncz megszavaztatott, ugyancsak ismét szóba került a

határigazgatás ügye s az újból kiküldött bizottság elnökévé Somogyi Lipót

szombathelyi püspök rendeltetett.

A következ évi országgylésen Lada Ignácz helyét Vajda Antal

foglalja el. Spanyolország Icaiázása után Napóleon mindinkább fenyegetleg

lépett fel az ország ellen. Az országgylés ezúttal a nemesi felkelési

határozta el. Csakhamar erélyesen megindult az inszurrekezio szervezése az

egész országban.

A deczember 19-én Széchenyi Ferencz adminisztrátor elnöklete alatt

megtartott közgylésben a vármegye közönsége a nemesek összeírásai és a

szemlén való megjelenést''! határozta el.

ujabb inszur- 1809. év ícbriiár 19-ikén I. Ferencz király ama kijelentésére, hogy a
rekezió '

béke tovább lenn nem tartható, Vajda Antal és Sigray József követek

egész hévvel karollak fel a felkelés ügyet. A kiküldött avató-bizottság

ernyedetlenl mködött úgy, hogy a márczius 3-án érkez József nádort
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Német-Gencsnél Batthyány gróf vezérlete alatt már egy felfegyverzett

nemes felkel-csapat fogadta, ugyancsak gróf Széchenyi adminisztrátor

jelentette, hogy 275 lovas és 2403 gyalogos felkel nemes áll rendelkezésre.

A nemesi felkelés pénztára 118,447 frt és 18 krral rendelkezett.

A május 1-ére összehívott közgylés már az egész nemesi inszurrekcziót

Szombathelyen találta s május 6-án a sereg Andrássy János tábornok ren-

delkezésére bízatott.

Napóleon ezalatt mindinkább közeledett Bécs felé és azt május 13-án

el is foglalta. E hírre a vármegye különböz községeiben elhelyezett inszur-

rekezió parancsot kapott az indulásra. Május 12-én indult Hosszú-Peresztegrl
a lovasság, 16-án pedig a gyalogság Erddy gróf ezredes parancsnok-
sága alatt.

János fherczeg, nem tudván megakadályozni az Olaszországból jöv
Ki igen és Napóleon egyesülését, Stíriából vert hadával a Rába völgyén át

egész Körmendig vonult vissza, mialatt EugenMura-Brukk és Bécs-Ujhelyen
át Sopronig nyomult elre, onnan pedig Kszegre érkezett.

Míg a gyri táborból küldött inszurgens zászlóaljak János fherczeg
elcsigázott seregének átvonulását fedezték, ennek megakadályozására Beau-
harnais Eugen a Colbert és Montbrunn-féle lovas ezredeket három ezer gya-
logossal a Rába felé indította, maga pedig fseregével Kszegen át, hol lázító

kiáltványokat osztott szét, június 8-án Szombathelyre és innen a Rába felé

tartott. Ezalatt Macdonald seregével mindenütt János fherczeg sarkában
vonult a Rába völgyén felfelé, mig végül június 9-ikén Körmendnél foglalt

állást, János fherczeg seregél bár elnyös helyzetben volt, a Rábán át

engedte kelni, maga pedig 8000 fnyi hadával toronyiránt, Pápa felé tartott,

hogy .János fherczegnek elébe vágjon.

Eugen alkirály eközben Szombathelyrl Sárvárra, majd Karakó felé

tartott. Június 10-ikén a karakói sánezok mögött felbukkant inszurgensek
útját állották seregének, mire másnap a francziák heves ágyúzás után kier-
szakolták az átkelést a Marczal-esatornán. Ezalatt János fherczeg, ahelyett,
liogy Karakónál az inszurrekezió segélyére sietett volna, szerencsésen keresztül

jutott a l'ranczia hadvonalon és 12-én Gyr alá érkezeti, a hol másnap este

már Eugen elrsei is felbukkanlak.
A kedveztlen kimenetel gyri csata után valóságos l'ranczia népván-

dorlás indult meg a. vármegyében; a francziák az osztrák foglyokal és

sajál sebesültjeikel Sárvárra, majd onnan Kszegre szállították.

Ezen átvonulás alatt Chasteler császári tábornok Granika felkel ezredesi

600 fbl álló felkel nemessel Kszegre kémszemlére küldte, míg Veigel
rnagy a Hohenlohe-lovasezred egy osztályával július 12-én Szombathelyen
vett állást, hogy az élelem szállítását a franczia hadsereg számára megaka-
dályozza, július 14-én pedig Kszegen termett, itt azonban egy franczia csapat

megtámadta, onnan kiverte és Kszeg várost megsarczolta.

A július 12-én Znaimban kötött fegyverszünet 2-ik pontja értelmében

Vasmegyének a Rába folyóig terjed része franczia uralom alá kerüli. Fr

Mig a vármegye közönsége július 24-ikén Narbonne tábornokhoz Gyrbe
küldöttséget menesztett, addig Ricce dandártábornok Pozsonyból a várme-
gyére kivetett 1.807.058 frank és 82 18

/M centimé hadisarcz lerovásának módo-
zatát közölte. Ezenfelül különféle felszerelési tárgyakat, vásznat, posztót és

jelentékeny mennyiség terményt követelt.

A wagrami ütközet után de Pully tábornok 1710 emberrel szállotta meg
Vasmegyét, hadosztályáltól a 28. számú ezred Szombathelyen, a 20. szánni
ezred Kszegen, a 23. számú ezred Körmenden szállásoltatott el.

Mig a vármegye Rábán innen cs része az óriási sarcz behajtásával volt

elfoglalva, addig az augusztus 28-ikára (Szombathely a francziák állal volt

megszállva) Kis-( 'zellben meglarloll megyegylés helyzete sem volt irigy-

lend, meri újabban 1200 újoncz követeltetett, azonfelül a hadsereg felszerelése

és a hadi segély megfizetésének kérdése is elég gondol adott az egybegylteknek.
A visszás állapotnak az október 14-én megkötött béke vetett véget.

A francziák november 20-ig kivonultak a, megszállott leni lel ékrl, ma-
gukkal vivén a kszegi kórházban ápolt 2000 sebesültel is.

Magyarország Vármegyéié Városai: VaBvármegyc. ''>'>

uir/ia uralom
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November 20-ikán János
fherczeg Körmendre tette ál

fhadiszállását.

A franczia sarcz-alapra

egybegylt és a békekötés
folytán feleslegessé vált ösz-

szeg pedigkésbb mint nemesi
pénztár kezeltetett.

I. Ferencz király novem-
ber 24-ikén kiadott rendele-
tével a felkelt nemességet
hazabocsájtván, ez deezember
közepén érkezett vissza Szom-
bathelyre s a következ év
(1810.) január 8-án megtar-
tott vármegyei közgylés után
szétoszlott.

Az 1811-iki eredmény-
telen országgylés szétoszlása

után a vármegye egyideig
tétlenségre volt kárhoztatva.

A kormány önkényesen vet el 1

ki ujabban 35,000 ujonczot,

majd a hadi adóknak ezüst
jános fherczeg. pénzben leend megfizetését

rendelte el.

Ezek a törvénytelen intézkedések azonban a vármegye ellenállásán meg-

törtek s az 1825. szeptember 11-re összehívott országgyléssel szebb kor

virradt az országra.

Magyarosítás. Még ez országgylés megnyitása eltt élénk mozgalom indult meg a

vármegyében a magyar nyelv terjesztése végett.

1820-ban sürgette a vármegye, hogy a tanítók az idegen ajkú iskolában

magyarul tanítsanak és ezeknek ösztönzésére egy, a mai napig fennálló

alapot létesített.

A magyar nyelv terjesztésére 1825-ben állandó bizottság létesült,

melynek elnöke Dienes Ferencz, jegyzje Szegedy Sándor volt. Az 1836-ik

évi november havi közgylésben hozott határozattal az idegen ajkú iskolák-

ban a vallásoktatást magyar nyelven rendelte megtartatni, a magyarul nem
tudó tanítókat magyarul tudó segéd tartására kötelezte, magyar nyelvtanok
írását határozta el, melynek nyomtatási költségeirl is gondoskodott ; a feleke-

zetek elöljáróit és a földesurakat a magyar nyelv felkarolására hívta fel.

Határozatba ment továbbá, hogy a vármegye köröz levelei ezentúl magyarul
állíttassanak ki, nyilvános feliratok, czímerek csak magyar felirattal engedé-
lyeztessenek ; czéh-levelek magyarul vagy magyar-német szöveggel adassanak
ki. Mind oly intézkedések, melyek egyaránt jellemzik a vármegye hazafias

és körültekint gondoskodását.
1825-1848. Az 1825—27-iki országgylésre a vármegye követül lomnitzai Skerletz

József kamarást és Nitzky János els alispánt küldötte. Ezen országgylés

iratai között a vármegye áldozatkészségének újabb tanujeleit találjuk fel.

Koronázási ajándék czímén a vármegye 262 portájára 2097, Kszeg város

portájára 80 arany vettetett ki, a nemes testrség részérc megajánlott száz

ezer forintból Vasmegyére 411)1 fit és 46 1

/2 ki'-, Kszeg városra 160 frt 6 á
/ (

kr.

esett, míg a megszavazott 28,000, majd 20,000 ujonez-jutalékhoz, a vármegye

761, illetve 544, Kszeg város 18, illetve 12 fvel járult.

Az országgylés feloszlásával a közviszonyok jobbra fordulása a, vár-

megye termeiben is kifejezést nyert. Batthyány Fülöp örökös fispán a

vármegye felszólítására I. Ferencz király, József nádor, valamint saját és
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atyjának arczképeit a vármegye közgylési terme számára lefesttette. Az
ünnepélyes leleplezés az 1830. május 1-én megtartott közgylésen meni

végbe.

A lengyel felkelés iránti rokonszenv sem hagyta közömbösen a vármegye

közönségét s június hó 1-én megtartott közgylésében elhatározta, hogy a

lengyelek érdekében feliratot intéz a koronához, a szeptember 8-ikára hirdetett

országgylésre pedig követekül Nitzky János els alispánt és Ebergényi

Benedeket küldötte ki.

Az országszerte dühöng kolera-járvány Vasmegyében aránylag nem
sok áldozatot szedett. Ennek oka, miként azt a vármegye a kir. kanczellá-

A DEÁK-PLATÁN RÁTÓTON.

riához intézeti feliratában kifejezte, Nitzky els alispáti czéltudatos mködé-
sének tulajdonítható. Egyébiránt a földesurak, köztük Batthyány Fülöp

herczeg, az óvintézkedések megtételében jó példával jártak elre.

Az 1832—36. országgylés, melyre Ebergényi Benedek és Nitzky János,

késbb Széli Imre küldettek követekül, els sorban a jobbágytelkek nagyságái

szabályozta, a mi a késbbi örökváltságnál irányadó lett.

Vasvármegyében a bels egész telki állomány egy holdban határóztatotl

meg, a kültelek tekintetében három osztály állíttatott fel; és pedig az els 18,

a második 20, a harmadik 22 holdban, a rétekre nézve; pedig, ha sarjút is ád,

6, ha keveset, 8, ha egyáltalán nem, 10 kaszálóban állapíttatott meg.
Az országgylés intézkedései a megyei életre közvetlen hatással voltak.

így az 1H32—36. III. t.-cz. alapján a vármegye közönsége november lí-ikén

megtartotl közgylésében magyar köriratú peesél használatát határozta el,

Jobbágyteikek
szabályozása.
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ezt azonban a helytartó-tanács nem hagyta jóvá, st a vármegye dorgá-

lásban is részesült.

Még ez év elején vette kezdetét a vármegye székházának kibvítése
;

az építkezés 1848-ra készült el teljesen.

Az országgylés berekesztése után elfogott Lovassy László, majd

Wesselényi és Kossuth ügyét is melegen felkarolta a vármegye közönsége.

Lovassy szabadon bocsátása érdekében még az 1836. évi szi közgylésen

intézett feliratot a királyhoz, Wesselényi Miklós báró és Kossuth Lajos

ügyét pedig 1837. július 3-án megtartott közgylésükben tárgyalták a vármegye

karai és rendéi. De e feliratoknak nem volt foganatjuk, st a Bécsbe ter-

vezett küldöttséget a helytartó-tanács visszarendelte.

Ily viszonyok közepett ejtettek meg 1839-ben a választások. Vasvár-

megye az 1840-iki országgylésre Zárka János alispánt és Bertha Antalt küldte

lel. Az ezen országgylésen kiváló szerepet vitt Deák Ferencz ünnepléséhez

a vármegye közönsége is csatlakozott, a június 30-ikán megtartott ország-

gylésbl Zalavármegye rendéihez lelkes hangon írt átiratban fejezve ki

tiszteletét nagynev követe iránt.

A következ országgylésre (1843), a vármegye követekül Tóth Lajosi és

Békássy Imrét küldte. Ez utóbbi különösen tevékeny részt vett a vitákban.

Az országgylés elején felszólalt a szent-gotthárdi apátságnak a szent-

keresztitl való elválasztása és a magyar rendhez való visszacsatolása iránt.

Az 1843. évi III. t.-cz. értelmében szükséges laktanyák és beszállásolási

helyek megállapításánál a vasmegyei követek e czélra legalkalmasabb helyi

Körmendet és Sárvárt ajánlották. Ez idtáj t rendszeres laktanya csak

Kszegen volt. A város egy ezredparancsnokság, egy osztály elhelyezésére

vállalkozott, azonfelül 300 hold térség gyakorlóteret ajánlott fel. A gyalog-

ság többi része a vármegye különböz helyein szállásoltatott el. Szombat-

helyen hadfogadóság, Némef-( Jenesen katonai kórház javasoltatott.

Ezen az országgylésen javaslatba, hozatott, hogy tíz huszárezred

Magyarországban helyeztessék el. Vasmegyére a 9-ik vol1 elirányozva s

törzshelyül a követek Körmendéi javasolták, míg állomáshelyükül Sárvárt,

Kszeget és Ikervárt.

Az országos pénztár létesítése czéljából megszavazott összegbl Vas-

megyére 212 porta után 8351 frt 33 krt, Kszeg városára 6 /ö porta után

2f>6 írt 4 krt vetettek ki, az országos ajándék czimén pedig a vármegye 11.400

forintot fizetett ezüstben.

Az 1847—48-iki utolsó rendi országgylésre Vasvármegye október 18-iki

közgylésében választotta meg követeit és megfelel utasításokkal látta el.

Követekül Szabó Miklós nagytehetség fiatal táblabíró és Vidos .József

választattak meg, az elbbi korán elhunyt, az utóbbi a szabadságharezban

fejtett ki élénk tevékenységet.

AZ 1848—49-IKI SZABADSÁGHARC/.

i848 .
Az 1848-iM márcziusi események hatása csakhamar Vasmegyére is ki-

terjedi. Már márczius i'J-ikén érkezett meg Batthyány miniszterelnök leirata,

melyben a vármegyét ideiglenes nemzetrség felállítására hívta fel. K-
szegen csakhamar szervezkedtek is és elsül a királyi tábla ügyvédei léptek

be az újonnan alakult nemzetrségbe, mely az április 9-iki zavargá-

sok alkalmával Preiszler Antal nyugalmazott kapitány vezérlete alall dere-

kasan megállta helyét. A nemzetrség csupán három havi kötelezettséggel,
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els sorban a bels

rend ós közbiztonság

védelmére állítattatotl

fel Vidos József ve-

zérlete alatt.

Az aldunai és

horvát mozgalmak el-

s hírére a magvai'
kormány május 16-án

kelt rendeletével

10 honvéd - zászlóalj

felállítását rendelte

el ; ezek közül a 7-ik

zászlóalj székhelyé-

ül Szombathelyi 1 z-
lek ki.

Szemére Bertalan

belügyminiszter leira-

tai a vármegye má-
jus 25-ikén megtar-
tott közgylésében

tárgyalta. Az önkén-
tes honvéd- zászlóalj

felállítására jelenté-

keny összeget szava-

zóit meg a nemesi
pénztárból , ezenfelül

a lakosságol adako-
zásra hívta fel, a

Szombathelyen meg-
tartandó toborzásra

pedig polgári bizto-

sul Sághy Mihályt je-

lölte ki.

A toborzás csak-

hamar a vármegye
fbb helyein, május
26-tól június 11-ig, a
legnagyobb gyorsasággal eszközöltetett.

Eközben a nemzetrség is teljesen felkészült, zászlójukat június 13-á

avatták fel Ikervárott, Batthyány Lajos grófné védnöksége alatt, s két na]

pal késbb mái' a 7-ik zászlóalj tisztikarát is kinevezték.

Alig állítatott fel a 7-ik zászlóalj, a vármegye június 19-iki közgyüh
seben, Vidos József indítványára, ujabb 3000 fnyi
zásái határozta el.

A képvisel-választások június 23-án általános

folytak le. Megválasztattak:

Szombathelyen : Horníth Uohlizsár, Kszegen : Bezerédj László, Sárvárott
és Kis-Czellen : Batthyány Lajos gróf miniszterelnök (Ez utóbbi kerületben

Batthyány lemondása folytán késbb Békássy Imre választatott meg.), Rum-
ban: Széli József, Körmenden: Hettyey Yincze, Muraszombaton: gróf Szá-
páry Antal. Szent-Gotthárdon : Szabadfy Sándor, Német-Újváron : Hetyey
[stván, Fels-Ern : Reiszig Alajos.

A horvátországi zavarok folytán elbb a vármegyében lev két század

gyalog-katonaság és a Miklós gsászár nev huszárezred els osztálya, utóbb
a Vídos-féle nemzetrsereg isaDrávához rendeltetett, a 7-ik zászlóalj pedig,

július 20-án kelt rendelettel, Veszprémbe helyeztetett át.

Jellasich készüldéseire Batthyány augusztus 15-én újból felhívta a vár-

megyét, hogy a haza határának védelmére egy uj önkéntes mozgó rseregei
állítson fel, a nemzetrség szervezésére pedig Széli József kir. biztosi küldte

VIDOS JÓZSEF.

önkéntes seresj tobor-

hadi-készüldések között
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ki. A vármegye augusztus 23-án megtartott közgylésében 3000 nemzet-
rt ajánlott meg; a kivetés Yidos alispán elnöklete alatt egy öttagú bizott-

ságra bízatott és a gyorsan összetoborzott nemzetrséget Pápára, Kosztolányi
Móricz táborába küldték.

Jellasieb e készüldések alatt, szeptember 1-én, beütött Magyarországba,
azonban a fváros környékén szenvedett kudarez után, csakhamar a Lajta
felé igyekezett.

Ezalatt Békássy Imre kormánybiztos erélyes intézkedései következté-
ben Szombathelynél hatalmas felkel csapat gylt össze, mely Móga tábornok
seregéhez csatlakozva, Jellasich ellen vonult, ki azonban szerencsésen elérvén

a határt, a 20,000 fnyi horvát határrséget, Teodorovics tábornok vezérlete

alatt, sorsára bízta, meghagyván, hogy Vas- és Zalavármegyéken keresztül

menjenek hazájukba, a hogy tudnak. Ez azonban nem ment oly könnyen,
mert Jellasich közeledtének hírére, mig Batthyány Sopronban szervezte a,

felkelést, addig Széli József és Reiszig Alajos kormánybiztosok Vasmegyé-
ben mködtek hasonló eredménynyel.

Tendorovich október hó 11-én már Horpácsnál állott, innen egy rna-
gyot kezesül küldött Kszegre, békés átvonulást kérve. Kszeg c kívánsá-

got nem tagadta meg, st az érkez horvátokat megvendégelte; mindazon-
által, az egyes horvát határrök rakonczátlankodásait meggátolandó, a hely-

beli nemzetrséget rendelték ki rségül. Ezalatt azonban Reiszig Alajos

népfelkeli egyesülvén a Vidos-féle felkel-csapattal, Szombathely és Mesz-
lény között félköralakban elnyomultak, mire a horvátok felkerekedtek s

Rtön és Lékán át Stiria felé menekültek. Míg a kszegi nemzetrök a

horvátok üldözésére siettek, addig a felkelk betörtek másnap Kszegre s

az ott maradt horvátokat konczolták fel.

A horvátok kiveretésével a vármegye lázas tevékenységgel ismét a

sorozáshoz látott. Október 21-tl cleczember 4-ig 3000 ujoncz soroztatolt, s

bellük a 44-- ik és 45-ik honvédzászlóalj alakíttatott.

A sikeres összhadjárat nem termett többé babérokat a nemzeti sere-

geknek. Berezel Mór drávamenti táborából kimozdíttatva, deczember 22-én

Körmendnél táborozott, innen Rumon és Sárváron át a Vértes-hegyekhez
vonult. Ezalatt Nugent tábornok 10,000 fnyi seregével, 36 ágyúval Radkers-
burgból megindult Muraszombaton át és deczember 24-ikén már Körmen-
den táborozott. Innen Altban gróf vezérlete alatt egy csapatot Szombathelyre
küldvén

;
kijelentette, hogy a vármegyét megszállja és kormányzata alá

veszi. Ezalatt deczember 25-ikén Schaffgotsch gróf rnagy egy szakasz lovas-

sággal és két század gyalogsággal Kszeget szállotta meg.

Kat..nai u.ainm. Vasvármegye ez év végével katonai uralom alá kerülvén, Rohonczy

császári biztos els sorban a horvátok felkonczolását szándékozott meg-

torolni, azután pedig Vasmegyérc 100,000 frt hadi-sarcot vetett ki, mely-

bl 50,000 frt nagynehezen össze is gylt. Hogy nagyobb bajtól megmene
kedjék a vármegye, január 18-ikán hódoló feliratot küldött Olmützbe.

1849. A sötét borút, mely Vasmegyére nehezedett, csak tavaszszal váltotta,

fel ismét, kis idre, a szabadság napsugara.

Budavár bevétele után a magyar sereg a határszél felé tartott, Kör-
mendet még május elején kiürítették a császáriak, Szombathelyt hasonló-

kép otthagyták, csupán egy 1200 fnyi sereg táborozott 4 ágyúval Sárvár-

nál s mire a Hunyadi-huszárok május 27-én Pápára érkeztek, Wyss Ferencz

császári tábornok az egész vonalon a magyar sereg elé vonult. Vath tájékán

szándékoztak megütközni, azonban a császáriak oldalfordulata következté-

ben, csak június 13-ikán Csorna és Szil-Sárkány közt verhette szét Kmetty
Wyss Ferencz dandárát.

De a sikerrel megindult tavaszi hadjáratot csakhamar vereségek követ-

ték. Ivánkovich és Balogh azonban mindezzel nem tördve, hozzáláttak a

felkelés szervezéséhez.

Arra nem is gondoltak a császáriak, hogy a vármegyében még ezután

is lehessen sikerrel felkelést szervezni; csak midn a mozgalmak komolyabb
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arányokat öltöttek, rendelték fel a Dráva melll Dondorf rnagyot, a ki Zala-
Lovon és Körmenden át, julins 18-án érkezett Kszegre.

Ezalatt Ivánkovich és Balogh Antal Szombathelyrl Kis-Czellre szállí-

tották a 16,000 forint összeget tartalmazó vármegyei pénztárt, Dondorf rnagy
pedig másnap Szombathelyre vonult, ahol egy kiáltványában Ivánkovichot
pártütnek nyilvánította. Másnap már Sárvárt ejtette rémületbe, de csak-

hamar Kis-Czell felé nyomult elre. Útközben találkozott egy 500 fbl álló

magyar csapattal, de nem érezvén magát elég ersnek, bevárta Teiner r-
nagyot, a ki egy gyalog és egy lovas csapattal jött. Az ötszörös túlervel
szemben a rendezetlen felkel-csapatok csakhamar szétfutottak, mire Dondorf
rnagy bevonult Kis-Czellbe, a felkelk pedig a Bakonyban kerestek

menedéket.

Ez volt a szabadságharcz utolsó epizódja. E sikertelen felkelés után a

vármegye csak tétlen

szemlélje volt ama nagy

nemzeti hareznak, mely

rövid id múlva a vi-

lágosi fegyverletétellel

nyerte befejezését.

A közigazgatás egye-

lre az egyes régi vár-

megyei tisztviselk ke-

zében hagyatott meg,

azonban kormánybizto-

sul 1849-ben Tóth Bá-

lint, majd 1850-ben

Zichy Hermán gróf ne-

veztetett ki.

Ez a helyzet az alkot-

ni i'i ny visszavonása után

csak hamar megváltozott.

Az 1851. deczember31-én

kiadott pátens értelmé-

ben Magyarország öt

közigazgatási kerületre

< >sz1 alván. Vasvármegyét

a soproni kerülethez esa-

tolták, melynek helytartójává Zichy Hermán gróf neveztetett ki.

Vasvármegye élére 1853-ban megyefnök állíttatott Ludinich I'ál szemé-
lyében. Ez évben a közigazgatás teljesen osztrák mintára szerveztetett, a

vármegyei táblabírák, alispánok és szolgabírák helyét nagyrészt cseh szárma-
zású Comitats-Vorstand-ok, Bezirkskomissár-ek és Adjunkt-ok foglalták el,

hivatalos nyelvül a német rendeltetett cl. Els sorban a községi jegyzkönyve-
ket vizsgálták át és abból a szabadságharezra vonatkozó részeket törülték,

vagy a jegyzkönyveket meg is semmisítették.

A katonai uralom védelme alatt létrejött czentralisztikus rendszer azon-
ban alig ért meg egy évtizedet. Folyton ujabb mozgalmak kitörésétl tartván,

e tekintetben sokszor a nevetségességig men óvintézkedéseivel a társadalmi

életei teljesen békókba verte. A hivatalos rend és pontosság s egyes köz-
igazgatási intézkedései tekintetében a Bach nevéhez fzdött abszolút rend-
szer európai szempontból ugyan haladást jelentett, de, nem illeszkedvén a régi

rendszerhez, meg kellett buknia.
1857-ben végre elérkezettnek látták az idt, hogy az uj rendszer sike-

reit az uralkodó eltt bemutassák. Még márczius havában vett értesülés után,

a hatalom emberei lázas izgatottsággal fogtak hozzá a király méltó fogadta-

tásához. Az egész útvonalat, melyen az uralkodó átvonulandó volt, feldiszí-

NUGENT GRÓF.

Világosi

fegyver-

letétel.

Baeh-
korszak.
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tették, e czélra a franezia sarcz-alapból 10,000 frtol utaltak ki, ezenfelül úgy
az egyeseket, mint a községeket adakozásra szólították fel. A készüldések
közepett majdnem elmaradt látogatásban a vármegye csak augusztusban része-

sült. A király Sopronból augusztus 1 1-ikén érkezett 116 fogatból álló kísére-

tével Szombathelyre, majd innen, a feldíszített útvonalon keresztül, Körmendre
utazott és Batthyány Fülöp berezeg várkastélyába szállott.

Ez évben a vármegye megyefnökévé Bonybády, eredetileg Perczel

Gyula neveztetett ki. Ez volt a második és utolsó megyefnök, mert az

októberi diploma, 1860-ban megszüntette a beamter-világ mködését.

AZ AUSZTRIÁVAL VALÓ KIEGYEZÉSTL NAPJAINKIG.

i86o 6i. 1860. deczember 6-ika emlékezetes napja marad a vármegye történeté-

nek. A tizenkét évig zárva volt közgylési termek ajtói ismét megnyíltak a

vármegye közönsége eltt. Az uj fispáni helytartó, Festetich György gróf

megnyitván az ülést, csakhamar élénk eszmecsere támadt a megjelentek közi

a megyei bizottmány megalakulása tekintetében. Békássy Imre, Szápáry

Antal gróf és többek hozzászólása után végre megállapodtak, hogy az 1848.

évi május 1-én megalakult bizottmány hívandó egybe, mely indítvány az

ugyanez év deczember 14-én megtartott gyülekezetben akként módosítta-

tott, hogy az 1848-iki bizottmány, hiányzó tagjai számáig kiegészíttessék.

Az így megalakult bizottmány közgylését 1861. január 3-án tartotta

meg. Gróf Festetich letévén az esküt, si szokás szerint, székében felemel-

tetett, mire a közgylés a tisztikar megalakításához fogott,

Alispánul báró Mesznil Viktor és szent-györgyi Horváth László, fjegy-
zül Sselestey László választattak meg. Ugyancsak e közgylésen alakí-

tották meg az 1 SIS. évi törvények értelmében a polgári és fenyít törvény-

széket.

A vármegye közönsége megmutatta, hogy hazafiság tekintetében nem
marad méltatlan a 48-ikihez. Még február havában megalakult a honvéd-

segélyz egylet gróf Szápáry Géza elnöklete alatt, majd a májusi közgy-

lésen elhatároztatott, hogy gróf Batthyány Lajos hazatér özvegyét küldött-

ség fogja üdvözölni.

Az egybehívott uj országgylésre az 1861. márezius 16-iki választás alkal-

mával megválasztattak

:

A szombathelyi kerületben: Horváth Boldizsár, mely kerületet a 48-iki

országgylésen is képviselte, a sárváriban : Szelestey László megyei fjegyz,
a kis-czelliben : Horváth Elek fbíró, a rumiban : Bezerédj László 1848-iki kép-

visel, a. körmendiben : Ivánkovich János 48-iki kormánybiztos, a mura-
szombatiban : Szápáry Géza gróf, a szent-gotthárdiban : Szalay Sándor szolga-

bíró, a németuj váriban : Cseh Sándor, a. fels-eriben : Szabd György, a k-
szegiben: Holtán Ern, Pétervárad volt mszaki parancsnoka,

Provizói i. Az alkotmányos korszak azonban tiszavirág élet volt. Az országgylés

eredménytelenül szétoszolván, az alkotmányos tisztikar lelépett s a Zichy

Hermán gróf fispáni helytartó élén kinevezett tisztviselk kormányozták

újból a vármegyét. Ez a provizórium 1865-ig tartott, Míg a kormány és a

hatóságok forradalmi törekvésektl tartva, a legterhesebb rendri óvintézke-

déseket léptették életbe, addig a közönség minden alkalmat megragadott a

nemzeti érzület nyilvánítására.

Nemcsak, hogy egyes hazafiak külföldi utazásait nem nézték jó szem-
mel, hanem az itthoniakra is vigyáztak, még hangverseny vagy tánezmulal-

ságok tartását sem engedték meg s rövidre rá még az eladandó darabokat

is korlátolták. így Reményi Edének 1863. szeptember 23-án Körmenden meg-
tartandó hangversenye valósággal izgalomba hozta a hivatalos világot,

azonban Zichy Hermán gróf tapintatos eljárása következtében ez esetben

a hangverseny megtartása elé nem gördült akadály.
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Csakhamar ujabb események foglalkoztatták a hatóságokat. Deezembor
18-ikán reggelre Szombathelyen és Kis-Czellben, bár a hatóságnak elzleg
tudomása volt róla, forradalmi kiáltványokat ragasztottak az utczasarokra.

A következ év elején az Almássy-féle összeesküvés sem hagyta érin-

tetlenül a vármegyét. Szelestey László, a vármegye vol1 fjegyzje, mini
szintén gyanúsított, elfogatott és várfogásra Ítéltetett.

Ez évben Zichy Hermán gróf kanczellárrá neveztetvén ki, a fispáni
helytartói széket Chernél Elek foglalta el.

A következ évben nyilt meg az els vasút, A Déli vasút sopron-
kanizsai ága, hosszas vajúdás után, 1865. szeptember 20-ikán átadatott a köz-
forgalomnak.

Els vasút,

TEREM A KÖRMENDI VÁRKASTÉLYBAN.

A felvirradt alkotmányos élet ismét az urnához szólította a vármegyei

választókat. Az 1865. november 30-án megtartott képviseli választás követ-

kezket küldte az országgylésre:

Szombathely: Horváth Boldizsár, Kszeg: Babarczy Antal báró (válasz-

tása kéivénynyel támadtatván meg, hosszas eljárás után 1867-ben meg-

semmisíttetett), Sárvár: Horváth Antal, Kis-Czell : Horváth Elek, Rum : Beté-

red} László, Körmend: Széli József, Muraszombat : Szápáry Géza gróf, Szent-

Gotthárd: Szabadffy Sándor, Német-Ujvár: Cseh Sándor, Eels-Er HollánEmö.

Ez országgylés alatt létrejött a korona és a nemzetközt a kiegyezés.

Az ezl szentesít koronázásra a rendelkezési jogát visszanyert vármegye

nj alkotmányos fispáni helytartójának, Széli -Józsefnek, elnöklete alatt

május 1-én megtartott közgylésében választotta meg a vármegyei küldött-

ség tagjait. A koronázási ünnepélyen résztvettek a vármegyei bandérium-

ban: Erddy Gyula és György grófok, Kiss Gyula, Jósa Kornél, Radó

Kálmán, Széli Miklós és Vldos Ben.

Kieg> r '''

Magyaron -
i

\ 4i >sai : \ a vármegye. 34
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Táreadateú ha- Az alkotmányos élet fellendülése csakhamar a társadalomra is kiteriedt.
ladas. d

Megyeszerte élénk mozgalom indult meg a Szombathelyen építend színház

érdekében ; 1868. okt. 1-ével indult meg az els hírlap, a .,Vasmegyei
Lapok", ugyanez év okt. 21. és 22-én Kis-Czellben gazdasági kiállítás

rendeztetett.

A fvárossal való közvetlen összeköttetést létesít vasút eszméjét egész

hévvel karolta fel a vármegye közönsége, Szombathely városa pedig 1868.

év elején a fvárosba küldöttséget menesztett, hogy a város érdekeit az

országgylés figyelmébe ajánlja.

1869. képvisel- 1869. évi január havában kezdetét veszi a képvisel-választásra vonat-
valasztas. ±

kozó összeírás elkészítése. Márczius 16-án képviselkül megválasztattak :

Horváth Boldizsár (Szombathely), Szabó Miklós (Kszeg), Radó Kálmán
(Sárvár), Horváth Elek (Kis-Czell), Bezerédj László (Rum), Szalay Sándor
(Körmend), Berke József (Mura-Szombat), Széli Kálmán (Szt.-Gotthárd),
Ernuszt Kelemen (Német-Ujvár), HoUán Ern (Fels-Eör).

vasútépítés. A félbenmaradt vasútépítés terve az uj országgylésen ismét életre kelt.

1869. tavaszán a Reichsrath foglalkozik ez ügygyei, az országgylés pedig

csakhamar letárgyalván a vasútépítésrl szóló javaslatot, mely jul. hó 14-én

szentesíttetett, megkezddött az építés és 1871. évi okt. 1-én megnyílt a

magyar nyugati vasút gyr-szombathelyi vonala.

Az 1870. évi XLII. t.-cz. 91. §. értelmében a vármegye törvényhatósági
At,

'rendc7
h

cse'

isás bizottsága a törvényhatóság rendezése czéljából bizottságot küldött ki.

Az 1872. június 17-én megtartott képviselválasztás alkalmával a vár-
1%2

áiasz
P
tás

Sel3' meSye választó-kerületei következket küldték az 1872. évi országgj-ülésre

:

Szombathely : Horváth Boldizsár, Kszeg : Falk Miksa, Sárvár : Radó
Kálmán, Kis-Czell: Horváth Elek, Rum: Istóczy Gyz, Körmend: Takács
Lajos, Mura-Szombat: Szápáry Géza gróf, Szent-Gotthárd : Széli Kálmán,
Német-Ujvár : Ernuszt Sándor, Fels-Eör : Hollán Ern.

1873. nyarán a vármegye több helyén, nevezetesen a Kemenesalján, az

i873-iki kokra, ázsiai kolera járványszerleg lépett fel, miért is a búcsújárások eltiltattak, a

vármegye tisztikara mindent elkövetett a ragály elfojtása érdekében. Ernuszt

Kelemen fispán személyesen kereste fel a járványtól megszállott köz-

ségeket.
187

váiasztás
e16' Az ^5—78. évi országgylésre a vármegye választókerületei a követ-

kezket küldték :

Szombathely : Horváth Boldizsár, Kszeg : Fügh Károly, Sárvár

:

Tulok Zsigmond, Kis-Czell: Boda József, Rum: Istóczy Gyz, Körmend:
Sibrik Kálmán, Mura-Szombat: Berke József, Szt.-Gotthárd: Széli Kálmán,
Német-Ujvár: Ernuszt Sándor, Fels-Eör: Hollán Ern, helyette (1876.)

Ernuszt Kelemen.

Deák Ferencz halálával a vármegye febr. 1-én megtartott közgy-
lésében rótta le a kegyelet adóját : a nagy halott temetésén magát küldött-

séggel képviseltette, a febr. 5-én tartott gyászmisén pedig testületileg vett részt.

1877. évben Kszeg szabad kir. város, eddig önálló törvényhatóság, a

vármegyébe bekebeleztetett. Ugyanez évben a szolgabiró-hivatalok uj szer-

vezetet nyertek.

"'rtiaMtls?
15' A boszniai okkupáczió hatása alatt a vármegyében a képviselválasztások

1878. augusztus 5-én tartattak meg. Megválasztattak :

Horváth Boldizár (Szombathely), Szájbély Gyula (Kszeg), Márkus
István (Sárvár), Ajkay Gyula (Kis-Czell), Istóczy Gyz (Rum), Pázmándy
Dénes (Körmend), Berke József (Muraszombat), Széli Kálmán (Szt.-Gott-

hárd), Ernuszt Sándor (Német-Ujvár), Ernuszt Kelemen (Fels-Eör).
Az 1879. ápril 21-én tartott közgylésbl a vármegye a királyt, ezüst

menyegzje ünnepén, hódoló felirattal üdvözölte ; ugyanekkor elhatároztatott,
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hogy az uralkodó pár arczképét a vármegye közgylési terme számára
lefesteti.

1880-ban a magyar orvosok és természetvizsgálók aug. 24—27-én

Szombathelyen tartották XXI. vándorgylésüket Szabó Imre szombathelyi

püspök elnöklete alatt.

Ugyanekkor nyílott meg az állandó szinház, melynek felállításához a

vármegye közönsége 15,000 írttal járult ; a vármegye székháza jelenlegi

alakjában kibvült, a gazdasági egyesület pedig sikerült mezgazdasági
kiállítást rendezett.

Az 1881. június 24-én megtartott képviselválasztáson megválasztattak :
"sí. Mpvíseiü-

Szombathely : Horváth Boldizsár, Kszeg : Szájbély Gyula, Sárvár

:

Knigmayer Károly, Kis-Czell : Békássy Gyula, Rum: Istóczy Gyz, Kör-
mend: Pázmándy Dénes, Mura-Szombat: Augusztich Antal, Szent-Gotthárd

:

Helfy ígnáez, Német-Ujvár : Rohrer Viktor, Fels-Er: Ernuszt Kelemen.
1882. szept. havában Kis-Czell környékén honvéd-hadgyakorlatok tar-

tattak, mely alkalommal József fherczeg Kis-Czellben ünnepélyesen fogad-

tatott, (szept, 11.) majd Szombathelyt látogatta meg.

1884. év tavaszán ismétválasztásimozgalmaktól visszhangzott a vármegye, wm. képvjseis-

A jun. 14-én megtartott képvisel választások alkalmával megválasztattak

:

Szombathely : dr. Kuncz Adolf, Kszeg : Széli Kálmán, Sárvár : Tulok
Ben, Kis-Czell: Békássy Gyula, Rum: Istóczy Gyz, Körmend: báró
Uehtritz Zsigmond, Mura-Szombat: gróf Széchenyi Tivadar, Szt.-Gotthárd :

Fakh Károly, Német-Ujvár : Gref József (ennek lemondása után Polónyi
( réza), Fels-Er : Ernuszt Kelemen.

A vármegye ez évi intézkedései között kiváló fontosságú a kisded-

óvóknak megyeszerte való felállítása. Még 1883. folyamán szóba került ez

az ügy, azonban csak akkor jutott a megvalósulás stádiumába, midn a

a vármegye közönsége e ezélra 15,000 frtos alapítványt tett.

A 80-as évek közepén több irányban megindult mozgalmak a vár- Közgazdasági

megye közgazdasági viszonyainak jelentékeny fejldését idézték el s Szom-

bathely város emelkedésének alapját rakták le. Vasutak nyíltak meg ez

idben a megyében, uj vasutak tervezése dönt stádiumba jutott s gyárak,

keresked-házak létesülésével élénkült a forgalom.

Az 1887—92. évi országgylésre a választások jun. 17-én ejtettek meg. i887 képvfseis-
V3.I3.SZ13.S.

Megválasztattak

:

Szombathely : Várady Károly. Kszeg : Széli Kálmán. Sárvár : Bartho-
deiszky Imre, késbb Tulok Ben. Kis-Czell: Ugrón Ákos. Rum: Istóczy
( iyz. Körmend: Szechdy Kálmán. Muraszombat: Széchenyi Tivadar gróf.

Szt.-Gotthárd : Helfy ígnáez, lemondása után: Udvardy Fcrencz. Német-
l'jvár: Szegedy Béla. Fels-Er: Szájbély Gyula.

1889. szeptember 1-én az egész vármegye érdekldése közt nyílt meg
a vasmegyei iparkiállitás ; ugyanekkor avatták fel az uj ipari és kereskedelmi [parkiámtás.

polgári iskolát.

Idközben alaktanya-építés ügyében már korábban kiküldött bizottság,

az elterjesztett terveket részletesen kidolgozta s Reiszig Ede alispán 1888.

ápril 18-án tette le a fépület alapkövét.

Ugyanez év decz. 16-án nyittatott meg a szombathely-pinkafi vasút.

1889. okt. hó 2-án avatták fel Szilágyi Dezs igazságügyminiszter jelen-

létében az uj igazságügyi palotát.

Az 1890. év utolsó napján eszközölt népszámlálás a vármegye területén isoo. népszám-

390,746 lakost talált. A vármegye lakosainak száma a legutolsó 1880. nép-

számlálás adataihoz képest 30,435-el szaporodott.
1891. nov. 8-án nyílt meg a pozsony-szombathclyi vasút.

Ez évben ünnepelte a vármegye közönsége Radó Kálmán 10 éves f-
ispáni jubileumát.

34*
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189'kSÍ6 ' Az 1892—96. évi országgylésre a választások január 28-án tartattak

meg. Megválasztattak :

Szombathely: Baross Gábor, lemondása után Ernuszt Kelemen., K-
szeg: Szájbély Gyula, Sárvár: Förster Ottó, Kis-Czell: Ugrón Ákos,
Rum: [stóezy Gyz, Körmend: Zichy Hermán gróf, Muraszombat : Széche-
nyi Tivadar gróf, Szent-Gotthárd: Széli Kálmán, Német-Ujvár : Rosenberg
Gyula, Fels-Er: Festetich Andor gróf.'

Kiráiy-iátogatás. Az 1893. év emlékezetes marad a vármegye évkönyveiben. Nemcsak
azért, mert a legmagasabb látogatás szerencséjében részesülhetett, hanem
ez év szén tartatott ama nagy arányú hadgyakorlat, mely hivatva volt a

ínonarhia haderejét s készültségét úgy a szövetségesek, mint* a külföld

eltl bemutatni.

Valóságos próba-háború volt ez Két hadsereg állott egymással szem-
ben. Az éjszaki Schönfeld báró bécsi, a déli báró Ringelsheim gráezi had-
testparancsnok vezérlete alatt. Egyenként 70 ezer ember, H ezer ló és t)O0

ágyú. A déli hadsereg a Mura melll feljve, a Fert környékérl eltör
éjszaki hadsereggel Kszeg táján voll megütközend.

A vármegye közönsége szeptember ló-én lelkesedéssel fogadta az ural-

kodói, majdnem az összes magyar miniszterek jelenlétében.

A másnap, 16-án déleltt tartott, kihallgatás során a dunántúli vármegyék,
ezután a felekezetek mutatták be hódolatükat, délután érkezett meg II. Vilmos
német császár, majd Albert szász király és a connaughti berezeg. Még e napon
összetalálkoztak a két gyakorló fél elrsei, a déli sereg gyors elnyomu-
lással 17-én már Szombathelyen ütötte fel fhadiszállását, innen 18-án
a Kszeg város elfoglalására elsiet éjszaki hadsereget visszanyomva,
Sopron felé tört, míg végre az összeütközés harmadik napján szept. 21-én Nagy-
Barom és Füles közt, a soproni határon megtartott zárgyakorlattal a monarkia
seregeinek próbamérkzése befejezést nyert.

Az 189;"). szept. 17-én Kis-Czell környékén megtartott hadgyakorlatok
alkalmával Vasvármegye rövid id alatt másodszor részesült a legfelsbb
látogatás szerencséjében.

Miiie mii. Az ezredéves ünneplésben a vármegye méltóan vett részt. A május
9-én megtartott díszközgylésen a, fispán és Ernuszt Kelemen országgy-
lési képvisel méltatták az ünnep jelentségét, mely után az ezredév emlékére
készített márvány-emléktábla lepleztetett le.

A vármegye minden községe az ezredév emlékére diszgylést tartott,

az errl felvett jegyzkönyvek a vármegye levéltárába helyeztettek ej, azonfelül

népünnepélyek rendezésével s ezredévi fák ültetésével fejezte ki a vármegye
örömét a hon ezeréves fennállása felett,

"ne. hódoló fei- a június 8-iki hódoló felvonuláson a vármegye méltóképen képviselte

magát. A vármegyei bandériumban Thurn-Taxis Miksa Egon berezeg vezetése

alatt a következk vettek részt: Békássy István az orsz. r. b. tagja, Báts-

megyey Imre, Chernél György, Chernél Antal zászlótartó, ifj. Ozifrak dános,

Erddy Sándor gróf, Ernuszt József, Hertelendy Gyula, Kiss Emil, Mester-

házy Gyula, Mesterházy Jen, ifj. Heiszig Ede, Sibrik Kálmán, ifj. Sibrik

Kálmán, Széli Ödön, Tamás Jen. Közte öten vasban, a többiek különféle

díszmagyar ruhákban, ezenkívül a vármegye kíséretül ö buszárt állított ki.

Berzsonyi-szobor. Az ezredévi ünnepélyeket a Berzsenyi szobornak Szombathelyen decz.

8-án történt leleplezése zárta be.
i8fle. képvisel- Az 1896—1901. évi . országgvlésre október havában megtartott kép-

viselválasztások alkalkalmával megválasztattak :

Szombathely: Major Ferencz, Kszeg: Szájbély Gyula, Sárvár: Förs-

ter Ottó, Rum : Buzáth Ferencz, Körmend : Chernél György, Muraszom-
bat: Szápáry László gróf, Szent-Gotthárd: Széli Kálmán, Német-Ujvár

:

Rosenberg Gyula, Fels-Eör: Kadó Kálmán.

Ezer év múltja és jelene fekszik elttünk. A letelepül magyarok által

megalapított várszerkezei bi fejldött vármegye a féktelen oligarchia s kül-

támadások ellenében századokon át nemzeti királyaink támaszául szolgált.
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Az Anjouk uralkodása után a békés fejldést csakhamar önvédelmi har-

czok váltják feles III. Frigyes fondorlatai a vármegye területi épségét jelen-

tékenyen megcsorbítják.

Mátyás a sziléziai háborúk után visszaszerezte az elhódított vármegyei

részeket. Halála után azonban ezek ismét elvesztek, míg a mohácsi vész

után a két pártra szakadt ország bérviszonyai a közállapotok általános

sülyedését vonták maguk után.

A hódító török had elször Kszeg váránál szenvedett kudarezot.

A Bocskay hajdúi által kibontott lobogókat vígan lengette nálunk is a

szell, miként lelkesedéssel csatlakozott a vármegye Bethlen hadaihoz.

A szent-gotthárdi csatát követ vasvári béke miatt támadt elégületlen-

ség, majd a Thököly-mozgalmak ujabb bonyodalmakba sodorták a várme-

gyét. E sötét korszakot csak Buda várának visszafoglalása deríti fel.

Rákóczy Ferencz felkel hadjárata számos eseménynyel gazdagítja a

vármegye történetét. Önzetlenségének kiváló jeleit adta ekkor a vármegye,

nemességébl pedig számos kurucz tiszt tette nevét emlékezetessé.

A szatmári békét követ korban elször Mária Terézia királyn hivó

szózatára állott ismét fegyverbe a vármegye nemessége.

Az inszurrekeziók ez idtl kezdve mindenkor, mint késbb I. Ferencz

király idejében az si erényrl méltán tettek tanúságot.

A XIX. század els felelten megindult kulturális törekvéseket félbesza-

kította a szabadságharcz riadója, midn a vármegye a nemzeti ügyet hagyo-

mányos érzülettel s lelkesedéssel karolta fel.

A kiegyezéssel megkezddött korszak a vármegye közönségének uj

irányt adott : most áldozatkészségét a közmiveldésnek és közgazdaság fej-

lesztésének szenteli.

Ezer év története gazdag fényes epizódokban ; sok tanulságos, sok lélek-

emel eseményl tár elénk . . . Ezer éves mull dicsségét hirdetik az om-

ladozó várak, az elsárgult okiratok, a vármegyei régiségtárban elhelyezett

zászlók, a várkastélyokban felhalmozott hadi diadaljelek. Ezredéves múltjával

szemben nem csekélyebb fényt vetnek a jelenkori nagy alkotások :
köz-

mveldési alapítványok és intézetek, gazdasági és ipari alkotások, mind-

megannyi bizonyítéka annak, hogy a vármegye közönsége százados hagyo-

mányként rzi e jeligét: ..pro libertate, rege et lege".

ÁUYU A NÉMI0TUJVAK1 VAKliol,.



VASVÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖZ-

IGAZGATÁSA.

Megyei ön-

kormányzat.

Osztrák részeké

olitikai történetének gazdagsága mellett Vasvármegye
önkormányzati és közigazgatási története is mozgal-
mas, ámbár a birtokunkban lev adatok korántsem
nyújtanak teljes képet a megye idevágó történe-

térl, mert a tizenhatodik század utolsó éveiben a

megyei levéltárat nagyobb biztonság okából a törö-

kök ell Német-Ujvárra szállították, a várban azon-

ban tz ütött ki és ez alkalommal a megyei levél-

tár is a lángok martalékává lett. Az elpusztult ira-

tok között voltak a megye köz-

gvüléseinek jegyzkönyvei és

általában mindazok az ín itt

emlékek, melyek a megye bei-

életének megelz történetére

fényt deríthetnének.

Kétségbe nem vonható tény,

hogy a vasvári várról nevezett várkerület ama legrégibb várkerü-

letek közé tartozott, melyek már Szent-István uralkodása alatt

megalakultak. Ha tehát nem adhatunk is határozott választ arra

a kérdésre, hogy egyes megyékben, nevezetesen Vasvármegyében, mikor

és miként fejldött ki a várszerkezet bomlásával a nemesi vármegye és ön-

kormányzat : elégséges támaszul szolgálnak erre nézve a magvar jogtör-

ténetnek eléggé ismert adatai, melyek ez átalakulást a XIII. és XIV. szá-

zadok viharos éveibe helyezik.

A megyei önkormányzat hatásköre Kszeg, Rohonez, Borostyánk és

a szomszédos helyek, melyek másfél századon át Ausztriába voltak bekebe-

lezve, nemkülönben az úgynevezett „rség" és Sinnersdorf és Oberwald-

báuern községek kivételével, a megye egész területére terjedt ki állandóan.

Kszeget, Rohonczot, Borostyánkt és a szomszédos helyeket, mint a vár-
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megye történetébl tudjuk, az 1491-ik szombathelyi béke pontjai az országtól

elszakítván, Ausztriához csatolták. Ez idtl fogva egészen 1647-ig a nevezett

városok és községek törvénykezési ügyekben a bécsi császári törvényszék,

közigazgatási ügyekben a cs. kamara fenhatósága alá tartoztak, hadi és

védelmi ügyekben pedig a császári várparancsnokságoknak voltak aláren-

delve. Sinnersdorf és Oberwaldbáuern községek szintén a XVI. századot

megelz idben jutottak stájer fenhatóság alá. Noha a községeknek

Stiriához való tartozását sem a megye, sem az ország soha el nem ismerte,

és a XV II. század elejétl fogva a megye rendéi minden kitelhett elkövettek,

hogy a megyei joghatóságot felettük háborítlanúl gyakorolhassák, st az

1827-ben kiküldött országos bizottság 1830. augusztus 22-én itélctileg is

kimondotta, hogy a két község, mint az ország tartozéka, a megyéhez vissza-

csatoltassék és ezt az 1843-iki legfelsbb királyi elhatározás is elrendelte :

mindennek daczára a végrehajtás a stájer rendek ellenzése folytán s a

közbejött 1848/9-iki események miatt, nem volt foganatosítható s a nevezett

két község a legújabb idig is az országtól elszakítva, az egyházi ügyek

kivételével, idegen hatóság parancsainak engedelmeskedik.

A legrégibb idktl fogva Vasvár volt a megye székhelye. Hogy mikor Megyei székhely.

ltték át a székhelyet Szombathelyre, arra határozott választ nem adhatunk
;

csak annyit tudunk, hogy 1560-bau a megye még Vasvárott tartotta ülé-

seit. Valószín, hogy a székhely áthelyezése a vasvári káptalan áthelye-

zésével egyidejleg (a káptalan áthelyezését az 1578. XX. t.-cz. rendeli

ol), vagy valamivel késbb, talán 1595-ben történt. Erre vall az a körül-

mény, hogy a megye levéltárában 1595-tl meglev közgylési jegyzkönyvek
már Szombathelyen vétettek fel.

Ugyanily úton kell megállapítanunk azt az idpontot is, melyben a Törvényhatósági

megye a törvényhatóság pecsétjének birtokába jutott. A királyi engedélyokmány

ugyan nem maradt reánk — minden valószínség szerint ez is a német-

újvári tz alkalmával pusztult el — hanem, hogy a megye a czímeres pecsét-

le] már Zsigmond kora óta élt, azt következtethetjük abból, hogy a megye
rendéi a magyar kir. udvari kanczellária 1728-iki leiratára, melyben az a

megyét a pecsét és a vörösviasz használatától királyi engedély hiányában

eltiltani szándékozik, azzal felelnek, hogy a megye pecséthasznál ási joga

régibb, mint maga a kancellária: háromszáz évet, ha többet nem, meghalad.

Különben pedig a megye nem vörös, hanem zöld viaszba nyomja pecsétjeit.

A megyei rendek felterjesztését megersíti az, hogy az 1610. óta fen-

maradl lenyomatok immár a pecsétnyomó viseltes voltára vallanak. Az
1551). LXII. t.-cz. utasításához képest a pecsét külön ládába zárva riztetett

isak a törvénykezés ideje alatt bocsáttatott az illet tisztviselk rendel-

kezésére. A régi pecsét felirata év nélkül: „Sigillum comitatus Castriferrei"'.

Az országos védelem a törökök beütései ellen kevés biztonságot nyújtván közSs megyei

a Dunántúlnak, a dunántúli megyék a XVI-ik században és a XVII-ik

század elején nem egyszer jutottak abba a kényszerhelyzetbe, hogy védel-

mükrl önmaguk voltak kénytelenek gondoskodni. Erre szolgáltak a megyék

közös gylései. Ilyen közs gj illéseket, tartottak 1547-ben Hídvégon és Körmen-
den; ilyen közös gylései voltak Vas és Sopron vármegye rendéinek 1596-ban

és L599 ben Meszlenben s 1619. november 30-án Szllsön. 1626-ban pedig

Vas, Sopron, Zala és Veszprémmegyék Beben tartanak közös gylési.

.1 várispánok megállapítható névsora :
\ •, k

L108. ügüdi, 1141—61. Lrincz, 1193. Fulco, 1203—5. Márton, 120!).

Mu\>, L213. Kan nemzetségben Gyula, 1213. Kan nemzetségben" Gyula, 1214.

Miska L219. Demeter, 1220. Dénes, 1222. Lrincz, 1223. László.
'
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Fispánok. FöÍspá)loh ."

1225. Gvula, 1225. Buzád, 1225. Pósa, 1233. Ábrahám, 1237—38.
Hahold, 1240—4. Balduin, 1244. Henrik, 1247. Miklós, 1260. Hahold,
1263. Benedek, 1266. Ernyei, 1271. Budaméri Gergely, ki testvérével,

Egyed tárnokmesterrel és pozsonyi fispánnal együtt Ottokár hírnököt és

a pozsonyi várat a cseh királynak kézre játszotta. 1273. Amadé, 1273.

Domokos és Gergely, 1274. Amadé és Fülöp, 1275. Lóránt, 1276. Móricz és

István, 1277. Amadé, 1279. Hebord és Gergely, 1287. Németújvári Iván,

1144. Henrik, 1296. János, 1316. Bánffv Tamás, 1325. Köcski Sándor, 1328.

Lóránt, 1330. István, 1332. Tamás, 1339! Leustach, 1340. Miklós, 1345. István,

1347., 1348. Tóth Lrincz mester, egyúttal sopronmegyei fispán, a ki meg-
ersíti a kszegiek kiváltságlevelét, György vasi fispánt ugyanez évben
Lajos király Avignonba küldi ; mint vasi fispánt találjuk ugyancsak felje-

gyezve ez évrl Laczkfy Istvánt, 1349. Konth Miklós, 1350. Wolfhard
Úrik, Lajos királynak olaszországi hadjárataiban a német zsoldosok vezére,

a hadjárat befejezte után pedig egyike azon követeknek a pápánál, kik neki

az elfoglalt országrészt visszaadják, 1351. Olivér, 1355. András, 1356. Olivér,

1366. Pethe János, 1374. 1385. Szochi Frank, Konya bán fia, 1387. Ka-
nizsai Miklós, 1405. Kanizsai György, 1436. Gersei Pethe László és Péter,

1438. Szécsi János, a királyné étekfogó mestere, 1439. Szécsi Miklós, 1440.

Szécsi János, 144 >. Gersei Peth László és Pet, 1442. Kanizsai Imre, 1452.

Szécsi dános, 1453. Szécsi János és Miklós, 1454. Szécsi dános, 1458.

Kanizsai Imre, 1460. Kanizsai Miklós és László, 1462. ugyanezek, 1469.

Monyorókeréki Ellerbach Bertold, 1476. Kanizsai László, 1481. Batthyány
Boldizsár, 1521. Batthyány Ferencz, 1524. Kanizsai László, 1526. Széchi

Tamás, 1530. Erddy Péter és 1534. Nádasdy Tamás. Az 1562-ben elhall

Tamás nádor után még négy Nádasdy ült Vasmegye fispáni székében.

Fia,, Ferencz, a vasi fispánság mellett a kir. flovászmesteri hivatalt is

viselte. Fcrencznek 1604-ben bekövetkezeti halálával ennek fia, a- hírhedi

Báthory Erzsébettl született Pál, következett a fispánságban, ki 1625-ben

a grófi rangot kapta és egyúttal dunántúli fkapitány és kir. fudvarmester
is volt. Pálnak fia, Ferencz, az 1671-ben kivégzett országbíró, 1635-ben

követte atyját a fispánságban; ezt a hivatalát azonban nem viselte halá-

liág, meri 1669-ben már egyik fiát, Istvánt, találjuk a megye fispáni szé-

kéhen. A Nádasdyakat követték: 1671-ben Széchy Péter gróf, 1685-ben

Batthyány Kristóf gróf, 1687-ben Kéry Ferencz gróf, 1701-ben Batthyány
Ádám gróf, 1703-ban Erddy István gróf, 1727-ben Batthyány Lajos gróf,

a késbbi nádor és Vasmegyének els örökös fispánja.

Alispánok. A!ispánok 1595 eltt:
1338 András mester, 1356. Miklós mester, Elbee fia, 1376. Gáli Übül

mester, 1381. Büki Hibardus mester, 1405. Mellétbe! Magvar Miklós mester,

1414. Egerváry Mihály, 1428., 1430., 1434. Thelekessy István, 1438. Szecsdy
( ráspár, 1439. Nádasdi Darabos Jakab, 1439., 1440. Keresztúri János, 1441. Bd]
Dénes, 1445. Ládonyi dános és Rumi János, 1449., 1450. Káldi György,
1454—57. Nádasdi Darabos László, 1460. Szerdahelyi János, 1460., 1461.,

1462. Polyáni Tamás, 1465. Koltaí György és Sitkei Antal, 1470. Nádasdy
Lajos és Egerváry Mihály, 1475—76. Válti Rákos Albert, 1478—79. Gosztonyi

Venczel, 1479. Szarvaskeiidi Sibrik László,1481. Boldogasszonyfalvai Horváth

Mihály, 1485. Parragi Miklós és rádóczi Gyrffy János, 1483. Sitkei Antal,

1 483—88. Polyáni János, 1500. Poliany Imre és' Sitkey Zsigmond, 1515. Pel-

sczi János, 1535. Szecsdy Ferencz, 1550. Jakovíts Pál, Ivánczy Péter és

Zárka dános, 1555. Ivánczy Péter, 1561. Ivánczy Péter, Zárka Pál és Botthka

Imre, 1564. Nádasdy András, és Bécsy Gergely, 1666. Botthka Imre és Darabos

Gergely, 1569—1571. Botthka Imre, Nádasdy András, 1571. Nádasdy András

és Beiczy Gergely, 1577. Nádasdy András és gersei Pethe Ambrus, 1578.

Botthka Imre, 1583. Táplánfalva'i Polyány Farkas és Nádasdy Pál, L584.

Nádasdy Pál, 1586., 1589., 1592. Nádasdy Tamás és lukafalvai Zárka Lajos.

1595-tl fogva 1848-ig a megyei önkormányzat élén a következ alispánok

mködtek: 1595. Nádasdy Tamás, Zichy György, 1600. Ghemetey István, Kes-

serii István, 1601. Darabos István, JoóLászló, 1605. Keser István, Szelestey

Ádám, 1608. Kisfaludy Balázs és Nádasdy Tamás, 1(519. Kisfaludy Balázs,
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Nádasdy Tamás, 162r>. Polányi Lrincz, Kisfaludy Pál, 1632. Eördög Simon,
Káldy Ferencz, 1635. Káldy Ferencz, Rajky Imre, 1636. Chemetey József,

Sibrik Islván, Kisfaludy István (helyettes), 1641. Kisfaludy István, Horváth
dános szentgyörgyi, L646. Nádasdy Balázs, Meszlényi Benedek, L656. Káldy
Péter, Niczky Boldizsár, 1659. Káldy Péter, Zárka Mihály, L661. Káldy
Péter, Török Imre, 1665. Niczky Gáspár, Enyedy János, 1672. Falussy
Miklós, Vasdinnyey Sándor, 1673. Káldy Péter, Enyedy János, Niczky Gás-
pár, 1676. Horváth János, Báchmegyey Ferencz, 1687. Báchmegyey Ferencz,
Szegedy Pál, 1696. Szegedy Pál, Szalánezy Márton, 1699. Szegedy Pál,

Hevenyessy János, 1700. Hevenyessy János, Horváth Zsigmond szentgyörgyi,
1705. Horváth Zsigmond, Zobothin János, 1713. Zohothin János, Sigray
József, 1717. Zohothin János, Horváth József, 1718. Zobothin János, Tallián

Ádám, 1724. Tallián Ádám, Foky János, 1730. Rosty István, Neczky Zsig-

mond, 1735. Rosty István, 1742. Szelestey Boldizsár, Mlinarik Pál, 1746.

Szelestey Boldizsár, Lippies Boldizsár, 1749. Saller István, Zárka István,

1754. Zárka István, Boros Ferencz, 1757. Zárka István, Rosty Ferencz,
1762. Rosty Ferencz, Orosz Ignáez, 1772. Rosty Ferencz, Horvátb Ferencz,
1775. Horváth Ferencz, Sibrik László, 1784. Boros Ferencz, Somogyi János,
1786. Boros Ferencz. Tallián Antal, 1788. Boros Ferenez, gróf Sigray József,

1790. Boros Ferencz, Vajda Antal, 1794. Vajda Antal, Farkas László, 1798.

Vajda Antal, Farkas László, ez utóbbi helyét 1805-ben Saly Károly foglalja

el, 1810. Szladovits Károly, Szabó Ignáez, 1812. Szabó Ignáez, Jelenesics

János, 1816. Szabó Ignáez, Szerdahelyi Ignáez, 1828. Niczky dános, Szerda-

helyi Ignáez, ennek helyét azonban már ez évben Bertha Ignáez foglalja el,

1832. Niczky dános. Bertha [gnácz, 1835. Bertha [gnáez, Békássy Imre,

1838. Vidos József, Zárka János, 1840. Vidos József, Tóthfalui Tóth Lajos,

1842. Békássy Imre, Széli József, 1845. Széli József, Zárka, Sándor,
1848—49. Széli József, Zárka Sándor, majd Zárka Sándor, Vidos Dániel,

Balogh Antal.

Az októberi diplomát követ restauráezión els alispánná Mesznil

Viktor, másodalispánná Szentgyörgyi Horváth László, fjegyzvé pedig

Szelestey László, a költ, választatot! meg, ezek helyét azonban még ugyan-

azon évben Széli József els alispán, Balogh Antal másodalispán és Inkey

Sándor fjegyz foglallak el, a megye adminisztrátorává pedig gróf Festetieh

György neveztetett ki. Az országgylés feloszlatása után, hogy a megyei

gylések betiltását megelzve, megbízatását inegbizói kezébe tehesse le, a

tisztikai' az 1861. november 4-én tartott közgylésen lemondott. A fispáni

helytartó néhány nappal elzte meg lemondásával a tisztikart.

*

Noha a XVI. század vége felé már Szombathely a megye székhelye,

a háborús idk és más kedvezi len körülmények késbb is gyakorta kény-

szerítették a megye rendéit, hogy gyléseiket egyéb helyeken, néha kisebb

falvakban, tartsák meg, Ily helyek : Hohoncz, Körmend, Német-Ujvár, Kis-

Czell, Vép, Meszlen, Monyorókerék, Szlls.

Szombathelyi gyléseit a megye a XVII. század els felében a várban, Megyei székház,

késbb pedig bérházakban tartotta. Tíz év telt el, mig a megye székházra

szeri lehetett.

A vármegve adakozásra szólította fel furait, egyúttal pedig a nemességre
minden porta után 50 dénárt veteti ki. Elsben is Draskovieh György gyri
püspökhöz, mint Szombathely földesurához folyamodott, kérvén t, hogy
engedjen ál részére valamelyes városi épületet, melyet állandó székháznak
felhasználhat. A püspök azonban, a ki forrásaink szerint különben is gyak-
ran háborgatta a megvet jogaiban, úgy, hogy e miatt ellene az 1647-iki

pozsonyi országgylés vizsgálatol vol1 kénytelen elrendelni, nemcsak aka-
dályozta a megye törekvését, hanem még azon vételi szerzdés ellen is tilta-

kozott, melyei a megye idközben a Töttsy árvák gyámjával kötött. Csak
1649-ben engedte meg bizonyos, földesúri jogait biztosító fellélelek alatt,

hogy a vármegye Szombathelyim ..a várterületen kívül, polgári házat vagy
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telket vehessen, avagy építhessen." A megye nem késett az alkalmat fel-

használni. 1651-ben állíttatott ki az örökbevalló levél a vármegye és Bor-
nemissza Orsolya között, mely szerint ez utóbbi kiskorú fiának, Festetich

Pálnak, telkét és kházát 1050 frtért a megye tulajdonába bocsátja. Az ekkor
vett telek és kház képezi máig is magvát a Széchenyi-téren emelked vár-

megye házának. Az építkezések 1775-ben kezddtek meg és a nagy palota

1779-ben már teljesen készen állott.

Megye-gyüiések. A megye-gylések kétfélék voltak, úgymint nagy (congregatio generális) és

kis (congregatio partieularis) gylések. Az elbbiek rendszerint évnegyeden-

kint, az utóbbiak a szükséghez képest, bármikor összehívhatok voltak. A kis

gylések jegyzkönyveit mindig a nagy gyléseken hitelesítették. Szabály,

hogy a kisgyüléseken csakis a kevésbbé fontos ügyek tárgyalhatók.

Az 1746. évi január 17-én tartott közgylésen hozott statútum értel-

mében oly esetben, „ha Alispány urak a Gylésekben akármit indítványoz-
nának, azok csendesen kihallgattassanak, senki beszédjekbe ne vágjon,
hanem minden dolgok egész mérséklettel v itattassanak."" A közgylési
ügyrendre vonatkozó egyéb intézkedései a statútumnak a következk : .. Valamint
mindenkinek a maga véleményét mérsékléssel eladni szabadságában áll,

úgy senki a másik beszédjébe ne vágjon, annyival inkább személyeskedésre
ne vetemedjék ; mivel pedig minden nemesnek a vármegye gyléseire szemé-
lyesen vagy felhatalmazott által megjelenni kötelessége : ne bátorkodjék
senki a jelenlevk nevében maga vélekedését erltetni, annyival kevésbbé a

köznemességet hitegetésekkel a maga véleményére vonzani, mely nem más-
nak, mint a közcsend és békesség felzavarásának tekintetik. Habár valaki

másnak megbízó és felhatalmazó levelét a gyülekezetben elmutatja is, mind-
addig annak szava és helye a tanácskozásban meg nem adatik, valameddig
közmegegyezéssel a megbízott személynek a tanácskozásra alkalmatos értelmi

és erkölcsi tulajdona el nem ismertetik. Az ellbocsájtottak, mint a jórend
behozatala és az egyetértés, békesség és csend fentartására intézett rendelé-

sek, mindenek által szentül megtartassanak, az azokat akár részben, akár
általában megszegk pedig a gyülekezet színén az 1723-ik Törvénynek 57-ik

czikke szerint büntettessenek és nyomban exequáltassanak. Miokáért szük-
séges, hogy a vármegye tiszti ügyésze mindenkor a gyülekezetekben jelen

legyen, annak törvényes akadályoztatása esetében pedig más alkalmatos
ügyvéd illend napi járandóság fizetés mellett helyettesíttessék. A végzések
az illet tisztviselk által minden késedelem nélkül foganatba hozattassanak
és senki ne merészelje sem maga, sem mások által e részben azokat akadá-
lyoztatni, úgy mindenki azokat szentül megtartani köteleztetik az 1723-iki

58-ik Törvény czikkelye értelmében."

A tárgyalási nyelv 1806-ig a latin és ezen a nyelven vezették a mon-

dót 1 évig a jegyzkönyveket is.

Arról a buzgóságról és kitartásról, melylyel Vasvármegye karai és

rendéi a közügyeket a zöld asztalnál tárgyalni szokták, fogalmat nyújthat

már maga az a körülmény is, hogy szokásuk volt a megyeházát mindaddig

oda nem hagyni, míg a tanácskozás az összes ügyek lotárgyalásával befeje-

zést nem nyert. Néha aztán ott ültek hétszámra, mint például 1809-ben,

midn a február 6-án megnyílt nagygylés még csak márczius 4-én érte

el mozgalmasságának tetfokát. E napon jelent a karok és rendek eltt

József nádor, ki ez alkalommal nemcsak a saját festett arozképét ajánlotta

meg a megye tanácsterme számára, de egyúttal készséggel megígérte, hogy

e czélra a király arezképét is meg fogja szerezni. Az olajfestésü képekel,

melyek Ferencz királyt és a nádort életnagyságban, magyar tábornoki egyen-

ruhában tüntetik fel, a megye csak késbb, 1830-ban kapta meg. Ezek a

képek a tanácsteremnek ma is díszéül szolgálnak. Háborús idkben meg-

történt, hogy a napi ügyek felszaporodása és az elintézés sürgssége a

rendek állandó együttlétét tette volna szükségessé. Ekkora áldozatot azon-

ban a rendektl kívánni nem lehetett. Ily esetekben tehát úgy segítettek
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magukon, hogy kebelükbl állandó helyi hatóságot, bizottságot választottak

és azt a közgylés teljes joghatóságával ruháztak fel. Az 1809-ben választott

bizottság 15 tagból állt, érvényes határozat hozatalához pedig 5 tag jelen-

léte volt szükséges.

A fispánok beiktatása rendszerint nagy ünnepélyességgel és fénynyel

szokott végbemenni. Az ünnepélyek díszét és fényét, a közelebbi és távolabbi

megyék nemességén kivid, nem egyszer országos elkelségek, hatalmas

furak fokozták megjelenésükkel és részvételükkel.

üsi szokás volt, hogy
a beiktatás alkalmával a

székében ül fispánt, mi-
kor az esküt már letette,

a megye fszolgabírói há-
romszor felemelték, a ka-
rok és rendek és a je-

lenlev vendégek pedig
háromszoros harsogó ví-

vattál üdvözölték.

A legfényesebb ünne-
pélyek egyike, Batthyány
Ádám beiktatása alkal-

mával, 1762. évi augusz-
1 us 25-én folyt le Körmend
várában. A beiktatásra

Mária Terézia királyn a

visszalép fispánt, Bat-
thyány Lajos nádort, a

beiktatandó fispán nagy-
nev atyját, küldte le

királyi biztosul. A megye
rendéi már a januári gy-
lésen foglalkoztak a beik-
lat ási ünnepély részletei-

vel és határozattá ln,
hogy a nemes ifjak színe-

javából 150 tagú lovas-

handériumot alakítanak.

A bandérium öt csapatra

osztatott fel, minden csa-

pa1 harmincz-harminez fényes fegyverzet lovasból állván, külön zászlók

alatt. Az els csapat vezéréül Rosty Ferenez másodalispán választatott meg.
A beiktatás színhelyéül Körmend vára tüzetett ki. A közgylést augusztus
25-én Zárka István els alispán nyitotta meg s indítványára Hajgathó
Péter nagyprépost, Szily Márton kanonok, Eszterházy Ferenez gróf, Batthyány
Ferenez gróf, Erddy József gróf, Sigray Károly báró, Festetich Pál, Inkey
Gáspár Zsidó Mihály s Forintos Gábor zalamegyei és Tallián János somogy-
megyei alispánokból álló küldöttség hívta meg a királyi biztost és a beik-

tatandó fispánt a közgylésre. A lovas-bandérium ezalatt katonás rendben
a vár udvarán sorakozott. Amint Hajgathó nagyprépost szép magyar beszé-
dét a nádorhoz megkezdte, a trombiták megharsantak és a mozsarak minden
oldalról dörögni kezdtek. A lelkesülés mámora fogott el mindenkit és a riadó
éljenzés csak akkor csillapult le, mikor a nádor elnöki székét elfoglalva,

ékes magyar beszéd kíséretében elterjesztette a királyi leiratot, mely az

királyi biztosi kiküldetésére és az új fispán kinevezésérc vonatkozott,. Á latin

szöveg királyi leirat felolvasása után ismét a nádor emelt szót, szavait

részben a közgyléshez, részben az új fispánhoz intézvén. Majd gróf Batthyány
Ádám, az új fispán szólalt fel és beszéde végén letette az esküt, melyet
latin nyelven a kalocsai érsek olvasott fel eltte. A riadó éljenzés lecsilla-

pultával Csdy Pál kanonok vette át a szót, ki az új fispánt latin nyelven
;, megyei rendek nevében üdvözölte. Az emlékezetes ünnepélyt fényes lakoma

SZÉCHY DÉNES.

Fispáni lnik-

tatás.
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Megyei
adminisztrá-

torok .

Örökös fispán
síig.

és játékok zárták be; részt vett bennök Grassalkovieh Antal m. kir. kamarai

elnök is.

Batthyány Lajos beiktatása alkalmával, 1790. ápril 14-én, Szombathely

város polgársága ünnepi ruhába és fegyverbe öltözve állt sorfalat a város

végén és innét díszmenetben kisérte be az új fispánt a megye székházába.

A fispán az ünnepen résztvett polgárokat megvendégelte.

Fia, Fülöp, 1827. szeptember hó végén és október hó els napjain

ugyancsak szokatlan fénynyel iktattatott be fispáni székébe. Az ünnepélyen

íSopron, Zala, Veszprém,' Gyr, Trencsén, Hont, Baranya és Fehér-

megyék küldöttségei osztozkodtak a vasi karok és rendek közörömében. Ez

si, "fényes ünnepélyek utolsó visszfényeként tnik fel Radó Kálmánnak

1882. július 10-iki beiktatása.
A dminisztrátoroMnl

a megye fispáni szé-

kében 1771-ig nem ta-

lálkozunk.

1635. április 13-án

Nádasdy Ferencz gróf

12 éves korában tar-

totta meg fispáni

székfoglalóját és noha
két éven át már el-

lenmondás nélkül ál-

lott a vármegye élén,

az 1637. augusztus

10-én tartott közgy-
lésen Eszterházy Mik-
lós gróf nádor, Dras-
kovieh ( ryörgy gróf

gyri püspök, Bat-

thyány Ádám, Czobor
Imre, Csáky László és

Eszterházy Imre gró-

fok csoportjából a ná-

dor nem épen várat-

lanul felemelkedeti és

az elégedetlenek ne-

vében inditványozl a

,

hogy a fispán korára

való tekintettel, kér-

jen a vármegye admi-
nisztrátort, a ki addig

is, míg a fispán nagy-
korúságát eléri, a me-
gyét helyette kormá-
nyozza. Hasztalan

volt a gyermek fis-

pán tiltakozása, ki he-

lyett bels embere, Vittnyédy János vitte a szót, a többség az indítvány

értelmében határozott, habár - - eredménytelenül. A király ugyanis válaszá-

ban, hivatkozva arra, hogy gróf Nádasdy Ferencz életének 14-ik évét már

elérte, fispáni esküjét az iktató közgylésen az ország törvényei szerint

letette és a megyét két éven át az megelégedésére kormányozta, kijelenté

a megye felíró levelére, hogy a megye kormányzatát tle elvonni nem szán-

dékozik, st akarja, hogy fispáni hivatalát és annak méltóságát továbbra is

élvezze. Annyi azonban mégis történt, hogy a király a fispán tanácsadójául

Lippay Gáspárt rendelte ki, meghagyván Nádasdynak, hogy a mikor kor-

mányzati nehézségek merülnek fel, ezen érett, okos, a hazai törvényekben

jártas és megyében is birtokos férfiú tanácsával éljen.

Az örökös föispúiisdg adományozása azonban az adminisztrátori intéz-

GRÖF NÁDASOV TAMÁS.
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menynek Vasvármegyében is utat nyitott, mert, ha az örökös fispán hivata-

lát bármi okból nem viselhette, az adminisztrátor vagy helytartó kinevezése

elkerülhetetlenné vált.

Batthyány Lajos, Magyarország kanczellárja és 1751-tl fogva utolsó

nemzeti nádora, harmincznégy évig kormányozta a vármegyét. Hivataláról

1762-ben mondott le és ekkor fia, ifj. Batthyány Ádám altábornagy nevez-

tetett ki utódjává, de már 1771-ben Batthyány József gróf kalocsai érsek

személyében adminisztrátor foglalja el a megye fispáni székét.

E minségben követik t: 1780. Batthyány Lajos herceg, 1784. Batthy-

ány Miksa gróf, 1785. Radványi György Ferencz gróf, 1809. a múzeumala-
pító Széchenyi Ferencz gróf, Istvánnak atyja, 1811. Cziráky Antal gróf,

1832. ifj. Zichy Károly gróf, 1842. Czindery László, 1845. Zichy Bódog
gróf.

A megye fbb tisztviseli a központban : az els és másod alispán, a Ftisztviselk.

f- és aljegyzk, a f- és alügyészek, a forvos, a fmérnök, a fszámvev
és a fadószed ; vidéken : a kerületi, vagyis f- és járási szolgabirák, végre

az esküdtek.

Feltn, hogy a választási elv legkésbben tud érvényre jutni a jegyzi
karral szemben. Még a múlt században is volt rá eset, hogy a fispán neve-
zett ki jegyzket; késbben azonban ezeket is kivétel nélkül a tisztújító

széken választották. Említésre méltó, hogy a XVII. század els felében, st
még a hatvanas években is közös jegyzkot tartanak a szomszéd vármegyék

;

így Vasmegye fjegyzi közül 1606-ban Szántóházy Ferencz egyúttal Sopron
megye, 1661-ben mankóbüki Horváth Ferencz egyúttal Zalamegye jegyzje
is. Az els fügyész, kinek nevét feljegyezve találjuk, Meszlényi Péter
1634-bl.

Politikai és törvénykezési tisztviselkben ugyan nem szenvedett hiányt
a vármegye, de annál nehezebb volt a helyzete akkor, ha arról volt szó,

hogy szakért orvost állítson a közegészségügyi szolgálat élére. Valóságos
szenzáczió-számba ment tehát, midn 1762-ben Eriinger Lajos személyében
medicináé doctor ajánlkozott a megye physicus ordinariusául. A megye
rendéi Eriingert 1763. szeptember 27-én közakarattal csakugyan physicus
nrdinariussá választották, 500 frt évi fizetést biztosítván számára.

Az 1734. szeptember 30-án tartott közgylés azon határozatából, mely
az adónak a helységektl leend beszedését számadás terhe alatt a megye
adószedire bízza és attól az urasági perceptorokat eltiltja, st megszünteté-
söket elrendeli, következtethetjük, hogy megelzleg az adószedés nehéz fel-

adatát - - ha nem is kizárólag - a földes uraságok magán perceptorai tel-

jesítették. Két perceptora (adószedje) volt a megyének. Egyik a házi, másik
a hadi pénztárt kezelte.

A szolgabirák törvényes száma a régi idben megyéidcint négy volt

;

így volt az Vasmegyében is.

Az idpontot, melyben a megye tisztviseli elsben részesültek rendes Tiszti fizetések-.

rri fizetésben, megállapítani nem tudjuk ; de nem vagyunk képesek meghatá-

rozni az els sallárimnok mennyiségét sem. A legkorábbi adatok, melyeket

a fizetésekre vonatkozólag ismerünk, egy 1773-ból fenmaradt kimutatásban

foglaltaknak. Ez a kimutatás azonban nemcsak a mondott évbeli, hanem a

korábbi fizetésekrl is felvilágosítást nyújt annyiban, amennyiben benne a

régi fizetések mellett az ezen vagy a megelz évbl származó javítások

is feltüntetve vannak. A kimutatás tételei a következk

:

irt frt

Fispán évi fizetése 1500
Els alispán évi fizetése 600
Javítás czimén kap 100 700
Másod alispán évi fizetése 300
Fjegyz évi fizetése 400
Javítás czímón kap 100 500
Els aljegyz évi fizetése 250
Másod .', ., „ 200
Fadószed évi fizetése 400
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írt frt

Javítás czímén kap 50 450
Két segéd évi fizetése egyenkint 100
Házi pénztárnok évi fizetése 300
Javítás czímén kap 50 350
Erdfelügyelö évi fizetése 200
Fügyész „ „ 400
Alügyósz „ „ 200
F'szolgabirák ,, ,, 200
Javítás czímén kapnak 100 300
Alszolgabirák (12) évi fizetése 50
Javítás czímén kapnak ' 150 200
Víz- és útfelügyelk évi fizetése egyenkint 60
A központinak külön 40
Háromnak külön szerzdési díja 80
Albiztosok évi fizetése egyenkint '.',0

Ötnek külön szerzdési dija 80
Hatnak „ „ „ :',d

egyúttal javítás czímén kapnak 208
Forvos évi fizetése 500
Két irnok évi fizetése egyenkint 100
A megyekatonák fnökének évi fizetése (ló-tartással együtt?) .... 150
Tizenhat megyekatona évi fizetése (lótartással együtt ?) egyenkint . . 75
A szolgák tizedesének évi fizetése 50
Tizenkét szolgának évi fizetése egyenkint 40
Várnagy évi fizetése 50
Hóhér „ „ .

' 50

A vármegye személyi kiadása cz évben (1773.) 12043 frt 46 l
/3 krra rúgott.

A rendes fizetésen kívül azonban voltak a tisztviselknek mellékjövedelmeik
is. Például a fjegyz külön jövedelméhez tartoztak a nemesi oklevelek ki-

hirdetése után befolyó, az ingatlan birtokok áthatása után járó, valamint az

ezekre adott kölcsönöket terhel dijak. A bíráskodási joggal felruházott

tisztviselk perdíjat kaptak, természetbeli lakással bírtak az alispánok, stb.

Az írnokok részére az 1802. szeptember 27-én tartott közgylés fejenkint
4 öl tzifát szavaz meg. Végííl 1803. márczius 1-tl fogva a tisztviselk

halotti negyedben részesültek.

Táblabírák. A táblabvráfckal többször találkozunk a megye statútumaiban.

Az 1724. május 22-én tartott közgylésén határozatot hoznak a rendek,
melyben megengedik, hogy a kerületi tábla bírái egyúttal megyei táblabíró-

ságot is viselhessenek; a földesurak tisztjeit azonban, ha csak ebbeli hiva-

taloskodásukról le nem mondanak, a táblabírói czím viselésétl eltiltják. Ezt
a, szabályt azonban az 1791. november 7-én egybegylt közgylés oda mó-
dosítja, hogy uradalmi tisztek is kinevezhetk táblabírákká, és mint ilyenek,

a reájuk bízott politikai ügyekben jogérvényesen intézkedhetnek, de, mint
bírák sem a polgári, sem a büntet törvényszékeken meg nem jelenhetnek
és nem bíráskodhatnak.

Megyei törvény- A megyei törvényszékek negyedévenként tartották gyléseiket. Polgári

törvényszékeken a tárgyalások 1736. eltt rendszerint négy napig tartottak,

ez idtl fogva pedig egy egész hétig. Ezt a szabályt a rendek 1752. október
6-án odamódosították, hogy jövben a törvényszékek a perek számához
képest több napokig is együttartassanak. A törvényszékek tagjai voltak az

alispánok, jegyzk, f- és alszolgabirák, ügyész, esküdtek, táblabírák, a

városok hites képviseli és több, a törvénj'ben jártas felesküdött nemes.

Az Ítéletek rendszerint nagyon súlyosak voltak. így például Kszegen 1713-ban egy

Rozina nevii asszonyt ezen káromlásért: „Ich sch .... auf unsorc Liebe Frau und auf

dic Catholische Kirehe ; ich will Lutherisch werden", fejvesztésre ítélték és az ítéletet rajta

végre is hajtották.

Boszorkányperekben, melyek a törvényszékeknek nem egyszer adtak munkát (a me-

gyei törvényszék eltt 1716—17 í-5. között, tehát 30 év alatt, nem kevesebb, mint :í:> bo-

szorkányper tárgyaltatott), az elítéltet vagy elevenen égették meg, vagy pedig elbb fejéi,

vették, ha n volt, illetleg felakasztották, ha férfi volt, és csak azután égették meg. Diernthal

Katalint Kszegen 1748-ban kegyelembl csak azért fejezték le elbb, mintsem megégették

volna, mivel bünbánólag bevallotta, hogy kézfogás mellett az ördöggel szövetséget kötött és

istenének imádta. A boszorkányperbl vajmi nehéz volt valakinek ép brrel megmenekülni,

meri megtörtént, hogy még az esetben is, ha a. vádat bizonyítani nem lehetett, a vádlottat

a. költségekben elmarasztalták, azon felül pedig 100 vagy 50 páleza — vagy korbácsütésre
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ítélték, hogy ,,szárazon még' se maradjon". Találkozunk azonban feltételes ítélettel is (mint

például 1716-ban Horváth Kata és Horváth Magdolna boszorkányperében), melynek értel-

mében az elitélt ártatlanságát bizonyos számú (ez esetben negyven) esküt tett tanukkal

utólag igazolhatta.

A halálos ítélet végrehajtásához szükséges hóhérral a megye maga nem mindig ren-

delkezett. A 18-ik század második felében Cierler Ignácz kszegi hóhért használta.

[OHQ2B1Ü}

RÓBERT KÁROLY PECSÉTJE.

A peres eljárás alapjául egy 1657-ben kidolgozott és 17 szakaszból álló

rendtartás szolgált. A nevezetes rendtartás mely kivételkép magyar nyelven
iktattatott jegyzkönybe, egész terjedelmében így hangzik :

1. Segítségül híván Istent, kezdessenek a Törvények szolgáltatni.

2. Melyek, hogy alkalmatosb rendben vetessenek, szükséges, hogy kik az Törvény-
székhez hittel kötelesek, azok a meghirdetend szók napjának estin az praefigált székes-

helyre begyrjenek, az széknek els napján okvetlen korán jelen legyenek és tiszteknek

megfeleljenek, hogy valamelyeknek jelen nem léteért a Törvényszék ne késleltessék és a

begylt Bírák a Causansokkal együtt az heában való üdmulatásért ne panaszolkod-
hassanak.

8. Az Törvénynek szollétájában Nótárius uram által Series tartatik ós kiki arra

vigyázzon, azon kívííl haszontalan leszen, ha ki maga akarná causáját erszakolni ós az

széket azzi] akadályozni, minek eltte azért a Series megváratnék, ha ki Causáját felvétetni

akarja, Nótárius uramat keresse meg ós úgy nem marad el a, maga sorjából.

NAGY LAJOS PECSÉTJE.

í. Az Törvények szollótási az széknek els napján mindenkor kezdetnek hét órakor
a következ napokon hat órakor, és ítéljenek dél után kél, óráig.

5. Hogy penigh az Törvényszék alkalmatosban szolgáltathassanak, jelessek is meny-
nyenek végben, a Bírák a I'ártok feleletit hallhassák és percipiálják, a Causansok is egy-
mást inkább megérthessék, szükséges, hogy a. Törvényházban kiki csendessen legyen, más
akármi magán és küls dolgokról való beszélgetésnek békit hagyván, iigyelmezzenek a

l'árlok feleletire, hogy kimenvén az Pártok, ha lei az proponált dologról megkérdetik, a

dologhoz képest szólhasson és ne legyen szükség ismét a feleleteket repetálni, olvasni és
az iiflt azzal tölteni.

6. Az a. csöndesség úgy lehet job móddal, hogy a ki a Törvényszékhez nem köteles,

nttbon az Bírákal no akadályozza más haszontalan beszéddel, hanem kimenjen és várja ott

• lausájának sorát.



200 Vasvármegye önkormányzata és közigazgatása.

7. Ha ki Törvényben ül, addig-, még- annak a Causának vég-e nem leszen, ki ne járjon,

hogy mag-ára gyanút ne hozzon.
8. Fegyverrel senki a székházhoz ne merészeljen menni.
9. Ha mikor a Pártok felelnek és kimennek, viszont a Határozatnak elvételére

In •szóiitatnak, senki más be ne szoriiljon. hanem a Principálisok Procatorokkal menjenek
he, miért így is sok üd vetetik el az ki és beszonüással, kiben semmi haszna annak,
akinek c-ausája nem tárgyaltutik, ha nem ha csak azt tartja nyereségnek, hogy az üd
múlik és úgy t.lán reá nem kerülne a sor, azért alkalmatlanság és akadályok elkerülése
végett az után meg nem engedtetik. Ha ki azért a vicegerrusok (alügyészek) által meg-
intetik, nehéz néven nem veheti, mivel ezek tisztükben fognak eljárni.

10. Micsoda illend tisztelettel és böcsülettel köllessék kinek-kinek a Bírákhoz viselni

és egymás ellen, s a Causansoknak, elég végezése országunknak felle. Ha ki vét, annak
poenája feltaláltatik azon Constitutiójokban, és fe Ispány e Nagysága követinek méltó
helyét s becsületét megadják.

11. Senki Kuplicatióját, panaszát, hogy ha nem az els vött Causahoz való, ne
erszakolja, miért ennek után meg nem engedtetik, hogy e Törvényszék hasonló dolgokkal
akadályoztassák. Ha kinek valami hasonló ügye vagyon, tartsa az Vármegyének gylésére,
akkor olvastatnak meg és kinek-kinek amint az igazság hozza magával, válaszra leszen.

12. Ha ki protestatiókat, tilalmazásokat, ellen mondásokat, intéseket avagy valami
hasonló dolgait proponálja avagy propénáltatja, azokat írásban vegye és propositiója adja be
Nótárius uramnak, hogy e Kegyelme az Protocolomban bevezesse szállásán és a szék
ne késleltessék.

13. Ha kiknek Causajok felvétetik és beszólléttatnak a határozatnak elvételére, garas
Pénzekkel készen legyenek az Eskütteknek, mert addig az ítélet meg nem olvastatik, ne
költessék annak Verésésejért töb üdt veszteni, az böcsületes esküitek is heában nem
ülhetnek, s ez a kicsin fáradsághok jutalma.

14. Ha ki levelet készíttet is, azon szorgalmatoskodjék, hog Nótárius urammal szál-

lásán subscribáltassa, és ágy adja be pöcséüeny, ne akadályoztassók ottben Nótárius uram,
s mind az egész szék Bírái annyi ideigh haszontalanul ne üljenek.

15. Procurator (ügyvéd) uraim vigyázzanak és a körül állók is, hogy valamelyik
szándékosan vagy heltelenségébül ellenfele Causáját és noccessusát ki ne vegye, se pedig
akárki levelét, ha reá nem bízatott, ós nem az Principalissát illeti, hogy hasonló dolgok-
kal senkinek sérelme ne történjék, kibl az Bírák gondviseletlensége sarkaltattatnék.

16. Idézésre, megintésre stb. az Bírákat az Törvényszékbi ki ne köldgyék, ha
kinek valami hasonló dolga vagyon, az széknek egybegylése eltt avagy oszlása után
reperáltassa.

17. Ezeket és hasonló dolgokat szem eltt tartván, a Bírák tiszteknek eleget tehetnek-,

a Causansok is el vött dolgokban panasz nélkül eljárhatnak. Kire segéllyen Isten mind-
nyájunkat. A inén !

ii. József j\ megyék 1785-ben, József reform-intézkedései következtében, aulonó-
reformja. °"

miájukal vesztették, megsznt ;i megyegylés, megszntek a választott tiszt-

viselk is. Nemcsak a hivatalos nyelv, hanem még a megye czímeres pecsétje

is megváltozotl és rajta ;t struczezal ékesítetl várfalat az ország' czímere vál-

totta fel. Miután azonban a császár kevéssel halála eltt rendeleteit vissza-

vonta, a, megyék ismét visszanyerték önrendelkezési jogukat. Vasvármegye

rendéi 1790. márczins 2-án tartott közgylésükön foglalkoztak a császári

leirattal és lö pontba foglalták össze azokat az intézkedéseket, melyeket a

régi rend helyreállítása czéljából életbeléptetni szükségesnek tartottak. József

császár összes intézkedését semmisnek mülvánítják, a külön bíráskodási

megszüntetik és a földesurak, valamint az egyes kiváltságos helyek törvény-

kezési jogát és a jns gladii-t visszaállítják. A házakra erszakosan felfestett

számok eltörlését és a falak nevel, számát, nemkülönben a földmérés álla-

potát feltüntet táblák kiásását elrendelik, az idegen földmérkre vonatko-

zólag pedig azt határozzák, hogy azok a megye területérl nyolez nap alatt

annál inkább távozzanak, mert különben azok, kik közülök alkalmasak,

katonának fogatnak el, az alkalmatlanok pedig ervel utasíttatnak ki az

országból. A német nyelv használatát megszüntetik és a latin nyelv jogát

visszaállítják.

Ettl fogva a megye ismét a régi latin körirata pecsétjét használja

1837-ig. Mert, bár a rendek a tárgyalás nyelvévé már 1806-ban a magyart

teszik, csak 1886. június 13-án határozzák el, hogy a pecsét latin köriratai

magyarra változtatják és ez irányban a kir. helytartótanácshoz felterjesztési

intéznek. Az uj pecsét 1837. január 1-ére készüli el és azt a megye használatba

is vette, noha a királyi engedélyi arra csak L838. február 8-án kapta meg.
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Az 1848-iki törvényhozás intézkedéseirl alig vett tudomást a vármegye, Bach-rendszer.

midn Nugent osztrák tábornok parancsából Althan gróf alezredes 1848.

deczember 25-én egy mozgó csapat élén Körmendrl Szombathelyig és

onnan tovább nyomult s a megye nyugati részeit katonai kormányzás alá

vette.

A megyei bizottmány egyidre Kis-Czellbe vonult, Kszegen azonban

az alkotmányos közgylés deczember 30-án véglegesen feloszlott. Az önkor-

mányzati tevékenység ettl fogva megsznt a megyében. Az osztrák polgári

kormányrendszer behozatala után a megye a soproni közigazgatási kerület-

hez csatoltatott és 10 szolgabírói járásra osztatott fel.

EB E l
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A VÁRMEGYEHÁZA SZOMBATHELYEN.

Az alkotmány helyreállítása után Széli József neveztetett ki a megye fispán- ^ y""S
jává, alispánokká pedig péteri Takács Lajos és Hettyey István választattak

meg. Széli József az 1870. LII. t.-cz. megalkotása után elhalt. A fispáni

széken követték 1871-ben Ernuszt Kelemen, 1875-ben péteri Takács Lajos,

1882-ben Eladó Kálmán és 18ü5-ben Reiszig Ede. Alispánok : 1871. Chernél

Ferdinánd, 1877. Széli Ignácz, 1883. Reiszig Ede, akinek alispánsága alatt

lépett éld he a köztörvényhatóságok rendezésérl szóló 1886. évi XXI. törvény-

czikk. Az ezen t.-cz. értelmében alkotott és jóváhagyást nyert szabályren-

deletek alapján nyerte a vármegye jelenlegi szervezetét.
*

A megyei törvényhatóság székhelye Szombathely. A vármegye czímere

egy várfalrész, felül rovátkákkal, a falon lövrésekkel; a fal ormán strucz-

madár áll és csrében vas (aczél) pálczikát tart.

.1 törvényhatósági bizottság tagjainak száma 600. A bizottsági tanok feló- TÖ
™"Jj!^|°

sági

iick választása 69 választókerületben történik. Az egyes választókerületek

Magyarország Vármegyéi cs Városai: Vasvármegye. 36
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választóinak száma 200—600 között, a választandó bizottsági tagok száma
pedig a választók számarányához képest 2—7 között ingadozik. A vármegye
közönsége évenként négy rendes közgylést tart, még pedig február, május,
augusztus és deczember hónapok els hétfjén és az azt követ napokon.
Ha a megállapított napokra ünnep esik, a közgylés a legközelebbi napon
veszi kezdetét. Az elz évi számadás a május havi, a költségvetés az

augusztusi havi közgylésen tárgyalandó,
járási ^osztás ^ vármegye 10 közigazgatási járásra oszlik. A beosztás még 1871-ben

történt ; a terület aránytalansága miatt azonban a mai közigazgatás igényei-

nek többé meg nem felel. Kszeg sz. kir. és Szombathely r. t. városok kü-

lön közigazgatási területtel birnak.

A VÁRMEGYEHÁZ ÜLÉSTERME-

Költségvetés.

ii/.

A Vözigazgatási és gyámhatósági szükségletekrl, valamint

zésére szolgáló jövedelmekrl az 1897. évre szerkeszteti

költségvetés ismertetése eléggé kimerít tájékozást nyújt a

tartásáról. A költségvetés rovatai im ezek:

A) SZÜKSÉGLET.
I. Tisztvisel-, segéd- és kezelszemélyzet fizetése és lakj

II. Szolgaszemélyzet bére és lakpónze
III. Szolgaszemélyzet ruházata és lótartási átalánya .

IV. Hivatalos helyiségek és fogházak bére
V. Irodai szükségletek
VT. Napidijak és útiköltségek
VII. Kpületek fentartása

VIII. Egyéb rendszeresített kiadások
IX. Rabtartási költségek

Elre nem látható kiadások

az eze k

és jóváh;

vármegye!

fede-

igyott

ház-

x.
XI. Székházépítési, esetleg házipénzt. tart. alapra.

i isBzescn

12 !,:>!»-> frt

11,400 ..

1.70:") ..

2,600 .,

13.523 „
10,950 „

1,1.'12 ..

630 ..

Ó20 .,

1.200 ..

158 ..

L68,4Í5 frt

kr.

90

80

63 kr.
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Halár;

vámok

B) FEDEZET.

I. Állami javadalmazás 182,793 í'rt — kr.

II. Cselekv kamatok 1,252 „ 68 „

III. Ingatlanok jövedelme 305 ., 25 ..

IV. Alapok járuléka 30,447 „ 70 ,.

V. Különféle bevételek 20 ., — ..

VI. Térítménvek 3,600 „ ~ „

VII. Pótadó —
.. — ,.

Összesen . . 168,415 frt 63 kr.

A házi pénztár kezelése alatt álló alapok száma 36. Alábbi ismerteté-

sünkben csakis a jelentsebbekre szorítkozhatván, ezeknek 1896. évi zárlati

eredménye következ

:

Bevétel Kiadás Maradvány

1. Árvaházi alap . . . 13,197 frt 83 kr. 13,197 frt 83 kr frt — kr.

2. Betegápolási alap . . 65,195 ., 38 „ 65,195 .. 38 „ .. — ..

3. Birság alap .... 2,085 „ 75 „ 1,675 .. 05 „ 1,410 .. 69 „

4. Kultur alap .... 43,029 „ 59 .. 15,853 „ 97 .. 27,175 .. 62 ..

5. Ebadó alap .... 27,270 „ 20 .. 15,749 ,. 67 .. 11,520 .. 53 ..

6. Elfogati alap . . . 8,091 „ 54 „ 6,254 „ 93 „ 1,836 .. 61 ..

7 Erdri alap .... 6,131 ., 73 „ 4,189 .. — „ 1,942 „ 73 ,.

8. Házipénztári alap . . 182,386 „ 26 „ 182,386 „ 26 ., „ - „

9. Jaaki templom-alap . 24,906 .. 24 ,.
— .. — .. 24,906 ,. 24 ..

10. Kjegyz nyugdíj alap . 72,300 ,. 61 .. 3,945 ,. 36 .. 68,355 „ 25 ..

11. Körorvosi pótadó alap . 15,680 ,. 14 .. 15,614 .. 49 „ 75 .. 65 „

12. Laktanya alap . . . 145,381 „ 37 „ 143,455 .. 74 .. 1,935 „ 63 „

13. Magvar nvelv alap . 1,483 „ 17 .. 935 „
—

., 548 .. 17 „

1 í. Tartalékalap .... 9,997 „ 60 „ 1,447 .. 15 „ 8,550 .. 45 „

15. Vm. nyugdíj alap . . 281,949 „ 08 „ 14,008 „ 28 „ 167,940 „ 80 „

16. Útadó 'alap .... 340,279 „ 96 ,. 238,279 „ 96 „ 102,000 .. — ..

17. Vám (határszéli) alap . 8,491 „ 49 .. 6,414 ,. 30 „ 2,077 .. 19 ..

18. Tzrendészeid alap . . 3,780 „ 55 ,, 1,801 „ 20 „ 1,979 „ 35 ,.

A vármegye területén hét határszéli vám állott fenn, úgymint Kpatak,

Sinnersdorf, Alhó, Burgóhegy, Velike, Vas-Hidegknt és Khida községekben.

Pótadók. A jelenleg érvényben lev pótadók százalékai a következk:
J. a betegápolási pótadó az egyenes állami adó után 3'/2° o,

2. a katonabeszállásolási pótadó a házosztály és házbéradó után 67 /io°/o, egyéb állami

adó ulán 3°/q,

\. a kúlturpótadó az egyenes állami adó után 1%,
í. :i körjegyzi nyugdíj-pótadónál a körjegyzi fizetések ulán a körjegyzk hozzá-

járulása- í" o, a községek hozzájárulása pedig 2%,
5. az erdgondnoki pótadó, minden kataszt. hold után 251 2 kr.,

6. az erdri díj. pótadó, melynél minden kataszt. hold után 17 kr.,

7. az elfogati váltság, minden egyes igavonó után 10 kr. ós

8. a tzrendészeti pótadó, minden lakház után 10 kr.

A vármegye vagyoni viszonyainak megítélésénél nem szabad figyelmen

Kölcsönök, kívül hagynunk az építkezésekre és viezinális vasntakra felvett kölcsönöket

sem, melyek azonban nemcsak a törvényhatósági háztartásra, hanem a vár-

megye egyéb fontos, különösen kögazdasági érdekeire is nevezetes befolyást

gyakorolnak. A kölesönök ezek

:

1. a szombathelyi lovassági laktanya-építési czéljaira

1889. évben felvétetett 1,350,000 frt.

1890. „ „ 80,000 frt 1,430,000 forint,

2. a pozsony—szombathelyi h. é. vasút építési czéljaira 1891. évben
felvétetett 60.000

3 a szombathelv—rumi h. é. vasút építési czéljaira 1895. évben
felvétetett . . . ' í 2,000 „

4. a telefonhálózat építési czéljaira 1895. évben felvétetett . . 20,000

1,552,000 forint.

A törlesztéshez a laktanya-alapon kívül az utadóalap is hozzá-

járul. Az ekként törlesztett összeget, vagyis 51,945 frt 22 krt levonva,

maradt, 1895. év végén törlesztend kölcsönösszeg 1,500,054 frt 78 kr.

ós pedig 1. a laktanya-építési kölcsönbl . . 1,380,115 frt 89 kr.,

2. a pozsony—szombathelyi h. é. vasút

építési kölcsönbl 58,397 frt 13 kr.,

3. a szombathely—rumi h. ó. vasút építési

kölcsönbl . . .
il,r>í-l frt 76kr.,

I. a telefonhálózat építési kölcsönbl . . 20,000 frt— kr.,

összesen : 1 ,.M 10,(15 1 frt 78 kr.
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Somogyi József (rriger Ignácz Biró István
árvaszéki ülnök. árvaszéki I. jegyz. árvaszéki ülnök.

Pogány István Bárdossy István Török Károly
árvaszéki ülnök. árvaszéki elnök. árvaszéki ülnök.
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Az 1883. XV. t.-ezikkel nem szabályozott, külön rendeltetéssel biró

Nemesi alapok, alapok kezelése a vármegye közgylése által választott nemesi pénztáros ha-

táskörébe tartozik, ki e külön alapok jövedelmébl rendes évi fizetéssel bír.

Franczm sarcz- Legjelentékenyebb ezek közül az összesített franczia sarczalap, melynek
alaptkéje jelenleg (1896. év végével) 79,727 frt 78 kr.. évi bevétele pedig
9338 frt 1 1 kr. Rendes évi kiadásaihoz tartozik :

a) a vármegyei gazd. egylet részére 500 forint,

b) a szombathelyi emberbaráti egylet részére . . 200 forint,

c) a vármegyei írnokok ösztöndijára ... . 50 forint,

d) a szegény honvédek segélyezésére 100 forint.

Rendkívüli kiadásai voltak az 1896. évben:
a) az ezredévi bandérium költségeire 2000 forint,

/;) a vármegyei gazd. egylet millennáris költségeire 500 forint,

<) Berzsenyi szoborra 200 forint,
- d) a fcbér-kereszt egylet részére 100 forint.

A franczia sarczalap keletkezését az 1809-iki franczia inváziónak köszöni
likkor történt ugyanis, hogy a Rábáig elnyomuló francziák által kiveteti

hadisarczot a vármegye behajtotta ugyan, hanem a francziák elvonulásával
annak egyrésze kezei között maradt, másrésze pedig a hadjárat befejezi ével

visszatérült De felhasználatlanul maradt a magyar hadisegély egyrésze is,

s a különféle élelmiszerek, gabona, stb. eladásából befolyt vételár és egyéb
készpénz összegek a megye tulajdonába menvén át, azok közhasznú czélokra,

összesített franczia sarczalap czímén külön kezelés alá vétettek. 1861-ben
a megye az eddig külön kezelt régi magyar nyclvalapot is a sarczalaphoz
csatolta, késbb azonban, 1872. évben, a 128,394 frt 54 krra rugó tekintélyes

alapot felosztotta úgy, hogy belle 8255 frt 12 krt régibb és njabb magyar
nyelvalap czímen ismét elkülönített, 10,000 frtot az elaggott megyei szolgák
nyugdíjalapjához csatolt, 12,000 forintot a szombathelyi kath. liczenmi épület

bvítésére fordított és 4435 forintot közmveldési czélokra és a tanügy el-
mozdítására a megyei vallásfelekezetek részére odaajándékozott.

Magyar ny,iv- a magyar nyelvalap 1896. évi alaptkéje 40,463 frt 45 kr., évi bevé-
aap

' tele pedig 2013 frt 56 kr. Rendes évi kiadásai

:

a) a házipénztár által kezelt magyar nyelvalap részére 750 forint,

b) a vármegyei kisdedóvók részére 750 forint.

Az els összeg évenként a magyar nyelvet sikeresen tanító néptanítók
és szorgalmas növendékeik jutalmazására szolgál. A tanítók részére három-
féle díj létezik : egy 200 frtos, egy 150 frtos és egy 100 frtos ; míg szorgal-

mas növendékeik hasznos magyar népiskolai tan- és olvasókönyvekkel
jutalmaztatnak meg.

Deák F.-aiap A nemesi pénztárban kezelt többi alapok közül kiemelhet még a Deák
Ferencz-ösztöndíjalap, melynek jelenlegi alaptkéje 5537 frt 51 kr. és mely
szintén az összesített franczia sarczalapból létesült 1876-ban, a liczeumialapoi

és a megyei szolgák ösztöndíjalapját.
*

Küzrendészet. Kétségtelen, hogy a közrendészet korábban fejldött ki a városi mnni-

czipiumokban, mint a megyék területén, de annak okát, hogy megyénkben

közrendészeti intézkedésekre csak a XVíll. században akadunk, nem annyira

ezek, mint inkább a reájuk vonatkozó adatok hiányában kell keresnünk.

Ami adattal a XVII. századból rendelkezünk, az csakis Kszeg és Szombat-

hely városokra vonatkozik.

A múlt századok viszonyai okozták, hogy korábban a megye egyik

els rangú, de nehéz feladatkörét a közbiztonság sértetlen fentartása és

ápolása képezte. Hogy ebbeli kötelezettségeinek annál inkább megfelelhes-

sen, 1715. április 16-án tartott közgylésén kimondotta, hogy mindazok, kik

az útonállók és rablók üldözését elmulasztják, vagy azokat fel nem födözik,

két évig 24 frt, azután pedig 40 frt bírságban marasztalandók el. Mivel a

megyének a 18-ik században külön közbiztonsági közegei még nem voltak,

a gonosztevk üldözésére és elfogására a megye a katonákat használta fel.

Hogy azonban ezek kiküldetésökkel nem egyszer visszaéltek, onnan követ-

keztethetjük, hogy az 1729. október 18-án tartott megyegylés kénytelen
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Takács Márton Szabó Elek Mészáros Ern
szolgabíró. fszolgabíró. szolgabíró.

Pallók Pongrácz Nagy József Rúna Lázár
fszolgabíró. szolgabíró. fszolgabíró.

Molnárffy Géza l'app Antal Dömötör Lajos Somogyi Miklós
fseolgabíró. fszolgabíró. fszolgabíró, fszolgabíró.

Bachó Vincze Bozzay Gáspár
szolgabíró fszolgabíró
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volt elrendelj) i, hogy a gonosztevk elfogására kirendelt megyei katonák
azoktól semmiféle czím alatt úgynevezett nyargaló pénzt kizsákmányolni ne
merészeljenek. Az 1801. január 12-én tartott közgylés arról intézkedik,

hogy az elfogott gonosztevk vallatás végett elsbben is a járási szolgabíró

elé vezettessenek. Hogy pedig a megye rendéi a közbiztonság legveszélye-

sebb elleneit a kóborló czigányokban és pásztoremberekben látták, igazol-

ják azok az intézkedések, melyek a megye jegyzkönyveiben ezekre vonat-

kozólag gyakrabban elfordulnak. Azt a buzgóságot és gondosságot azonban,
melylyel a megye rendéi a pásztorok részérl támadható veszélyeket elhárí-

tani törekedtek, mi sem mutatja inkább, mint a czifra szrökre vonatkozó-
lag 1752-ben kibocsátott rendelete. Abból indulva ki ugyanis, hogy a tol-

vajlások és fosztogatások a pásztornép fényzésével állanak kapcsolatban,

a fényzés pedig leginkább a drága, czifra szrök viselésében nyilvánul:

az 1752. szeptember 18-án tartott közgylésen a szrszabók által készít-

tetni szokott, szegett vagy czifra szrök viselését azok elkobzásának bün-
tetése alatt eltiltották. Rendeletét a megye még e század harminezas
éveiben is fentartotta, st szigorította, a mennyiben kimondotta, hogy a sz-
rök elkobzásán kívül azok varrói a viselkkel egyenl büntetésben részesít-

tessenek és hasonló intézkedés megtételére a szomszédos Zala, Veszprém
és Sopronmegyéket is megkereste. Sopronmegye azonban az ipar elnyomá-
sát hozván fel okúi, a czifra szrök készítését és viselését továbbra is meg-
engedte. Utóbb Vasmegye is szelídítette rendeletét, míg végre teljesen meg-
szüntette. Az 1818-iki közjogi rendtartás a pásztorembereket, jelesen a

gulyásokat, csikósokat, juhászokat, kanászokat, valamint azok bojtárjait a

puska, pisztoly és egyéb öldökl fegyver tartásától testi büntetés alatt

eltiltja, jogot adván a pandúroknak arra, hogy a náluk talált fegyvert elko-

bozhassák. Az erdrök is csak olyan puskákat használhatnak, melyek a

járási szolgabíró pecsétjével vannak ellátva. Ugyancsak az 1818-iki községi

rendtartás teszi újra kötelességükké a községeknek, hogy az éjjeli röket
pontosan kiállítsák és a mulasztást elkövet elöljárókra vagy rökre, a hely-

ségben netalán történend rablások vagy lopások megtérítésén felül, a ne-

mesekre 24 frt pénz-, a nem nemesekre pedig 21 pálezábüntetést szab.

Mint a fentiekbl is kitetszik, a pandúrok ez idben már megyeszerte
szervezve voltak. Az 1791. október 21-én tartott közgylésen külön közbiz-

tonsági közegeknek és pedig négy biztosnak és minden biztos mellé hat-

hal hajdúnak felállítását határozták el. A kir. helytartótanács a hajdúk (vagy
amint a leirat mondja, drabantok) számát tizennégyre szállította Le. Hanem
a lovas hajdúk hiánya nemsokára érezhetvé vált. Minthogy azonban a

megye a szükséges segédforrással nem rendelkezett, úgy segített magán,
hogy a hajdúk vagy pandúrok számát leszállította tizenkettre és az így
nyert összeget felosztotta a többi tizenkett között, mely fizetéstöbbletért

aztán tartoztak a pandúrok maguknak lovat szerezni ; azok élelmezését

mindazonáltal a megye magára vállalta. Néhány évvel késbb az rmeste-
rek számát apasztották. Az egyiket közülök hadnagygyá nevezték ki, kett-
nek az állását pedig beszüntették, az utóbbiak helyébe azonban egy káplári

állást szerveztek. Az így nyert összeget a hadnagy, rmester és a tizenkét

pandúr között osztották meg. A pandúrok számát késbb fokozatosan emel-
ték és egy 600 frt évi fizetéssel ellátott kapitány vagy fcsendbiztos veze-

tése alá helyezték. 1814-ben a lovas- és gyalogpandúrok száma már huszon-
hatra rúgott; az elbbiek számát kevés id múlva 12, az utóbbiakét pedig
24 emberrel szaporították. Minthogy pedig megtörtént, hogy nem egy sze-

mesebb rab a pandúrok kezei közül kisiklott, az 1826. november 6-án tartott

nagygylés elrendelte, hogy minden pandúr kezébe uj vasperecz, azonfelül

pedig minden pandúresapatot vezényl altisztébe még két pórág adassék a

végett, hogy a nagyobb és veszedelmesebb rabok kezeit hátrakötözhessék.

Tzrendészet. A tzrendészet els nyomaira 1741-ben akadimk.

A mondott év október 6-án a rendek azt határozzák, hogy „a tzi vesze-

delem távoztatása tekintetébl, a veszedelmes helyeken pipázó nemtelenek a

helység elöljárói által az adótkéhez fordítandó 4 forintos, a nemesek pedig
az alispán által megveend 6 forintra büntetendk." A kir. helytartótanács
1769. deczember 22-én a tznek eltávolítása és könyebben való eloltása
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Közegészségügy,

Községi
számadások.

Községi bírás-

kodás.

Községi köz-
igazgatás.

Tisztikar.

tárgyában kidolgozott utasítást küldött a megyének. A megye a 19 pontból
álló utasítást vagy rendszabályt kiadta a községeknek ; késbb azonban
lényegesebb intézkedéseit maga is felhasználta az 1792. február 6-án kiadott

és 181 8-ban kibvített községi rendtartásban.

A jelenleg érvényben lev tzrendészeti szabályrendelet értelmében a

vármegye összes községeiben községi tzrség szerveztetett. A szükséges
felügyeletet a tzfelügvelk gvakorolják, a kiknek száma 30 (járásonkint

3—3).
A közegészségügyi szolgálat intézkedéseirl az egészségügyi résrzben

szólunk.

A községi számadásokra vonatkozólag az 1801. január 12-iki közgylés

külön elhatározta, hogy esztendnkint mind az adózó (paraszt), mind pedig a

nemes községek elöljárói az illet szolgabírák által rendes számadás be-

adására szoríttassanak és az ilyen számadások a vármegye számvevje által

vizsgálat alá vétessenek. A számadás mintája már az 1774. január 14-én

tartott közgylésen megállapíttatott és használat végett kiadatott.

Az 1792-iki rendtartás a községi bíráskodásra nézve következleg intéz-

kedik :

Gyakorta történnek a szomszédok közt erszakoskodások ; tudniillik valamelyiknek

rétjébl némely részecske elkaszáltatik, vagy szántóföldjébl valamely darabocska elszánta-

tik, avagy éppen a birtokosokat egymástól megkülönböztet határok és jelek rontatnak el

és tétetnek semmivé : mely esetben a dolognak megtekintésére az öreg Eskütt némelyeket

kiküldvén, ha a panasz a vizsgálók által valónak találtatik, a határjeleknek visszatételén és

az okozott kárnak megtérítésé n felül az ilyetén kárt tev 4 forintokban, azon felül a vizs-

gálók napi bérének megfizetésében az elöljárók által megbüntettessék és exequáltassék. A
nemesek között is szoktak gyakran pörlekedések és szidalmazások történni, me'yekért talán

a megsértett fél szegénysége miatt bosziit nem állhat ; a végett, ha akár Nemes, akár Nem-
telen a másikat megverni vagy becstelen szókkal és szidalmakkal illetni bátorkodik, a sér-

tett fél ügyét az öreg Eskütt eleibe terjesztvén, az azonnal gylést hirdessen és a dolgot

Eskütt Embereivel megvizsgálja és kitanulja, végre környül-állásokhoz képest elintézze, s

a vétkest, ha Nemes 12 forintokra (melyeknek egyik része a sértdött félé, fele pedig a

község Cassájáé), ha pedig Nemtelen, a vétkes cselekedetnek mivoltához képest, pálcaüté-

sekre (melyek mindazonáltal 12 számot felül ne haladjanak) és egyetemben a netán okozott

költségek és a panaszkodó fél testi sanyarúsága megtérítésére Ítélje.

A községi közigazgatás jelen állapota, egyes szervezeti hiányok daczára,

kielégít. A községi költségvetésekben mutatkozó hiány fedezésére az 1894.

és 1895. évekre engedélyezett összes községi pótadóknak az összes egyenes

állami adókhoz viszonyított százalékmennyiségét a következ kimutatás

tünteti el :

1894. év 1895. év

Az összes egye- Az összes köz- Az összes egye- Az összes köz-

nes állami adó ségi pótadó °/o nes állami adó ségi pótadó °/o

frt kr. frt kr. frt kr. frt kr.

1.322,685 — 240,935 — 18-21 1.322,582 — 243,955 — 18-44

*

Vasvármegye ez idszerinti fispánja: Reiszig Ede, volt belügyi és ke-

reskedelemügyi államtitkár, a III. osztályú vaskoronarend lovagja.

Fispáni titkár: Pápay István.

Központi tisztviselk :

Alispán : dr, Károlyi Antal kir. tanácsos.

Fjegyz: Bezerédj István.

I. aljegyz : Horváth Dezs, tb. fjegyz.
II. „ Pulay Ferencz.

III. „ Szakonyi István.

IV. „ Rúzsa Béla..

V. „ Jánossy Gábor.
Fügyész : Nagy Jen.
Forvos : dr. Mezihradszky Kálmán.
Fszámvev: Koller Kálmán.

emelkedés

023
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Alszámvevk : Ivány Lajos, Szálkay József, Sághy Antal és Geley

András.
Flevéltáros : Balogh Gyula.
Fpénztáros : Seffer Lajos.

Ellenr : Szilágyi Ferencz.
Könyvel: Markó István.

Irodaigazgató : Boross Károly.
árvaszéki elnök : Bárdossy István.

Árvaszéki ülnökök : Bittér József, Szalag Gyula, Török Károly, Biró
István, Pogány István, Somogyi József és Badányi Emil.

^rvaszéki I. jegyz : Oeiger Ignácz, II. jegyz Varró Pál.

Árvaszéki számvevk : I. Ivány Samu, II. Nagy Miklós.

Közgyám : Tessáry József,

Segédgyám : Nagy József.

Járási tisztviselk :

1. Szomhathelyi járás :

Fszolgabíró : Bozzay Gáspár.
Szolgabíró : Papp Ferencz.
Jár. orvos: dr. Takách Bencze.

„ állatorvos : Sóváry István

,, utbiztos : Gáspár Gábor.

2. Kszegi járás :

Fszolgabíró : Somogyi Miklós.
Szolgabíró : ifj. Seper László.
.Tár. orvos : dr. Lauringer János
„ utbiztos : Patonay Sándor.

3. Sárvári járás :

Fszolgabíró : Ajkap Gyula.
Szolgabíró : Takáts Márton.
Jár orvos : dr. Strehlinger Hermán.
„ állatorvos: Kreicha József.

„ utbiztos : Schmidt János.
'

4. Kiscelli járás

:

Fszolgabíró : Jakab Bódog-.

Szolgabíró : Szabó Péter.
Jár orvos : Havassy Béla.

,, állatorvos : Schleifer Kálmán.
„ utbiztosok : Petó János és Forgách
Ferencz.

5. Vasvári járás

:

Fszolgabíró : Molnárffy Géza.
Szolgabíró : Bachó Vince
Jár. orvos: dr. Markovics Sándor.

„ állatorvos : Löwi Gábor.

„ utbiztos : Kutassy Ferencz.

6. Körmendi járás :

Fszolgabíró : Rusu Lázár.
Szolgabíró : Mészáros Ern.
Jár. orvos : dr. Gerg Samu.

,, utbiztos : Fogási Sándor.
7. Muraszombati járás:

Fszolgabíró : Pollák Pongrácz.
Szolgabirók : Sinkovich Elek és Kiss
Elemér.
Jár. orvos : dr. Czipóth Zoltán.

,, állatorvos : Fodor Bernát.

„ utbiztosok Tóth Antal és Kocsvaró
István.

8 Szentgotthárdi járás

:

Fszolgabíró : Papp Antal.

Szolgabirók: Nagy József ést'sorna Jtn.
Jár. orvos : dr. ScJde-inger Ármin.

,, állatorvos : Rechni'zer Pál.

„ utbiztos : Kovács Kálmán.
9. Németujvári járás .'

Fszolgabíró: Dömötör Lajos.

Szolgabíró: Keresztury József.

Jár. orvos: dr. Engel Sándor.

„ utbiztos : Kasino Ferencz.
10. Fehö-eöri járás :

Fszolg-abiró : Szabó Elek.

Szolgabírák : Herbst Géza és Mesterházi/

Gedeon
Jár. orvos : dr. Hauler Pál.

„ állatorvos : Fischer Miksa
„ utbiztos : Köhler Samu.

A SZÉCHY-CZIMKK.
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SZOMBATHELY KÖZIGAZGATÁSA.

zombathely már a tizennegyedik században kiváltságos helylyé

fejldött, rendes bírói hivatala és tanácsa volt és önállóan

bíráskodott saját polgárai fölött.

A város részére 1407-ben kiállított szabadalomlevélben a bírón kivül
12 esküdt és 1 hegymester említtetik. Ezen szabadalomlevél szerint a vár-
parancsnok a lopás, rablás és gyilkosság eseteiben bíráskodott, minden más
esetben függetlenül a város bírája.

A bírót régebben a gyri püspök által kijelölt 4 egyén közül a város
összes polgársága választotta. A választást 1742 óta szavazással dön-
tötték el.

A beltanácsosok közül, kiket régebben esküdteknek neveztek, négyet
a bíró nevezett ki, négyet a közgylés, négyet pedig az uj nyolcz beítanácsns
választott, és pedig egy ideig (1714-ig) a község, azontúl a kültanács tag-

jaiból. A kültanács 24 tagból állt.

Idvel a tisztviselk száma a jegyzkkel, a város-kapitánynyal, stb.

szaporodott. A város hatósága kiterjedt a város területén birtokos nemesek
vagyoni ügyeire is.

K,i

Tana'""'" A községi közigazgatás rendszeresebb szervezésére az 1792. február

6-án tartott közgylésen alkotott községi rendtartásban akadunk elször. A
18 pontból álló statútum késbb kibvítve, többször megujíttatott és ki-

adatott ; nevezetesen 1794-ben és 1818-ban, még pedig ez utóbbi évben két

ízben is.

Az 1818. június 8-án kiadott ujítmány már 26 pontot foglal magában.
A községi rendtartás szerint a nemesek közül egy öreg esküdt, a nemtele-
nek közül pedig egy bíró választandó. A kizárólag nemeseket illet ügyek-
ben a nemesek közbenjöttével az öreg esküdt, a nemteleneket illetkben
pedig az utóbbiak közbejöttével a bíró jogosult intézkedni, a közös ügyek
ellenben az egyetemes községi gyléseken intézendk el, melyeket az

öreg esküdt és a bíró közösen hívnak egybe. A községi gylésekre
minden birtokos, habár nem is lakik a községben, meghívandó. Annak iga-

zolására, hogy a határozat a megjelenésre jogosultak többségének akaratával

hozatott, a jegyzkönyvbe a szavazók nevei egyenként beirandók, különben
a határozat községi határozatnak nem tekinthet és, ha valaki a szerint cse-

lekszik, felelsséggel azért a község nem tartozik, hanem az egyesek,

kik a határozat hozatalára befolytak, avagy a szerint cselekedtek. A gy-
léseken, akár személyesen, akár megbízott által, 4 forint büntetés terhe

alatt minden birtokos tartozik megjelenni ; a kirótt bírságösszeg a községi

pénztárt illeti.

A pénzbüntetéseken kivül a községi pénztárba szolgáltatandók be a közös
haszonvételek, úgy mint a mészárszék, a korcsmáitatás, makkoltatás és gubacs-
ból bevett közös jövedelmek is, valamint a czenzusban kiadott legelk után
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fizetend bérösszegek ; nem lévén tudniillik megengedhet, hogy, mint ez né-

mely községben ez ideig szokásban volt, az „illyetén jövedelmek evésekben,
ivásokban és dobzódásokban költessenek el." A jövedelmekrl az öreg
esküdt tartozik számot adni, kinek számadását a községi birtokosság vizs-

gálja felül.

A jövedelmek hováfordítása iránt a közgylés határoz. Ugy a kuriális,

mint a küls haszonvételek közösek lévén, a mértékletes faizás (ide nem
értvén a küls vagy vidéki birtokosokat, kik iránt a proporezió behozásáig,

az erdknek konzerválasa végett az elbbi szokást meghagyni szükéges),

a marhák számához mért legeltetés és makkoltatás joga a birtokosok

mindegyikét megilleti ; ennélfogva mindenki, a ki ket a használatban hábor-
gatná, minden proczesszus nélkül 4 forinttal megbüntetend, ellenszegülés

vagy makacskodás esetében pedig a költségek és okozott kár megtérítésén
felül a nemesek rövid proczesszussal 12 forint pénzbüntetésre, a nemtelenek

A SZOMBATHELYI VÁROSHÁZA.

pedig iigyannannyi pálczütésre itélendk, köteles lévén mindazáltal a szolga-

bíró a vonatkozó iratokat végrehajtás eltt a vármegyei törvényszékhez
felülvizsgálat végett bemutatni. Kimondja a szabályrendelet, hogy a község
szükségletei a községi pénztárból fedeztessenek ; ha azonban a község pénz-
tárral nem bírna, a költségek a birtokosok között arányosan osztandók fel.

Jelenleg Szombathely rendezett tanácsn város, amelynek élén a polgár-

mester áll.

A megyei bizottsági ülésekben a város jelenleg 6 tag által van kép-
viselve: saját városi képvisel-testülete összesen 37 választott és 37 legtöbb
adófizet tagol számlál.

A városi képvisel-testület végrehajtó közege minden közigazgatási

önkormányzati ügyben a városi tanács, mely ezenfelül iparhatóságot is

képez. Tagjai a polgármester (elnök), a rendrkapitány, a 16 tanáczos, a

fjegyz, liszti ügyész és tiszti orvos.

A városi tisztikari képezik: a polgármester, egy fizetéses tanácsnok,
egy f- és egy aljegyz, egy ügyész, a városkapitány, a közgyám, a forvos
és a tiszti mérnök. Az árvaszék elnöke mindig a polgármester; az árvaszéki
eladók száma kett. Van ezeken kívül megfelel segéd- és szolga-személyzet.

Rendezi l

tanácsú város.
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Költségvetés. A város évi költségvetése körülbelül 210 ezer frtnyi kiadást tntet fel,

melyet a város ingatlanaiból, és egyéb jövedelmeibl befolyó összegek és

55% városi pótadó fedezik

városi vagyon. A város vagyona összesen 969,023 frt 63 krra rug, melyet 284,000 frt

adósság terhel.

Tisztikar. Szombathely rendezett tanácsú város tisztikara:

Polgármester és árvaszéki elnök : Éhen Gyula.
Tanácsnok: Brenner Tóbiás.
Fjegyz : Czedera Gyula.
Aljegyz : Kiskos István.

Lgyész : Bossányi József.

Árvaszéki eladók: Brenner Tóbiás és Czedera Gyula.
Kiadó : Eberhardt Géza.
Iktató : Gyük Elek.
Forvos : Alexy Emil dr.

Mérnök : Müllcr lgnáez.
Közgyám : Kolkr Károly.
Rendrkapitány : Lankovicx József.
Rendrfelügyel : Sándory Ágoston.
Rendrfogalmazó : Vörös Ferencz.
Rendrfbiztos : Luxavder Károly.
Tolinok : Ki ezer József.

Bejelentési nj'ilvántartó : Heimlich Ferencz.
Számvev : Nyúl Lajos.
Pénztárnok ; Vizmathy Géza.
Ellenr : Koller Ödön.
Könyvel : Gynk István.

Számtiszt : Biácsy Lajos.
Állatorvos: Neusiedler Miksa.
Gazdasági felügyel : Baán Lajos.
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KSZEG KÖZIGAZGATÁSA.

Szabadalmak.

Tanácsi szer-

vezet.

fszEG városa már a XIV. században részben külön helyi

hatósággá fejldött, rendes birói hivatallal és tanácscsal bírt

és önállóan bíráskodott saját polgárai felett.

Róbert Károly, I. Lajos és Mária királyok szabadalmai értelmében,

a kszegiek bírót szabadon választhattak, a ki esküdt társaival együtt minden
bntett felett itélt; ha azonban a helybeh bírák az ítélethozatalban vagy
a 12 esküdt valamely polgári peres ügyben meg nem egyezhettek, azt

a soproni polgárok voltak jogosítva felülvizsgálni és eldönteni. Ahhoz, hogy
az ítélet végrehajtható legyen, legalább is 7 esküdt hozzájárulása, illetleg

megegyezése volt szükséges.
Zsigmond király 1407-ben elrendelte, hogy a Kszegen lakó polgárokat

és vendégnépeket (hospites) vagyonúkban, személyökben letartóztatni avagy
elitélni senki ne merészelje, mivel a kszegiek csak saját rendes birájuk és

esküdtjük eltt perelhetk be.

Kszeg város visszacsatoltatása után a közigazgatás és törvénykezés

nyelvévé a magyart tette, jegyzkönyveit ez idtl fogva magyar nyelven

vezettette és ez okból német nyelv jegyzjét is elbocsátotta hivatalából.

Ekkor szerveztetett a bels és küls tanács is. Az elbbi a bíróból,

esetleg polgármesterbl s a háztulajdonosok közül választott több-kevesebb
beltanácsosból állott. A bírói hivatal a rendes.

1701-ben választják az els polgármestert, aztán esetrl-esetre, olyankor
tudniillik, mikor a választás kir. biztos közbejötte mellett történik : végre

1843-ban a polgármesteri hivatal is rendes hivatallá lett. Néha a polgár-

mesteri és birói hivatal egy személyben volt egyesítve, néha a kett szét-

választva ; ily esetekben a törvénykezési ügyeket a bíró, a közigazgatásiakat

pedig a polgármester látta el.

A beltanácsosok száma a tizenhetedik szá-

zadban megállapodik, a mennyiben ettl fogva
rendesen 4 titkos és 14 más tanácsos alkotja a

beltanácsot. A kültanácsosok száma, kik a la-

kosság különböz osztályaiból hivattak meg és

kiknek élén a szószóló vagy fürmender állott, na-
gyon különböz ; húsz és hatvan között változik.

A fontosabb ügyek, melyek a város szaba-
dalmaira, vagyonára, stb. vonatkoztak, az egész
bel- és kültanács hozzájárulásával intéztettek el.

Az igazságszolgáltatási ügyekben, úgy pol-

gári perekben, mint bnvádi esetekben, a bei-

tanács ítélt ; az elbbi esetekben a felebbezés a
tárnokszékhez volt benyújtható. kszeg város pecsétje.
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A pallosjogot a város I. Károly óta gyakorolta.

A tanács hatáskörébe tartozott a város fegyveres védelmének kormány-
zata, a fegyvervisel nép azonban a városi kapitány, illetleg a negyed-
mester közvetlen parancsa alatt állott ; az összes közbiztonsági ügyeket szin-

tén a kapitány látta el.

A bíró és egyéb tisztviselk, valamint a követek választása a bel- és

kültanácsot illette.

A tisztújítás Szent-György napján ment végbe, még pedig a múlt század

végéig évenkint, ettlfogva pedig harmadévenkint. Ily alkalmakkor az a

szokás volt divatban, hogy a városi pénztár terhére a kültanácsbeliek között

fejenkint 1 pint bort és szarvas-süteményeket osztottak ki. A bíró vagy

polgármester megválasztását a plébánia-templom öreg harangja hirdette a

Tisztújítás

A KSZEGI VÁROSHÁZA.

város közönségének, mely erre ugyancsak a plébániai templomba sereglett,

hogy ott az uj bíró vagy polgármester eskületételének örvendez tanuja legyen.

Az esküt tev bíró vagy polgármester kezébe buzogányt adtak, a városi

kapitányt pedig karddal övezték körül.

Kszeg városa követküldési jogát eléggé iparkodott kizsákmányolni, a

mennyiben néha három, négy, st hét követet is küldött az országgylésre,

kik aztán több-kevesebb napidíjban részesültek.

1876-ban az 1876. XX. í.-cz. 1. §-a következtében Kszeg is osztozott önálló törvény-

több kisebb szál), kir. város sorsában : mint önálló törvényhatóság megsznt
a "S

nésT
gs

Létezni s czímének megtartása mellett a vármegyébe kebeleztetett be.

A megyei bizottsági ülésekben jelenleg 6 tag által van képviselve;

saját városi képvisel-testülete 34 választott és 34 legtöbb adófizet tagot

számlál.

A városi tisztikart képezik : a polgármester, a városkapitány, egy jegyz, Tisztikar.

egy ügyész, egy számvev, egy gazdasági felügyel, egy házi-, adó-, árva-

és* alapítványi pénztáros, egy ellenr, egy közgyám, egy erdmester, egy
tiszti- és egy állatorvos. A közbiztonsági közegek élén a városkapítány áll.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvárraegye. •''8
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Kszeg város ftisztviseli.

Szovják Hugó
tiszti ügyész.

Dr. Kovács István
tiszti orvos.

Tipka Ferencz
polgármester.

Töpfer Samu
ellenr.

Porpáczy János
rend:rk:q;;t:::::i

A város évi költségvetése körülbelül 82 ezer frtnyi kiadást tüntet fel,

mely eddig a város ingatlanai-, vám- és egyéb jövedékekbl befolyó össze-
Koitsegvetés.

ge]^ valamint az egyenes királyi adó után kivetett 33—35 százalék városi

adó által fedeztetett.

Kszeg sz. kir. város tisztikara

:

Polgármester és árvaszéki elnök : Tipka Ferencz.
Jegyz és árvaszéki eladó: August János.
Tiszti ügyész : Szovják Hngó.
Pénztáros : Glanz Frigyes.
Ellenr : Töpfer Samu.
Számvev : Beké Lajos.
Orvos és halottkém : dr. Kovács István.
Közig, iktató és kiadó : Steininyer Sándor.
Árvaszéki jegyz : Meszlényi Károly.
Gazdasági felügyel : Kovács Antal.
Gazda : Biegner József.

Árvaszéki ülnökök : Machortsich József, Freyler Lajos, Binder János, Martinkovics Mátyás.
Közgyám : Kovács Antal.
Kapitány és községi bíró : Porpáczy János.
Kapitányi iktató és kiadó : Prosquill Péter.
Városi állatorvos : Czike Ferencz.
Erdmester : Fai Ede.
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EGERVÁRY PÜSPÖK SÍREMLÉKE AZ EGERVÁRY-TEMPLOMBAN.

A ROM. KATHOLIKUS EGYHÁZ VASVARMEGYEBEN.

Kómái
gyházi történetírók állítják, hogy s Sabaria római korszak.

tartományban a keresztény bitet már maguk az

apostolok terjesztették. Megfordult itt szent Pál,

a „nemzetek nagy apostola", st Farlati Dániel

azt állítja, hogy a pannóniai népeket az aposto-

lok fejedelme, szent Péter, térítette meg, kinek segítségére volt az

buzgó tanítványa, szent Kelemen. A híres nikeai zsinaton (325.)

hozott határozatok aláírói között már a „Domnus provinciáé Pannó-

niáé episcopus
1
' is szerepel, st a 326-ban Ariminumbari tartott zsinaton

már hét pannóniai püspököt említenek, ezek között a sabariait is.

Szent Quirint, a tántoríthatlan püspököt Amantius tartományi fnök

halálra Ítélte és malomkövet köttetvén nyakára, a Sibaris (Gyöngyös)

vizébe dobatta (állítólag a mai Sárvár közelében) 303. jun. 4-én.

Holttestét a keresztények titokban fölkeresvén, az üldözés megszn-

tével a vértanúság színhelyén épített kápolnába helyezték, honnét

késbb a sabariai bazilikába vitték.

Több történetíró állítása szerint Szombathelyen már a IV. században ^EjSSf'
virágzó püspökség volt, A mai szombathelyi püspökség eredetét azonban

III. Károly király idejében kell keresnünk, a ki a magyarországi püspök-

ségeket újra akarván beosztani, Szombathely székhelyivel uj püspökséget

38*
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óhajtott felállítani, st az uj püspöki székre ií'j. ghymesi gr. Forgáck Pál

pozsonyi prépost és nagyváradi kanonok ki is volt jelölve. Ebbl azonban

a király halála miatt egyelre semmi sem lett, míg végre Mária Terézia,

meggyzdvén arról, hogy a gyri
;
veszprémi és zágrábi egyházmegyék

kormányzása, roppant kiterjedésk miatt, igen nagy nehézségekbe ütközik,

elrendelte, hogy a nevezett egyházmegyékbl két nj, — a szombathelyi és

a székesfehérvári — hasíttassék ki s ebbeli szándékát 1777. február 17-én

A JAÁKI TEMPLOM PORTÁI-ÉJA.

kiadott királyi levelével végre is hajtotta, Ennek értelmében a szombathelyi

püspöki megye alkotó részei lnek : egész Vasvármegye a gyri püspöksége

bl, Zalavármegyének egy része a veszprémi püspöki megyébl s a Murán
inneni kerület Zalavármegyében a zágrábi egyházmegyébl. Az uj püspöki

megyének els kormányzására Szily János tinnini püspök, gyri préposl és

kanonok hívatott meg.
Vasvar-szoipbat-
helyi káptalan. Régi idkben a vármegye székhelye nem bzombathely, hanem Vasvár

volt és ugyanitt székelt a gyri káptalan kiegészít részét képezett vasvári

káptalan is. Azt állítják, hogy a szent.Mihályról nevezett vasvári társas kápl a-

lant szent István els apostoli királyunk alapította, mivel azonban a káptalani
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A JAÁKI TEMPLOM
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levéltár 131 l-ben a nagy tznek martalékává ln, alapítá-

sáról bizonyosat nem lehet mondani ; annyit azonban

egy a XI. század végérl való s a levéltárban lev ado-

mánylevélbl megtudunk, hogy a káptalan III. Bélától

Szent-Mihályfalvát és Lapsát nyerte. Zsigmond király

idejében a káptalannak a préposttal együtt 12 tagja volt,

e szám azonban id folytán 6-ra
;
5-re, végre 4-re olvadt.

A levéltár Vasvárott folytonosan veszélyben forog-

ván, az 1573-ik évben Pozsonyban tartott országgylés-

nek 20. törvényezikke kimondotta, hogy : „Capitulum

Castriferrei, una cum sigillo et protocollo, Sahariam,

veluti tutiorem locum transferatur, cum ejusclem Capi-

tuli bona, eitra Rabam fluvium, majori ex parte

habeantur." Ennek folytán a káptalan Szombathelyre költözött. (Egyházm.

Névt. 1895.) E levéltár annak idején (1647. évi 120. t.-ez.) igen híres volt,

mert mködés? köre kiterjedt a szomszéd megyékre is, és

„mert a távol es gyri káptalanon kívül ez vala az egyetlen hiteles hely, mely a

szerencsétlen mohácsi vész után szakadatlanul és több száz éven át a veszprémi káptalan

helyreállításáig- (1635—85j egyedül folytatta mködését." (L. n. o.)

A szombathelyi püspökség felállításával (1777.) a társaskáptalan is

székeskáptalanná lett és a pápóczi perjelség javadalmaival (kemenes-szent-

péteri uradalom) megadományoztatván, tagjainak száma hatra emelkedett.

A székeskáptalan jelenlegi tagjai

:

1. nagyprépost : Puli György pápai prelátus, sz.

Benedekrl ez. tereskei apát, székesegyházi fesperes

;

szül. Zala-Egerszegen 1825. febr 25-én.

2. Dr. Stegmüller Károly olvasó kanonok, pápái

prelátus, püspöki vikárius, b. sz. Mária hegyérl ez.

apát, német-újvári fesperes, papneveidei igazgató egy-

házmegyei ftanfelügyel.

3. Schwarcz Mihály énekl kanonok, sz. Jakabról

ez. sümegi a] iát, sárvári fesperes.
•4. Dr. István Vilmos rkanonok, ez. prépost, rségi

fesperes.
5. Ratkovics Vendel pápóczi perjel, zala-egerszegi

fesperes.
6. Illés Ferencz alsó-lendvai fesperes, az egyház-

megyei nyugdíj egyesület fgondnoka.

A szombathelyi püspöki megye területén Apátságok,

létez apátságok a következk :

Javadcmas apátságok

:

1. Kisasszonyról, az angyalok királynéjáról

czímzett peczoli apátság, melyet eredetin' nézve Pe™.ii apátság.

Szt.-Benedok-rendi apátságnak tartanak. A tö-

rök uralom idejében elpusztult s javai a Segel-

bach, majd pedig az Erddy grófi család birtokába

kerültek. Jelenlegi apátja dr. Déghy István vépi

plébános, aranymisés.

2. A Szent-Györgyrl czímzett jadki apát- jaáki apátság

ság a XIII. században már fennállott s országos

hir apátsági templomát 1256-ban szentelték

föl. V. László 1457-ben a kegyuraságot monyoró-

keréki Ellerbach Bertoldnak ajándékozta a

pornói apátság kegyuraságával együtt. A XVI.

aquila jános falfestménye a században a törökök elpusztították, azután

vki.kmkiíi templomban. világi kezekre került, míg végre az Erddy-
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Szent-gotthánli
apátság

Az apátság
virágzása
1183—1391.

Szcchyek.
1391—1550.

család, mint az Ellerbachok utóda, az apátságot visszaállította s most mint

kegyúr adományozza. Jelenlegi apát gróf Széchényi Miklós esztergom-

fegyházmegyei áldozópap, prímási titkár.

3. A cziszterczi rendi szent-gotthárdi vagy szent-gróthi apátság III. Béla

királynak köszöni létét, ki azt 1183-ban alapította, Péter, citeauxi (cistereiumi)

fapát kérelmére s a fapát még azon év folyamán a Francziaországban és

saját birodalmában ekkor fennállott apátságokéval egyenl kiváltságokban

részesítette.

A szent-gotthárdi apátság területe számos faluval és majorsággal van
népesítve. Hozzátartozott azeltt Almás Zalamegyében, továbbá Szent-Iván,

Saár, Boldogasszonyfalva és Monyorókerék.

A monostor els keletkezése-

kor Szent-Gotthárd, melyet a köz-
nép Gothónak nevezett, csekély
majorság volt még. A hagyomány
szerint 1664-ben sem volt itt

egyéb, mint egy malom, egy ki-

sebb erdítvény és egy híd ; a

Széchyek által várrá alakított nagy
kolostornak pedig csak a romjai
voltak meg. Az erdítvény nem
volt valami várszer, hanem csak
földsánczok által körülvett castel-

lum, egy vízvezet árokkal övez-
ve. A kolostornak „vár" elneve-
zése a nép ajkán máig is fennáll.

Szent-Gotthárd a török pusztítá-

sok után lassankint növekedvén,
iparosok betelepedése, polgári há-
zak emelkedése és látogatott vá-
sárai révén jelentékeny mezvá-
rossá vált.

Maga az apátság idrl-idre
szintén gyarapodván , 1 183 - tói

1391-ig a magyar birodalom leg-

tekintélyesebb apátságainak sorá-

ban díszlik. Tanúsítják ezt az ala-

pító királynak adományozása mel-
lett azon sokszer kiváltságok,
melyekkel, mint nagygyá fejldése
elemeivel, mindjárt 1185-ben III.

Lucius, 1187-ben III. Orbán pápák bulláikban kitüntették s a melyekben
1214-ben III. Incze és 1243-ban IV. Incze pápa megvédé és megersíté azokat.

Hasonló kitüntetésben részesült az alapító III. Béla után több fejedelem és

fleg Nagy Lajos király részérl, ki 1347-ben
„az apátságot és annak apátjait, konventjét és jobbágyait, mint saját közvetlen véd-

nökük a király oltalma alatt állókat, csakis az országbíró elé vagy kiket a király bírájokul

rendel, idézhetknek mondja ki."

A szent-gotthárdi apátság két százados virágzása után Széchy János-
nak, néhai Széchy Miklós nádor fiának 1391. évi karácsony eltt az apátság
és minden hozzátartozóságok fölötti védnökség jogát a maga és fivérei

Frankó és Miklós, valamint örököseik és minden utódaik részére sikerült

Zsigmond királytól kieszközölnie s abba, miután 1401-ben IX. Bonifácz pápa
beleegyezését és megersítését is megnyerték, György, a vasvári káptalan
prépostja és borytházi Borith által 1429-ben ünnepélyesen beiktatták ket.

Az így kinyert joggal els élvezi nem éltek vissza, amennyiben a
Romában megersített adománylevél kikötése szerint a megürült apáti székbe
négy hónap alatt a cziszterczi rend tagjai közül szabályszeren megválasz-
tott új apátot neveztek ki, hetet egymásután ; nem érintve egyenlre a

A JAÁKl TEMLPOM SZENTÉLY-ZÁRADÉKA.
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védelem örve alatt a szerzetesek bels életrendjét és javadalmait. Eltnt
azonban a rejtett czél a két Széchy Miklós utódjának, Tamásnak és a

harmadik Miklósnak, valamint az ezután következett Tamásnak és Istvánnak
magatartásában, kik úgy védelmezték a szent-gotthárdiakat, hogy az ln kö-
zöttük a szerencsésebb, a ki oltalmuk ell elmenekülhetett.

Hosszas panaszokban rajzolja le Heimb, az apátság történetírója, az
apátsági templom szentségtelen kipusztítását és az embertelen bánásmódot,
melyben nemcsak a jobbágyok, hanem a birtok területén él lelkészek is

részeltettek. A három Széchy 30 évnél tovább bitorolta az apátság javait, a
kolostorban 12—13 helyett 4—b, vagy legfeljebb 6—8 szerzetest tartván,

apát nélkül, oly szigorral, hogy többen futással voltak kénytelenek hatalmas-
kodásuk ell menekülni.

Végre Mátyás király 1480-ban
három királyi parancsot adott ki,

melyekben Széchy Miklósnak tud-

tára adja, hogy Szent-doHhánl kor-

mányát és teljes jógu birtoklását

Henrik apátra ruházza vissza ; hogy
az apátságot és annak védnöki jogát

ugyanazon Henrik apátnak haladék
nélkül átadja és megbízza a vasvári

káptalan két tagját, hogy két világi

törvényes embert is magukhoz véve,

az apátság összes ingatlan és ingó

javait összeírják, a Széchyektl át-'

vegyék és Szent-Gotthárd apátjának
tulajdonába visszahelyezzék. Azon-
ban e fejedelmi közbelépés ered-

ménytelen maradt a közbejött poli-

tikai viszonyok folytán és csak I.

Ferdinánd alatt 1527-ben adta ki

Széchy István tényleg az apátság
birtokait és 1550-ben az apátság
mái- a eziszterczi rend Betha Já-
nosnak, Miksa király hires termé-
szettudósának adományoztatik.

Betha apát kormánya alatt hívta

fel [.Ferdinánd a reini apátot, hogy
Szent-Gotthárdot vizsgálja meg és

helyezzen oda több olyan rendtagot,

kik magyarul tudnak. Betha elhuny-
tával, 1556-ban, fleg a reini apát

közbenjárására, egyik szerzetesnek,

a magyar születés Achácz Miklós-
nak adományoztatik az apátság, de 1557-ben már ismét Széchy Tamás
Leánya, Margit limbachi grófn, gróf Salmis Miklós neje foglalja el fegyveres

ervel és a Széchyek ismét hosszú éveken át bírják az apátságot.

1675-ig maradi az apátság a Széchyek kezén, mely után már egyházi
kezekbe került ugyan, de még mindig nem eredeti rendeltetése szerint,

a jogosult czisztercziek kezére.

A szent-gotthárdi apátság súlyos viszonyai ekkor már mégis jobbra eziszterczi

látszanak fordulni, annyiban, hogy Széchenyi György kalocsai érseknek sike-
en

tok.

1

rül végre, 2*1 év után, Szent-Gotthárdot a birtokló Széchyek utolsójától, gróf

Csákj Lászlótól, I. Lipót király jóváhagyása mellett, végleg visszaváltani.

Késbb gróf Kollonics Lipót biboros-érsek nyerte meg az apátságot
királyi jóváhagyással és 1700. augusztus 2-án az apátság birtokába iktattatta

magát, de egy hónap leteltével annak összes birtokait, Gonzales Thyrsus
jezsuita rendfnök közbenjöttével, e rendnek adományozta, minek erejénél

fogva az csakhamar, Ravasz Ferencz kszegi jezsuita-házfnök személyé-
ben, a birtokba törvényesen be is vezettetett. Mivel ez adományozás Széchenyi

Pál szent-gotthárdi apátnak és kalocsai érseknek még életében történi, ami

A JAAK1 TEMPLOM APSIS-ZARADEKA.

ren-

apá-
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a hazai és kánoni
jogba ütközik, az el-

len óvás jelentetettbe.

Széchenyi Pál halálá-

val az apátság birtok-

joga továbbra is füg-

g maradt, mert arra

ugy a cziszteriták,

mint— Kollonits ado-
mányozása folytán -

a jezsuiták igényt
formáltak. I. József
1710-ben egy harma-
dikra, Piláti József
olmüczi kanonokra

ruházta az apátságot,
ami csak növelte a

zavart. Midn végre
az ügyet a két érde-

keltfél ismételve meg-
sürgette, a kir. kincs-

tár kiküldötte Maj-
thényi Jánost, hogy
az ügyet vizsgálja

meg. Majthényi a tör-

vény, igazság és lel-

kiismeret nevében a
czíszterczi rend javára
mondott Ítéletet,

melynek végrehajtása
azonban Piláti halá-

láig elhalasztatott. Be-
következett ez is, de

Ili. Károly király 1723-ban gróf Csáky Imre kalocsai bíboros-érseknek
adományozta ismét Szent-Gotthárdot és csak ennek elhunytával, 1734-ben
adatott vissza az apátság eredeti rendeltetésének, a midn III. Károly király

1734. július 29-én kelt adományozó levelében Róbert szent-kereszti cziszterczita

apátnak adományozza Szent-Gotthárdot. Az uj apát els tette volt, hogy
Bekebelezés a birtokát az alsó-ausztriai szent-kereszti apátsággal egvesítette, azon kötele-
szent-Kereszti J- °° oy '

zettseg mellett, hogy az anya-apatsag a szent-gotthardi apátságot terhel
adósságokat tisztázva, ott alkalmas monostort állítson s azt a rend szab-

ványai szerint rendezze be.

Róbert apát kezdeté meg 1740-ben a mai kolostor építését, melynek
alapkövét Hauer Gellért cziszterczi rendi adminisztrátor tette le. A nagy-
szer építkezés 10 évig tartott ; mihelyt a keleti és nyugoti szárnyak elké-

szültek 1746-ban, a rendtagok, elhagyván düledez lakhelyüket, átköltöztek

uj otthonukba.
A mai diszes apátsági templomot is kezdte építtetni, de már be nem

fejezhette. Az uj templom alapkövét 1748-ban Mayr Károly szent-gotthárdi

perjel és adminisztrátor tette le augusztus 16-án.
A kolostor a templom déli oldalához van ragasztva s csak 12 rendtagra beren-

dezett egy emeletes épület. Az apátsági könyvtár, mely ma 6000 kötetet számlál,

díszes könyvállványokkal van felszerelve, melyek, pazar aranyozásokkal ellátva, az
asztalos munka remekei ; mennyezete a négy tudományszak allegorikus alakjait

feltüntet freskóival van díszítve. A nagy nyári ebédl szintén pompás freskókkal
van ékesítve, a boltozaton Szent-Gotthárd püspököt tüntetve fel és a kolostor raj-

zát, egészen az eredeti terv szerint. Oldalán van felállítva egy szószék, mely
valóságos mremek. A nagy társalgóterem mennyezete mythologiai tárg}ru nagy
freskóval van ellátva. A könyvtár, ebédl és társalgóterem falfestményeit Gusner
Mátyás, a díszes masztaios munkákat pedig Schrezenmayer Gáspár cziszterczi

rendtagok készítették. Az apátsági díszterem falai a mennyezettl a padozatig olajfes-

tés óriási kartonokkal vannak bevonva Dorfmeistertl. A nyugati falon III. Béla
király, az apátság és kolostor alapítója, régi magyar öltözet országnagyokkal és az

AZ APÁTSÁGI TEMPLOM SZENT-GOTTHÁRDON.

apátságba.

Szent-gqtthárdi
koloslor.
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els 13 franczia cziszterczitával van feltüntetve ; a keletin Leeb Róbert apát, hát-

térben az újonnan felépült kolostorralés templommal; az éjszaki oldalon a mohácsi
és szent-gotthárdi ütközet, végre a déli falon az épülfélben lev szombathelyi
templom, Marián apáttal. KollMalakiás szerint ez utóbbi kép a szombathelyi líczeum
alapítását tünteti fel, melynek alapítója Marián apát volt.

A barokstílben épült uj apátsági templomot, mely 3000 embert képes befogadni,
1764. augusztus 7-én áldotta meg Alberik apát, melyet 1779. márczius 16-án,

miután teljesen elkészült, Szily János szombathelyi püspök szentelte fel ünnepé-
lyesen. A templom hossza 50, szélessége 13, magassága 28 méter. Ezen arányos
remeknek szépsége megragadja a belépt. Összesen 10 oltára van és pedig 6 a
templomban, 1 a baloldali kápolnában, 1 a sekrestye feletti oratóriumban és 1 a

kriptában, mely ujabb
idben megsznt; végre
a foltár, mely Nagy
Boldogasszony képével
van díszítve és négy már-
ványozott oszloppal kör-
nyezve. Maga az oltár

szabadon áll, kisebb osz-

lopokkal díszítve, a
melyeknek közeit a Meg-
váltó és a Szz Anya
szobrai, két szélét pedig
két Cherub-szobor éke-
síti. A szentély korlátja

fekete márványból ké-
szült. A templom hajójá-

ban négy oltár van el-

helyezve, nagy olajfest-

ményekkel és aranyozá-
sokkal díszítve ; továbbá
a magas és két óriási

oszlop közt függ szó-

szék. A templom hajójá-
ban egy üveg koporsó-
ban nyugosznak, drága
öltözetbe foglalva, szent
Vincze vértanú csontjai,

melyeket Herzán bibor-

nok, szombathelyi püs-
pök hozott Rómából és

a templomnak ajándé-
kozott.

A templom magas
boltozatát mindkét rész-

rl 6—6 óriási oszlop
tartja a falakhoz tapadva,
melyek közé benyúlva,
kápolna formában díszes-

kednek a mellékoltárok,

festett és aranyozott szép faragványokkal, két-két aranyozott fejezet oszloppal

és szentek szobraival ékesítve. A fbejárat fölött van a nagy chórus, abban
23 változatú szép nagy orgona és 20 stallum — szerzetesi karszék — mvészi
faragványokkal. A templom három kápolnája freskókkal van díszítve ; és pedig
a szentély felett szent János titkos látása a báránynyal, Dorfmeistertl, a közép-
kúpon a diadalmaskodó anyaszentegyházat festette Gusner Mátyás, cziszterczi

rendtárs, a chorus feletti kúpon pedig Dorfmeister István bécsi akadémiai fest,
1784-ben festette meg gyönyör költi felfogással a szent-gotthárdi ütközetet.

A templom éjszaki oldalán lev folyosón befalazva három márvány sírem-
lékk látható, melyeket akkor találtak, midn a templom alapjait felásták. Ezek
egyike Zrínyi György grófnak és nejének, Júlia grófnnek, ki Ortenburgi
Ernfrid leánya volt, halálozásuk helyé't és évét jelöli; a másik Darabos György,
szent-gotthárdi apáté. A harmadik sírknek csak egy része van meg, mely két
fej síist ábrázol. (Széchy-czimer.)

Az apátság kormányát 1824-ben Seidemann Xavér Ferencz vette át,

ki Szent-Keresztnek és, visszaállítása után, Szent-Gotthárdnak els magyar
apaija volt. Utódjául az apáti székbe ismét magyar ember lépett, Komáromy
Ödön, akii 1841. szeptember 1-én választottak meg Szent-Kereszt és egyszers-

A SZENT-GOTTHARDI APÁTSÁGI TEMPLOM BELSEJE.

Apátsági
templom.

.MajjVarorczsj! Vsrmefíysi es Varosai \ isv;rmegye 39
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mind Szent-Gotthárd apátjává. Kumárumy Ödön 36 éven túl kormányozván

az apátságot, meghalt 1877. április 10-én és egyszersmind bezárta a szent-

kereszti apátságba kebelezett szent-gotthárdi apátok sorát.

zireípiiil-páLtó 1877. április 10-én a vallás és közoktatásügyi minisztérium kezdemé-
apátságokba. Qyezésébl Szent-Gotthárd a zircz-pilis-pásztói egyesített apátságokba kebe-

Leztetett át s az egyesítés fénye az eddigi hármas apátság fpapjának, Rezutsek

Antalnak, 1878. november 4-én szent-gotthárdi apáttá is történt kinevezte-

tésében nyerte befejezését. És ezzel a szent-gotthárdi apátság története

beleolvadt a most már négyes, zircz-püis-pásztó-szent-gotthárdi apátság törté-

netébe.

A magyar cziszterczita rend e négyes apátsága ma négy fgymnáziumot
lát el saját tagjaiból — az egrit, székesfehérvárit, pécsit és bajait — egyete-

RÉSZLET A SZENT-GOTTHÁRDI TEMPLOM KÓRUSÁBÓL.

Dömölki apátság

fentartási költségeket':

összes személyzetének létszáma: apát 1, áldozópap 102, egyszer fogadal-

mat tett növendék 14, ifjabb növendék 14, ujoncz növendék 5, összesen 136.

4. A Boldogságos Szz Máriáról czimzett Szent-Benedek-rendi dömölki

most kis-czelli apáiság alapításánál fogva, az úgynevezett nemzetségi kolos-

torok közé tartozott, a mennyiben a Kemenesalján birtokos Merse nemes

családban tiszteli alapítóját. Az apátság megalapítása a XIII. század els fe-

lére esik ; az apátság kegyúri jogát is hosszú idn át az alapító család gyako-

rolta s a kegyúr ajánlatára a gyri püspök, mint felettes egyházi hatóság,

szokta volt megersíteni a konvent által választott vagy a kegyúr által

egyszeren kinevezett apátokat.

Középkori okleveleink Demank, Demenk, Demeulch és Dömölk név alatt

említik ez apátságot, mely a hitélet s a keresztény mveldés terjesztésében két-
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ségkivül az egész Kemenesaljára kiterjed jótékony hatást gyakorolt. Miként

egyebütt, úgy a dömölki apátság életében is a virágzás és hanyatlás kor-

szakai váltakozva jelentkeznek. A középkorban az apátság, a XIV7
. század-

A SZOMBATHELYI SZÉKESEGYHÁZ J1ENYEZETKÉPE

lian élte fénykorát; mert"e század els felében mint hiteles hely is szerepel,

st apátja 1400-ban pápai megbízatásban is részesült. (Vatic. oklevélt. I. s.

IV. köt. 235. 1.)

Az a] iát sál-' birtokai régente a jelenleginél jóval nagyobb terjedelmek
voltak. Birtokai zömét Pór-Dömölk, máskép Kis- vagy Egyházas-Dömölk
képezte Egyliázas-Dömölktl jobbra és balra, egész Kocsig és Kör-

•ó'r
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mendig terjed vonalban feküdtek az apátság birtokai. A XV. és XVI.

század folyamán az apátságnak huzamos ideig tartó pere folyt a Kocs

faluban és'Kis-Dömölkön lakó apátsági nemesekkel a tized- és badpénz fize-

A SZOMBATHELYI SZÉKESEGYHÁZ MENYEZETKEPE.

tésének megtagadása miatt. 1459-ben, végre egyezség utján, az apátság gy-
zött, de a XVÍI. század folyamán újólag kitört viszály 1643-ban a kir.

curiánál az apátság vereségével végzdött,

A régibb apátok közül csak néhánynak okleveles emléke maradt ránk :



A. róm. kath. egyház Vasvármegyében. 289

igv Jakab apái (1252), János (1321), Mór (1338), Sebestény (1409), Miklós
(1340—48), János (1459).

A XV. század folyamában a többi szerzetes rendekkel együtt Dömölk
is hanyatlásnak indult. A korszellem kedveztlen iránya, a zavarteljes köz-
állapotok s különösen a eommendator-apátok rendszere féregként rágódott

az apátság életfáján. Máté, a pannonhalmi fapát (1500— 1534) nevéhez
fzd reformtörekvés szaka sem volt képes többé nj életre kelteni a dömölki
apátságot, mely a mohácsi vész után, Bálint apát idejében, hazánkkal
együtt, csakhamar a sír szélére jutott.

Hogy már Bálint életében mennyire alászállott az apátság, arról a kapor-
noki benczés konvent oklevele is élénken (1538.) tanúskodik. É szerint Bálint

A SZENT-GOTTHÁRDI APÁTSÁGI TEMPLOM MENYEZETKÉPE.

apátnak egyetlen frátere volt, kivel együtt lakott Egyházas Dömölkön, és a

kivel évek hosszú során át úgy élt együtt, hogy voltakép azt sem leheteti

tudni, hogy melyikük az igazi apát.

A zavarteljes közállapotok daczára, a dömölki apátság Baranyai Pál

fapátsága idejében is be volt töltve. Baranyait azzal vádolták, hogy a

dömölki apától (1593.) elzte volna maga melll, pedig az 1595-ben a pozsonyi
káptalan által eszközöli vallatásból kitnt, hogy az apát Pannonhalmáról
saját akaialiiból vonult el dömölki apátságába. Mindkét apátság ez id-
ben oly szomorú állapotba jutott, hogy egyiküknek sem volt konventje s

egyáltalán rendtársa, tehál egyedül laklak kolostorukban.
II. Gyula pannonhalmi fapái a X. Leó pápa és Ulászló királyiul

nyeri kiváltságlevelek értelmében Tolnai Máté fapátsága, tehál a XVI. szá-

zad elejétl fogva az összes magyarországi Szerit-Benedekrend örökös praesi-

dense és feje lett, kinek az összes apátok hséggel és engedelmességgel
tartoztak. Kz alapon utódai, a pannonhalmi fapátok, az összes hazai ben-
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A DÖMÖLKI TEMPLOM ROMJAI.

czés apátságokat tlük füg-

g fiókapátságok gyanánt
tekintették, melyek összes

érdekeinek képviselete els
sorban ket illeti. A ma-
gyar kath. egyház általá-

nos hanyatlása folyamában,
a protestántismus terjesz-

kedése, majd a katholikus
részrl eltérbe lép ellen-

hatás korában, tlük telhe-

tleg igyekszenek megmen-
teni a Benedek-rend szá-

mára az erszakosan lefog-

lalt vagy eladományozott
apátságokat s a hozzájuk
tartozó birtokokat.

Fönt jelzett álláspont-

juk s a jogérvényessé vált

gyakorlat alapján, a XVII.
század óta a dömölki apát-

ságot is állandóan a fapátok adományozták. Az adományosok kezdetben

világi papok, a XVII. század közepe óta azonban már állandóan benczéseket

találunk az apáti székben. így váltják föl egjonást Keöntheös János, rsi

prépost és soproni plébános ; Dienesovich György, kinek Himmelreich fapát
még tanuló korában adományozta az apátságot, de Bethlen Gábor ado-

mányozásából tényleg Vizkeleti János birta az apátságot 3 éven át ; Diene-
sovich utóbb egyúttal gyr-szt.-mártoni plébános lett s mint ilyen késbb a

rendbe is belépett; Seifrid Imre, egyúttal pannonhalmi perjel ; Gyri László,

pannonhalmi perjel ; Diener Benedek ; Pozsgay Béla ; Diancsevich György ;

Miskolczy Bernát, ki aggkora miatt 1698-ban lemondott; Karner Egyed, 1699.

óta egyúttal fapát; Csatay Jeromos.

A XVIII. század második felétl kezdve 1738-ig a dömölki apátság
volt azon egyetlen szi-

lárd pont, mely kath.

részrl rendületlenül el-

lent állott s az egész

Kemenesalján nagy túl-

súlyra jutott protestan-

tizmus további terjedé-

sének gátat vetett. E ne-

héz és küzdelmes idk-
ben az apát, ki 1725-ig

egyúttal tényleges plé-

bános is volt, kezdetben
jobbadán egyedül, majd
(1725. óta) néhány rend-

társával látta el az egész

vidék kath. híveinek lelki

szükségletét.

Már 1672-ben Frá-
ter Miklós, mint vati

plébános szerepel. Az
1698. évi canoniea visi-

tatió szerint a Dömölk-
höz tartozó Sághon, a

Zsákfához (Izsákfa) tar-

tozó Kócson, továbbá
Bels-Vaton, Mersén és

Tokorcson az apátsági

plébánia végzi a lelki- az apátsági templom kis-czellben.
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pásztori teendket. Az 1725—1737-ig terjed idközben is Ságh, Izsákfa,

Kocs, Boba, Mesteri, Simonyi, Tokores-Mihályfa, Sömjén, Szent-Márton,
Vönöczk, Magasi, Küls-Vat, Merse, Szalók és Vinár községek kath. hívei

még mind a kis-dömölki plébániához tartoznak. A kir. helytartótanács
173J. ápr. 6-iki rendelete értelmében a protestánsok csak a beczikkelyezett

helyeken gyakorolhatták a nyilvános isteni tiszteletet. Ennek alapján a

Csatay Jeromos apát idejében Kis-Dömölkön lakó rendtagok, u. m. Maracskó
Anzelm, Lancsics Bonifácz és Mákóczy Imre, (1731—1736.) nagy és nehéz
küzdelmek árán 16 szomszédos egyházat foglaltak vissza a halálos fenye-

getések közt ellentálló protestánsoktól. (Panonhalmi levéltár, 1734. fasc.

79, nr. 25.) E helységek plébániáit a gyri püspök 1738-ban szervezte és

saját egyéneivel töltötte be, úgy, hogy ezóta az apátsági plébánia mködési
köre csakis Pór- vagy Kis-Dömölk és Nemes-Dömölk községekre szorítko-

zna az apátok kegyurasága alatt.

A KISCZELLI APÁTSÁGI TEMPLOM BELSEJE.

A régi apátsági templom romjai most is láthatók Pór-Dömölkön. A
templom északi szomszédságában fennállott egyemeletes kolostor azonban
már a mull szazad elején puszta romhalommá vált, melynek anyagát a kis-

czelli kolostor építéséhez használták fel.

A csúcsíves ízlésben épült apátsági templom építési ideje a XIV. századra
tehet. Szentélyében az „Annuntiatiót" ábrázoló freskó-kép egy része még most
is elég tisztán látható. Déli kapuja is szép és elég ép. 1698-ban fa-toronynyal volt

ellátva s maga a templom teteje zsindefyezett. Egj'etlen oltára volt; a tabernaculum
a templom oldalfalában volt elhelyezve. Boltíves hajója fölött több czella épült, a
lelkigyakorlatokat végz vagy a világtól teljesen visszavonulni akaró rendtagok
számára. Minthogy a kolostor még ismeretlen idkben romba dlt, a rendtagok
az apáttal együtc, még 1731-ben is e czellákat használták lakóhelyiségül. A
templomtól keletre — haranglábakon — volt elhelyezve a templom 3 harangja.

A mióta Kis-Czell felépült, nagyon ritkán tartottak benne isteni tiszteletet. A
templom eltornáczát 1787— 1834-ig sírboltul használták; 1787. óta isteni tiszteletet

sem tartottak többé a templomban, mely lassankint pusztulásnak indult. Polgár
László jószáii'kormányzó 1860-ban úgy a czellákat, mint a roskatag boltívezetet

Leszedette, az egész templomot szalmával fedette és azóta az egész helyiség gaz-
dasaul czélokra szolgál. A templom hosszúsága 28.44 méter, szélessége 7.38,

magassága pedig a czellákkal együtt vagy 8 méter lehetett. A sírboltul használt

Dömölki apátsági
templom és ko-

lostor.
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Koptik Ott.').

A KISCZELLI MÁRIA-
FOGADALMI EMLÉK.

helyiség (a ^torony alatt nyugatra) hossza északtól
délnek értve 5.89 m., szélessége 4.25, magassága 4 m.

Jeromos apát utódja, Koptik Ottó, uj korsza-
kot jelez a dömölki apátság életében; mert az
apátsága idejében emelkedett országos hírnévre a
Boldogságos Szz csodákat mível szoborképe által.

A kis-dömölki apátsági birtok határában megala-
kult Kis-Czell, ma virágzó mezváros, de akkoron
még mezség, szintén e kegyhelyi jellegének kö-
szöni eredetét és gyors felvirágozását.

,;

Koptik Ottó a stájerországi Szent-Lambertrl
czímzett benczés kolostor (Mária-Czell) tagja és

kincstárnoka, majd a salzburgi benczés egyetem-
nek évek során át hírneves tanára volt. Sajghó
Benedek fapát kiváló érdemei iránt való tekin-

tetbl, külföldi volta daczára, 1739-ben Koptik
Ottónak adományozta a dömölki apátságot,

Koptik az apáti szék elfoglalása után els
sorban oda törekedett, hogy a vezetése alatt állott

mária-czelli nemesi nevel-intézet jövjét bizto-

sítsa. Magyarországban, magyar benczések veze-

tése alatt tervezte annak felállítását, de terve meg-
hiúsult a támogatására hivatott tényezk szkkeb-

lüségén és részvéthiányán. Egyébiránt az általa felvetett eszme nem enyé-
szett el nyomtalanul; Mária-Terézia az eszméje alapján állította fel Becs-
ben a nevérl elnevezett és máig virágzó intézetet (Theresianum).

Koptik Ottót a fényes tehetség és magasfokú képzettség mellett nagy
erély és mélyen érz vallásos buzgalom jellemezte. Mária-Czellbl elhozta
az

_
ottani híres Boldogságos Szz-kegyszobornak fából készített máso-

latát, melynek elhelyezése czéljából a kis-dömölki kolostortól keleti irány-
ban elterül és 7, órányira fekv mezségen kis fa-kápolnát emeltetett. E
.kápolna a mai kolostortól északra, attól néhány méternyi távolban feküdt;
eltte egy földalatti lakóhelyiséget készíttetett s ez volt kedves tartózkodási
helye, hol távol a világ zajától— ima és szent elmélkedések között —töltötte
ideje nagy részét, a Mária szobor eltt. Utóbb fából egy ideiglenes és föld-

szintes kolostort is építtetett a kápolna mellett, majd a kápolnát is „Szent-
Anna^ neve alatt, megnagyobbított alakban, s kbl újjáépíttette.

Koptik jámborságát és a Bold. Szz tiszteletében kifejtett mélyen val-
lásos buzgalmát az égi kegy megjutalmazta azon csodák alakjában, melyek
hosszú lánczolatának kezdete a kápolna mellé ásott kút történetéhez fzdik.
Midn a kutat készítették, a fölhalmozott krakásból véletlenségbl egy
súlyos kdarab zuhant le a kút mélyébe, mely a fenéken dolgozó kmíves
fejére esett, koponyacsontját megrepesztette és agyvelejét is megsértette. A
csakhamar odaérkezett orvos a kmíves halálát bizonyította. A megrémült
apát erre leborult Szz Mária szobra elé s könnyek között esedezett sege-
delméért, S íme, a bezúzott fej ember, kinek halálát ugyanazon orvos
késbb eskü alatt is bizonyítá, fölkelt, sebe begyógyult s még több éven át

is folytatta mesterségét. A lezuhant kdarab, lánczra fzve, maiglan látható
a kis-czelli templom Szt.-Anna oltára eltt,

A megtörtént csodálatos eseménynek csakhamar nagy híre futamodott,
mire ezerén és ezerén sereglettek ide a jámbor hívek. Szegények és gazda-
gok az ország fúri családjaival együtt minden irányból idesiettek, dicsit ve

és magasztalva Istennek szent anyját, annál is inkább, mert a Bold. Szz
szobra eltt csakhamar egymást érték a csodás meggyógyulások. A vakok
visszanyerték látásukat, a némák beszél képességüket, a süketek hallásukal

s egyéb gyógyíthatatlan betegségben szenvedk is hirtelenül és csodálatos

módon meggyógyultak.

* H. Eszterházy Pál szerint a dömölki apátsági templomban már 1446 ban Látható

volt egy kép, mely a Bold. Szüzet ábrázolta s csodáiról igen híressé vált. E képet a XVI.
század folyamán valamely jámbor szerzetes — a törökök pusztításai ell — a csallóközi

Dénosd falu templomába vitte, a hová a hívek most is seregesen zarándokolnak .Szz Mária

tiszteletére. (Wekerle Gottfried „Mária-czelli zarándok".)
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Gróf Zichy Ferencz,

a gyri megyés püspök
1745-ben két ízben is bi-

zottságot küldött ki eme
csodák megvizsgálására és

a bizottság, megdönthetet-
len és esküvel hitelesített

tanúvallomások és orvosi

bizonyítványok alapján, e

csodák valódiságát álla-

pította meg. Ezek követ-
keztében a püspök 1745.

nov. hó 17-én kiadott ün-
nepélyes fpásztori vég-
zésében kijelentette, hogy
a szoborkép nemcsak

isteni malasztokkal teljes,

hanem csodákkal is tün-
dökl, következleg a

kegyszobor a nyilvános
istentiszteletekre nemcsak
kitehet, hanem ki is te-

end. E fpásztori végzés
1745. évi nov. 21-én a dö-
mölki mezn vagy 20,000
ember jelenlétében ki is

Ion hirdetve.

A csodálatos gyógyu-
lások a következ években
is folyton szaporodtak. így
történt, hogy a hivk ezrei

messze földrl is évrl évre
növekv számban (évente
40—50,000) keresték fel

a kegyhelyet, elannyira,

hogy az apát által alkal-

mazott 25 ferenczrendi ál-

dozó pap nem gyzte vé-
gezni a gyónásra jelentkez hívek kihallgatását.

Ismeretes tény, hogy a kath. köröknek ez idben uralkodó eszméjük
vala. hogy Magyarország - miként a rég letnt idkben — ismét „Mária
országa" (regnum Mariannm) legyen. Kis-Czell is jelentékenyen hozzájárult

ezen eszme érvényesüléséhez és térfoglalásához. Mindenfelé megalakultak és

szaporodtak a Bold, Szz tiszteletére alakult „Mária-eongregatiók", melyek-
ben ;i felsbb és alsóbb kath. társadalmi rétegeket ersen képviselve találjuk.

A föntemlített események hatása alatt és III. Károly felhívására úgy a

fapát, mint Koptik Ottó már 1744-ben hozzáfogtak a most is fennálló

díszes és tágas kis-czelli templom építéséhez, mely máiglan is az apátság
a plébánia templomául szolgál. A fapátság és a zarándok-hívek adomá-

nyából befolyt költségen az építkezést néhány év alatt befejezték ; de már
a második évben az építkezés annyira elrehaladt, hogy gróf Zichy Fe-
rencz gyri püspök 1746. szept. 13-án (közel 50,000 hiv jelenlétében) a

templom szentélyében ünnepélyesen elhelyezhette a kegyszobrot s ez alka-

lommal a gróf Erddy-család által felajánlott, aranyból készült s drága-
kövekkel ékesítetl koronával is feldíszítette.

Ugyancsak 1745-ben kelt XIY. Benedek búcsu-engedélye is, melynek Kis-czein búcsú.

kieszközlése czéljából Koptik személyesen járt Rómában. E bulla értelmében
a pápa a Kis-Czellbe zarándokló híveknek, évenkint egy napra, teljes búcsút
enged a szokásos áhitatossági feltételek alatt.

A nag\ arányokban épüli ketts tornyú kis-ezetti apátsági templom ba- ^4^™^"
rokk-stilra vall.

A CSEMPÉSZ-KOPÁCSI TEMPLOM.
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Apátsági
kolostor.

A templom belseje 50 m. hosszú
és 10' '2 m. széles hajót képez, magas
boltívezettel. A templom oldalfalainál 13

mellékoltár látható ugyanannyi fülkében.

Ezek fölött karzat vonul végig, hová a

choruson át lehet jutni. A mellékoltárok

és e karzatok megvilágítása érdekében
a templom oldalfalain és homlokzatán
ketts ablaksor van alkalmazva emelet-

szerén. Maga a foltár a templotn hajó-

jának közepén áll, egy kápolnaszerü
helyiségben, hol a foltár fölött a Bol-

dogságos Szz felöltöztetett kegyszobra
látható. A foltár mögött van 3 sekrestye

s ezek fölött az úgynevezett kincstár

helyisége. Ide, valamint a foltárnok ká-

polnájába — mely egyszersmind „Tár-

ház "-nak is neveztetik — szokták el-

helyezni mindama kegyeleti tárgyakat

(mankók, fegyverek stb.) és értékeket,

miket a Boldogságos Szz iránt érzett

hódolatból és hálából a hívek fel szok-

tak volt ajánlani örök emlékül. Sajnos,

hogy a rend eltörültetésekor (1787.) II.

József mindezen értékes és mbecscsel
is biró emléktárgyakat elkoboztatta. Ma
már csak az apátság visszaállítása óta

összegylt emléktárgyak láthatók e helyi-

ségekben. A gyönyör változatú orgona
1833-ban készült; a templom bels ki-

festése is ujabb kelet.

Az uj templom kiegészítéséül

1760— 1764. évek közt felépült a mai
díszes egyemeletü kolostor is, mire a

rendtagok s velük a plébánia-hivatal

is a Koptik építtette földszintes ko-

lostorból (hová a negyvenes évek ele-

jén vonultak) átköltöztek az uj kolostorba.

A plébánia mindamellett 1790-ig még mint pór-dömölki plébánia

szerepel: a Kis-Czell elnevezés csak akkor lett közkeletvé és általános

érvényre akkor emelkedett, midn II. Lipót király a pór-dömölki határban

alakult uj községet 1790-ben Kis-Czell név alatt mezvárossá emelte és

különféle szabadalmakkal ellátta. Tényleg ugyan már Koptik életében a

megépült új templom vált a kis-czelli plébánia anyaegyházává, a tle V,

órányira fekv Pór- és Nemes-Dömölk fiókegyházakkal.

Koptik az általa kezdeményezett átalakulások befejezését nem érhette

meg. Sajghó fapát évrl-évre' növekv bizalmatlansággal nézte Koptik

viselt dolgait és törekvéseit: végre, midn nyilvánvalóvá lett, hogy apátsá-

gát teljesen önállóvá s a fapátságtól függetlenné akarja tenni, e törekvése

megfosztotta t minden eddigi fáradozása gyümölcseitl. A viszályos kérdés

elintézése a trón elé jutott, hol Koptik ügye teljes vereséget szenvedett.

Mária Terézia 1750-ben Korrtikot megfosztotta apátságától s 400 Irinyi

csekély évdíjjal az Ausztriában fekv gottveihi benczés-kolostorba bekeb-

lezte.
' 1755-ben bekövetkezett halála csakhamar véget vetett a jobb sorsra

méltó férfiú küzdelmes életének.

Sajghó Benedek 1768-ban bekövetkezett haláláig nem is nevezett ki

többé dömölki apátot, hanem kormányzókkal kezeltette az apátságot. Utódja,

Somogyi Dániel fapát, Makóczy Imrét nevezte ki apáttá ; ennek 1783-ban

bekövetkezett halálával Nemes Gáspárt pannonhalmi perjelt, kinek apát-

sága idejében II. József császár 1787-ben a Szent-Benedek- rendet, tehát a

dömölki apátságot is eltörülte. Ez id óta 1802-ig, vagyis a rend visszaállí-

tásáig, a plébánia kegyura a vallásalap volt.

Az eltörlés daczára Nemes Gáspár apát ott maradt a kolostorban

1801-ben bekövetkezett haláláig. Azonfelül a még mindig nagy számmal

A CSEMPÉSZ-KOPÁCSI TEMPLOM POKTÁLÉJA.
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megjelen búcsujárók iránt való tekintetbl a kormány még több rendtárs

ottmaradását is megengedte, oly módon, hogy egyikük vigye a lelkészi teen-

dket, a többi négy rendtag pedig a gyóntatásban, stb. segédkezzék.

A plébánia egyébiránt 1777-ig a gyri megyés püspök joghatósága alá

tartozott ; de midn Mária Terézia a szombathelyi püspökséget megalapította,

az egész kemenesaljai esperesi kerülettel együtt, ez az apátsági plébánia is a

szomhathelyi püspökséghez csatoltatott.

A visszaállítási oklevél értelmében a pannonhalmi Szent-Benedek-
rendhez tartozó dömölki fiókapátság betöltési joga a fapátot illeti, ha a

viszonyok megengedik. Ez esetben a fapát a rend véleményének meghall-
gatásával kinevezi az apátot s megersítés végett a kormány útján felter-

jeszti a királyhoz.

1802-tl fogva 1832-ig

az apáti szék üresedés-

ben állott ; ez id alatt

az apátsági székház elöljá-

rója vitte a lelkészi tisztet.

1832-tl mindig a székház
valamely tagja van a plé-

bánosi joghatósággal fel-

ruházva, mint plébános-
helyettes (administrator).

A kegyúri jog is vissza-

szállott az apátra. A kon-
vent, élén a perjellel, 4—

5

tagból szokott állani.

Dömölki, azaz kis-

ozelli apátok e században :

Wekerle Gottfried (1832—
1836.) GácserLeó (1839

—

1856.) Gethe Dömjén
(1865—1873.) Jahn Main-
rád (1873—1874.) dr. Hol-
lósy Justinián, 1874-tl
maiglan.

A király felsége az
lKí)f>. évi hadgyakorlatok
alkalmával az apátsági ko-
lostort szemelte ki laká-

sául; a kolostor ez alka-

lomból fényesen megujít-
tatott. Ekkor történt, hogy
a biztosabb közlekedés
szempontjából a kolostor

eltt az utczában északra
fekv Szt.-Anna kápolna püspöki engedélylyel leromboltatott, de a király-

Látogatás után a kápolna mellett lev kút ismét helyreállíttatott.

Az apátság jelenlegi összes birtoka a sághegyi és somlyói szlvel
(4 hold) együtt, 569 katasztrális holdra tehet.

5. A Nagy-Boldogasszonyról ezímzett molnárii apátságot 1857-ben tolnai Moinárüapátsá

Festetich György gróf alapította és a szent-tamási plébániával van össze-

kapcsolva.
II. CzímzrJes apátságok:

1. A Szent-Benedekrl ezímzett bórchii apátság, melynek még hollétét

sem tudjuk.

1 A Boldogságos Szz Máriáról ezímzett német- ujvárhegyi apátság, melyet
Walter gróf alapított a XII. században s azt a Szent-Benedek-rendnek ado-
mányozta. 111. Béla király elfoglalta és a kolostort ersséggé alakíttatta át

;

IV. Béla helyette a szerzetnek 1263-ban Vágujhelyet adá, végre II. Lajos

király 1525-ben Batthyány Ferencznek adományozla.
3. A Szent-Margitról ezímzetl pornói apátság, melyei Chepan, vagyis

40*
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Székesegyházi
prépostság.

Pápóczi prépost-

Pápóczi perjel-

Szerzetes-

házak.

A púcza-závdák.

István nádornak egyetlen fia, István alapított 1221-ben. ugyanis maya is

eziszterczi-rend baráttá lett és egész örökségét a szerzetnek adta. A birtok

Pornó és Monyorókerék mezvárosokon kívül 13 helységbl és az egész

keresztesi hegységbl állott. Késbb elpusztult, majd 153 I-ben Verancz

Antal nyerte el, ki két év múlva pécsi püspökké lett. A XVII. század kö-

zepén a soproni jezsuiták kapták meg, utóbb nyoma veszett.

A szombathelyi püspöki megye területén létez prépostságok

;

1. A székesegyházi nagyprépostság, a káptalannal egy eredet.

2. A Megváltóról czímzett pápóczi prépostság, melyet gelsei Csap Margit,

özv. Magyar Pálné alapított 1365-ben. Sok viszontagság után a gyri kápta-

lanba kebeleztetett be.

3. Ugyancsak Csap Margit alapította 1363-ban a Szent-Agoston-rendi

remeték számára a Boldogságos Szz Máriáról czímzett pápóczi perjelséget. A
mohácsi vész után ez is elpusztult ; késbb a sárvári plébániával együtt ado-

mányoztál ott, de 1777-ben Mária Terézia királyn ettl elszakítván, részben

az újonnan felállított soproni társas, részben a szombathelyi székeskápta-

lannak aj ándékozta

.

Szerzetesházak a Szom-
bathelyi püspöki megye
területén :

1 . Csorna—premontrei

kanonokrend társháza Szom-
bathelyen. E rend Ferencz

király által 1802-ben
visszaállíttatván, a fgim-
názium ellátása reá bí-

zatott.

2. Szent-Benedek-rend

társháza Kszegen. Alapí-

totta Széchenyi György
kalocsai érsek a Jézus-
társasági atyák részére,

késbb a keg3'esrendiek,

1815-ben pedig a benczé-
sek vették át.

3. Ugyanazon rend társ-

háza Kis-Czellben.

4. A III. Béla király

látal 1183-ban alapított cziszterczi-rend konventje Szent-Gotthárdon.

5. A Draskovics György gyri püspök által 1638-ban alapított Szt-Domonkos-

rend konventje Szombathelyen, melyet a Batthyány és Erddy grófi családok gazda-

gítottak. A zárda-templom alatt van az Erddyek sírboltja.

6. A Szent-Domonkos-rend társháza Yasvárott. A kolostor és a templom IV.

Béla király által alapíttatott, de a XVI. században a törökök által elpusztíttatván,

100 évnél tovább hevert, míg végre Széchenyi György kalocsai érsek mindkettt

újra fölépíttette.

7. A Kálmán gyri püspök által 1360-ban alapított Szent-Ferencz-rend kon-

ventje Szombathelyen: tagjai a XVI. század közepén eltávozni kényszerültek, de

1630-ban Sennyey István gyri püspök úgy a templomot, mint a zárdát újra

építtette.

8. A Batthyány Ádám gróf által 1649-ben alapított Szent-Ferencz-rend, kon-

ventje Német-Ujvárott, melynek templomát Püszky János gyri püspök 1652-ben

szentelte föl; alatta van a Batthyányak családi sírboltja.

Apácza-zárdák a szombathelyi püspöki megye területén:

1. Magyarországi boldog Margitról nevezett" Szent-Domonkos-rrndi apáczák

zárdája Kszegen, melyet a Szent-Domonkos-szerzet hozzájárulásával, a D'Azula-

család adományából alapítottak 1868-ban.

2. Ugyanezen rendi apáczák zárdája Yasvárott. mely 1888-ban alapíttatott

„Szenczy Ferencz néhai szombathelyi püspök alapítványa" czímén, s melyet 1889.

évi október 15-én áldott meg Hidasy Kornél jelenlegi szombathelyi püspök.

3. A Batthyány Francziska, született Széchenyi grófn által 1852-ben alapított

Paulai Szent-Yincze szabályait követ irgalmas nénikék társlmza Pinkafn.

í. Ugyanezen nénikék társháza Kszegen. (1853.)

5. Ugyanazoké Sárvárott, melyet Esztei Ferencz modenai herczeg alapított

l8()5-hen.
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Szily János

6. Ugyanazoké Lékán, melyet Eszterházy Pálné herczegné, szül. TYautmauus-
dorf Mária grófn alapított 1874-ben.

A legsz. Üdvözítrl nevezett nvérek társháza Rohonczon. (1877. Hauser Ádám-
féle alapítvány.)

8. Paulai Szt.-Vincze szabályait követ irgalmas nvérek az emberbaráti egye-
sület kórházában Szombathelyen. (1891.)

9. Az isten szeretetrl czímzett nvérek társháza Kis-Czellben, mely dr. Hollósy
Jusztinián jelenlegi dömölki apát és a pannonhalmi fapátság adományából alapítta-
tott 1880-ban.

A szombathelyi püspöki megyében 20 alesperesi kerület van, a kath. Kath - yaiiásuak

hivk száma 415,356.

Nyelvhasználat a vallásgyakorlatban : magyar 102 plébániában, német Ist

nyefv
Z

e

eIet

35-ben, horvát 3-ban,

vend 9-ben, magyar és

német 8-ban, magyar és

horvát 2-ben, magyar és

vend 8-ban, magyar, hor-

vát és német 6-ban, ma-
gyar, német és vend

l-ben, német és horvát

12-ben, vend és német
l-ben.

*

A szombathelyi püs-
pöki megye els fpász-
tora fels-szopori Szily

János volt.

Született 1735. augusz-
tus 30-án Sopronmegye
Fels-Szopor nev köz-
ségében. Iskoláit Sopron-
ban és Gyrött végezvén,
hittanulmányai befejezé-

sére Rómába küldetett,

honnan 1758-ban mint ró-

mai hittudor érkezett
vissza. Rövid id alatt a

gyri, majd a szt. Béláról
nevezett droszói prépost-
ságra és 1775-ben a tin-

nini püspöki méltóságra
emeltetett ; ugyanakkor

püspökének oldalkanono-
kává, késbb segédpüs-
pökké ln. Felállíttatván

1777-ben a szombathelyi püspöki egyházmegye, ennek kormányzására hivatott
meg. Püspöki székét 1777. augusztus 20-án foglalta el, mely emlékezetes ünne-
pélyly el kezddik --életének ama szaka, melyben, lehet mondani, csudadolgokat
mvelt. Szombathelyen a papnöveldét, a püspöki palotát, a székesegyházat épít-

tette, a püspöki kert neki köszöni eredetét, a mostani prépostház legnagyobbrészt
az költségén épült, több templomot megujíttatott és megnagyobbíttatott, a püs-
pöki uradalmakat gazdasági épületekkel szerelt fel, stb. Az fáradozásának kö-
szönhet, hogy a községi árvaház felépült és az alapítványi árvák Pozsonyból
Kszegre visszahozattak. Az közbenjárása eszközölte, hogy Szombathelyre a
bölcsészeti tanfolyam is behozatott. Meghalt 1799. jan. 2-án.

Utóda gróf Herzán Ferencz, egy ma már kihalt cseh grófi család Heraán Ferencz.

ivadéka lett.

Prágában született s tanulmányait ugyanott végezte. Rómában hallgatta a
hittani eladásokat és a belé helyezett várakozásnak fényesen megfelelvén, ugyané
kollégiumban tanúimányi felügyelvé ln. Élete 24. évében a boroszlói püspök
által kanonokká, nemsokára pedig a prágai káptalan dékánjává és almádi apáttá
neveztetett ki. Mária Terézia királyn, felismervén kitn államférfiúi képességét,
a parmai követség vezetésével bízta meg, majd 1770-ben Ausztria részérl a római

A VELEMÉRI TEMPLOM.
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legfelsbb törvényszék, úgynevezett „rota" elnökévé ln. 1770-ben val. b. t.

tanácsosi rangot nyert. 1779-ben a római udvarnál teljhatalmú osztályminiszterré

s a jeruzsálemi szt. keresztrl ez. koronabibornokká neveztetett ki. 1780-ban

Bécsbe távozott, hol II. József császártól a Szt.-István-rend nagykeresztjét és a

..Protector Germaniae" czímet kapta. Midn VI. Pius a császári kormány önkény
intézkedéseinek megszüntetése czéljából 1782-ben Bécsbe utazott, Herzán is kor-

mányának meghagyásából kíséretéhez csatlakozott. A franczia hadak ell 1796-ban

Görzbe menekült," anélkül azonban, hogy a császári udvarral hivatalos összeköt-

tetése megsznt volna. De itt sem voft maradása és a franczia hadak elnyo-
mulása miatt a biztosabb Gráczban, majd a határos Magyarországban keresett,

menedéket. 1800-ban történt Herzán gróf szombathelyi püspökké való kinevez-

tetése. Püspöki megyéje kormányzását 1800. november lt-én tényleg átvévén, gon-

HIDASSY KORNÉL.

Somogyi Lipót

a püspöki szék 2 éven át

Somogyi Lipót Márton ne-

doskodásának ftárgyát a növendékpapság s a szegények képezek. Kormánya
alatt készültek a székesegyház szobrászati mvei, Procop Fülöp bécsi mvésztl.
A szentélyben a püspöki szék átellenében lev, s szt. Pál megtérését ábrázoló
remek olajfestmény is az ajándéka. Bécsben gyakran tartózkodott és e helyütt
érte el a halál 1804. év június 1-én.

Gróf Herzán bíboros püspök halála után
üresen maradván, 1806. június 15-én perlaki

veztetett ki szombathelyi megyéspüspökké.
Született 1748. november 10-én a sopronmegyei Szent-Mártonban. A bölcsé-

szeti tanulmányokat Bécsben és Gyrött kitn sikerrel befejezvén, a gyri püs-
pöki megye papnöveldéjébe vétetett fel. 1773-ban a gyri akadémia erkölcstani
székére hivatott meg, 1776-ban káptalani karkáplán, székesegyházi hitszónok s

szentszéki jegyz, 1780-ban gyrvárosi plébános, 1783-ban egyházmegyei titkár és
ker. esperes, 1887-ben kis-mártoni plébános, 1790-ben gyri székesegyházi kanonok
és papnöveldéi igazgatóvá, 1794-ben gyr-belvárosi plébános és prépost, 1802-ben
királyi táblai praelatus és országgylési követté ln s 1805-ben a pápóczi prépostság
is neki adományoztatott.

1806-ban hivatott meg a szombathelyi püspöki megye í'pásztori székére s
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fgondja odairányult, hogy a szombathelyi székesegyház befejeztessék. Az költ-

ségén épült 1816-ban az elaggott papok intézete s eg'ész élete a jótékonyság sza-

kadatlan lánczolata volt. Elhunyt 1822. február 19-én.

Utódja Ble András ln. B81e András.

Született 1762. június 5-én Szarvaskenden, Vasmegyében. Iskoláit Kszegen
és Sopronban, bölcsészeti tanulmányait Gyrött végezte. 1787-ben az újonnan fel-

állított szombathelyi papnöveldében hittanulók correpetitorává s csakhamar a pap-
nevel aligazgatójává s káptalani káplánná neveztetett ki. 1795-ben Szombathely
város plébánosa, 1810-ben káptalani kanonok és a papnövelde igazgatójává lett,

1820-ban a gyengélked Somogyi Lipót püspöki helynökévé választá, 1821-ben szé-

keskáptalani nagypréposttá, 1822-ben pedig Somogyi halála után káptalani hely-

nökké választatott s mint ilyen emeltetett a szombathelyi püspöki méltóságra.
Meghalt 1843. június 4-én.

Ble Andrást a szombathelyi püspöki széken Balassa Gábor követte. Balassa Gábor.

Született 1783. márczius 22-én, Mentshelyen, Veszprémmegyében. A veszprémi
növendékpapok sorába lépett 1799-ben s mint ilyen az akkor Nagy-Szombatban
virágzó papnöveldébe küldetett, 1807-ben püspöki titkárrá ln, 1831-ben sümegi
plébánossá és kerületi alesperessé neveztetett ki, de e minségében csak rövid ideig

mködött, mert 1832-ben már veszprémi kanonokká lett. 1836-ban püspöki helynök,
1838-ban a magyar udvari kanczelláriánál udvari tanácsos. Végre 1844-ben szom-
bathelyi püspök lett, meghagyatván neki kitn érdemeiért a kapornoki apátság
is. Meghalt 1851. augusztus II -én.

Utódjává a szombathelyi püspöki széken Szenczy Ferencz neveztetett ki.
Szenczy Ferencz -

Született 1800. szeptember 17-én Szombathelyen. 1817-ben Somogyi püspök
által a szombathelyi egyházmegye növendékpapjai közé felvétetvén, jeles tehet-

ségei miatt a pesti központi papnöveldébe rendeltetett. 1823-ban áldozárrá szentel-

tetvén, a szombathelyi papnöveldében a dogmatica tanárává neveztetett ki,

1839-ben. Tanári mködése mellett az irodalom terén is figyelemre méltó ered-
ménynyel dolgozott. Méltó feltnést keltettek a valódi tudós komolyságával írt és

a „Religio és Nevelés" czím egyházi folyóiratban közölt, többnyire polemikus
tartalmú czikkei, nevezetesen a „szombathelyi levelek". 1845-ben czímzetes, 1850.

évben pedig valóságos kanonkoká s nemsokára püspökké neveztetett ki. A megye
kormányzásában a nagynev Szily püspök elveit akarván feleleveníteni az ujabb
kor változásaihoz idomítva, 1855-ben kiadta annak „Instructio"-ját, melyben a

lelkészi teendk minden ága oly kimeríten van tárgyalva, hog3r azt ma is min-
den pap haszonnal olvassa. A magyar püspökök külön tanácskozmányaiban, de
fleg a birodalmi püspöki kar együttes üléseiben bátran és lelkesen felszólalt a ma-
gyar egyház si jogainak és érdekeinek megóvása és fenntartása mellett. Fpásztori
levelei közül kitnik az els, melylyel papságához beköszöntött és azon szép egy-
házi beszéde, melyet ugyanekkor a néphez mondott, továbbá a b. szz Mária
szepltelen fogantatásáról szóló hitágazat kihirdetésére vonatkozó encyclica és
ugyanakkor a néphez tartott remek szentbeszéde. Miután 1868-ban valóságos bels
titkos tanácsossá nevezték ki, életének hátralev napjait többnyire félre vonultán
szerette tölteni. Meghalt 1869. február 19.

Szenczy Ferencz utódja a püspöki széken Szabó Imre lett. szabó imre.

Született 1817. október 10-én Békáson, Veszprémmegyében. 1831-ben végezte
be a bölcsészeti tanfolyamot. Tanulmányai mellett egész lélekkel csüngött a magyar,
fként az egyházi irodalom mvelésén. 1837-ben áldozárrá szenteltetett, ugyanazon
idben Karád mezvárosba küldetett segédlelkészi minségben. Ezen idben, st
korábban is már, híres volt az egyházi szónoklat terén. S midn püspökének
figyelmét költeményei által is magára vonta, az t 1838. szeptemberben a veszprémi
papnövelde felügyeljévé és helyettes tanárrá nevezte ki. Veszprémben szónoki
tehetségének kifejtésére elkelbb tér nyílott. 1845. évben a csicsói plébániát nyerte.

1847-ben a pesti tud. egyetem hitszónokává neveztetett ki. 1850-ben a fels-iszkászi
plébániát nyerte el. 1867-ben a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz az I.

ügyosztály szakosztály-tanácsosává neveztetett ki. 1869-ben veszprémi kanonoknak
neveztetett ki ; ugyanazon évben miniszteri tanácsossá és az Akadémia a nyelv-
és széptudományi osztályának tiszteletbeli tagjává lett. 1869-ben Szenczy Ferencz
szombathelyi püspök utódjává lett. Egyházmegyéjét, melynek 12 éven át volt

fpásztora, erélylyel, de szeretettel kormányozta. Papjait igazán szerette, mit
bizonyít, hogy alapította a „Szent-Imrérl" nevezett papi nyugdíj -intézetet. Az
iskolai ügyet különös éberséggel kisérte. 1880-ban v. b. t. tanácsossá neveztetett
ki. 1881. márczius 1-én meghalt.

Utódja a püspöki- széken Hidassy Kornél lett. Hidassy Koméi.

1828. június 13-án Komáromban született, hol atyja városi tisztvisel volt.

1842-ben Nagyszombatba ment, hol a phisolophiát, 1847— 1851-ig a budapesti
egyetemen a theologiát végezte. 1851-ben pappá szenteltetvén, Drégely-Palánkon
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mködött, mint segédlelkész. Ez állásáról neveztetett ki Nagyszombatba a gimná-
zium tanárává, hol közel 24 évet töltött.

Tanári pálj'ája kezdetén a gimnázium összes osztályaiban a magyar nyelvet
és irodalmat adta el. Késbb papnöveldéi tanulmányi felügyelvé, majd lelki-

igazgatóva, a convictus aligazgatójává és végül gymnasiumi igazgatóvá s ez utóbbi

minségben czímzetes kanonokká neveztetett ki.

1875-ben a vallás- és közoktatási minisztériumba hivatott meg osztálytaná-

csosnak. Nemsokára valóságos esztergomi kanonokká, majd választott püspökké
neveztetett ki. 1882. október 8-án pedig a szombathelyi püspöki méltóságra emel-
tetett és miután 1883. évi márczius 13-án megersíttetett, ugyanazon évi május hó
3-án Simor János herczegprímás által Szombathelyen püspökké szenteltetett.

A KSZEGI PLÉRÁNIA-TEMPLOM SZENTSÉGTARTOja.



AZ ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
VASVÁRMEGYÉBEN.

i
vasmegyei evangélikus egyházak történetébl csak foszlányok Reformáczió.

maradtak fenn. Azt tudjuk, hogy a megyének már a refor-

máczió elején elkel szerep jutott, a mit az is bizonyít,

hogy az els dunántúli ev. egyházkerület, melyhez — Mosony, Gyr, Komá-
rom, Esztergom kivételével a dunántúli részek tartoztak, vasi egyház-

kerületnek neveztetett. (1574.)

Földrajzi fekvésénél fogva, útjában lévén a külfölddel való közlekedés-

nek és sok értelmes köz- és fnemesi család birtokául szolgálván, már kora

bajnalán elterjedt itt a reformáczió. A papok terjesztették, furak és nemesek

pártfogásukba vették, a nép pedig ezek után indult. Dévai Biró Mátyás, buzgó

reformátor megkedveltette a hitjavítás tanait Nádasdy Tamás hatalmas

fúrral, ki fiát evangélikus tanítók nevelésére bízta s terjedelmes birtokán az

evangéliumot terjesztette (1522). Hasonlóképpen Bánffy Miklós, Zalamegye

fispánja, s ennek udvari papja, Kulcsár György (1575), a Szécsy-, a

németujvári Batthyány- és az ostfi-asszonyfai Ostfy-cs&lAdok és mások, a hit-

javítás pártfogói és terjeszti voltak.

Kszegen, hol már 1531-ben taníttatott az evangélium, 1 554-ben a városi
plébános — egyik adat szerint „ismeretlen okból", másik szerint „mint nyáj
nélküli pásztor" — odahagyta a várost, mire aztán a magyar ajkú protes-

tánsok (helvét hitv.) a 'templomot elfoglalták. Hat év miután azonban ez a
templom átment a német ajkú (ágostai h.) evangélikusok birtokába s ott is

maradt 1671. május 14-ig. 1540 körül már a Mura-Szombat vidéki egyházak
evangélikusok voltak, u. m. : Mura-Szombat, hol két pap mködött, egyik a

helységben, másik a várban, mint a Szécsyek udvari papja, Mártonhely,
Csendlak, Szt-Benedek, Szentháromság, Szt-Ilona, Szt-György, Fels- és

Alsó-Szölnök, Fels-Lendva.
Kemenes vidékén a 16-ik században virágzó gyülekezetek voltak ; így

1 1 osszú-Peresztegen Kmives Dániel (1597), Nagy-Köcskön Hegeds Pál (1599),
Helyén Gazdag István (1706), Somlón Egri Márton (1696) prédikátorok említ-
tetnek. 1638-ban, midn a törökök a három Köcsköt felégették, e vesze-
delem leírásában az mondatik, hogy a veszedelem idején a nagy-köcski
prédikátor volt a kemenesaijai esperesség seniora. BoJionczon már a XVI.
században létezett evang. gyülekezet, melynek lelkésze Dragony Gáspár volt.

A vasi egyházkerület szuperintendenseiül említtetnek : Szegedi (Szigethy?)
Máté 1574, Bejthe István 1585, Muralcözi György sárvári lelkész 1590.

körül, (I'ayr szerint nem volt szuperintendens.) Klaszlcovits István 1612,
Zvonarik Mihály 1620, Kiss Bertalan sárvári pred. 1625, Amsai Gergely
nemeskéri pred. 1651, (Payr szerint 1646—1664.) Tisztroics György 1667.

( l'ayr szerint 1664—1669.) Fekete István (a hitehagyott) 1669—1679. körül.
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Szakadás.

Ellenrrformá-
czió.

A hitújítást hozzánk is nyo-

mon követte annak árnyéka, a

meghasonlás. A svájczi refor-

mácziónak is akadtak követi és

a kétféle irány egymás ellen

fordult. A vita kiegyenlítése vé-

gett Nádasdy Ferencz értekezle-

tet hívott össze Csepregre (1591.

jnn. 1.), melyen aztán megtör-

tént a szakadás. A Calvin né-

zeteit valló Bejthe István német-

ujvári prédikátor a gylést el-

hagyta, Nádasdy pedig kijelen-

tette, hogy birtokain nem tr
meg olyan papot, a ki a „con-

eordie formulát" alá nem irja.

innét van, hogy Vas és Sopron-

megye protestánsai nagy rész-

ben az ágostai hitvallású egy-

házban maradtak.

Az ellenreformáczió kezdeté-

tl II. József császárig hazánk

és egyházunk története nem
egyelj, mint változó szerencséj,

pusztító véres küzdelem a létért.

Vasmegyének ebbl is kijutott

a része. A harez a refornráczió

ellen megindult. A furak vissza-

tértek a romai egyházba és visz-

szatérítették jobbágyaikat is. Dra-

gonyosok járták végig a hely-

ségeket, a prédikátorokat elzték,

a templomokat elfoglalták. Az

1662-iki országgylésen keser-

vesen panaszkodnak a protes-

tánsok éppen azon fúri csalá-

dok üldözése miatt (Nádasdy,

Eszterházy, Erddy), kik egy-

kor leghatalmasabb pártfogóik voltak.

A kszegiek német templomát 1671. máj. M-én vették el minden

egyházi épületeikkel együtt, nemsokára 1673. november 5-én elvették a

magyart, a németektl pedig azt a pajtát is, melyben templomuk elvesztése

óta istentiszteleteiket tartották. A Fels-Löv környéki templomokat 1627-ben

vették el. Utóbb Sóskúton (Salzrigel) építettek az evangéliusok imaházat, de

1673-ban ettl is megfosztották ket. A megye déli részén volt fárák - - a

szent-benedeki, szent-háromsági, martonhelyi, stb. - állítólag egész 1730-ig

az evangélikusok kezén voltak, a mikor azonban, bár némelyek fegyverrel

rizték templomukat, dragonyos lovasság foglalta el azokat s a velük járt

barát azonnal misét mondott bennök.
Szelepcsémji prímás 1673. szeptember 25-re 33 protestáns lelkészt

idézett a Pozsonyban összeállított bizottság elé s azokat rábírta, hogy vagy

hivatalukról mondjanak le, vagy az országból költözzenek ki. A kiköltözöttek

közt volt Fekete István kszegí lelkész és dunántúli szuperintendens is
;
a ki,

midn 17öíJ-ben visszajött, az Osfyfy-esaládná] talált menedéket, melynek

A SZOMBATHELYI ÁG. EV. TEMPLOM.
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ezért ostffi-asszonyfai vára katonai ervel romboltatott szét, Fekete pedig,

hogy életét megmentse, késbb Pozsonyban, hol fogva tartatott, a kath.

hitre tért („turpissimus religiorum evangelice desertor factus") s utóbb, mint
kszegi városbíró, a protestánsok legnagyobb üldözje lett. (Pálffy-Petz

szerint Fekete nem jelent meg Pozsonyban.)
A rákövetkez esztendben Szelepesényi minden protestáns papot és több

tanítót megidézett s 250 evangélikus és 57 református jelent meg. A kik állha-

tatosak maradtak hitükhöz, azokat börtönre vetették, onnan pedig Olasz-

országba hurczolták. Ezek közül egynéhány a sárvári börtönben is sínlett

egy ideig. Jobban jártak a megye déli részebeli prédikátorok, mert azokat

a török nem eresztette Pozsonyba.
Az 1681-iki soproni országgylés Vasmegyében csupán két helyre szo-

rítja az evangélikusokat, a hol istentiszteletet tarthatnak. De a törvény
végrehajtását a közbejött háborús világ késleltette. így, midn Asbóth János
nemeskéri prédikátor és kemenesaljai esperes 1695-ben Kemenes-Mihályfán
esperességi gylést tartott s egyházlátogatást végzett, mit a rákövetkez
évben Aes Mihály prédikátor folytatott, az ezekrl szóló jegyzkönyvek
tanúsága szerint a kemenesaljai evangélikusoknak mind meg voltak még a

gyülekezeteik, templomaik és egyéb birtokaik (Ságon 60 hold föld, János-
házán 26 hold és 20 szekeres rét, Szent-Mártonban 22 hold, stb). De prédiká-

torok már nem voltak mindenütt, mert az elzöttek vagy elhaltak helyét nem
volt, a ki betöltse. A béke helyreállta után azonban vármegyei karhatalom-
mal elvették 1732. augusztus havában az evangélikusoktól templomaikat s

minden egyházi birtokaikat, a prédikátorokat pedig 12 ezüst forint bírság

mellett eltiltották minden egyházi szolgálattól. A pásztor nélkül .maradt
nyáj aztán a legtöbb helyen beolvadt a katholikus egyházba.

96 templomot vettek el igy Vasmegyében az evangélikusoktól. Ezek helyett A '
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nem maradt egyéb, mint az 1681. törvényben kijelölt két, úgynevezett
..artikuláris" hely: Nemes-Dömölk és Nemes-Csoó. Ám ez is csak a tör-

vényben volt meg és ugyancsak sok küzdelembe került, míg a valóságban
is meg lett a hely, a hova a templom épülhessen.

Nemes-Dömölkön a kemenesaljai evangélikusok 1732-ben az iskola mellé
ideiglenes paplakot építettek s meghívták prédikátornak Tót-Jcujikovits Ist-

vánt. De a prédikátornak csak istentiszteletet volt szabad tartani és úrvacsora!

kiszolgáltatni ; egyéb egyházi dolgukban a plébánosokhoz kellett a híveknek
fordulniok. Ostffy Mihály és Yidos Miklós, ez idben a szorongatott egyház
els emberei és pártfogói, ismételve Bécsbe utazgattak és végre kieszközölték a

királytól, hogy a dömölki prédikátor egyházi cselekvényeket is végezhessen
(de csak lakóhelyén), valamint azt is, hogy második lelkészül Miskey Ádám
volt szentmártoni prédikátort meghívhassák. A nyilvános isteni tiszteletet

részint a deszkából épült kis imaházban, részint a paplak udvarán, sátor

alatt tartották ; nagy ünnepek alkalmával pedig, midn 5000 ember is össze-

sereglett, a templom eltti temet-téren. Ez az állapot 12 éven át, 1744-ig

tartott; de már 1738-ban Ostffy Mihály és Vidos Miklós ismét Bécsben jártak,

hogy a templomépítéshez alkalmas hely kijelölését kérjék. Ki is jelölte a

megyei küldöttség alkalmas helyül a parochiális kicsiny és posványos térsé-

get. Hiába tiltakoztak ez ellen az evangélikusok, kénytelenek voltak (1743.)

a kijelölt helyen megkezdeni a templomépítést. De még ezt sem tehették

békén. Az ellenfél feljelentést tett Bécsben, hogy nem a kijelölt helyre épí-

tenek. A kiküldött megyei bizottság ugyan alaptalannak találta a vádat, de
az építés folytatásai megtiltotta. Csak három havi szünetelés után folytat-

hatták a munkát s 1744-ben, Advent második vasárnapján, ünnepélyesen fel-

szentelték annyi nehéz küzdelem után a templomot, mely 38 évig messze
terjed nagy vidéknek szolgált isteni tisztelet helyéül.

A másik artikuláris gyülekezet Nemes-Csoó volt, mely talán félrees,
jelentéktelen voltánál fogva jelöltetett ki ezen czélra. ide gyltek az evan-
gélikus hívek, kivált nagyobb ünnepeken, a Répczétl le a Muráig. A
kszegi gyülekezet is ide köitözötl ál ; a magyarok egyesültek a csoói gyü-
lekezettel, a németek meg oda helyezték el lelkészeiket (kik mindig „kszegi
Lelkészeknek" neveztettek), tanítóikai, ott tartották isteni tiszteletükéi

; eleinte

egy nagy pajtában, utóbb azonban. L702-ben, templomot, 1703-ban paplakot
is építettek.
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Türelmi parancs. II. József 1781. okt. 25-én kiadott „türelmi parancsa" után siettek a

protestánsok felhasználni a nyert szabadságot; szervezkedtek, rendezkedtek

és összegyjtötték, a mi megmaradt. Felépítették templomaikat, ugy a hogy

megengedtetett ; szegényesen, zárt helyeken, udvarokban vagy faluvégeken.

Ez idbl valók legtöbb templomaink. Az 1790—91-ik 26. t.-ez. megadta

ugyan a vallásszabadságot, de ekkor már a legtöbb templom felépült.

Jelenleg a vasmegyei ág. ev. egyház három egyházmegyére oszlik.

Eddig négy volt, mert Kszeg, mint szab. kir. város, szokás szerint külön

egyházmegyét képezett ; az uj zsinati törvények értelmében azonban a vasi

fels esperességhez csatlakozott, a hova hajdan is tartozott, a kszegi pré-

dikátorok lévén rendszerint ezen esperesség seniorai (esperesei).

1. Vasi fels egyházmegye. A megye éjszaknyugoti részén fekszik. 1781-ig

a nemes-csoói eklézsiához tartozott. Í808-ig alkalmasint egyesülve volt a

vasi közép-esperességgel, mert ennek területén is a kszegi seniorok tartot-

JNIai állapotok.

Vasi fels egy

házmegye

A ROHONCZI ÁQ. EV. TEMPLOM ÉS ISKOLA.

1ak vizitácziót. Az 1787. és 1798. egyházlátogatási jegyzkönyv Artner
Honoriust, az 1808-iki Kárász Ádám kszegi lelkészekéi említi mint akkori

espereseket; Toepler Sámuel alhói (1813.), Schneller Lajos János kszegi
(a 30-as évek elején), Wohlmuth Lipót rohonczi (1837.) Kirchknopf Mátyás
szalonoki (1853.) Renner András alhói (1875.), Stettner Gyula fels-lövi

(1881.) lelkészek. Jelenlegi felügyel: Hrabovszky István,
vasi közép egy 2. Vasi közép egyházmegye. Vasvármegye közepén, ennek éjszaki határá-

tól hosszan lenyúlik egész a Muráig. Ugy látszik, hogy 1810-ben keletke-

zett az által, hogy a magyarok és vendek kiváltak a német gyülekeze-

tekbl. Erre vall az „1810. Koltán .1. N. vasvármegyei középmegyében
Augustana Vallást tartó Evang. Senioratusnak megyebeli gylése", melyen
„Néhai J. -I. Kárász Ádám - - kszegi lelkész Senior ur helyett .). J.

Caneriny András Körmendi Prédikátor ur F Seniornak választatott". Espe-
resei voltak: Caneriny András körmendi (1810.), Döbröntey Lajos urai-ujfalui

(1817.), Tüskés István koltai (1841.), Ráhner Máté koltai (1854.), Poszvék
Sándor meszleni (1870.), Kund Sámuel répczelaki (1877. óta) lelkészek.

Felügyeli: budakeszi Weörös István (1810.), Ajkav Pál (1814.), szentmártoni

Kadó Lajos (1843.), Takács Lajos (1861.), Káldy Gyula (1874.), jelenleg

Rupprecnt Tasziló.
Kemenesalja, 3 Kemenesaljái <Mniházmeqye. Hajdan kiterjedt Sopron, Vas, Zala és
egyházmegye. » •'«' °

"

° a r
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Veszprémmegyékre
;
pár zalamegyei község must is hozzátartozik. Esperesei

:

1800-ban említtetik Perlaky Dávid, 1803-ben Döbröntey Lajos bobai lelkész,

majd Hrabovszky István nemes-dömölki, Beliczay Jónás hgyészi, Magassy
Dávid kis-somlaij Edvi Illés Pál dömölki, Tót János dömölki, Csapli István

magasi, Hering János hgyészi, Mód Lénárd simonyi, Nagy Sándor dömölki
lelkészek. Felügyeli: 1800. Vidos Miklós, utóbb Gerber Mihály, 1846. körül

Vidos József, majd Radó Ignácz, Berzsenyi Miklós, Boda József, Radó
Dénes, Berzsenyi Dezs, Nagy János.

Az egyes egyházmegyék népessége következleg oszlik meg: Népesség.

A vasi fels esperesseglj. n : anyaegyház K>, leány gyház 3">, lelkész 15, tanító 62, tanuló 4701, lélekszám 29833

A vasi közép ,, ,, 14, ,. 10, ,, 14, ,. 30, ,, 3294, ., 14855

A kemenesaljai ,, ,, II. .. is, ., n, „ 37, ,, 2767, ,, 17766

40. ,, 09, '., 40. ,, ll9~ ^7 10762, ~ 62458

Kszeg 1, ,. J, ,, 2, ,, ü, 328, ., 871

Szombathely egyesült prot. gyülekezet . 1, ,. ,, 1, ,, — ,, 87, ,, 662

42. „ 71, ,, 43, ., 135, ,, 11177, ,, 65991

Nyelv tekintetében a fels esperesség általában német, csak az eri- Nyelv.

szigeti gyülekezet magyar, Fels-Eör és Kszeg német-magyar, de a magyar
nyelvet az iskolákban mindenütt tanítják. A közép esperesség fels részében

magyar, alsó felében vend. A városokban, Szombathelyen, Körmenden, Sárvá-

rott az újra feléledt gyülekezeteket részint Vasmegye.nyugoti részébl, részint

a külföldrl bevándorolt németek alapították meg, azért ezek egyházi nyelve

is jó ideig nagy részben német volt, az ujabhi idben azonban ezek a gyüle-

kezetek is megmagyarosodtak. A kemenesaljai esperesség tiszta magyar.

Mint mindenütt, úgy Vasmegyében is az evangélikusoknak mindig

nagy gondja volt a közmveldés emelésére. Minden gyülekezetben népisko- Közmveldés

lát. a nevezetesebb helyeken felsbb iskolákat, nyomdákat alapítottak. Ezek

közül némely.knek emlékezete se maradi, de a melyekrl tudunk, azok is

szép bizonyságai eldeink tudományszeretetének. Ilyen a sárvári iskola és

nyomda, a ncmes-csoói tápintézettel kapcsolatos latin iskola. Német-Ujvár is

egyik góczpontja volt a mveldésnek. A körmendi fiskoláról is tétetik

említés. A múlt század végén Kis-Somló buzgó lelkésze, Hrabovszky György,

árvaházat alapított. Kszegen a 40— 50-es években jeles algimnázium volt,

most pedig Fels-Lövn vannak fontos missziót teljesít tanintézetek.



AZ EVANGÉLIKUS REFORMÁTUS EGYHÁZ
VASVÁRMEGYÉBEN.

agyon természetes, hogy kezdetben, mint mindenütt, a lutheri

irány volt ismeretes Vasmegyében is. De, hogy Kálvin

iránya szintén csakhamar nagyszámú követkre talált, bi-

zonyos abból, hogy már az 1548. és 1550-ik években hozott törvények a

a Káivin-vaiiás sacramentáriusok (így neveztettek Zwingli és Kálvin hívei) mindenünnen

való elüzetését rendelték. St éppen Vasvármegyére vonatkozólag adott ki

a reformáczióval különben rokonszenvez Miksa király 1567. október 31-én

egy rendeletet a nagyban terjed kálvinizmus elnyomására.

A reformáczió terjedésének elmozdításában Vasvármegyében a Ná-

dasdy- és Batthyány- családok tntek ki. Amabból, mint a, reformácziónak

vezéralakja, Nádasdy Tamás váhk ki, a kinél egyes reformátorok is mene-

péket, pártfogást, mködési tért nyertek.

A reformácziót pártoló másik fúri család, a Batthyány, német-ujvári

és körmendi birtokain s ezek vidékein mozdította el a protestantizmus

ügyét. Közülök, mint ilyen, Batthyány Orbán neve ismeretes elször, a ki

meggyzdésének mártírja is lett : Martinuzzi György, az erélyes fpap, saját

szolgáját megvesztegetve, méreggel végezte ki. Különösen kivált e családból

a tudományosan képzett Batthyány Boldizsár, a kinek támogatása és párt-

fogása mellett keletkezhetett és állhatott fenn Körmenden a tizenhatodik

század második felének közepe táján létezett felsbb iskola, melyben, ujabban

felmerült adat szerint, a theologiai tudományok is taníttattak,

szakadás az a protestáns vallásúak néhány évtizeden át az egész országban együtt

voltak s csak a kálvini irány terjedésével s a helvét hitvallás elfogadásával

fejlett ki mindinkább az ellentét, majd a szakadás. Ez a különválás leg-

késbb történt meg a dunántúli részeken, így Vasmegyében is. A Csepregen

1590-ben, Nádasdy Tamás jelenlétében megtartott zsinat alkalmával dlt

el a különválás ügye.

Beythe istván. a helvét hitvallást, vagyis a kálvini irányt elfogadó párt ezután vezérét,

Beythe István német-ujvári lelkészt választotta püspökének.

A református egyházak már a XVI., vagyis a reformáczió els száza-

dának végén nagy számmal voltak Yasvármegyében.

A XVII. század kezdetén még inkább elszaporodtak a református gyü-

lekezetek, különösen az rségi részen, a hol még a XVIII. század els

tizedében sem volt egyetlen katholikus gyülekezet sem. S ha következtetni

lehet abból, hogy a Körmendre 1629. márczius 18-ára összehívott püspök-

választó kerületi közgylés meghívóját Vasmegyébl Briccius Péter unyomi,

Kanizsai P. János német-újvári, Szilágyi István vépi lelkészek, mint szeniorok,

tehát esperesek is aláirtak, azt kell mondanunk, hogy Vasmegyében a refor-

mátusoknak a XVII. század elején nem is egy, de három egyházmegyéjük volt,
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A vasmegyei reformátusság nevezetesebb helyei voltak : Német-Ujvár,

az els tisztán református püspök Beythe István, majd püspök-utódja,

Kanizsai Pálfy János székhelye és Körmend, hol Pathai István 1612-ben,

majd Kanizsai 1629-ben választattak a kerületi közgylés által püspökökké.

A XVII. században országszerte megindult reformáczió-ellenes mozgalom

a vasmegyei református egyházakat sem hagyta érintetlenül. St azon körül-

mény folytán, hogy a f pártfogó fúri család feje, Batthyány Ádám, 1630

táján katholizált, a legnagyobb támadásoknak voltak kitéve.

Ellenre lór-

in áczió.

A KÖRMENDI ÁG. EV. TEMPLOM.

Batthyány Ádám a birtokain lev összes protestáns papoknak meg-
parancsolta, hogy 15 nap alatt elhagyják helyeiket ; ezt a tényt a templomok
elfoglalása követte egymásután. 1643-ban foglaltatott vissza a körmendi, ezt

követték ;i csákányi, szecsdi, hollósi, rádóczi, szent-lrinczi, táplánfai, kis-

és nagykajdi, poláni, kápolnásf'alui, tótfalusi, kis-unyomi, újfalui, nagy-
iinyomi, balogfai, köveskuti, salfai, fels-surányi, bdi, ivánczi, 1663-ban a

fels-eri templomok és iskolák.

Az 171 í 1."). évi országgylés a protestánsok jogail a legszkebb kor- Artikuiáiis teiy.

látok közé szorította, majd az 1731-ben kibocsátott Károly-féle rendeletet

(Resolutio Carolina) az istentisztelet gyakorlását csupán az aitikiiláris helye-

ken engedte meg. Ilyen pedig Vasmegyében csak egy volt református részrl,

és ez : Fels-Er.

Magyarország Vármcíryéi és Városai : Vasvármegyc. ""
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Türelmi rendelet. II. József türelmi rendelete fol\ tán aztán a még itt-ott létez hívek

megkezdték újból a gyülekezetekké való szervezkedést.

Már 1783-ban Körmenden, Egyházas-Rádóczon, Ori-Szent-Péteren,

Nagy-Rákoson, Kerczán, majd 1784-ben Terestyén-Szecsdön önálló anya-

egyházak keletkeznek ívndes lelkészekkel és templomokat és iskolákat építe-

nek. Az anyaegyházak mellett szervezkedtek leányegyházak is.

rségi egyház- \ 7j egyházi szervezkedés ezen ideiében a Vasmegyében lev fentebbi
megye. D ' J °*

egyházak hatóságilag a pápai esperességhez osztattak be s annak kiegészít

részét képezték. A nagy távolság miatt azonban az érintkezés felette nehéz

volt. Erre való tekintetbl az 1808-ik év május 23—25. napjain Szilas-

Balháson tartott egyházkerületi gylésen az akkori püspök. Torkos .Jakab azi

indítványozta, hogy a vasmegyei gyülekezetek a szomszédos zalamegyeiekkel

együtt rségi néven külön egyházmegyévé szerveztessenek. Az indítvány

elfogadtatott s a kivitellel a püspök meg is bízatott, a ki maga jött el s a

Terestyén-Szecsdön szeptember 21-én tartott gylésen befejezte az egyház-

megye szervezését.

Az nj egyházmegye els esperese Bartha György egyházas-rádóczi
lelkész, gondnokai pedig Dienes Ferenez táblabíró és Chernél György voltak.

Az egyházmegye élén álló férfiak voltak : Esperesek : Bartha György egyházas-
rádóczi, Arany József fels-eri, Fülöp Sámuel terestyén-szeesdi, Mozgat
Sámuel terestyén-szeesdi, Koós Ferenez egyházas-rádóczi, Baki Gábor kerczai,

Horváth .János nagy-rákosi, Gueth Sándor fels-eri s ez id szerint Somogyi
Gyula egyházas-rádóezi lelkész. Gondnokok: Dienes Ferenez szeesdi, majd
Szita .János fels-eri birtokosok s mindkettvel egyidben Chernél György
tömördi nagybirtokos ; Dienes Gábor, Chernél Gusztáv, Chernél Ferdinánd,
Dienes Lajos és jelenleg Chernél Antal nagybirtokosok.

Vasmegye területén ez idszerit 9 anya- és ö leányegyház van, de

egyházhatóság'ilag hozzá van kapcsolva 3 anya-, 1 társ- és 2 leánygyüle-

kezel is Zalamegye szélérl. A megyét összesen 12 anya-, 1 társ- és 8 leány-

gyülekezet alkotja, 12 lelkészi és 23 tanítói állással. A tanítói kar 23 tagból áll.

jxépessog. Az egyházmegye összes népessége 15,165 lélek, melybl kizárólag Vas-

megyére 11,085 lélek esik, a többi a Zalamegyébl kapcsolt egyházak-

ban van.

Nyeiv. A hívek, kivéve a szent-gotthárdi ílókegyházban 1896-ban letelepült,

mintegy 100 svájezi reformátust, valamennyien tiszta magyarok.



A VASMEGYEI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK.

* * vasmegyei zsidók történetének els írott nyomaira a középkor-

ban, az Árpádházi királyok alatt találunk.

Különösen a Batthyányak birtokain csoportosultak nagyol)!)

számban zsidó családok, mert e hatalmas furak mindig humá-
nusan bántak velk és azért, míg pl. Szombathelyen lakniok

sem volt szabad, a szomszédos Rohonczon, nagy községet al-

kottak és Szalonakon, Német-Ujvárott és Körmenden is nagy számban vol-

tak. Német-Ujvár ura, Kristóf gróf, 1686. április 7-én megfenyegeti Sopron
városát, hogyha az zsidóit nem engedi be a városba kereskedés végett,

viszont a soproniakat fogja kitiltani az birtokairól

:

„mert — úgymond egyébiránt a Sidók is Jobbágy számban lévén
bevétetve az országhban, ha kegyelmetek ket onnéd eltilttya, nékem is

okom adatik reá, hogy kegyelmetek embereit Jószágimbul eltiltsam/"

A Batthyányak birtokain kivül más helységekben nem is alakultak

nagyobb községek és a XIX. század elején is csak pár zsidó család talál-

ható a vármegye többi községeiben.

Vasvárott már a XIII. század els felében laktak zsidók. Egy XIII.
századbeli okmány szerint a csatári apátság kegyura, Vid mester 1262-ben
köteleztetett az apátságnak kárpótlásul két falut adni. O ugyanis az apátság
egy bibliáját Farkas vasvári zsidónál 27 1 '

2 márka fejében elzálogosította. Az
1798-iki megyei összeírás szerint 1 zsidó család lakott ott, 1809-ben már 10,

L822-ben 41, jelenleg pedig 50—55.

Város-Szalonok hitközsége a XV. századból való. Mint a hagyomány
mondja, a stájerországi zsidók 1496-ban, Miksa császár által eszközölt kize-
tésükkor telepedtek ott le. 1756-ben 39, 1825. táján 45, jelenleg 50 család
alkotja a bitközséget.

Simányi hitközségrl csak azt tudjuk, hogy temploma és községháza
többször leégett; jelenleg jelentéktelen.

I\ szegen már a XIV. században voltak zsidók. Zsigmond királynak egy
1393-ban kelt oklevele a Gara-családnak azt a kiváltságot biztosítja, hogy
a városban a külföldrl bárhonnan érkez zsidókat befogadhassák, ket
vallási gyakorlatukban trhessék és megadóztathassák. A hitközség ez idtájt
körülbelül 150 családdal bírt, a XVIII. század végén azonban már csak 13

családból állott. A mai hitközség is igen kicsi és csak egyes bkez ada-
kozóknak köszöni fennállását. 1852-ben Schey Fülöp templomot építtetett

számára.
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Sárvárait már a XV. század eltt laktak zsidók, de csak a XVIII. szá-

zad elején alkottak hitközséget. A jelen század elején Sárvárott 1822-ben
mái' 25, ma öO zsidó család lakik.

Rohoncz a régi idkben a megye els és legnagyobb hitközsége volt.

Elejérl okmányok adatai léteznek és Zipser Mór, a hitközség papjának fel-

jegyzései szerint a hitközség kezdete a XVII. század elejére nyníik vissza.

A rohonczi hitközség, a gazdasági viszonyok átalakulása következtében el-

vesztette jelentségét.

í±áIL

u*^

A KSZEGI IZRAELITA TEMPLOM.

Xémet- Újvárott a zsidók, a hagyomány szerint, a XV. századbeli stájer-
országi kizetés óta laknak. Számuk csekély.

Muraszombaton a XVIII. század elejétl laknak zsidók, kisebb számban.
Körmend zsidó hitközsége szintén a XVIII. században veszi eredetéi

;

;i hitközségnek szép temploma van.

Kis-Czellben a hitközség 1870-ben alakult meg s ma fontosságra nézve
a szombathelyi után jön, mintegy 50 családdal. Díszes templommal bír.

Jánosházán a hitközség a XYIII. századból való; mostani templomai
1836-ban építette lel.

Szt.-Gotthárdon a zsidó hitközség ujabb kelet s jelentségre nem bir
szert tenni.
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A szombathelyi hitközség', mint ilyen, csak a jelen század közepén ala-

kult, de ma már a legelkelbb magyarországi zsidó hitközségek között foglal

helyet. A város a zsidókat eleinte nem bocsátotta be, s ha pénzszükségb] tetl

is olykor konczessziókat, azokat csakhamar visszavonta. 1711-ben Szombat-
helyen a zsidóknak csak batyuval voll szabad házalni, de boltot nyitni nem.
A ki zsidót tartott, az 24 frt büntetést fizetett ; csak a bels sorompón kiviil

engedtek három házat, hogy ott, mikor bejönnek a városba, portékájukat
lerakhassák. A város 1715. április 27-iki határozata szerint :

,.Minthogy a Sidók és Göröghük sok elszenvedhetlen kárt tesznek Mester Embereink-

nek, ne szenvedhessenek többé a városban és szállást ne adjon nekik senki büntetés terhr

alatt. Ha azonban mégis meg kell ket a városban szenvedni, akkor nagy súlyos adót kell

reájuk vetni."

A SZOMBATHELYI IZRAELITA TEMPLOM.

1718-ban a város köt szerzdést egy zsidóval, hogy itt üzletet tartson :

..A sok kárvallásinkra s Városunknak szkült állapottjára nézve itt ezen Szombatheli

Városban Vasváranegyében levben egy Bizonyos Boltot engettünk Rohonczi Markó Név
Sidónak egy társával edgyütt, a melyben árulhasson."

De 171'.). május 9-én kimondja, ..hogy töb Sidókal a Városba be nem
vegyen s be som ereszti Lakóul, vagy hogy Boltok se adattassanak nekiek."

Még tovább is megy a város és 1815 évi november 25-én elhatározza :

„hogy az ujonnand leend Polgárok ennek utánna a hitformulában arra is meg-

esküdni köteleztessenek, hogy akár min szin alatt is, zsidónak semmiféle épületet avagy

helet sem árendában sem amúgy nem adnak : külömben a Polgárság számában be ne

iktattassanak.' 1

Egy a XVIII. század végér] való városi szábályrendelel szerim :

„Hogy a Sidóknak ne légien szabad az Városon iárny, árnlny, és vinny vásári

napokon kívül ; mivel sérelmes károkat érzik a városi kalmárok és mester Emberek, hogy k
untalan az Városon árulván az vevket magokhoz hitegetik és mindent felkapdoznak."
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A város még 1828-ban is kiköti egyik örökös zsidója fiának, ki atyja

halála után itt lakhatik, hogy „a város engedelme nélkül semmiféle keres-

kedést, mely a Polgárság Jussához való, el ne kezdjen."

1 848-ban a következ határozatokat hozta a város :

1. hogy a zsidók f. évi Szt.-György napon túl nem csak városunkból, de a szomszéd

Szt.-Márton és Perint helységektl, úgy a szkeföldi telkekrl s minden kivétel nélkül

eltávolíttassanak.

2. Hogy annálfogva minden ház és telekbirtokos annyiszor mennyiszer fizetend ezer

pg. írt kötés terhe alatt örökösen kötelezze magát, miként Szt.-György nap után zsidó

egyént házába vagy bármin telkére lakóul s haszonbérlül be nem fogad, st az eddigleni

szerzdvényeket is megsemmisítve e határidn túl házától s telkeirl haladéktalanul el-

utasítandja.

3. Hogy a jövre a zsidók által zetni szokott házalókereskedés is, a város, Perént

és Szt.-Márton körében eltiltassanak, az aláírási ív tüstént megnyittatván, miután azt megyei

püspök ur Méltósága, egy küldöttség általi fölszólítás után megkezdé, — a tanácsnak

kötelességül tétetett: hogy a városi, szt.-mártoni és perinti lakosokat s hg. Batthányi Fülöp

urat kegyelmességét, mint szkeföldi telekbirtokost az aláírásra fölszólítsa.

Széli József alispán és Csányi Lázló miniszteri biztos megsemmisítette
ugyan a kormány nevében e határozatokat, de ez nem csökkentette a város
zsidó-ellenes érzelmeit. Az 1848. évi 29. t.-cz. adta jognál fogva a zsidók

tömegesen jöttek be a városba lakni és a városnak meg kellett engedni a

letelepedést, ugy, hogy 1848-ban már 45 család és 33 önálló egyén, összesen
289 lélekre rúgott a szombathelyi zsidóság. E tömeges bevándorlás folytán,

a rég visszafojtott düh elemi ervel tör ki a város lakosságánál és zendü-
lésben végzdött, melyrl az 1848. április 5-én tartott népgylés a követ-
kez jelentést tárja elénk :

„A. zsidó néposztály iránt a nép kebelében rég óta él ellenszenv st gylölség, melyet

az 1848. 20. t.-cz., ugy a zsidók vallási és társadalmi különcz szokásaik s ingerl önvisele-

tük napról-napra emeltebb fokra csigázott, tegnap dühöng rombolásban tört ki, melynek

gátot emelni sem eg}resekuek, sem a hatóságnak erejében nem állott.

A né]> betört templomukba és ott pusztított, rombolt, vallási szentségeket meggyalázta,

pinczéket feltörte, lakait kirabolta s nem remélt szerencsének tekinthet, hogy kisebb s

nagyobb, de életveszély nélküli sebzéseken kivííl a lázadásban egy élet sem esett áldozatul.
- '

De a viszálykodások is elmultak s csakhamar behegedtek a régi sebek :

a zsidók ezentúl háboritlanul benn laknak a városban, st templomot és

iskolát is építettek. 1870-ben a községnek egy része kivált és külön ortodox
községet alakított, mely ma is fennáll. 1878-ban hozzáfogtak az uj templom
építéséhez, mely 1880. augusztusban felavattatott.

Jelenleg a következ anyahitközségek állanak fenn : Szombathehj, Szent-

Ootthúrd. Kis-Czell, Körmend, Kszeg. Muraszombat, Német-Ujvár, Rohonvz, Sár-

cár. Simonyi, Város-Szólónak, Vasvár. Mindezek, néhány kivételével, a VIII.

kongresszusi kerületet képezik.



VASVARMEGYE KÖZMVELDÉSE.

vármegyékrl , a magyar alkotmány védbástyáiról,

| mini oly intézményrl szól a történelem, mely a haza

; szabadságát és nemzeti önállóságunkat megvédelmezte.— ^JSáifx. És mégis, nem ritkán az a panasz hangzik fel a múlt

m' idk felett keserg hazafiak szivébl, hogy seink e

védbástyák között megtartották ugyan számunkra e vérrel szer-

zett hazát, de a nemzeti egység követelményeire nem fordítottak

elég figyelmet. Elmulasztották, mikor könny szerrel lehetett

volna tömör egységgé szilárdítani, magyarrá tenni az egész nemzetet s ez

által megszerezni nemzeti jövnk egyik fbiztosítékát.

E vád a mily súlyos, oly igaztalan. Történelmünk tanúsága szerint

nemzetünk a honfoglalás után azzal biztosította az általa elfoglalt területet,

hogy a keresztény társadalom alapelvei szerint szervezkedett, alig fejezhette

be az államszervezés nagy munkáját, máris, idegen népfajok közé beékelve,

folyton ellenséges támadásoknak lett kitéve és -- mint hullámverte sziget a

tenger közepén - - török, tatár ellen ..annyi harcz között vívta ki hantjait."

S e számra csekély, de vitéz nép évszázadokon át Európának szolgált véd-

falul. És, ha megsznt a harczi zaj. kezébe vette és fenn lobogtatta a m-
vészet és tudomány zászlaját.

Még igazságtalanabb a nemzeti érzület és törekvések hiányának vádja J^tXJest
Vasvármegyére nézve, mely a testvér törvényhatóságokkal mindenkor ver-

senyzett, st azoknak élén haladott a magyar közmveldés útjain.

Levéltári hiteles adatok igazolják, hogy már a múlt század végén —
hihetleg a Bessenyei György és gárdista társai által Bécsben indított

magyar irodalmi mozgalom hatása alatt -- Vasvármegyében a nemzeti öntudat
már ersen voll kifejldve, s állandóan szervezett magyar nyelvterjeszt
választmány munkálkodott, melynek jelentéseit és javaslatait a törvényható-
sági közgylés nagy figyelemmel tárgyalta.

E választmány mködésének és az akkori viszonyoknak megítélésére
szolgáljon a következ levéltári adat :

„Az 1837-ik évi .lulius hó 2-án a boni nyelv terjesztésére ügyel álandó Választ-

mány. Tekintetes Ebergényi Benedek táblabíró Ur' elnöksége alatt, Kamondu Lajos, Ernuszt

Jósef, Szabó Sándor, Bitnitz Lajos tábla, Vidos Dániel f-, Ivánkovics János alszolgabiró, 's

Hrabovszky Sigmond jegyz L'rak jelenlétéhen tartatott ülése alkalmával :

A' megyében létez idegen ajkú iskolák, tanítók, 's tanulók állapotjárul érkezeti

tiszti tudósítások vétetvén vizsgálat alá, azoknak lényeges tartalmát a" következkben

kívánja a' választmány a' tekintetes rendek figyelme elé terjeszteni, ugyan is:

Magyar nyelv
terjesztósp-
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A' németujuári járásban

aj Kocsóczy Ferencz f szolgabíró ur kerületében van öszvesen 18 iskola, mellyeknek

tanítói közül a' római bitüek, a' nérnetujvári mindkét águ urodalmaktul segélezést kapnak.

Melly. ba bár oll föltéttel nyujtatik is nékiek, hogy nüvondékeiket magyarul oktassák, még
is ezen ösztönnek sem mutatkoznak nevezetes szüleményei. Ezen bátra maradás egyik fb
okául föl bozza a' tudósító f szolgabíró ur, hogy a' gyermekek az iskolákbul már Jósef

napkor kimaradnak. A' 18 intézetben tanulók öszves száma 1276.

b) Széli Kristóf szolgabíró ur kerületében létez 24 iskola A' bennök foglalatoskodó

oktatók közül csak kett tud magyarul, 4 keveset ért, a' nevendékek' öszves száma 1506.

c) Tóth Pál szolgabíró ur kerületében 10 oktató közül 4 nem tud magyarul, a' többi

belén némükép taníttatik a' magyar nyelv. Mutaták ezt a' szent-gotthárdi és nagyfáival

intézetekbi bé adott próba írások ; Azomban Hutter Ferencz gyanafalvi segéd tanítónak

szorgalma, ki 244 tanulókat kitn ügyességgel oktat a' boni nyelvre, említést érdemel. A'

tanulók száma 678.

A' kszegi járásban

a) Szlulia Márton f szolgabíró ur kerületében 23 oskola közül tsak 6 helen nem
taníttatik a' magyar nyelv. Ezek között említendknek vélte a' választmány a' rödönyi római

hit tanítót, ki egyúttal a takács mesterséget gyakorolni kénytelenittetik, még is a' zalo-

naki szinte Catholikus oktatót, ki cseh születés lévén, még a' német nyelvben sem bír

elég jártossággal. Tanul öszvösen 1837 gyermek.

b) Chernél Gusztáv szolgabíró ur kerületében 27 oskola létez, azomban ezeknek

tanitóji közül csak 7, és 3 segéd képes a' hazai nyelvet tanítani. Ezek között nevezésre

méltónak véli a' választmány a' felsli ágostai hit oktatót, ki segédjével 250 növendék

között fárodozván, ezek már hazai nyelven beszélni kezdenek. Nem balgathatja el a'

választmány megilletdését, a' felett, hogy Hocharten helység gyermekei a szomszéd Stájerba

és igy idegen országba kintelen naponkint vándorolni, hogy a' tanítás els elemeiben része-

süljenek. A' 27 iskolában tanul 1640 gyermek. Egyébkint jelentetik, hogy a' kerületben

létez tisztek már mind tudnak magyarul.

c) Tót Sándor szolgabíró ur kerületében, hol 13 iskolában 896 gyermek tanul, csak

3 oktató képes magyarul tannittani. A' méremieknek, kik a jelent szolgabíró ur eltt tett

fogadásuk következésében most magyar oktatót fogadnak, azon kérelme, mi szerint a' német

szentmiháli anya oskoia tanítójának edig- fizetni szokott gabona adótul magokat fölmentetni

kérik, eszközlend orvoslás végett a' nemes megye közönsége elé terjesztetik. A' csémi

szk oskola ház helett tágosab építendnek az illet urodolom elégséges telket ajánlván,

minthogy azt még edig nem tellesitté, jelent szolgabíró urat oda véli a' választmány uta-

síttatni, hogy az urodalmat ígérete tellesíttésére szorítsa. Végre a' rohonczi, vörösvári,

zalónaki, 's német szentmiháli urodalmak ellen panaszkép fölhozatik, hogy számodásaikat

magyar nyelven vezetni foltonosan vonakodnak.

A' tótsági járásban:

a) Lippics Antal f szolgabíró ur kerületében létez 7 iskolák közül kettben nem
tanítatik a' honi nyelv, ötben az irás és olvasás némüleg. A' tanulók öszves száma 465.

Panaszkép említtetik, hogy gróf Batthyány Lajos és báró Jöcblinger Félix urodalmaikban

a' számadások foltonosan németül vezettetnek. Szonleitner Jósef, dobrai harminczados iránt

tett azon jelentésre nézve, hogy magyarul nem tud, a' választmány ugy vélekedik, hogy

Fölsége a' nevezett harminczadosnak az 1830-iki 8-ik törvény czikkely parancsa szerint

tellesítend elmozdittása végett megkérend.
b) Agustich Sándor szolgabíró ur kerületében 9 tanító oktat 547 gyermeket, kik mind-

nyájan tudnak, és némellyek tehetségök szerint tanítanak is magyarul. Említtetik ezek

között különösen a' puczinczi Ágostai hitek tanittója (Lulik János) kinek 130 tanítványai

között a' magyar nyelv már anyira haladott, hogy tanulmányaikat azon adák ell. Jelent

szolgabíró ur felette szükségesnek vélné tágas járásában még legalább is 3 tanító intézetnek

fölállittását, vagy legalább mig ez történnék, megrendelni, hogy a' gyermekek minden

vallási külömbség nélkül, mindig a' legközelebbi iskolába köteleztessenek járni, 's igy nem
kellene 2. 3. órányira fáradozniuk, az után, a' mit helben, vagy legalább fölette közel fel-

lelhetnek - "

Ugyanezen választmány javaslata alapján a vármegye közgylése 1837.

július 3-án elhatározta, hogy
„a választmány munkálkodásaihoz szükséges tkealapot, illetleg a megye közönsége

is mélyen érezvén ennek szükségét, hogy e nagy nemzeti tárgy minél gyorsabb lépésekkel
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haladhasson, minden nemesi teleptül, egy akarattal s ellenmondás nélkül 48 ezüst krajczárok

rendeltettek fizettetni."

Az 1833. évi ápril 15-én tartott közgylésen Kossóczi Ferencz fszolga-

bíró bejelentette, hogy gróf Zichy Károly fispáni helytartó a németujvári

és szent-gotthárdi járások idegen ajkú községeiben a magyar nyelvet sike-

resen oktató róm. kath. néptanítók számára 10,000 ezüst forintból álló alapít-

ványt tett.

így mködött Vasmegye közszelleme a magyar nemzeti míveldés

terén e század els felében 1848-ig. És, a mint ismét megnyíltak a vár-

megyék termei s a nemzet visszanyerte önrendelkezési jogát : Vasvármegye

közönsége, eldeinek nyomdokain haladva, lelkesedéssel, st fokozottabb

ervel rendszeresen kezdett mködni a nemzeti nyelv és míveldés ügyében.

Nagyrészt a törvényhatóság kezdeményezése és vezetése mellett egymásután

keletkeztek hazafias alapítványok, eg}resületek és közintézetek, melyek az

összes társadalmi tényezk támogatása mellett büszkén hirdetik a nemzeti

eszme diadalát.

Vasvármegye már több, mint 50 évvel ezeltt Mzmívelödési adót vetett ki

s több rendbeli alapítványt tett a népoktatás, különösen a magyar nyelv

terjesztésére.

A magyar nyelvet idegen ajkú községekben sikerrel oktató néptanítók Ma
^ott"á

Yelvi

mködésének megbirálására a törvényhatóság állandó bizottságot szervezett,

mely az általa kijelölt iskolákat évenkint meglátogatja s a magyar nyelv
Tanításában magukat kitüntet néptanítók közt az e czélra rendelt alapból

évenkint 80U—1000 frtot oszt ki s ezenfelül a jó elmenetelt tanúsító tanuló-

kat is jutalmakban részesíti.

1872-ben a törvényhatóság 8255 frtból álló Deák Ferencz ösztöndíj- DeákalaPítvánv-

alapítványt tett, melynek évi kamatai vasvármegyei születés és illetség
oly szegény ifjúnak adatnak, ki az érettségi vizsgát jó sikerrel tette le s a

budapesti egyetemen rendes hallgatóul felvétetett.

1878-ban épült 100 növendékre Vasvármegye árvaháza, melynek több Árvaház,

mint 100,000 frtnyi építési költsége és 240,000 frt alaptkéje részint az árva-

pénztár tartalékalapjából, részint lelkes adományokból gylt egybe.
1880-ban szinte Vasvármegye kezdeményezésére Szombathelyen állandó

magyar színház épült, mely a színmvészet hatalmával áll a nemzeti ügy szinház.

szolgálatában. A színháznak legnagyobb részt közadakozásokból fedezett

76,000 frtnyi építési költségéhez a megyei törvényhatóság 15,000 frttal járult.

1883-ban megalakult a vasvármegyei kisdedóvó egylet, melyet a tör- Kisdedóvó-egyiet.

vényhatóság 750 frt évi segélyben részesít. Az egyesület mködése követ-
keztében Muraszombat, Szt.-Gotthárd, Rohoncz, Borostyánk, Város-Szalónak
nem magyar ajkú községekben kisdedóvodák keletkeztek és virágzó állapot-

ban vannak.
De hatalmas lépést tett Vasvármegye a kisdedóvók felállítása s a

Koz™
tadó.

desi

magyar közmíveldés terén 1893-ban, midn elhatározta, hogy közmíveldési
czélokra s nevezetesen kisdedóvók és gyermekmenhelyek felállítására l°/

pótadót vet ki, minek következtében e hazafias czélra évenként mintegy 15,000
frt összeggel rendelkezik.

Ezen id óta magyar kisdedóvók létesültek, leginkább vármegyei
támogatás mellett : Vas-Hidegkúton, Mártonhelyen, Barkóczon, Szt.-Eleken,
Német-Ujvárott, Gyanafalván, Radafalván, Német-Ln, Csémben, Nagy-
Nardán, Fels-Erött, melyeknek szaporítása és fejlesztése a törvényhatóság
kisdedóvó-egyleti választmányának feladatát képezi. A kisdedóvók létesí-

tésére és fentartására szolgáló alap jelenleg 50,698 frt tkébl áll.

A vármegye közállapotainak emelése és a közmíveldés tekintetében Középiskolák.

nagy szolgálatra lesznek a vármegye területén létez középiskolák.
Szombathelyen van VIII. osztályú fgimnázium és róm. kath. pap-

nevel, Kszegen IV. osztályú algimnázium, Fels-Lövn VI. osztályú gim-
názium és ág. evang. tanítókópz és Szt.-Gotthárdon VI. osztályú gim-
názium. Sajnos, hogy állami tanítóképz Szombathelyen mindeddig nem
létesült, erre pedig itt országos szempontból nagy szükség volna.

.Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. 43
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Kereskedelmi
iskola.

Gazdasági egylet

Régészeti egylet

1887. szeptember 1-én megnyílt a szombathelyi ipari és kereske-

delmi iskola, melynek berendezését és felszerelését örök idkre Vasvár-

megye közönsége vállalta magára s ez által a hazai ipart és kereskedelmet,

mint a nemzeti lét egyik alaptényezjét, kiváló figyelemben és támogatásban

részesítette.

Vasvármegye gazdasági egyesülete, mely a 60-as évek elején alakult

s melynek ma már 4000 tagja van, évenkint ezreket fordít a hazai mez-
gazdaság különböz ágainak emelésére és mködésével országszerte ismere-

tes nagy eredményeket ért el.

A vasvármegyei régészeti egylet, mely a 70-es évek elején néhai Szabó

Imre püspök lelkes támogatása mellett jött létre, fleg római leletekben

gazdag régiségtárt alapított, mely Szombathelyen a püspökvárban van
elhelyezve.

A felsorolt adatok eléggé bizonyítják, hogy Vasvármegye társadalma,

az egyházi és világi hatóságok lelkes támogatása mellett, a hazai közmíve-

ldés terén minden idben mily áldozatkészséget tanúsított és mily rend-

szeres és tapintatos eljárást fejtett ki. Ennek köszönhetjük, hogy vármegyénk

400,000 lakosa közül ma már több, mint a fele a magyart vallja anyanyelvé-

nek s, hogy e vármegye idegen ajkú lakossága az állam nyelvének elsajátí-

tására nemcsak fogékony és hajlandó, hanem azt szükségesnek és hazafiúi

kötelességnek is tekinti.



VASVARMEGYE KÖZOKTATÁSÜGYE.

NÉPOKTATÁS.

középkori népnevelés iskolája tudvalevleg a templom volt;

tananyagát a keresztény hit igazságainak és szertartásainak

népszer magyarázata képezte : ez volt az úgynevezett farai isko- Farai iskolázás,

lázas. Szent-István elrendelte, hogy minden tiz községnek legyen

plébánia-temploma. Ezen templomok mellett bizonyosan voltak

iskolák is, ámbár történeti emlékeink ilyeneket gyéren említenek.

Hazánkban a legrégibb ilyen iskola Vasvármegye Pápócz községében volt.

A XIII. , XIV., XV. és XVI. században számos plébánia alapíttatott,

melyeknek legnagyobb része iskolával is bírt : így a XIII. században Kszeg,

Egyházas-Szecsöd, Rúm, Ori-Szent-Péter, Vasvár, Mura-Szombat, Sámfáivá ; a

XIV. században : Léka, Röth, Rába-Kovácsi, Felsö-Paty, Niczk, Ölb, Répcze-

Szt. -György, Sá/rvá/r, Vámos-Család, Káld, Kercza, Velemér, Mártonhely ; a

XV. században: Gyarmat: a XVI században: Nagy-Pöse, Tömörd, Kethely.

Xt'met-Szt. -Mihály, Szalonok, Német-Hidegkút, Kertes, Gyanafalva, Ikervár

és Kenyéri.

A plébániák mellett különösen a monostorok voltak nevezetes gyúpontjai

a nemzeti mveldés terjesztésének. Ilyenek voltak: az 1183-ban III. Béla

király alapította cziszterczita kolostor Szent-Gotthárdon ; a jaki Márton gróf

által alapított benczés kolostor Jaákon ; a IV. Béla király által Vasvárott alapított

Domonkos rend, az 1360-ban Kálmán gyri püspök által Szombathelyen

alapított Szent Ferencz rend és Lékán 1336-ban a Szent Ferenczrendüeké.

Ezek a szerzetesrendek, a hány kolostorral, ugyanannyi templommal,

iskolával és könyvtárral bírtak. A monostorokban lakó szerzetesek voltak

;i XIII. , XÍV. s a XV. századokban a népnek oktatói és mveli; mignem
a XVI. és XVII. századokban, a török dúlás idejében, a monostorok nagy

része szerzetes lakóikkal együtt elpusztult.

A közoktatásügyi állapotok a XVI. században Vasvármegyében is

szomorú képet mutattak. A mohácsi vész után megsznt minden forrás, Mohácsi vész.

melybl a népnevelés életert meríthetett volna. A farai iskolázás elhanya-

goltatott, a zárdák, 'templomok, iskolák romban hevertek, az oktatással

foglalkozó papság sorai megritkultak és éhez járultak még a vallási

villon "ások is.

A vallási liarez azonban nemhogy megsemmisítleg hatott volna a Reformáczió.

közmveldésre ; ellenkezleg megtermékenyítette a meglazult szellemi és

43*
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Uatio eiluca-

tionis.

erkölcsi életet. A protestánsok vallási érdekbl iskolákat létesítettek, és ebben

a katholikusok is versenyre keltek velük.

Sárvárott a protestánsok könyvnyomtatót állítottak fel, mely, a vallási

érdekek mellett, a nemzeti irodalmi nyelvet is ápolta, a vasvármegyei fea-
peres pedig az 16 1 1-iki nagyszombati zsinat értelmében sorra vizsgálja s

katholikus iskolákat, hogy az esetleges hiányokat felderítse és pótolja. A
protestánsoknál a papok kezdetben egyúttal tanítók ; a katholikusoknál már
szerepelnek iskolamesterek (ludimagistri), mi a fesperességi vizsgálatokból
tnik ki. Ezen vizsgálatok iratai sok tekintetben nagyon érdekesek; így
pl. az 1627-iki canonica visitatioból kitnik, hogy a fdsö-szö7möhi iskolamester
jövedelme (Proventus Rectoris)

:

„Mind a három faluból egyaránt az mesternek minden háztól Esztendn által tartoznak

egy-egy kenyérrel. Item, az halót temetéstl jár egy pint bor, egy czipó kenyér, egy
pecsenye. Item, mikor halóinak harangozz, jár d. 4".

Kazó István vasvármegyei
1693-ban például még Vasvárott

iskola a Szent-Mihály templom
nek azonban ekkor már nyoma
kolaház nincsen. A telek ugyan
építése a plébániabeli híveket
akarjak teljesíteni, azt vetvén
vannak. A tanító, ki egyúttal
lakik s ugyanott nyer élelme-
épített tágas iskolája, a térti-

ben, délrl nyugatra építve és

lemmel ellátva.

Gróf Batthyányi Jó-
itok és vasvármegyei f-
1754-ben tett vizsgálata
yen két tanító volt: ma-
Érdekes megemlíteni,
mekek közül azok, kik

y 4 évre 25 dénár helyett

számolni tanu-
dénár tandíjat

bathelyen is volt

gyár és német
kívül külön
tanítóval. A

tatio szerint a

oly szk, hogy
nem fogadhal

-

Pedig van —
iskolának az ura-

váltott 70 hold földje

fesperes vizsgálata szerint

sem volt iskola. Hajdan az

alatti völgyben állott, mely-
sem volt, Felsö-Eörött is-

megvan és az iskola fel-

illetné, de azok ezt nem
fel okúi, hogy igen kevesen
harangozó is, a plébánián

zést. Sárvárnak van kbl
plom közeié-

egész kénye-

zsef apátkano-
esperesnek

szerint Kösze-

gyar és német.
hogv a gyér-

A DOMONKOSOK TEMPLOMA BS ZÁRDÁJA VASVÁROTT.

írni is tanultak,

30 dénárt, a

lók pedig 50

fizettek. Szom-
ez idben ma-
iskola s ezen-

leányiskolan-
canonica visi-

magyar iskola

a gyermekeket
ja be.
úgymond — az

dalom által meg-

melybl a tanító (kinek temetésért járt 25 dénár, colledából !
8l minden

olvasó gyermektl 25 d., a declinálóktól szünnapokon egy tojás és só ; aratáskor 5 dénár,

vagy egy csibe. A püspöktl van 30 frtja, b' köböl búzája, 6 köböl rozsa a kisebbik köböllel,

28 holdat bír. Miután pedig a többi Kiss Dániel akkori szombathelyi plébános által a

templomi zenészek között kiosztatott, a mikitetszik a kiosztási nyugtákból, körülményes

informálás végett feterjesztés teend a püspök úr kegyelmességének.

Mura-Szombat iskolája, melyhez Korong, Kákicsán, Lukasócz, Vesesicza

és Csernerócz községek tartoztak, fából van építve
; jó iskolák voltak

továbbá Niczhen, Csániyon és Sárvárott.

Az 1777-ben Mária Terézia királyn által kiadott ..Ratio educationis"

czím iskolai szervezet alapján Vasvármegyében is megindultak az iskolai

reformok. Szombathelyem és Köszeycn 1780-ban, Szent-Gotthárdon 1789-ben

áhítottak fel „nemzeti tanodát" s a városi és falusi katbolikus iskolák is a

..Ratio" értelmében szerveztettek.

De a „Katio" nem sokat változtatott a régi rendszeren. A protestánsok
- hivatkozva autonómiájukra — tiltakoztak az ellen s távol tudták maguktól
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tartani az állami befolyást. így azután a Katio intézkedése közvetlenül csak
a kath. tanügyet érintették. A szándékolt eredmény azonban itt sem mutatko-
zott, mert nem volt a vármegyében egyetlen tanítóképzésre feljogosított tan-
intézet sem, az iskolafentartók pedig nem sokat tördtek tanítójuk képzettsé-
gével. Ennélfogva a legtöbb helyen, különösen a nemzetiségi vidékeken,
minden a régiben maradi.

Nagyobb lendületet nyert Vasvármegye népoktatása a XIX. század

elején akkor, midn a törvényhatóság 1820-ban és a következ években
elrendelte, hogy az 1791. évi XVI., az 1792. évi VII. és az 1805. évi IV. t.-ez.

értelmében a hazai nyelv oktatása a közönséges tudományok közé soroztassék.

E czélból tekintélyes alapot

is létesített, melybl azon

tanítók, kik a magyar nyelv

tanításában kitnnek, ju-

talmat nyernek.
A vármegyei tanügy

érdekében nagyfontosságú
munkát végzett a magyar
nyelv terjesztésére kikül-

dött választmány.
Az 1825. április lO-én tar-

tott közgylés a járási szolga-

I urakat utasította, hogy a német,

horvát és vandalus (vend) hely-

ségek iskoláit haladéktalanul tá-

togassák meg és tegyenek je-

lentést a gyermekeknek a ma-

gyar nyelvben - tett elmenete-

lérl.

Egyidejleg a tanítók uta-

síttattak a magyar nyelvnek ha-

ladék nélkül való tanítására

;

meghagyatván nekik, hogy, ha

maguk magyarul ^nem tudnak,

a jöv iskolai esztendre oly

segédet fogadjanak, „ki a ma-

gyar nyelvet jól tudja és tanítsa
™

B a tanítványokat az isteni tudo-

mányban ezen nyelven oktassa".

Ugyancsak utasíttattak a ™
szolgabírák, hogy a hol a mes-

terek fizetése, avagy az iskolai

épületek elégtelensége miatt aka-

dályok merülnének fel, a lelkészekké

lömre serkentsék.

Battyhány Fülöp berezeg, Vasvármegye örökös fispánja megkerestetett, hogy a

németségi vidéken lev mesterek közül csak azokat részesítse segélyben, kik a magyar

nyelv tanításában kitnnek.

A magyar hirályi helytartó tanácshoz kérvény nyiíjtatott be az iránt, hogy a falusi ós

városi alsóbb — vagyis u. n. triviális iskolákban megkívántató magyar-tót és magyar-horvát

tankönyvekot a „magyar univerzitás'' által olcsón adassa ki ; utasítván egyidejleg a szolga-

bírákat, hogy a német tartományokból behozott könyveket konfiskálják. A horvát-magyar

tankönyvek megírására a szombathelyi professzorok vállalkoztak.

1837. július 3-án Vasvármegye közgylésébl utasíttattak a szolgabírák,

hogy a kerületükben mköd tanítóknak szigorúan meghagyják, hogy a

fárájokban lev 7— // éves gyermekek et egyfolytában 3
/4 évig oktassák, csak a

legszorgosabb mezi munka idejében engedvén nekik 3 hónapi szünetet;

továbbá, hogy a tandijai negyedévenkénl beszedjék, a tanúlók lajstromát, a
tanév megkezdését és a vizsgálatnak határnapját — a plébános, vagy predi-

katorok által is aláírva — a szolgabíróknak benyújtsák.

A SÁRVÁRI KATH. NÉPISKOLA.

egyetértleg a patronusokat a megkívántató segede-

Mafryar nyelv-

tanulás.
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A PÜSPÖKI ISKOLA SZOMBATHELYEN.

Népnevelési
alap.

Fels-lövi tan-
intézetek.

Végül a népoktatás elmozdításához szükséges tke létesítését illetleg
egyhangú lelkesedéssel kimondatott, hogy minden nemesi telek erre a ezélra

48 ezüst krajczárokat tartozik fizetni.

Ezen közgylési határozat következtében Vasvármegye közönsége kér-

vényt intézett a nádorhoz és a helytartótanácshoz, hogy a vallásoktatást az is-

kolai tanulmányoktól egészen különítse el s rendelje el, hogy a falusi gyer-
mekek — tekintettel arra a körülményre, hogy azok az évszakok viszontag-
ságai között gyakorta egészségük és életük nem csekély veszélyeztetésével

több órányira kénytelenek naponként vándorolni, hogy az oktatás elemeiben
részesüljenek — valláskülönbség nélkül, mindenkor a legközelebbi iskolába

járni köteleztessenek.

A helytartótanács a fentebbi kérelemnek helyt adott, azzal a kikötéssel,

hogy az illet plébános, kinek tudta nélkül az evangélikus tanítónak római
hitek gyermekeit oktatás alá venni nem szabad, mindenkor értesítend.

A népnevelés fejlesztése érdekében Horváth György táblabíró 1845-ben
500 váltó forintos alapítványt tett, melynek kamatait azon tanító kapja, ki

magát különösen a magyar nyelv tanításában tünteti ki. Ezen alapítvány
ma már összesen 15,000 írtból áll s a nemesi pénztárban kezeltetik.

1845. május 13-ikán avatták fel Felsö-Lövön a mai hírneves tanintézetek

azon legrégibb épületét, melynek alapját Wimmer Gottlieb Ágost fels-lövi

ev. lelkész vetette meg. O gondoskodott arról, hogy a vidék iskolái jól

képzett tanítókat kaphassanak, hosszas fáradozás után az els tanítóképzi

alapítván meg Vasvármegyében. Elemi iskoláját háromosztályú mintaiskolává

bvítette és abban három tanítót alkalmazott, A tanítóképzbe, mely az

országban az eís protestáns tanítóképz volt, 12 fiatal embert vett fel,

hogy azokat 4 év alatt tanítókká képezze. Csakkamar középiskola is kelet-

kezett Fels-Lövn, miáltal az intézetnek czélja részben az lett, hogy az

ország minden részébl ideseregl ifjúság itt a német nyelvet sajátíthassa

el. E két czélhoz újabb idben harmadiknak csatlakozik : magyar szellemben

mködni és a magyar nyelvet is kellképen ápolni, úgy, hogy a fels-lövi

tanintézetek legújabban a magyarság egyik ers várává lettek.
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A szabadságharcz lezajlása után a magyar iskolaügyet újra Bécsbl Jelenkor.

dirigálták, a kiegyezés után azonban megváltoztak a viszonyok, 1867-ben

báró Eötvös József ismét a közoktatásügyi kormány élére került és a leg-

újabb idkig kiható reformokban, az 1868. évi XXXVIII. t.-cz.-ben, melynek

magvát már 1848-ban elvetette, értékesítette gazdag tapasztalait. Ez a

törvény óriási lendületet adott Vasvármegye tanügyének is. Nyomában min-

denfelé iskolákat állítottak hitfelekezetek, társulatok, egyesek, községek és

az állam.

Szombathelyen 1869-ben az elemi iskola községivé tétetik és 1870-ben ^lemi iskolák.

az egyházmegye felügyelete alól a megalakult iskolaszék felügyelete alá

kerül. Még ugyanazon év november havában Szabó Imre megyés püspök új

katholikus tanintézetet alapít, mely 1872. október 1-én nyittatott meg.
Ugyancsak 1872-ben alapíttatott a Lakner nvérek magán leánynevel inté-

zete is, mely nyilvánossági jogot nyert. 1876-ban nyilt meg a polgári leány-

iskola, 1886-ban a polgári és fels kereskedelmi iskola és még ugyanez évben
lépett életbe a megyei árvaházi iskolákban is a beltanítás.

Aköszegi r. kath.

elemi iskolákat a vá-
ros, mint kegyúr ala-

pította. 1868-ig fele-
im iskola volt. 1870-ig

együtt voltak a leány-

iskolák is a fiúisko-

lákkal férfi tanítók

vezetése alatt. Ekkor
a város a leányiskolá-

kat átadta az itt letele-

pedett domonkosrendi
szerzetes nvéreknek.
Az evangélikus vallá-

snak szintén 6 fiú-, 6

leány- és 1 nyelvészeti

osztályból álló elemi
iskolával gondoskod-
nak gyermekeik ne-

veltetésérl. Iskolá-

juk 1843-ban épült. A
város és a takarék-

pénztár áldozatkész-

ségébl létesült 1876ban a községi polgári iskola, Adamecz Terézia pedig

1*7 l-ben nyolcz osztályú, lápintézettel összekapcsolt nö-nevelöt állított,

A két városon kívül is, a nagyobb községekben egymás után kelet-

keztek községi népiskolák ; így Sárvárott. Kis-Czelíben. Mura-Szombaton. Szenf-

Ootíhárdon, stb.

Az els állami elemi iskola 1873-ban Mura-Szombaton állíttatott fel

Trefort minisztersége alatt, a melyet gyors egymásutánban követtek a töb-

biek, különösen a nemzetiségi vidékeken, a horvátok, vendek és hienczek

lakta részeken.

Vasvármegye azt sem tévesztette sohasem szem ell, hogy a nemzeti

fejldésnek Legbiztosabb alapja és tényezje a kisdednevelés. E fontos okból

a vármegye területén különböz helyeken -- többnyire az idegen ajkú lakos-

ság között — magyar kisdedóvókat létesített, melyeknek támogatására,

valaminl ujaknak létesítésére 1883-ban ..Vasvármegyei kisdedóvó-egylet"

czím alatl Szombathely székhelylyel társulatot szervezett. Van a vármegyé-
ben ez id szerint összesen 24 kisdedóvó ; ezek közül legrégibb a szombat-

helyi, mely már 1840-ben alapíttatott.

A népoktatási törvény hatályba lépte után Vasvármegye élére nép-

iskolai tanfelügyel állíttatott, szerveztetek a megyei iskolai tanács, a

községekben pedig megalakultak az iskolaszékek. A vármegyének eddigi

tanfelügyeli mind kiváló férfiak voltak.

A PINKAFI KATH. NÉPISKOLA.

Állami nlemi
iskolák.

Kisdeünevelés.

Tanfelügyelk.
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Tanító-egyesüle
tek.

Tankötelesek
száma.

Tanintézetek és
tanítók száma.

Els tanfelügye-

lje volt az snemes
vasmegyei családból

származott Szelestey

László, a költ. 1871-

ben anémetujvári ke-
rület országgylési
képviselvé válasz-

totta s mint ilyen

1873-ban bekövetke-
zett haláláig, a tan-

felügyeli tisztet is

viselte. Utána követ-

kezett Mennyey József

és Rill József. 1891-

ben ezek helyét Halász

Ferencz foglalta el,

kit a vármegye már
elbb, mikor itt, mint
segédtanfelügyel m-
ködött, ismert.

Hogy Vasmegye
népoktatásügye ma az

els helyen áll az or-

szágban, az nagy rész-

ben az érdeme. A
tanfelügyel mellett a

segédtanfelügyelk
gárdája is mind oly

jeles erkbl állott,

kik közül nem egy tett ma már országos hirnévre szert. Ilyenek voltak

:

Ballagi Károly, Libertényi Gusztáv, Szabó Károly, Zagrovszky Gyula, Halász
Ferencz, Szabó Géza, Cserenyei Imre, Mosdóssy Imre, Romanecz Béla és jelenleg
Osi Vendel.

Vasvármegyében ma hét tanító- egyesület van, ú. m. az általános, a

muraszombati járásköri, a római katholikus, a vasi alsó-, vasi fels-, vasi

közép- ág. ev. és az rségi református.

Vasvármegyében 77,966 tanköteles gyermek van, vagyis az egész lakos-

ságnak 19-5%-a. A tanköteleseknek 96'75°/ -a jár iskolába és pedig elemi :

iskolába jár 6—12 éves fiú 28,462, leány 27,528; ismétlbe: 13—15 éves fiú

12,262, leány 9713; ipariskolába: 1579; alsófokú kereskedelmibe: 95; polgári

iskolába: 409 fiu, 411 leány; fels kereskedelmibe: 105; középipariskolába:

9—15 éves: 682. Mindössze 74,347.

Van a vármegyében összesen 543 népoktatási tanintézet 700 tanítóval.

Ez iskolák közül jellegre nézve: állami 27, községi 26, r. kath. 308, ref. 15,

ág. ev. 104, izr. 12, magán 2, árvaházi 1, állami polgári 1, községi polgári 2,

r. kath. polgári 1, r. kath. tanítónöképezde 1, ág. ev. tanítóképezde: 1, alsófokú

kereskedelmi iskola 4, ipariskola 12, kisdedóvó 24, összesen 543. A 700

tanító között van 690 képesített, 10 nem képesített, Egy rendes tanítónak

fizetése átlag 441 frt 71 kr., a segédtanítóé 338 frt 55 kr. Az iskolák évi

jövedelme kitesz összesen 422,946 frtot, a kiadás ugyanannyi.

SZABÓ IMRE PÜSPÖK.

KÖZÉPISKOLÁK.

A népoktatás ügyének fejlesztése mellett Vasvármegye közönsége

gondott fordított a középiskolai oktatásra is és hogy ebbeli törekvései nem
maradtak sikertelenek, azt mutatja iskoláinak magas fejlettsége és folyvást

szaporodó száma.
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SZILY JÁNOS PÜSPÖK.

A középiskolák között

els helyen áll a szombathelyi

kir. kath. fgimnázium, mely
még 1768-ban állíttatott fel

Zichy Ferencz gróf gyri püs-
pök, a város akkori kegyura
segélyével. A nagylelk f-
pap saját szombathelyi várá-

nak telkén, a mai Iskola-utcza

sarkán emeltette a máig is

fennálló emeletes iskolaépü-

letet s a tervezett 4 gramma-
tikális osztályt a humaniórák
2 osztályával toldotta meg és

ezen osztályok tanárait a sa-

játjából fizette.

A tanítás 1773. november
havában vette kezdetét s a gim-
názium els tanárai a Szt.-Fe-

rencz-rend atyái voltak. II. Jó-
zsef alatt a tanárok fizetését

teljesen az állam vállalta ma-
gára s ekkor kapta a gimná-
zium, mint teljesen állami inté-

zet „a kir. gimnázium" czímet,

melyet, a katholikus mellett, a
mai napig is megtartott. II. Jó-
zsef halála után az uj tanterv
elkészítéséig a Mária Terézia-

féle tanrendszer helyeztetett

vissza s a tanítás nyelve a latin

lett ismét. Az így átalakult kir.

gimnáziumban Szt.-Ferencz-rendiek és világiak vegyest tanítottak, s az intézet az
1793-ban felállított liczeummal közös igazgató alatt állott egész az 1808/9. tanévig,
midn a hat osztályú gimnázium vezetése a csorna-prémontrei kanonok-rend
kezébe került. A liczeum alapítását Vasvármegye rendéinek buzgólkodása ered-
ményezte. A vasmegyei rendek 1793. június 3-án tartott gylésükön Szily János
szombathelyi püspök indítványára elhatározták, hogy Szombathelyen bölcsészeti
tudományos intézetet fognak felállítani. Egyúttal elhatározták azt is, hogy az iskola-
épület közadakozás útján való felállítását, fölszerelését, valamint az intézeti igaz-
gatónak és szolgáknak fizetését magukra vállalják, ezenfelül megkeresik a szent-
kereszti cziszterczita apátot, hogy rendje tagjai közül az intézet számára 4 tanárt,

vagy ilyenek hiányában évi 2000 frtot adjon. Miután Beutter Marian szt.-kereszti
apát, 1793. augusztus 1-én kelt alapító levelével, a kért évi 2000 frtot biztosította

és még ugyanezen évben leérkezett az intézet fölállítására a királyi megersít
okirat, a bölcsészeti eladások 1793. november havában megkezdettek, rossz, nor-
mális iskolahelyisógekben és 1796. elején már tet alatt állt az iskola saját épülete
is. A liczeum és gimnázium az 1794/5. tanévtl kezdve az 1808'9. tanévig egy
igazgató alatt állottak.

Az 1806 7. tanévben lépett életbe az uj rendszer, melynek értelmében a

gimnáziumi oktatás 6 évfolyamra osztatott be. A gimnázium az 1808/9. tanévvel

a csorna-prémontrei kanonokok vezetése alá került s a gimnáziumnál eddig m-
ködött tanárok helyét a csorna-premontreiek foglalták el.

A gimnázium és a liczeum között a közös igazgatóban nyilvánuló eddigi

közösség így megsznvén, a két tanintézet ezentúl külön igazgató és tanári kar-

vezetése alatt folytatta egymástól függetlenül munkásságát 1850-ig.

A csornai prépost a gimnázium épületet tetemes költséggel átalakíttatta ós

50,000 frtéi't megvette a rendtagok számára lakásul gróf Batthyány Károly házát.

1850-hen Szenczy Imre premontrei tanár lett a liceum igazgatója is és ez id óta

a két külön álló tanintézet fgimnázium név alatt és késbb nyolcz osztályúvá

különíttetvén, állandóan a premontreiek igazgatása és vezetése alá került. Jelenlegi

igazgatója dr. Edelmann Seb.
A vármegye 1871-ben a liezeális épület emeletére egy második emeletet

Szombathelyi
fgimnázium.

Magyarors/.ap Vármegyéi ée Város&i sVasvárroegye. 44
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építtetett. De az átalakítások csak hangosabban követelték egy zajtalan és egész-
séges helyen felállítandó, a modern követelményeknek teljesen megfelel épület-
nek szükségességét. A kormány sürgette, a megye és város óhajtotta, a csornai
praelátusnak, dr. Kuncz Adolfnak akarata ég nemes erélye pedig létesítette azt.

Kfalvi Vidor igazgató javaslatára elhatározta a rend praelátusa, hogy az
úri-utczában, a premontrei székházzal szomszédos Hübner-féle házat veszi meg
hosszan kinyúló kertjével. 1894. szeptember 18-án szenteltetett fel az új fgim-
náziumi díszes palota.

Méltó büszkeségét képezi az intézetnek a tanári könyvtár, melyben 6240 m
van 11,321 kötetben. Az összes könyvállomány értéke 25,295 frtra tehet. A ter-

mészettani és vegytani szertár, a class. philologiai múzeum és a mechanikai
mhelylyel kapcsolatban az ország elsrangú múzeumai között foglal helyett.

A fgimnáziumban a premontrei igazgatón kivül 10 premontrei, 1 egyház-
megyei és 3 világi tanár mködik. A tanulók száma évenként 400—450 között
váltakozik.

A fgimnázium és liczeuin igazgatói és tanárai, részint az irodalom és a

tanílás terén, részint a közügyek terén mindig elismerésre méltó munkásságot
fejtettek ki. Ilyenek voltak az 1850. év eltti idkben : Czuppon György, Bittnicz

A SZOMBATHELYI KIR. KATH. FGIMNÁZIUM.

Kii:

Lajos, Kresznerics Ferencz, Stegmüller Károly, szombathelyi kanonokok, egyház-
megyei áldozárok, Árvay Gergely, Laky Demeter, Pintér Endre, Simon Vincze.
Szenczy Imre, Vzsay Ágoston, csorna-prémontrei kanonokok, Czinke Ferencz, Horváth
József, Kulcsár István világi tanárok. A késbbi évekbl : dr. Pauer Imre, dr. Kuncz
Adolf, Névy László, dr. Lipp Vilmos, dr. Csuday Jen, Kfalvi Vidor, a jelenben
pedig: dr. Edelmann Seb, dr. Dallos József, Kárpáti Kelemen, dr. Markovits Arnold
és Horváth Gellért premontrei tanárok.

.1 kszegi Pannonhalmi Szt.-Benedekrendi gimnázium terve már Pázmány
Péter korából való, aki 1626-ban akart már Kszegen jezsuita-kollégiumot

létesíteni, de a kollégium csak 1675-ben létesült, Széchenyi érsek áldozat-

készsége folytán s 1677-ben megnyílt a kollégium négy els osztálya.

A jezsuiták vezetése alatt állott iskola ftantárgya a latin nyelv volt ; három
grammaticalis és egy syntaxis-osztálylyal, a humanitás- (nálunk poézis) osztályban

az ékesszólástan és a görög és latin hók mvei taníttattak.

A jezsuiták pápai és királyi rendeletre szétoszlattatván, a kszegi iskola

tanárok nélkül állott egyideig, majd a kszegi plébános neveztetett igazgatójává

(1773.) s egyházi téren maradt továbbra is, az eddigi rendszertelen oktatást azonban
csakamar (1777.) a piaristák czéltudatos vezetése váltja fel.

A Mária Terézia által kiadott „Ratio educatonis" alapján az iskola ekkor
teljesen ujjászerveztetett s három nyelvtani és két gimnáziumi osztályt létesítettek

az iskola új vezeti. I. Ferencz uj tanulmányi rendelete folytán késbb a nyelvtani

osztály mellett humanista és bölcseleti osztályokat létesítettek a piaristák, a két

gimnáziumi osztály helyett s ez a tanítási rendszer fennmaradt 1848-ig.
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A jelenleg- négy osztályú gimnázium ma is a Szent-Benedek-rendiek vezetése
alatt áll, a akik város támogatása mellett teljesen modern alapokon vezetik az inté-

zetet. A tanári kar benczésekbl és világiakból áll; jelenlegi igazgatója Horváth
Mátyás. Az iskolának saját könyvtára, természettani és természetrajzi szertára van.

A szombathelyi államilag segélyezett Tcözségi polgári és fels kereskedelmi ^^^sÍJU
iskola alapítása Varasdy Károly volt polgármester nevével van szoros kap- kei-esk. iskola.

csolatban s az buzgólko'dásának eredménye, hogy a város polgársága, a

megye segítségével, 1886-ban már megnyithatta az új tanintézetet, mlg az

iskola díszes épülete 1887-ben szenteltetett fel.

A tanintézet három forrásból nyeri tehát fenntartását: a város, részben, mint
erkölcsi testület, részben, mint magán-polgárok összesége, állította fel a mintegy
56,000 frt értéket képvisel emeletes iskolaházat. Ugyancsak a város, mint erkölcsi

testület évenként közel 1000 frttal járul a dologi szükségletekhez. A vármegye
13,000 frtot fordított felszerelésekre és irodai szükségletekre. Az állam fizeti a

tanerket, a mi jelenleg évenként 15,000 frtot tesz ki.

Az eredeti terv szerint az intézet hármas irányban fejldött 1893-ig. Ekkor
ugyanis a faipari tanmhelyt felsbb rendelettel beszüntették, a vasipari tanmhelyt
pedig fel sem állították. Ugyanekkor sznt meg, a helyi hatóság és az iskolafentartó

város ajánlatára, a polgári iskola V. és VI. osztálya is és ezen id óta az iskola

csak a czímben kifejezett ketts irányban munkálkodik. A kereskedelmi iskola

A FELS-LÖVI INTERNÁTUS.

1895. augusztus hóban uj szervezetet kapott, a mikor czíme is „fels kereskedelmi
iskolá u

-ra változott.

Az intézet szertárai taneszközökkel kellképen el vannak látva.

A polgári és fels kereskedelmi iskola tanártestülete Seemann Gábor igaz-

gatóval és a hitoktatókkal együtt 18 tagot számlál. A tanulók 420—450

A fels-lövi ág. ev. gimnázium, reáliskola és tanítóképz- és nevelintézet ^fóképzö^reái-

YVimmer Gottlieb Ágost fels-lövi ág. ev. lelkésznek köszöni létét. O vetette iskola
.

és g'mná -

meg ez intézetek alapját az ott létesített elemi iskolával, melyhez csak-
hamar tanítóképz, késbb pedig a gimnázium és reáliskola járult.

Wiminer 1845-ben alapította az els tanintézetet Fels Lövn, melyet gyors
i\»ymásutánban követtek a többiek s Fels-Löv ma már valóságos iskola-város,

német mintára, három nagy tanintézettel, internátussal s párját ritkító egészséges
fekvésénél fogva valóban alkalmas arra, hogy idvel magyar Wittenbergává
váljék.

\ tanintézetek egy iskolai bizottság felügyelete alatt állanak, melynek a

vasi fels ev. egyházmegye esperese az egyházi, az egyházmegye felügyelje a

világi elnöke. A gimnnáium hat osztályú s most buzgólkodnak nyolcz osztályúvá
kibvítésén ; a reáliskola négy osztályú. A tanítóképz két elkészít osztályból
és négy évfolyamból áll ; a negyedik évfolyam alatt a növendékek mint segéd-
tanítók küldetnek ki az egyházmegye iskoláiba.

A tanintézetek mellett internátus és több gazdag szertár és gyjtemény van,
továbbá terjedelmes faiskola és méhes.

Az intézetek els igazgatója Wimmer G. Gusztáv, a nagytehetség lelkész,

az iskolák alapítója volt, ki mint 10 éves árva fiú jött magyar iskolákba s 1818-

ban lett Fels-Lövn ev. lelkész. Jelenlegi igazgató Höllig Károly, helyettese
Ebenspanger János : elbbi mint pedagógiai, utóbbi mint földrajzi író jeles. A
tanítóképz fnöke Ebenspanger dános.

A szent-gotthárdi m. kir. áttörni gimnáziumot ;i vallás- ós közoktatásügyi szent-gottháirii

ministerium 1893-ban állítatta fel.
gimnázium.

í i
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Teljes ellátásáról az állam gondoskodik, csakis az iskolaépület felállítását,

felszerelését és évi 1000 frtnyi segély nyújtását vállalta magára Szt.-Gotthárd

községe, míg Vasvármegye tíz évre évi 800 frttal segélyezi. Az 1896/7. tanévvel

a gimnázium IV. osztálya is megnyílt. Beiratkozott az intézetbe 119 tanuló, kik-

nek oktatásával Kutrucz Rezs id. igazgató vezetése mellett 4 rendes, 2 helyettes

tanár, 3 hitoktató és 1 bejáró tanító foglalkozik.

Az intézet a millenáris iskolai évet már az uj, palotaszer 2 emeletes épü-
letében töltötte.

fc £ H • é í £É í

ij í I II Bili I

M M | I I I I

A SZENT-GOTTHARDI ÁLLAMI GIMNÁZIUM.



TUDOMÁNY ÉS IRODALOM VASVARMEGYEBEN

asvánnegyének a magyar kultúra fejlesztésé-

ben rendkívüli érdemei vannak. E jobbára

idegen nemzetségektl lakott batárszéli me-

gye nemcsak mindenkor védbástyája volt a

magyarságnak, hanem már a nemzeti szel-

lem ébredésének els korszakában úgyszól-

ván vezérszerepet játszott, és a megye szü-

löttei anyagi és szellemi kincseikkel egy-

aránt részt vettek a magyar tudomány és

irodalom úttör és alapvet nehéz munká-

jában.

A nagymveltség és tudománykedvel Nádasdyak és Batthyányák udva-

rában tudós és költ mindenkor gazdag pártfogásra, a megyében pedig

minden igazi tehetség vendégszeret menedékre és kész segítségre talált.

Ilyen körülmények között nem csoda, ha a mai magyar míveldésnek

is nem egy forrását leljük meg Vasmegyében. Itt jelent meg hazánkban az

els nyomtatott magyar könyv, Erdsi Magyar Nyelvtana : innen indult nagy

térít útjára, a reformáczió szolgálatában, az els teljes magyar Újtestamentum ;

itt került ki a sajtó alól az els nagy botanika, mely a magyarországi nö-

vényekéi elször ismertette meg a külfölddel és a sárvári nyomdában lá-

tott napvilágol Magyari könyve, mely a protestantizmus és katholicziz-

musnak egy századig tartó és az egész korszak irodalmát jellemz, hatal-

mas hitvitáját ff '1 idézte.

Az els öntudatos magyar nyelvújító, Faludy, e megyében született és

valamim a magyar déákos iskolának megalapítója, Rajnis, úgy ez iránynak

Legtehetségesebb mívelje, a legnagyobb magyar klasszikus versel és óda-

költ, Berzsenyi, a romlásnak indult magyarságnak leghatalmasabb ostoro-

zója is e megyének a fia.

A pedagógiai irodalom terén is a kezdés dicsségének babérja a vas-

megyei Bezerédj Amáliái illeti, kinek Flóri könyve az els ifjúsági m ha-

zánkban és a Néptanítók Lapja szerkesztje, Környci János is e vármegye

szülötte.
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CODEXEK.

Már a könyvnyomtatás eltt is részt vett e megye az irodalom
fejlesztésében, minek bizonyságai a könyvtárakban található nagy számú
becses codexek, melyek majdnem mindegyikének keletkezéséhez Vasvár-
megye nagy meczenásainak, a németujvári Batthyányaknák neve fzdik.

kB^viflfa'"** ^ korból egyike legnevezetesebb nyelvemlékeinknek a Batthyány-Misehönyv
Naptár. és Magyar Naptára, melyet Fáncsi Antal deák, Batthyány Boldizsár kszegi

kapitány számára készített 1489-ben.

E misekönyvnek különösen magyar naptára rendkivül fontos, nemcsak
régiségénél fogva, hanem, mert benne a régi magyar onomastikonnak, azaz

a tárgyak szerint csoportosított szavaknak oly gazdag gyjteménye maradt
ránk, a milyent régi nyelvemlékeink között ritkán találunk. Fkép a kereszt-

nevek régi magyar formáit illetleg szolgáltat megbecsülhetetlen adatokat.

Azonkívül a codexnek lapszéli magyar jegyzetei is nagyon becsesek.

A misekönyv és Naptár a magyar nemzeti múzeum tulajdona.

Ortv+acfv/rri*^ híXonO jav cipkin&bifa

Cúnttttve ct C^jU Jw£% tfíf
y^vtfvc

CT^iA^vfOynvim r&tMjMitM ncínUrnu

A BATTHYÁNY -MISEKÖNYV EGY LAPJA.

Keszthelyi codex. Nem kevésbbé fontos a keszthelyi, cndex, melynek írója a kézirat 450.

lapján azt mondja :

„Et sic est finis huius operis per me gregorium de welykee k- In lewka 1. 5. 2. 2.

Inceptum fit hoc psalte ium in vigília Jacobi Appostoli et finitum. In fest omniuni
Sanctorum domini."

Mibl kitnik, hogy a codex írója Velikei Gergely, ki a psalteriumot

Lékán 1522-ben, július 24-én kezdte és november 1-én végezte be. Velikei

életérl semmit sem tudunk. Valószín, hogy pap volt és zsoltárkönyvét

apáczák számára írta.

A teljes és hibátlan codex zsoltárokat, néhány himnuszt és imádságo-
kat tartalmaz. Gondos munka és látszik, hogy írója törekedett azt tle
1 elhetleg díszessé tenni.

A codex a XVI. század vége felé Batthyány Boldizsár gróf tulajdona

volt, míg hosszas vándorlás után végre a Festetichek keszthelvi könvvtárába
jutott,

KÖNYVNYOMTATÁS.

Vasmegye tulajdonképen a XVI. században, a magyar könyvnyomtatás
megalapításának korában, emelkedik rendkívüli jelentségre az irodalom

terén.

A XVI. század elején a külföldi egyetemeket látogató magyar ifjak

tudvalevleg nemcsak a protestantizmus eszméit, hanem a könyvnyomtatás
mesterségének ismeretét is elhozták hazánkba. Az els könyvsajtót Magyar,
országon Hess András áhította fel Budán 1473-ban, mely azonban csak na-
gyon rövid ideig állott fenn és csak latin nyelv munkákat adott ki.
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A Hontér .János által Brassóban 1534-ben alapított nyomda már sokkal sárvári nyomda,

nagyobb jelentség volt ugyan, de ennek sajtója alól csak görög, _ német és

latin munkák kerültek ki. Így tehát a vasmegyei, Sárvár melletti Új-Szigeten.

1536-ban állított sajtó, mely elször nyomtatott magyar nyelv mveket
hazánkban, mondható az els magyar nyomdának.

E nyomdát, mely kiadványainál fogva oly kimagasló és jelentékeny
szerepet játszott a protestantizmus terjesztésében és a magyar tudomány
megalapításában, Nádasdy Tamás horvátországi bán, országbíró, majd Magyar-
ország nádora és Sárvár ura, alapította, ki Bolognában és Rómában tanulván,

tudományosan képzett ember és a reformácziónak egyik legbuzgóbb apostola

volt. A reformáczió érdekében tett nagy munkássága a külföldi reformá-

torok figyelmét is annyira magára vonta, hogy maga Melancldon is, több

hozzá intézett levélben, dicséretekkel halmozza el és két hitbuzgó magyar
ifjút. Dévai Bíró Mátyási és Erdösi Sylvester .Jánost, ajánlotta pártfogásába,

a kiket ennek következtében mái- 1535. vége felé Sárvárott is találunk.
Erdösi, vagy mint magát írni szokta, Joannes Sylvester Pannonius, egyike kora ErdCsí^Syivester

legrokonszenvesebb alakjainak. A wittenbergi egyetemen Nádasdy Tamás költsé-

gén tanult és, midn az uj hithez való tántoríthatlan ragaszkodása miatt üldözte-

tett, e nagylelk és bkez meczenás udvarában talált menedéket, a hol sokat
hányt-vetett, viszontagságos életének legboldogabb napjait élte. Els ízben tanító,

majd a Nádasdyak udvari papja lett, a mely minségben nagy írói munkásságot
fejteti ki. Itt írta 1537-ben az els magyar nyelvtant és fordította az egész uj tes-

tamentumot 1541 ben, mely munka nemcsak arról nevezetes, hogy az els teljesen

protestáns szellem biblia-fordítás, hanem benne találjuk arról is, hogy az els
magyar distichonokat, az l

T

j testamentumnak ,Az Magyar Nipnek Ki Ezt Olvassa"
ezímií elszavában.

János.

A sárvári nyomdá-
nak els kezelje Syl-

vester János volt; de Ná-
dasdy látván, hogy Er-
dösi bibliája nagyon las-

san készül, hazahivatta
Krakkóitól Abády Bene-
deket, ki nz ottani egye-

temen a teológiái hall-

gatta és Vietor .Jánosnak

nyomdájában a könyv-
nyomtatás mesterségét
tanulta.

Abády a magyar nyom-
dászat els igazi úttörje,

a ki mesterségét kitnen
értette. Mieltt a biblia

folytatásának nyomásához
fogott volna, újra átnézte

a mar kész részeket, kija-

vította a sajtóhibákat és
az egészet saját rendszere
szerint újra nyomatta. A
sajtója alól kikerült kony-

áiról nevezetesek,
hogy majdnem teljesen

mentek a sajtóhibáktól.

Abády rövid idein

tartózkodón Sárvárotl és

1 543-ban már isméi a

wittenbergi egyelem
hallgatói közötl találjuk.

Az 6 távoztával a sár-

vári nyomda mködése
is megsznt. Az ország
fontos ügyei Nádasdy
figyelmei és tevékeny-
ségét is más irányba

/

AZ ORSZÁGOK-
BAN VALÓ SQC ROM:
LASOKNAC OKAIRÓL, ES AZOrO
bol valo'meg szabadvlasnac \o
modgiarol , moítan vyonnan irattatot

, cs foc blts

embereknec iraíbkbol fzerezietet, hafz=

nos kny-uetske.

MAGYAR! ISTVÁN SÁRVÁRI
Prxdicator által.

Pfalmo LXXXLvcrf: XílI.

Vaiba a\ en népem balgátot volna engemet , ti

a^ //raela^en vtaímban tart volna, niluan

femm'ie tbtlem )>olnaa% b ellen/egedet
t esa^

obaborgatoi ellen , fel emeltem )>olnaa^ e/t

\e%cmet.

/
NIOMTÁTTATOT S/RVARAT.

3t Author khfeoeucl.

' / /

MANLÍVS IANOS ÁLTAL.
ANNO M. D. CM.

Abády Benedek.

MAOVAK1 IBTVAN MUNKÁJÁNAK CZÍMLAPJA.

i és Városai : Vasvármegye. *£>
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A sárvári s;tjtó

termékei.

terelték és az általa alapított nyomda valószínleg a dunántúli török har-
czok alatt elpusztult.

A hazára és a reformáczióra ezután következ válságos idkben állandó
nyomda nem igen létesülhetett az országban. Vándorayomdászaink majd itt, majd
ott ütik fel mhelyüket. E kóborló nyomdászok között a legtöbb viszontagsággal

Manlius János, kellett megküzdenie Manlius Jánosnak, a sárvári nyomda harmadik vezetjének.
Eredeti nevén Ham Manuel, 1582-ben jött Laibachból Magyarországba, hol a

Batthyány Boldizsár által bírt Xémet-Ujváron telepedettje. Itt négy munkát nyomta-
tott. 1587-ben Monyorókerékre, majd 1592-ben Német Siczre ment, honnan már
1594-ben ismét Németujvárra, 1598-ban Kereszturra, végre 1600-ban Sárvárra volt

kénytelen a folytonos zaklatás és üldözés miatt mködését áttenni. Ezután nyoma vész.

Sárvárott a Nádasdy-féle nyomda megsznése után csak 58 évvel

létesült a második és utolsó könyvsajtó, mely szintén csak rövid ideig állott

fenn. Itt jelent meg a Wittenbergában tanult nagy polemikusnak, a ké-

sbb Nádasdy Ferencz udvari papjából evangélikus esperessé lett Magyari
Istvánnak munkája : ..Az országokban való sok romlásoknak, okairól" ez. mve
1602-ben, mely elször hirdeti fontosabb és magasabb szempontból a refor-

máczió eszméit és elször köti össze a vallási meggyzdést a nemzeti
eszmével. E támadásra felel Forgách nyitrai püspök felszólítására a fiatal

Magyari iatván. Pázmány Péter, megírván els polemikus munkáját „Felelet a Magyari István :

Az ország romlásának okairól írt könyvére".

A sárvári sajtó nyomtatványai közül az els korszakból két munka
maradt fenn

:

1. Grammatica Ungaro-Latina in usum puerorum recens, scripta Joanne Sylvestro Pan-
nonio authore stb Neanesi 1539, die 14 Juny.

Összesen 46 levél. A többi h ányzik. A czímlapot fametszet díszítmény veszi körül,

a lap balján Nádasdy Tamás grófnak, jobbra nejének, Kanizsay Orsolyának ezímere. Egyet-
len példánya a M. N. Múzeum tulajdona.

2. Uy testamentum Mag'ur n'elven mellet az Görög es Diák ríelvbl ugonnon fordytonk oz

Mágar nipnek Keresztén' hiitben való eppülesire, Uyszigethben Abadi Benedek nomta wala.

1.5 4.1 esztendben. E könyv 18 példányban van meg.

A nyomda második korszakában 4 m látott itt napvilágot.
1. Az iol es boldogul való meglialasnak tudomangárul írattatott kézbéli könyvecske 1600.

2 Az Országokban való soc Romlasoknac okairól es azokból való megszabadulásnak
io modgiaról stb. Magyari István Sárvári Praedicátor által. 1602.

3. Az Igaz ama szentegyházról stb. Eszterházy Tamás és Kürti Istvántól. 1602. és

-i. Szikszai Fabricius Vasul latin-magyar szótárnak 5. kiadása.

Manlius János 1582-ben a Batthyány Boldizsár tulajdonát képez Német-
Ujvárott ütötte fel vándor-nyomdáját, hóikét évig tartózkodván, eltávozik, majd

1585-ben is-

mét visszajön

és itt marad
1597-ig. Ezen
id alatt 7

munkát nyo-
matott :

Begthe István-

nak 5 mvét,
Bcythe András:

Fives Könv-ét,
1595.

Heltati Gáspár :

Száz Fabola-ját,

1593.

A monyoró-
keréki nyomda
1587-tl 1592-

ig állott fenn

;

vezetje szin-

tén Manlius
volt. 5 év alatt

7 munkát bo-

csátott ki,

melyek közül

nevezetescb-

faludi ferencz. bek :

Német-ujvári
nvomila.

Németuj\ ú i

sajtó

termékei.

Monyorú
kiTi-ki

uvnmdu.
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Xeire Zeitung aus l'n-

gern, 1Ö87. Egyike az els
Magyarországban nyomtatott
röpiveknek.

Hasznos Es fölötte szik-

seges könyv az Isten fiainak ez

iitel fél híveknek lelki vigasz-

tálasokra es testi epületükre

szereztetöi Frarikovith Gergely
l> által. Melyben sok rendbéli
betegségek ellen való orvos-

ságok is be vannak irva,

melyeket Isten az nagy is

in voltabul es aiandékabul
Eniböröknek egessebekre

rendült. Eeclesiast 3S. Tisz-

teld az oruost az sziksegert.

15S8. Esztendben. Nyomta-
tott Monyorokereken Manlius
János által.

Egyetlen példánya, mely
fametszetekkel van ellátva,

az Akadémia könyvtárában
van. Ránk nézve becses azért,

mert sok növény régi magvai'
nevét rizte meg.

Salamon és Mar', alf his-

tóriája 1591. (Fametszettel.)

Az Aesojms Eletérl stb.

1592. Laskay János.
Tinódi Sebestyén. Buda városának veszedelmérl és Török Bálint fogságáról való

História 1592.

Manlius Monyorokereken sem tartózkodhatott sokáig és már 1592-ben

A monjorókeréki
sajtó termékei.

KALUDI FERENCZ LAKÓHÁZA ROHONCZON.

Német-lövi
nyomda.

A német-lövi
sajtó termékei.

Xémet-Siczen (Német-Löv) találjuk, hol 1592-tl 1594-ig 7 munkát nyomatott.

Fontosabbak

:

Heltai Gáspár: Vigasztaló könyveUke. 1593.

Falassá Bálint : Heteg lelkeknek való füves kertecske.

Newe Zeitung Vnd iVundergeschiecht stt>. Gedruekt zu Schützing in Hunyent, bei Hansen

Mannel. Anna 1593. — 31 lapra terjed röpiv.

Manlius távoztával Vasvármegyének 40 évig nincs nyomdája. Csak

1652-ben üti fel ismét Kszegen vándor-sajtóját Wechelius András, a kirl Kszegi nyomda.

azonban csak annyit tudunk, hogy itt egy naptárt készített, melyet a városi

tanácsnak ajánlóit. Ez idtl 135 évig Vasvármegye területén nem találunk

nyomdát.
Csak 1787-ben van Vasvármegyének ismét könyvsajtója, melyet a ujabb nyomdák,

soproni Siess Antal állított fel Szombathelyen, a papnevel-intézet épületé-

ben. Kiadványai közül legnevezetesebb a Kulcsár István által sajtó alá ren-

dezeti Törökországi levelek, Mikes Kelementl 1794-ben. 1806-ban Perger

Ferencz vette át e nyomdát, mely 1846-ban Bertalanffy Imre tulajdonába

került, ki az általa kiadott hazafias dalokért, különösen a Kossuth Lajos

imádságának kinyomatása miatt, 1848 ban börtönre is Ítéltetett. E nyomda
1874. óta Bertalanffy .József tulajdona, A második nyomdát Szombathelyen

Seüer Henrik állította fel 1872-ben, a harmadikat a Gábriel és Posrtarsíktj

ezég 1883-ban. Kszegen a második nyomda 1836-ban létesült, melynek

alapítója h'eichard Károly. Ennek megsznte után Bertalanffy Imre állít itt

is nyomdái. Ezenkívül vannak még nyomdák Körmenden, Muraszombaton,

Sárvárott, Kis-Czettben, Szent-Golthárdon, slb.

KÖLTÉSZET. SZÉPIRODALOM.

Hogy e megyének irodalmunk fejlesztése körül szerzett érdemei milyen

jelentékenyek, annak ékesen szóló bizonyítéka a megye fényes írói és tu-

dósgárdája, a melynek nevezetesebb tagjait az alábbiakban közöljük.

Eunits Fereucz. Született Német-Cziklinben 1697-ben! Tanár, késbb kassai Klini(s 1 .,. r ,.
l

„. /

iskola-igazgató. Több latin munkát írt. Magyar nyelven |e» nevezetesebb Szedetziás

czím szomorújátéka. (Jezsuita dráma, olaszból átdolgozva.)

Bezerédj Imre. Híres kuruez tábornok, akit 1708-ban, Pálffyval folytatott Bezerédj Imre.

titkos alkudozásai miatt, Sárospatakon lefejeztek. Thaly gyjteményébl ismerjük

^Halálra készül ének"-ét, mely egyike a legszebb kuruczdaloknak.
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Faludi Fcrenrz. Faludi Ferencz. Szül. 1704. április 1-én. Német-Ujvárott. 16 éves korában a

jezsuita-rendbe lépett, melynek a rend feloszlatásáig tagja maradt. Próbaéveit

Bécsben töltötte, a bölcsészetet Gráczban végezte. Tanított Pécsett, Pozsonyban,

majd a bécsi és gráczi tbeologián és késbb Linczben. 1741-tl Rómában, a Szt.-

Péter templomban 5 évig mint magyar gyóntató mködött. Késbb Bécsben a

Terézianum aligazgatója, majd a nagyszombati akadémia nyomdájának, késbb
pedig a kszegi rendháznak és kollégiumnak igazgatója lett. Szerzetének eltöröl-

tetése után Rohonczra vonuJt vissza, hol csendes munkálkodásban töltve életét,

1779. decz. 18-án halt meg.

Faludi, mint Toldi nevezé, „a magyar próza újjáteremtje és uj Urai költé-
szetünk atyja 1

', egyike irodalmunk legmunkásabb és tiszteletre legméltóbb alak-
jainak. Már fiatalabb korában írt világi költeményeket, egyházi énekeket és pász-
torkölteményeket, de tulajdonképen csak római, nyugodt hivatala idejében adta
magát igazán az írásra. Itt ismerkedett meg az angol jezsuitának, Dorell-uek, akkor
nagyon olvasott erkölcsi irányú mveivel, melyeket 1748-ban a Nemes Ember és

Nemes Asszony czímmel olaszból magyarra fordított. 1750-ben a spanyol Gratianus-
nak .4 bölcs és figyelmes udvari ember czím munkáját fordította le szintén olaszból.

Ugyanekkor írta Constantinus Forphyrogenitus ez. drámáját és fordította a Caesar
Aegyptus földén ez. színmvet. Húsz évi hallgatás után, pozsonyi könyvtárnoksága
alatt, adta magyar nyelven a Gratianus-féle aforizma-gyjtemény második és har-
madik századát, Dorell-U'ú a Nemes Úrfit. Rohonczon készült a Bölcs ember 1778-ban
és a Téli éjtszakák, melyeket németbl fordított. Verseit halála után Révai adta ki

Faludi Ferencz költeményes maradványai ez. alatt 1786-ban.

Faludi a versben és a prózában is az els öntudatos

ujitó és sztiUsta, ki törekedett az eredetit mind tartalmilag,

mind formailag híven, de magyarosan is visszaadni. Nyelve

tzsgyökeres magyar, de a mellett tele van uj szólásokkal és

szókkal, melyeket sohasem képez, vagy csinál erszakosan.

Újításainak nagy része (figyelem, hitel, ellenfél, udvariasság,

stb.) megmaradt az irodalomban is. Mint költ inkább líri-

kus; azonkívül nagy elszeretettel mvelte az idillt és a

pásztoréneket is.

Giseke Nikolaus Dietrich. Szül. 1724. ápr. 2-án, Nemes-

Csoón. 1745-ben a lipcsei egyetemen a theologiát hallgatta.

1748-ban Hannoverbe, majd Braunschweigba ment, hol a

híres Jeruzsálemnek lett nevelje, a kinek tragikus vég
életét Goethe: „Werthers Leiden" ez. regényében dolgozta

fel. 1753-ban Trautensteinban lelkész, késbb Sonderhausen-

ban szuperintendens lett, a hol 1765-ben meghalt. írt egy-

házi dalokat, ódákat, meséket, episztolákat, melyeket össze-

gyjtve Chr. Grártner adott ki 1767-ben. Egy Der Jüngling ez. folyóiratot is szer-

kesztett.

Rajnis József. Szül. 1741. jun. 4-én, Kszegen 1757-ben a jezsuita-rendbe lépett,

mely Leobenbe küldte, hol elször próbált magyar nyelven klasszikus mér-

tékre verselni. Hazájába visszatérvén, különböz helyeken tanárkodott, míg 1784-

ben Gyrött az akadémiai templom felügyelje lett. 1781-ben adta ki a „Magyar

Helikonra vezet kalam lí
-át, azaz a magyar versszerzésnek reguláit, melyhez példákul

maga készített verseket. A költemények értéke nem nagy, de nevezetessé teszi e

munkát azon körülmény, hogy kiinduló pontja ltt azon nagy prozódiai tollharcz-

nak, melybe els sorban a megtámadott Baróti Szabó Dávid, majd Ráth Mátyás.

Révai és Bacsányi is belevonatván, egyrészt a közönség érdekldését felkeltette a

költészet iránt, másrészt pedig prozódiánknak és a magyar szórendnek nem egy

zavaros kérdését tisztázta. Ellenei támadására, 1789-ben felelt a Vergil Eklogaihoz

csatolt .4 kszegi poétának ment (rásá-ba,n, majd Apulejus tüköré-ben. Mint a

keszthelyi „(leorgikoir' igazgatója 1811. aug. 10-én halt meg. Becses mfordítása

Vergilius Georg ikonja.

Mint költ nem nagy jelentség. Legszebb versei egy Pásztori dala, Szily

János szombathelyi püspökhöz, (1775.) mely költi nyelvezetével és jó trocheu-

saival tnik ki.

Giseke.

A FALUDI-EMLÉKTÁBLA

ROHONCZON.

Rajnis József.
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az eleven

osztálynak

de a már

BERZSENYI DÁNIEL.

Berzsenyi Dániel. Nemcsak a magyar, de a világirodalomnak is egyik leg-

aagyobb ódaköltje. Szül. Egyházas-Hetyén, 1776. május 7-én. Régi nemesi család

ivadéka. A gyenge testalkatú fiút atyja csak késn fogta a tanulásra, de már

maga korán mesélt neki a görög és római történelem nagy alakjairól. Tizennégy

éves korában került a soproni liczeumba, hol kezdetben jól tanult, de

véralkatú íiú hamar megunta a tanulást és atyja, az alsó négy

elvégzése után, kivette az iskolából. Késbb újra próbát tett vele.

18 éves tüzesvéríí ifjú sehogy sem tudott az iskola szigorú fegyelméhez szokni,

különféle deákcsinyei és kihágásai miatt atyjának rossz jelentéseket küldtek róla

tehát az év végén haza vitte és a gazdaságba fogta. Soproni iskolázásának ered-

ménye volt a német nyelv ismerete és a magyar nyelvnek és irodalomnak lelke-

szeretete. melyet Kis János és az általa alapított Soproni Magyar Társaság ébresz-

tettek fel benne. A latin nyelvet inkább hallásból tanulta meg. Már ekkor szerette

olvasgatni a római költket, valamint az akkori divatos német írók munkáit.

A fiában csalódott, de különben is rideg természet apa fiával nem soká fért

össze. Az öreg Berzsenyi minden áron elakarta fojtani az ifjúban lobogó költi
tüzet és t minden tekintetben szoros korlátok közé fogta. Ebbl gyakori és heves

Összeütközések támadtak az apa és tiú között. Berzsenyi azután a gazdaságtól

ellopott éjjeli idben olvasta kedvenc/ költit. Matthisont, az antik Horatiust, a

gyengéd Kis Jánost, a klasszikus Virágot és a történelmet. Ezen idre, 1795—1799.
közé esnek els versei, melyek még' nagyobbrészt Matthisson hatására mutatnak.

Az atyjával történt gyakori súrlódások következtében 1798-ban különvált, tle,

majd a következ évben dukai Takács Zsuzsannát nül vévén, ennek jószágára,

Söinjénbe költözött, hol életének legboldogabb éveit töltötte.

Rer/.sem i

Dániel.
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BERZSENYI SZOBRA SZOMBATHELYEN.

Itt lepte meg' verselgetés közben Kis János, a ki pár versét elkérvén, azokat

Kazinczynak küldötte. Kazinczy bámulattal olvasta a költeményeket és nagy jövt

jósolt a fiatal költnek. Ez idtl kezdve (1803-1808) Berzsenyi csöndesen mun-

kálkodott s anyagilag is annyira rendbe jött, hogy elzálogosított birtokát. Niklát is

kiválthatta, a hova most családjával együtt költözött, Nikláról küldte el mar egy

kötetre felszaporodott verseit Kisnek, a kinél azokat Kazinczy meglátta és elkérte.

Kazinczy elolvasván a költeményeket, vállalkozott azoknak kiadására. Ez

idtl Berzsenyi Kazinczyval 1815-ig állandó levelezésben állt és levelei, mvészi

szerkezetükkel, keresetlenségükkel és hangulatukkal annyira kiválók, hogy azok

levélirodalmimknak mindig díszéi lógják képezni.

Költeményei a pesti és a székesfehérvári kath. uövendékpapság költségén,

Berzsenyi Dániel versei czím alatt, jelentek meg. A hazaszeretetet oly magasztos
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BERZSENYI SZÜLHÁZA EGYHÁZAS-HETYÉN.

fenséggel és megrendít ervel
senki sem fejezte ki eddig úgy,
mint Berzsenyi. A Romlásnak in-

dult ... és egyéb hazafias költe-

ményei oly idszernek voltak,

lantja annyira eltalálta az akkori

idk hangulatát, hogy egyszerre a

nemesség és
:
a mvelt osztály ked-

vencz költje lett.

1816-ban verseinek második
kiadása jelentmeg. Ez idtl kezdve
már kevesebbet írt. 1816-ban beteg
lett, életkedvét elveszte és búsko-
morságba esett. likkor jelent meg
a „Tudományos Gyjtemény' 1817.

évi VII. kötetében Kölcsey bírálata

verseirl, melynek egyoldalú és szigorú kritikáját rosszakaratú támadásnak vélte,

a mi rendkívül elkeserítette és még betegebbé tette. Most esztétikai tanulmányokba
fogott, hogy Kölcsey bírálatai minél alaposabban megczáfolhassa és 1825-ben
közölte a „Tudományos Gyjtemény "-ben ellenbírálatát Észrevételek Kölcsey recen-

ziójára czímen, melyben Kölcsey kifogásait igyekszik megczáfolni.

Ebbl nagy irodalmi vita keletkezett, melybe Berzsenyi ismét a „Versformák-

ról'* czím értekezésével szólt bele. Verset ezután már keveset írt. Utolsó költe-

ménye volt a Majláth János grófhoz írt óda 1830-ban.

Széchenyi fellépése nagy hatással volt reá. Munkakedve újra visszatért, mit

fokozott még az a körülmény is, hogy az Akadémia 1830-ban els vidéki fizetéses

rendes taggá választotta. Ekkor ismét felveszi tollát és szorgalmasan ír bírálato-

kat, esztétikai értekezéseket, kritikát, levelezéseket, stb. 1833-ban egy nagyobb mun-
kája, a Poetai harmonistica jelenik meg, melyben esztétikai nézeteit fejtegeti, a német
esztétika befolyása alatt. Széchenyi „Hitel" -ének befolyása alatt írta „A magyar-

országi mezei szorgalom nemein akadályaira " ez. mvét 1833-ban. Fellobbant munka-
kedve azonban nem sokáig tartott. Régi baja ert vett rajta és 1836. febr. 14-én

szélütés vetett véget életének.

Vasmegye 1876-ban nagy ünneppel ülte meg születésének százados évfordu-

lóját, emléktáblával jelölve meg szülházát. 1896-ban pedig érezbe öntött szobrát

állították fel Szombathelyen.

Horváth József Elek. Szül. 1781. Szombathelyen. 1829-ben a kaposvári kir.

kath. gimnázium tanára lett. Értekezései a „Tud. Gyjtemény" -ben jelentek meg
Költeményei többnyire alkalmiak. A magyar tudós társaság 1883-ban levelez
taggá választotta.

Dukai Takács Judit. Szül. 1795. jul. 9-én, Dukán. Kis János, majd Anyós köl-

teményeivel megismerkedvén, ezektl sajátította el azon borongó, elégiái hangu-

latot, mely késbb is költészetének alapvonása. Költeményei már kéziratban Vas-
és a szomszédos megyékben ismeretessé tették nevét és a nevezetesebb irók is

jóindulatú bátorítással fo-

gadták a „magyar Saphot."

1817-ben Wesselényi, Döb-

rentey és Pataki, Ber-

zsenyinél való idzésök
alkalmával , Judithoz is

ellátogattak, és k adták

neki a „Malvina" nevet,

melyet a költn ezután

írói nevéül használt.

A legnagyobb hatást

Berzsenyi Dániel tette reá,

a kivel unokanénje, Takács
Zsuzsanna, B. neje révén
rokonságban volt. Kazin-
czynak elküldvén négy

Inrvátli JÓZSOf
Elok.

Unkái Takács
Juciit.

BERZSENYI LAKÓHÁZA KE.MENEo-SOMJÉNBEN.

Magyarország Vármegyéi csVárosai : Vasvármegye. u\
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enczy In

Zádnr-Stottnei

György.

Pczerédj Amálii

Kim Iii.Iiv

,a természet által neki felnyittatott szentséges

Fels-

versét, ez buzdítja t, hogy kövesse
poétái ösvényt."

1818-ban férjhez ment Göndöcz Ferenczhez, a kivel ennek jószágára,

Patyra költözött, hol boldog családi életet élt. Ezután már keveset írt. Költe-

ményei, melyek ez idben megjelentek, többnyire a családi békérl és boldogságról
énekelnek. 1829-ben leányát, 1831-ben pedig férjét vesztette el. 1833-ban Pattluj

István ügyvéddel lépett uj házasságra. Ekkor írta „Az én sorsom" czím szép
költeményét. 1836-ban ápr. 15-én Sopronban, tüdvészben meghalt.

Szenczy Imre. Szül. 1879. jul. 8-án. Szombathelyen. Iskoláit elvégezvén, Keszt-

helyen, majd Szombathelyen tanárkodott; mindkét gimnáziumnak késbb igazgatója

lett. 1858-ban a csorna-prém. kanonokok fpapjául választatott és mint ilyen halt is

meg 1860. nov. 2-án.

Szenczy nagy tudományos és iro-

dalmi munkásságot fejtett ki. Már mint
tanár dolgozott a „Tudománytár"-ba,

Fig-yelmez'-be. A
fordításával tnt
Gallus háború-ja,

és Evkönyvei és

DUKAI TAKÁCS JUDIT.

val, Toldival és a többi ifjú írókkal
nagv irodalmi munkásságot fejtett

., Athaencum'-ba ,

latin klasszikusok
ki. Július Caesar
Tacitus Agricola-ja

Qumtilianus Utasításai az ékesszólásra

fordításai nevét csakhamar ismeretessé
tették és az Akadémia tagjai közé vá-
lasztotta. A Kisfaludy-társaság megbí-
zásából lefordította Tacitus C. Cornelius

históriájának 5 könyvét. (Szombathely,
1856.)

Zádor-Stettner György. Szül. 1799.

jul. 3-án. Dukán. Tanult Kszegen, Pápán

és Gyrött, a jogot Budapesten hall-

gatta, 1832-ben a pápai kollégiumban

tanár, 1 848-ban a pesti váltótörvényszék-

nél eladó és sok évi hivataloskodás

után, 1861-ben, a hétszemélyes táblánál

bíró lett. Meghalt 1866. aug. 17-én.

Vörösmartyval, Bajzával, Bártfav-

jó barátságban állott és Fenyéri Gyula név alatt

ki. Az akkori folyóiratok számos szépirodalmi
dolgozatot, kritikát és verset közöltek tle. Részt vett Toldi „Handbuch der unga-
rischen Poesie" ez. munkájának szerkesztésében. Kresznevics „Magyar szótárának

kiadásában is közremunkálkodott, valamint fordította az „Ezeregy Éjszaka" 2., 5..

7. és 8. füzetjeit is. Jogi munkáinak száma is nagy és nem csekély érdeme a jogi

mszavak magyarosítása is. Az Akadémia 1831-ben levelez, majd 1832-ben rendes
tagjául választotta.

Bezerédj Amália Szül. 1804-. ápr. 15-én, Szt.-Ivánfán. 1821-ben házasságra

lépett Bezerédj István országgylési képviselvel. Meghalt 1837-ben.

U az els, ki hazánkban a gyermekirodalommal foglalkozik és általában a
kisd 'dóvásnak nálunk els úttörje. írt több költeményt és egyetlen leánya, Flóri

számára írt egy könyvet, „Flóri könyve" czím alatt, mely eddig 10 kiadást ért és

ma is kedves olvasókönyv. Ezenkívül megjelentek tle : „Földessy esték" (Buda
1840.) ..Xovellen und Erzahlungen." (Pest 1840.)

Kunoss Endre. Szül. 1810. Egyházas-Hetyén. A bölcsészetet és jogot Gyrött és

Pesten hallgatta, és késbb a Zichy- és Batthyány-családoknál nevelsködött. Ezen

korra esik pedagógiai munkája : Alapvonalak a honi neveléskörébl. Késbb nyelvé-

szeti dolgokkal is foglalkozott, melyeknek eredménye „Gyalulat" és „Szófüzér"

czím munkái. (1834—43. négy kiadás), azaz idegen nyelvekbl kölcsönzött meg-

honosult magyar szavaknak gyjteménye. Megyéje táblabírái sorába emelte és ké-

sbb 1000 frtnyi kölcsönt szavazott meg neki „Terméstet" ez. folyóiratának meg-

indítására. Utóbb Pesten telepedett le, hol, mint ügyvéd és kir. táblai ügyész

mködött és a „Jelenkor" munkatársa, a „Hirnök" segédszerkesztje és a Császár

által szerkesztett „Világ" tárczairója volt. A 40-es évek elején Batthyányi Zsigmond
és Zichy György grófokat képviselte a pozsonyi országgylésen. 18i5-ben beteg-

sége miatt a fehérmegyei Kálozdra vonult, a hol jan. 22-én meghalt.



Tudomány és irodalom Vasvármegyében. 337

SZEI-ESTEY L.ASZL.Ö.

Künoss az Athenaeum körének

egyik legjelesebb lírikusa, a gyengéd

érzelmek és édes bánkódások költje.

További munkái : ..Dalfüzér' Pozsony

1840. é.-, Versei 1843. A Honi törvénytu-

domány Pest 1818. Dajkakönyv Buda 1842.

43. Selymészet kézikönyve. Pest 1843.

Mindössze két kötet költeményt írt,

de ezek közül néhányat, mint a : ..Kitá-

rom reszket karom" Képeddel alszom

cl" stb., még ma is énekelnek.

Szélestey László. Szül. Urai-Ujfalu-

ban, 1821. szept. 14-én, Iskoláit Kszegen.
Sopronban, Szombathelyen és Gyrött
végezte és 1844-ben ügyvédi oklevelet

szerzett, de teljesen az irodalomnak és

a közéletnek szentelte tevékenységét.

Els költeménye 1848-ban jelent meg a

„Társalkodódban, melyet azután több
követett. 1855-ben Budapestre költözött

és megindította a „Szépirodalmi Közlöny"
ez. lapot, mely az akkori fiatal költk-

eszméinek orgánuma volt. 1861-ben Vas-
megye fjegyzje, majd orsz. képvisel lett. Meghalt 1875-ben.

Szélestey 1841-ben megjelent Érzelem virágok versei még Császár, édeskés,

olvadozó nyelvén vannak írva, de már 1852-ben megjelent Összes költeményei-n

Vörösmarty szónokias és Petfi hazafias verseinek befolyása látszik. 1853-ban a

Kemenesi czimbalmot, 1854-ben a Falu pacsirtáját adja ki, melyekben már a palócz-

kodó Lisznyai követje. 1856-ban Tündér világ ez. alatt ujabb költeményei jelen-

tek meg és egy Hunyady Mátyás ez. hskölteményen dolgozott, míg 1.859-ben a

Pásztorórákat, adta ki. Ezen mveível már inkább a leiró és elbeszél költészet

terére lép. 1864-ben, az Almássy mozgalomban való részvéte miatt, fogságot szen-

vedett, a melynek emlékeit A rab álmai ez. költeményeiben irta meg. Egyes köl-

teményei, mint a „Balatonon jár a hajó" ..Ez a: én szeretm, ez a csinos barna"

..Ez az utcza régig sáros", stb. még ma is élnek a nép ajkán.

Kemenes Eerenez. Szül. 1829. szept. 20-án, Bögötéu. Iskoláit Kszegen végezvén,

a piarista rendbe lépett. jj^egigküzdötte a szabadságharezot és fogságba került.

Onnan szabadon bocsátva , hazatért és tanulmá-

nyait folytatta. 1855-ben pappá szenteltetett,

1870-ben kanonok lett. Már fiatal korában iro-

gatott verseket, melyeknek egy része az öO-es

években a „Családi Lajwk'-hnn látott napvilágot.

Két kötet költemény jelent meg tle, 1860-ban és

1891-ben, melyek az igaz hazafiságot és a vallá-

sos áhítatot birdetik.

Giegler József. Szül. 1822. febr. 5. Szombat-

helyen. Tanulmányai végezte után Rohonczon.

majd Borostyánkn lett plébános. Meghalt 1878.

A .. Honmvész^-ben , „Athenaeum" - ban.

„Regél "-ben megjelent könnyed stilíi, ügyes

czikkei által csakhamar magára vonta az akkori

irók figyelmét. Utó b a „Honder" rendes munka-
társa lett. „Petrarca tildása" ez. beszélye pálya-

díjat nyert 1845-ben.

kezeuéoj amália. Ezenkívül irt több novellát, értekezést stb.

Szélestey

László.

K < ] 1

1

1 '
1 1

1

'
-

Ferencz.
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Vida József. Viita József. Szül. 1833. Körmenden. Középiskoláit Szombathelyen végezte,

jogot Pesten hallgatott, késbb az egri liczeumban vállalt tanszéket. Egerben szer-

kesztette az ..Eger" czímíi lapot. 1872-ben a kassai jogakadémián lett tanár, a hol

1876-ban meghalt. Verseinek gyjteményét Nemzeti Koszorú ezím alatt adta ki

L860-ban.

Torkos' László. Torkos László. Szül. 1839. október 2-án, Kszegen. Tanulmányait részint

Magyarországon, részint a hallei egyetemen végezvén, 1862-ben a budapesti ág

ev. fgimnáziumnak, 1877. óta pedig az állami felsbb leányiskolának tanára.

Els munkája „Az ifjú küzdelmei" ez. dramatizált allegória, melyet Arany

János ajánlatára a Kisfaludy-társaság dicséretre méltatott. Ezen idtl kezdve

rendes munkatársa volt a „Borsszem Jankó" -nak, Szana Tamás „Figyel" -jenek és

a „Magyar Szemlé"-nek. Els versei Arany „Szépirodalmi Figyel" -jében és „Ko-

szorú •'

-jában jelentek meg.

Torkos, mint lírikus, egyike modern költink je-

lesebbjeinek, ki inkább a szelíd, gyöngéd érzelmek
lantosa. Formákban változatos, nyelvezete könnyed.
A drámában is tett kísértetet és Hármas Szövetség

czím vígjátéka a Nemzeti színházban, A lejtn czímíi

drámája és A hivatalvadász czímíi vígjátéka pedig
vidéki színpadokon adattak el.

Nagyszámú mvei közül nevezetesebbek az emlí-

tetteken kívül: Esti órák, Költemények, Kigyóbor (reges

színm), Ujabb költemények, A nk Iiódolata (drámai
allegória), Jó és rossz napokból (költeménykötet). Ezen-
kívül írt sok elbeszélést, rajzot, értekezést és számos
tankönyvet. A Petli társaság- 1875-ben tagjául vá-

lasztotta,

istóczy Gyz. ^| ^^ Tstóczy Gyz. Született 184-2. Szt.-Kereszten.

Tanulmányait Szombathelyen, Bécsben és Pesten vé-

gezvén, Vasmegye aljegyzje, 1872-ben a vasvári járás

torkos lászló. szolgabirája és a rumi kerület képviselje lett. Ilyen

minségben alapította az antisémita pártot és szerkesz-

tette az antisémita irányú Füstöl czím humoros néplapot, továbbá tizenkét röp-

iratot is írt.

Balogh János. Balogh, János. Született Senyefán. Valóságos népkölt volt, a ki, papírszele-

tekre nyomtatott munkáival, gyakran megfordult Szombathely és környékének

birtokosainál. 1860. körül halt meg. írt filozófiai értekezéseket latin nyelven és

politikai verseket. A 48-as évek hatása alatt irta „Három" ez. mvét: I. Forrada-

lom. II. Lélek szabadsága. III. Lélek halhatatlansága. (1848. Zala-Egerszeg.)

Rákosi Jen. Rákosi Jen. Szül. 1842. nov. 12-én, Acsádon. Iskoláit Kszegen és Sopron-

ban végezte, hol barátaival az addigi német önképzkör helyébe, magyar önképzkört

alapított. Családja idközben elszegényedvén, kénytelen volt a tanulással felhagyni

és Lengyeltótiba ment, hol Perlaki József gyermekeinek nevelje és gazdasági

gyakornok lett, majd 1860-ban Öreglakra. Jankovich József birtokára ment

Írnoknak.

Költi tehetsége korán megnyilatkozott. Már mint nevel is irt kisebb szín-

darabokat mkedvelk számára és már ekkor nagy tervek foglalkoztatták elméjét.

Azért csakhamar felhagyott a gazdálkodással és Pestre jött, hol érettségit tett és

jogot hallgatott.

Ezen idben kezdett dolgozni Aesopus-hn és szorgalmasan tanulmányozta az

angol irodalmat, fleg Shakespearet. Aesopusa 1866-ban a Nemzeti Színházban

nagy sikert aratván, Kemény Zsigmond meghívta t a ..Pesti Xapló"-hoz. hol

kezdetben a „Bécsi dolgok" czím rovatot vezette, majd vezérczikkeket irt. Tevé-

keny részt vett a „Borsszem Jankó" alapításában is és jóíz humorral fsze-

rezett dolgozataival nagyban hozzájárult' ahoz, hogy e folyóirat a közönségnek

kedvencz lapja lett. A Kisí.iludy-társaságban „Szép Ilonka" ez. drámai költe-

ményével foglalta el székét.

1869— 75-ig a „Reform"-ot szerkesztette, a mikor is a Népszínháznak, a
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melynek létesítése körül rendkívüli érdemei vannak, els igazgatójául válasz-

tatott. E minségben majdnem emberi ert meghaladó munkásságot és buzgalmat
fejtett ki. A népszínháznak társulatot szervezett, repertoárt teremtett és megalapí-

totta annak jövjét. E hivatalát 1881-ig viselte, a mikor Osukásival megalapította

a „Budapesti Hirlap"-ot, a melynek irányát szabta meg és a mely máig is a

nemzeti eszmének leghívebb kifejezje és hírlapjaink között kiváló szerepet játszik.

1892-ben az Akadémia levelez-tagjául választotta, 1896-ban pedig érdemei

elismeréséül „mindszenti" elnévvel a magyar nemességet kapta.

1896-ban megindította az „Esti, Újság" -ot.

Rákosi egyike a jelenkor legna-

gyobb publiczistáinak és legkedveltebb
drámaíróinak. Mint hirlapiró, a nemzeti
eszmének legigazibb képviselje s leg-

fáradhatlanabb bajnoka és mint színházi

igazgatót is ez az eszme vezette s sike-

rült is neki jó magyar eladásokkal a

német színház közönségét elhódítani. A
hirlapirás terén egész hírlapírói gárdát
nevelt és mindenkor meleg pártfogója és

luizdítója az igazi fiatal tehetségnek.

Mint drámaíró is uj irán3'nak úttö-

rje lett. Aesopusa még ma is megtar-
totta vonzó erejét, kaczagtató frisseségét.

A Szigligetinek színi hatásra, népsze-
rségre és csakis az érdekességre tö-

rekv drámái ellenében, a költi ha-

tásnak, a képzelet szabadságának, a

ragyogó költi fantáziának szószólója.

Szigligeti dialógusait nála lendületes

dikczió váltja fel. Kerül egyáltalában

minden régi sablont és mintegy keresni

látszik a merész, mély lélektani felada-

tokat. Számos drámái közül kitnnek:
„Szerelem iskolája", „Endre és Johanna",
..Királynék harcza", „Az ezredév törté-

nete", mely utóbbit az 1896. évi ezred-

éves ünnep alkalmára irta. Népszínmvei: „Ripacsos Pista dolmánya", „Éjjel az

erdn" és különösen „Magdolna" (paraszt tragédia) szép sikerrel adatnak ma is a

Népszínházban, valamint több operettje is : a „Tempefi", „Titilla hadnagy" stb.

annak idején számos telt házat csinált. Lefordította Aischylos Perzsáit és Shakes-
peare négy darabját. Van egy esztétikai munkája is a „Tragikumról".

Márkus István. Szül. 1847. aug. 14-én, Szombathelyen. Az igazságügy miniszte- Mál.kus Ntv , in

riumban mint fogalmazó, majd mint min. titkár mködött; 1875 ben Ferencz József

királyt dalmácziai útjában mint magyar levelez kisérte, a török-szerb háborúban

pedig mint harcztéri tudósító vett részt. Meghalt 1880. augusztus 24-én.

Márkus István, mint politikus, különösen tartalmilag és formailag mvészi
szónoklataival tnt fel. Mint publiczista, eleven tolla, magvas és mégis könnyed

czikkei által nagy sikereket ért el. Törökországi képek ez. alatt törökország'i uta-

zását és tapasztalatait ismerteti nagyon vonzó modorban.

Márkus Miklós. Sz'il. 1849-ben, meghalt 1882. ápril 1-én, 32 éves korában. Márkus Miklós.

Költeményei különböz szépirodalmi lapokban láttak napvilágot. írt ügyes novel-

lákat. A Kisfaludy -társaság Moliére egyik vígjátékának fordítását adta ki tle.

Közremködött Buckle Anglia mveldéstörténete ez. mvének fordításában.

Wittinger Antal. Szül. 1850. szept. 8-án, Török-Bálinton. Középiskolai tanulmányai Wittmger Antal.

bevégzésével a tanítói pályára lépett. Mint középiskolai okleveles tornatanító, a köz-

oktatásügyi miniszter megbízásából tanítói torna-tanfolyamot vezetvén, a tornászat-

ról irt röpiratot. 1873. elején Székesfehérvárra került. 1875-ben a kí-zegi elemi,

1876-ban a polgári iskolához került. 1886-ban a „Kszeg és Vidéke" czím hetilap

szerkesztje lett. 1890-ben „Kszeg városa és környéke" czím egykötetes munkáját irta.

A ..Magyarország Vármegyéi és Városai" III. kötete részére irta meg a Kszeg

szab. kir. városra és Kszeg város közigazgatására vonatkozó részeket.

RÁK061 JEN.
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Márkus József. Márkus József. Született 1852. augusztus 16-án, Szombathelyen. Iskoláit Szom-

bathelyen és Budapesten végezvén, hírlapírói mködése csakhamar feltnést kel-

tett, 1875-ben a fvárosnál fogalmazó- gyakornok lett, 1879-ben tanácsjegyz és

úgy tapintatos, megnyer modora, mint szóleskör ismeretei következtében gyorsan

emelkedett. 1894-ben alpolgármesterré, 1896-ban polgármesterré, 1897. október

25-én fpolgármesterré választatott. A fváros adminisztrácziójának reformálásában

és Budapest fejldésének minden mozzanatában jelentékeny szerepet játszik.

Munkatársa volt 1870-ben a „Reform" -nak, és 1873— 75-ig a ..Nemzeti Hirlap"-nak,

hol a fvárosi ügyek rovatát vezette.

Flu ' n Gyula. Éken Gyula. Született 1853. nov. 23-án, Szllsön. Tanulmányai végezte után

Szombathelyen, mint ügyvéd, tevékeny részt vett a megyei és városi közéletben s

1895-ben Szombathely polgármesterévé választották meg. Három évig volt lapszer-

keszt ; írt azonkívül színmveket is, melyek közül a Gróf Lipót és az Örvény felé

czímek nyomtatásban is megjelentek és néhány színpadon el is adattak. Bégi

dalaimból (1889.) és Elfeledt dalok ez. (1893.) két költemény-kötetét a kritika igen

kedvez fogadtatásban részesítette. A Modern város ez. mve egy hivatása ma-

gaslatán álló szakember alapos munkája : az ezt követ emlékirata Szombathely

város csatornázása tárgyában, a községi közigazgatási ügyekben alaposan képzett

szakember, jól átgondolt munkája. Éhen Gyula polgármesterségével uj éra kezd-.

dött Szombathely fejldésében s nevéhez máris sok hasznos kezdeményezés és

üdvös újítás fzdik.
Kváry-Kaffehr Köváry-Kaffehr Béla. Szül. 1855. szept. 25. Kürtösön, Somogymegyóben.

A hirlapirás terén 1873-tól kezdve mködik. Irodalmi munkásságát a „Vasárnapi

Újság" hasábjain kezdte meg, török mfordításokkal. Lefordította Kiáni, Sémi,

Mohamrned, Zümbüllerzade, Baki és Tépi Efendi számos versét. Munkatársa volt

Abafi Lajos „Figyel" -jenek s számos czikkot irt az „Egyetértés" és „Pesti Napló"

hasábjain. 1886-ban felels szerkesztje lett a „Dunántúl"- nak s 1889-ben meg-

alapította a „ Vasvármegyé"-t s azt mai napig szerkeszti. 1896-ban „Eisenburg" czím

alatt hazafias irányú német lapot indított. Önálló munkái : Utazásom Törökországban.

Szerbiában és a görög szigeteken. Göcseji népdalok. Költemények. Verfényes napok.

(Humoreszkek). Vasvármegye Berzsenyinek. (Emlékkönyv).
Fülöp József. Fülöp József, körmendi ev. ref. lelkész már pápai tanuló korában fellépett a

„Vasárnapi Ujság"-ban Czuczornak egy ismeretlen költeményét közölve és ismer-

tetve. Ez id óta számos czikk, ismertetés, tanulmány és költemény jelent meg tle

protestáns egyházi és iskolai lapokban. Jelenleg szerkesztje a „Rábavidék"-nek.

Önálló mvei: Bibliai elmélkedések vasárnap délutánra. — Alkalmi beszédek márcz.

15-re. — Millenniumi ünnepi beszéd és imák. Megírta a „Magj^arország Vármegyei és

Városai" III. köt. Vasvármegyét tárgyaló részben az ev. ref. egyház történetét.

Kovács Antal. Kováts Antal. Született Szombathelyen, 1862. márczius 2-án. 1878-ban a kegyes

tanitórend kötelékébe lépett és 1888-ban tanári oklevelet nyert. Jelenleg a kecs-

r. k. gimnázium tanára. Irodalmi foglalkozását korán kezdette meg a „Vasmegyei

Közlöny" és „Nyitramegyei Közlöny" ez. vidéki és a „Társadalom" czím fvárosi

lapban. A magyar igeidk ez. dolgozatai egyetemi pályadíjat nyert. Ezenkívül irt

számos értekezést, hirlapi czikket és költeményt.

NYELVÉSZET ÉS OLASSLCA-PHILOG* HUA.

A hazai nyelv mívelése érdekében vivott küzdelemben is élénk részt

vett e megye és, bár többnyire idegen hangzású, de a leghazafiasabb érze-

lemtl áthatott derék férfiail ott találjuk mindig, a hol a nemzeti nyelv ér-

vényre emelésérl van szó.

Kabchich József. FdbcMch József. Szül. 1753. márcz. 13-án, Kszegen, hol tanulmányait kezdte és

Gyrött folytatta. A gyri gimnáziumban 22 éven át tanította a nyelvtant. Révaival,

Rajnissal és Kazinczival jó barátságban volt, Meghalt 1809-ben.
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Páratlan lelkesedéssel hirdette a hazaszeretetet, igazi elragadtatással szólt a

magyar nyelv szépségeirl és tettel és szóval, röpiratokban izgatutt a magyarság

mellett. Legnagyobb érdemeket a nyelvészet és csillagászat terén szerzett. Szorga-

lommal gyjtötte az elavult és a tájszavakat. E mellett szenvedélyes nyelvújító

volt és nagy merészséggel alkotott uj szavakat. A magyar tudós társaság, melynek

felállítása érdekében is írt egy röpiratot, tagjául jelölte. A görög költket, Pin-

darust, Anakreont. S/iphot, valamint Aeschylost, Sophoklost is adta magyarul. Ezeken

kívül számos kézirata maradt fenn.

Kresznerics Fevencz. Szül. 1766. Ivánczon. Iskoláit Szombathelyt, Sopronban Kresznerics

és Pozsonyban elvégezvén, a szombathelyi gimnáziumban 19 évig a matematika

tanára volt. 1812-ben Ságra költözött, hol mint plébános mködött élete végéig.

Mint törvénytudó és nyelvész nevezetes; munkásságának elismeréséül az Aka-
démia tiszteletb. tagjává választotta. Mvei tudományos folyóiratokban jelentek meg
és azokban kiválóan a mszókról és gyökérfejtésrl értekezik: Magyar szótár

gyökéi-renddel, melyet az akadémia jutalommal tüntetett ki. (Buda 1881.)

Kéziratban maradt: Magyar nyelvkönyv. 5 köt. közmondás-gyjteménynyel.

Guzmics Izidor (László). Szül. Vámos Családon 1786. Tanulmányait Kszegen, Guzmics Izidor.

Szombathelyen, Sopronban, Pannonhalmán és Pesten végezte. írói mködése barát-

ságba fzte Kazinczy Ferenczczel, a kinek minden tekintetben h követje és társa

maradt 1832-ben Bakonybélre apáttá nevezték ki, 1838-ban pedig az Akadémia

választotta meg tiszteleti tagjának. Meghalt 1839-ben.

Guzmics mint teológus, nyelvész, esztétikus és mtifordító jelentékeny helyet

foglal el az irodalomban. Önálló munkái közül nevezetesebbek : A boldog atya.

erkölcsi dráma 3 í'elv. Révai Miklós pályája. (1830.)

Kiváló szeretettel foglalkozott a görög nyelvvel is. Ebbeli tanulmányainak
ei'edménye több összehasonlító nyelvtudományi értekezése

Azonkívül lefordította Sophokles Oedipusát és Evripideslphigeniáját. 1840.

indította meg a késbb oly nagy fontosságúvá vált Egyházi Tár ez. folyóiratot.

Szalay Imre. Szül. 1787-ben, Szombathelyen. 1824-ben a pesti egyetem tanára, Szalay Imre.

1834-ben veszprémi kanonok. Az akadémia levelez, rendes és tiszteletbeli tagja lett.

Munkái: A magyar nyelvtudomány rövid foglalatja (1829.). Magyar egyházi

leszedek gyjteménye 1833—47. (11. kötet.) Mi a legjobb rész? 1829. Az arany
kor. 1830.

Bitnicz Lajos. Szül. Jaákon 1790-ben. 1812-ben a szombathelyi liczeumban a Bitnicz Lajos,

matézis, majd a magy. nyelv és irodalom tanára lett. 1847-ben kanonok és

1868-ban czímzetes püspök. Az akadémia matematikai osztályának els vidéki

rendes és 1847-tl tiszteletbeli tagja volt.

Kiváló természettudós, matematikus és régész. A Szombathely melletti római

sírokban talált régiségekrl ez. értekezése a külföldön is elismerésre talált. A boroszlói

tud. társaság 1825-ben levelez tagjául választotta. Esztétikai, régészeti stb czik-

keivel az akkori folyóiratok majdnem minden számában tatálkozunk. Mint nyelvész

is nagy munkásságot fejtett ki és A magyar nyelvbeli eladás tudománya czimü

mve a Marczibányi jutalomban részesült. (1827.) Másik nyelvészeti munkája :

Magyar nyelvtudomány. 2 rész. (Pest 1837.) Mathematikai mvei latin nyelven

jelentek meg.

Haas Mihály. Szül. 1810. Pinkafn. 1858-ban szatmári püspök lett. Különösen Haas Mihály,

mint paedagogiai író tnt ki. Nagyon sok értekezést írt a ,.Tanügyi Lapok"-h&.

Nagyobb mve : „Baranya ismertetése"

Nagy János. Szül. Szombathelyen, 1809. márcz. 30. Tanulmányait ugyanitt Nagy János.

és Pesten végezte, hol különösen a keleti nyelveket tanulmányozta. A pesti

egyetem félszázados ünnepére arab nyelven írt üdvözl költeményt, mely az els
arab nyelv nyomtatás hazánkban. Több helyen tanárkodván, 1836-ban a pap-

nevel-intézet tanúimányi igazgatója lett. 33 éven keresztül volt a keleti nyelvek

és bibliai tanulmányok tanára. 1834-ben jelent meg A magyar nyelv szóalkotó smó-

doító ragjainak nyelvtudományi vizsgálata és 1838-ban Tiszta magyar gyökök ez.

munkái, melyek következtében az akadémia egymásután levelez, rendes, majd
1876-ban tiszteleti taggá választotta. Vörösmarty és Czuczorral A magyar nyelv rend-

szere kidolgozásában is nagy szerepe volt. Meghalt mint czímzetes apát 1885. ápr. 21.
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A keleti nyelvek tanulmányozásából folyt munkája : Gammatica linguae

hungarir.ae cum parallelismo inter arameeam, habraeam, aiabieam et hungaricam drtcfo,

(Pest 1832), melyben a keleti nyelvek analógiájával magyarázza a magyar nyelv-
tant. 1884-ben Hierolexicon polymathicum latino hungaricum egyházi, mszótár. (1845)

Piry Üirjék. Szül. 1810-ben Püspökiben. Iskoláit Kszegen, Pozsonyban és

Esztergomban végezte. 1833-ban ferenczrendi áldozópappá szenteltetett. Több
helyett tanárkodván, mint ilyen 1842-ben az érsekújvári zárdai könyvtár rendezési-

közben találta meg az Érsekújvári kódexet, melyet egy ideig Firy-kódex-ne'k is

neveztek.

1863-ban a szt-Ferenczrendi szerzet tartományi fnöke lett. Irt több alkalmi
verset, teológiai munkát és szent beszédet. Van egy értekezése a tájszavakról az

Akadémia 1855-iki Értesítjében.

Gyurits Antal. Szül. L819. máj. 23-án, Szombathelyen. .1 gyorsírásról elméleti és

gyakorlati tekintetben ez. müvet írta, késbb leginkább a görög és latin filológiával

foglalkozott. Nevezetesebb mvei : Virgil pásztori dalai. Virgil Aenevse. Róma és

Loretti. Az ember és a teremtés.

Maimossi Malmossi Károly. Szül. 1848. márcz. 5-én, Alsó-

Lövn. 1875-ben a tanárképz iskolának tanára,

1885-ben a pozsonyi gimnázium igazgatója lett.

Munkái : Latin nyelvtan és olvasókönyv, ki-

adta továbbá : Sallustiust, Liviust és Horatiust.

1883— 81-ben szerkesztje volt a Tanáregyesületi

Közlönynek.

PEDAGÓGIA.

A pedagógiai irodalom terén kitntek.

Gotító A PPÍfes Wimmer Gottlieb Ágost. Szül. 1792. aug. 20.

Bécsben. Mint 10 éves hu jött Magyarországba,

a hol sok nélkülözések között végezte iskoláit.

A teológiát részint Sopronban, részint a külföl-

dön hallgatta. 1818-ban Fels-Lövre hivták káp-

lánnak, hol fél év múlva pappá választották

Erélyes fellépése által itt sok ellenséget szer-
WXMMER GOTTLIEB ÁGOST. ,, , ., , .000 1 1 - 'i. **'i

zett, kik végre 1833-ban arra kenyszentettek,

hogy F.-Lövt elhagyva, Modorra menjen lel-

késznek, de 2 év múlva már visszahivatott.

Hogy német hitsorsosai számára magyar érzelm tanítókat képezzen, 1845-ben

F.-Lövn tauitóképezdét nyitott, melyhez alreáliskolát és algimnáziumot is csatolt.

A szabadságharca kitörésekor' bibliák czímén Angolországból fegyvereket

hozatott s maga is mint a nemzetrök parancsnoka mködött közre. Kossuth

Lajos lelkes szózatát németre fordította s ezt a Vasvármegye 1848. október 3-án

hozott határozatával 10,000 példányban a nép közt szétosztatni rendelte. Nem
csoda, hogy a bécsi kormány utóbb katonaságot küldött Fels-Lövre, hogy

Wimmert elfogassa. De ez egy ideig Fels- Lövn és Kukméron rejtzve, utóbb

álruhában a határon átmehetett és Francziaországon át Amerikába bujdosott. Onnan
visszatért Németországba és Brémában kapott szerény lelkészi hivatalt. 1863-ban

kegyelmet nyert és visszatért, de csak Bécsig jöhetett, ott beteg lett s 1863. május

12-én meghalt. Emlékét Lövn és környékén nagy tiszteletben tartják; arczképét

megfestették és egy az nevét visel alapítványt gyjtöttek, s em ékszobor fel-

állításán is fáradoznak. Irt sok iskolakönyvet, különösen kitn földrajzi munkákat

német nyelven. Nagy érdeme a fels-lövi tanintézetek megalapítása.

Szilassy János. Szilassy János. Szül. 1795. jan. 7-én, Bögötén. Középiskoláit Szombathelyen, a

bölcsészetet Pesten hallgatta. 1819-ben a szombathelyi papnöveldében tanár,

1830-ban az Akadémia levelez tagja; 1835-ben egyetemi tanár és 1851-ben nagy-

váradi kanonok lett. Meghalt 1859-ben.

Szilassy nagy ismerje volt a keleti nyelveknek. Számos hittani, neveléstani

és bölcsészeti dolgozatai különféle folyóiratokbán jelentek meg. Legnevezetesebb

önálló munkái : Miként lehetne a nevelést hazánkban elmozdítani és mintegy nemzetiebbé

lenni? — A nevelés tudománya (1832). — Eresznerics élete (1872), — Az ember iránya,

— A lelki pásztorság tudománya. l'I/ilosophiai tanulmányok ( 856).
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Beél Fidél. Szül. 1807-ben, Székesfehérvárott. 1855—63-ban a kszegi benczés Fábián Ambrus,

háznak fnöke és a gimnázium igazgatója volt. Meghalt 1863.

írt számos tudományos, szépirodalmi és pedagógiai czikket. Nevezetesebb Bééi Fidél.

munkái : Költészeti képek (2 köt. 1837— 38.), Guzmics Izidor életrajza, Alapnézetek a

nevelés és leend nevel s tanítóról. Az Akadémiának levele/.tagja volt.

Fábián Ambrus. Szül. 1809. Bozzaiban. Irt erkölcsi elbeszéléseket és kath.

egyházi történeti kézikönyveket.

Huszár Károly. Szül. 1824. ápr. 23-án, Keszthelyen. Iskoláit Szombathelyen Huszár Károly,

és Tatán végezvén, székesfehérvári hittanár, majd püspöki széktartó és szentszéki

jegyz, püspöki titkár, 1892-ben pedig prépost.

Nagyon termékeny és jó, tollú pedagógiai író. Munkatársa a „Religió"-nak,
„Kath. Néplapénak, „Magyar Allam"-nak és a „Budapesti Hirlap"-nak. Irt peda-
gógiai értekezéseket, tankönyveket, erkölcsi és ifjúsági elbeszéléseket, egyházi
beszédeket, kath. ének- és imakönyveket, melyek közül az rangyal czím kilencz
kiadást ért. Önnálló munkáinak száma 42, melyek közül különösen az ifjúság és
nép számára írt hiterkölcsi elbeszélései nagyon jól találják el -a nép nyelvének
egyszer hangját.

Környei János. Szül. 1831. nov. 14-én, Mura-Petróczon. Tanult Kszegen és Környpi János.

Szombathelyen. Részt vett a szabadságharezban. 1850-ben Pesten az orvosi, majd
a jogi pályán próbált jövt alapítani, de ezeket félbehagyván, hírlapíró, majd
Fehérvárott tanár és 1861-ben városi fjegyz lett. 1862-ben az aradi Alföld ez.

politikai lapot szerkesztette, míg Eötvös a Képtanítók Lapja els szerkesztjének

hívta meg. 1869-ben tanfelügyelvé neveztetett ki. Meghalt Budán, 1870. ápr. 19.

Fmunkássága a pedagógiai irodalom terére esik. Nevezetesebbek számos
mvei közül: Tanügyi reformok 1861. A szív életébl 1867. Az iskola társadalmi
jelentségében 1868. A népiskolai törvény életbeléptetésének fontosabb tárgyairól. 1870.

Ezeken kívül sok tankönyvet is írt. Szépirodalmi mvei a „Családi Lapok" -ban
és Vachotnak „A nagy világ képekben" ez. lolyóiratában jelentek meg. A „Viszhang" -

nak, „Magyar Sajtó"-nak, „Magyar Néplap"-nak segédszerkesztje volt.

Németh Antal. Szül. Beiczen, 1838. jan. 17-én. Középiskolai tanulmányainak Németii Antal.

elvégzése után a tanári pályára lépett és 1864-ben a pozsonyi gimnázium rendes

tanára, 1878-ban a gyri tankerület figazgatója és mint ilyen, kir. tanácsos lett.

Irt magyarul és németül pedagógiai értekezéseket, tankönyveket, stb. Szerkesztje

volt a „Pozsonyvidéki Lapok"-nak. Önálló mvei : A pozsonyi elemi iskolák, Etiras

über unser Schulwesen, Socrates, Az érzelmek és azok nevelése, Iránydolgozalok társadalmi

kérdésekrl, Mikor remélhetjük népnévélésünk elmenetét. írt több szótárt és lefordította

németbl a „Kairói lázadás" ez. tört. elbeszélést.

Ebenspanger János. Szül. 1845. máj. 3. Kukméron. 1863—72-ig részint mint Ebenspanger

tanító, részint, mint nevel mködött. 1872-ben Németországban volt tanulmány-

úton ; innen visszatérve, 1877-ben a fels-lövi tanintézetek tanára, késbb igazga-

tója lett.

Ebenspanger a pedagógiai irodalom terén igen nagy munkásságot fejt ki

és annak minden irányát szolgálja. A Paedagógiai Pluta eh számára irta a Kehr
Károly, Luther, Wimmer és Weber életrajzát. Az összes hazai és külföldi pedagó-
giai folyóiratoknak, több vidéki és fvárosi lapnak állandó munkatársa. Azon-
kívül írt számos program -értekezést, költeményt és tankönyvet. Mint ethnografus
is jeles; a hienczeknek egyik legalaposabb ismerje, a melyrl számos megje-
lent tudományos dolgozata tanúskodik.

írt egy történeti beszélyt is a nép számára, Szeget szeggel czímen. Szerkesz-
tje az Ungarische Volksschule ez. lapnak 1879—80. és folytatásának, a magyar és
német nyelv Népiskola — YolkssrMle-n-dk 1889.

Megírta a „Magyarország Vármegyéi és Városai" III. kötetében Vasvármegye
hegy és vízrajzát és Fels-Löv ismertetését.

Frim Jakab. Szül. 1852. május 1-én Körmenden ; alapítója az els hülye- Frim Jakab,

nmel- és ápoló-intézetnek ; több röpiratot és tanulmányt irt a hülyék oktatásáról.

Frim Antal. Szül. 1855. Körmenden. Jó nev pedagógus, kinek különösen Frim Antal,

a siketnémák oktatása terén nagy érdemei vannak.

Kurz Sámuel. Szül. 1843-ban F.-Lövn. Nagy számú pedagógiai munkáiban Kurz Sámuel,

a külföldi szakfolyóiratokban a hazai tanügyet ismerteti. Legújabb mve : Wimmer
G.nek,a f.-lövi ev. lelkésznek életrajza. Budapest, 1895.

Magyarország Vármegyei és Varosai : Vasvárraegye. 47



Sii Tudomány és irodalom Vasvármegyéken.

Szép János.

Pnlotai-Purg-
staller József.

BÖLCSESZET ES ESZTÉTIKA.

Szép János. A múlt század végén

Szombathelyen a „ széptudományok ifjabbik

tanítója" volt. írt egy retorikát : „Notitia

artis oratoriae veteris et novae". írt elször

esztétikát magyar nyelven, 1794-ben, Szerda-

helyi „Imago aesthetices" czím latin mve
után, melyben igyekszik a szakkifejezések

magyarosítására.

Palotai Purgstáller József. Szül. 1807.

június 26-án. Kegyesrendi pap volt és tanár-

kodott, többek közt Váczon, Budán, majd

Kanizsán, hol igazgató lett, 1848-ban az

egyetemen a bölcseleti tanszékét nyerte el

és ugyanezen évben rendjének fnökévé
választatott. A forradalom után hazafias

-

sága miatt hivatalát, st szabadságát is el-

vesztette, 1858-ban rendje másodszor is f-

nökké választotta.

Kiválóiaga bölcsészetet mvelte. F-mvét, a Bölcsészettörténet-et az Akadémia
100 aranynyal jutalmazta és 1853-ban t rendes tagjává választotta. 1865-ben a

bécsi egyetemnek lett tiszteleti tagja.

Els bölcselet-tudományi értekezései a Frankenburg-féle „Életképek"-ben
láttak napvilágot. Az említett fmvén kívül nevezetesebb munkái még: Propy-
leumok a társasági filozófiához. 1843. Filozófiai propedeutika. 1851. Szépészet. 1852.

PALOTAI-rURGSTALLEU .IOZSKK

HITTUDOMÁNY.

Batthyány lg

nácz gróf.

Asbutli János.

V.'-llilSzl::

Ferencz

Batthyány Ignácz gróf. Szül. 1741. június 30-án, Német-Ujvárott. Tanult Nagy-

szombatban, Rómában ; 1780-ban erdélyi püspök és titkos tanácsos lett. Egész

életén át elmozdítója, pártfogója minden szép, nagy és nemes törekvésnek a

tudomány és irodalom terén. Erdélyben egy tudományos társaságot akart alapí-

tani, de ezen eszmérl Mártonfy József leheszélvén t, az erre szánt pénzen

Gyulafehérvárott gazdag könyvtárt, csillagvizsgálót és könyvnyomdát alapított.

Meghalt 1798. november 17-én.

Számos latin nyelven megjelent munkái közül a legnevezetesebbek : Leges

ecclesiasticae Hungáriáé, 1785. 3 kötet. A magvar egyháztörténet összefoglalása.

Acta et Scripta S. Gerardi, 1790., mely Szt.-Gellért hittudományi és filozófiai iratait

tárgyalja. Számos munkája kéziratban maradt.

Ásboth János. Szül. 1768. deczember 13-án, Nemes-Csoón. Tanulmányait

Sopronban és Göttingában végezte, hol 1791-ben „Commentatio de interpretatione

codicis sacri, ad communia omnes libros interpretandi principia revoeata" czím mvé-
vel emlékérmet nyert.

Több helyen tanároskodott, végre gróf Festetich György a keszthelyi Geor-
giconba, a gazdászati tudományok tanszékére hívta meg, mely intézetnek ké-
sbb igazgatója is lett. 1820-ban a raagy. udvari kamara, a bácsmegyei korona-
uradalmak kormányzójává nevezték ki Zomborba, hol 1823. június 19-én meghalt.
Tagja volt a stájerországi és göttingiai tudós társaságnak. írt sok alkalmi költe-

ményt, természettudományi, gazdászati és hittani értekezést latin és német nyelven.

Szaniszló Ferencz. Szül. 1792. augusztus 2-án, Szombathelyen. Tanulmányait

ugyanitt, Pesten és Bécsben végezte, hol magyar egyházi beszédei a legmagasabb

körökben is figyelmet keltettek. 1830-ban hittanár a pesti egyetemen, majd nagy-

váradi kanonok, nagyváradi püspök és bels titkos tanácsos. Meghalt 1869-ben

Bécsben.

Mvei : Doctrina Religionis Romano Catholicae in usum Acadaeinicae Juventutis,

1832. Megalapítója és 2 éven át szerkesztje volt az „Egyházi tudósítások" czím
folyóiratnak.
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Kollarich Joakim. Szül. 1720. Peresztszegen. Paulinus pap és író. írt teoló- KoilaricKJaaHm.

giai és történeti mveket. Legnevezetesebbek: Philothea, azaz ájtatos útra vezérl

(Nagy-Szombat 1764.) Ctpeléni Györgynek élete és halála 1770.

Ozoly Flórián. Szül. 1683. Szombathelyen. Ferenczrendi pap, 1724-ben a rend Ozoly Flórián,

kormánytanácsosa lett. Meghalt 1755. Budán. Mve : Jóreménységnek hajcskája-. (Buda

1743.) Ezenkívül két fordítása is van.

Xagy Benedek. Evang. tanító volt, szül. Kszegen. Munkája : Pázmány Péter Nagy Benedek.

pironsági. (Keresztúr, 1615.) polemikus m.

SZENCZY FERENCZ-

Márulli Miklós. Szül. Vepen. Teológiai író. Téli gyümölcsök czím alatt adta ki Mándli Miklós

hitszónoklatait. Meghalt 1SH7.

Szenczy Ferencz. Szül. 1800. szepl, 17. Szombathelyen, 1823-ban áldozó pap, szemzy Ferenc

majd a szombathelyi papnevelintézetben a dogmatika tanára, 1850-ben kanonok

5 nemsokára szombathelyi püspök lett.

Az irodalom terén figyelemre méltó eredménynyel dolgozott s tudós komoly-

sággal irt. a ..Beligió és Nevelés"-ben közölt czikkei és tanulmányai, különösen a

..Szombathelyi levelek", méltó feltnést keltettek. Egyházi beszédei is igen szépek.

TÖRTÉNELEM ÉS FÖLDRAJZ.

Hevenesi Gábor. Szül. 1656. Vasvármegyében. Iskoláit Sopronban és a kül- Hevenesi Gábor,

földön végezte és mint a Pázmáneum igazgatója halt meg Bécsben, 1715-ben.

Sok egyházi munkát írt. Az egyetemi könyvtárban rzik 128 kötetre men
ctklevél és emlékirat-gyjteményét, mely a hazai történetírás egyik legnevezetesebb

kútforrása.
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Batthyány Alajos
grói\

Batthyány
József gróf.

Batthyány
Vincze gróf.

Horváth Zsig
mond.

Orosz József.

HORVÁTH SÁNDOR P1USZ.

Horváth Sándor
Piusz.

Chernél Kálmán

Batthyány Alajos gróf. Szül. 1730.

1750-ben a jezsuita szerzetbe lépett, majd

katona lett és Mária Terézia idejében f-
asztalnoki méltóságot viselt. Meghalt 1818.

Irt magyar, német és latin munkákat :

„Ad amicam aurem autori operis hungaric1

cujus titulus. Magyar és Erdélyországnak rö-

vid ismerete."' 1790. „ Tausend und ein Irrthum
des Verfassers der ungarischen Irrthúmer."

1791.

Batthyányi József gróf. Bibornok, her-

czegprimás, szül. Rohonczon, 1727. Sok
latin munkát írt. Életrajzát 1. „Vasvármegye

jeles férfiai" között.

Batthyány Vincze gróf. Szül. 1772. Bels
titkos tanácsos, az udvari kamara alelnöke,

beutazta egész Európát és utazásait német

nyelven, természetes, vonzó eladásban

írta le. melyek késbb magyar fordításban

is megjelentek 1818-ban, Életrajza a „Ma-

gyarország Vármegyéi és Városai" II. kö-

tetéljen.

Horváth Zsigmond. Seül. Nagy-Köcs-

kön, 1782-ben. Sopronban, Jénában és

Weimarban végezte tanulmányait. 1804-ben Csöngón prédikátor, majd Zalavármegye

táblabírája és esperes lett. Meghalt Kvágó-Örsön 1845.

Különös szeretettel írt utazási munkákat ; azonkívül vannak pedagógiai ós

nyelvészeti munkái nagy számmal. Az Akadémia Tájszótárát sok balatonvidéki szóval

gazdagította. Mvei : Cooknak egy angol hajóskapitánynak a föld körül való utazása, (Né-

metbl Pest. 1810., Amerikának haszonnal való ismertetése. (Gyr, 1813.) Gróf Macart-

heynek Chinába tett követségbeli utazása. (Pest, 1818.) Mecrmannak utazása. Elmederít ó,

szívképz s charakter-festö történetek és adatok fzére. 2 köt. (Pest, 1840.) Népnevelési

és oktatási rendszer ez. kéziratban lév munkáját az Akadémia adta ki.

Orosz József. Szül. 1790-ben, Kszegen. Alaposan képzett, jó tollú író volt.

Résztvett a szabadságharezban, a melynek leveretése után menekülni volt kény-

telen ; így jutott Francziaországba, a hol oly nyomorral küzdött, hogy 1851-ben

Versaillesban agyonltte magát.

Leginkább mint hírlapíró mködött. 1837-ben alapította a híres „Hírnök* ez.

lapot Pozsonyban és ennek melléklapját a „Századunk" -at, melyben közölt elször
tudósításokat a megyei mozgalmakról. 1834-ben szerkeszté a Fillértár ez. ismeret-

terjeszt képes heti lapot Pozsonyban, 1836-ig. Mvei : Ungams gesetzgebender

Körper auf dem Reichstage zu Pressburg im Jahre 1830. (Lipcse 1831.) — Gróf Széchenyi

István mint iró. (Pozsony). Ezeken kívül van több, a pozsonyi országgylésekrl
szóló munkája van.

Horváth Sándor Piusz. Szül. 1819. f'ebr. 12-én, Szombathelyen. Kegyes rendi ál-

dozó-pap és tanár, 1885. óta a rendnek kormánysegédje és pénztárnoka. Kitn
szónok. Tanárkodása alatt Tatán és Temesvárott házfnök és igazgató, volt.

Számos költeményt és értekezést írt a „Religió"-b& és más lapokba, de tudo-
mányos munkálkodásának férdemét földrajzi mvei képezik, melyekkel geográfiai

irodalmunknak úttörje lett. irta els nagyobb földrajzi tankönyveinket. Munkái :

Magyarország ismertetése : I. Erdély fejedelemsége. II. Dalmáczía. III. Gácsország.
IV. Európai Törökország és V. Görögország rövid leírása 1847—48. Magyarország
és a hozzátartozó Szlavónország ismertetése. Pedagógiai és tört. czikkeket is írt.

Chernél Kálmán. Szül. 1822. ápr. G-án, Kszegen. Tanult Szombathelyen és Po-

zsonyban. Az ügyvédi vizsgát letévén, Sopronmegyének aljegyzje lett. Résztvett

a szabadságharezban, a mely után a történelmi és növénytani tanulmányokra
adta magát. Erdemeinek elismeréséül szülvárosa díszpolgárának választotta,

Alapító tagja volt a magy. történelmi társulatnak.

Mint író munkatársa volt minden nevezetesebb szépirodalmi, politikai és szak-

lapnak. A „Vasárnapi Újság" -mik 1863—84-ben történeti czikkeket írt. Azonkívül a
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külföldi és hazai természetrajzi és vadász-szak-

lapokat látta el közleményekkel. „Kszeg és Vidékéi-

ben megírta Visszaemlékezéseit 1848—49-re és Élet-

pályám történetét. (1886., 23. tárczaczik.)

Frnunkája : Kszeg sz. kir. város jelene és múltja.

(Szombathely 1878.), mely egyike a legjelesebb mo-
nográfiáknak. Kéziratban hagyta 5 kötetre terjed

. emlékiratait „Életpályám története" czimen.

Marczali Mihály. A hires történetíró atyja, szül. k ^L / MarczaH Mihály.

1824-ben Szalónakon. Felsbb tanulmányait a prá-

gai egyetemen végezvén, Marczaliban rabbinak

választották. 1889-ben halt meg.
Nevezetesebb munkái : Gyászbeszéd Széchenyi

fölött 1860. — Gyászbeszéd Deák Ferencz fölött 1876.
— Fegyvereink ellenségeink ellen, mely 1882-ben két

kiadást ért.

Péchy Imre. Szül. 1832. szept. 25-én, Nagy- chernel kálman. Péchy imre .

Kölkeden. 1872-ben az állami kataszteri térképé-

szeti osztálynak, késbb pedig az államnyomdának lett vezetje. Dombormv
térképei a párisi és velenczei földrajzi kiállításokon a legmagasabb kitüntetést nyer-

ték el, miért a párisi Académie National tagjául választotta.

Fáradhatatlan tevékenysége, sokoldalú szakavatottsága és kiváló mérzéke
az államnyomdát galvanoplasztikái, fotomechanikai, réz- és fénynyomdai reproduk-
czióinak pompás kivitele által nemcsak az ország*, hanem a külföldnek is egyik
legkiválóbb mintézetévé tette. Munkái : Budapest és környéke oro- és hidrográfiai

térképe. — A Balaton medrének és környékének dombormve, mely a kiállításon álta-

lános feltnést keltett.

Balogh Gyula. Szül. 1837. május 20-án, Halásziban. Tanult Pápán, Kszegen Balogh Gyula,

és Szombathelyen, hol már az irodalommal foglalkozott. A jogot Pesten hallgatta.

1863— 67-ig aljegyz, 1884-ben Vasvármegye al-levéltárosa lett, majd 1889-ben

flevéltárossá nevezték ki. E minségében nagy érdemeket szerzett a vármegye

és Szombathely városa levéltárának rendezése körül.

Balogh irodalmi munkássága igen sokoldalú s különösen történeti munkái

figyelemreméltók, a szétszórtan megjelent dolgozataiban foglalt adathalmaz pedig

valósággal megbecsülhetetlen. 1870-ben kiadta Költemények és 1879-ben Ujabb

költemények czím versgyjteményeit. Irodalmi munkásságának nagyságát legjob-

ban mutatják a következ adatok: Munkatársa volt a „Magyar Néplap "-nak,

Vas Gereben „Kétgarasos Ujság"-jának, Vajda János „Nó'i;i7a<jr"-jának, a „Pesti

Hölgydivatlap"-nak, Lauka „Ördög Napló"- jának, Kemény Zsigmond „Pesti Napló"

-

jának, Balázs Frigyes „Füles Bagoly" -árnik, az „1848" -nak, a „Fvárosi Lapok"--nak,

az „Ország Világ"-nak, a „Vasárnapi Ujság"-nak, a „Pesti Hirlap"-nak, stb.

Szerkesztette 1867— 1884-ig a „Vasmegyei Lapok"-at, 1880-ban rövid ideig a „Sop-

ronmegyei Közlöny "-t. Ezenkívül irt történelmi mveket, tárczákat, verseket és Heine

dalaiból is sokat fordított. A „Magyarország Vármegyéi és Városai" HL kötete

számára irta az rség részt.

Önálló nagyobb mvei : Clio szolgálatában. — Vasvármegye nemes családjai. —
Vasvármegye honvédsége. — Az 1809. évi insurrectio. — Vasmegye székházának tör-

ténete. — Vasvármegye, vázlat a monográfiához.

Kunc Adolf. Szül. Sálon, 1841. decz. 18-án. Iskoláit Keszthelyen és Szóm- Kunc Adolf,

bathelyen végezvén, tanár, majd igazgató lett. 1884-ben Szombathely orsz. kép-

viselje és a csornai premontrei rend prelátusa, 1893. óta a rend fhelynöke.

A tudomány, nevelés, irodalom és közügyek iránt mindenkor a legnagyobb áldo-

zatkészséget tanúsította. Szombathelyen 300,000 frttal uj fgimnáziumot és rend-

házat építtetett. Önálló mve : Szombathely monográfiája. (Szombathely 1880—94.)

Hüberth Károly. Szül. Kszegen, 1855. jun. 9-én. Tanulmányai végeztével K- Huberth Károly.

szegen a postahivatal fnöke, késbb Budapesten a fpostahivatal fnöke lett.

Két évig szerkesztette a „Posta-Közlöny" -t.

Nagyobb önálló munkája: A postaintézet Magyarországon, mely a postaintéz

meny fejldésének történetét adja ; úttör alapos munka.
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ifj. Reiszift Ede. W- &r- Rdszig Ede. Szül. 1873. Szombathelyen. Heraldikai, genealógiai és tör-

téneti tanulmányai a .,Turul u-ban, ..Történeti Tár"-ban és más folyóiratokban jelentek

meg; egyik szerkesztje a Magyarország Vármegyéi és Városai III., Vasvármegyét

tárgyaló kötetének, melybe a Vasvármegye története és a Vasvármegye nemes

cshída i czimíí részeket is irta.

Kovács S. János tanár megirta A könyvnyomtatás történeti- Yasmvgyében czímü

mvet. Van ezenkívül több értekezése.

Kovács S.

János.

Horváth Ker
János.

Káldv Ádám.

Gamauf Gott-

lieb Teofil.

Hurválli József.

(iotliáril Jen.

Gothárd Sándoi

TERMÉSZET-TUDOMÁNYOK.
Horváth Ker. János. Szül. Kszegen 1732. jul. 13-án. A nagy-szombati, budai,

késbb a pesti egyetemen a természettant és mechanikát adta el. 1790-ben a

göttingai tudományos társaság tagja lett. Meghalt 1799-ben. Számos természettudo-

mányi és mechanikai munkát írt.

Káldy Ádám. Szül. 1765. Kéthelyen.

Mint ágostai barát, majd világi pap mkö-
dött Ausztriában.

írt csillagászati és kozmogóniai érteke-

zéseket német nyelven. Legnagyobb mve :

TJnser Sonnensystem nach mathematiscli-physi-

kalischen und chemischen Grundsiitzen bear-

beitet. Bécs, 1820.

Gamauf Gottlieb Teophil. Szül. 1772.

jan. 13-án, Kszegen. A soproni ág. ev. egy-

ház lelkésze, majd esperes volt. Meghalt

1841. írt földrajzi, teológiai és természet-

tud, mveket német nj'elven.

Fmunkája : Erinnerung aus Lichten-

bergs Vorlesungen über Erzlebens Anfangs-
griinde der Naiurlehre. Bécs, Trieszt, 1808—14.

Horváth József. Szül. 1794. febr. 1-én,

Lukácsházán. Elbb kegyesrendi pap volt,

késbb bölcsészet-tudor lett és szépiroda-

lommal foglalkozott, majd az orvosi pályára

lépett és Pesten és Kszegen orvosi gya-

korlatot folytatván, 1829-ben Hontvármegye

forvosává nevezték ki. Meghalt 1849. máj. 13.

Nagy érdemeket szerzett számos gyó-
gyászati m fordításával, melyek közül leg-

nevezetesebb Plinius természettudományi en-

/ Jtr cyclopediájának fordítása, melybl 20 könyvet
elvégzett. Nagy szolgálatot tett az orvosi

mszavak és tájszók gyjtése által is. Az
akadémia rendes tagja volt.

Herényi Gothárd Jen. Szül. 1857.

Serényben. Iskoláit Szombathelyen és Bécs-

ben végezte. Kiváló csillagász, kinek külö-

nösen az üstökösök szpektroszkópiai vizsgálata körül nagy érdemei vannak és

tudományos fotográfiáival feltnést keltett a külföldön is. Érdemei elismeréséül a

Royal Astronomical Society és a magvai- tudományos akadémia tagjául választotta.

Tudományos értekezései a hazai és külföldi: (német, angol olasz, amerikai
stb.) szaklapokban jelentek meg. Értekezéseinek száma igen nagy, ezek közül
fejsoroljuk a következket: Astrophisikai megfiggtlések a herényi observatoriumban.

(Értekezések a mathem. tud. körébl 1882., 1883., 1884., 1890.) -- Egy uj spektros-

kop, 1883. — Az ujabbkori csillagászat módszerei és megfigydés módjai, 1880. — A
fotográfia. -- Spektralfotográfiai tanulmányok, 1891. — Nova ' Aurigae spektruma.
1892. stb.

Herényi Gothárd Sándor. Szül. 1859. Herényben. Tanulmányait Szombathe-

lyen, Pesten és Bécsben végezte. Kezdetben is a bátyja herényi observató-

riumábau csillagászattal foglalkozott, de késbb a gazdászati pályára lépett és

mint gyakorlati mezgazda és mezgazdasági író szerzett magának nevet.

KUNf ADOLF.
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Nevezetesebb csillagászati munkája : Adatok Jupiter és Mars bolygók phisiká-

jához, 1884.

Számos gazdászati mvei közül jelentékenyebbek : Néhány cultivator ismer-

tetése, stb. Szombathely, 1885. — A sorvetgépek bírálatának elvei, 1887 . — Cséplgépek
és azok kezelése, 1888. — Takarmányrépa, 1890. — A mtrágyák alkalmazása, 1893. — A
városi hulladékok értékesítése, 1891. — Szerkeszti & „Vasvármegyei Gazdasági egyesület

Értesítje" -t és a „Magyar Gazdák Lapja" -t.

Lóky Béla, matematikus és tizikus, született Egyházas-Terestyénben 1872. febr. Lóky Béla.

3-án. A kegyes tanítórendbe lépett, 1896-ban tanári oklevelet nyert és 1895-tl a

kolozsvári r. k. fgimnázium tanára.

Irt számos értekezést, melyek közül nevezetesebbek : A quadratikus alakok

általános elmélete az orthogonalis substitutiókkal kapcsolatban. — A fudktionál-deter-

mmánsok elmélete és alkalmazása. — Az électromos potenliál mérésére használt electro-

méretek és mérési módszerek, különös tekintettel a quadranselektrométerekre. — .1

log (x+y) funktlóban tartalmazott sebességi potentialissal bíró leketséges incompressibüis

folyadékmozgdsról. — A négy adott síkot érint gömbök sugarai és a köztük fennálló

metrikus rélatiók.

TERMÉSZETRAJZ.

Clusius Károly. (Charle de l'Écluse.) A XVI. század legnagyobb fvésze. II. ciusius Károly.

Miksa császár Bécsbe hívta, a bol több magyar fúrral és tudóssal, köztük Beytbe

Istvánnal és Batthyány Boldizsár gróffal, ismerkedett meg. Az utóbbi fúr Magyar-

országba hívta t és Clusius, a meghívásnak engedve, gyakran volt Német-Ujvárott

a Batthyány grófok szívesen látott vendége.

Munkássága ránk nézve rendkívül érdekes és fontos, mert ismerteti a

tudományos Európa eltt legelször hazánk növényeit a következ mvekben :

,.Stirpium nomenclator Pannonicus" és „Rariorum aliquot otirpium per Pannoniam"
1584. E munka 500- nál több magyar növényt ismertet. „ Rariorum plantarum história",

mve els a mely a hazánkban található mérges és ehet gombákról szól.

Beythe András. Szül. 1564. Sárvárott. Batthyány Ferencz gróf nevelje, majd Beythe András,

udvari papja volt Német-Ujvárott.

Munkája : Fives könüv, fíveknek és fáknac nevökröl, természetökrl és hasznokrúl.

Német- Újvár, 1595. — 270 növénynek nem természetrajzi leírását adja, hanem in-

kább orvosi hatásukat és alkalmazási módjukat ismerteti.

Beythe István. Szül. 1532. Német-Ujvárott. 1565-ben Sárvárott tanár, 1574-ben Beythe István.

Sopronvárott magyar pap volt. Calvin vallásáról az ágostaira térvén, 1582-ben

Batthyány Boldizsár udvari papja, 1585-ben pedig szuperintendens lett. Miután

ellenfelei sok kellemetlenséget okoztak neki, 1595-ben lemondott a püspökségrl.

Meghalt 1612. máj. 3-án.

Nagyon sok egyházi munkát írt, de legtöbb érdemet a magyar növényszavak
és nevek gyjtése által szerzett. Clusiusnak magyarországi utazásaiban nagy
segítségére volt és annak Stirpium nomenclator Pannonicus czím munkáját magyar
szöveggel kiadta. E munka a magyar növénytan els próbája és 300 növényfajt
ismertet.

A protestantizmusnak is egyik úttörje volt hazánkban. Nevezetesebb teológiai

mvei: Kátéja, Agendája, Postillája (1584.) Confessio fidei ez. mve stb.

Dr. Waisbecker Antal, Vasvármegye tb. forvosa és nyg. járásorvos, jeles Dr
- Waisbeeker

botanikus és flórista, született Kszegen 1835. január 29. Egyetemi tanulmányait

Bécsben végezte, ahol 1858-ban orvostudori oklevelet szerzett. 1861-ben Kszeg
városa tiszti orvosává választotta, mely állást 1871-ig viselte ; ekkor a vármegye

tiszteletbeli forvosává és a kszegi járás orvosává neveztetett ki ; utóbbi állást

1894-ig viselte.

Szorgalmasan kutatta Kszeg vidékének flóráját; 1882-ben kiadta ,Kszeg
és vidékének edényes növényei" czím munkáját; 1891-ben ennek második javított

és bvített kiadásában, támaszkodva dr. Borbás Vinczének 1887-ben megjelent
„Vasmegye növénytani földrajza és flórája" czím munkájára, kimeríten ismer-

tette „Kszeg vidékének flóráját", összesen 2098 növényfajt sorolván fel, melyek
közül 510 Kszeg vidékére nézve, st ezek közül 421 egész Vasvármegye flórájára

nézve is uj növény. Kisebb florisztikai közleményei a „Természettudományi Közlönyé-

ben és az Oesterreichische Botanische Ze'rtschrift" -ban jelentek meg.
Számos uj, eddig teljesen ismeretlen növényalakot is talált, melyeket részint

más szakférfiak hozzájárulásával, részint maga el is nevezett, igy : Carex Fritschii

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. 48
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Waisb., Viola commutata Waisb., A
T
iola tristicha Waisb., Potentilla Ginsiensis

Waisb., Rubus Borbasiellus Waisb., Rubus richothecus Waisb., Rubus Rtensis

Waisb., Rubus lasiaxou Borb. et Waisb., Rubus porphyropetalus Borb. et Waisb.,
Mentha Steffeciana Borb. et Waisb., Mentha globifera Waisb. et Borb., stb.

Dr. Waisbecker ezenkívül munkatársa a Kerner-féle nagy Flóra austrorhun-
yarira exsiccata-nak, melyben több általa, felállított uj növényfajt közölt eredeti szá-

rított példányokban.

Chernél István. Szül. 1865. máj. 31. Kszegen. Jogi tanulmányait a budapesti

egyetemen végezte, de, mivel már gyermekkorától fogva nagy hajlama volt a

természetvizsgálatra, a jogi pályát csakhamar odahagyta és teljesen a természet-

búvárlatra, különösen a madarak életének, sajátságainak stb. tanulmányozására

adta magát.

Az irodalomban elször a „ Vadászlap "-ban lépett fel 1881-ben és azóta számos
folyóiratnak és több hazai és külföldi szaklapnak munkatársa. Az ezekben meg-
jelent czikkei közül nevezetesebb a „Magyar könyvszemlédben megjelent : A
magyar ornitliologia bibliográfiája 1655—1888-ig. A II. nemzetközi ornith. kongresszus
magyar bizottságának volt ftitkárja.

A fert és velenczei tavak madárfaunájának kutatása alatt szerzett 250 drbol
számláló gyjteményét a Nemzeti múzeumnak ajándékozta. Az azóta szerzett,

különösen Magyarországból való madárgyüjteménye 1500 drbot tesz. A „Magyar-
ország Vármegyéi és Városai" III. kötetének ornitológiai fejezetét is irta.

A második nemzetközi ornith. kongresszus vitán Hermán Ottó által alapított

„Magyar ornith. központinak tevékeny munkása s ez intézet levelez tagja, a

madárvándorlás állandó megfigyelje. Számos czikket irt ennek ..Aquila" ez. közlö-
nyébe s megvetette az elbbi intézetben a „Magyar madarak gyomor- és begy-
tartalom gyjteményét", mely 1000-nél több madár táplálkozási viszonyaira s igy
gazdasági jelentségére vet világot. Ez a gyjtés annak a munkálatnak kifolyása,

melylyel 1897. elején a földmivelésügyi miniszter megbízta, t. i. az ornith. központ
kiadásában megjelen nagyszabású ..Magyarország madarai, különös tekintettel hasznos
és káros voltukra" czímü, színes táblákkal gazdagon ellátott nagyszabású m.

RE ü ESZET.

1 ,akner Endre.

íiipn.

Lakner Endre. Szül. 1842. okt. 12. Szombathelyen. Meghalt 1872. Elszeretet-

tel foglalkozott a. régészettel és az „Archeológiai Ertesítö"-be sok Vasmegyét érdekl

értekezést írt.

Kárpáti Kel- Kárpáti Kelemen. Szül. 1859. aug. 4. Rába- Szt-Mártonban. Tanulmányait

Szombathelyen, a teológiát Gyrött és a budapesti tud. egyetemen végezte.

Ugyanitt 1887-ben a classica-philologiából tanári vizsgálatot tett. 1883 óta tanár a

szombathelyi kir. kath. fgimnáziumban.

Irodalmi mködését jelzik a helyi lapokban közzétett czikkei ; régészeti

tanulmányokat, ismertetéseket közölt az „Archeológiai Értesít" számaiban és a Vas-
megyei régészeti egylet „Évkönyvei" -ben, mely utóbbiakat, mint az egylet titkára,

hét év óta szerkeszti.

Részt vett 1893-ban a magyar tanárok görögországi útjában, és irta a

„Görögföldön" czím mben az „Olympia múltja és jelene" tanulmányt. Megírta
„A szombathelyi r. kath. fgimnázium történetét 1772—1893." és ..Szombathely rend. tan.

város monografiájá H-nak II. részét, valamint a „Magyarország Vármegyéi és Városai"

III. kötetében Szombathely város leírását és Vasvármegye skorát.

JOG TUDOM A N V.

Nádasdy Ferenci Nádasdy Ferencz gróf. 1633-ban Vasmegye fispánja, 1684-ben országbíró.

1658-ban kiadott egy magyar törvénygyjteményt, azonkívül írt egy munkát : Mauso-

leum Pot. Rcgum. Hung. 1664-ben.

Sztrokay Antal. Sztrokay Antal. Szül. 1780. decz. 20. Salfán. Iskoláit Sopronban és Pesten

végezte. Baján, majd Pesten ügyvédeskedett. Meghalt 1850. jul. 9.

Mint szépíró fordításai által nevezetes. Lefordította Lucanus Pharsaliáját stb.

Legnagyobb érdemei azonban a jogtudományi irodalom terén vannak. Zsidó j<>y

ez. munkája nagy becsének elismeréséül az Akadémia, rendes tagnak választotta.

Hálájának jeléül a Sztrokay-féle alapítványt létesítette. Részt vett a törvénytudo-

mányi szótár szerkesztésében is.
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Horváth, Boldizsár életrajzát más helyen közöljük. Mélv érzelm bölcseleti Horváth Boldi-
° "

'/sár.

költeményei és_elbeszéléseiajRí,

é,e7o-beii jelentek meg' 1839—41-ben, késbb a Vasár-

napi Ujság-ban ós a Magyar Szalon-ba.n.

Kiváló jogi munkáinak száma nagy; gyönyör vezérczikkei pedig mindig
keresett és a legolvasottabb dolgozatai voltak a hatvanas évek lapjainak.

Mint szónoknak beszédeit mvészi forma, praktikus felfogás és mégis a
mindennapiasságon felülemelked ideális eszmemenet, magyaros gondolkodás és
nyelv jellemzik.

Bezerédj László. Szül. 1815-ben. A kszegi és rumi kerület orsz. képviselje rse^wij László,

volt; meghalt 1871.

Jeles publiczista és szónok. írt leveleket, könyvismertetéseket a Társalkoáó-b&,
a Budapesti Szemlé-be és a Gazdasági Lapok-ba. Munkája: Értekezés az oldalágú ro-

konok örökösödésérl régibb törvényeink szerint. Pest, 1834., magyar és latin nyelven.

Szabó Miklós életrajzi adatait más helyen hozzuk. A jogi irodalom terén élénk Szabó Miklós,

munkásságot fejtett ki értekezéseivel, czikkeivel. Mint kodifikátor a büntet-per-

rendtartás megalkotásában szerzett érdemeket.

Székely Ferencz. Szül. Szombathelyen, 1842. márcz. 11-én. Jogi tanulmányait Székely Ferencz.

Pesten végezte s 1867-ben belépett az igazságügyminíszteriumba; 1871-ben f-
ügyész-helyettes. 1890-ben curiai biró lett. Mint kiváló jogi iró ismeretes ; czikke

a Pesti Napló-ban és a jogi lapokban jelentek meg.

Önálló mvei: „A kir. fügyészségek területi szétosztásának tervezete". -- „A
maros-vásárhelyi kir. fügyészség felügyelete alá tartozó fogházak 1872—86-iki álla-

potairól."

Somogyi József. Szül. 1860. márcz. 20. Szombathelyen. Tanulmányait elvé- somogyi .lózser.

gezvén, vármegyei szolgálatba lépett és 1896-ban árvaszéki ülnök lett. írt számos

jogtudományi értekezést, munkatársa volt a nyolczvanas években a Magyarország

és a Xagy világ-n&k és több más fvárosi és vidéki lapban jelentek meg tle tárcza-

czikkek és elbeszélések. 1885-ben szerkesztje volt a Dunántúl-nak.

Önálló mvei: A jogfolytonosság eszméje és a jog fejldése, Szombathely 1889.
— A közigazgatási bíráskodás alapelvei, Szombathely 1889. — A gyámsági jog termé-

szete. 1891. Szépirodalmi és történeti mvek : Áldozatok. Elbeszélések, Szombathely,
1892. — Trenk Frigyes kalandos élete. Budapest, 1896. A „Magyarország vármegyéi
és városai" III. kötetében Vasvármegye és Szombathely közigazgatását irta meg.

ORVOSI TUDOMÁNY.
Heisler György. Gyakorló orvos Szombathelyen, 1791-ben. Munkája : Mi jobb, Heisier György.

a természetes, vagy a mesterséges himlözés ? Pozsony.

Giber Ede. Szül. 1840. Körmenden. A kolozsvári orvosi egyetem tanára volt- üiber Ede.

Meghalt 1891. A brbetegségekben külföldön is elismert kiváló szaktekintély volt'

Orvostudományi mveinek száma nagy.

IDEGEN ÍRÓK.

Nem Vasvármegyében született, de Vasvári-negyében élt ós mkö-
dött írók :

Rómer Flris Ferencz archeológus, nagyváradi apátkanonok, az Akadémia Rómer Fióris.

tagja. 1815-ben Kszegen volt tanár. Vasmegyei kutatásainak eredménye számos
czikk a szaklapokban.

hipp Vilmos Rómer Flórissal együtt kutatta Szombathely régi római emlé- Lipp Vilmos

keit. Kutatásai közben egy népvándorlási temett talált, melyrl tanulmányt írt.

Vasvármegyére vonatkozó mvei : Attila és a népvándorlás, Az ötvös mipar Pan-
nóniában.

Inkey Béla. Számos geológiai dolgozatot írt, fleg a Dunántúl és Vasvármegye inkeyBéla.

geológiájáról s a „Magyarország Vármegyéi és Városai" III. kötete számára meg-
írta Vasvármegye geológiáját. 1885. óta az Akadémia levelez tagja.

Hollós// Juszt in ián. Penczés pap, 1874. óta dömölki apát. Elszeretettel fog- Hollósy Juszti-

lalkozott a csillagászattal. Mvei közül legnevezetesebbek : Népszer csillagászat.
" ian -

1864. az Akadémia által jutalmazott pályam. — A távcsk történetmének vázlata

1864— 65. A naprendszer égi testeinek legsiebb fejldésérl 1874'.

Barabás György sárvári igazgató-tanító, Vasmegye közoktatásügyének és a Barabás György.

népnevelésnek egyik Legszorgalmasabb munkása. A pedagógiai szaklapokban szá-
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Szcs László.

Laszczik Ber-
nárd.

Villányi Sza-
niszló.

Borbás Vincze

Jablonowsky
József.

mos czikke jelent meg. 1880-ban „Tanügyi Közlöny" czímmel Szombathelyen lapot
indított, melynek szerkesztje volt. Önálló mvei : Földrajz a didaktika elvei sze-

rint 1885., — Yasmegye földrajza 1884—96:
Szcs László senyeházi evang. lelkész a „Vasvármegye" és a „Dunántúli

Protestáns lap" munkatársa, megírta a senyeházi ev. ref. egyház történeiét és kiadta
az rség történetére vonatkozó adatokat.

Laszczik Bemard, szent-gotthárdi perjel megírta a szent-gotthárdi apátság tör-

ténetét önálló munkában s a „Magyarország Vármegyéi és Városai" III. kötetében is.

Villányi Szaniszló szent-benedek-rendi pap, tanár, a dömölki apátság történetit

ii'ta meg a Szent-Benedek-rendrl megjelent nagy munkában s a „Magyarország
Vármegyéi és Városai" III. kötetében.

Borbás Vincze egyetemi m. tanár, Vasvármegye flórájának tanulmányozása körül
szerzett nagy érdemeket s 1887-ben ezeknek eredményekép Vasvármegye növénytani
földrajza és flórája czím mvét adta ki. A „Magyarország Vármegyéi és Városai"
számára irta meg Vasvármegye flóráját.

Jablonowsky József tanár, a m. kh\ rovartani állomás igazgatója, hosszabb
idt töltött a megyében s annak zoológiai viszonyairól több tanulmányt tett közzé,
valamint a „Magyarország Vármegyéi és Városai" III. kötete számára megirta
Vasvármegye zoológiáját.

HÍRLAPOK.

Ilirlil i" ik - Vasvármegyében a könyvnyomtatással együtt kezddik és fejldik a
hírlapirodalom és a magyar hírlapirás kezdetei is Vasvármegyébe nyúlnak
vissza. Manlius János monyorokeréki nyomdájából került ki egyike az els
magyarországi röpíveknek, ,,Newe Zeitung aus Ungern" ezimmel 1587-ben.
A másik 1593-ban jelent meg ugyancsak Manlius sajtójában ..Newe Zeitung

Vnd Wundergeschiecht" stb. czím alatt. A nyomdászattal lépést tart a hír-

lapirodalom, és így újságot Vasvármegyében ismét csak akkor találunk,

midn a könyvnyomtatás is uj lendületnek indul.

1867-ben indul meg Szombathelyen Balogh Gyula szerkesztésében a „Vas-

megyei Lapok" ez. társadalmi hetilap, mely 1882. óta mint politikai, szabadelv-

párti újság, hetenkint kétszer jelent meg. Szerkeszti voltak 1884—92-ig Berta-

lanffy József, a mikor Éhen Gyula vette át a lap vezetését ; 1893 óta ismét

Bertalanffy szerkesztette s 1895-ben a „Vasvármegyé^-vel egyesült.

A „Vasmegyei Hirdet" vegyes tartalmú hetilap, 1872. deczember 1-én kelet-

kezett. Szerkesztette és kiadta magyar-német szöveggel Seiler Henrik. Megsznt
már a 3. számnál.

Ennek folytatása volt a „ Vasmegyei Figyel" vegyes tartalmú hetilap, melyet

elbb Rúzsa Kálmán, majd Stirling és késbb Práger József szerkesztettek. Megin-

dult 1873-ban. Négy évfolyamot élt.

Helyébe lépett a „Vasmegyei Közlöny", mely Lipp Vilmos szerkesztése alatt

keletkezett 1877. január 1-én. Késbb Török Ern szerkesztette. Fennállott 1887-ig.

Nagyon rövid ideig élt a Horváth Gyula szerkesztésében 1875-ben meg-
jelent „Vas" czím hetilap is.

E lapok mellett hosszabb vagy rövidebb ideig fennállottak még : „Eisen-

burger Nachrichten" közgazdasági és társadalmi hetilap, melyet 5 évi fennállása

alatt Práger József, Roder Adolf és Seiler Henrik szerkesztettek. Az „Anzeiger", a

„Jenseits der Donau", a „Tanügyi Értesít", a „Vasvármegyei Tanügy" és a „Szom-

bathelyi Lapok", melyek már mind megszntek.
1878-ban indított meg Horváth Gyula „Zuhany" czímen egy élczlapot, mely

2 évig állott fenn.

Ennek megsznte után 3 évvel, 1883-ban próbálkozott Rúzsa Kálmán a „Herkó

Páter" élczlappal, de ez is néhány hónap múlva megsznt.

Legtovább tartotta fenn magát az 1882-ben Kun Samu szerkesztésében meg-'

indult „Torma" élezlap, mely 10 évig állott fenn.

Jelenleg a megyében a következ hírlapok léteznek

:

A „Dunántúl" ez. hetilap, melyet 1882-ben Rúzsa Kálmán és Politzer Zsigmond

alapítottak függetlenségi párti programmal. Késbbi szerkesztésében résztvettek

:

Sarkadi Elemér, Somogyi József, Altai Henrik, Kváry-Kaffehr Béla, dr. Köles-
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völgyi J., Seress Imre, dr. Baracs Henrik, ifj. Pázmándy Dénes, Geszner Henrik.

Jelenlegi szerkesztje és kiadója Gábriel József.

E lappal egy idben keletkezett a szintén függetlenségi párti „Volksfreund"

ez. német hetilap, Sarkadi Elemér szerkesztése alatt, kitl Marcziányi György,

majd Magyar Ármin kezébe ment át. 1887. óta Gábriel József szerkeszti.

Az 1889-ben „Vasvár-megye" czímmel megindult szabadelv politikai, társa-

dalmi és közgazdasági hetilapnak szerkesztje kezdettl fogva Kváry-Kaffehr Béla.

1896-ban indult meg a „Szombathelyi Újság", szerkesztje Császár József.

1897-ben „Eisenburg" czim alatt Kváry-Kaffehr Béla és Füredi Mór német-

nyelv, szabadelv lapot inditott.

Az „Egyesületi Értesít", gazdasági havilap, mely a Vasvármegyei gazdasági

egylet közlönye. Keletkezett 1879-ben Bertha György és dr. Stirling József szer-

kesztésében. Jelenlegi szerkeszti : Gotthard Sándor és Röszler Károly.

A szombathelyi kerékpáros egyesületek közlönye, a „Magyar Kerékpáros",

1893-ban indult meg dr. Korchmáros Kálmán és dr. Huszár Pál szerkesztésében.

Megjelen havonkint kétszer.

Egerváry Gyula, az Országos vadász-egylet titkára, szerkeszti a „Verseny-

Lap" -ot.

A „Vasmegyei Tüzrendészeti Közlöny", havi lap, melyet Bezcrédj Adorján és

Barabás István szerkesztenek.

A felsorolt hírlapok mind Szombathelyen jelennek meg.
Ezeken kívül a következ hírlapok adatnak még ki a megye területén :

„Günser Anzeiger" , megindult 1873-ban Kszegen, Feigl Frigyes kiadásában

és szerkesztése alatt.

„Kszeg és Vidéke" ez. hetilap 1881-ben keletkezett és a Leitner-féle nyomdá-
ban jelent meg Ribiczey Aladár szerkesztésében. Jelenleg Wittinger Antal szerkeszti.

A „Günser Zeitung" megindult 1882-ben. Szerkesztje Feigl Gyula.

„Muraszombat és Vidéke", melyet Wilfinger Károly szerkeszt.

Fels-Erön Schodisch Károly szerkeszti az „Oberwarther Sonntags-Zeitung"-o{.

Körmenden Fülöp József és Bábái Zsigmond szerkesztése alatt jelenik meg a

„Rábavidék".

Szent-Gotthárdon Halmi Gyula szerkeszti a „Szentgotthárd" -ot.

KÖNYVTÁRAK.

A Batthyány grófokról nem csak azt tudjuk, hogy nagy pártfogói
voltak az íróknak és tudósoknak, hanem Batthyány Boldizsárról felfegyezték
azt is, hogy volt egyike az els magyar könyvgyjtknek.

Tényleg Vasvármegye legrégibb és legnevezetesebb könyvgyjteménye, a Nyiivaims

német -újvári Ferenczrendi zárda könyvtára, Batthány Boldizsár hagyatékából keletke- könyvtárak.

zett. E könyvtár 1664-ben alapíttatott és 4349 német, olasz, angol és horvát nyel-
ven írt kötetet tartalmaz. 34 darab igen becses kézirata közül legfontosabb egy
1470-bl származó 384 level codex, mely közönségesen Német-ujvári Glosszák név
alatt ismeretes. Kiváltképen becsessé teszi e glosszákat az a körülmény, hogy
nemcsak egyes szavakat, hanem gyakran egész magyar mondatokai találunk
benne, melyek régi magyar nyelvünk ismeretére sok fontos adatot tartottak fenn.

A régiségre második, de a szombathelyi könyvtárak között az els helyet
foglalja a szombathelyi szt. Ferenczrendiek könyvtára, mely 1633-ban keletkezett.
Tartalmaz 2118 kötetet, melyek között 24 régi magyar könyv, 1 incunabulum és
9 kötet kézirat van.

A Domokos-rendiek szombathelyi könyvtára 1638-ban alapíttatott ; 2050 mvet
tartalmaz 4000 kötetben, közöttük 10 régi magyar könyvet.

A szt.-gotthárdi apátság könyvtára 1740-ben keletkezett; a benne található
munkák száma 19,310 m, Összesen 50,000 kötet.

A szombathelyi székesegyházi papnövelde könyvtára 4700 miiben, 11,200 kötetet
számlál. E könyvtárnak díszét képezik 60 drb XV. századbeli snyomtatványon
és 15 drb codexen kívül, Faludynak és Rajnisnak több kézirata.

A püspöki könyvtárnak Herzán Ferencz vetette meg alapját, a kinek gyönyör
kötés könyvei valóságos remekei a. könyvdíszítésnek. Tartalmaz 9000 kötetet és
500 füzetet, közöttük 34 drb XV., XVI. századbeli idegen, 5 drb magyar nyelv
snyomtatványt, 5 kötet kéziratot, 25 kötet térképet.
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Társulati

könyvtárat

Magán-kürvj
tárak

A szombathelyi premontrei tanári kar könyvtára 11,500 kötetbl és 1600 füzét-

bi álló gyjtemény. 18 snyomtatványt is tartalmaz.

A városi közkönyvtár 3500 kötetet számlál.

A szombathelyi fgimnáziumi könyvtár 1200 kötetet tartalmaz.

A nemes- dömölki kemenesaljai esperesig könyvtára Kis-Czellben, mely 1742-ben
keletkezett, 660 drbot számlál.

Kszeg város könyvtára a levéltárral együtt kapcsolatban 1810-ben létesült.

Tartalma 4300 drbban több incunabulum, 200 kézirat. 10 térkép.

A fels-lövi ev ref. gimnázium tanári könyvtára 8000 kötetet tartalmaz.

A szt.-Benedekrend könyvtára Kszegen 6000 kötetet számlál, melyek között

egy snyomtatvány van. Ez Tren Krónikája, mely 1488-ban Augsburgban Feger
Theobald által nyomatott. A krónikához Rogerius mester „Carmen miserabile"

czím mve van csatolva. Van ezenkivül 200 kézirat és 10 térkép.

A lékai plébánia könyvtárában 474 drb könyv található.

A rohouczi községi könyvtár 1164, túlnyomólag német mvet tartalmaz.

Könyvtárai vannak még a következ társulatoknak :

Felsö-eöri olvasó-egylet 763, csöngei ev. olvasó-egylet 2557, sárvári olvasókör 100,

meszlényi olvasókör 120, his-czelli olvasókör 583, jánosházi Berzsenyi kör 294, jános-

házi társaskör 294, jánosházi polgári kör 250, bobai olvasókör 920, vépi olvasó-

egylet 100, szent-gotthárdi olvasókör 500 drb.

Yasvármegyében magánkönyvtárak is aránylag elég szép számmal vannak.
Legels sorban említést érdemel a Batthyány-Strattman herczeg hitbizományi

köny vtár, Körmenden, mely 6400 drbot tartalmaz. Ezek között 225 drb incunabulum
és 50 kötet kézirat van.

Nemes Ferencz könyvtára Körmenden, 3658 drb, 20 kötet kézirat, 85 térkép,

40 rézmetszet.

Chernél Kálmán könyvtára Kszegen, 3000 drb.

Bthy István könyvtára Szombathelyen, 1800 drb., 2 kötet kézirat, 8 drb. XVI.
századbeli könyv.

Gotthard Sándor és Jen könyvtára Herényben, 1300 drb.

Ivkey-féle könyvtár Kszegen, 1200 drb.

A vasvármegyei magán- és közkönyvtárakban 100,300 darab található, mely
számból a 34 közkönyvtárra 80,000 drb esik.
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SZÍNHÁZ ES ZENE VAÖVÁRMEÍÍ VÉBEN.

XVII. század közepe óta Vasvármegyében letelepedett

jezsuita-renddel az iskolai színi eladások divatja is be-

vonult a vármegye falai közé. Biztos adataink vannak
arra nézve, hogy a szombathelyi és kszegi jezsuita a fis-

kolák ifjúsága már a XVIII. század elején adott el iskolai

drámákat, még pedig nemcsak, mint rendesen szokás volt, latjn i^oiai drámák,

és magyar, hanem néha német, st franczia nyelven is. Meg-
említésre méltó, hogy ezen eladásra került drámák között az egyik hexa-

meterekben van írva, a mi eléggé jellemz az akkori iskolai drámák szer-

zinek a drámáról alkotott fogalmára nézve. A vármegye szülöttei, Kunit

s

és Fáludi, maguk is irtak ilyen iskolai drámákat.

Mig azonban nálunk csak a nevelésnek egy segédeszközeként, az isko-

lákban szerepelt és fejldött a dráma, azalatt a külföldön már a múlt század

közepén magas fokon állott a színmvészet és a nagyobb európai városokban

gyakran megfordult furaink megkedvelvén ezen mvészetet, magyarországi

kastélyaikban színpadokat állítottak fel, a melyek számára azután olasz és

német színtársulatokat szerzdtettek, hogy otthon is élvezhessék eladá-

saikat, így tudjuk, hogy Batthyány gróf 1788-ban, rohonczi kastélyában Rohonczi szm-

építtetett színházat, melyben egy olasz színtársulat hosszabb idn át mulat-

tatta a meghívott fúri közönségét az akkor divatos komoly és víg operák

eladásával. A Batthyányak körmendi kastélyában szintén volt teljesen fel- K5rm
<;
n

;

szerelt színház, a melyben több külföldi színtársulat játszott.

Az els nyilvános színi eladás a megvében Szombathelven tartatott eis nyilvános
^ ° - J szim eladás.

1813-ban, a midn, az ezen évben árvíz által sújtott lakosság felsegélve-

zésére, egy bizonyos Straule Fülöp tánczvigalommal egybekötött komédiát

rendezett. E komédia valószínleg csak mkedveli eladás volt.

1818-ban egy kóbor színésztársaság ütötte fel Szombathelyen tanyáját

és több napon át tartott a Szarvas vendéglben eladásokat, a melyek azon-

ban inkább lehettek bvészi mutatványok, mint drámák.
Ezen idben azonban már a hivatott magyar színészek tábora is meg-

szaporodott és 8—10 kisebb-nagyobb társulal járta be az országot, majd itt,

majd ott ütve tel rövidebb vagy hosszabb idre Thalia sátorát. Ezeknek egyik

Legjobbika voll az Erdélyországi énekes-társaság, a mely 1819-ben Kilényi

Dávid vezetése alatt jött Szombathelyre, hol a Szarvas vendégl nagytermé-
ben, kél hónapon át mulattatta a város közönségét.

li .szin-

ház.
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Vándor színtár-

sulatok.

Dunántúli szini

szövetkezet

Dunántúli szín-

társulat.

Ez volt az els mvészi magaslaton álló, szervezett magyar színtársulat

Vasvármegyében. Tagjai között ott találjuk a híres alakítót, Láng Ádámot,

a kitn eladót és a külföldön is babérokat aratott opera-énekest, Pály

Eleket, Szentpéterit, Etsedi Jozefát stb. Ezeken kívül még Dériné is fellépett

itt ez évben, mint „vendég-énekesné".

E vándor színtársulatok eladásai az egész országban felébresztették az

érdekldést a színészet iránt és lassankint általánossá vált a nézet, hogy a

magyar színészet a nemzeti nyelv „pallérozásának
1
' egyik leghatalmasabb

eszköze. így történt, hogy midn a Pesten felállítandó magyar színház terve,

részint a német színházak irigysége, részint a helytartótanács ellenkezése

miatt, dugába dlt, a pesti színészek

a megyékhez fordultak támogatásért.

ismét több társaságba álltak össze és

Azon vármegyék között, a melyek
nemcsak megmentették a színészeid

az elpusztulástól, hanem meleg érdek-

ldésük és pártfogásuk által a magyar
színészet ügyét lassankint diadalra is

juttatták, találjuk Vasvármegyét is. E
vármegye nemcsak anyagilag segítette

már elejétl fogva a színügyet (a pesti

állandó színház építéséhez 768 frttal,

a balatonfüredihez késbb 1000 frttal

járult), hanem a magyar színészetnek

ezen szomorú, viszontagságos idejében

egy j° gondolattal akart a magyar-

színjáték ügyén lendíteni azáltal, hogy
felvetette a vidéki színi kerületek ala-

kításának eszméjét. E czélból felszólí-

totta a szomszédos Zala, Veszprém,
Gyr, Somogy és Sopronmegyéket egy
színi szövetkezet alapítására, melynek
czélja volna, hogy az ezen vármegyék
területén mköd színtársulatot közö-

sen, minden anyagi és szellemi esz-

közökkel gyámolítaná.
Bár a megyének e nemes törek-

vése egyelre nem vezetett a kívánt

czélhoz, de Vasvármegye h maradt
az eszméhez és Kilényinek játszó-társa-

ságát, a mely 1824-ben Szombathelyen
és Kszegen ismét eladásokat tar-

ltt; nemcsak anyagilag segélyezte, hanem a megyébl való távoztakor

Komáromvármegyének is, a hova a társulat innen költözött, melegen párt-

fogásába aján 1 otta.

Nagvobb lendületet

KSZEG Hl KAROLY.

vett a szmi
Komlóssy Ferencz a fehérvári társulat

szövetkezet eszméje akkor, midn
igazgatója, 1828-ban Szombathelyre

jött. Komlóssy és Tóth István társasága Yasvármegye több városában akart

eladásokat tartani és azért a társigazgatók vállalkozásuk támogatására a

megyéhez folyamodtak és egyszersmind kérelmet intéztek Vasvármegye
karaihoz és rendéihez, hogy engedtessék meg nekik a ,, Vasmegyei színjátszó-

társasága czím használata.

Vasvármegyének 1828. szept. 15-én tartott közgylése Komlóssy kérel-

mét, oly értelemben teljesítette, hogy a fentemlített szomszédos megyék
hozzájárulásával Komlóssynak megengedte, hogy társulata a „Dunántúli

színtársulat" czímet használhassa. Majd a megyének okt. 9-iki közgylésén
Kisfaludy Sándor lépett fel a balatonfüredi színház ügyében, indítványára

a közgylés ajánlatba hozta, hogy a „Dunántúli színtársulat
ll

-ot, a kor-

mányzási, kegyúri stb. jogok gyakorlása fejében, mindegyik megye évenként

1200 frttal segélyezze.

Most még nagyobb lelkesedéssel karolták fel a vármegye karai és
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rendéi a színi szövetkezetek ügyét, a melynek megvalósításán különösen
szegedi Szegedi/ Károly, Jagasits Ignácz táblabírók és Vidos József buzgól-
kodtak. A mozgalom így mincl nagyobb hullámokat vert. A megalakult
színügyi választmány a furakat szólította fel az adakozásra, a megyei tiszt-
viselk pedig járásukban gyjtöttek adományokat a színtársulatok segélye-
zésére és így az ügy lassankint annyira haladt, hogy a vármegyék 1831.
május 25-én Kis-Czellben közös tanácskozásra gyltek össze.

E közös tanácskozás
elhatározta, hogy a megyék
területén mköd színtár-

sulat gyámolítására 24,000
íVtnyi alaptke gyjtessék
és egyszersmind meghatá-
rozta, hogy a szövetkezett
vármegyék mindegyikében
az évnek mely hónapjai-
ban tartsa a színtársulat

eladásait. így a színi évad
Yasvármegyében a már-
czius és április hónapokra
esett volna.

E közgylést Batthyány
Fülöp fispán 300 ezüst-

forinttal segélyezte, késbb
pedig 1832-ben, a körmendi
kastélyban lév színház
ruhatárát és kellékeit is át-

engedte a megyének.

Bár a színi szövetke-
zet eszméje, daczára Vas-
vármegye lelkes buzgalmá-
nak nem vállhatott ez id-
ben ténynyé, de e mozga-
lom felébresztette a megye
közönségének érdekldését
a színészet iránt és most
már gyakran jelennek meg
Tlialia papjai a megye te-

rületén, hol mindig támo-
gatásra és pártolásra ta-

lálnak.

Az els hajlék, mely
Yasvármegyében a magyar
színészet múzsájának be-

fogadására emeltetett,

Szombathelyen a Rumi-utcá-

ban, a Holzheim-féle ház

tágas udvarán épült, deszkából, 1850-ben. E színkör 14 évig állott fenn
és benne Pázmán Mihály színtársulata játszott elször. A 60-as évek elején
azonban már a rozzant színkör nem volt alkalmas a színházlátogató közön-
ség befogadására és azért egy, a magyar színmvészet iránt érdekld lelkes
társaság, a melynek élén Mezei Antal megyei irodaigazgató és Horváth Bol-
dizsár, akkor szombathelyi ügyvéd, állottak, felvetették egy állandó színház
építésének eszméjét, a mely eszmének a társadalom minden rétegében a
legnemesebb buzgósággal igyekeztek híveket szerezni. Azonban, daczára,
hogy a szinügy e lelkes barátainak felhívásai a közönségnél élénk visz-
hangra találtak és a hazafias czélra elég jelentékeny összeg gylt egybe,

Els állandó
színház Szom-

bathelyen.

SZILÁGYI ARABELLA (mint .Szilágyi Erzsébet-)-

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. 49
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mégis egyelre nem volt több elérhet, minthogy a Rumi- és Hosszú-ntczák

sarkán lév, részint a tulajdonosok által ajándékozott, részint az összegylt

pénzbl megvásárolt 1032 négyszögöl telken egy új nyári színkör állí-

tatott fel.

Az állandó színház építésének eszméje azonban nem aludt el és

midn az építend új városház számára a Széchenyi-téri telek megvétetett,

az ezen idtájt megalakult uj színházi választmány ismét felébresztette az

állandó színház tervét és lázas tevékenységet fejtett ki ennek megvalósítása
érdekében. Ez nemes buzgólkodás eredménye lett, hogy már 1877-ben a

színház építésének költségei együtt voltak. Ekkor a választmány azon aján-

lattal állott el, hogy a városház számára kijelölt telek 166 négyszögöllel

megnagyobbíttatván, e telekre a városházzal egy fedél alatt a színház is

felépíttessék. Ezen ajánlatot Szombathely városának 1877. deczember 29-én
tartott közgylése elfogadta és az építést 1879-ben meg is kezdte.

Az uj színház 1880-ban elkészülvén, még ugyanezen év augusztus
19-én Beödy Gábor szinháztársulata megnyitotta. A megnyitó eladáson
Csihynék a Proletárok czím darabjában Márhis Emília és Prielle Kor-
nélia is szerepeltek.

Va
há?eCTiet

zm" ^z ^ óta évenkint tartanak a téli évad alatt eladásokat Szombat-
hely városának állandó színházában, a melynek fenntartásáról, vagyonáról
stb., valamint a színészek erkölcsi és anyagi támogatásáról a Vasmegyei

JártdóS^esWet" Színház-Egyesület és a Vasvármegyei Szinpártoló-Egyesület gondoskodnak.
Vasvármegye nemcsak pártolója volt mindenkor a színjátékoknak,

hanem adott is néhány oly kiváló ert a magyar színmvészetnek, a melyek
annak mindenkor fényt és díszt fognak kölcsönözni.

zenemvészet. Vasvármegyében a zenemvészet is mindig élénk mvelésben és párt-

fogásban részesült. A megyének majdnem minden nagyobb városában van

dalosegylet, st néhol zeneiskola is. A hazai daltársulatok között, keletke-

zésére nézve, a szombathelyi a negyedik.
*

A Vasmegyében született színészek, zenemvészek és zeneszerzk
közül nevezetesebbek

:

Kszeghy Károly. Köszeghi Károly operaénekes szül. Kszegen, 1819-ben, hol atyja, Purt István,

az ág. ev. iskolának tanítója volt. Tulajdonképen a theologiai pályára készült és

Sopronból Bécsbe ment, hol theologiai tanulmányait bevégezni akarta. Itt azonban
szép, erteljes hangja és zenei tehetsége több hangversenyen feltnést keltett, mig
végre egy bécsi mpártolóval és zenebaráttal, Leitner tábornokkal megismer-
kedvén, ez t Mayer Karolina operaénekesnnek ajánlotta. Ennek, valamint Weinkopf
énektanárnak vezetése alatt hangját kiképezvén a szini pályára lépett. Majd, midn
egy alkalommal Bartay Antal, a nemzeti színház akkori vezetje t énekelni hallotta,

ez nagy tehetségét azonnal felismerte és t 18í4-ben a Nemzeti Színházhoz szer-

zdtette, a hol Mozart „ Varázsfuvólá" -jkbeLTi Sarastro szerepében a közönséget szép
hangjával elragadta. Ez idtl kezdve 40 évig volt e színháznak, valamint késbb
a m. kir. operának.

Sucher József. Sucher József karmester, szül. Döbörön, 181-3. november 23. A jogi pályára
készült, de késbb a zenében képezte ki magát. 1888. óta a berlini operánál van
alkalmazva. Egyike a legkitnbb karmestereknek és különösen, mint Wagner-
dirigens, kiváló.

Hoós János. Hoós János zenetanár, szül. Sárváron 1838-ban. Irt több népdal-gyjteményt.
Szerkesztette az ..Eredeti Magyar Daltár"-t (1887—90.) és a „Kis Müvész"-t (1890).

Több népszínmhöz zenét írt. „Putifárné" ez. operettje Kolozsvárott jelentékeny
sikert ért el. Dalai meghaladják a százat.

Benkö Hmi-ik. Benkö Henrik szül. 1858-ban Körmenden. 1885-ben a budapesti nemzeti zenede
tanára lett, 1887. óta pedig az opera másodkarmestere. Zenedei tanár korában írta

„<>sszhangzattait i

'-kt. Van több figyelemre méltó kompozicziója is.

Szilágyi Arabella. Szilági/i Arabella operaénckesn, szül. Sárváron 1863-ban. Színi tanulmányait
a budapesti színiképezdében elvégezvén, Bécsbe ment, hol Csillag Róza ének-
mvészn iskolájában képezte hangját. Visszatérvén a fvárosba, a Nemzeti
színházhoz nyert szerzdést Itt a „ Travita" -ban lépett fel, amikor is a közönséget
egyszerre meghódította. Tiszta csengés mezzoszoprán hangjának hatását nem
kevésbbé emeli feltn szép megjelenése és kitn drámai alakító tehetsége,
a mely tulajdonságok következtében, különösen a wagneri operák primadonnái
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Somogyi Mór.

szerepeinek egyik leghivatottabb sze-
mélyesítje és legkitnbb alakítója. Leg-
nagyobb diadalait mint Brunhilda aratta,

Azonkívül kitn alakításai : .-L navarrai
lány, Donna Anna, Vivian „Merlin"-ben,
Hunyadi Erzsébet ós Sába királynje, mely
utóbbinak alakítása a jelen volt szerzt
is elragadta.

Somogyi Mór zongoramvész, kez-
detben a kereskedi pályára készült, de
korán kifejlett zenei tehetsége miatt
szülei a bécsi zenedébe adták. Tanul-
mányai végeztével Szombathelyen hosz-
szabb ideig zenetanítással foglalkozott,
midn 1883-ban a budapesti „Harmónia"
által kitzött zenem-pályázaton három
kompozicziója pályadijat nyert. Ekkor
állandóan a fvárosbaköltözött, hol több
hangversenyen játéka úgy a sajtó, mint
a közönség részérl is osztatlan mélta-
tásban és tetszésben részesült. Azóta az
ország' egyik legismertebb zongoram-
vésze, ki hazánknak majdnem minden
nagyobb városában nagy sikereket ért

el kifejezésteljes szép játékával. Jelenleg
az általa alapított magán-zenekonzerva-
tórium igazgatója Budapesten.

Márkus Emiim drámai színészn, szül. Szombathelyen, 1862-ben. Nvére a Márkus Emiikkorán elhunyt Márkus Istvánnak és Miklósnak, a kiknek nagy tehetségében osz-
tozott. Mint gyermek-leány, (a kit a szinésziskolába sem akartak fölvenni fiatal-
sága miatt) mar 1876-ban feltnést keltett Júlia szerepében s valamennyi mbíráló
a jovo nagy színésznjét üdvözölte benne. Hamar beváltotta a hozzáfzött remé-
nyeket s gyorsan emelkedett a Nemzeti színház els eri közé. A középfajú dráma
es a ma divatos polgári hsnk alakjaiban, melyeknek realitása és sok apró jel-
lemvonása különösen aprólékos figyelmet követel, teremt gyakran nagyszert de
mindig valami különöst, a hagyományoktól eltér eredetiséget. E mellett azonban
a történeti fleg az eped, szenved, kisebb lelki harezot ábrázoló ni alakok is
hivatott ábrázolóra lelnek benne. Kitn szerepei ma is Shakespare Júliája,
Ophehaja. továbbá Csiky darabjainak fiatal, drámai hsni, Thurán Anna, Margit
a r-austban, ÜJaire a Vasgyárosban, Franciilon, Gauthier Margit, stb

MÁRKUS EMÍLIA (a ,,CHARITAs"-BAN.)

£3
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VASVÁRMEGYE NÉPE.

MAGYAROK.

asvármegye egész keleti felét, a Rába két partján, a magyar-

ság foglalja el. A magyar lakosság zömének határa ott

végzdik, a hol körülbelül a magasabb hegyvidék váltja föl

a rónát és halmos vidéket ; ámbár a magyar birtoklás els

századaiból ered telepek a hegyek közt is fennmaradtak. Ezek az úgy-

nevezett rség egyes községei. A magyarság ezenkívül két öblözettel

benyomul az idegen ajkuaktól megszállott hegység közé is, nevezetesen

a Rábavölgyén, Szt.-Gotthárdig és a Muraszögön. Ez a jelenség, vala-

mint az a körülmény, hogy az rségi községek egy része csak idvel, a

viszonyok által gyámolított idegen áramlat nyomása alatt, veszítette el ma-

gyar jellegét, a mit az illet községek eredeti magyar neve is bizonyít:

a magyarság megczáfolja azt, mintha a magyarság csak a sík vidékeken szeretne meg-

telepedni. St a hegyes vidéken lakó magyar ember is, legyen az a székely

vagy a dunántúli hegyes vidékek lakója, akár, mint más idegen ajkú, nehezen

szokik meg a rónaságon. A kedvezbb megélhetési feltételek természetesen

els sorban a folyók völgyébe s a termékenyebb lapályos tájakra édesgették a

települket, a mint ujabb idben is tapasztaljuk, hogy a tótság és oláhság

leszáll a hegyekrl s tért foglal a síkon, a hol termékenyebb földet talál.

De az bizonyos, és ezt Vasvármegye magyarsága is tanúsítja, hogy a síkon

hamarabb megy végbe az idegenajkuak beolvadása a magyarságba, különö-

sen, ha a magyarosodás proczesszusát az arra hívatott tényezk is elmozdítják.

Ennek tárgyi oka kézzel fogható. A hegység nem csak gyakran al-

kalmat ád, de szükségképen meg is teremti az elszigeteltséget. Nehezebb a

nyelvszigetek természetes határainak megbontása, holott e határok a la-

pályosabb, vagy szelíden halmos vidékeken észrevétlenül egybefolynak s

elhelyezkedése.
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megkönnyítik a srbb, úgyszólván mindennapos érintkezést. Az ural-

kodó magyar faj, nemcsak kultúrájának felsbbségével, banem a ha-

zánkban tapasztalható szerencsésebb szaporodási viszonyainál fogva is,

ersebb hatással van az idegenre, fleg ott, a hol beolvasztó képességét a

betelepült idegenajkúaknái jobb anyagi helyzete is növeli. Éppen azért

leggyöngébb hatást bírt kifejteni, mint azt a népesség szaporodásának sta-

tisztikai képeibl is látjuk, a német elemre, mely anyagilag rendezettebb

viszonyok közt él, a kultúrának viszonylag magas fokán áll s e mellett éppen

Vasvármegyében, mint határszéli vármegyében, egy nagy német zömmel
állandó érintkezésben van, s minthogy azzal megértetheti magát, munkájával

még anyagi fenntartásának eszközeit is részben annak körében keresi és

találja meg. Ellenben a törzsökétl elszakadt horvát és vend, fleg ez utóbbi*

mely közvetlenebb rokont egyáltalán nem talál, a magyarok társaságában

rövid id alatt magyarrá lesz.

Yasvármegye magyar lakossága, nyelve után ítélve, határozottan

olyan néptörzs maradványa, mely a honfoglaláskor települt itt meg
és századokon át kemény állhatatossággal megrizte nyelve sajátsa- Eredete.

gait. Annál jelentsebb ez, mert tipusa a fajkeveredés számtalan árnya-

latát mutatja. Ismeretes és bebizonyított dolog az, hogy az öröklékenység

törvényénél fogva legmaradandóbbak a faj küls képének jellegz vonásai,

melyek egész sor nemzedéken át sem mosódnak el teljesen. Vasvármegye

területén, fleg pedig azon a lapályosabb részén, melyen ma a magyarság

zöme egy tömegben lakik, a népvándorlást megelz idktl fogva különböz

népek települtek meg, melyek sem el nem vándoroltak, sem teljesen meg
nem semmisültek, kivált nem a magyar hódítás után, hanem vagy beol-

vadtak az államalkotó új népbe, vagy valószínleg csak elfogadták ennek

nyelvét, részben szokásait is, valamint a hódítók is átvették a meghódoltak

nyelvkincsének bizonyos mennyiségét, megkedvelték s magukévá tették némely

szokásaikat, melyek nyomait még ma is föllelhetjük. Nagyszámú alig lehetett

az itt talált lakosság, mert aránylag kevés idegen eredet helység nevével

találkozunk, nem úgy, mint nem messze délre, a Balaton zalai oldalán, a

hol srn követik egymást a szláv eredet községnevek. Az egykori szláv

népességnek emlékét inkább egyes táj- és határrészek tartják fönn, mint

például a Kemenes dombhullám, melynek köves, kavicsos szerkezete azonnal

ráutal nevének szláv eredetére (Kamen).

Késbb a német invázió, a horvátok betelepítése, ujabb német, st Idescn teiepnié-

tót jövevények megszállása bontogatta idnkint a magyarság sorait; de,

mintha egy-egy beszakadt néptöredék ujabb életre serkentette volna, csak-

hamar felszívta és a maga javára és gyarapítására használta az idegen vért.

Szerencsés körülménynek mondhatjuk minden bizonynyal, hogy sem a török

hódítás nem bírt Vasváron túl állandósulni, noha elégszer pusztítottak itt a

török seregek, sem a szabadságharczok, melyeknek számos epizódja zajlott

le Vasvármegye síkjain, nem dúltak oly ersen, hogy miattuk elnéptelenedett

volna, mely esetben itt is nagyobb számú német telepítvény keletkezik

:

mindazáltal eleget szenvedett és fogyott itt is a magyarság, hogy csodálatos

erejnek dicsérjük szívósságát, melylyel a maga fenmaradásának biztosí-

tásán kívül a közéje települt idegen ajkúakra is rányomta beszédmódjának

és érzületének bélyegét. Nyelvéhez való szívós ragaszkodása, melyet az

iskolai eg}Tszabásúság sem gyöngíthetett, a leghatározottabb az összes dunán-

túli csoportok között. Sajátosságához való ragaszkodása átháramlik az urakra

is, a kiknek pedig lenne módjuk annak elhagyására a bosszabb iskolázás
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folytán. A vasmegyei embert mindenkoron megfogjuk különböztetni, teljeseD

soha át nem alakuló kiejtésének és szóalakjainak eredetiségérl, mely si-

ségének legjobb bizonyítéka.

Pedig a vasmegyei magyar nép más tekintetben sem a czivilizáczióval,

sem az idegen szokásokkal és divatokkal szemben nem tanúsít szilárd áll-

hatatósságot. A milyen fogékony a mveltség eszközeinek megértése és

alkalmazása iránt, épp úgy szívesen utánozza a maga szokásai, viselete

m
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VASVÁRMEGY E NEMZETISÉGI TÉRKÉPE.

eredetiségének rovására az úri népet, kiváltképéii pedig a városiakat. Na-
gyobb város nincs ugyan a megye területén, de annál több' a kis város,

melyek mindegyikének volt bizonyos fontosságú szerepe a közelmúltban s

ma is lépést igyekeznek tartani a haladó korral; ott vannak ezenkívül

;i szomszéd megyék közel cs nagyobb városai, melyek a határtól csak pár

órányira lévén, szintén állandó hatással vannak a népre, végre nem tagad-

hatjuk el a közöli Ausztria, els sorban Stíria befolyását sem, melyet elég
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alkalmuk van a határmenti s a megye kövein túl is elvándorló megyebeli
németeknek a magyarokkal közvetíteni.

A mveldés iránt való fogékonyság, midn egy részrl az eredeti Mveldés,

külsségek sajnálatos elhagyására viszi ket, másrészt a felvilágosodás és

polgárosúltság útján növeli értelmességüket, szelídebbé alakítja át jellemü-

ket, gondolkozásmódjukat. A vasmegj^ei magyarok jellemének alapja külön-

ben is bizonyos szembeötl józanság, mely ment a nagyobb szenvedélyes-

ségtl, vagy mélyebb alattomosságtól. A józanság, egyszerség, természe-

tesség, mely lelkükben megnyilatkozik, kifejezésre lel építészeti módjukban

és ruházatukban is. Szorgalmas munkások általában, kik maguk is tulajdon

birtokában lévén, tiszteletben tudják tartani a tulajdonjogot. Legendás rab-

lóik voltak nekik is ; de a leghíresebbjük, Sobri Jóska, valóságos lovag, az

ideális betyárvilág megtestesült alakja, a ki egyetlen orgyilkosságot vagy

rablógyilkosságot sem követett el. Az rablóikat a szabadság szeretete vagy

a könnyelmség vitte az erdk rejtekébe s nem a kinesvágy. Verekedés ma
is megesik duhajkodás közben, vagy a búcsúkon, de annak az oka rendsze-

rint a virtuskodás, mely nem egyedül a magyar nép sajátsága, hanem az

általános emberi természet megnyilatkozása.

A szabadságszeretet, mely Rákóczy szabadságharczának csak úgy,

mint az 1848—49-iki szabadságharcznak ers segítséget nyújtott, melyért

sok vasmegyei vérzett, egészen a mai napig, kevés kivétellel, a politikai

téren is következetes állhatatosságban nyilatkozik. A nép szabadságszeretete

mély vallásossággal párosul. Bele van gyökerezve lelkébe a vallásosság,

bármelyik felekezethez tartozzék. A kisczelli, vasvár-szentkúti stb. búcsúkra

tömegesen tódul a nép évrl-évre, szembeszállva a fáradsággal, az idjárás

és élelmezés viszontagságaival.

A vallás szertartásainak h teljesítése a múlt hagyományainak folyta- vallásosság,

tása, Régi, nagyszer templomok és becses egyházak romjainak nagy száma

beszél az itteni magyar nép seinek vallásosságáról. Ezt a hagyományt a

hitújítás alkalmával áttért protestánsok is megrizték, s ez az egyházaik

irányában kifejtett áldozatkészségükben nyilatkozik. A Kemenesalján föl-

jegyeztük azt a régi szép szokást, mely azonban a mostohábbra vált

anyagi viszonyok között már el-elmarad, hogy a reformátusoknál keresz-

telésekkor vagy névnapokon szokás volt nagyobb adományokat felajánlani

vagy gyjteni egyházi és iskolai czélra ; nem egy templom, vagy iskola kö-

szönte létrejöttét ilyen alkalmi ajándékok felgyülemlésének.

A nép Jciilsö faji jellegét illetleg termetük középszer, általában 160— luT> küIsö (ajijeiieg

czentiméter magas, inkább ösztövér, mint köpezös ; általában brachi-

kephalok ; a férfiak feje és arcza kerekebb, mint a nké, a kiké inkább

tojásdad ; az arcz színe rendszerint barna, a férfiaké úgy, mint a nké ; ha-

juk merev, szálas, gesztenyebarna (a nk közt több a szke) ; szemük nagy-

részt széles mandolametszetü, nagy és nyílt, általában barna, de gyakori a

kék szem is, mig a szürke és sárga már ritkábban, elvétve fordul el. A nk
ösztövér termetük, rendszerint kemény, merev vonású arezuk' miatt legna-

gyobbrészt nem szépek ; legalább olyan kecses arczidomokat, mint a Tisza

mentén vagy. a Kis-Alföld csallóközi és sopronmegyei részében, (Csorna és

Kapuvár vidékén) nem igen találhatunk.

Találhatunk azonban sok csinos és kecses arczú leányt nagyobb szám-
mal is egyes községekben. Jóllehet az itteni magyarok nem végeznek oly

nehéz munkát, mint a hegyvidéki lakók, mégis hamar öregszik arezuk s az

aránylag fiatal egyének is, a férfiak úgy, mint a nk, koravén külsvel
ejtik tévedésbe azt, a ki korukat arczukról akarná leolvasni.
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Ez általános kép mellett természetesen már a számos esetben történt

fajkeveredés miatt is majd minden helységben találunk kivételeket, Egyes
egészen elmagyarosodott vagy a magyarosodás végfolyamatában lev köz-

ségben különösen szembeötlik a termet eltér magassága vagy az arcz

fakóbb, a haj szke, a szem savószín, kék vagy szürke szine. A szke
haj a leggyakrabban mutatkozó eltérés ; ritkább a Kemenesalján, mint a

vármegye középrészén, a Rába balpartjától a hegyvidékig. A hol a hor-

vátokkal keveredtek a magyarok, ott magasabb a termetük ; a hol pedig
germán telepítések történtek a múlt században, ott általában magas termet,
szke hajú, kék szem a nép ; de a nk itt is alacsonyabbak.

Az itteni magyar nép, a mint említettük, általában komoly, túlságosan

is józan és egyszer, úgy mulatságaiban, mint öltözködésében, valamint

lakásának berendezésében.

A VASVÁR-SZENTKÚTI BÚCSÚJÁRÓHELY.

A városi hatás, valamint a felvilágosodás terjedése, mely már szá-

mol az egészségügyi követelményekkel, nem marad befolyás nélkül ujabb

Építkezés, építkezésében; de nem mondhatjuk, hogy egészen a legújabb idkig egész-

séges lakást épített volna magának. Altalános volt a tömés vagy vertfal,

fecskerakás és a borona vagy cserényfal is, nem mintha mindig a szükség

kényszerítette volna ket az építésmódra, hanem, mert kényelmesebb volt

a munka. A szükség talán inkább az árvízjárta helyeken tette megma-
gyarázhatóvá a kevésbbé szilárd épületek emelését, mint a szabályozatlan

és gyakori kiöntésnek kitett Rába völgyében. A vert fal olcsó, kéznél lev

anyagból, kevés munkaervel hamar elkészül, azért nem is oly nagy kár,

ha elsodorja vagy megrongálja a víz. Ellenben a köves vagy égethet

agyagot termel helyeken már régen megkezdhették volna a szilárdabb

építkezést, ha a megszokottság konzervativizmusa vagy a könnyebb mun-

káról való lemondás megengedte volna, Valószín különben, hogy a ke-

vésbbé szilárd épületeket azért emelték, meri a két századnál tovább tartó
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háborúskodások miatt sem idejük nem volt a szilárdabb építési módra, sem
nem mertek állandóbban építeni, attól való féltükben, hogy az ellenség által

történt rombolások helyrehozhatatlan csapással sújtják ket. Ujabban ál-

talánossá vált a téglából, cserépfödélre vett építésmód.

A háztet még az nj épületeknél is megmaradt régi alakjában,

melynek sét a sátrakban kereshetjük. A födélszerkezet prizmatikus, ell
és hátúi ferdén levágva, Csúcsfal a régi épületeknél egyáltalában nincsen,

ha itt-ott elvétve akad, akkor is félüstökre, csonkán van hagyva. 10 miatt
a padlás nem lehet szells, mint az ablaknyílással ellátott csúcsfalas építés-

módnál. A füstös konyha is még sok helyen megmaradt ; noha az ujabb
építési és tüzrendészeti szabályok erélyes alkalmazása következtében most
már srn épülnek a cserépfödeles, kéményes házak. A tüzelleni véde-
kezés okából építenek ujabb idben úgy, hogy az egyes épületrészeket tz-
fallal választják el egymástól.

A házak ugyanis, melyek a telek hosszával párhuzamosan építvék,

akképen vannak beosztva, hogy a pajtán (csrön) kívül, mely itt elmarad-
hatatlan, úgy a lakó, mint a gazdasági helyiségek egy födél alatt, egy-
hosszában vannak építve. A ház homloka az utczára néz, egy vagy két ab-

lakkal. Ell van a szoba, melybe a konyhán át jutunk, a konyha után
következik a kamara, erre az istálló, majd a szín, melyekbe az udvarról

vezet ajtó. A módosabbak több községben ma már két szobát is építenek,

mely esel ben a konyha két szoba közé kerúl, úgy hogy az egyik szoba
az útcza fell esik, a másik, a hátulsó szoba pedig, melybe a konyhából lehet

1 lelépni, vagy külön bejárat van az udvar fell, az udvarra néz kis

ablakával.

A fedés módja a zsuptetnél a vármegye egész keleti részében sima

;

az üstök szintén simán levágott. Ellenben nyugot felé, a hol a szláv

lakossággal való érintkezés kezddik, vagy a hol a magyar lakosság együtt

lakik a szláv fajú lakossággal, már a garádos fedés részleteivel is talál-

kozunk, így Szombathelytl délre menve a Rába fels völgyébe, egyre

síírííbben bukkannak el ennek a fedésmódnak jelei ; kezdetben csak elvétve,

a háztet lefutó élein, átmenetileg, majd srbb, czifrább alkalmazásban is,

a hogy a szláv befolyás növekszik ; de annyira kizárólag garádos fedést, mint
a felvidéken, nem találunk.

Az épületrészek bejáratát a tetnek körülbelül egy méternyíre vagy
még kurtábbra szabott eresz (isztergyc) védi, mely a legtöbb esetben a

nyitott tornácznak tetejét képezi, a hol tornácz van, ott kisebb ajtó nyílik

belle az utczára. Szombathely szomszédságában, például Óladon és Söptén,

már szögben hajtott házakat is találunk, mely esetben két szoba néz az

utczára, ilyen formán :

Konyha.

Szoba. Szoba.

A konyha után következnek a gazdasági épületrészek, szintén ugyan-
azon födél alatt; míg a pajta külön az udvar végében, a telekre keresztben

áll. A kél szobás házak, melyek nem éppen csak jobb módra, hanem haladot-

labb mveltségre is mulatnak, mert az egészségügyi közetelményeket számba

teszik, leginkább szaporodnak a vármegye góczpontján, Szombathely körül;

ellenben gyérebbek a Kemenesalján s a vármegye délkeleti szögletében.

Terjed lassankinl az a szokás is, hogy az istállókat és színeket elválasztják

a lakóházaktól és különállónak építik. A városi befolyást szembeötln ész-

revehetjük például a Kis-Czellel szomszédos Dömölkön, a hol az ujabb

házak zári, ablakos folyosóval épülnek, a régebbi nyitott tomáczos házak

helyett.

Az épületen általában nem alkalmaznak semmiféle díszítést, még a

meszeli díszítés is ritka. A házak mind sima teherre vannak meszelve.

Egyes városi kmvesek itt-ott csinálnak a habarcsból figurális, vagy vo-

nalas diszítményt, de ehhez a nép Ízlésének semmi köze sincs. Leginkább

Magyaroi á n i \ árosai : Vasvárme i

"'
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még a helylyel-közzel találkozó csúcsfalon van díszítés; a városban látott

ornamentika halvány utánzása.

bj£^ Benn a szobában ugyanazt az elrendezést találjuk, mely általánosan
feltalálható a magyar népnél. Az ajtóval szemben, a sarokban, áll a nagy
tölgyfaasztal; eltte a pad, faragott székek, mellette áll a ládás szekrény,
(sublót), néhol álló szekrény (almáriom), rajta a díszesebb edények, üvegek,
poharak, melyeket közönségesen nem használnak, hanem csakis vendégségek
alkalmával. A szoba másik sarkában a zöld kemencze (kályha) vonalában
áll a magasra vetett egy vagy két ágy, ebben a leány kelengyéjéhez tartozó

ágynemt is rzik. A bútorzatot az elmaradhatatlan láda egészíti ki, mely-
ben a gúnyát, (fels-ruhát) és a fehér-ruhát ('fehérnemt) tartják. A kony-
hában áll a konyhaszekrény (almáriom), vizes paci a -vizes dézsáknak,
edénypad, vagyis edényes állvány a fzedény számára.

A ház telkét kapu zárja el az utczától. A míg jobban keletre, például
Veszprémvármegyében, még inkább azonban Zalában igen sok házat, st
egész községeket találunk kapu nélkül, vagy csupán kapunak nevezett durván
épített bejárattal, kapufa nélkül : Vasvármegyében nincs község, melynek
házai el nem volnának látva kapuval. Ez rendesen egész egyszer, hevederes
deszkakapu, kbl készült, vagy fa kapulábbal. Gyakran akadunk rácsos
kapura is, de a bálványos kapuk nagyon ritkák. A kapu mellett nyílik a
kis ajtó, mely a tornáczra vezet. A ház népe ezt használja bejárásul, mert
a nagy kaput rendes körülmények közt zárva tartják. A kapuk felett vagy
a ház falán faragott alakok, például szentek szobrainak alkalmazása, bár
túlnyomóan katholikus a nép, egyáltalában nem szokásos.

A vasmegyei magyar nép általában igen tiszta ; háza elejét, udvarát,
fleg vasárnap s ünnepek eltt, gondosan feltakarítja. A fehérre meszelt, ra-

gyogó tiszta házak igen jó benyomást tesznek szemünkre. Sajátságos azonban,
hogy a tisztasággal párosultan kevés gondot fordítanak a ház elejének, vagy
környezetének virágos ágyakkal való díszítésére. Alig találunk egyik-másik
ház eltt néhány árva mályva, vagy bársonyvirágcsoportot és szegfüágyat,
itt-ott egy rózsafát, vagy violabokrot. A gyümölcsfára azonban már nagy
gondot fordítanak. Vasmegye különben is régtl fogva híres gyümölcster-
melésének gazdagságáról, s a mennyiben ezen a téren késlekedtek volna
a magyarok, jó mesterekre találtak a megyebeli németekben. Az utczák és

utak befásítása nagy mértékben haladt s a srn álló községek, melyek mind
lombos szigetként emelkednek ki a zöld mezkbl, az utakat szegélyz fa-

sorokkal és a csinos erdkkel egybefolyva, egész parkos külst adnak a
megye földjének.

Nagyon eltér az építkezés formája és anyaga a Muraszögében, néhány
régi s községben, a hol már nem csak az idegen fajú nép, mely közé száza-
dok óta be van ékelve, hanem a természeti viszonyok különbözsége is

befolyással van az elszigetelt magyarság szokásaira. A szent-gotthárdi járás

magyar községeiben s az Ori-Szt.-Péternél benyúló magyar félszigetben még
mindig járja a fa- és vályogházak építése, találunk azonban már erre is téglahá-
zakat. A faházakat rendszerint zsúppal födik, még pedig garádosan, mint a felvi-

déken ; ámde azzal a különbséggel, hogy a prizma alakú tett, mint egyebütt
Vasvármegyében, oromzatosan vágják le ; az üstökös csúcsfalat nem ismerik.

Szalafn is nagyrészt fa pótolja a ház falát; de itt sima fedést használnak.
A ház alakja derékszögben van törve; a gazdasági épületek a régi házak-
nál egy tet alá vannak véve a lakóhelyiségekkel ; az ujabb épületeknél
már külön választják a lakóhelyiséget a gazdasági épületektl. Ugyanígy
van Kerczán, a hol a régibb épületeknél szintén derékszögben építették a
szobához és konyhához az istállót; de most már az istálló meg az ól külön
épül. Az eresz, mely a pitart (tornáczot) fedi, körülbelül egy méternyire
ugrik ki.

Kút majd minden ház udvarán van, vag,y a ház eltt az utczán, meri
a vármegye földjének geológiai szerkezete általában kedvez a talaj alatti víz

feltárására. A hegyes vidéken a sok apró csörgt használja fel a lakosság. Az
ereket vagy kávás kutakban, vagy egyszeren csak földbe mélyeszteti hor-

dókban gyjtik össze ; a síkon gémes és kávás kutakat váltakozva látunk
Kezdik itt-ott a szivatytyús kutakat is használni, de költségesebb volta miatt
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csak gyéren, az igen jó módúak, a kik már az urakkal tartják a versenyt.

A hol nem kell mélyre ásni, így leginkább a folyók völgyeinek laposabb
részén fekv községekben, a kávás kutakat kedvelik leginkább.

A házakat srn építik egymás mellé. A házsorok általában egyenesek
és a párvonalas házsorokat elég széles utczák választják el.

A nép ruházatát illetleg az általában megállapítható közös formákon

kívül, mint azt mindenfelé tapasztalhatjuk, számos eltérésre találunk ; úgy-

szólván falunkint, vagy legalább községcsoportonkint, kisebb tájankint.

Hazánknak kevés olyan része van, hol a városi hatás oly gyors, közvetlen

és széleskör lenne, mint Vasvármegyében. Talán még z alföldi városok is

jobban megrzik a népviselet sajátságait, mint a mily mértékben az Vas-

vármegye falvaiban eltnik s a városiak divatjának sablonjához idomul. Po-

zsony, Kolozsvár, Kassa nem hatnak oly közvetlenül legközelebbi szomszéd-

ságuk lakóinak viselkedésére, mint Vasmegyében a sokkal jelentéktelenebb

járási czentrumok, mint Körmend, Sárvár, st még Kis-Czell is. Különösen

a nk hagyják el régi viseletüket, a

minek részben az is az oka, hogy a

városból a falura visszakerült cselédek

már nehezen mondanak le a felkapott

ruhadarabokról. A kis városokban meg
általános a nép leányai közt az úri

asszonyok öltözködésének utánzata, csak

hogy tökéletlenebb formában. Ruháza-

tukban a nk a legnagyobb egyszer-

séget keresik. Szövetül még mindig s-
rn vásárolják a kékfest szöveteket,

valamint azokat az olcsóbb gyártmányo

kat, melyekkel emberemlékezet óta, ha-

sonló gyáraink hiányában, az osztrák

gyárak látják el népünket. Ha bizonyos

dolgok miatt érdemesek a gáncsolásra,

akkor e miatt bizonyára. Csakhogy ez

a százados szokás minden magyar asz-

szonynak közös szokása. A fehérnemn
kívül semmiféle házi szttest nem ké-

szít a magyar asszony, Vasvármegyében

csakúgy nem, mint másutt; ebben a

lek intet ben megegyezik a némettel, holott

a tót, szerb és oláh asszony a maga
sztte és hímezte anyagból készíti a

ruháit
;
st a tót és a székely asszony még az uráét is. De másrészt a

vasvármegyei parasztleányokon, néhány helyet kivéve, nem látjuk azt a

selymes fényzést, a mit a nagy Alföldön vagy a Duna mellékén fejtenek

ki még a kevésbbé módosak is.

A férfiak ruhája az idegen nyelvhatárok felé kezd alkalmazkodni az

idegen fajnak szokásához; tért hódít a németes szabású fels kabát, a

bugyogó, pantalló. Általában a kék, fekete vagy barna posztó-ruhát viselik,

nyáron szürke czérnaszövet-ruhát ; munkanapon nyáron a magyar szabású

nadrág helyet gatyát hordanak. A férfiak viselete általában a nem testhez

álló dolmány, dolmány helyett zeke is, lajbi (mellény), magyar nadrág,

vagy ahol meghonosodott, a pantalló ; dologtev nap sima csizmát viselnek

tehénbrbl, ünnepen ránezos szárút. Fejükön nyáron keskeny karimás ka-

lapot, télen báránybr sipkát viselnek; sok faluban a finomabb asztrakán
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sipkát. Felöltjük sokféle ; majdnem falunkint változó. Leggyakoribb a be-

kecs, ritkább a guba, ellenben tért hódít a hosszú téli kabát, melyet mexi-
kánernak is hívnak, azután a csuklyás köpönyeg ; az öregek pedig birka-

prémmel bélelt bundát hordanak.
A szr már gyéren fordul el, néhol egyáltalában nem viselik. Inkább

a pásztoremberek élnek vele. A meglevk is általában dísztelenek, csak
ritkán vannak piros szegélylyel vagy virággal kivarrva.

Mieltt még a természetes átalakulás vitte volna rá a nép nagy részét

arra, hogy a czifra szrt lassan-lassan mellzze, a már régtl fogva hasz-

nált bekecs és bunda kedvéért: hatósági rendelet is beleavatkozott a
czifra szr pusztításába. A megyei jegyzkönyvekben meg van örökítve

annak egyik oka, hogy miért nem találjuk a magyar népnek ezt az öltözeti

különlegességét oly általános eltérjedettségében és díszében, mint akár a
szomszéd vármegyékben. A vármegye erszakosan beleavatkozott abba,

hogy min ruhát legyen szabad az embereknek viselniök. A múlt század
közepén ugyanis Vasvármegye megtiltotta a czifra szr viselését s a kinek
birtokában a közigazgatási hatóságok ilyet találtak, irgalmatlanul elkoboz-

ták s a legjobb esetben a díszt lefejtve, valósággal parasztul adták vissza

tulajdonosának, ha ugyan visszaadták. Ez a rendelet, hol szigorúbban, hol

enyhébben alkalmazva, majd száz évig volt érvényben s abból a tévesen

felfogott erkölcsi indító okból adták ki, hogy a pásztoremberek fényzésé-
nek korlátozásával sikerül a gyakran elforduló tolvajlásokat megszüntetni
vagy korlátozni. Mert gyakran megesett, hogy a hiú, vagy a leányok sze-

mében hivalkodni akaró legények igaztalan úton is igyekeztek hozzájutni

az ékes ruhadarabnak anyagi erejüket felülmúló árához. Ámde a szándék
kudarczot vallott, mert a szrök elkobzása éppen nem javította meg a

nép erkölcsét; megjavították késbb a jogegyenlség elvén alapuló törvé-

nyek, az igazságszolgáltatás javulása és az általános mveldés emelése.

Iíllenben a rendeletnek megmaradt egy másik, éppen nem örvendetes ered-

ménye, hogy a magyar népviselet diszítményeinek motívumai Vasvármegyé-
ben részben elenyésztek, ami annál sajnálatosabb, mert ugyanakkor az ide-

gen, fleg pedig a városokban meggyökerezett nemzetközi divat is gyors
rombolással pusztítja a nép eredeti viseletét.

A városi hatást természetesen legjobban tapasztalhatjuk Szombathely
környékén, a hol nem egy községben már úgyszólván teljesen kivetkzött
a nép eredeti ruhájából, még pedig nem mindig a czélszerüség és a külcsín

elnyére. A nép ruházatát ugyanis nem szabad felületesen olyan szempontból
tekintenünk, mint a polgárosult osztályét, mely a legtöbbször feltnési vágyból
vagy hanyag nemtördömségbl, néha csak az egyetemes utánzás kényszere
alatt olyan öltözetet hord, mely sem nem czélszer, sem nem kényel-

mes. A nép életkörülményeinek és lakásviszonyainak szempontjából pél-

dául éppen nem mondhatjuk haladásnak azt, hogy ma már a falusi nk
télvíz idején is, ott a hol az agyagos talaj majd hogy tengelyig nem ér
sarat ád, könny czipt hordanak csizma helyett.

Szombathely szomszédságában, Jaákon, a férfiak is már pantallót, nyá-

ron pedig a pantallóhoz czipt viselnek ünnepnapon. Télen felöltül prémes
kabát járja. A régi szokás még hadakozik az újjal, mert a dolmányt és

magyar nadrágot dologtev napokon még viselik, az öregek a kék és fekete

színhez ragaszkodnak ; de a fiatalok már a tarkább színekkel közelednek a

városias viselethez. A pásztor emberek közt még megrizték az egyszer
szrt is, mely ess idben nekik legczélszerbb. A módosabb jaáki paraszt-

asszonyok ma már általában finomabb kelmébl varrják ruhájukat, elhagyták

a kurta szoknyát s hosszú, elég b szoknyát, ehhez joplit (zubbonyt) visel-

nek. Nyáron szövetczipt hordanak, télen brczipt. Fels öltönyül a néme-
tektl ellesett krispin-féle mentét vagy kis bimdát. A pantallót máshol is

megtaláljuk, így Szllsön is.

A dolmányt kiszorító németszabású kabát, melynek nevét is egy-

szeren átvették, s rókh-nsk. mondják, ersen meghonosodott a Szombat-
helyhez közel fekv falvakban, Szllsön, Szent-Királyon, Surányban, Zarka-
liázán, Csatáron (a hol horváttal vegyesen lakik a magyarság), Nagy-
Unyomban, Nagy-Asszonyfán. Még inkább hódít a hosszú téli kabát, téli
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rokk, vagy mexikáner, melyet hol a bekecscsel felváltva, vagy a bekecset
már egészen elhagyva, hol pedig a köpenyeggel vegyest viselik. Ilyen téli

kabátot hordanak Zarkaházán, Szécsényben, Tanán, Uj-Perinten, Nagy-
Asszonyfán (a hol ráruházták a dómány nevet), Német-Gencsen.

A régi viseletrl a városi divatra átmen viselettel a Rába-völgyén vé-

gig találkozunk. Kethelyen csupán kabátot viselnek ; Rába Gyarmaton éppen
olyan köpenyegét, mint a Szentgotthárd-környéki németek, st már az eser-

nyvel is megbarátkoztak ; Körmend vidékén, Vasaiián szintén a közönsé-
ges téli kabátot hordják ; Viszákon szintén hosszúszabású kabátot, de itt

még a dolmányt is hosszúra szabatják, a szr pedig majdnem egészen meg-
sznt, csupán még a díszítetlen guba maradt fenn néhány példányban,
de ünnepnapon vagy parádéra már egyáltalában nem használják. Ugyanezt
tapasztaljuk Molna-Szecsdön, Csákányban, a hol csak a cselédség visel

fekete gubát szr gyanánt. Lejebb a Rába-völgyén, még mindig megtalál-
juk ezt az idegen divatot, bár megjelen itt-ott a szr is. Rába-Hidvégen
szintén nincs, Mákfán is még a kabát foglalja el helyét, nemkülönben Vas-
várott is, ele már Molnáriban, Püspökiben a kivarrás nélküli szr jártas;

vele együtt a bekecs és bunda. Néha a szomszéd községek is merben eltér-

nek egymástól; Sorki-Kisfaludon nem használják a szrt, Sorki-Polány-
ban már igen, de minden kivarrás nélkül. Rumban és környékén szintén

a kabát honosodott meg, ellenben Kámon még él a szr, még pedig pirossal

és kékkel kivarrva s használják mellette a bekecset is. A kámi férfiak posztó-

dolmánya, mellénye (lajbija) és nadrágja fekete.

Az alsó Rába-völgyön, Sárvár körül és Sárváron túl, már kevésbbé
látjuk az idegen divat hatását. Ikerváron téli ruhául a sötét-szürke csuklyás
köpönyeget, Patyon a bunda mellett szintén a köpönyeget viselik ; ámde
Peczölön még általános az egyszer szr, szintúgy Répczelakon, a hol

ess idben hordják, a módosabbak finomabb szrposztóból, a szegényebbek
durvább abaposztóból ; de Vámoscsaládon már csak neve maradt meg a

szrnek, mert anyaga is, szabása is nagyrészt megváltozott, sajátképen nem
más, mint hosszú kabát.

A Kemenesalján változatosabb a férfiak ruházata. Újlakon, mely azon-
ban félig-meddig a Rába-völgyéhez is számítható, viselik a rokkot, köpö-
nyeget, bekecset, de a szrt is, mely barna, piros kivarrással. Andrásfán
férfiak barna czérnaszövetbl varratják a ruhájukat, téli felöltjük a bekecs.

Boba környékén szürke és barna posztóból készül a férfiak ruházata ; Pálfa-

Mártonfán használatos a suba, Bobán, Kocson a bunda és a köpeny; szrt
itt nem hordanak. Kis-Köcskön, Nagy-Köcskön kivételesen még szr is

elfordul, de kivarrás nélkül ; a dolmány, nadrág barna és fekete posztóból

készül. Ságon ünnepnap sötét, fekete ruhát, hétköznap szürke ruhát visel-

nek ; télen hordják a ködment, bundát, szrt is. Dukán, Karakón, Kis-

Somlyón, Keresztúron sötétkék és fekete ruhát viselnek a férfiak; a szr
általános, piros kivarrással. Ellenben Kis-Czell közvetlen szomszédságában,
Dömölkön, egészen kiveszett a régi viselet, még csak a dolmány maradt meg
hírmondónak, de ezt is kiszorítja már a kabát, a magyar nadrágot; pedig
a pantalló. Kis-Czelltl északra, Magyar-Gencsen, Kernen es-Hgyészen,
Kemenes-Szt-Péteren, Várkeszn, stb. a mellény ötlik szemünkbe eredetisé-

gével ; sötét kék vagy barna posztóból készül s ki van varrva czifrán piros,

sárga, kék és zöld selyemmel ; a gomblyuk felváltva, az egyik pirosan, a
másik zölden, stb. van kivarrva, a mi elég groteszk viselet. A dolmány
sötétkék posztó Téli felöltül a bekecs mellett a szrt is használják. A
közeli Vönöczkön ellenben már nincs szr.

A Kemenes déli részén az úgynevezett Hegyháton, ezt a tarkaságot

nagyrészt szürkeség váltja föl. A barna és fekete szín mellett túlnyomóan
a szürke szín uralkodik itt a férfiak viseletében. Széplakon a piros posztós
kivarrású szr még becsben áll; Nagy-Tilajban a birkabr-bélléses barna
paiasztbunda a rendes téli fels, Oloszkán fekete szrt hordanak, míg a
dolmány és nadrág rendesen szürke, épp így Pácsonyban, Kozmafán, Alsó-
és Fels-Oszkón, a hol szürke bekecs a téli fels öltöny. Baltavárott és

Kis-Béren szintén viselik a bekecsen kívül a piros posztódíszes fehér
szrt. Pet-Mihályfán, Alsó-Telekesen szürke, Karátfldön, Boldogasszonyfán
barna a férfiak ruhája.
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A Mura szögében elforduló magyar szigeteken, így Mura-Szombatban
már teljesen elhagyták a nemzeti viseletet ; Veleméren, Prosznyákfán is csak

romjai vannak már meg ; a kabát itt is meghonosodott, télen szintén kabátot

hordanak, melyet a vagyonosabbak kibéleltetnek, a szegények ellenben csak

egyszeren viselik.

A nk viseletérl már megemlítettük, hogy mennyire rabjai ma már ain-
ternaczionális divatnak. Hiába keressük a bodros ujjú ingvállt, a szalaggal be-

font és ékesített varkocsot, mely valamikor minden leánynak büszkesége volt,

a pitykés vagy zsinóros derekat, mely annyira csinosította termetüket : az

utánzás járványa megtévesztette, régi ízlésüket s azt hiszik, hogy a félszegl

utánzott dudoros ujj különb a régi festi viseletnél. Egyszerségük már nem
is egyszerség; hanem kiáltó sivárság.

A rendes ruházat a következ: nem b és elég hosszú, sima szoknya,

rékli (testhez álló zubbony) vagy röppencs (b zubbony, dudoros ujjakkal, mely
olyan, mintha repülne, miért is itt röppencsnek, a Fels-Tiszavidéken szállókának

nevezik), vagy totya, ezen belül rejtzködik a polgárjogot nyert fz, melyet
a városiak után k is mídernelc neveznek. Hogy általában czipt viselnek,

azt már említettük. Harisnyájukat, mint a Dunántúl általában, kapczának

hívják ; télen példáid magasszáru kapczát húznak a lábukra. Hajukat fésre,

kontyba szedve hordják; fejüket a leányok is keszkenvel kötik be, rendes

még a nyakravaló selyem vagy más szövetbl szabott kend ; ezenkívül hvös
idben nagykendt kötnek át vállukon. Felöltül különböz fajta kabátokat,

réklit, köpenyt, krispint viselnek. Megmaradt nevében és alakjában a pínt
(pendel), azaz alsószoknya és az ümöfj (ing), mely nem szokott mindenütt
egyforma szabású lenni, mert vannak községek, a hol alig ér derékig, mintha
voltaképen a pendely volna az alsó része. Megmaradt még a népnek az a

régi szokása, hogy szoknyának és réklinek, fleg hétköznapokon, a kékfest
szövetet vagy a kartont vásárolja; e mellett azonban a finomabb kelme sem
hiányzik a háztartásból. A fehérnemt kizárólag a maguk fonta fonálból szö-

vetik. Valamint nem sokat adnak ruházkodásukban a küls csínra s feltnést
legfölebb a helylyel-közel elforduló rikító színekkel keltenek, míg csipkét

csak néhány helyen, hímzést, kivarrást vagy egyéb ékítést sehol sem talá-

lunk ruhadíszítési : úgy nem adnak úgyszólván semmit sem a ni hiúság
kívánta egyéb ékesítésekre : ékszerekre, gyöngyre stb. Ebben a tekintetben

általában a józan egyszerség mintaképei.
Természetesen a készletekben sok apró eltérést, de néhol igen érdekes

különleges szokást is találunk. Szombathely szomszédságában, Óladon, Ondó-
don, Asszonyfán már szeret czil'rálkodni az asszonynép. Ondódon piros és

kék csipkével díszíti ruháját; a duplaelejü, színváltó derekat viseli, vagyis
blúzt ; függvel, üveggyöngygyei ékeskedik, Óladon még gránát-gyöngysort
is aggat a nyakába. Ugyanígy ékesítik magukat a seéi leányok és asszo-

nyok. Kisasszonyfán piros kivarrással díszítik a ruhát ; ékszerül fehér vagy
sárga gyöngy ezüst kereszttel szolgál; függvel is ékesgetik magukat.

A fels Rába-völgyben Kethelyen, a szent-gotthárdi járás német lakos-

sága nyelvének hatása alatt állván, az egyes ruhadarabok elnevezésében
sem menekülhet e hatás alól. A szoknyát kittle-nek hívják ; a derék magya-
ros kiejtéssel puruszli. Az élénk színt, nevezetesen a pirosat szeretik ; ruhá-
jukat piros csipkével díszítik. Ékszerül csupán sárgaréz vagy imitált gyrt
használnak, épp úgy Kerczán, Domonkosfán, Veleméren ; e helyeken azon-
ban már csak a fiatalabb asszoiYyok és a leányok hordják az élénkebb szinü
ruhát, melyet fodrokkal csinosítnak. Rába-Gyarmaton szintén alkalmazzák
a csipkét, de fehéret.

Jóval cifrábbak a viszákiak. Ifjú korukban a menyecskék tetszetsek,
de szépségüket korán elvesztvén, mintha ennek tudatában lennének, úgy
igyekeznek a maguk csinosítgatásával pótolni korán eltn szépségüket.
Virágos kivárással, zsinórral, szines gombbal ékesítik a ruhát, melynek
szinél nyáron a feltnbb világos árnyalatokat, a pirosat, kéket, fehéret

választják, nyakukra gyöngyöt fznek. Csákányban. Vasaiián, Rába-Mind-
szenten szeretik a rikító színeket; Mindszenten finomabb szövetbl,, kas-
mírból, selyembl varrják ruhájúkat.

A Rába völgyén északnak haladva, ritkul az élénk színek kedvelése s
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általánosabb lesz a sötétkék, barna,, az elevenebb színek közül is a tarká-

zott szövetek használata. Rába-Hidvégen a fehér és kék szín az uralkodó

;

Molnáriban már a sötétkék, barna és fekete, szintúgy Püspökiben, Szent-
Tamáson, Kámban ; itt-ott azonban nyaranta a fiatalabb nk a tarka, de

nem rikító alapszín kartonszoknyát és reklit hordják. Bizonyos takarékos-
sági ösztön is jelentkezik ebben a szokásban, mert a sötétszínü szövetek-

bl kevesebb fogy. Patyon, Jakfán, Olbn, Rába-Doroszlón is sötétes, barna
szín a ni ruha, de már az icle valók némi hímzéssel igyekeznek változa-

tosabbá tenni a komor szín egyhangúságát ; sö1 az ékszereket sem mell-
zik, arany és ezüst karperecet, meg függt aggatnak magukra.

A Hegyháton általánosan a rikító szín, fleg a piros és a piros-tarka

dívik ; közben azonban több helyen a sötétkék szín az uralkodó, mint Hegy-
hát-Szt.-Péteren, Fet-Mihályfán, Baltaváron és Bögötén egyáltalában a sö-

tét színt kedvelik, még a tarkában is.

A Kemenesalján különböz szokásokat figyelhetünk meg a nk ruház-
kodását illetleg. Magyar-Gencsen és Kemenes-Hgyészen szintén általában

sötétkék ruhát viselnek ugyan az asszonyok, de a leányok a legtarkább
színeket keresik ; meg van továbbá az a különös szokásuk, hogy az asszonyok
télen nagyon szeretik viselni az ibolyaszín nagykendket. Alig van asszony,

a ki nem ezzel burkolná be magát. Kétféle szabású derekat viselnek, melyet
az általános vasmegyei elnevezéstl eltérleg neveznek. A téli testhez álló

derekat bajJcónák hívják, a nyárit a többi vasmegyeivel együtt réklinek,

ellenben a blúz neve náluk nem röppencs, hanem repül. Ruhájuk színét

bizonyos ünnepekhez is kötik. Karácsonykor piros posztó, a Mária-ünne-
peken fehér, húsvétkor kék, húsvéthétfn barna ruhában mennek a templomba,
A modern divat már ide is befészkelte ugyan magát, de itt lassabban hódít

tért, Ncmes-Magasiban a barna és zöld szín az uralkodó. Dömölkön, melyrl
már említettük, hogy a modern városias viseletnek nyitott ajtót, minden
asszony és leány télen-nyáron keztyt hord. Kis-Somlyón és környékén a

tarka viseletet adventben és böjtben határozottan a fekete szín váltja fel.

Itt tehát a vallási motívumnak éppen olyan irányítását tapasztaljuk, mint a

Magyar- Gencs tájékabeli népnél.

A nép bels életében még nagyobb a változás. Jelleme a jogegyenl- Jeliem,

ség és a modern iskolázás hatása alatt szelídebbé, simábbá lett ugyan, de

egyszersmind daezosabbá és anyagiasabbá is. A megváltozott mezgazdasági,

birtokjogi és pénzviszonyok, az új állami élet követelményei, melyek a kis-

birtokosokra nagy terhet róttak és rónak, fölkeltették a népben a vagyon-

szerzés, magában véve becsülend, de nem mindig nemes vágyát, kiölik

belle a régi magyar szívességet s önzvé, haszonlesvé teszik. Meginog

itt-ott az az erénye, melylyel seinek földjéhez ragaszkodott s nem mindig

a megélhetés szükségétl zetve, hanem spekuláczióból is eladja földjét,

hogy Szlavóniában olcsóbban többet vásároljon. A míg a német ajkúak

Ausztria felé húzódnak, ámde jobbára ideiglenes tartózkodásra; a magyarok

inkább Horvát-Szlavonországba veszik utjokat.

A magasabb kultúra, mely azonban mindeddig a nyelven kívül kevés Népszokások,

súlyt helyezett a nemzeti szellem haladásra, a helyett, hogy az értelmi és

jellembeli fejlesztés mellett igyekezett volna konzerválni a nemzeti sajátos-

ságokat, inkább koptatta és irtotta azokat. így sok régi szép szokásnak,

melyeknek csupán külsségét s néha fattyúhajtásait mérlegelték, de nagy

lelki jelentségüket nem, ma már csak romjaival találkozunk. Pedig nem-

zeti, st nem ritkán erkölcsi szempontból éppen nem közömbös az, hogy

sivár, anyagias gondolkozású népet nevelünk-e, vagy olyant, mely megrzi

fogékonyságát az eszinényiség iránt, a mi nélkül nagy nemzeti jelentség

mozzanatokban hiába akarjuk Lelkesedésre indítani. Pedig, mint rámutattunk,

a vasmegyei magyarság fajszeretete érs és szívós; megvan az a képessége,

bogy a maga képére idomítsa át a relé érintkez idegen fajokat, Éppen
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azért sajnálhatjuk ama szokásainak elhagyogatását, molyok eszejárásának

eredetiségét fejezték ki, életének költi zománczot, az anyagi fáradalmak

alatt eléggé megviselt lelkének enyhülést, könnyebb szárnyalást adhattak.

Ilyenek voltak valaha az egyes ünnepnapokhoz kötött szokásai és mulat-

ságai. Ezek rendre kivesznek életébl, ellenben annál nagyobb szerepet

játszik szórakozásai közt a korcsma és a városi ,,uri
u

szokás szerint rende-

zett tánczmulatság.

Mennyegz. Legköltibb és leginkább nyomot hagyó mozzanat volna életében házas-

sága. A vele járó mennyegzi szertartások azonban a legtöbb vidéken már
egészen elvesztették régi zamatjukat és bájukat ; st igen sok községben)

mint a városi urak a lakodalmas ebédre, úgy mennek k is esküv után a

korcsmába. Igaz, hogy azután elvonulnak még a lakodalmas házhoz is

vacsorára ; de itt is puszta tánczczal vagy zeneszóval fejezik be mulatsá-

gukat, elfelejtve mindazt a mély jelentség czeremoniát, melylyel eldeik

oly kedvessé, meghatóvá, st magasztossá tudták tenni életüknek ez elhatá-

rozó napját.

Valaha persze a legények korán házasodhattak, azoknak a kevesek-
nek kivételével, a kikre a katonasor esett s a kiket úgyszólván erszak-
kal czipeltek el. Az általános védkötelezettség fennállása óta azonban, a

katonai kötelezettség teljesítése eltt, ha csak nem külön engedélyivel, ami
sok utánjárásba kerül és csak kivételes esetekben történhetik, nem szabad
a legénynek megházasodnia. Ennek az idnek legkedvezbb határa pedig
a huszonnegyedik esztend. S tényleg 25 éves korukon alul ma már alig

házasodnak, leginkább pedig a 25—30 év között s, minthogy rendesen már
katonaságuk eltt megvolt kiszemelt mátkájuk, a kivel szorosabb ismeret-

ségbe léptek, a leánykérés szertartása is nagyrészt üres formasággá lett, a
mennyegz gyakran nemkülönben. A naiv pajkosság és a derült néphumor
már alig-alig csillan föl a lakodalmakon ; a hol még megvan egy s más
eredetiség, azokat érdemesnek tartjuk külön megemlíteni.

A vfély-mondókákat kezdik egyes helyeken úri módú felköszöntk
pótolni ; a legtöbb helyen azonban egyáltalában megsznt a jó kedvre han-
goló szavalás. Rögtönz elmés ifjak nem igen találkoznak ; s úgy látszik, a
népköltészet eme fajával a tanítók sem tördtek semmit sem, hogy a már
mveltebb és bizonyára kényesebbé lett, st újságra vágyó népben annak
szeretetét új, modern köntös költeményekkel fenntartsák : a ponyván pené-
szed régi vfélyrigmusok pedig minden vonzó erejüket elvesztették s

kikoptak a lakodalmas házakból.

A lakodalom csak egy napig tart a vasvármegyei magyarságnál, úgy
mint általában Dunántúl ; ritkaság, hogy két napig tartson, mint Kerczán s

Rába-Gyarmaton s még néhány helyen kivételesen ; az Alföldön s a Tisza

vidékén szokásos hérészt itt csak kevés helyen ismerik. Kézfogókon a jegy-

kendadás a mennyasszony és a jegypénzadás a vlegény részérl szo-

kásos itt is.

Egyike azoknak a helységeknek, melyekben a mennyegzi szokások
még legtöbb eredetiségükben maradtak fenn, Ólad, Seén és a szomszéd
községek. Esküvre czigányzenével vonul az egy héttel elbb meghí-
vott s felcziczomázott násznép, a násznagyok felbokrétázott bottal, a vfély
szintén bokrétásan, a nyoszolyó-lcányok, a kiket a Dunántúl nyossorú-

leánynak hívnak, koszorúsán s az úton rímes rikkantások kai mulattatják

egymást

:

Sárga virág-

, sárg'a sás,

Édes anyám megbocsáss.

Esik es, csak úgy szakad,

Egy legénynek szíve hasad.

Sárga zsinór, sárga nyereg,
A kocsisunk de sziép gyerek.
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Az esküv után hasonló rikkantások közt vonul a násznép a leányos
házhoz, például

:

Fehér galamb száll a házra,

Új mennyecske száll a házba.

A násznép tánczczal kurtítja meg a várakozást, míg az ebéd elkészül.
Mikor a tálalás megkezddik, a vfély felpántlikázott botjával megáll az
ajtóban s rákezdi

:

„Hajjunk szót, uraim ! Egy-két szóm vóna kegyelmetekhez : ha engedelmet adnak
belépésemhez."

Erre kezdi a betanult mondókát ilyetén kiejtéssel

:

Mikor az Isten Ádámot terémtéttö,

A szent házosság-ot még- akkor szervezi ö,

Ádámnak egy ódala csontyát kivéttö,

Melbl Éva asszonyt mellé készitéttö.

Maga vót a vó'fóny, az egek királla,

Mint szent Mózesnak hirés istoriájo,

Ezt mindenki iértse és bámú'va csodájjo,

Mer' ez szent ré'ndelésö az egek urának,

Mer' páratlan iéletét kevesen tártának.

De jobb pajtás, te' is meg ne házosoggyál,

Mer' köll az asszonnak szita, rosta, kanál,

Azt akarná mindiég, akár ökröt hajtaná'
;

Még ott is vakarod, a hol nem is viszket,

Mikor az asszon il dologra késztét

;

Húzd Bandi koma, vigan had legyenek.

Az els tálat behozva, egyik kezébl egy fazekat ejt a földre ; a követ-
kez ételeket, valamint a bort is betanult rigmusokkal dicsérve hozza be.
Megmaradt itt is a szokás, a minek fenntartásáról a fz asszony is gon-
doskodik a maga érdekében, hogy a lakoma végén bekötött kézzel bevezetteti
magát s pénzt gyjt megégett kezének gyógyítására. Czigányzene mellett
tánczczal fejezdik be a lakodalom, éjfélkor vagy virradatkor, a liogy kedvük
1 a rtja s a lábuk bírja.

Jaákon már a korcsmába megy a násznép, pár pohár borra, azután
megy a leányos házhoz mulatni ; de a vfély nem igen erlteti meg
magái, minthogy ujat mondani nem tud, betanult versekkel. Szt.-Kereszten,
Szt.-K irályon, Szllsön, Zarkaházán, Perinten, Náraiban ugyanígy csele-
kesznek ; ezeken a helyeken már egyáltalában megszntek a vfélymondókák.
Zanaton megteszik azt a tréfát, hogy meglánczolják a vendéghívót, ha
mulatság közben elalszik, a mi hamar megtörténhetik, mert a fáradság, bor
és a hosszúra nyúlt mulatozás könnyen leveri a lábáról. Váton a vacsora
után pénzt szednek „bölcskötre 1

', s ez a szokás sokfelé megvan, nem-
különben az is, hogy vacsora végeztével, mieltt a tánczhoz fognának, a

vfélyek a nyoszolyó-leányokkal együtt söprik ki, versenyt serénykedve,
a szobát.

Az rség egyik fhelyén, Fels-Eörön, a hol már sok szokást hagytak
cl a lakosok az idegen környezet hatása alatt, a verses vfélyköszöntk még
divatosok; de itt sem minden háznál; megmaradt ez a rohonczi magyarok-
nál, valamint a kszegi járás magyar helységeiben is.

A Rába völgyébl Kerczát és Rába-Gyarmatot már említettük, hogy
ott két napig is mulatnak. Viszákon szintén, a hol els nap a leányos háznál
mulatnak az esküv után, még pedig reggelig, azután elviszik az u] menyecs-
két a vlegény házához s ott van a reggeli, meg az ebéd, mely czigány-
zene mellett belenyúlik az éjszakáit:: is Ámde a legtöbb háznál már meg-
lehets szkre szorították a lakmározás! A vfélyköszöntk még járják.
Itt két vfély, kél násznagy, ugyanannyi nyoszolyó-asszony és nyoszoíyó-
leány kiséri a mennyasszonyt.

Kéthelyen csak násznag\nt választanak kettt (kért s kiadót), de a

többibl csak egyet hívnak. A vendéghívót sereghajtónak nevezik. Esküvre-
menet, a nyoszolyó-leány mondja a rikkantásokat

:

Magyarország Vármegyéi - \ irosaí: Vasvármegye. öl
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Pipafödél, piparéz,

Minden ember minket néz,

Tyuhaj !

A ki minket nem dicsér,

Pokóba legyen gerencsér,
Tyuhaj!

Piros rózsa levele,

A kocsmába bé vele !

Még szélesebb kedvük van, mely már kicsapongássá fajul, Pinka-
Mindszenten, a hol az utczán is tánczolnak a lakodalmasok, az asszonyok
meg literes borosüvegekkel keverednek a tánczba s azokkal serkentik a

mulatókat. Az utczára való kitánczolás azeltt szokásban volt a felvidéken.

A míg a vfélymondókákat a fels Rábavölgyén srbben föllelhetjük,

lejjebb már úgyszólván teljesen kivesztek. Rába-Hidvégtl északnak menve,
általában csak egyszer vacsora követi az esküvt, czigányzenével. Nem
csak csárdást tánczolnak már, hanem a polka is meghonosodott náluk

;

ugyanakkor, a mikor a többi lakodalmi szokás mind elvesztette régi fényét,

Kámonban még hallani a vfélymondókákat, de Ikervárott már megint
nem, szintúgy nem a föllebb fekv községekben. Ellenben már errefelé is

elharapózott az a szokás, hogy esküv után meglátogatják a korcsmát,

Ritkul a vfélyköszönt a Kemenesalján is, de, mint a népélet minden
jelenségében, a lakodalmi szokások megrzésében is a Kemenesalja a leg-

konzervatívabb.
Hegyhát-Szt.-Mártonban az a szokás, hogy a legény nem kér útján,

hanem maga kéri meg a leányt. A hivatalos kézfogó szombati napon szokott

történni, a mikor már egybegylnek a nyoszolyók, vfélyek, atyafiak a

leányos háznál. Még czigányt is hívnak. Eljegyzéskor tisztába hozzák a

pénzbeli dolgokat is és a vlegénynek elre kikötik a mennyasszony várható
örökségét. Az esküv vasárnap van, a lakodalom vasárnap este. Erre a

vendéghívó hívja meg a rokonságot. A vendéghívó bokrétát tz kalapjára

s kurjongatva köszönt be minden házhoz, a hová vendéghíni küldöttek.

Mindé házakban szalagot kötnek bokrétájára. A lakodalom a leányos háznál

kezddik ugyan, de még az éjjel átmennek a mulatók a vlegény házába s

ott folytatják a mulatságot reggelig.

Bögötén a mennyegz napján az ebédet adják a mennyasszony házánál

s este 9 órakor átmennek a vendágek a vlegény házába, a hol vacsorál-

nak és mulatnak reggelig. Kozmafán a mennyasszony házánál ebéddel várják

az esküvrl visszatérket s nyomban ebéd után megkezddik a csárdás. A
vfélymondókák itt rögtönzöttek szoktak lenni.

Boldogasszonyfán, melynek nincs plébániája
;
kocsin megy a násznép

az anyaközség templomába. Az úton kalácsdarabokat hajigálnak és szintén

rímes kurjantások kai mulatnak. Ilyenek :

Ez az utcza tekervényes,
Mennyasszonyunk igen ékes.

Sárga csikó, piros gyerek,
Vlegényünk derék gyerek.

Mennyasszonyunk sem utolsó,

Szeme-szája szép, mosolygó.
Heere tyu, tyu, tyu !

Itt azonban a ponyván vett verseket szokták a vfélyek eldarálni,

valamint a legtöbb szomszédos községben is.

Keresztelés. A Iceresztelési ozsonna, azaz paszita rendszerint csöndesen, a koma-

asszonyok és a legközelebbi* atyafiak társaságában megy végbe, csak ritka

helyen tartanak nagyobb vendégséget, Nagyobb paszita többnyire a refor-

mátusoknál szokott lenni, a kik több komát hívnak. A komaasszonyok nagy

kas (a vasvármegyeiek és bakonyvidékiek nyelvén véka) sütemény 1, kalácsot,

pereczet és egy tyúkot vagy kakasl visznek, azonkívül az újszülöttnek egy-
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két forintot, néhány méter vásznat vagy ruhaszövetet ajándékoznak. Ezt az

ajándékot Tcorozsmának hívják. A komatál mindenütt szokásban van.

A keresztnév választása nem kevéssé fontos. Mert Vasvármegyében
ma is általános az a szokás, hogy az egyenl nev családok tagjainak meg-
különböztetése végett, nem igen adnak mellékneveket, hanem az apja kereszt-

nevét teszik a fiú keresztnevéhez. Kis Mihálynak István fiát például Mihály
Csiesának nevezik, hogy megkülönböztessék Kis Jánosnak Csicsa fiától.

Néha, midn még több egyenl nev ember közt kell különbséget tenni,

még az öregapa nevét is odabiggyesztik, például a Kapornaki Mihály István
fiának Sándor fiát Mihá-Istók-Sándornak nevezik. Már Veszprémmegyében,
példáid Szent-Gálon, melynek lakosai szintén si magyar származásúak, st
az els századok óta nemesek is, mellékneveket adnak az illetnek, mint
példáid Bum-bum Tamás Benjámin. (Mivel, hogy több Tamás Benjámin
van.) Vasvármegyében az ilyen, sokszor gúnyos melléknév nem járatos.

A halotti tor általában fenntartotta magát, de többnyire igen csöndesen Halotti tor.

megy végbe. Néhol az ismersök a temetés után a korcsmában gylnek
össze egy kis italra ; más helyeken a halottas házhoz térnek vissza, a hol

egy pohár bor mellett megemlékezvén a halottról, csakhamar ki-ki haza-

megy. Nagyobb eszem-iszommal járó tor sehol sincsen.

Az ünnepi szokások közül a gyermekeknél a Betlehemjárás, a Három ünnepi szokások,

király körmenete, apró szentekkor a korbácsolás (sujirázás), néhány helység-

ben az újévi regülés, itt-ott a pünkösdi királyn körülhordozása tartotta fenn

magát ; húsvétkor a katholikusoknál a hús, kalács és tojásszentelés, egy-

általában pedig a piros tojás osztogatása maradt fenn. A húsvéti öntözést

általában nem ismerik. Megtartják az arató-ünnepet is ;' de régi mozgal-

massága és vidorsága nélkül. Többnyire a szérre hozatnak czigányt s ott

megtánczoltatják a marokszed lányokat.

Az uj esztendei regülés abból áll, hogy a leányok összeállva, elmennek
házról-házra énekelni, s ezért minden házban ajándékot kapnak, csak úgy,
mint az angyal fiai karácsonykor, vagy a csillaggal járó gyermekek Három
királyok napján. Pünkösdi királynnek a kicsi, 4—6 éves leánykák válasz-

tanak ki egy hasonló korú leányt, a kit felvirágoznak s úgy járják be vele

a házakat, a hol szintén ajándékot kapnak.
Van azután három nap, melynek megülése a régi pogány hit marad-

ványára utal, vagy a vallásos érzésnek a babonával való keveredését mutatja.
Ihen az a több helyen uralkodó szokás, hogy Szt.-Gfy&rgy-iiajij&ii félvirágozzák

a kaput, vagy betüskézik az ablakot, hogy a boszorkány be ne jöjjön rajta.

Ilyen a Szentivánéji tzrakás, mely a megye délnyugati részében szokásos,

a hol a szlávokkal és a stájerországiakkal érintkezhetik srbben a nép.

Szombathely környékén több faluban seprt égetnek Szent-Iván éjszakáján,

a mivel szintén a boszorkányokat akarják elzni.
Ahalánosabb, úgyszólván még az egész megye magyarságánál fenn-

tartotta magát a Luczázás. Nem csupán azok a babonák, melyek Lucza-
napjához vannak kötve, s melyekkel az eladó lányok igyekeznek jós jeleket

kapni ; hanem a Lucza-napi körmenetek is. A Kemenesalján Lucza-napján
10 14 éves gyermekek szalmacsutakkal járnak házról-házra, leülnek a

szobaajtóba s a következ versikéket mondogatják:

Lucza, Lucza, kity-koty,

A mit adtok, elveszem.

Lucza, Lucza, kity-koty,

Olyan hosszú kalbászuk legyen, mint a nyomórud.

Lucza, Lucza, kity-koty,

Annyi csibejék legyen, mint az ég-en a csillag-.

Lucza, Lucza, kity-koty.

Ének közben a csutakból szalmát hintenek az ajtóba. Távoztukkor a

gazdaasszony összeszedi a szalmát s a kotlós tyúkok alá teszi, hogy sok

csibéje keljen ki.

r>i*
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Barnák. A babona már csak árnyaiban él. Fleg az iskolázott fiatalsághagyo-

gatja el, de azért maradványaival elégszer találkozunk még.

A babonás hittel párosul a javasasszony kuruzsolásában való bizalom

is, melyet még mindig nem irthatott ki teljesen az orvosok mködése.
Hiszik sokfelé a lélek visszatérését is.

Ép igy hiszik még sokfelé a boszorkányokat s mint föntebb felhoztuk,

bizonyos napokon babonás cselekvésekkel igyekeznek ket távol tartani,

mint Kethelyen Szt-György napkor virággal. A Kemenesalja több községé-

ben (Magyar-Gencs, Kemenes-Hgyész, K.-Szt-Péter, Várkesz) ezen a napon
tüskét tesznek az ajtóba s az ablakokba, hogy a boszorkányok be ne jöhes-

senek. Kis-Unyomban az istálló ablakait tüskézik be. Oloczkán a boszor-

kányok ellen nyirfaággal tzdelik körül a ház környékét.

Altalános a hit, hogy pénteken semmit sem szabad kezdeni, mert az

szerencsétlenül fog végzdni.
Holdújuláskor nem jó zsuppolni, mert bizonyosan megrothad a szalma.

(Ólad, Seé, Szt-Király.)

De nem jó újhold idején trágyázni sem. Epp így nem szabad hold-

újuláskor az aratásba fogni. (Szt-Kereszt, Szt-Király.)

A Szt-lván éjén elégetett sepr csutkáját a káposzta közé teszik, hogy
meg ne férgesedjék. (Kis-Unyom.)

Az igézés, szemmelverés tartja magát a köztudatban. Ennek különben
meg van a maga valószer alapja ; csakhogy a nép valami rossz szellem

tényének tartja azt, a mit ma a hipnotizmus tüneményeibl megmagyaráz-
hatunk. A tehenek megrontását szintén többfelé tartják.

A boszorkányok és rossz szellemek hívesével függ össze az a hit is,

hogy a viharokat, jégest egy gonosz szellem, garabonciás diák hozza, a ki

a harangozótól elriad. Azért még mindig vannak falvak, a hol a felh elé

harangoznak. (Nárai.)

Rokon a boszorkányokkal a Ludvércz (lidércz) meg a tüzes ember.

(Újlak, Baltavár, Kisbér.)

Karácsonykor az országszerte ismert babonák közül többet megriztek
itt is. Czipt dobálnak a leányok, háttal az ajtónak fordulva, hogy a czip
orrának állásából megjósolhasák maguknak, férjhez mennek-e még abban
az évben. Midn éjféli misére mennek, furkós botokat tesznek egy kapu-
sarokba. Visszajövet megnézik a botokat. A kiét elvitték, az férjhez megy.
(Magyar-Gencs, Várkesz.) Karácsony este kell készen lennie a Lucza-szék-
nek is, melyen Lucza-napjától fogva minden nap készítenek valamit. Ez
általánosan elterjedt szokás az egész megyében. Lucza-napján nem szabad
varrni, mert különben nem tojnak a tyúkok ; ezen a napon eladni vagy
elajándékozni sem szabad semmit, mert elviszik a háztól a szerencsét. (Ság.)

Kemenes-Szt-Péter határában van egy domb, melyet állítólag a törökök

hordtak össze. Nagypénteken éjjel 12 órakor láng veti ott föl magát. A ki

meglátja s hamarosan olvasót dob rá, ezüst pénz marad a láng helyén. De
ha elkáromkodja magát ijedtében, akkor a pénz eltnik.

Ha a bútor pattog, valaki meghal. (Újlak.)

Ha a gazda meghal, a barmokat kifelé fordítják. (Búcsú.)

A halottakat nem szabad a határon keresztül vinni, mert elveri a jég
a határt.

Tojást tyúk alá nem jó kölcsön adni, mer elviszik a szerencsét (Ság.)

Ha a lúd fölmegy a kazalra, tz lesz. (Ság.)

A kutya vonítása tüzet jósol. (Kemenesalja,)
Ha tz üt ki, a babonás asszony, hogy elháríthassa a saját házától a

veszedelmet, ruháját felkapva, meztelenen háttal fordul a lángoknak. Visza-
igyeszti (ijeszti) a tüzet. (Kis-Somlyó.)

Nyúl fut át az utunkon; baj ér bennünket. (Kemenesalja.)
Ha idegennel lépnek be az istállóba, kiköpnek a telién eltt, hogy az

idegen meg ne verje szemével a tehenet. (Kis-Somlyó.)
A tehén tejét, mig el nincs szrve, nem jó kiadni a házból, meri meg-

romlik a tehén. (Viszák.)

Kihajtás eltt tojást rak az istálló elé a pásztor, hogy a legeln baj

ne érje a jószágot. A borjút is ezért le szokás köpködni. (Kis-Unyom.)
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Ha a füle vagy foga fáj valakinek, alattomban a harang' kötelébl lop-

nak egy darabot, s azzal füstölik meg a fájós testrészt. (Kis-Somlyó.)
Kedden és pénteken nem jó szapulni, mert sok féreg lesz a háznál.

(Viszák.)

Ujpénteken nem jó meszelni.

Karácsony és újév közt nem jó sem varrni sem fonni.

A néphumornak és fantáziának szintén csak kevés nyilvánulását találjuk Néphumor,

néhány közmondásban és mondában. A magánosan álló Ság hegy különben

az egyetlen nagyobb emelkedés egészen az Alpesek lábáig, melynek ködbe

burkolózó titokzatossága, bazaltos szikláinak regényessége tárgyul szolgálhat

a képzeldés költi szüleményeinek. A nyugoti hegyvidéket pedig idege-

nek lepték el.

De eredeti dal sem igen terem ezen a földön, a mi annál különösebb, Népköltészet,

mert az alföldi magyarság meg gazdag lírai érrel dicsekedhetik. Pedig

dalolni szeret a vasmegyei magyar nép ; mint láttuk, a gyermekek is dallal

ünneplik a karácsonyt, újévet, három-királyok napját, pünkösdöt; dallal

térnek haza az aratók, dal koronázza az arató és a szüreti ünnepet. Csak-

hogy dalaik majd mind kölcsönzöttek ; illetleg a régieket felejtik s az új

mdalokat kapják föl, st a divatos énekes szinmüvek dalai is elterjednek

köztük.

Yasvármegye magyarságának dalkészlete a mellett a föltevés mellett

látszik bizonyítani, mely még nem volt ugyan megállapítható, de melyet
már többen vállnak, a kik a népdalok eredetét kutatják, hogy sajátképeni

népdal alig terem, az ismert népdalok mind névtelen költk (tanítók, papok
s vándorpoéták) mvei, melyeket réges-régen eltanult a nép s hosszú idk
múlva a gyjtk (csak félszázad óta foglalkoznak nálunk a gyjtéssel) meg-
lelvén a gazdag kincset, azt a nép eredeti tulajdonának tartották s más
meggyzdés vagy bizonyíték híjában, ma is annak tartjuk.

Bizonyos, hogy a következ dal, melyet Óladon énekelnek, nem népies

eredet :

Meg fogoni a napokat számlálni,

Móta fogok hozzád rózsám járni,

A hány csillag van az égen,

Annyiszor jutsz eszembe nékem.

Ismer! dolog különben, hogy a nép, a hogy eszébe jutnak az egyes
elkapott verssorok vagy dallamok, több különböz dalból is szokott egybe-
roni nótákal ;

hol koptatja, hol szaporítja, hol összekeveri, átidomítja a
melódiákat és a különböz szövegeket. Néhány roncsot adhatunk csupán
ezekbl. így Óladról

:

Kis kertemben, tererere . . .

Aratják a zabot

;

Rakják az asztagot.

Közepébe, sej, huj,

Rászállott a gólya,

(iyere rózsám, tererere ... 9
Taníts meg egy csókra.

Egészen uj idre valló helyi termék, de szintén csak változat, a Savanyu
Józsi (1884- 1885.) románcza ikervárról:

Savanyu Józsi de hires betyár vót,

<
! rófok, bárók udvarán megfordiit

;

Elérne vót a Bakonságnak,

A bakonyi pusztaságnak fia vót.

Hej Vasmegye, Zalamegye határgya,

De iniég Sopron vármegyét is bejárta.

Ezer forint vót kitzve fejiére,

Még se' kert a vármegye kéziére.
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Ilyen interpolált, idomított változat a következ is :

Az Ikervár szép helen van,

Mer a kastié' közepin van ;

Tetejébe arán' csipke,

Rászállott a biís gerlicze.

a nép nyelve. Minden egyes dialektusban, mely hazánk területén békességesen meg-
osztozva, hségesen megrzi hagyományait, nyelvünk egy-egy eltér fejl-

dését, avagy fejldésének más-más fokát látjuk, mely a közös magyar nyelv

természetét más-más oldaláról világítja meg, hellyel-közzel régibb állapotát

tartotta fönn, vagy pedig a továbbfejldés jeleit tanúsítja. Vasmegye a

szomszéd Sopronmegyével együtt, Balassa fölosztása szerint, rábavidéki nyelv-

járást beszéli, mely az srégi, hetési, göcseji és alsó-zalai nyelvjárásokkal

együtt a nyugati nyelvjárás-területté foglalható össze.

A vasmegyei nyelvjárás szigorúan elkülöníti a nyílt hangú e-tl a zárt

hangú é'-t, pl. ebben a szóban: ember kétféle hangot ejt, nem mond sem
ember-t, mint a debreczeniek, sem ömbör-t. mint a szegediek. Van azonban
sok olyan szó, melyben ezt a zárt hangot ó'-nek ejti, pl. vörös, sör. söpör. Az
írott nyelv hosszú é hangjának szintén kétféle az ejtése, pl. iéles (éles) és

ílet (élet), iég, eget, íg, éget, bár e megkülönböztetés nem olyan pontos, mint
Sopronmegyében ; Vasban az i helyén is ejtenek néha ié-t, a mi zalai

hatásnak látszik. Ugyancsak zalaias sajátság, hogy a névelt a vasmegyei,
kivált a hegyháti ember, e, ez alakban szereti ejteni, pl. eladom e lovamat,
lédd ez ablakhoz, a lovamot és az ablakba helyett.

Nem szereti e nyelvjárás a hosszú magánhangzókat és rövid lesz nála

az i, u, ü, pl. hir, sir, viz. hus, húsz, ut, tüz, szz. Csak é, ó, ö helyet ejt

néha hosszú í, ú, ü hangot, pl. , lú, Jcü, valamint ol, öl szótag helyet is ú,

ü-t pl. porúnyi (porolni), pörünyi (pörölni). Hosszú í van a hí (padlás) szó-

ban is, de ez, úgy látszik, hé helyett van, vagy a hiu összevonása. Többnyi re

azonban ketts hangot ejt az é, ö, ö helyett, valamint az l elhagyásával az

el, al, ol, öl szótagokban is, pl. kies (kéz), suó (só) rüf (rf), iémént (elment),
iióiiia (alma), vuót (volt), füöd (föld), küö (kell).

A magánhangzók (í, ú), hosszúságát igen gyakran mássalhangzós nyúj-
tás (kettzés) pótolja, pl. tanító helyett tanittó, nyitni helyett nyittani, gyúlad
helyett gyullad. Egyebekben is szereti a kettzést, pl. pappiros, függe, rok-

kony, mezzü (mez) ; de már az es Vasban esüö, a szl szüölüö. Továbbá
az erre-arra névmásban a mássalhangzós nyújtást magánhangzós nyújtás-
ként diftongus váltja föl: iére, uóra. A hosszú é néha megrövidül, pl. éhes

(éhes), megehül (megéhezik), cserelés (cserélés), már inkább zalaias a mész
(mész).

Sajátságos túladunaiasság, a mi a vasmegyei nyelvben is megvan, hogy
az á hang maga után nem tr meg a-t, hanem o-ra változtatja, pl. káso

(kása), táblo (tábla), árvo (árva), várto (várta), de az az o a továbbképzésben
és ragozásban megint á-vá nyúlik, pl. kásájo, tábláro, árván. Ritkább az

olyan példa, mint kokas (kakas). Sopronmegyében Kokas családnevi is járja.

A nyílt e hang helyett is zártabb e-t ejtenek a szó végén, pl. fekete,

keze, Mpe (képe), avagy ö pl. Icönyvö (könyve), fülö (füle), néha i pl. körti

(körte), valamint a ragozásban kezin, könyvit. Az i helyett néha zártabb ü
hangzik, pl. ünmög, üngöt (ing, inget), szüvö (szive). Az o helyett néha u.

durung, hun (hol).

A birtokos személyragok, valamint az igeragok többes 3. személyében
az ok,-ek alakot használják, pl. vélek (valók, velük), tegyek (tegyük), várgyok

(várjuk); néha egy fokkal nyíltabbá lett az ilyenekben könyvenk (könyvünk).
A tyúk helyet tik, lyuk helyett lik járja.

Igen élénk a mássalhangzók egymásra hatása, még a v is változtat a
liangszínezeten, pl. Vazsvár (Vasvár), id van (itt van), od van (ott van),

avagy a v módosul át, f-ié, pl. ötfen (ötfen), hatfan (natfan). A j az eltte
lev mássalhangzó természete szerint gy vagy ty lesz, pl. dobgya (dobja),

fog-gya (fogja), raktya (rakja), kalaptya (kalapja). /• alán is gy-t ejtenek:
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borgyu (borjú), ákargya (akarja), wgyam (irjam). Vannak ilyen példák is :

öreg-gyebb (öregebb), müveltyébb (mveltebb.) Szó elején j helyett gy hangzik
ügyebekben : gyiég (jég) g: giércze (jércze).

Nem ismeri a nyelvjárás az ly hangot helyette, valamint Ij helyett is

/ vagy II hangot ejt, pl. heles (helyes), Káról, itten, ottan, miilen, hallá (hallja),

íttenny (éljen). Az ny mássalhangzó eltt átváltozik n-né, m-mé, pl. asszonyom,

asszonnak, asszomba ; megfordítva az w-bl könnyen lesz ny, pl. szappan,

szappanyos, esinyál, ülni helyett ünyi, írni helyett irnyi, st irnya.

A magánhangzók egymásra hatása érvényesül a mély és magas hangok
összekerülésekor, pl. nepestig (napestig), dölögtivüö nap eologtév), sehun

(sehol). Még inkább megvan ez az idegen szavakban p\.hankéton,októberban,

sahigáteros, kadétok. Másrészt azonban a göcseji hatás nyilvánul a -vei rag-

nak mélyhangú szavakban megtartásában, pl. villável, bottel, goluóvel

(golyóval).

Más vidékek nyelvjárásához hasonlóan kerülik a mássalhangzók torló-

dását, pl. kerbe (kertbe), horhat (hordhat). A magánhangzók összekerítését

összevonással simítjuk el, pl. utczczajtuó (utcza-ajtó), konyhajtuó, kátt, kátoz

(kiált, kiáltoz); de másrészt kilökik két magánhangzó közül a v mással-
hangzót, pl. üeg (üveg), avagy j-vel pótolják, pl. füjjet (füvet), h-v-d\, pl.

bihal (bival), fóhiény (fösvény).

Az azzal-ezzel névmás mindig avval, evvel, illetleg avvuó, evvié alak-

ban járja.

Szereti a vasmegyei nyelvjárás a bvebb vagy teljesebb szóalakokat,

pl. májájo (mája), hangyái (hangya), kágyida (kagyló), epergye (eper). Telje-

sebb alakjával föltnik egy gyakran hallható szavunk ragozása; tányiérat,

tányiérak, tányért, tányérok helyett. Ide csatolhatjuk a vissza régies visszha

alakját, A birtokos é képz is teljesebb, pl. így kérdik: Kiejé ezek az ökrök?

K Pikejé (a Pické.)

E feleletben még egy sajátság is nyilvánul ; nevek eltt szeretik a név-
eli, pl. a Pista az Örzsi, a Széchenyi.

A kell igéhez hozzáadják a személyragokat, tehát el köttök mennyi, el

köttöttem küdenyi). i

A vasvármegyei ember ersen ragaszkodik nyelvjárásához. Ha más
vidékre kerül is, nem egy könnyen felejti el honi kiejtését.

HIENCZEK.

Hienczeknek nevezik Vas, Sopron és Mosónvármegyék azon német-

ajkú lakosságát, a melynek nyelve, sajátságainál fogva, úgyszólván külön

dialektikust képez az összes német nyelvjárások között és a mely nép

maga is, szokásaira és gondolkozásmódjára nézve, eltér a hazánkban és az

azon kívül él többi német népfajoktól. A magyarországi hienczek száma

körülbelül 300,000, a kiknek a zöme (125,000). Vasvármegye területén, a Hienczek eihe-

kszegi, fels-eri, körmendi, németujvári és a szt.-gotthárdi járásban tar-

tózkodik, hegyes, dombos vidéken, melyet „Pugláte-Welt"-nek (púpos,

görbe-világ) neveznek.

A hienczek eredetérl még eddig nincsenek teljesen megbízható ada- Eredete.

Iáink. Valószínleg utódai azon bajor és frank telepítvényeseknek, a kiket

Nagy Károly költöztetett 803. év körül az általa meghódított avar ter-

iéire, azaz, a mai Magyarország dunántúli részére, hogy ott a míveldést és

kereszténységei terjeszszék. Ezek közé késbb szláv és avar elemek is olvad-

lak, majd a XV. században, midn az országnak ez a része egyes osztrák

és üémet fnemesek és herczegek birtokába került, ezek is számos német

jobbágy-családot telepítettek magyarországi jószágaikra, a kikhez még a

reformáczió után, a protestánsok üldöztetése idejében, az Ausztriából, külö-

nösen Stájerországból ide menekül protestáns német családok csatlakoztak.

Hogy mikor ragadt rájuk a hiencz név és hogy mit jelent azt nem



380 Vasvármegye népe.

Hiencz nyelv.

sikerült eddig kideríteni. Legvalószínbb az a föltevés, mely a hienczek el-

nevezését Henriktl (1228—1274) Kszeg városának megalapítójától, szár-

maztatja, a ki különösen e vidék fölött uralkodott és a kinek alattvalói ma-

gukat hienczek-nek, vagy heanezok-nok, azaz Henrik népének nevezték.

(A Heinrich név rövidített alakja Heinz, Hinz).

A hienczek nyelve bár rokonságban van a bajor nyelvjárással, de

ettl, valamint a szomszéd osztrák-stájer népnyelvtl is annyira különbözik,

hogy akár külön dialektusnak tekinthet.

A hiencz nyelv legjellemzbb sajátságai : 1. A magánhangzókat meg-
nyújtja, st szereti azokat diftongussá változtatni, pl. : Vooda, (Yater)

Kaueh, (Koch) Beischof (Bisehof) Waocha (Woche), spoarn (sparen) A guet's

Woat, find a guaVs Oat (Ein guter Wort, findet ein gutes Ort). 2. Az u
helyett ui ketts hangzót használ, pl : Guid'n Muoring Muida (Guten
Morgen Mutter), Krui (Krug), huischt'n (husten). 3. Jellemz az es semleges
névmás különös alakja a si, melyet különösen személytelen igék mellett

használ, pl : si regnet (es regnet) si schneibt, si plaschelt (es pláschert).

A hienczek nvelv-

O-német nyelv-

maradványok.

Magyar nyelv-

átvételek.

A nép külseje.

SZENT-GOTTHÁRD-VIDÉKI HIENCZ HÁZ.

járása különben nem
egységes és majdnem
községenként eltéré-

seket mutat. így a
vasvármegyei hien-
czek nyelvében is a
szerint, a mint az a
hanggal bánnak, há-
rom - féle megkülön-
böztetést lehet tenni.

E szavakat pl : Haar
(haj, len), Bárt (sza-

káll), Wart (r), Gar-
ten (kert), Németuj-
vár és Kukmér vidé-

kén úgy ejtik, hogy
az a elé egy zárt o-t

tesznek, pl : Hoar
Poat, Woat, Goat'n. Fels-Lövn az a elé zárt u-t tesznek, pl : Huar, Puart,

Wuart, Q-uart'n. Alhó vidékén a zárt o-t az a után teszik, pl : Haor, Paort,

Waort, Gaort'n.

A hiencz nyelvben nem csak sok srégi német szóra találunk, hanem
e nyelvjárás és a hiencz népszokások az ó-német mitológiának is számos
maradványát tartották fenn. [gy a hét napjait a. hienczek a következ
nevekkel jelölik : Sunnti, Maorti, Jarti, Mitti, Pfinsti, Frati és Saonsti. A kedd
neve Jarti, Irita. Jar, Ero, ír, Tyr, vagy Zm, az sgermánoknál a nap,

késbb a szerelem, majd a háború istene volt. A csütörtök Pfinsti. Pfins-nek

nevezik a hienczek Thonart, vagy Thort az égiháború istenét (Donnerstag).

A pünkösd ünnepet is az tiszteletére nevezték el, és ennek elestéjén, a

hiencz legények ma is hosszú ostorokkal pattogtatnak. Thonar szolgájának
Loki-uak emlékét hirdeti az a szokás, hogy azt a legényt, a ki pünkösd
reggelén a legkésbben kel fel, Pfingstluken-nek csúfolják.

Felemlítésre érdemes, hogy a hiencz nyelvbe ma már körülbelül 100

magyar szó olvadt be; így pl., a hitvány „Mtwcmig" alakban mindenfelé

használatos. Elég érdekesnek találjuk itt közölni a következ hiencz szókat:

Mi Ihr, ehs ihr, enger euer, eng = euch, Mi wir, eppás vielleicht,

tanch soeben. hiertz, hiertzeten — jetzt, ent, doent, ian - drüben, toni - weg, aft —

(lann, piis — bei, awi hinab, tuari - durch stb.

A hiencz férfiak többnyire magas, szálas, csontos, néha épen délezeg

alakok ; hajzatuk feketés, szakálluk gyér, szemük többnyire barna. A leányok

is jobbára csinosak, fürgék és elmések, de úgy a férfiak, mint a nk hamar

vénülnek.
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Mostoha életkörülményei a liiencz népet lelkileg' is befolyásolták. Kend

szerint bizalmatlan, ravasz, néha gúnyolódó, pörleked és zárkózott termé-

szet, de másrészt sok vándorlásából folyó világi átottsága révén gazdag-

tapasztalatokat szerez és így nem elfogult semmi iránt; mindenütt és min-

denkor alkalmazkodó, szerény igény, józan, munkás, értelmes és istenfél

nép, a mely a mveltségnek aránylag magas fokán áll. A rohonczi nép

a legtöbbet olvas Yasmegyében. Népiskolái kitnek.
A hiencz, bár szívósan ragaszkodik nemzetiségéhez és nyelvéhez, jó

hazafi, a ki magát magyarnak vallja és szívesen tanúi magyarul.

Ruházatuk nem mutat érdekesebb sajátosságokai

.

A férfiak ruházata sötét, többnyire kék szín, rövid szabású kabát
(Janker), hasonló szín, rövid, sr ólompitykés, vagy ezüstgombokkal kivarrt

mellény (Wams, Leibl) és magasszáru csizmába gyrt, testhez álló br,
vagy kékposztó nadrág. Fejkel kerek tetej, oldalt felhajtott széles kari-

májú nemezkalap (Hit) fedi. A férfiak többnyire borotválkoznak, bajuszt

inkább csak az idegenbe munkára járó iparosok növesztenek. A hiencz nk
minden díszítés nélküli, többnyire szintén sötétkék rövid kis kabátot (Jankerl,

Sunntajankerl). vagy testhez álló fzs derekat (Sj>enzer, Bonschurl) és hosszú
ránczos szoknyát {Kiül) viselnek. Fejükön kendi hordanak (TiachlJ és álta-

lában fzs czipben (Schuich) járnak.

A rendesen csínos és tiszta lakás a hienczek szerény igényeihez mér-

ten, egyszer és nem nagy. Házikóik hajdan fából épültek, de ma már több-

nyire kbl vagy téglából vannak építve és rendszerint az egész épület

hossznégyszöget képez egy fedél alatt.

A ház oromfalával az utcza felé áll, a hova 2 ablak néz, melyek mel-
lett a kicsiny, azután a nagy kapu vezet a házba. A kis ajtó többnyire
oszlopos folyosóra (Grád'ri) nyílik, honnan egy ajtón át a konyhába jutunk.

Innen az utcza felé rendesen két szoba van, a konyhából jobbra pedig egy
szoba . vagy kamra (Kittmg), utána az istálló, melyhez a csr {Stad'h van
építve. Ez utóbbi helyiségeket ers tzfal választja el a lakosztályoktól.

A trágyadomb vagy fakávás gödör az udvar közepén szokott lenni. A tet-
zd rendesen fazsindely vagy cserép, zsuptet ma már kevés található.

Díszítést a hiencz-házon nem igen látunk. Néha az ablakok körül leve-

leket vagy szllt, a falakra pedig ritkán verseket is festenek (Alhó,

fels-eri járás). Ivégibb házaknál nyoma van a vakolatból csinált díszí-

tésnek is.

A hiencz-szoba bútorzata diófa-asztal fiókkal (Brodlade), két oldalt

kényelmes támlás-pad, a falon tálas. A nagy kályhát pad veszi köri (Ofen-

bank), a mely mellett a magasra vetett ágyak állanak. Kiegészítik a bútor-
zatot a fiókos szekrény, a tarkára mázolt lábas-ruhaláda (Gwand-Truhe) és

székek. A mestergerenda {DurizuK) és a menyezel közé dugdosott rudakra
(Stangelm) ruháikat szokták aggatni. A jobbmódú hiencznél már fénymázos
bútorokat, polczos szekrényt, st pamlagot is találhatni (Német-Lö).

A hiencz nép, bár elég világlátott és tapasztalt, azért mégis hisz a

babonában és lakóhelyének elszigeteli voltánál fogva, nemcsak nyelvében,

hanem szokásaiban is nem egj érdekes maradványát tartotta fenn az si
pogány életnek és néphitnek.

Ilyen germán hitregei maradvány emlékét rzi még a hiencz anyának,
rossz, sokai rívó hál ijesztget ezen versikéje: ,,Biabl, schau, schau, do

hwipt il" Wawwau !" mel\ utóbbi kifejezés alatt a nemei mythológia falak -

jának. Wodan-m\k neve maradi fenn a hienezeknél. Pogányszokások marad-
ványa még a fatuskó-húzás is (Bhckziehen), t. i. a hol az egész farsangon
át nem volt lakodalom, házasságkötés, ot1 egy felczifrázott fatuskóra ültetik

a falunak Legöregebb agglegényét, kit jóltartanak borral és farsang hétfjé-
nek délutánján végig húzzak a falunak utczáin. Ilyen még a húsvéti hegyi

tz is.

A babonák és népszokások különben vidékenkinl eltérk, Az alább
felsoroltuk Kszeg, Rohonez és Jobbágyi vidékén honosak leginkább.

Magyarország Vármegyei és Városai : Vasvármegye. í>2

Hinne.

Hazafiság.

A hiencz ház.

Babonák.
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Az újszülött gyermeket langyos vízben (labelt's Wasser) fürösztik, a

melybe elbb pár csepp tejet vegyítettek, vagy egy zsákocska buzakorpát
tartottak ; ezáltal a gyermeknek lágy, púba bre lesz.

Mieltt a gyermeket a keresztelre viszik, egy krajezárt vagy egy
darab kenyeret tesznek a vánkosa alá, hogy gazdag legyen. A keresztel
után a leánycsecsemt méhkasba teszik, hogy sok kérje legyen. Szoptatás
közben az anyának nem szabad sem ennie, sem innia, különben a gyermek
felébred, valahányszor az anya eszik. Ha a gyermek ijeds (schrocklich),

egy szentelt kövecskét kötnek a nyaka, köré (Schrockensteindl). Hogy a
csecsem hamar megtanuljon beszélni, vakarcsot tesznek a fejére. Ha
a csecsemt es éri, szepls, ha a szájára ütnek, fogfájós lesz ; ha
els húseledelül madárhúst kap, jó hangú lesz a gyermek. Hogy mindig
vidám legyen, farsangkor választják el a gyermeket, hogy piros-pozsgás
legyen, szt, dánoskor, mikor a cseresznye érik. A gyermek fájós szemed
forrás- vagy patak-vizzel mossák; de a vizet úgy kell meríteni, hogy az
edényt a viz folyása irányába tartsuk. Ha egy leány három hónapos kora

ROHONCZ-VIDÉKI HIENCZ HÁZAK.

Népszokások.

eltt hal meg, azt egy leány, ha idsebb volt: két vagy négy legény viszi a
temetbe.

Ha a legény azt akarja, hogy a leány szeresse, annak olyan almát
ad enni, a melyet a legény a hóna alatt tartott. A mely leány jövendbeli-
jét látni akarja, az Tamás-napjának estéjén (reichi Nocht), mieltt ágyba
fekszik, a következ idézést mondja : „Bedstafel i tritt di', Heiliger Thomas,
i' MW di', láss mi(r) mei' He(r)zallerliebsten erscheinen", azután vánkosa alá
teszi apjának, bátyjának vagy egy férfi ismersének valami ruhadarabját és
akkor álmában megjelen neki jövendbelije. Ha a leány mosás közben
leönti ruháját, részeges urat kap. Ha a lakodalom napján havazik, akkor a

házaspár gazdag lesz, ha esik, az asszony sokat fog sírni, ha pedig borús
az id, úgy sokat fog bosszankodni az asszony.

A legények rendesen 18 éves korukban kezdenek a leányhoz járni.

A legény megkopogtatja a leány ablakát (fensterlu) , mire a leány kijön
hozzá. Ha azonban a legény szándéka: komoly, akkor a házhoz jár és miután
a leánynyal megegyezett, elküldi ennek szüleihez a kért (Bedmann, Bit'l-

niann) leánykérbe (Bütlschaft). A vagyoni kérdés rendbehozása (Gwiss-
machen) után, az eljegyzési lakoma következik, a mely különböz ártatlan
tréfák között megy végbe, mint pl. hogy a menyasszonyt elrejtik és egy
másik leányt mutatnak be menyasszony gyanánt, A szegényebb menyasszo-
nyok a lakodalom eltt a szomszéd faluba és annak környékére járnak
kéregetni (Hoar sammel, bedéin) : „um á bisl a Hoar (Flachs = len), oder a
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gschvmpálts fíöld". A lakodalom eltti napon néhol a vlegény menyasszo-
nyának egy pár czipt, ez pedig vlegényének viszont egy inget küld.

A lakodalmi szertartások, tréfák és szokások nem nagyon térnek el a
magyarokéitól. Ha a menyasszony más faluba megy férjhez, akkor a legény-
nek elbb ki kell t váltani. A menyasszony falujabeli legények t. i. a tem-
plom ajtaja elé két fácskát állítanak, ezeket egy szalaggal összekötik és

közéjük egy asztalt helyeznek, a melyen bor és néhány pohár áll. A vle-
gényt és menyasszonyt megkínálják borral, ezek isznak és egy bizonyos
pénzösszeget tesznek az asztalra. Evvel a leány ki van váltva és eltávozhat
a faluból.

A lakoma késn kezddik és az ételeket itt is, különböz bohókás
mondások között, a vfélyek hordják fel. Komját vidékén az asztalfre, az
els tálba tojáshéjat, eleven madarat, házinyulat stb. tesznek, a tálat leta-

karják és csak miután az egyik kiváncsi vendég a tál tartalmáról meggy-
zdött és kinevették, viszik azt el és hordják fel az ételt. Az els tálat

néhol földre ejtik, hogy a vendégek nevessenek.
Mig a vendégek az asztalnál ülnek, az els vfély a házftl a meny-

asszonyt tánczra kéri, a ki azonban az új asszonyt csak sok tréfás mondás
és könyörgés után adja ki. Ezután a legény egy pohár bort vesz a kezébe
és így szól a menyasszonyhoz fordulva :

„Ich habé eiu Glas Wein, der ist guwachsen zwischen Sonn- und Mondensckein ; der

isi m> klar und i'ein, dass er durch der Jungfer Braut ihre fünf Fiuger durchscheint, und

weun die Jung-fer Braut von mir einen Trunk annehmen möchte, dann wüsste ich, dass

ich ihr nicht zu schlecht bin."

Mikor aztán a menyasszony a pohár után nyúl, a vfély visszakapja,

azt és kalapjai az asztalra téve, így folytatja mondókáját:

..Ist die Braut krank, so steigt sie über die Bank. Ist die Braut frisch, so steigt sic

iiber (len Tisr-h. Ist sie aber frisch wohl bei gutem Muth, so steigt sie über meinen schwarz-

braunen Federhut."

Mire a menyasszonynak ügyesen az asztalon át kell jönnie, hogy a

vfélylyel az els tánczot járhassa. A lakzi végén következik a koszorú-

táncz (Kranzelabtanzen). A vfély pálezájával a menyasszony asztalához

megy, kéri a menyasszony koszorúját, mit a pálczára kötnek. A koszorút a

vfély mosl - mindig tréfás mondókák kíséretében — háromszor megmutatja
a menyasszonynak és harmadszor beszédét igy végzi:

„Kranzerl weg und Háuberl her,

Jurig-frau g'west und nimmermehr.
Wenn du auch kein' Jungfrau bist,

So bist du doch ein Weiberl,
Und ist auch gleich das Kranzerl weg,
So bleibt dir doch das Háuberl." (Komját vidékérl.)

A nienczek gonosz szellemei a Trud, Hegst (Hex), Fschaukerl, Rawuzel
és a Tragerl. Ha idegen jön az istállóba, ki kell köpni, nehogy a marha kárt
valljon. Ha február 2-án, gyertyaszentel boldogasszony napján, olyan id
van. hogy a káposzta a tz fölött felforr, míg a tz mellett megfagy (v'raa

suin, und hint' gfruin), akkor jó év lesz. Mikor a gazda elször hajt ki,

minden ökör mögött keresztet vet.

Húsvétkor a legények a mezkön tüzel gvujtanak és ezt „Osterlamm-
braten

M
-nak nevezik. Flórián napján nem szabad a konyhába vizet vinni,

mert nagyon sok légy lesz egész évben. A Mikulás itt csak ijeszti a gyer-

mekeket, de nem hoz nekik semmit ; e helyett deczember 13-án, Lúczia
napján, a Lutzélfrau vagy Pudlfrou lepi meg a gyermekeket mindenféle
édességekkel. A ki tavaszszal elször piros lepkét lát, az az egész évben
egészséges, a ki sárgát, az beteg lesz. Esti harangszó után nem szabad te-

jei adni, vizel kiönteni és a házban vagy a ház eltl söpörni. Ha jégestl
félnek, a boronát, tüskéit felfelé fordítva, lefektetik az udvarra. A gazda,

ha árpái vet, kavicsot vesz a szájába, hogy a madarak a vetést ne bántsák.

62*
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Ha a borjút elválasztják és az istállóból kiviszik, azt a hátával elre kell

tolni ; a kis borjut 8 napig idegennek nem szabad látni. Ha január 25-ikén
szép id van, sok borjú lesz. A holdat a gyermekek holdnagyapónak (Mao)i-

Xeinl), a napot nagyanyónak (Sunn-Nandl) nevezik. A betegre ráolvasunk
(aouspreichn), pl. ha valaki meg van babonázva, ersen ránéznek és az1

mondják : a rossz szemek láttak, most látnak a jó szemek is, stb.

^epküitészei. A hienczek a népköltészetet is eléggé mvelik. Dalaik többnyire tréfásak.

Közmondások. Közmondásaikból és példabeszédeikbl álljanak itt mutatványul a követ-

kezk :

A jede Krukker (Ofenkrücke szénvonó) hat ihrn Stül. — Kloane Kinder treten

af'd Schooss, grosse af's Herz. — Speibete — bleibete. (Az a csecsem, a mely hány, meg-

marad.) — Á fmgerlanger Mann is a a Mann. — Á fühle Wengerl is ü Mengerl. (Sok

kicsiny sokra megy.) — Hochzat gehn und Gvatterschaf't stehn is an Ehr, aber den Peidl

macht's leér. (Lakodalomba menni és komának lenni nagy tisztelet, de kiüríti az erszényt.) —
Das Madl wiá's Haus, de Bue wiá d' Faust, is no de Bua meá. (Ha a leány akkora, mint

egy ház, a legény pedig akkora, mint az öklöm, mégis nagyobb a legény.)

Tájszólások. Érdekesek a tájszólások :

Geh nach Sintersdorf in die Kaibelschul. A dudelt si' an, dass á pí'necht. A had was

gspant (geahnt). Is dei angsehirrt ; autan wiá Haubenstock ; hergegen tit se si patzen und

geht so gstatzt, wie de Hahn im Petersiel. Ödög aschtá (ördög adta) ! hebts nit an ? A a'

drahte (pöfflge - ravasz), a angriáte (emíjfindlich — érzékeny), a Tapnachi (Nachtapper ^
a ki mindig késn jön), á granpachtiger (sovány), schiach (utálatos, rút, vad.) Gametzn

(ásítni), kluich (takarékos), fiánzeln (gúnyolni), reán (sirni), strixnen (kötéllel ütni) stb.

HORVÁTOK.

elhelyezkedése. Vasvármegye észak-nyugati részeiben, egyes községekben német vagy

magyar ajkú községek közé ékelve él körülbelül 20.000 horvát ajkú nép-

származásuk. a hagyomány szerint vagy a XV. század végén, vagy a XVI. szá-

zadban telepíttették be ket. si hazájuk a Balkán félszigeten volt, a honnan a

törökök ell menekültek.

Hogy a horvátok a Balkán melyik tartományából telepedtek át, azt

ma már bajos volna meghatározni. Hogy nem ugyanazon helyrl jöttek azt

a nyelv járási eltérések igazolják.

A Rohonoz vidékiek „stó"-val, a Német-Ujvár vidékiek „csó
u
-val

beszélnek. A bándoli azt mondja vid'w szóm - - a szomszédos községekben
pedig a „vidil szóm" járja. Az elbbiek így kérdik: sto delo? az utóbbiak:

cso delás. Unikumot képeznek a stinácziak, kik nem mondják : ja szóm,

hanem ja szu.

Az ó-hodásziakat és Bándod vidékieket az ottani németek „ivaserkroat"-

oknak nevezik. Ismerve az ottani német-ajkúak kiejtési modorát ebbl nem
nehéz azt következtetni, hogy a ..wosner'' tulajdonképen „Boszner"-t jelent, az

az, hogy a nép meggyzdése szerint, az azon vidéki horvátok Boszniából

származnak. A Szt.-Elek vidékiek magukat szintén Boszniából származtatják.

A csémi, esajtai, nardai, inezédi horvátok talán Herczegovinából vagy
Ó-Szerbiából, vagy a szomszédos tartományok valamelyikébl származhattak.

Az okkupáczió óta a Boszniában és Herczegovinában megfordult horvát ajkú

katonák azt állítják, hogy az ottani lakosokkal egymást tökéletesen meg-
értették.

A vasmegyei horvátokat valószínleg a Batthyányiak telepítették be,

legalább errl tanúskodik az a körülmény, hogy legszámosabban az egykoron
és részben még ma is a Batthyányiak tulajdonát képez uradalmakban élnek,

Hohoncz, Körmend és Német-Ujvár vidéken.

Hogy a betelepedtek száma mekkora volt, nem tudjuk, de hogy az uj

hazában jól érezték magukat, bizonyítja elszaporodásuk. Stináczon csak 10

régi családnevet találunk, tehát az ide tetelepltek száma legföllebb 40—60
személybl állhatott, s ma számuk már meghaladja az 1200-at.

Beolvadás. Vannak egészen tiszta horvátajkú községek, mint például : Csém,
Inczéd, Nagy-Narda, Bándol stb. Némely községekben a németajkúakkal ve-



•BAWBÍU8J SoC BSpatU

é

&*£%;

•a

s
o

co

Q_

C3

QC

CO

c:
>ca

o

-cg
CD

o

-^•^^5^;





Vasvármegye népe. 385

gyest élnek, például Szt.-Elek, Sóskút, stb. Számos községben vagy egészen
beleolvadtak a velk lakó vagy ket környez német vagy magyar ajkú
elembe, vagy a beolvadás az ersebb és mveltebb osztályok erejénél fogva
már csak rövid id kérdése. Hobonczon a midt század végén még horvát
plébánia is volt, az úgynevezett magvar várost, (Ungermarkt) horvátok
lakták, ma már csak a hagyomány beszél horvátságukról, mert tökéletesen

beleolvadtak a német elembe. Ugyanez történt Szt.-Mihályon és más köz-
ségekben is, melyekben csak a sok: „ies, vícs" végzet családnév tanús-
kodik arról, hogy a mostani lakósok sei egykoron horvátok voltak.

Azokon a vidékeken, hol a magyar elem volt túlsúlyban, a hor-

vátok a magyar elembe olvadlak bele, mini ez történt Hozsokon, Horvát-
Xádallán, Kölkeden, stb.

A beolvadási folyamat még ma is egyre tart s a németek által lakolt

vidékeken a borválság száma folyvást apad; így Szt. -Eleken, hol ezeltt
öO évvel a horvátok a lakosság 3/»-át képezték, ma már alig van Vs-a és

nincs egyetlen felntt horvát sem, aki a német nyelvet folyékonyan ne
beszélné. Más községek örvendetesen haladnak a magyarosodásban, például

:

Narda, Csém, Csajta, Tömörd, stb. és biztosan remélhet, hogy pár évtized

alatt e községek lakói az iskolák közremködésével nemcsak szívben, de nyelv-

ben is magyarok lesznek.

Sajátságos a stináczinál, hogyha németül vagy magyarul beszél, a

„h" bett soha sem hangoztatja, ami aztán sokszor furcsa értelemzavart
okoz. Példáid a heilig — eilig. hund - und, Hnndert, undert stb. hol a szó

elején ..h" bet nincs és a szó hangzóval kezddik, ott meg „h" bett
hangoztatnak. A magyar ház-áz ; meghalt-m egált stb. Ez a stináczi spe-

czialitás, mely a lobbi horvát-ajkúaknál nem fordul el. A horvátok az ide-

gen nyelvekben általában a v. hangol rendesen 6.-nek mondják: bo. (wo) ba-
riun (warum) stb.

A vasmegyei horvátok nyelve mai napig is oly fejletlen állapotban A
^° v̂

á
(

tok

van, mint volt ezeltt századokkal. A mely tárgyra vagy dologra nem volt

si hazájában megfelel szava és kifejezése, azt egyszeren kölcsön vette a

magyar vagy a német nyelvbl.

A magyar vidékeken lakó horvátok között e szavak járják: goszpodin mgy™
éfe

s

le

n
k
émet

szolgabirov, goszpodin járásbirov, telekkönyv, árvaszék, stb. A német vidé-

keken pedig: goszpodin Stulrichter, Bezirks-Richter, Steneramt, Waisenamt,
<mmdbuch, stb. Beszéd közben gyakran elfordul, hogy, ha egyik oly kife-

jezést használ, melyet a másik nem ért meg - - ezt német szóval magya-
rázza meg neki. Ez történik sokszor az iskolákban és a szószéken is.

A szt-elekiek beszédje csak úgy hemzseg a németbl átvett szavaktól,

melyeknek azonban horvátos végei adnak. Például: ja szóm ansbleibala ; ausz-

laszszala; ja sze neg spaszam ; ni szám neidaszti; ni szóm neugirig, stb.

Ezekre van ugyan megfelel horvát kifejezés is, de megszokás folytán szíve-

sebben használják a németbl átveti és horvát végzés szavakat.

A vasmegyei horvátok irodalmi tápláléka csak az ima- és iskola köny- irodalom.

vekbl áll, de ezek is legnagyobb részben a gyri egyházmegyébl kerülnek

ki. Van ezenfelül néhány egy házias szellem könyvük is, melyek a régibb

idben kerültek ki sajtó alól péld. a Szentek élete, az 0- és uj szövetség

b kivonata stb. Nemcsak Vasmegyében, de még Sopronmegyében sem

jelenik meg semmiféle újság, vagy folyóirat horvát nyelven. Ujabb idben

Kismartonban Nakovics tanító szerkesztése mellett egy horvát nyelv naptárt

adnak ki.

A népköltészet alig képes néhány dalt felmutatni — az is rendesen Népköltészet.

selejtes tartalmú. Az ifjúság, ha dalol, német vagy magyar dallamra

készült szöveget használ. Megtörténik, hogy a dall az eredeti német vagy

magyar szöveggel dalolják. Az isteni szolgálatnál, temetéseknél használt

énekek, a dallam megtartása mellett néniét vagy magvai- eredetibl fordít-

vák, de vannak régi horvát egyházi énekek is. melyeket egyik-másik kán-

tor szerkesztett össze és tán a dallamot is maga komponálta.
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A két alábbi költemény valószínleg az si bazából származik.

„Prik devet deszet csernik gorh

Prik devet deszet hladnik vodh

Vszaka kita me sviknula,

Jos sze niszom plokala !

Vtaka kopla ne s krajnula,

Josz sze niszom plokala . . .

„Proczuivla je hruska zelana,

Pod njom jn voda ledená —
Na vodi je trava zelena

Na travi je rúzsa zumena."

Kilenczven sötét hegyen át

Kilenczven hs vízen át.

Minden ágocska megcsapott,

Es még sem sírtam.

Minden csepp meg áztatott -

És még sem sírtam . . . )

(Kivirágzott a zöld körtefa,

Jéghideg viz van alatta,

A víz felett zöldel f,
A fben piros rózsácska.)

Népviselet. A stináczi leányok viselete igen hasonlít a magyar nép viseletéhez. A
vasmegyei horvátok ruházkodása általában véve magyaros, a stájer határ-

szélen egészen németes.

A férfiak ruházata rendesen németes bugyogó, nyáron szk gatya és

mellény, melyen nagy fehér gombok vannak sren. Régente e gombok
ezüstbl voltak, most ólomból valók. A kabát rövid és német szabású; a

gazdagabbak és a kereskedk, kecske- vagy birkabr- nadrágot viselnek. Az
eredeti bosnyákhoz hasonló viselet legjobban tarja magát Stináczon. Itt a

nk rövid, bodros fehér ingujjat viselnek, de csak vasár- és ünnepnapokon
vagy lakodalmak alkalmával és rövid, b szoknyát, melynek alapszíne rendesen

sötét, továbbá magas sarkú patkós kordován csizmát. Viseletükhöz oly szívó-

san ragaszkodnak, hogy ha valamelyik leány például Stájerországban szolgál-

ván, elhagyná ruháját, még csak szóba sem állnak vele, míg a hosszú ruhát

le nem veti. Gúnyosan mondják és mutatnak reá : nézd ezt a stájer leányt,

(vidis tu stájerkun Nagyobb ünnepeken az asszonyok és leányok hófehér

kendt kötnek a fejökre. A fejkendt soha sem szegik be.

Házassá?. A német-ujvárvidéki horvát legény már korán kiválasztja jövendbelijét,

sokszor már 16—18 éves korában s viszonyt köt vele, mindaddig, míg a

legény a törvény értelmében nem nsülhet. Ezt egyáltalában rendben lev-
nek tartják, amit nemitélnek el és ez a szokás semmit sem változtat azért

a házassági szokások megtartásán.

Mikor elérkezik a törvényes házasság ideje, a legény a felkért kérkkel
elmegy a leányos házhoz, aztán a kérk ékes beszédben, sokszor pattogó

rigmusokban eladják jövetelük czélját. Némely községben a kérk meg-
érkezésekor a leány átfut legközelebbi nrokonaihoz, azok véleményét kiké-

rend : vájjon hozzá menjen-e a kérdéses legényhez? Persze ez csak formalitás*

Ha a leányt a szülk odaígérik, akkor elkezddik az alkudozás, hogy
t, i. a szülk mit és mennyit adnak a leánynyal? Ez sokszor mélyen bele

nyúlik az éjszakába; ekkor már az elfogyasztott bor hatása mutatkozni kezd

és engedékenyebb hangulatba hozza az alkudozó feleket, Egyik is enged, a má-
sik is, és végre létre jön az egyezség. Ennek megtörténte után, rendesen
szombaton este vagy vasárnap reggel, a jegyesek elmennek a lelkészhez, a

szükséges tanúk és néha az örömszülk kíséretében

A nászid tartama alatt a legény bokrétás kalapot visel, az ara ezen

id alatt nem igen dolgozik, tisztán öltözködik és némely községben napon-
kint eljár a misérc vlegénye kíséretében, ki mise után haza kíséri. A ru-

hát illet szükséges bevásárlásokra együtt mennek a közelebbi nagyobb
községbe, ez alkalommal persze egy kis ivás is történik. Több község-

ben az a szokás, hogy esküvt megelzleg 8—14 nappal a vlegény vagy
menyasszony szülei házánál ellakodalmat tartanak, mely alig külömbözik

az esküvi követ lakodalomtól s a zene, táncz, evés-ivás rendesen másnap
reggelig eltart.
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Az esküv napján, mely hétfn, de leginkább szerdán történik és pedig
mise közben, a menyasszony díszesen öltözködve, zöld koszorúval fején lép

az oltárhoz ; több községben az ara nyakáról térdig ér fehér finom V4 m -

széles szövet lóg alá, mely hasonlít a lelkészek által használni szokott vé-
lumhoz. A rohonczvidéki horvátok jegygyriket megáldatják és azt kölcsö-

nösen elcserélik, de a németujvárvidékiek ezt nem teszik a lelkész min-
den rábeszélése daczára sem. Az esküv végeztével a násznépet a templom-
ból kiléptekor zeneszóval fogadják, a fiatalság azonnal tánczra perdl —
sár vagy hó nem akadály — és aztán tánczolva, kurjongatva, dalolva vo-
nulnak a lakodalmas házhoz.

Ebéd nincs, csak kés este vacsora, mely sokszor éjfélen túlra is el-

húzódik. A vacsoránál az ifjú házaspár az asztalfn egymás mellett ül, egy
tányérból eszi azt, a mit nyoszolyó asszony a tálból eléjük rak, mert nekik
maguknak a tálból sajátkezleg kivenni semmit sem szabad. Az ételek föl-

bordása eltt az egyik vfély üres tállal kezében megáll a küszöbön és nagy
beszédet kezd, mikor megindul, szándékosan megbotlik és végig teri a szoba
közepén, a tál pedig darabokra törik. Az ételek felhordása közti idszakot
dalolással és egyhelyben ugrálva töltik ki.

Rohoncz vidékén a nyoszolyó leányok felállanak a padra, a borral telt

üvegpoharat fejükre teszik és bár ugrálnak, jobbra-balra hajladoznak, de oly

ügyesen, hogy a pohár nem esik le fejükrl és tartalma sem locsolódik szét.

Rohoncz vidéken szokás az is, hogy ebéd közben a fiatal asszony minden
vendégének egy-egy zsebkendt ajándékoz. A vfély elkezdi : ta mlada sznaha
luikazsuje te malidar ovomu ter onamu gospodinu vivát ! Erre a zené-
szek túsl húznak, vagy fújnak és az ajándékozás mindaddig folytatódik,

míg a készletbl tart.. Késbb a „mlada sznaha" részére gyjtenek ado-
mányukat, viszonzásul az ajándékozott zsebkendkért s így bizony többször
megtörténik, hogy 20 kros kendért 1 frtot is fizetnek. Lakoma végén beve-
zetik a szakácsnét, mint egyebütt a magyaroknál is, ki egy szurkos vén-
banyának van felöltözve s rongyokkal betekert kezében a levesmer kanállal,

követeli a fájdalompénzt, hogy fzés közben úgy összeégette kezeit, hogy tán
örökös nyomorék marad. Ha a vendég nem akarja észre venni, a kanállal

megveri az asztalt, még hangosabban rikácsolva: „rodi Bozse, rodi.

Rohoncz vidékén az is szokás, hogy éjfél tájban letánczolják a meny-
asszonyi koszorút, de ez más vidéken lakó horvátok között nincs meg, mert
ez német szokás.

VENDEK.

Níagyaroszág délnyugati sarkán, Vasvármegye délnyugati és Zalavár-

megye nyugati szögletében élnek a vendek, magukat „szlovén"-nek ne-

vezik. A szomszéd magyarok tótoknak vagy bömhéczeknek nevezik ket,

magái u vendlakta vidéket Tótságnak. Számuk összesen 70,000.

A vendek lakta terület nyugati határa csak geográfiai (stájer—magyar), ^y^efee'
de nem egyúttal etnográfiai is. Ez a határ Széchenyikuttól (Petáncz) észak-

in ujaira ér a Murához, mely , folyó azután Koótig a Muraköztl választja el

ket. Zalamegye délkeleti részén a vendség határa Koót, Hotticza, Zorkoháza

(Nedelicza) Turnisa, Dobronak községek érintésével halad északi irányba,

A felsorolt községek még vend lakosságnak. Északon átvágja a Dobrai hegyek

Goliczáig nyúló ágát, befogja Kebelét és a Kebele-patak mentén vonul Vas-

megye határáig. A Kebele völgye alkotja itt az északkeleti határt. Vas-

megye szélétl kiindulva, a határ Prosznyákfától Alsó-Szölnökig (a Rába

völgyében) húzotl északnyugati irányú vonal lenne, a melytl keletre is

esik még egy-kél vend község. Az északnyugati határt Szolnoktól Gred-

udvarig gondoll egyenes vonal alkotja. E határ mentén németekkel érint-

kezik a vend nép, az északkeleti mentén magyarsággal, délnyugaton a mura-

köziekkel, nyugati határa mentén stájer rokonaival. Vasmegyében a vend-

l
területének határa nagyjában megegyez a muraszombati járás határával.
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Származásuk.

A nép
külseje.

Jelleme.

Viselete.

A vend nép a szláv népfajnak egyik fága a történelem. A hatodik

századtól fogva ismeri a szlávokat, mint önálló népfajt;; addig majd germán,

majd hun vagy másfajú népeket uraltak. Különösen az avar uralom hozta

;i szláv nápeket inkább nyugat felé, annak hanyatlása pedig dél felé.

Kezdetben a szlávok Európa északkeleti vidékét, már részben az Elbá-

tól, de leginkább az Odera és a Visztulától keletre, föl a balti tengerig

lakták. Három fágra osztották ket, u. m. a baltokra, a szlovénekre és vendekre.

melyek mindegyikéhez ismét több apró nép tartozott. Országalkotólag a

vend népek léptek fel elsknek.

A vend név valószínleg régi lakóhelyükrl maradt rájuk, mely a mai
Brandenburg volt s melynek partjait mosta a Balti-tenger, régi néven
..sinus Venedicus".

Különféleképen vélekednek a történetírók a vend-szlávoknak a Mura,
Dráva és Száva közé els átköltözése idejérl ; leghitelesebbnek látszik

azok vélekedése, kik azt az Atilla birodalmának szétoszlása után való idre
határozzák.

A fentebb leírt, vendek lakta terüle-

tet, a VI. század végén az Itáliába költö-

zött longobárdok után, az avarokkal nyu-
gati Pannoniába települt vendszlávok (szlo-

vének, windek) lepték el. Ezeknek utódai

a zala- és vasmegyei vendek ; a vasmegye-
hegyvidéken a goricancik (fennlakók, he-

gyen lakók), a muramenti síkon a dolin-

áik (lenn lakók, síkon lakók) vagy revencik.

A vend izmos, ers faj. Bár legtöbb

közöttük a középtermet, sok a nyúlánk,

a síkon meg épen a magas.

Fejük tojásdadalakú, arczuk sima,

nem csontos,, szemük élénk, legtöbbször

kékszín, hajuk szke vagy barna, arez-

színük sárgás, de barna is. A nknél gya-
kori a pisze orr. A férfiak, különösen az

öregebbek, sem bajuszt, sem szakállt nem
viselnek. A fiatalabb nemzedék azonban
már szereti a bajuszt. A vend nk, mint a
délszláv nk általában, szépek, különösen a

síkon lakók. A szépség üdesége azonban
nem tartós ; a menyecskék gyorsan hervadnak ; a szép öreg asszony ritka

közöttük.

A vend paraszt eszes, tanulni vágyó, ravasz, önz. Nem leleményes,

de a mások jó gondolatát felismeri, megérti s igyekszik saját hasznára fordí-

tani. Idegenek iránt zárkózott, bizalmatlan. Érzékeny kedély, vallásos nép,

házi életében békés és mindenekfölött szorgalmas. A közegészségi viszo-

nyok nem a legjobbak. A hegyvidékiek szegényes táplálkozásiul miatt szen-

vednek, a síkon lakóknál pedig a vizenys talajra való építkezés rossz hatása

látszik. A Mura mellett fekv falvak lakosai között, különösen Zalamegyében,

sok a golyvás.

A népviselet az ötvenes, hatvanas évek óta egészen megváltozott. A
szr, a régi báránybr-ködmen, nagy, széles karimájú kalap és saru mái-

kimentek a divatból a férfiaknál ; épen úgy megváltak a nk a pártától

és régi egyszer fköttl, valamint a fehér szoknyától és ugyanolyan vászon-

kabátkától, mely fölé hidegben az úgynevezett zobon-i (zubbony) húzták.

A ruházat most már részben alá van vetve a divatnak, s leginkább a

szomszédos stájer és német népviselet hódít. Magyarszabású öltönyt nem
viselnek, (mnepen sötétszínü posztókabátot hordanak, de a vend legény

VEND PARASZT.
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sokat ad a czifra csizmára is, a mely préselt szárú és legtöbbször színes ezér-
nával kivarrott.

A nk ruházata elég csínos. Régen jellemz volt ünnepnapon az
abrosz-forma leped, nagykendnek használva, a mit különben a hegy-
béli szegényebb vend asszonyok ma is viselnek. Ugy az asszonyoknak, mint
a leányoknak hosszú, tarkázott, felül ránczba szedek szoknyájuk van.

A leányok ünnepnapon tarka, élénk színes selyem fejkendket és piros
vagy kék kötényeket viselnek, a mit színes szalaggal kötnek derekukhoz.
Köznapon egyszeren tarkázott, ünnepnapon színes kelmébl készült kabát-
kát hordanak, mely fölé télen a leányok színes nagyobb pamutkendt, az
asszonyok pedig egyszer nagykendt kötnek. A fiatal nk tetszés szerint
fésülködnek, összefont hajukat lejük köré tekerve. Lábbelijük leggyakrabban
csinos, czifra czip, de télen, különösen az asszonyoknál, csizma.

Télen a nk és a férfiak a hideg ellen térdig ér s testhez simuló fekete
báránybr-bundát, úgynevezett kozi-t használták, mely ma már az olcsóbb
posztónak engedett helyi 1

!.

Házaikat legnagyobbrészt derékszögalakban építik, úgy, hogy a derék- a vond ház.

szög egyik szára a szoba ablakaival az utczára néz. Az anyag, melybl
építenek, a fa, fecskesár, vagy tégla, Különösen fecskesárból nagyon ügyc-
sen raknak falakat.

Az utczára néz a lakószoba, melynek
ajtaja a gyakran oszlopos pitvarba nyílik.

A szegényebb vend egy szobában huzza-
meg magát, a vagyonosabbnak kett, néha
három szobája is van. A szoba mellett

van a sötét, kormos konyha, melybl sok
helyen, ma már azonban nagyobbára csak
;i régi házaknál, az ajtón át megy ki a

füst, nem lévén kémény a házon. A konyha
mellett van a kamara. A derékszög másik
szárában van az istálló és végül a pajta
zárja be az épületet.

Kicsiny, homályos szobáik meglehetsen tele vannak rakva egyszer,
kényelmetlen bútoraikkal s óriási kályhájukkal. Egy-két fenyfa-ágy, fes-

tetlen vagv virágos, a tetig megrakva tarka ágynemvel; az egyik szoba-
sarokba állított asztal, néhány szék és láda minden bútoruk. Az asztal két
oldala mellett állnak, fal fell, a padok. A hol kell, bölcs vagy bölcsnek
használt tekn és rokka szaporítja az ingóságot; télen a szövszéket is

beállítják az asszonyok. A tarka-barkát kedvel vend szívesen aggatja tele

szobája falait üvegre festett szent képekkel, színes papírból fzött
koszorúcskákkal. Mintegy díszítésül szolgál az ajtó mögött, a falra akasztott
tálas. A termetes kályha nagyon kedves bútora a vendnek. Azon szárítja

terményeit, mellette hever éjszakán át családjának valamelyik tagja, a kö-
rülte futó padkákon rövidíti, tökmag, hántás közben, meséjével a téli esték
unalmas hosszúságát. A szobák legtöbbször agyagos földek s csak újab-
ban terjed a deszkapadlók divatja. A falakat kívül-belül tiszta fehérre
meszelik ; kívül a fal alsó részét két arasznyi szélesség fekete, kék vagy sárga
szalaggal szegik be, mire a vend leány és asszony kedvvel festeget apró
világokai

.

A ház fedele zsúp, ujabban azonban nagyobbára cserép-zsíndelylyel
fedik házaikat. Az utczára néz homlokzat czifrán deszkázott ; egy-egy kereszt
a deszkába faragva vagv Szent-Flórián testeit képe áll a deszkázat közepén,
a szegélyz deszkán a tulajdonos neve s az építés ideje nem ritkán szintén
a deszkába faragra.

^
Az épület körül és mögött terül el a gyepes telek gazdag gyümöl-

csösével. Az udvart sövénynyel vagy léczczel kerítik. Lécz vagy fonott vessz-
kapujok legtöbbször kis kereken jár; az ajtó helyen gyakran átlép hág-
csót alkalmaznak. Kis virágos kert tarkázza a ház elejét, melyben az ablakok
alatt lev padkán többször láthatni néhány méhkast.

A vendek családi élete patriarchális, de e rendszer bomladozása már Családi élet.

Magyarország \'.i nn> ;.-\
i
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nagyon észrevehet. A patriarchális élet maradványa az a némely helyen ma is

dívó szokás, hogy, ha valamelyik'zsúpoltatni akar, egyszeren kihirdeti a

faluban. Erre minden ház elé kiteszi gazdája a zsúpot, melyet azután a

zsupoltató összehord. Máskor eg
tv másikon segitenek hasonló módon.

Keresztel. Keresztelés alkalmával a vend is szeretett ünnepelni ; ma már egyre

egyszerbben megy végbe ez is.

A régi néphitnek nagy szerepe jut ilyenkor. Már esküv után, mieltt
a, mennyasszony a házba lép, anyja vagy más asszony egy tojást és

egy gombolyag czérnát vesz kezébe. A pitvarnál a czérnát a mennyasz-
szony elé gördíti, a tojást pedig a földre teszi. A mennyasszony jobb lábá-

val a tojásra lép s elbai; a mily könnyen eltörte, (ily könnyen fog szülni.

A betegágyas asszony szobájában egy kis darab kenyeret és bort tesz-

nek az asztalra. Az asztalnak nem szabad üresen állania, hogy a szüle-

tend gyermekhez a rosszaság ne férhessen. Az újszülött gyermeket gyak-
ran vánkosba takarva, az asztal alá fektetik, hogy kövér legyen. A keresz-

teléssel csak akkor sietnek, ha a gyermek beteges, de, ha egészséges, ak-
kor bevárják anyjának felépülését, hogy is részt vehessen a keresz-

telési lakomán (krstitje).

Halálozás

VEND HÁZAK ORFALU VIDÉKÉN.

A halálozás, a túlvilágba jutás, még bvebb anyagot ád a babonás

hitnek.

Ha a gazda vagy a gazdasszony meghal, mikor a szobából kiviszik, a

házbeliek közül valaki kiszalad s az istállóból a marhákat kiereszti, a kama-
rában a magnak hagyott gabonát megkeveri, hogy a marhák egészségesek
maradjanak, a termés meg b legyen. A temetésrl visszatérve, az otthon

maradt házbeliek kisietnek, hogy a hazaérkezket k lássák elször ; ellen-

kez esetben a halott látogatásától tarthatnak. A halottvivk egy fazék

vízben megmossák s fehér ruhával megtörlik kezeiket, a fazekat aztán a

sírásó a házra dobja. A halottviv szekérbl a kereket kiszedik s három
napig a halottas háznál hagyják, azután is csak lopva viszik haza. Halotti

tort már nem igen szoktak tartani. Az éjjeli virrasztás idsebb halottaknál

még dívik, evés, ivás mellett : ez alkalomra való énekek zengedezésével
rövidítik a szomorúság idejét. Néhol a szemfednek szükséges sötét szín
kendt még életében maga vásárolja meg a vend. Temetés után, különösen
a hegylakóknál, az özvegygyé lett vend asszony három-négy napon át reg-

gel-este kiáll a ház elé és az egész község hallatára siratja elhunyt férjét.

Lakodalom. a lakodalmak is egyszersödnek. A frigykötést a szülk rendezik a

rokonsággal s az akaratuk dönt. Szépségre, csínosságra nem ügyelve, csu-

pán dolgosságra való tekintettel szemelik ki fiuk számára a Leányt, vagy

leányuk számára a legényt, mindig vigyázva, hogy vagyoni tekintetben is

egymáshoz illk legj^enek.

A leány-kérés elleges tudakozódás után esik meg. A leányt a leend
násznagyok kérik meg a legénv kiséretében. A kérést elintézni a starisina
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(kér) dolga. Igenl válasz esetében a kéz-
fogó és lakodalom idejét is mindjárt meg-
határozzák. A kézfogás is a pap eltt tör-

ténik s víg mulatozás nélkül ritkán esik
meg, különösen, ha nem a parochiális
faluba valók s útközben csárda, korcsma
van. A lakodalmi vendégeket a pozvac
(vendéghívó) hívja meg. Kalapját, vagy
kemény papírból czukorsüveg alakra készült
sapkáját színes szalagocskákkal, csinált vi-

rágokkal díszítik föl ; derekát, vállát, mellét
teletzdelik színes, tarka keszkenkkel;
nem ritkán a csizmájára csengket is akasz-
tanak. Oldalán két kulacs lóg ; az egyikben
bor van, a másikban köleskása. A kit meg-
akar tréfálni, elször a köleskásával kínálja
meg s csak, ha lépre ment, kínálja meg
borral, hogy igyék az uj pár egészségérc.

A Luteránus vendek vendéghívója,
betérve a meghívandó házába, fölolvassa

a divatos mennyegzi verseket, mire meg-
vendégelik s megajándékozzák pénzzel. A
pozvac szerepe a hívogatással nem sznik
meg, a lakodalomban is az intéz ember
s arra van hívatva, hogy tréfáival a vendé-
geket mulattassa.

A lakodalmat, a mennyire vagyoni
lielyzetük engedi, a vendek is nagy pom-
pával szeretik megtartani. Az esküv vasár-
napra való, hogy lássa az egybegylt hív
sereg. Az Isten házába díszesen kiöltöz-

ködve, többnyire gyalog, zeneszó mellett,

nagy kurjongatással , tánczolva ér el a

menet. A vendégeknek majdnem mind-
egyike egy-egy üveg bort visz magával az útra. A lakodalmak jó részét

vallási szertartások foglalják el. Több helyen szokásos menyasszonytréfa
kerül sorra. A lakomatöbb napig szokott eltartani ; elsbben a menyasszony,
azután a vlegény házánál.

A vend nép babonás, de a mveldés haladtával, a mi természetes is, Babonák,

a babona folyvást kevesbedik, különösen a fiataloknál.

Ha a gyermeke megbetegszik: a szem ártott neki, megigézték. A beteg
gyermeket azután mosdatják, fürösztik, hogy kigyógyuljon. Mosdatják álla-
taikat is. Van elég kuruzsló vén asszony, ki az ilyen mosdóvizel* készítésé-
hez különösen ért. Ha a vend tehene véres tejet ad: nyomban gyanúsít
valamely boszorkánynak tartott öreg asszonyt, mert az rontotta meg.
Ha az égen felhk tornyosulnak s káros estl tartanak: „felh elé" haran-
gi íznak és pemetet, kenyérsül lapátot, szénavonót, meg egy egész kalács-
kenyeret lesznek ki az esre, hogy megóvják terményeiket a jégestl.
A mocsárié^ illó tzét lidérczek gyújtják. Éjjelenkint boszorkányok süvítenek
át a Levegn. A boszorkányoktól s kivált azok rontó erejétl" fél a vend ;

azérl s/.t. György napján nyárfa ágakat tzdel ablakába, kapujának fonása
közé. Gazdasági babona is sok van. A többek között gyümölcsfái ágára sz-
szel és télen kükoriczacsutát helyez, jelezve azt az óhajtását, hogy gazdag
legyen a gyümölcstermése, mint a kukoricza tusán bségesen szokott lenni
a szem. Mieltt a befogotl lovákal vagy ökröket elindítaná, az ostorral
keresztel von kétszer elébök a földre, ezen szavakkal: „.Jézus pomagaj !"

(.Iézn> segélj meg!)

Népköltészetének termékei alig ismeretesek. Feltn világi dalaik csekély NépköitéBzet.

száma : a meglevk közül is sok stájeri rokonaiktól került hozzájuk.

halaiknak ftárgya a szerelem s ezzel egyenl rangban a vallás. Mig

VEND VUNDKGHIVOGATÓ.
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nyugati rokonaik lakhelyük természeti szépségeit is bevonják dalaik tárgyai

körébe, addig a magyarországiaknál még háttérül is ritkán szerepel a ter-

mészet s inkább csak az nyer benne helyet, a mi az egyszer vidékre is köl-

tészetet varázsol, például a madár, a vend dalok kedves állata, a kukovicza
(kakuk), a zunica (sárga rigó), a golubiea (galamb). Egy két szép balladájuk,

románczuk is van.

Nagy mennyiségben találhatók búcsúztató énekek, melyek többnyire

sok versszakból állók és kevés külömbséggel egy kaptafára készültek. Vala-

mint ezekben a búcsúztatókban, úgy általában a vend népköltés minden ter-

mékében kedvesen csendül meg a vallásos hang. Világi dalaik kevés volta,

de meg jámbor ájtatoskodásra való hajlandóságuk az oka, hogy egyházi
énekeiket nagyon szeretik énekelni. Éneklik a mezn, kender- és lentörésnél,

a falú végére épített kenderszárító kemenczék körül, korán reggel és késn
este. A vasvármegyei luteránus vend (goricanec), kit földjének szegénysége
kényszeríti, hogy nyáron Somogyba, Zalába vagy Szlavóniába szerzdjék
aratónak, pihen vasárnapokon a zsoltárok hangján buzdul föl. Vendjeink,
mint buzgó búcsujárók, a szomszéd Stájerország szlovén lakóitól sok éneket

hoznak, melyeket csakhamar átalakítanak.

A magyarországi nemzetiségek közül kevés ismeri úgy a magyar nép-

dalokat, mint a vend. Az arató goricanec a magyar vidékekrl, a zalai vend,

kinek szlje mesgyés a magyaréval, szomszédjától hamar eltanulja a ma-
gyar nótát versével együtt, vagy maga költ a dallamhoz szöveget.

A zenén kivül a táncz az, a miért rendkívül lelkesül a vend. Ha jól

akar mulatni, tánezol, még pedig ügyesen. Legkedvesebb tánezuk a stájer

dreher (kering), de szeretik a csárdást is. Táncz közben pereg a legények
ajkán a tánezszó s a vend dalok nótafarka: drajlilirajlamdrajlamlója ! Ha
táncz közben párjától el akar válni a tánezos, elbb más tánezost keres

neki; egyszeren letenni annyi volna, mint a leányt megszégyeníteni.

A vond rendkívül szorgalmas s a foglalkozások egész seregét zi,

de ers munkája mellett kevéssel beéri. Élelme a lehet legegyszerbb s

egy csöppet sem változatos. Kukoriezalisztbl fzött úgynevezett gánicza

;

prosza, burgonya, köles és hajdinakása, káposzta, tej a feledelök. A sze-

gény hegyvidéken, de még a vagyonosabb síkon is a kukoricza tusaját

(kocenya) összetörik s belekeverik a kenyérbe. Sajátságos tésztaféle ételük

a gibanica és a hra/pca.

Iskolára szívesen költ, gyermekeit örömest és rendesen járatja iskolába.

Tanítóját tiszteli, becsüli. Ha tovább tanúi a vend fiú, legtöbbször a papi

vagy tanítói pályára lép. Általában véve derék, szorgalmas, jó magyar hazafi

az a hetvenezer vend, mely Vasmegyében, mint a régi Pannónia szlovén

lakosságának maradéka, él.

POGÁNY-MAUYAK ÖV A IX — X. SZÁZADBÓL.
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milyen változatos a megye helyrajzi, néprajzi és nyelvi ala-

kulása, ép oly változatokban mutatkozik a vármegyei lako-

suk társadalmi élete. A kemenesaljai síkság birtokosai más-

;ép élnek és dolgoznak, mint a pinkafi vagy a Kszeg vidéki

polgárok, más az eszmeviláguk s mások a czéljaik is, mikor

a társas életet szolgálják. Beleszól e külömbségek elidézé-

sébe a faji jelleg, a vérmérséklet is.

A német Vereinsmaier szeretettel csügg egyletén, beviszi abba kedélyét

s családi életéi ; a magyar vidéken szinte közteher számba megy az egyleti

élei s az általános jót más úton iparkodnak megszerezni. A társadalmon e kü-

lömbség meglátszik, az osztrák és stájer befolyás alatt állók tömörebb körü-

letet alkotnak, a magyarok társas élete több tagosultságot mutat.

A magyaroknál is, egyes osztályokban, megtalálhatjuk az összetartozás

érzését. Különösen a régibb idben szinte egy családot képezett az egész

Kemenesalja, de az uj földesurak zárkózott természete ide is behozta a

ridegségel s itt is, épp úgy, mint Szombathelyen, lassankint megalakulnak a

néposztályokon belül is az apró kórok. Ezek azután alig terjednek messzebb
mim egy-egy ütezára s egy-két családra. Ilyen körök nemcsak a bugák,

hanem a purgerok, a paraszti emberek, és a cselédemberek között is megalakul.

A valódi buga ép úgy jött-mmt-nék nevezi a más vidékrl ide helyezett

tisztviselt, mint a purger az ide települt gyárost, Az urasági kocsis pedig

a földmivesl csak parasztnak mondja. Szóval az eltorzított arisztokratikus

jelleg ers kifejezésre ju1 a vasmegyei társadalmon.

De e tagosultság daczára a hazafias és humánus ügyek tömör sorokba

tudják állítani a legkülömbözbb elemeket. Valahányszor a nemzeti érzés és

a jótékonyság szava szólal meg, elsimulnak az ellentétek : a vagyon és szár-

mazás nem akadály többé, hogy karöltve siessenek a czél irányában.

Kedvez befolyással van a társadalomra a kifejldött sportélet, A kü-

lönféle klubbokat egyesíti a vasmegyei sport-egylet, melynek pályája s

játszó tere találkozó helye nem egy társadalmi körnek. Hasonló hatást gya-

korolnak a kaszinók is.

A vármegyében, a társadalmi élet tagosultsága mellett, elég nagy szám-
ban alakultak egyletek.

Tzoltó egylet ez ideig 170 alakult. Legrégibb a pinkafi (alakult 1871.) és a

BEombathelyi (1872J.

Egyesületek.
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Kaszinó és olvasókör 76 van a megyében. Legrégibb a szent-gotthárdi, mely 1845-ben

és a kszegi kaszinó-egylet, mely 1858-ban alakult ; továbbá a körmendi (1860). Legtekin-

télyesebb a Vasmegyei kaszinó-egylet (1886), melynek fényesen berendezett termeiben a

megye elkelsége találkozik. Nevezetesebb még a szombathelyi városikaszinó (alakult 1895)

a sárvári olvasókör (1870), a kis-czelli olvasó-egylet (1875) és kaszinó (1889) a muraszom-

bati kaszinó egylet (1875), a vasvári olvasókör (1876). a fel-eöri olvasókör (1886), a rumi

kaszinó (1893) a fels-lövi társaskör (1874) a német-szent-mihályi magyar olvasókör (1887),

a német-ujvári olvasókör (1878), stb.

A zene- és dal-egyletek között a legrégibb a kszegi zene-egylet (1840), a szombat-

helyi dalárda (1850), a pinkafi dalegylet (1864), a kszegi dalárda (1872 1. a sárvári dalárda

egylet (1874) és az ostfi-asszonyfai dalárda (1874).

Jótékonysági egyletek szintén nagy számlán alakultak a megyében Szombathelyen,

a polgári gyámolda ( 18(52) elszegényedett polgárok menhelye, városi kezelés alatt áll, a szom-

bathelyi jótékony negylet (1870), a szombathelyi izr. negylet (1881), az emberbaráti egylet

(1876), mely betegek ápolására alakult s modern kórháza az egyedüli a városban. Kszegen:
a kath. negylet (1867), a betegházi egyesület (1879), az ev. jótékony negylet (1867). János-

házán : az izr. negylet (1873), Sárvárott: az zr. negylet (1882), a jótékony negylet (1883),

az ijjaros ifjúság segély-egylete (1871). Vasvárott : az izr. negylet (1886). Körmenden: a

jótékony negylet (1874), kereskedk és iparosok emberbaráti egylete (1885).

Aggharczos-egyletek fleg a német anyanyelv községekben alakultak. A legrégibb a király -

falvai (1874), a rába-kereszturi (1874) és a nagyíalvai (1875). Szombathelyen 1884-ben alakult.

Kisdedóvó egyesület alakult Szombathelyen kett : a kisdedovó intézet (1840), a gyermek-

kert-egylet (1877), Kszegen a kisdedovó-egyesület (1869), Nemes és Porgamosiban kis-

dedovó intézet (1878). Muraszombaton kisdedovóda-egylet (1888), Város-Szalonakon ovoda-

egylet (1893).

Szépít egylet van Szombathelyen (1885) és Pinkafn (1885).
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LiGvau Vasvármegyének érdekesebb történeti múlttal bíró

területrésze, mint az, melyet „rség 1
* név alatt ismerünk.

Régi okmányokban „Erségh", „rségi tartomány"',

„a szent korona peeuliuma" néven fordul el s már

I. Mátyás király alatt nemesi területnek („districtus

nobilitarius") mondták.

Az rség a vármegye délnyugati részén egy, nyu-

gatról keletnek 19 -22 és északról délnek 12-25 kilométernyi területen fekszik

s 18 község batárát foglalja magában. Egykor államot képezett az államban,

amennyiben külön eljárókkal, külön szervezeti szabályokkal bírt s a 18

község egy összetartozó kormányzati területet, képezett s csak bizonyos ese-

tekben ismerte a vármegyét fölöttes hatóságának.

Az rség története ott kezddik, amikor Árpád, a honalkotó, badait rségi terület.

e vidékre vezeti. Mikor seink az országnak ezt a részét meghódították, itt

azonnal telepítvényeket szerveztek, hogy azoknak lakói az ország nyugati

határai védelmezzék, miért is e telepítvényesek rállóknak neveztettek és

szabadalmakkal láttattak el.

A legrégibb okmány, mely az „rség" szervezetérl bvebb részleteket szt.-istván sza-

i i iiii i< iiHíi i ,,i
badalomlevele.

nyújt, Islván király szabadalomlevele 1270-ból.

Ez oklevelei a monorósdi (Mogyorósa?) rállók nyerték sebbl tudjuk

meg, hogy az rség legfbb elöljárója rnagynak vagy ispánnak hivatott,

míg emberei rállóknak neveztettek. Az rnagy alatt áll 18 község által

választ ni i L2 esküdt s ezek az rnagygyal képezték az rség bírósági és örségi szervezet.

közigazgatási hatóságot.

Az rnagy évenként minden egy-egy egész helytl egy ludat, négy

tyúkot, egy birkát, húsz kenyeret, egy akó sort és öt köböl gabonát kapott

tiszti járuléka fejében. A köbölnek három hüvelykes tenyérnek kellett lenni.

Ibi az rnagy utazott, csak ellátásra volt igénye, de egyéb adót nem szed-

hetett. Az rnagy nem volt feljogosítva, hogy helyettest tartson, de, ha a

kerületbl távol volt, egy rálló végezte az rnagy dolgait. Ha az rnagy
keveredett perbe alattvalóival, maga nem bíráskodhatott, hanem tartozott

ügyéi Vasvármegye alispánja elé vinni.

Peres ügyekben a következ rendelkezések állottak fenn:

1 la egy egész helység ragy egy egész major indította a pert, perdíj fejben 10 forintot

fizetett.

Ha valaki személye szerinl idéztetett, a perdíj egy márka, vagyis í forint erejéig,

ío pénz volt. Ha pedig a per állománya a 4 forintot moghaladta, a perdíj is aránylagosat]

emelkedett.
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Ha valaki a bíró eltt megsértett valakit, 2^2 forintot fizetett. Ha a sértés karddal,

nyíllal vagy késsel történt, a büntetés 10 frtra emelkedett. Ha pedig a sértést halál követte,

tartozott a sért a meghalt örököseinek 40 frt vérdíjt s a temetési költségeket s azon felül

a biró díjait is fizetni.

Oly tett esetén, mely valamely községnek romlására vagy szabadságvesztésére szol-

gált volna, az ispánnak minden hely két pénzt fizetett.

A királyi adó porták és nem füst szerint volt fizetend s az rállók
annak is csak a felét tartoztak fizetni. Vámot és harminczadot csak az fize-

tett, aki rendes kereskedést zött.
A föld tulajdonjoga nem volt az egyes családoknál örökös és földbirtokot

mindazok szerezhettek, akik az rállók között letelepedtek. Örökösödési tör-

vényük az rállóknak a következ volt

:

A magtalanul elhaltnak ingatlan javaiban a férfi rokonok örökösödtek s ily esetben az

rnagy azon javakat cl nem foglalhatta. Az ingóságokból — a szolgák ós szolgálók kivéte-

lével — egy rész az rnagyot, illette.

Férfi rokonok nem létében a feleség és leánygyermek minden vagyon felét, másik

felét pedig az rnagy örökölte. Ha pedig leánygyermek sem volt, az rnagy a vagyonnak

- .(-át kapta s csak V3 illette az özvegyet.

Ha az rnagy az rállók kötelékébl kilépett, pénzt az rállóktól nem
követelhetett, hacsak erre a királytól különös engedelmet nem nyert.

Az rállók szabadalma volt az is, hogy királyi szükségletek fedezésére,

hadak tartására, csak akkor tartoztak segélylyel járulni, ha erre nézve a

követelk királyi parancsolatul tudtak felmutatni.

Ha az ország nemesei rállókkal állottak perben, tanukul nem csupán
magukhoz hasonló nemeseket, de az rállók nemzetségébl s az azokhoz
basonló állapotuakból is tartoztak állítani.

Ha az rnagy a jószágos várjobbágyok közül való volt, egy évig ti

várjobbágyok kötelékébl kioldatott.

Azon nemesek, kik a „Ridegov ;
" véghelyen laktak, tartoztak minden

majorból tiz-tiz gyalogost adni az rállók közé, kik aztán a határt Zalavár-

megyétl Lug helyig rizni és oltalmazni tartoztak.
Az ónseg Az rállók, mint hatóság, két pecséttel éltek. Volt egy nagyobb pecsét-
petseje ...^ ^ ^^ yge^^

A nagyobb pecsét : ovális alak, közepén szent Péter apostol a kulcsokkal.

A kisebbik pecsét szinte egy ovális, középen egy egyfej sas, mely egyik körmében

kardot, a másikban egy zászlói tart. Felirata, a mennyire kivehet, ez: „Speculari térre

de Orsigh." (rség földje vigyázóinak pecsétje.)

István királynak 1270-ben kelt szabadalom-levelét Péntek Gergely és
( 'sács Péter konorosdi rállók kérelmére Rudolf király 1329-ben meger-
sítette.

ív. László ado- IV. László 1280-ban kelt adomány-levelében felemlíti, bogv az rségiek
mány-levele.

azon idtl fogva, mikor a magyarok e hazába, jöttek, saját fegyverükkel

és költségeiken az ország nyugati határát rzik és oltalmazzák.

Az adományos községek ezen okmányban a következleg sorsoltatnak lel :

Szalaf, Eri-Szent-Péter, Ispánk, Küls-Rákos, Zakmer (Szaknyér), Hels-
Hákos, Pankasz, Szata, Kerkás-Kápolna, Hajánháza, Senyeháza, Dávidháza,
Kotormán, Hódos, Kapornak, Kercza, Szomorócz és Bükalja.

Az adománi/t nyert családok pedig a következk : Theöre Péter, Cseörge
András, Lanó János, Bartha Mihály, Thamaskó Márton, Balog György,
László János, Pap András, Zsoldos Ferencz, Bekes György, Apáthy György,
Benke János, Keser Ferencz, Paszkontza Mihály, Ballá János, Farkas
Péter, Kálmán András, Liska Bálint, Thót Benedek, Szabó János, Kovács
Ferencz, Apáthy Miklós, Kulcsár Péter, Kosa István, Gergosh Mihály,

Lanó Tamás, ('igán Mátyás, Galambos János, Babos Pál, Veörös István,

Batha Mihály, Nemes Bálint, Harc Péter, Baraska György, Sobár János,

Bitha Péter, Fodor András, Bedk József, Szobor Dániel, Pap Ferencz, Sáska
István, Guba Márton, Anthal János, Baxa Péter, Kovács Gergely, Orbán
László, Jancse Samu, Németh Péter, Berkes György, Horváth Miklós, Szabó
István, Benke Ferencz, Tóth István, Gaál András, Ások Miklós, Orbán
Mihály, Berkes István, Kiisa György, Völgyi Miklós, Imre János, Ferenczi
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Péter, Krisa János, Baján Miklós, Csipán István, Keóme György, Gieörky
Samu, Imre Ferencz, Csipán János, Illés István, Bocskay György, Sania
Mihály, Róka Péter, Biró János, Janoskó Ferencz, Jankó Mihály, Dávid
István, Tüske Márton, Keömé, Pál, Jenese Miklós, Er Samu, Ábrahám
János, Farkas Mihály, Keömé Ábrahám, Forgián Péter, Zabó Imre, Thót
Ferencz, Lukács György, Dávid János, Büky Sándor, Kardos János, Pongrácz
Mihály, Zabó Ferencz, Németh Miklós, Keömé Gergely, Cigán Péter, Szép
Samu, Kapornaky István, Pongrácz Márton és Szép György.

Az elsorolt családok közül nem egynek ivadékai ma is élnek az rség
említett 18 községében.

Uj adomány-levelet nyertek az rségiek 1536-ban I. Ferdinándtól és n.^döff'ado
8

L595-ben II. Rudolftól. II. Rákóczy Ferencz 1706-ban hadiszolgálataikért "W'^eiei.

minden köztehcrtl felmenté ket.

Az rség fhelye Qri-Szent-Péter volt. Erdített hely, melynek élén aAzörségiöheiye.

kapitány állott.

Kiváltságos helvzetükben az rségiek hosszú idn át zavartalanul éltek, Az rség és a° J ° ' Batthyányak.

de a tizenhetedik század második fele küzdelmes napokat hozott rájuk. A
Batthyány grófok szemet vetettek az rségre s oly vélekedésnek adtak nyil-

\ ánulást, mintha az rségiek jobbágyaik volnának, ennélfogva úti dolgok

elvégezésére akarták ket hajlítani. A szabadalmas rállók minden ervel

védelmezték régi jogaikat. Hosszú, elkeseredett küzdelem támadt ebbl,

melynek csak századunk átalakító szelleme vetett véget. Szóhagyomány és

peres iratuk a következleg ismertetik ama napokat s az rségiek védeke-

zéséi a grófi család támadásai ellen :

Az rség a Horvátországban ez idben kitört zavargások alkalmával
10 gyalogosl állított a Murához, a határ rizetére. Mikor azonban a horvát
zavargások lecsendesültek, a 10 gyalogost Bécsbe rendelték szolgálattétel

végett. 111 találkozott velük Batthyány Kristóf gróf, ez idben a dunántúli
hadak tábornoka s midn hazajött, magához hivatta az rségiek elkelit s .

azl monda nekik : a bécsi út sokba kerül ; ha beleegyeznének, talán

kinyerhetné 8 felségétl, hogy a 10-en csak Német-Üjvárra mennének
kapú-állani. Az rségiek szívesen fogadták az ajánlatot. A bécsi út alól az-

után tel is mentették és Német-Ujvárott teljesítettek várrségi szolgálatot.

Ujabb zavarok alkalmával, midn az rségi községek idegen hadak
által pusztítatnának, a gróf viszontszolgálat fejében segélyt ígért nekik. Az
rségi községek ki is állítottak hat ekét káposzta és répa földek szántására

s az uradalom oly jól tartotta ket borral, hogy alig tudtak haza menni.
Azután egy más alkalommal gyalogmunkásokat kért az uradalom.

Megkapta azokal is és a gyalogmunkások is oly jó borban részesültek, mint
a kik szántani voltak.

Ez ideig oem lévén az uradalomnak az rségben bormérése, ajánlatot

tett az rállóknak, hogy majd méret közöttük bort, mert hiszen az rség-
ben nincsenek „valami derekas szllk". S az uradalom évenként mintegy
bal hordó bori mért ki az rségiek között.

Majd aratókat, kapásokat állítottak, s mindannyiszor kitnen meg-
\ endégeltettek.

Lám, jó dolgotok vagyon botunk alatt — monda a gróf, s az rsé-
giek is úgy találták, s mikor azt mondták nekik, hogy: „Lám, ti sem
lehettek el mali un és híd nélkül," készségesen járultak az uradalmi híd és.

malom csinálásához.

Iü> rákapatták ke1 az úr dolgára, s ez aztán egészen úzussá változott.

Batthyány Kristóf halála után Ferencz gróf értesülvén arról, hogy az

rségiek vonakodnak úr dolgára menni, s szabadalom-levelükre hivatkoznak,

izenl az rségieknek, hogy hoznák magukkal szabadalom-leveleiket, hadd
lássa azt is.

Az rségi elöljáróság, a szabadalom-levéllel a tarisznyában, büszkén
állítotl be a grófi kastélyba, hol nagyúri módra megvendégeltelek. Folyt a

bor, s az elöljárók hálálkodva, a legvidámabb hangulatban hagyták oda a

Magyarország Vármegyéi ú : Vusvármi 54
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Az l trség ;i Bat-

thyányak alatt.

kastélyt, de mily nagy lett ijedelmük, mikor útközben azt vették észre, hogy
a szabadalom-levelet sehol sem találják. Alig mertek haza menni. Azt azon-
ban elhatározták, hogy a levél elvesztet otthon nem fogják elbeszélni. Ez-
után mindegyre srbben ébredtek az rségiek oly napokra, a mikor robotra,

úr dolgára parancsolták ket.
Batthyány Ferencz gróf a vonakodók közül tizenkettt magához ren-

delt s megparancsolta nekik : adjanak magukról nyilatkozatot, hogy enge-
delmeskedni fognak. Ezt k megtagadták, mire az uraság hajdúkat küldött
rájuk, kik valóságos hadjáratot viseltek az rség ellen. Haláleset is fordult

el, számosat még elfogtak s börtönbe vetették.

Az rségiek ismételve a királyhoz, majd az országgyléshez folya-

modtak, de fáradozásaiknak kivánt sikerét nem látták. Nyertek ugyan
1678-ban a királytól oltalom levelet, de ez mit sem változtatott sorsukon.

Az 1681. évi LV. törvényczikk egyenesen kimondta, hogy a Batthyány-

család jövre is folytonos jogával élhessen az rségiek ellen. 1691-ben az

rség 18 községe, mint jobbágyság, Batthyány Ferencz és Batthyány Zsig-

mond grófok között oszlott meg.

1691. május 13-án közösen kiadott instrukcziójukban azt mondják, hogy
az elöljárók ..mindkettnek részérl való jobbágyság között, egyetértve oda
való ispánukkal, tegyenek törvényt, de csak 12 forintig," azonfölül a német-
ujvári, vagy a csákányi úriszék itélt.

A felebbezés is a német-ujvári vagy a csákányi úriszék elé történ-

hetett. Bnügyekben az rség elöljárósága nem itélt. Utasíttattak, hogy a
polgári pereket egy jegyzkönyvbe írják össze és helybenhagyás végett

terjeszszék az uraság elé ! Az rnagy évenként Szent-György-napkor válasz-

tatott, az egyik évben Ferencz s a másikban Zsigmond gróf részérl. Az
rnagy mellett most is 12 esküdt polgár mködött, 6 Ferencz, 6 Zsigmond
részérl. Joghatóságuk kiterjedt mindkét gróf jobbágyaira. Az rnagynak az

uradalmi robot véghezviteléhez semmi köze sem volt, az iránt a gazdatiszt

intézkedett.

1695. szeptember 12-én a Batthyányak az alispán és a nádasdi iroda

jegyzje eltt nyilatkozatot vettek az rségiektl, hogy abbanhagyván az

eddigi viszáskodásokat, teljesen alávetik magukat a Batthyány-családnak.
De hogy ez nem ment csakúgy szépszerivel, kitnik abból, hogy az rsé-
giek ezentúl is folytatták kérelmezéseiket úgy a trón zsámolyánál, mint az

országgylés eltt.

1832-ben az erségiek aziránt járultak az országgyléshez, hogy a

mennyiben az 1681. évi LV. törvényczikk az rséget az actoratustól elzárná,

az a törvényczikk akként változtattassék meg, hogy az rségnek, a kir.

fiskus pártfogása mellett a peres kereset megengedtessék.

A per azután meg is indult, megindult és folyt évek során ál, az

ítéletet azonban olyan biró hozta meg benne, a milyen eddig csak egy

volt: 1848.



A TÖRVÉNYKEZÉS VASVARMECJ YEBEN.

.asvármegyébkn, különösen pedig (Minek székhelyén, Szombathelyen,

az ötvenes és hatvanas években élénk jogi élet fejldött ki,

melynek központját a visszaállított alkotmányos aera els igazság-

ügyminisztere, Horváth Boldizsár és a kir. Cnriának jelenlegi el-

nöke, Szabó Miklós képezték. Jogéletünk ezen büszkeségei ez

idben ügyvédi gyakorlatot folytattak Szombathelyen s az álta-

luk meghonosított iránynak képviseli most is a jogi élet vezeti között

foglalnak helyet a megyében.

De a jogi élet iránti élénk fogékonyságot már a XVII. században

nagyon is feltn módon demonstrálta a vármegye, a midn az akkori

viszonyok között az országgylések épen a jogi törvényhozást elhanyagolták.

Vasvármegye, nem elégedvén meg az akkori perrendtartással, úgy segített

magán, hogy egy 17 pontból álló, az akkori viszonyokat nagyjában felölel

saját perrendtartást alkotott s megelégedett azzal, hogy ezen perrendtartást
Me
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a fispán elé terjesztve, jóváhagyatta s a. vármegye rendéi által jegyz-
könyvbe iktatta. Vasvármegye levéltára tartalmazza ezen megyei kodifiká-

cziót, mely, ha nem is tekintend törvényesnek, mégis, legalább részlegesen

orvosolta azon bajokat, melyeket jogszolgáltatásunk a zavaros idk, vagy

az országgylés tartásai megakadályozó önkény kormányok folytán elszen-

vedni volt kénytelen. Az 1657-ben, tehát 240 évvel ezeltt hozott perrend-

tartás szakaszai nagyobb térj edelmiiek, mint a modern törvényeknek szaka-

szai, de ez érthet, ha azt látjuk, hogy 17 szakaszba szorították a már ak-

kui- is elég sokoldalú perlekedés formáit.

A vasvármegyei mull századbeli jogi életnek nem épen fénypontja a

nagyszámú boszorkányperek. Noha igaz, hogy az emberiség mveletlenségének
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és tanulatlanságának szomorú kinövései ez irányban egész Európában ülték

orgiáikai s a boszorkányok exisztencziájában az akkor is legmveltebb

Németországban épúgy bitiek, mint a. még félvad Oroszországban, mégis

ijeszt nagynak kell tartanunk a Vasvármegyében folytatott boszorkány-

perckot, meri 1716-tól 1846-ia 33 boszorkányper tárgyaltatott le s valószín,

hogy a vádlottak ugyanannyiszor Ítéltettek tzhalálra.
*

Az igazságszolgáltatásnak a közigazgatástól történi elválasztásával,

vagyis 1H72. január 1-én, Vasvármegye két törvényszéket kapóit ; a nagyobb M,
'"s/.!.kek

v'" v

kiterjedés szombathelyit, mely bél politikai" járást és ugyanannyi járásbíróságul

foglall magában és a szmt-gotthá/rdi törvényszéket, mely három járásbiróságból
r>í*
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Szombathelyi
törvényszék.

DR. LAKY KRISTÓF.

Törvényszéki
elnökök.

(szent-gotthárdi, német-újvári és muraszom-

bati) állott. Ez utóbbi törvényszéket azonban

már rövid idej mködés után, 1876-ban

feloszlatták, illetve a szombathelyi kir. tör-

vényszékbe bekeblezték.

A szombathelyi kir. törvényszék a kir.

táblák deezentralizácziójáíg sajtó és esküdt-

széki hatáskörrel is bírt és kiterjedt a szom-

bathelyi, soproni, zalaegerszegi, gyri, vesz-

prémi és nagy-kanizsai törvényszékek terü-

letére.

A vármegye jogszolgáltatását a szom-
bathelyi kir. törvényszék elnöke és 10 bírája

és a 10 kir. járásbíróságnak 11 járásbirája

és 18 albirája végzi, a megfelel jegyzi és

segédszemélyzettel. Egy törvényszéki és egy
járásbiró a kir. táblai bírói czímet és jelleget

is nyerte. Az összes járásbiróságok telek-

könyvi hatósággal vannak felruházva, kivéve

a központi járásbíróságot.

A polgári 'jogszolgáltatás minden ága,

úgy a törvényszék, mint a járásbiróságok

kebelében, rendkívüli mértékben növekedett

az utolsó tiz évben.

A büntet rész, noha némi emelkedést mutat, jóval elmarad a polgári

pereknél megállapítható emelkedéstl. Míg 1886-ban az összes polgári be-

adványok 11,600-ra rúgtak, addig 1896-ban a polgári beadványok száma
í4,450-re emelkedett; a büntet iktató 1886-ban 6203 számot, az 1896-iki

bnügyi iktató pedig 6691 számot tüntet fel.

Az összes törvényszéki beadványok 1896-ben 28,780 számot mutatnak, az

1886. évi 22,596 szám ellenében. A szaporulat tehát 10 év alatt felülmúlja

a korábbi állapotot egy harmaddal.
A járásbiróságok összes beadványainak száma 1886-ban 94,488 volt, míg

1896-ban ez a szám 0°/ -kai emelkedett és 147,63 számot mutat. A 10

járásbíróság közül a legersebb a szent-

gotthárdi 19,849 számmal, a leggyengébb
a sárvári 10,877 számmal.

A szombathelyi kir. törvényszék 1890-

bcii kapta meg diszes állandó otthonát,

mely a kir. járásbíróság és ügyészséget is

magában foglalja.

Az nj törvényszéki épületnek fölötte

sikerült részét képezi a teljesen modern
törvényszéki fogház, mely összesen 217 rabot

fogadhat he Az átlagos létszám 170- 180

rab. Jelenleg 160 férfi és 16 ni rab lakja

a fogházat. A fogház 3 emeletes épület,

kizárólag száraz , egészséges és világos

helyiségekkel. Egyedül a konyha, mosó-
szobák és munkatermek vannak földalatti

helyiségekben elhelyezve, de ezek is szá-

razak és egészségesek. Míg a ni rabok
kizárólag a mosással ós háziteendkkel
foglalkoznak, a férfi rabok nagyobb része,

egy vállalkozó vezetése alatt, ipari kosár-

kötés és sodronyágybetét munkákkal fog-

lalkozik.

A szervezés óta a kir. törvényszék a
negyedik elnök vezetése alatt áll. Míg az eredits ferencz.
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els kett elrehaladott korban nyuga-
lomba vonult, a harmadik elnök, Zsitvay

Leó, 4 évi ittléte után, a budapesti büntet
törvényszék vezetésével lett megbízva.

A törvényszék mostani vezetje ondódi

és niczkilaki dr. Laky Kristóf.

Ondódi és niczkilaki dr. Laky Kristóf

cs. és kir. kamarás, kir. curiai biró, a szom-
bathelyi kir. törvényszék elnöke, szül. Ondó-
don. Vasvármegyében, 1841. ápril 26-án. A
jogot Pesten végezte s az ügyvédi oklevél

elnyerése után 1866-ban ügyvédi gyakorlatot

folytatott, de már 1867-ben szolgabiróvá vá-

lasztatott, míg 1870-ben sajtóügyi vizsgálóbíró

és az ideiglenes vegyes bíróságnál szavazó
biró lett. 1872-ben balassa-gyarmati, majd nagy-
kanizsai kir. ügyészszé kineveztetvén, itt m-
ködött 1882-ig, a midn a veszprémi, 1891-ben
pedig a szombathelyi kir. törvényszék elnökére
neveztetett ki. Már 1892-ben, tehát a legels
törvényszéki elnökök között, kapta meg a
curiai birói rangot.

Az ügyvédi kamara elnöke Eredits

Ferencz.
Eredits Ferencz kir. tanácsos, szül.

1840. szeptember 29-én Csénye vasvármegyei
községben. A jogot Pesten végezte s már
1867-ben megyei aliigyész, majd városi al-

ügyész lett, de ügyvédi irodájának növekvésével állásáról kénytelen volt lemon-

dani. Eredics Ferencz már ezen idben, de különösen 1875-ben Szombathely vá-

rosa és Vasvármegye politikai és társadalmi életének vezérférfiai körében foglalt

helyet és a közügyek terén szerzett érdemeiért 1885-ben kir. tanácsossá nevez-

tetett ki. Volt városi tanácsos és 1875. év óta Vasvármegye közigazgatási bizott-

ságának tagja. Az ügyvédi kamarának alakulásakor titkárává és 9 év után helyettes-

elnökévé, ezeltt í évvel pedig Szabó László kir. tanácsos lemondása után a

kamara elnökévé választatott.

A szombathelyi kir. ügyészség élén Bárdossy László áll.

Bárdosi Bárdossy László 1897. év óta szombathelyi kir. ügyész, szül. Szom-
bathelyen 1856-ban. Tanulmányait Szombathelyen és Budapesten végezte. 1885-ben

kir. aíjárásbiró lett Sárvárott, de már 1887-ben a szombathelyi kir. ügyészséghez

alügyészszé, majd ügvészszé neveztetett ki. Bárdossy László három alügyészszel a

Kozma Sándor által inaugurált irányban viszi a teendket és a megye társadalmi

életében is vezérszerepet játszik.

Dr. Laky
Kristóf.

Ügyvédi
kamara.

Eredits

Ferencz.

BAROOSSY LÁSZLÓ.

Kir. ügyészség.

Bárdossy László.
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gészségügyrl Vasvármegyében a XVI. századig semmi adatunk

sincs. Szombathely határán a múlt évben egy római sirra

akadtak, melyben, a talált eszközök után ítélve, a régi Saba-

riának egyik sebésze nyugodott, életében használt kedves

mszereivel, de ez, mint a honfoglalás eltti idszakra cs
adat, tárgyunk keretén kivül esik.

xvi. század. A XVI. századra vonatkozó gyér adatok is azt bizonyítják, hogy Vas-

vármegyében tanult orvosokban nagy hiány volt. Oka ennek abban talál-

ható, hogy ifjaink, a kik külföldi egyetemekrl hazakerültek, nagyobb

városokban telepedtek le. Sopron és Pozsonyvármegyékben például voltak

már neves orvosok, a kik aztán Vasvármegyében is kiterjedt praxist foly-

tattak. Arról, hogy a nép orvoshoz juthasson, szó alig lehetett, mikor még
Nádasdy Tamás nádor családja is nagyon érezte az orvos hiányát, mint az

a nádor és neje leveleibl kitnik.

Gáspár doktor, a család orvosa, Pozsonyban lakott s innen járt le Sár-

várra, valahányszor a nádor családjának vagy hozzátartozóinak orvosra volt

szükségük. Gáspár orvos látogatásai alkalmával huzamosabb ideig idzött
Sárvárott ; legalább ez látszik a nádor egyik levelének azon utasításából,

hogy .,az doktornak add meg immár tikját, lúdját. Az doktorhoz mindjárást
vessenek egy inast, ki szolgáljon neki, míg ott leszen".

A XVI. század legnagyobb réme volt a pestis. Ha valakin „kelevény

költ", mindjárt a pestistl féltek. Városokban és falvakban egyaránt pusz-
tított e vész az emberek közt. A pestissel szemben Vasvármegyében is úgy
védekeztek, mint másutt. A házakat íremmel és fenyvel füstölték, a pes-

tises helyrl érkezett levelet eczettel gzölték meg, a levélhordónak, illetleg

küldöneznek pedig tiltva volt az urak között tartózkodni. A nagy urak házai

el voltak látva házi-gyógytárral és, ha valaki a majorokban megbetegedett,

ide folyamodtak els sorban orvosságért.

Nádasdy, aki Bécsben nagy beteg volt és ott a császárnak három
i'doktora gyógyította, egy ízben pedig tizenegy doktor és négy sebész vette

körül „mintegy hóhérok 11

,
— azt íratja, mint lábbadozó, nejének, hogy azonnal

haza indulna, ha ..ott patikák és doktorok volnának".
Mindezekbl az tnik ki, hogy az egész megyében nem volt orvos.

( !sak a papok foglalkoztak gyógyítással, akik elszeretettel tanulmányozták
a botanikát és a növények gyógyító hatását. Ilyen pap lehetett Joannes Beth«

czisterczita, ki 1550 és 1556 között Szt.-Gotthárdon mködött s mint „Maxi-
Beythe András, miliaii király physikusa" említtetik. Ilyen lehetett Beythe András német-

ujvári prédikátor. Beythe András egy népszer orvosi könyvet is ttdott ki,

melyben fleg az egyes növények gyógyhatásáról ír terjedelmesen. (L. „Tu-
domány és irodalom.")
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A legrégibb ismert magyar orvosi könyvet, Frankovith György soproni
K

',

:

;''^y'"'

orvos mvét, Vasmegyében, Monyorókeréken nyomták. Frankovith György
Sopronban lakott, de orvosi gyakorlata Vasvármegyére is kiterjedt, () volta-

képen nem volt orvos ; doktorságát egy borbélynál kezdte, de azért — mint
magáról írja — „igen szent, írást ért doktor isten által és természettudó

orvos". Könyvének teljes czíme ez:

„Hasznos és fölötte szikseges könyv,

az Isten fiainak es oetet feloe híveknek

lelki vigaztalasokra es testi epoeletoekrt

szereztetet

Fráncovith Gergely 1>. által,

Melyben sok rendbeli betegségoek ellen való orvosságok is be vannak írva, méllyékel Isten az oe

nagy io voltábul es aiandekábul Emboeroeknek egessegekre rendoeelt.

Ecclesiast: 38. Tizteld azt orvost az sziksegert. 1588. Esztendében".
„Nyomtatott Monyorókeréken. Manlius János által

1
'.

E könyvnek egyetlen példánya ismeretes, mely a m. tud. Akadémia tulajdona. 22(1 negyed-

rétü lapból áll, több, az orvosi tudománynyal semmi összefüggésben som álló bibliai képpel

tarkítva, csak egyetlen képe ábrázol egy betegnek üterét tapogató orvost. Az elszó után

következ fejezel „Fráncovith Gergely tudományára! veteködése néminem két Doctorok-

kal" czímet visel. Ebben két meg nem nevezett kartársával vitatkozik, kik szerinte irigy-

kednek reá. Egy pár hosszadalmas imádság után kiivetkezik a könyv orvosi része, melybl

elég legyen az általa feltalált és „szorzott" orvosság: a „Serapium kenyet" felemlítése, mely

32 tele betegség ellen basznál s 123 tele fnek gyökerébl, levelébl vagy virágából, azon-

kívül különböz bájakból, olajakból s állati hulladékokból készül. (L. „Tudomány és iro-

dalom, i

A XVII. században sem találunk jobb állapotokat és semmi tudomásunk xvn. század.

sincs arról, hogy még e században is lett volna orvos a megyében.

A pestis folyton szedi áldozatait, a mi a helytartó-tanácsot arra indítja,

hogy az Ausztriában fennálló intézkedéseket Vasmegyében is életbe léptesse.

Ez intézkedések valóban erélyesek. Kijelöltetnek az egész megyében a köz-

lekedési utak s ezeken kívül bárhol, bárhová közlekedni nem szabad. Aki
pedig ez ellen vét, személyre való tekintet nélkül letartóztatandó. Meg-
hagyatik továbbá, hogy tilalmas helyekre figyelmeztetésül mindenütt akasz-

tófák állíttassanak. (1691). Minthogy pedig a megyében nem volt orvos, egy
Wabier Ferencz nev phüosophiae és medicináé doktort küldött le a bécsi

kormány. Az orvos fizetését a megye több ízben megtagadta s évekig
halogatta, mig végre a helytartó-tanács egy erélyes leiratával behajtatni

parancsolta.

Az els gyógyszertár létesítése a XVII. századra esik. 1671-ben állít-

tatott fel az els gyógyszertár Kszegen, mely akkori diszes faragványos
berendezésével, köröskörül padszer ülhelyekkel, máig is fennáll.

A XVIII. század elején a Rákóczy-féle felkelés alatt Szombathely a xvm - század

kuruez sebesültek állandó menedék- és ápoló-helye volt. A többszörös német

megszállások alatt a város a kuruezok sebészeti és ápoló-szereit, st betegeit

is mindig eltitkolta, miért is Bottyán 1707. szeptember 3-án kiadott iratában

a várost, mint a sebesültek és betegek menedékhelyét, különös oltalma alá vette.

1710-ben a pestis elementáris ervel tört ki az egész megyében. Szóm- m " éví Pestis

bathely is hiába védekezett a ragály behurczolása ellen. Hiába szabott 12 frt

büntetési a város mindazokra, kik fertzött helységekkel vagy emberekkel
érintkeznek, hiába rendelte el, hogy naponként mindenki isteni szolgálatra

menjen, könyörögni, hogy Isten a várost a csapástól megmentse: jun. 1-én

Szombathelyen is megjelent a fekete halál. A város nem maradt tétlen, a

szedelem ellen különböz intézkedéseket telt. Akkor már voltak orvosok
is ('•> ezek mellé : ..Az a fürds legény és borbélyok nyolc nyolc napigh
azoknak gyógyítására a kiken van (a pestis) rendeltetnek". Szt.-Mártonban
két házat Lazarétumnak rendezlek be és gr. Nádasdy Ferencz generális
rendeletére a betegeket mind ide vitték ki. Ámde a rettenetes betegség ro-

hamosan terjedt a városban. Július 13-án ell ihattak a templomi összejöve-

telek i> és az isteni szolgálatol ezentúl naponként a piaezon szabad ég alatt

tartoti Tik meg. Ekkor történt, hogy Vargyasi András szombathelyi plébános
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elmenekült a pestis ell, ott hagyván híveit. Egy napon 30—35 elhalálozás
volt. 17J1. febr. 23-ig tartott a járvány ós ezen 1 3

/4 év alatt a város la-
kóiból 2000-n él többet ragadott el.

xMegrei forvcs. A XVIII. század els éveiben már nyomait találjuk a megyei forvosi intéz-

ménynek, a mennyiben Gensel János Ádám (szül. 1677-ben Sopronban) német-
es olaszországi egyetemeken tanulmányait bevégezve, 1703-ban mint orvos-

tudor hazajött és az Esterházyak családi orvosa s egyszersmind Vas és

Sopronvármegye forvosa lett. A városok közül Kszeg jár legeli ; 1702-ben
már orvost fogadott.

Az 1747-iki összeírás szerint Kszegen ekkor már 3 sebész mködött,
továbbá egy rendes és egy kisegít bába, holott Szombathelyen még mindig
nem lakott orvos vagy sebész.

A vár

Végre 1762-ben : Erlinger Lajos orvos, a megye fizikusául ajánlkozott
ármegyei rendek kapva-kaptak az ajánlaton ós 1762. szept. 27-én met

is választották a vármegye forvosává. Azonnal aláírattak vele egy 12 ponl
ból álló utasítást, mely az uj forvos kötelességeit szabta meg

A KIS-CZELLI KÓKIIÁZ.

Ezen utasítás szerint a forvos állandóan Szombathelyen, mint a vármegye székhelyén

tartozott lakni és dolgait úgy intézni, hogy különösen gylések alkalmával mindig- ott

legyen. Évi fizetése f>00 írt volt. A szegényeket — akár nemesek, akár nemtelenek — ingyen

tartozott gyógykezelni. Másokkal szemben se csigázza fel az orvosi díjakat, st vagyontala-

nabb betegektl köteles élelmi szereket is elfogadni díjazás fejében. Járvány alkalmával nem
szabad magát kímélnie, st, ha ily pusztító betegségek a szomszédos vármegyékben mutat-

koznának, tartozik a helyszínére menni s a bajt tanulmányozván, itthon az ellen javaslatát

megtenni. Ily kirándulások alkalmával külön díjazásban nem részesül, de elöfogatot kap. A
tetembontást ingyen végzi, de a segédkez chirurgus a vármegye pénztárából díjaztatik. A
vármegyét gyakran ne hagyja el és, ha ez épen elkerülhetlenül szükséges, három napon túl

ne maradjon, ekkor pedig gondoskodjék róla, hogy betegeit távolléte alatt tapasztaltabb

chirurgusok vagy gyógyszerészek gondozzák. Ha súlyos betege van, folytonosan mellette

tartózkodjék. Kötelessége a forvosnak gondoskodni arról, hogy a gyógyszertárak a szük-

séges orvosi szerekkel el legyenek látva, senkit se biztasson, hogy azokat ebbl vagy amabból

a gyógyszertárból hozassa. Kevésbbé vagyonos betegek részére, jól teszi, ha házi orvosságot

rendel. A gyógyszertárakat évenként köteles megvizsgálni. Köteles a forvos nem csak tanult

és okleveles felcsereket maga mellett megtrni, de azokat is, akik jártasságukról eltte és

a hatósági megbízott eltt tanúságot tesznek. Ezeknek s a bábáknak — ha a szükség úgy
kívánja, — nagyobb városokban alkalmazást és utasítást nyújt. Végre a hséges és buzgó

mködést ajánlja az uj phizikus figyelmébe.

A XVIII. század utolsó évtizedeiben örvendetes lendületet nyer az

egészségügy. Szaporodnak az orvosok és szaporodnak a gyógyszertárak.

A budapesti egyetem megnyitása után többen iratkoznak be az orvosi
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anfolyamra. Gyógyszertárak állíttatnak fel : Szombathelyen, Kszegen,
Pinkafn, Sárvárott Rohonczon.

Á vármegye két jeles fia az orvosi pályán ez idben nevet is szerzett

magának. Az egyik Molnár Ádám (szül. 1716., Terestyénfán), aki, mint az oláh
vajda udvari orvosa, 16 éven át tartózkodott Bukarestben s több munkájá-
ban ismertette Románia természeti viszonyait és az ott uralkodó betegsége-
kot. A másik Tolnay Sándor, (szül. 1747., Nagy-Csömötén), aki 1786/87-ben
a pesti egyetemre az állatorvostan tanárává neveztetett ki.

A XIX. század elején még mindig sokféle járvány pusztított, ami nagy- xix. s^za.i

ban hozzájárult ahhoz, hogy a megye figyelmét fokozottabb mértékben az

egészségügyi viszonyok javítására terelje. A helytartó-tanács leiratait a vár-

megye mindig behatóan tárgyalta, az azokban lev intézkedések keresztül-

vitelét illetleg pedig mindenkor kikérte a vármegye forvosának véleményét

;

intézkedéseket tett, hogy a népet fenyegetni kezd éhínség elkerültessék és

minden, az orvosi tudomány leién felmerült ujabb vívmányt siettek megho-
nosítani, így a himl-
oltást, mely a század

els éveiben már rend-

szeresen végeztetett.

Az orvosi személy-
zel száma azonban még
mindig nem volt meg-
felel. Egy forvoson és

egy másodorvoson kívül,

fleg sebészek végezték
az egészségügyi teend-
ket. Az orvoshiány a

katonaságnál is igen

nagy volt. úgy, hogy az

orvosokai több ízben fel-

szólították , hogy Lép-

jenek a katona-orvosi

pályára.

1834-ben a vármegye sebészi kerületeinek ujabb felosztása iránt ad be
indítványl Schwester Károly m. forvos. E szerint a vármegye 6 sebészi

kerületre osztatik a következleg:
1. Szombathelgi körülit, 100 helységgel. Fsebész : Balogh Ferencz. 2. Kemenesaljái

kerület, 7!t helységgel. Sebész: Neumann Míkm. 3. Körmendi kerület, 93 helységgel. Sebész:

- Jti,ós. 4. Tóthsági kerület, 154 helységgel. Sebész : Várallyai Pál. 5. Kszegi kerület,

í)7 helységgel. Sebész: Hoffer Ferencz. 6. Ncmetnjvári kerület, 98 helységgel. Sebész:

Frank Ferencz.

A sebészeket menten utasítással is ellátja a forvos.
Az utasítás els üt pontja a betegekkel szemben tanúsítandó eljárást írja körül, kik

közül az adózókat ingyen tartozik gyógykezelni, „más szegény embernek pedig felebaráti

tétbl, mely Legfényesebb erény, úgyis fképpen az orvosi személyektl kivántatik)

n segitséget nyújtani kész legyen". Azontúl kötelességévé teszi a sebésznek az egész-

ségügyi személyzet nyilvántartását; a véilhiml-oltás terjesztését; a ragályos betegségek

bejelentését ; a bonczolast, melyre az agyon-verettetés esetén kívül a vármegye orvosai is

meghívassanak. Ahol gyógyszertár van, ott a sebésznek gyógyszereket tartani nem szabad-

Végre „ajánltatik a maga .j''> viselet és mindenekben a pontos eljárás".

A menyei kisebb központokban is kezdenek ekkor már sebészek
letelepedni és egyes rajosok maguk is gondoskodnak orvosról. Német-Ujváron
1816-ban telepedik le egy sebész, Pinkafn már azeltt volt orvos, 1830.

körül már Vasváron, Simonyiban, Urai-Ujfaluban és Jánosházán is van orvos,

kik maguk készítette gyógyszereiké] gyógyítják a betegeket.

A gyógyszertárak is folyton szaporodnak a megyében. 1803-ban Kör-
menden állítanak fel gyógytárt, azután Kis-Czellben, Német-Ujváron, Szt.-

< rotthárdon, Város- Szalonokon, Mura-Szombaton, Jánosházán, Vasváron).
A többi gyógyszertár keletkezése mind a 80-as és 90-es évekre esik.

A SZOMBATHELYI BÁBAKÉPZÖ-INTÉZET.

Sebészi kerü-

letek.

Vármf;í és \ .ír i- n V i-varmegye.
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Haiottkémiés. A halotthémli'si intézménynyel 1848-ban találkozunk elször Szombat-
helyen. A halottkéml orvos fizetése ekkor 50 forintban állapíttatott meg

;

kötelessége volt ezenkívül a városi rabok gyógykezelése és a piacz élelmi

czikkeinek megvizsgálása.
Járványok. A himl állandó vendége volt a vármegyének és hol itt, hol ott lépeti

fel járvány alakjában. Késbb, úgy az oltási eljárás, valamint a közegészségi
intézmények javulása folytán, a járvány mind ritkább lett.

A tífusz szintén kiterjedt járvány alakjában mutatkozott több ízben.

Vasváron és környékén 1806-ban különösen nagy mértékben lépett fel, úgy,
hogy a kormány leküldte Schrand Ferencz országos forvost a járvány
tanulmányozása és elfojtása végett, azonban maga is megkapta a betegséget

és belehalt Vasvárolt.

A XIX. század húszas éveiben rendkívül elterjedt az egész vármegyében
a hajakor, mindkét nembeli lakósok között, úgy, hogy talán egy község sem
maradt ment tle. E betegség annyira terjedt, hogy méltán magára vonta az

egész ország figyelmét. A kormánynak 1826-ban és 1827-ben küldött leiratára,

melyben a betegek kikutatását és azoknak gyógyítását, a negyedévenként való

jelentéstételt, valamint a dajkaságba men nk szigorú megvizsgálását tette

a megyei orvosok kötelességévé, Szalay Imre II. orvos egy memorandumot
adott be, melyben nézeteit és indítványait kifejti e tárgyban.

Szalay nagy nehézséget lát a vizsgálat kivitelében, „mert önként szemérembl nem
jelentkeznek, kényszervizsgálatot pedig váljon lehet-e tenni az illetk be'eegyezése nélkül V,

mert ez, mig egyfell a szemérmet sérti, másfell rósz hírbe is keveri az illett. Erre, ha

meg kell lenni, a megyétl segedelmet kér, mert ezt az orvos hatásköréhez tartozónak nem
tartja. Továbbá hely sincs, hová a betegeknek bizonyult egyéneket és az önként jelent-

kezket elhelyezni tudnák". Még- egy akadály, mely az oly nagymérvvé fajult járvány

elfojtása elé gördül, az, hogy épen ezen betegek nem szeretnek orvoshoz fordulni, hanem
inkább „Vén Asszonyok, Gyep Mesterek és egyéb Tudósak neve alatt fkéi) esmeretes, de

tudatlan Emberek által gyógyíttatják mngukat". Indítványai összegezve a következk

:

Minden faluban közhírré tétessék, miszerint a megyei orvosok mindenkit minden díjazás

nélkül tartoznak gyógykezelni ; mindenkinek büntetés mellett megtiltatik magát u. n.

tudósok által gyógyíttatni ; minden u. n. tudós — „melyekkel ezen T. N. Vrgye különösen

bvelkedik" — a gyógyítástól testi fenyíték büntetése mellett eltiltassék. Felkérendk

továbbá a lelkészek, hogy a népet oktassák különösen arra, hogy orvosi segélyt keressenek
s egyszersmind arra is figyelmeztessék, hogy az orvosok a betegek titkait ép úgy nem
árulhatják el, mint a papok a gyónás titkait. Minthogy pedig eredményt csak az elkülönítéstl

várhatni egy intézet felállításét indítványozza, egyelre két szoba kibérlésével.

Sok áldozatot szedett a veszettség is. A forvos 1821. márcz. 14-én

jelenti, hogy egy veszett kutya 8 embert mart meg, kiket azonnal gyógy-
kezelés alá vettek.

1836-ban a kolera dühöngött. Schwester Károly és Schmalkovits Mihály
megyei orvosok rövid utasítást adtak ki, hogy „mit kellessék tenni meg-
betegedéseknél" az orvos megérkezéséig és ezt a megye 1200 példányban
kinyomattu és szétosztatni rendelte. Kolera-járvány volt 1849-ben is.

Kisebb és rövid ideig tartó járványok nem egyszer látogatták meg
Vasvármegyének minden községét, különösen kanyaró, vörheny és difteritisz.

Egészségügyi A megye tíz járása jelenleg 34 egészségügyi körre van beosztva s ezekben

mködik 10 járásorvos és 31 körorvos. Szombathelyen és Kszegen egy-egy

városi orvos áll a közegészségügy élén. Külön orvost tart még Kis-Czell

Körmend és Sárvár.

A halottkémlést 25 orvos s 427 képesített halottkém végzi.

Okleveles bábája a megyének 81 van.

Kórházak. Kórháza v;in a megyének 9. Ezek közül a muraszombati 33, a kis-

czelli 40 és a német-ujvári 20 ágygyal közkórházak. A magánkórházak a

következk: körmendi (20 ágy), kszegi (35 ágy), pinkafi (20 ágy), sárvári

(10 ágy), szent-gotthárdi (14 ágy), szombathelyi (40 ágy). A szombathelyi
kivételével mind községi kórház.

A legels kórház a megyében a szombathelyi emberbaráti egylet kór-

háza volt, mely 1829-ben nyílt meg. Utána a pinkafi kórház a legrégibb.

1841-ben gr. Batthyány Miklós értesíti az alispánt, hogy házi orvosa, dr. Stör



Vasvármegye egészségügye. 407

József szemorvosi jeles tudományát az ezen megyebeli szerencsétlen vakok
javára kívánván fordítani, Német- Ujvárott kórházat alapít a saját költ-

ségén. A többi kórház mind ujabb kelet.

A közfürdk mind az utolsó évtizedek intézményei. Érdekes Szalay Közfürdk.

Imre forvosnak a fiistferdöje. Szalay 1817-ben közzé tesz egy tudósítá-st,

amelyben megírja, hogy a saját költségén állított fel egy „Füstferd u
-t,

melyet még 1792-ben talált fel Galés párisi orvos.

..Kz igen hasznos mindennem söimyedékben, tüzes orbánezban, viszketegségben,

koszban, roszul használt kéness szereknek szerencsétlen hagyományaiban, nyak körül való

göcsörtös daganatokban stb. Egy ferdés tesz 6, 5, 4 forintot Bétsi pénzbets szerént".

Kszegen van dr. Dreiszker József vizgyógy intézete, mely a kies fekvés
város egyik legszebb pontján, közvetlenül a Kálvária-hegy alatt fekszik.

A fürd-intézet, melyet a m. kir. minisztérium engedélye alapján tart fenn
a tulajdonos, dr. Dreiszker József, díszes, emeletes épület, melyet szép park
vesz körül. Az intézet minden kényelemmel be van rendezve s gyógymódja
is kipróbált : a módosított Prisnitz-féle vízgyógyeljárás, melyhez ujabban a

Kneipp-kúra járult, továbbá ligno-sulfit belégzési gyógymód, villanyosság,

massage, gyógytornászát és diaetetikai eljárás.

Szombathelyen a Berger és Geiszt-féte kitnen berendezett gzfürd szol-

gálja a közönség érdekeit.

A DREISZKER-FÉLE KSZEGI HIDEGVIZGYÓGYINTÉZET.



VASVARMEGYE GYÓGYFÜRDI ÉS GYÓGYVIZEI.
TAROSA.

Tarcsa-fürdö. p^\l megye észak-nyugpti részén, csak néhány órányira a stájer határtó]

IMl H47 méternyire a tenger színe felett fekszik, Tárcsa-fürd, a hason-

^jjg\nev kis falu közvetlen közelében, Fels-Eör vasúti állomástól fél-

órányira.

A fürd mindig a gróf Batthyány-család birtokában volt Egy Regens-
burgban 1621-ben megjelent „Seaturgio salutis, per Joannem Mühlbergerum"

TÁRCSA FÜRD. A KAROLINA-VILLA.

czíiih'í könyv tartalmazza azt a szónoklatot, melyet egy hernalsi evang.

lelkész a gyimótfalvi kastélyban a fürd ünnepélyes megnyitása alkalmával

1620-ban tartott. Ez év tekinthet tehát a fürd keletkezési idejének, a

mikor a felbugyogó források által táplált tó kúttá alakíttatott át.

1621-ben, midn a fürdt ünnepélyesen megnyitották, mindössze az
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ú. n. ó-kastély és néhány fakunyhó állott a már szintén lerombolt ú. n.

„hosszú-ház" helyén. 1796-ban már több épület emelkedett, köztük egy
vendégl, és környékük parkká alakíttatott át. Ekkor kezdett a fürd virág-
zásnak indulni és ez évben volt elször fürdorvosa is. 1830 körüli években
az akkori tulajdonos gróf Batthyány Kázmér a fürdt bérbe adta. A bérl
sok költséggel jó karba helyezte, gondos ápolás alá vette úgy, hogy ekkor
messze földrl is tömegesen látogatták. Ez az id volt Tárcsa fénykora. Ez
idtl fogva folyvást hanyatlott és a pusztulás és elhagyottság képét mutatta,
míg a rohamos hanyatlásnak a 60-as években uj tulajdonosa, gróf Batthyány
Ferencz útját nem állta.

Tárcsa egészen uj fürdvé alakíttatott át ekkor; felépült az uj kastély,

a kis kastély, a svájezi ház és a fürdház.

1890-ben a fürdt vízvezetékkel és csatornázással látták el, a fürdket
gzftésre rendezték be s az újonnan épült fürdházban a vaslápfürdk is

alkalmazásba hozattak. Ez évben épült még egy vendégl és egy nyaraló.

Ugyanekkor fúratott a „Ferencz-forrás".

A MARIA-VILLA TÁRCSÁN!

L895-ben tntek el a régi Tárcsának még fenmaradt emlékei: az u. n.

..hosszú-ház" és az ..ó-kastély" s épült helyettük egy emeletes és minden
kényelemmel ellátott lakóház, uj étterem és fedeti sétány s az egész fürdl

villamos világítással látták el.

Ez Tárcsának mai képe. Festién szép, középnagyságú hegyektl kör-

nyezeti völgyben, modem berendezés, kényelmes lakóházakkal, tetszets
külsej villákkal, parkokkal, pezsg élettel. Tárcsa ni fürd. Éghajlata

enyhe, levegje egészséges.

Dr. Tkomas Lajos vol1 fürdorvosnak az 1885-ik évi meteorológiai fel-

jegyzései szeriül a havi középszám volt :

Viszonylagos
LéghSmérsék légnedvesség < Izon

Májusban 11-6° C 83% 5.9 fok
Júniusban 18-0" C. 71% 6-1

..

Júliusban L9'8° C 68% 6-2
..

Augusztusban 170° C. 79% 6-0 „

Szeptemberben 14-4° C. 82o/o 5-2 „

Tárcsa gyógyvizei! sokszor és sokan vegyelemezték ; legutóbb 1892-ben

dr. Lengyel Béla budapesti egy. tnr. Az vegyelemzése szerint 1 kilogramm
\ íz tartalmaz :
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[vároly-forrás

Nátrium clilorid (Na Cl.) 5314
Nátrium jodid (Na J) 0-0002

Nátrium sulphát (Naa SO4) 0-5290

Kálium sulphát K2 SOí 0O859
Nátrium borát Na B02 00720
Calcium phosphát Gaa iPOm 00005
Nátrium hydrocarbonat Na HC3 1-3117

Lithium hydrocarbonat Li HCO3 0116
Calcium hydrocarbonat Ca (HC03)2 1-8706

Magnesium hydrocarbonat Mg (HC03)2 . . .
0-/447

Vas hydrocarbonat Fe (HCÜ3)2 0-0211

Mangán hydrocarbonat Mn (HCÜ3)2 .... 0'0031

Alumiuium lívdroxid AI2 (OH)fl 0-0029

Kovasav H3 Si O2 00700

1 (sszcsen . . 5-2607

Szabad szénsav CO2 2-4541

Szabad szénsav köbcentiméterben 1248

Hfok LlvC

Ezek szerint a Károly-forrás a szénsavdús sós sav;

tozik, ;i Ferencz-forrás szénsavdús vasas, míg a Miksa

Feiencz-forrás

00979
nyomok
01179
0-0177
0-0110

nvomok
O'l 680
nyomok
07597
04281
00727
nyomok
nyomok
0-0583

Miksa
pezsg-forrás

(15762
0-0002
0-6761

0-0941
0-0728
0-0017

1-2713

0-0058
1-6498

0-8424

0-0302

0014
00029
0-0737

1-7313

17419
884

10-9C.

uiyú vizek közé tar-

forrás

5-2986

23483
1194

L2-0C.

a glaubersós

TÁRCSA VURDU. A KAROLY- FORRÁS.

Sóskút.

szénsavas vasas vizek közé sorolandó. E három forrás vizét használják

ivókurára.

A többi öt forrás vize részint sós savanyú és sulfatos (régi Miksa-

forrás), részinl földes savanyú (a kél Bassin-forrás), részint vasas vizek

(Réi-forrás és Gábor-forrás).

A fürdt szükvérségnél, gyomor-bélhurutnál, aranyérnél, idegbántal-

maknál, ni hajoknál s a légz szervek hurutjánál használják s különösen

az utolsó években igen ersen látogatják. Míg 1875-ben összesen 461 volt

az állandó vendégek száma, 1885-ben 449, 1895-ben már 1016.

A fürd jelenlegi orvosa és igazgatója dr. Rhorer Aladár norvos.

SÓSKÚT.

Bájos és földtani tekintetben is érdekes kis völgyben fekszik Sóskút,

Nemet-Ujvártól 5*2 kilométernyire, közel a stájer határhoz. Vasúti állomása a

16 kilométernyire fekv Szt.-Gotthárd. A források közelében talált római

régiségek arra engednek következtetni, hogy a forrásokat már a rómaiak is

ismerték és használták. Körülbelül 100 év eltt lettek újra figyelmessé e

források gyógverejére és ez id óta használtatnak részint ivó-, részinl fürd-

gyógymódra.
1825-ben Mittermayer gyógyszerész vegyelemezte az egyik forrásvizét

és felhívta arra. Festetich grófn, akkori tulajdonosnak figyelmét, mim oly

vízre, mely megérdemli a gondozást. A tulajdonos grófn ekkor építtetett

egy fürdházat és néhány lakást fürdvendégek számára.
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SZÉCHEN YI-KÚT (PETÁNCZ ).

A fürdnek három forrása van, melyek közül csak az egyik, a Mariska-

forrás használtatik ivásra ; a római, vagy Imre-forrás a fürdket látja el.

Ujabban 1884-hen dr. Godeffroy hécsi tanár vegyelemezte a forrásokat.

A Mariska-forrás vizének hmérséke 110° C, fajsúlya 1-0036. A szilárd alkatrészek

mennyisége 4*6219, szabadszénsav 1-3398 gramm egy literben. Legfbb alkatrészei: kétszer

szénsavas mész 0"S8I3, kétszer szénsavas magnesium 0-3968, kétszer szénsavas nátrium

2-0451, kétszer szénsavas vasoxydul 0289, konyhasó 1-1750, kovasav 0-0310.

Ezen vegyélemzés szerint Sóskút az égvényes sósvizekhez tartozik.

A víz, mint ivóvíz, igen tiszta, kellemes és üdít. A fürd igen alkal-

mas azoknak, a kik a zavartalan csendet szeretik.

SZECHENYT-KUT.

Az ország határán, a Mura folyó partján fakad a petánczi savanyúvíz széchenyi-kúi

190 m. magasságban. Csak 15 év óla van forgalomban és elterjedt nem csak

a közeli megyékben, de a külföldön is. A Dunántúlnak kedvelt savanyú-

vize; de sokat visznek ki Stíriába Alsó-Ausztriába, Karintiába, Isztriába és

< Olaszországba.

A vizet kizárólag a 40 méter mély Széchenyi-kút szolgáltatja és

évenként mintegy 1.000,000 palaczk kerül töltés alá. A víz hfoka 9° C. A
vizet dr. Weü Hugó Bécsben 1882-ben vegyelemezte. Szerinte egy liter

tartalma

:

Kétszer szénsavas nátrium .

Kétszer szénsavas mész
Kétszer szénsavas magnesium.
Kétszer szénsavas lithium .

Konyhasó
Kénsavas nátrium . . . .

Kovasav

Összesen
Szabad szénsav

A petánczi Széchenyi-kú1 vize

cl ii

4-8812

10605
0-4028

0-0349
0-7281
0-1145

00818

7 3038
3-2 128

az egvenyos savanyu vizek köze tar-

tozik, st oagyobb mennyiség chlornatrium (konyhasó) tartalmánál fogva

megközelíti az égvényes sós vizekel.

51 '-KÚT.



A SÁRVÁRI HERCZBGI URADALOM MÉNTELEPE,

lazdálkodás
rendszer.

Talajviszony ok

VASVARMEGYE MEZGAZDASÁGA
ÉS?ÁLLATTENYÉSZTÉSE.

AsvÁRMEfiYE a mezgazdasági kultúra tekintetében egyike Magyar-

ország legélrenaladottabb részeinek. Az az általános jelenség,

hogy hazánk nyugoti része, a mely közvetlenül érintkezett a nyugat-

európai kultúrával s a mely közelebbrl kapta annak szellemi és

anyagi erforrásait, az ország többi részét ersen megelzte a fejldés min-

den irányában, Vasvármegyében a legpregnánsabbul nyilatkozik. Bár küzdve

a helyenként nem eléggé kedvez éghajlati és talaj-viszonyokkal, a mezgazda-
ságban úgy a nagy, mint a közép- és kisbirtokosoknál oly intonzivitás és

szakszerség fejldött ki, a mely minden gazdasági kiállításon s minden

alkalommal, a hol a mezgazdasági produkezió bemutatásáról volt szó,

Yasvármegyének az els helyet biztosította.

A kisbirtokosok, a földmível parasztság gazdasági üzeme általában,

szakított a régibb, primitívebb formákkal. Az országszerte s még a vár-

megyével szomszédos vidékeken is nagyobi) mérvben dívó nyomásos gazdál-

kodás Vasvármegyébl kivonult az intenzívebb gazdálkodási módok meg-

honosodása Folytán. A Gyöngyös és Sorok mentén például mag- és takar-

mány-termeléssel foglalkozó, jól kezelt parasztgazdaságokat találunk. A
fels-eöri és kszegi járások kisgazdái az állattenyésztésben és gyümölcs-

termelésben tnnek ki; a lapincsvölgyi községekben komlót, a Pinkavölgyé-

ben pedig lent termelnek a parasztok. A közép- és nagybirtokosok gazda-

ságai között pedig sok van olyan, a melyek vagy általában, vagy pedig a

mezgazdasági produkezió egyes speeziáüs ágai terén, mintaként, ország-

szerte ismeretesek.

A vármegye nyugotról Stájerországgal, éjszakról Alsó-Ausztriával és

Sopronvármegyével határos. Nyugoti és éjszaki határvonalai csaknem derék-

szög háromszög átlójaként a zala- és veszprémvármegyei határvonal köti

össze. A háromszög keleti csúcsosodó része 200 méteren alul lev mély sík-
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ság, a melyet a Kemenesalja 500 méter emelkedést meg nem haladó, kes-

kenyen délnyugotról éjszakkelet felé húzódó dombvidéke szeli át. Többi része

általában 500 méteren alól lev dombvidék, csak az éjszaknyugoti csúcsban

emelkednek 500 métert meghaladó hegyek s a déli csücske (Muraszombat

környéke) képez megint mély síkságot,

A vármegyének gazdag vízhálózata van. Ffolyója, a Kába, gyjti

össze a vármegye számos kisebb vízfolyásának legnagyobb részét. Úgy sík,

mint dombos vidékét számos kisebb vízfolyás szeli, a melyek éltet erejét

érzi a földmívelés.

Összes, 547,491 hektárnyi területbl, mindössze 21,871 hektár nem terem.

Ennek is túlnyomó nagy része az utakra, utczákra és vízfolyásokra esik.

Szántóföld 264,957, kert

6655, rét 55,848, legel

38,917, szl 4837, erd
154,406 hektár van Vas-

vármegyében. Talaja, a

mély síkságú részen, a

Haha mentén, alluviál

völgy-talaj, az ettl nyu-

git ra es sík részen ho-

mokos, egyébként álta-

lában kötött, agyagos,

Legnagyobb részt sok

ervel biró, bár némely

helyn a kavicsos felta-

laj, hasonló altalajjal,

meglehets gyenge tere

a vegetácziónak.

A birtok-megoszlás

elég kedvez. A korlá-

tolt forgalmú birtokok

az r.sszes területnek csu-

pán 17" -át, a szántó-

földeknek pedig csak

síiíl" „-át leszik s össze-

sen (.»7,9<s2 hektárra ter-

jednek, a mibl 23,029

hold szántóföld. Ha te-

kintet be vesszük, hogy a Duna jobbparti vidékén fekv vármegyékben a

korlátoll forgalmú (állami, hitbizományi, egyházi, községi, stb.) birtokok

az összes területnek átlag 33%-á1 veszik igénybe, mely szám például Sop-

ronvármegyében í5%-ra emelkedik, Vasvármegye helyzetét e tekintetben is

kedveznek kell mondanunk smég fokozódik ez a benyomás az által, hogy

mintegy £0,024 hektár a községek és közbirtokosságok tulajdonában van,

\ag\ oly irányok között, a melyek mellett szükség esetén a kötött birtok

a legkönnyebben válik egyéni tulajdonná.

A 390,371 fre men összes népességbl 102,009 lélek foglalkozik mez
gazdasággal = 26-13%. Tisztán mezgazdasági napszám-munkából 27,309

ember éli az 1890-iki népszámláláskor. Az stermeléssel foglalkozók közül

252.27:; eseti keres számba. E szerinl egy-egy munkaképes kézre alig esik

egy hektár, ha az erd- és terméketlen területei leszámítjuk. Ez az összes

Mag) ti Városai V'asvái megyi ->'»

ISTÁLLÓ A SÁRVÁRI HERCZEGI URADALOMBAN.

Vízhálózat.

TerinWiM.

Birtok-
megoszlás.

Mezgazdasággal
foglalkozók
száma.
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magyar vármegyék között körülbelül a legkedvezbb arány, a mi a munká-
sok és a mvelend terület között megállapítható.

Munká&jviszo- \ munkás-viszonyok általában kielégítk ; a munkás kap munkát, a

munkaadó munkást. A fels-eöri járásból a munkások egy része kora tavasz-

tól szig Ausztriába megy át munkára. A kis-czelli járásban a napszám-
kereset nem jelentékeny, mert a kisbirtokosok, a kiké túlnyomókig a föld,

csak sürgs munka idején vesznek napszámost és a nagybirtokos állandó cseléd-

ségével .dolgoztat. A muraszombati járásból sokan Szlavóniába és Stiriába

mennek át dolgozni. Csupán a szent-gotthárdi járásban van néha munkás-
szükség ; aratáskor a szomszéd vend nép jön át részes munkára.

A nyári férfi-napszám vidékenként 75 és 110 kr. között van, a ni
napszám 48—66 kr. ellátás nélkül; ellátással körülbelül 30 J

/ -kal kevesebb

a pénzbeli bér. Télen általában csaknem felére szállanak a munkabérek. A
munkásnép között elégedetlenség nem fordult el, mert elegend keresete

van s nagy a száma az állandó gazdasági munkásoknak.
Hmérséklet. A kszegi megfigyel-állomás 1891—95-re szóló adatai szerint a közép

hmérséklet januárban 4 -40 C, a csapadék 61 mm., áprilisban + 9*8 C,
illetve 97 mm., júliusban -f-

19'4 C, illetve 121 mm., novemberben -f- 10 -

7

C, illetve 79 mm. Ezen átlagoktól természetesen jelentékeny az eltérés,

különösen a hmérsék minimuma és maximuma tekintetében. A magyar-

országi klímát különösen jellemz nagy szélsségek azonban nem érvénye-

sülnek a vármegyében úgy, mint például az ország középs nagy meden-

czéjében.

Elemi károk. Az elemi csapások által okozott kár, a mely 10 évi átlagban körülbell

800— 1100 hektár termésére terjed ki az utolsó idkben, jelentékeny ugyan,

de nem emelkedik túl a Duna jobbparti vidék általános atlagán s ezen

körülbell 0'4—0'5%-ra men kárpótlása a haladott gazdasági üzem folytán

nagyobb sikerrel szokott történni, mint az ország bármely más vidékén.

Vasvármegye mezgazdasági termelése igen sokoldalú. A nagyobb
Termelési ágak. gazdaságokban nagy számú állatállomány, mtrágya és gazdasági gépek

segélyével magas színvonalon álló kultúra folyik. A vármegye intelligens

gazdaközönsége elljár a termelési kísérletekben. Ezek a viszonyok teszik

érthetvé az alábbi részletes adatokat s azt, hogy az ország összes vár-

megyéi között itt a legkisebb az ugarterület, a szántóföldnek csak mintegy

2
-63 százaléka.

A kalászos termények között a fsúly a búzára és rozsra esik ; az

elbbivel évenkint átlag 65—67.000, az utóbbival 56—58.000 hold földet m-
- veinek be. Az árpa- és ^aö-ternielésre együtt 50—53,000 hektár esik, mely a

kél termény között csaknem egyenlen oszlik meg. Valamennyi terménybl
a legnagyobb átlag-termések Vasvármegye területén vannak. .Az 1894-iki

középtermés esztendben hektáronként í 8*9 hl. búza, 18*98 hl. rozs, 22*73

hl. árpa, 29 -97 hl. zab termett. Ezt vehetjük átlagos középtermésül, mely
jó aratás esetén 15—20%-kal emelkedik, rossz aratás esetén ugyanannyival
leszáll, azonban mindenkor egy szinen vagy fölötte marad még a Duna jobb

parti többi jó mívelés vármegyék átlagának is.

A repcéé-termelés, mint általában az ország egész területén, az utóbbi

években uralkodó alacsony árak, de fleg ezen terménynek elhatalmasodott

rovar ellenségei folytán visszament s csak mintegy 20—250 hektárt vesz

igénybe.

A kölest és tatárkát csakis a dombvidék parasztbirtokosai termelik, az

elbbit körülbell 1000—1000, az utóbbit 4000-4300 hektáron.

A tengerit mintegy 12—13,000 hektáron termelik.

A burgonya-ttínruilós területre és hozamra nézve is számottev. Mint-
egy 13,000 hektárnyi terület van a burgonya-termelésnek szánva s különö-
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sen a kisbirtokosok gazdaságában egyike a jelentékenyebb termelési

ágaknak.
A bab, borsó és lencse inkább csak kertileg, vagy pedig takarmányul

mveltetik. Mint gazdasági jövedelemforrás, egyik hüvelyesnek a termelése

sem jön számba.
Az intenzív gazdálkodási üzemek, a nagy állatállománynak természetes

föltétele és következménye a b takarmány-termelés. Ezen terményekkel a

következ nagyságú területek mveltetnek be, kerekszámokban:

Magbükköny 1,400 hektár

Takarmányrépa 6,000

Luczerna, lóhere 15,000

Bükkönykeverék 8,000

Réti széna 41,000

A hektáronként való átlag-termés, középeredmény években: mag-
bükkönynél 9—10 métermázsa, takarmányrépa 180—200 mm., luczerna,

lóhere 35 mm., bükkönykeverék 80—32 mm., réti széna 68—72 mm. Ezek

RADÓ KÁLMÁN RIÍPCZELAKI URADALMÁNAK GAZDASÁGI UDVARA.

a számok fogalmat adnak Vasvármegye takarmány-termelésérl, a mely
különben az egész mezgazdasági mvelés alatt álló terület jelentékeny részét

teszi. Meg keh még említenünk, hogy a tarló növények közül meglehetsen
el van terjedve a tarlórépa és csibehúr termelése.

A jelentékenyebb kereskedelmi növények közül egyedül a dohány nem
szerepel egyáltalán Vasvármegye gazdaságaiban. A kendertermelés is csak
mintegy 350—380, a len körülbell 8—900 hektárt vesz igénybe. A czukor-
répatermelés azonban, a mely már közel 2700 hektáron zetik, nagyobb
mérv s 240 métermázsál meghaladó közepes átlag-terméseinél jelentékeny

gazdasági jövedelem-forrást képez. A stájer határszélen komló-termeléssel
i< foglalkoznak, ujabban a nemes fztermelés is tért hódít.

Ma már általánosan tudotl és elismert körülmény, hogy Vasvármegye Állattenyésztés

állattenyésztés,- hazánkban a legmagasabb színvonalra emelkedettek közé

tartozik. St, ha tekintetbe vesszük a vármegyében lev számos els rangú

pepinériát, a parasztság kezén lev anyag kiváló értékét, Vasvármegye a

szarvasmarha-tenyésztés terén hazánk összes vidékei között az els helyen

áll; a ló-, sertés- és juhtenyésztés terén pedig legalább is elsk közétartozik.

Míg az ország többi vármegyéiben úgyszólván teljesen az állami mén-
állománynak a vármegyébe kihelyezett egyedeire támaszkodva, folyt a ló-

tenyésztés, tehát, különösen az utóbbi két évtizedben, az állam által meg-
szabotl irányban haladt; Vasvármegyében, a népies tenyésztésben egy
specziális, hidegvér ló tájfajta, a mwráközi hí képzdött ki, a mely a szom-
szédos ausztriai alpesi hegyvidék anyagából vette eredetét s a muraközi
tenyésztk kezén szerencsés vérkeverés és tenyésztési eljárás folytán ma
oly hidegvér lótájfajtává fejldött, a melynek produktumai keresettek kez-
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denek lenni. A tenyésztés okszer irányítása és vezetése mellett a muraközi
ló szép helyet fog magának kivívni hazai lótenyésztésünkben. Az ujabb
idben a vármegyei gazdasági egyesület és a földmívelésügyi miniszteriiun
is gondjaiba vette a muraközi lótenyésztést s az anyag okszer fejlesztésé-

ben támogatja a tenyésztket.
A vármegye melegvér lótenyésztése szintén a kell magaslaton áll,

Az állam 17 fedeztet állomást tart fenn a vármegyében 42 ménnel, melyek
közül 13 angol fajta, 7 bonius, 1 norfolki és 21 nóri. Magánt envésztkné
63 mén kapott engedélyt a köztenyésztésre való használatra az 1896. év
folyamán. Evenként közel négyezer kanczát visznek a ménállományhoz. A
lótenyésztés firánya a gazdasági lovak elállítása ; a verseny- és luxus-lovak
terjesztésére berendezett nagyobb tenyészetek nincsenek.

Vasvármegye gazdái a legkétségtelenebb és legnagyobb sikereket a
szarvasmarha-tenyésztés terén érték el. Három, négy évtized eltt még a nem

SZÉLL KÁLMÁN HÉRAHÁ.ZAI URADALMÁNAK ISTÁLLÓJA.

épen nagy eredménynyel tenyésztett magyar fajta és a szomszéd külföldi
államokból bekerült satnya idegen fajta szarvasmarha töltötte meg úgy a
nagyobb birtokosok, mint a parasztság istállóit. A vármegye állatállomá-
nyának, különös, vagy épen nemes jellege nem volt.

A most uralkodó piros-tarka, a legtöbb rokonságot a bernivel
mutató - kiváló marhaállomány kifejldése egyaránt tulajdonitható a nagy-
birtokosok által már régebben kezdeményezett nemes nyugati fajta tenyésztés-
nek, mint a lakosság kiváló érzékének a marhatenyésztés iránt.

Rohonczon körülbell a 30-as évekre visszamenleg reámutathatunk
egy a mai szines marhához sokban hasonló fajtára. Ugyanis 1838-ban, akkor
a Batthyányok tulajdonát képez rohonczi uradalomba piros tarka berni
marha importáltatott. Ezen fajta bikáit használták a kis gazdák is saját,

részben alacsony barna vagy zsemlyesárga szin, részben pedig magyar
fajtájú teheneik fedezésére. Lassanként mindinkább szélesbült azon öv, melyen
belül piros tarka bikákat használtak fedezésre és hova tovább nagyobb
területen kezdeti terjedni a piros tarka faj.

A nagy- és közép-birtokosokai a tisztavérü piros tarka hegyi fajta

tenyészetek fejlesztésében a kormány is támogatta, fölhasználva a birtokosok
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érdekldését arra, hogy a népies terjesztés czéljaira átveend tenyészanyagot
szolgáltató pepineriákat létesítsen, illetve azokat szaporítsa.

Ma Vasvármegyében oly tiszta vér simmenthali tenyészetek vannak,
a minket az ország más vidékén alig találhatunk. A Széli Kálmán rátót-

héreházi 1 enyészete a szó szoros értelmében világhír s produktumai páratlan

mérvbon keresettek és értékesek. A Radó Kálmán répezelaki, a Reissig Alajos

kámoni, a Szájbély Gyula rohonczi, a herényi Oothard Sándor herényi, a

sái nu i uradalom uj-majori, a Szegedy György acsádi, a Chernél Antal tömördi,

a Békássy István zsenyei, aReissig Ede kis-unyomi, a Zathureezhj Géza koltai,

a szombathelyi püspökség sorlá tenyészetei az országban els helyen állanak.

A félvér és ennél magasabb vér simmenthali tenyészetek száma is igen nagy.

Vasvármeg}*e szarvasmarha-állománya 142,053 darabra rug, a mibl
10,185 darabb magyar fajta, A német-ujvári, szent-gotthárdi, muraszombati
és fels-eöri jurátokban már úgyszólván nincs is magyar marha és a kszegiben
és körmendiben is csak 277, illetve 463 darabot talált az 1895-iki állatszám-

lálás. A Rábától keletre es járásokban van a magyar marha-állomány zöme;
minthogy azonban a községek már itt is kizárólag berhi-simmenthali bikákal

tartanak, pár év alatt az egész megye szarvasmarha-tenyésztése egyön-
tet leend.

A vármegye állattenyésztésének ilyetén fejldésében igen sok része

volt a Yasvármegyei gazdasági egyesületnek, a mely 18 év alatt 570 drb.

tenyészbikát osztott ki, összesen 130,000 forint értékben a községi kis

tenyésztk használatára. Az egyesület úgy ezen tevékenységével, mint az

idközönként rendezett állatdijázásokkal, a tenyésztési szakértelem terjesz-

tésével, nagyban elsegítette a népies tenyésztés okszer és egyöntet
fejldését.

A juh-tenyésztés, mely egykor a vármegye keleti részén, az úgynevezett
..Kemenesalján" nagy arányokban folyt, ma hanyatlóban van s a legtöbb
1 tiit okos egészen fölhagyott, vele.

A sertéstenyésztés ujabban megint lábra kap, s különösen a hússertés,

még pedig a fehér yorkshire-fajta ersen, kezd terjedni.

A baromfir-tewyésztés, mint jövedelmi forrás, még alig játszik szerepet,

de a gazdasági egyesület által kirendszeresen osztott nemes tenyészanyag
befolyása alatt ez is ersen fejldben van.

A juh-, sertés és baromfi-tenyésztés tekintetében elmondottak nem
jelentik korántsem, hogy ezek a tenyésztési ágak abszolúte el lennének
hanyagolva, mert az általában haladott gazdasági állapotok között ezek is

vannak oly jók, mint az ország más vidékén. Hogy kiváló dolgok e téren
nincsenek, igen könnyen érthetvé lesz, ha folgondoljuk, hogy a kiválóan
kedvez körülmények között folyó szarvasmarha-tenyésztés mellett a többi

állattenyésztési ágak nagyobb jelentségre természetszerleg alig emelked-
hetnek.

A méh-tenyésztéssel szintén foglalkozik a nép, de a többi termelési
;i!_! melleit ez nem jelentékeny.

A vármegye talaja és éghajlati viszonyai a gyümölcstermelésre igen

kedvezk. Minden községben vannak is gyümölcsösök. A gyümölcsfa el-

szeretettel való tenyésztésével és ápolásával a lakosság már közel egy évszázad

óta foglalkozik s különösen körte és almában kiváló eredményeket ért el.

A szlmvelés mintegy 4-837 hektár területet vesz igénybe. A filloxera-

vész még nem hatalmasodott el, mert a 371 szltermel község közül csu-

pán kettben van megállapítva a filloxera föllépése. Ez a körülmény, bár a

szl, mini fjövedelmi fonás a vármegye egy vidékén sem szerepel, nagyobb

jelentségei ad a vasvármegyei szlészetnek is.

Híres szlhegye a vármegyének csak egy van, a Ság hegység, a
melyei a Somlyó-hegj ikertestvérének mondanak a szakértk. Nagyobb
összefügg szlterületek a Vashegyen s a Kszegtl Rohonczig vonuló
hegyoldalon, valamint a muraszombati járás ..Tótság

1
' nev vidékén találha-

tók. A vármegyében középtermés esztendkben 12— 15,000 hektoliter bor
terem.

Gyümölcster-

meléi.

Szlmvelés.
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Birtok-árak.

Szakoktatás

Gazdasági egylet.

A haladóit gazdasági viszonyok között természetesen igen értékes a

földbirtok. A kis birtokoknak holdját a jobb vidékeken 600—700 írtjával, a

közé]>- és nagybirtokokét 200—350 fiijával veszik az utóbbi években, de a

magasabb árak is gyakoriak.

Az intézetszerü gazdasági szakoktatást a vármegyében a sárvári tej-

gazdasági szakiskola képviseli, a melyet Lajos bajor herczeg uradalmán a

földmívelési kormány tart fenn, s a mely nagyobb tejgazdasági vállalatok

részére üzletvezetket és kisebb üzemekben is használható szakmunkásokat

képez ki.

A gazdasági szakismeretek terjesztésévi 1
! intenzive foglalkozik a Vasmegyei

„goliáth" ménló. (a baltavári uradalomból.)

gazdasági egyesület, népszer szakkiadványai, gyakorlati útmutatásai, kiállí-

tásai és díjazásai által.

A vármegyei gazdasági egyesület úgy tevékenysége, mint elért ered-

ményeire nézve az ország els "

szaktestületei közé tartozik. Még 1840-ben

alakult, fleg a gyümölcstermelés emelésére. 1861-ben és 1878-ban újraala-

kult s mostani fontos pozicziója tulajdonképen az utóbbi évtl kezddik.

Tevékenységét a földmívelésnek úgyszólván minden ágazatára kiterjesz-

tette. Ezért birja is a gazdaközönség" érdekldését és rokonszenvét. Az
1895-ik évben 4561 tagja volt és vagyona pedig közel 50,000 forintra rúgott.

Föntart egy 5 holdas amerikai szltelepet, Szombathelyen a vetmagvak.

mtrágyák, lótakarók, permetez eszközök és agyagokra központi raktárt, a

mely dolgokat tagjai részére közvetíti. Kézi raktárai vannak a kis-czelli,

csákányi és szent-gotthárdi vasúti állomásokon. Idközönként cseléd-jutalma-

zásokat, tejel versenyeket, állatdíjazásokat, szántás- és eke-versenyeket,

gyümölcskiállításokat rendez. Jutalmazza a községi faiskola-kezelket. Leg-

intenzívebb mködést az állattenyésztés terén fejt ki, a mirl fennebb már
szólottunk.

Az egyesület els alakulásában Hegeds Sándor, Iván György, Kiczel-

stcin Imre, Neuprauer György, Keissig Alajos, Schenk Ferencz, Sényi Béla,
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Simon Antal, Stallner Ferencz, Taschler ' József, Turkovits János, Zanelli
Ferencz, Zauner János, az 1878-iki újjáalakulásában pedig gróf Batthyány
Károly, herczeg Eszterházy Pál, gróf Erddy István, herczeg Batthyány
( >dön, gróf Festetich Dénes, gróf Pálfí'y-Daun Vilmos, Simon Vincze csornai
prépost, Szabó Imre püspök, Vasvármegye törvényhatósága és a zirczi apát-
ság szent-gotthárdi uradalma vitték a fszerepet. Jelenleg Badó Kálmán
valóságos bels titkos tanácsos áll az élén, a kinek tevékenysége különben
ftényezje volt az egyesület elismerten nagy fölvirágzásának.

*

Vasyármegye mezgazdaságát általában a középnagyságú gazdaságok
uraljak s a nagy gazdaságokban való túltengés e megyében nem tapasztala

..vép" ménló (a sági uradalomból).

ható, de azért a középbirtokok mellett a kisbirtokok száma sem kevés.
A vármegye nevezetesebb gazdaságainak ismertetését az alábbiakban

adjuk :

Acsádi gazdaság. Szegedy Béla és György tulajdona. 8000 hold. (Ezenkívül
Zala, Somogy, Komárom és Szabolcsvármegyekben). Intenzív gazdaság, mely a
rendes üzemágakon kívül nagyszabású repeze- és czukorrépa-termeléssel is fog-
lalkozik. Siementhali fajtájú szarvasmarha-tenyésztése is jelentékeny. Erdészeti
üzem: 10 éves forda. Eladási piaezok : Bécs és Szombathely. Átlagos haszonbér e
vidéken: 10-15 írt. Napszám-árak: férfiak 60—100 kr., nk 40—80 kr.

Baltavári uradalom. Herczeg Thnrn-Taxis Miksa Egon tulajdona. Összterület
8000 hold. (Ezenkívül Aradmegyében). Intenzív gazdaság ezukorrépa,-, lóhere- és
luc'zcrna-termeléssel, telivér és félvér lótenyésztéssel. Ezenkívül nagy arányú juh-
tenyésztést is z az uradalom (állomány 1000 drb.) és kis-jeni fajtájú ' sertés-
tenyésztést. Jelentékeny erdészeti üzem (tzifa, tölgyfa és gubacs). 16 hold szll,
továbbá két kre járó vizi malom is tartozik az uradalomhoz. Eladási piaezok

:

Szombathely, Sopron, Bécs, hova gabnanemeken kívül juh, sertés, gyümölcs és
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fa szállíttatik. Átlagos
földhaszonbér e vidé-
ken : 10 frt. Napszám

:

férfiak 40—80 kr., nk
35—50 kr.

Bogáti gazdaság.

Festetich Kálmán gróf
tulajdona. 800 hold.

(Ezenkívül Somogj'me-
gy ében.) Intenzív gaz-
daság superphosfát,

chilisalétrom és Tho-
mas salak-trágyázással.
Mag- és lóhere-terme-
lés. Vegyes nyugati faj-

tájú szarvasmarha-
tenyésztés. Erdészeti
üzem : 50 éves forda.

Eladási piacz : Szom-
bathely.

Borostyánki gaz-

daság. Almássy Ede tu-

lajdona. 1600 magyar
hold. (Ezenkívül Jász-N.-Kún-Szolnok és Nógrád vármegyékben.) A gabnaterme-
lésen kívül nagy arányú gyümölcs-tenyésztés. Erdészeti üzem : 80 éves forda,

épületfa- eladás. Eladási piacz : Fels-Er.
Bögötei gazdaság. Horváth Miklós tulajdona. J800 hold, ezenkívül gróf

Batthyány Ervin uradalmából 3000 holdas bérlet. Intenzív gazdaság; mtrágyázás
kisérletképen. Mag-, lóhere-, luczerna-, bükköny- és mohar-termelés. Kiterjedt
gyümölcskertészet, faiskola, amerikai szltelep. Lótenyésztés : angol félvérfaj.

Szilaj gulya. Merinói juhászat (2000 drb.). Jelentékeny pulyka-tenyésztés és tojás-

kivitel (30,000 drb. évenként.) Erdészeti üzem : 100 éves forda ; termények : tzifa-,

szerszámfa- és épületfa. Téglaégetés. Eladási piacz : Szombathely. A gazdaság
30 év óta használ aratógépeket. Napszám: férfiak 50—110 kr., nk 25- -80 krig.

Csákányi uradalom. Batthyány Iván gróf tulajdona. 11,375 magyar hold. Szer-
felett váltakozó, általában kötött agyag-talajjal bíró gazdaság, mtrágyázással.
Lótenyésztés : arabs félvér, igáslovak : muraközi faj. Szarvasmarha : részben tiszta-

vér simmenthali, részben simmenthali-berni keresztezés. Tejtermelés évente 50,000
liter, mely Szombathelyen, a tejszövetkezetben értékesíttetik. Erdészeti üzem : 3000
hold. Tzifa-, épületfa- és fleg dongafa-termelés. Eladási piaczok : Szombathely
és Körmend. Átlagos földhaszonbér e vidéken 6 frt 50 kr. Napszám-árak: férfi

80—100, n 50—80 kr.

Hegyfalui uradalom. Széchenyi Gábor gróf tulajdona. Bérl : Glaszner Károly.
Intenzív gazdaság, szuperphosfát- és chilisalétrom-mtrágyázással. Czukorrépa-ter-
melés. Berni, siemmenthali és magyar fajú tehenészet, félvór-ménes. Eladási
piacz: Sopron. Átlagos földhaszonbér: kicsinyben 20— 30frt, nagyban 11—16 frt

holdanként.
Herényi gazdaság. Gothard Sándor tulajdona. Kitn talajú, intenzív gazda-

ság, mely mintaszer az egész Dunántúl : mtrágyázással (hazánkban egyedül álló

városi hulladék és közvágóhidi marhavér-trágyázási rendszer), modern gépekkel.
Gabona-, mag- és takarmány-termelés, kereskedelmi növények, szi borsó- és ta-

karmányrépa-termelés. Válogatott marha-tenyésztés ; telivér simmenthali törzstehe-

nészet. A gazdaság országszerte minta-gazdaságnak van elismerve. Eladási piacok :

Szombathely, Budapest.
Héraházai uradalom, Széli Kálmán tulajdona. Homokos és agyag, televény-

talaj. Mag* és takarmány-növény termelés. Az egész gazdaság minden á-ik évben
áttrágyáztatik. Próbatermelés a kalászos növényekkel, , részint a növénytermelési
állomástól, részint a gazdaság által beszerzett fajtákkal. Állattenyésztés : tiszta teli-

vér simmenthali tehenészet, melynek híre az ország határain túl terjed. A
rátótival együtt egy egészet képez és mintegy 200 darabból áll. A tulajdonos
Simmenthalban, nem sajnálva a költséget és fáradságot, a legjobb tenyészanyagból
szerezte be tenyésztésének alapját, czélúl tzve ki magának, a tökélv lehet leg-

magasabb fokára emelni tenyészetét és minta-tenyészetet létesíteni, mely lehetleg
felülmúlja tökélyben az eredeti állatokat. A rendszeres tenyésztés minden eszközé-
nek felhasználásával ezt a czélt el is érte s a tökély legmagasabb fokára emelte
tenyészetét. Közbámulat tárgyát képezi a kiváló arányú, abszolút tökéletes és nagy
testalkat, az ers és mégis nemes csontozat és a nagy nemesség. A rendkívüli nagy
testsúly és testméretek egyesítve vannak szépséggel és nemességgel, amellett a
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nyáj teljesen kiegyenlített egy jelleggel bír. A tejelési képesség is kitn; nem
ritka eset, hogy vannak kiváló egyedek, melyeknek tejelési képessége évenként
az 5000 litert is meghaladja.

Az 1890-iki bécsi általános kiállításon a tenyészet 18 drbból álló csoportja

az els < i íjat, diszokmányt mint legfbb díjat kapta. Az 1891. április hóban Bu-
dapestem rendezett tenyészmarha-kiállításou 24 drbból álló csoportja, a csoport ki-

állításra kitzött els nagy tenyészdíjat nyerte. Az 1896-iki ezredéves állatkiállítá-

son 50 drbból álló csoporttal szerepelt a gazdaság, de mivel a tulajdonos ezen
csoport-kiállításnál a biráló bizottságnak elnöke volt, a kiállított csoport versenyen
kívül állott. Azonban ezen igazán szép csoport-kiállítás általános bámulat tárgya
volt. Ü felsége is érdekkel és elismeréssel szemlélte végig, a kormány pedig' két

kiváló állatot, a Rátol I. nev bikát és az Úrn II. nev üszt a múzeum szá-

mára Vastagh György mvész által szoborba öntetté. De az elragadtatást, me-
lyet ezen tenyésztés keltett, legjobban a német gazdák sürgönye fejezi ki, melyet

,HÉRA TENYÉSZBTKA A HÉRAHÁZAI URADALOMBÓL.

a tenyészetnek 1897-ben Magyarországon tett tanulmányút alkalmával történi

megszemlélése után intéztek a tulajdonoshoz és a melyben kijelentik, hogy az

állomány a tenyésztés mvészetének páratlan mestermvét képezi. Eladási piacz :

Szombathely. Napszám : férfiak 60— 120 kr., nk 40—60 kr., Átlagos földhaszonbér

e vidéken: 14—15 Irt magyar holdanként.

Hermáni uradalom. Szegedy-Ensch Károly báró hitbizománya. Hozzátartozik

Köveskút, Kajd, Kis-Asszonyfa. Összterület 3600 hold. (Ezenkívül Somogymegyé-
ben 6000 hold.) Intenzív gazdaság, mag- és takarmány-termeléssel, gépkulturával

és mtrágyázással. Siementhali tehenészet, juhászat, somogyi lovak. Nagy sajt-

termelés. Konyhakertészet. Eladási piaezok: Szombathely, Grácz, Nagy-Kanizsa.
Ikervári uradalom. Gróf Batthyány Lajos tulajdona. (Hozzátartozik Sárvár,

Kába-Kovácsi és Sótony). Összterület 5600 hold. Intenzív gazdaság. Mag-, takar-

mány- és ezukorrépa-termelés, nagyarányú kosárfz-termelés. Az uradalomhoz
nagy electromos ervel hajtott malom tartozik. 1200 hold erd. Eladási piaezok:
Szombathely és Sárvár.

Jakabházai gazdaság. Korniss Emil gróf tulajdona. Hozzátartozik Fels- és

Alsó-Rnök és Sándorhegy. 1400 hold. (Ezenkívül Zala és Biharmegyében)
komló- és repeze-termelés, szarvasmarha-tenyésztés (vegyes berni, hollandi és

siemmenthali.) Gazdasági ipar: tégla- s cserépgyártás. Kisebbszer szll-mívelés.

arország Vármegyéi és Városai: Vasvármegye 57
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Eladási piaczok: Szt.-Gotthárd, Gyr és Bécs. Napszám-árak o vidéken: férfiak

40—80, nk 30—45 kr.

Jánosházai uradalom. Erddy Ferencz gróf hitbizománya. 11.900 hold. (Ezen-

kívül Vasmegyében Vép, Szlls, Monyorókerék és Somlóvár. Más megyékben :

Nyitra, Veszprém. Krassó-Szörény és Varasdmegyében.) Mag- és takarmány-ter-

melés, here, bükköny, luczerna, czukorrépa. Marhatenyésztés : siemmenthali keve-

rék. Lótenyésztés. Tejgazdaság napi 600 kg. tejtermeléssel, mely sajttá dolgozta-

tik fel. Juhtenyésztés (5000 drb merinó-keverék) és sertéstenyésztés (mangaíicza).

Erdészet: tzi- és szerszámfa. 2 vízimalom 4 kre.
Eáldi gazdaság. Maróthy László tulajdona. Hozzátartozik Nagy-Sitke és

Kanata-puszta. 300Ó hold. Intenzív gazdaság, lóhere- és luczerna-termeléssel és

nagyarányú szarvasmarha-tenyésztéssel. Vadászat 3200 holdon : szarvas, z és vad-

disznóra/ Eladási piaczok: Sárvár, Kis-Czell. Átlagos földhaszonbér 16— 20, nagy-

ban' 5—8 írt. Átlagos^napszám : férfiak 40—100, nk 30—70 krig.

A RÁTÓTI URADALMI TENYÉSZETBL.

Kami gazdaság. Bezerédj István tulajdona. Hozzátartozik Újlak, István-major,

Jeli-major s részben Vámos-család. 2700 hold. Bérbe van adva.

Kámoni gazdaság. lieiszig Alajos tulajdona. Intenzív gazdaság kitn min-
ség term földön. Mag-, takarmánynövény- és czukorrépa-termelés. Különösen

kiváló árpa-termelés, melyet az lö84. évi bécsi kiállításon díszoklevéllel tntettek ki.

Siementhaii tehenészet. Lipiczai és Nonius-í'ajta lótenyésztés. Nagyarányú gyümölcs-

kertészet, különösen szép szi baraczk- és dinnye-termelés. Eladási piaczok :
Bécs,

Szombathely, Grácz. Átlagos földhaszonbér 16— 18 írt magyar, 20—25 frt kat.

holdanként.
Kemenes-mihályfai gazdaság. Id. Vidos József tulajdona. Hozzátartozik

Tokorcs, Csönge s Urai-Ujfalu. 1255 hold. Mag-, takarmány-, czukorrépa- és

fümagkeverék-termelés. Nagy arányú gyümölcskertészet. Merinói juhtenyésztés

(700 db.) Eladási piacz : Kis-Czell.

Kenyer uradalom. Gr. Cziráky Béla tulajdona. Mag- és takarmány-termelés?

takozó talajjal. Siementhaii fajú szarvasmarha- és bivaly-tehenészet. A csikó

tenyésztés két irányban zetik: nehéz igás lovak tenyésztése, muraközi taj faj, Xor
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ménekkel fedezve és félvér kocsiló-tenyésztós. Kis-jeni és yorkshirei fajtájú

sertéstenyésztés. Lud- és ludmáj-kivitel Stiria felé. Eladási piaczok : Bécs, Grácz,
Szombathely és Körmend.

Muraszombati uradalom. Gróf Szápáry Géza tulajdona. Hozzátartozik Halmos,
Véghely és Barkócz. Összterület 3400 hold. Mag-- és takarmány-termelés. Hol-
landi marhatenyésztés. Rendszeres erdinívelés.

Német-ujvári Batthyány-uradalom. Gróf Batthyány Béláné tulajdona. Összte-
rület 8618 hold. Ebbl 1300 hold bérbe van adva, a többi saját üzemben.
Hozzátartozik ; Gasztony és Kerkás- Kápolna, összesen 14 major. Czükorrépa- és

len-termelés. Nagyarányú gyümölcskertészet. Siementhali és berni szarvasmarha-
tenyésztés ; a tejtermékek a szombathelyi tejszövetkezet utján értékesíttetnek.

A vashegyi, stréini és szt-kuti szllk, melyek j bort terem. Eladási piacz :

Grácz és Szombathely. Átlagos napszám : férfiak 40—80 kr, nk 20—50 kr. Ha-
szonbér e vidéken holdanként 6—8 frt.

Xémet-tíjvári gróf Draskovich-féle hitbizományi uradalom. Gróf Draskovich Pál
hitbizománya. Hozzátartozik : Német-Szent-Gróth, Péteri, Kolosvár és Kukmér.
Összterület 5700 hold. Legnagyobb része erdbirtok ; nagyobb mennyiség szántó-
föld csak a n. -újvári éspéterii birtokoknál. Mag- és takarmány-termelés komló-
termelés.

Patyi gazdaság. Id. Nagy Sándor gazdasága. Hozzátartozik Hetye, Fels-
Mrsteri, Pálfa, Kis- és Nagy-Sitke. (Ezenkívül Veszprém és Zalamegyében). Össz-
terület 8135 hold, ebbl Sitkén 3059 hold erd. Magtermelés és állattenyésztés.

Potyi gazdaság. Mesterházy Gyula örököseinek tulajdona. 2000 m. hold,

3 majorral. Intenzív gazdaság répa-, mag-, lóhere- és lucerna-termeléssel. Juhte-
nyésztés. Faiskola. Nagy vadterület szarvas, z, nyúl, fáczány és fogolyra. Átla-

gos napszám-árak : férfiaknak 25— 70 kr, nknek 30—50 kr. Haszonbér 6—8 frt

holdanként.
Puszta-kemenesi gazdaság. Eszterházy Sándor gróf tulajdona. Magtermelés m-

trágyázással. Szarvasmarha-tenyésztés. Félvér lótenyésztés. Gyümölcs és szll.
(részben csemege, legnagyobb részben vörös-bor szll) Erdészet: uj ültetés 80
éves fordara. Napszámár 40—80 kr., foldhaszonbér magyar holdankint 5 frt.

Rába-hidvégi gazdaság. Bertha György tulajdona. (Hozzátartozik Vasvár.)
Intenzív gazdaság czukorrépa-termeléssel. Félvér vasmegyei tájfaj szarvasniarha-

és yorkshirei sertéstenyésztés. Nagy gyümölcskertészet (kitn almafajok). Átlagos
napszám: férfiaknakj40— 80 kr., Átlagos földhaszonbér e vidéken 12 frt holdanként.

Rába-kovát si uradalom. Arz Nándor gróf tulajdona. 1000 magyar hold. Inten-
zív gazdaság magtermelésscl, siementhali tehenészettel. Vadtenyésztés és halászat
a Rába folyón. Eladási piacz : Szombathely.

Rátóti uradalom. Széli Kálmán tulajdona. Ers, vizet át nem ereszt agyag-
talajon. Az egész gazdaság' 4 évenkint lesz áttrágyázva. Fleg búza- és takarmány-
termelés, állattenyésztése híres : tiszta siemmenthali tehenészet, össze van kötve
a héraházi tenyésztéssel. Fenyves erdkkei körülvett legeli az állattenyésztésre
felette kedvezek ; az éghajlati viszonyok hasonlítanak a svájczi vidékekéhez. Szép
dísz kerteszet. Eladási piaczok : Szombathely és Grácz. (L. fennebb: Héraházi
uradalom.)

Répczelaki uradalom. Radó Kálmán tulajdona. Összterület 1700 hold. Nagy-
arányú mag- és takarmány-termelés. Czukorrépa-termelés. Gyümölcskertészet.
Siemmenthali fajta szarvasmarha-, félvérló- és hazai kondor sertés- tenyésztés. Kü-
lönösen szép tisztafaju marhatenyésztése (importált fajbikákkal fedezve) híres és

több kiállításon els dijakat nyert. Három köves malom a Rópczén. Átlagos nap-
szám: férfiaknak 40 krtól 1 frtig% nknek 30—50 krig. Átlagos földhaszonbér:
12—13 frt holdanként.

Uépcze-sztrgySrgyi gazdaság. Nedved Károly tulajdona. Belterjesen kezelt gaz-

_!. mag- és takarmány-termeléssel. Szarvasmarha-, ló- és sertés-tenyésztéssel.

Rohonczi uradalom. Szájbély Gyula tulajdona. Mag- és takarmány-termelés,

nagyarányú marha-tenyésztéssel. Angol félvér lótenyésztés. Nagy tejtermelés. Er-

dészeti üzem.
R a mi gazdaság. Széchényi Imre gróf bérgazdasága. Bérl: Bejczy Sándor.

1400 hold. Váltógazdaság mtrágyázással. Mag, takarmány, mák, czükorrépa és

hollandi fehérköles-termelés. Lótenyésztés: nóri faj, féss rábaközi juh s yorks-

hirei sertés-tenyésztés, állandó göbölyhízlalás.. Erdészeti üzem 400 holdon: kéreg-

hántás. Napszám-árak férfiak: 60— 110 kr. Átlagos földhaszonbér: 14 frt hol-

danként.

Rum-haraszti gazdaság. Bezerédj Adorján tulajdona. 554 hold. (Ezenkívül

Zalában.) Váltógazdaság, cukorrépa termeléssel, ló-, szarvasmarha- és juhtenyész-

téssel. Fáezán-tenyésztés. Eladási piacz: Szombathely.
Sárvári uradalom. Lajos bajor kir. berezeg tulajdona. Belterjesen mívelt s

kezelt gazdaság, mag-, takarmány-, növény- és czukorrépa-termeléssel. Gzeke-Éul-

57*
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inra. Angol félvér ménes. Pinzgaui, allgaui és siementhali tehenészet. Yorkshirei
seités tenyésztés. ,Tej-hulladékokkal való hizlalás. Romadur sajt-készités. Rend-
szeres erdészeti üzem.

Soroki uradalom. A szombathelyi püspökség tulajdona. Összterület 1959 hold.
Jól kezelt gazdaság, mag- és takarmánynövény-termeléssel. Kosárfz-termelés 60
holdon. Bivaly tehenészet. Lótenyésztés": nehéz nóri fajta. Magyar fajú birka- és
sertéstenyésztés. Baromfiak közül pulykatenyésztés. Konyhakertészet és méhészet.

A RÉPCZELAKI URADALMI TENYÉSZETBL.

Erdészeti termékek: épület-, Szerszám- s tzifa, -- Átlagos napszám: férfiak 40
krtól 80 krig, nk: 30 krtól 60 kiig. Átlagos haszonbér 9 frt magyar holdanként,
Kiadási piacz: Szombathely.

Sorok-ujfalui gazdaság. Gróf Szápáry László tulajdona. Összterület 2541 hold.
.Jól kezelt bérgazdaság. — Czukorrépa-, "takarmány- és mag-termeléssel. Vasmegyei
tájfajta s siementhali tehenészet. Sertés-tenyésztés.

Surányi gazdaság. Rottermann Hartig és Patzenhofer Konrád tulajdona.
Hozzátartozik : Bd, Szilvágy, Paty, Puszta, Nemes-Cs, Benkeha - 5000 hold.
Kitn talajjal biró rendszeres és jól kezelt gazdaság, czukorrépa-, sör-, árpa- és
takarmány-növénytermeléssel. Mtrágya rendszeresen használtatik: különösen czu-
korrépa alá. Eladási piacz czukorrépára : a saját czukorgyárak, árpára: Belgium
és Bajorország, a többi kalászosokra: Bécs. Átlagos földhaszonbér 16 frt. holdan-
ként. Napszámárak: férfiak 35 krtól 1 frtig. Nk: 25 krtól 55 krig.

Szélestei gazdaság. Festetich Andor gróf hitbizománya. Hozzátartozik Ölb
Fels- és Alsó-Szeleste. Összterület 5200 hold. Intenzív gazgaság, mag- és takar-
mány-tenneléssel, marhatenyésztéssel.

Szt.-eleki gazdaság. Gr. Kottulinsky Bélánó tulajdona. Hozzátartozik Rábort,
Puszta-Szt-Mihály, Xémet-Csencs. Összterület 8730 hold. Nagyrészt erdbirtok.
Takarmány- és magtermelés. Nagyarányú állattenyésztés. Erdészet.

Szentivánfai gazdaság. Bezerédj Dénes tulajdona. 1500 hold. Váltógazdaság

A RÉPCZELAKI URADALMI TENYÉSZETBL-
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mtrágyázással. Mag- és takarmánytermelés, gyümölcskertészet, szarvasmarha-
tenyésztés (magyar faj). Erdészeti üzeni. Vadászat 4000 holdon, szarvas, z és

apró vadra.

Szécsenyi gazdaság. Ebergényi István tulajdona. Bérgazdaság : 1437 hold. Ló-
here, luczerna, kevés timotheus és sok zabos-bükköny. Czukorrépát nagyban a
sárvári gyárnak, takarmányrépát saját szükségletre termel. Szarvasmarha : simen-

A ROHONCZI URADALMI TENYÉSZETBL.

thali és bonyhádi fajú. Lovak : közönséges kanoza lovak, állami telivér-ménekkel
fedezve. Juhok; féss gyapjusok. Nagy konyhakertészetre. Gyümölcsöse igen
kiterjedt és termékei a szombathelyi, budapesti piaczra, st Tolna-, Baranya- és

Somogymegyékbe is szállíttatnak. A Gyöngyös folyón mmalom.
Város-hodászi gazdaság. Rupprecht Tasziló tulajdona, 1700 hold. Intensiv gaz-

daság, mag- és takarmánytermelés, nagy arányú gyümölcs- és konyhakertészet,
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méhészet, faiskola. Szarvasmarha-tenyésztés": félvér faj, 250 liter napi tejtermék,

vaj- és sajtkészítés. Vadászat z-, fogoly- és nyúlra, pisztráng-halászat. A gazda-
sághoz tartozik egy téglaéget s egy fürészmalom. Eladási piacz: Szombathely,
Kszeg. Napszám férfiak: 50— 110 kr. Átlagos földhaszonbér 9 frt holdanként.

Város-szalónaM uradalom. Batthyány Iván gróf tulajnona. 3000 hold. Váltó-

gazdaság superphosfát- és chili-salétrom- mtrágyázással. Siementhali tehenészet :

tejtermék 100 liter naponként. Erdészeti üzem 1500 holdon. Eladási piacz Szombat-
hely és Fels-Eör. Napszám átlag férfiak: 50— 120 kr. kr.-ig. Átlagos földhaszon-

bér 8—12 frt holdanként.
Vasvári uradalom. Festetich Tasziló tulajdona. Bérl : Meller Henrik. Hozzá-

tartozik: N.-Mákfa, Kis-Mákfa, Gerse, Peth-Mihályfa, Péterfa, Oloszka, Gyrvár,
Újlak, Alsó-Csikó. Összterület 12,000 hold. Mag, takarmány és czukorrópa-termelés.

Lótenyésztés: muraközi faj. Juhtenyésztés, féss gyapjas fajta 6200 drb. Gazda-
sági ipar: téglavetés, í vízi s 1 gzmalom. Gabna-kivitel Francziaország'ba és

Svájczba. Állatkivitel Bécsbe.
Váthi gazdaság. Zierer Vilmos tulajdona. 2462 hold. Hozzátartozik Mikosd

2606 hold, melybl 1026 hold erdbirtok. Rendszeresen kezelt, váltakozó talajjal

biró nagy gazdaságok. Czukorrépa- mag- és takarmánytermelés.

Vépi uradalom. Erddy Ferencz gróf hitbizománya. Hozzátartozik Bakfa,
Peczöl és Szlls. (Ezenkívül Vasmegyében Jánosháza, Ság, Somlóvár, Monyoró-
kerék. Más megyékben : Nyitra, Veszprém, Várasd, Karszó-Szörény.j Összterület

10,000 hold. Változó talajjal biró, jól kezelt, belterjesen mívelt gazdaság. Fleg
mag-, czukorrépa- és takarmánynövény-termelés. Angol telivér és félvér ménes.
Marhatenyésztés : í'él-siementhali, kuhlandi és magyar szke faj (1200 drb). Tej-

gazdaság. Sertéstenyésztés. Juhtenyésztés: negretti és angol faj (3200 drb). Erdé-
szet : 100 és 80 éves fordra (tölgy, cser, gyertyán és feny).

J
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VASVÁRMEGYE ERDÉSZETE.

'vasvármegyében 265,278 hold, vagyis az összterületnek 28% -a, erd-

je vei van borítva. E teriiletek fatenyészeti, valamint földrajzi szempont-

ból öt fcsoportba oszthatók ; és pedig

:

Erds-vidékek. \ Eohonez, Borostyánk és Pinkaf erdövidéhe. Ez erdk az Alpesekbl
kiágazó magas és középhegységeket borítják ; a kszegi és fels-eöri járá-

sokban terülnek el. F faneme az erdei feny, a bükk, a koesános, kocsán-
talan és csertölgy, a lúez- és jegenyefeny. Meglehets mennyiségben fordul

még el a nyir, nyár, éger, és szórványosan a vörösfeny, gyertyán, kris,

szil, juhar, akácz és fz. Éghajlata mérsékelt hvös ; a szél okozta károk,

bár ritkábban, de mégis elfordulnak. Az egyes fanemek mind jó növés-

sel birnak s jó minségüknél fogva meglehetsen keresettek.

2. A kszegi járás többi része, Léha és Szénéget bükkös vidéke, az

elbb tárgyalt vidék észak felé hajló szomszédságában, az Alpesekbl kiágazó

magasabb hegyvidéken és a középhegységeken terül el. Uralkodó fanemek
a bükk és erdei feny ; nagyobb mennyiségben elfordulnak csoportonkint

és elegyesen a koesános és kocsántalan tölgy, a lúez-, jegenye- és vörös-

feny is ; szórványosan az éger, szil, kris, nyár, nyir, fz, juhar és hárs. Észak-
nyugati éghajlati kitettségénél fogva éghajlata mérsékelt hvös ; a szél

okozta károk már gyakoriabbak. Az egyes fanemek, különösen a bükk és

fenyfélék, kitn növekvéssel birnak.

3. A vármegye délnyugati részét, a szent-gotthárdj, német-ujvári, mura-
szombati járásokat egészen, a körmendi járásnak „rség" néven ismert

vidékét és a szombathelyi járás német ajkú vidékét, a közép- és elhegysége-
ket borító erdket „Iváncz" erdövidékéhez sorozzuk, mely magában foglalja

az itt elsorolt járásoknak „rség", ..Tótság" és „Németség" néven ismert

erdvidékeit. Ezen a vidéken az erdei feny már annyira uralkodó, hogy
<d lehet mondani, miszerint az egész országban ezen a vidéken és a vele

szomszédos Zalavármegye göcseji részletén, az erdei feny a legnagyobb
mennyiségben van elterjedve. Egyébb fanemek, mint a koesános, kocsán-
talan és csertölgy, bükk, gyertyán, szil, kris, éger, nyár, nyír, alárendel-

ten, a lúez- és vörösfeny csak szórványosan fordulnak el. Éghajlata mér-
sékelt, szelíd s kevésbé szélsséges ; szélokozta károk csak ritkább esetekben

észlelhetk , a korai és kései fagyok azonban a völgyekben meglehets
gyakoriak. Az egyes fanemek, különösen az erdei feny, kitn növéssel

birnak, úgy, hogy a buja talajon, különösen a szombathelyi járásban, Pornó
vidékén, ers növésénél fogva (néha 0"5 cm. vastag évgyrvel) technikai

czélokra nem is alkalmas, mert nem tartós és nagyon könnyen törik, miért

is ezt köznyelven „répafenynek" nevezik. Azonban általában véve a 3.

pont alatt leírt vidék erdei feny-állabjai is kitn épületfát szolgáltatnak.

4. A Rába-mente erdvidéke, mely magában foglalja a körmendi, vasvári,

sárvári, szombathelyi és kis-czelli járások tölgyesekkel borított sík vidékeit

a Rába folyó mentén. A Rába-mentének f fanemei a koesános tölgy és

gyertyán ; meglehets mennyiségben fordulnak el a kocsántalan és cser-



Erd- terület.

Vasvármegye erdészete. £29

tölgy, éger, szil, nyár ; szórványosan találhatók még az erdei feny, kris,

juhar, akácz, nyír, fz és hárs. Éghajlata általában szelíd, széldöntések nem
fordulnak el, a korai és kései fagyok is csak ritkább esetekben észlelhetk.

Az egyes fanemek jó növéssel bírnak; különösen a kocsános tölgy dm iga-

készítésre kitnen alkalmas fát szolgáltat.

ö. A Hegyhát és Farkascrdö vidéke a körmendi , vasvári és sárvári

járásokban elterül erdvidék, a Vasvármegye délkeleti részén lev dombo-
kat és elhegységeket borítja. Itt a nyír a század elején uralkodó kocsános,

kocsántalan és csertölgyet és bükköt már majdnem teljesen kiszorította.

Ezen fanemeken kívül elfordulnak még meglehets mennyiségben az akácz,

gyertyán és szórványosan az erdei és fekete feny, továbbá a nyár, füz,

szil, juhar és hárs. Éghajlata szelíd, helyenkint enyhe, meleg; borterm
vidék. Széldöntések, valamint korai és kései fagyok csak ritkább esetekben

fordulnak el. Az egyes fanemek növése ezen a vidéken már igen változó,

a talaj minsége szerint.

Vasvármegye 265,278 kat. holdnyi összes erdterületébl magashegy-

ségen (600 méteren leiül) tenyészik 26,528 kat. hold (10°/ ) középhegységen

(200—600 méter magasságban) tenyészik 198,958 kat. hold (75°/ ) síkságon,

dombos vidéken és elhegységen (200 méter magasságig) 39,792 kat. hold

(15%). Feltétlen erdtalajon álló erd van 96,317 kat. hold, mely szántóföld,

rét, legel vagy szllmvrelésre állandóan nem alkalmas ; a többi 168,901

kat. hold erd nem feltétlen erdtalajon áll. Fanemek.

Az összes erdterületbl a kocsános, kocsántalan és csertölgy 64,290

kat. holdat, vagyis 25%-at borítja az összterületnek; egyéb lombfák, ugy-
mind a bükk, gyertyán, nyir, füz, nyár, éger, kris, szil, juhar, akácz és

hárs ö9,:>92 kat. holdat, az összterület 26%-át ; az erdei, fekete, lúcz, jegemé
és vörös feny pedig 131,590 kat. holdat, tehát az összterület 49°/ -át.

Ezen erdségekbl az 1879. évi XXXI. t.-cz. 17. §. szakasza alá tar- JM^
tozó erdk kiterjedése 64,944 kat. hold, vagyis 24%; a többi 200,334 kat.

hold. tehát az összterület 76%-a, magántulajdont képez.

Nagyobb erdbirtokosok Vasvármegyében :

Erdbirtokosok.

10,000 holdon felüli erdbirtokos Vasvármegyében nincsen.

5,000 holdon felüli erdbirtokosok : Herczeg Eszterházy Miklós, Lajos bajor

kir. berezeg, gróf Erddy Ferencz, gróf Batthyány Ferencz, gróf Festetich

Tasziló, gróf Kottulinszky Teodóra, gróf Batthyány Iván, gróf Erddy Lajos.

1000 holdon felüli erdbirtokosok : Szent-gotthárdi apátság, id. Nagy Sándor,

üzv. <j,rú{' Draskovich Pálné, herczeg Batthyány-Strattman Ödön, Kszeg városa,

gróf Si^rav-örökösök, gróf Erddy István, Rechnitzer Salamon, gróf Cziráky Béla.

gróf Batthyány Kristóf, Schmied Ferencz, gróf Batthyány József, Thnrn-Taxis

\lik>a herczeg, gróf Szápáry László, Vasvár-szombathelyi káptalan, Bezerédj Ist-

ván, báró Solvmosv László, Schoklics Adolf, Ziehrer Vilmos, gróf Széchenyi Imre.

Az 1879. évi XXXI. t.-cz. 17. §-a alá tartozó erdk a földmivelésügyi tizemé.

minisztérium által jóváhagyott üzemtervek szerint kezeltetnek. A magán-
tulajdonban lev nagyobb erdbirtokok tulajdonosai erdeiket szintén több-

nyire rendszeres gazdasági üzemterv szerint kezeltetik. A fenyerdk szál-

erd-üzemmódban, a tölgyeseknek 80°/ -ka szintén szálerd-üzemben kezel-

tetik; mig a bükk és egyéb loinbl'aerdknek csak mintegy 20%-ával alkal-

maztatik a szálerd-, a többi 80%-ánál pedig a sarj-erd-üzem.

A Vasvármegye területén lév erdkben a gazdálkodás, fennálló viszo-
nyainak kénytelenségébl kifolyólag, általában külterjes lévén, igen termé-
szetes, hogy a korábbi idben csak ennek megfelelen történt a gazdálkodás;
éhez képesi aztán az erdk felujulása többnyire a természetre bízatván,
Leginkább csak a természetes úton való felújítás alkalmaztatott, úgy hogy
az erdmvelés orszáyos érdek foganatosítása az utóbbi idkig, különösen
a községek és kisebb magánbirtokosok kezén lév erdknél, nem csak hogy
teljesen el lett hanyagolva, de a vágások megengedett nagymérv legeltetése

még a fatenyészetet is megrontotta.
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Ujabban azonban Vasvánnegye erdei legnagyobb részében a legeltetési

el- és utótilalmak szigorú betartása útján a természetes í'elujulás biztosítva

van. A feltétlen erdtalajon álló és állami felügyelet alatt lév erdkben a

belterjesebb erdgazdálkodás a rendszeres gazdasági üzemtervekben kifejtett

elvek szerint történik és az erdk rendes felújítása többnyire mesterséges

úton eszközöltetik.

A mesterséges erdsítési módok közül az éghajlati és talajviszonyok-

nak, továbbá a birtokosok érdekeinek tekintetbe vétele mellett, leggyakrabban
a csemete-ültetés és a tölgymakkrakás útján való erdsítés, továbbá a töl-

gyeseknek és akáczosoknak arra alkalmas talajon mezgazdasági használat

útján való telepítése alkalmaztatik.

^8°feiü

atl

ei8sé
^z országban lev 20 királyi erdfelügyelség közül egy Vasvármegye

°'
székhelyén, Szombathelyen van ; ennek ellátását egy kir. erdfelügyel és

egy kir. alerdfelügyel végzi. Ez erdfelügyelség hatásköre Sopron, Vas és

Zalavármegyékre, továbbá Sopron sz. kir. városra terjed ki. A felügyelete alá

tartozó erdk összes kiterjedése 634,864 kat. hold ; ebbl a Vasvármegyében
lév erdk kiterjedése 265,278 kat. hold.

M
tai

k
'és m^kir

Vasvármegye állami kezelésbe átvett saját (községi) erdei az ugyan-
erdSgondnóksá- csak állami kezelésbe átvett zalavármegyei községi erdkkel együtt egy

erdhivatal felügyelete alatt állanak. Az erdhivatal székhelye Zala-Égerszeg,
hatásköre alá tartozik a zalavármegyei 4 magy. kir. erdgondnokságon kivül

a Vasvármegyében szervezett 3 magy. kir. erdgondnokság is, Szombathely,
Körmend és Szent-Gotthárd székhelylyel.

A szombathelyi m. kir. erdgondnokság kiterjed a szombathelyi, kszegi és

i'els-eri járásokban fekv állami kezelésbe átvett erdbirtokokra,

A körmendi m. kir. erdögondnokság kiterjed a körmendi, vasvári, sárvári és

kis-czelli járásokban állami kezelésbe átvett erdbirtokokra,

A szent-gotthárdi m. kir. erdögondnokság kiterjed a szent-gotthárdi, német-

ujvári és muraszombati járásokban állami kezelésbe átvett erdbirtokokra,

Öszefoglalás erdgondnokságok szerint

:

Az erdbirtokok ^ , . . . rFakesz- evi fa-
osszes , .

i a
száma kiterjedése ... .. , ..,

7
'
..

, , -1 , , tomor köbméter

Szombathelyi m. kir. erdögondnokság . . . 169 11856 697500 15603
Körmendi m. kir. erdögondnokság- 106 9540 314511 9202
Szt-gotthárdi m. kir erdögondnokság . . 204 7097 422852 10350

Összesen ... 479 28493 1434863 35155

Az erdk ki- Az erdk, kihasználása 1848-ig, illetve az úrbéri viszony megszntéig,
használása.

^en kojtolt volt, fleg a legeltetés, makkoltatás és vidékenkint az alom-
gyjtés útján nyerhet jövedelemre s kevés kivétellel inkább csak a helyi

építkezésekre és a tüzelésre szükséges fa vágatására szorítkozott; csak mikor
a vasutak építése mind ujabb, meg ujabb területeket vont a világpiacz köte-

lékébe, a birtokosok a nehéz helyzet közt kínálkozó alkalmak szerint töre-

kedtek az addig értéktelennek tartott erdkbl minél több pénzt nyerhetni,

nem gondolva arra, hogy késbbi években is legyen mit eladni. A vásárra
dobott fa értékét az erdbirtokosok legtöbbnyire nem is ismerték, mert
szakszer becslésekrl szó sem volt, és mert nagyobb terjedelm erdeik után
még a legnyomottabb árak mellett is addig nem várt összegeket kaphattak
és igy óriási mérv eladásokat eszközöltek.

Ezen értékesítések helyenkint csak olyformán eszközöltettek, hogy a
fakeresked csak az általa termelt tiszta árú után fizetett s így a legszebb
fák s azoknak legjobb részei lettek els sorban mindig kiválogatva. Ez okozta
aztán, hogy némely vidéknek gyönyör egyenletes fenyvesei és tölgyesei

helyett most összemarezangolt kinézés, számos korfokozattal biró, gyér-
zárlatú erdei vagy elkopárosodott silány legeli vannak csak.

Ujabban azonban többnyire tármelletti eladás utján történik az érté

kesítés, de még mindig igen kevés azon erdbirtokosok száma, kik erd-
in rtokukból az évi fatermést házi kezelés utján, választékok szerint feldol-

gozva, mint kereskedésre alkalmas kész árúczikket termelné évi fahozamát.
Az állami kezelésben lev községi, egyházi testületek és személyek.
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volt úrbéres közbirtokossági stb. tulajdonát képez erdk kisebb kiterjedésüek
lévén, az évi fahozam a birtokosok saját szükségleteire használtatik föl.

S ezen birtokosok közül csak igen kevés azok száma, kik eladás utján is,

értékesíthetnek valamint évi fatermésükbl.
Csakis a kisebb magánbirtokosoknál van elterjedve, hogy erdei fater-

mésüket választékok szerint feldolgozva hozzák a forgalomba, mintáz rség
vidéke erdei fenybl termelt épületfáját, Pinkaf és Fels-Er vidéke pedig
erdei feny, továbbá luez- és jegenyefenybl termelt fürészárúját.

A favágás leginkább télen, egész a kés tavasz beálltáig eszközöltetik.
Oly vidék, hol a népnek tisztán az erdei famunka lenne kereseti forrása,

Vasvármegyében nincs.

A fa kiszállítása az erdbl Vasvármegyében csakis tengelyen történik.

Vízi szállítás, csúsztatás vagy ergetty eddig berendezve egyáltalán nincs.

A makicoltatás és gubacs-szedés. a tölgyesek ers kihasználása és az

utóbbi rossz makkterm évek folytán, már igen csekély jövedelmet nyújt
s a makk, többnyire összegyjtve, inkább csak erdsítési czélokra használ-
tatik föl.

Korábban egyébb erdei famagvak gyjtésére épen nem gondoltak ; ujab-
ban azonban, mióta Körmenden Leitner János magperget-gyára felállíttatott,

a feny-toboz élénk keresetnek örvendvén, ennek gyjtése is meglehets
jövedelmet nyújt. Ezenkívül most már egyébb erdei famagvak is elég jól

értékesíthetk s összegyjtésük ma már meglehets népszerségnek örvend.

A fakereskedés meglehets élénknek mondható, mert a mellett, hogy Fakereskedés.

kicsiben igen sokan foglalkoznak vele, Vasvármegyében több nagyobb tke-
ve] biró fakeresked is van, kik e téren többen els rangú helyet foglalnak

cl. A fakereskedés legélénkebb Fiume felé a dongakivitellel és Ausztria

felé a parkettárúval. Ezenkívül az épületfa-kereskedés is meglehets vi-

rágzásnak örvend.

A vármegyében van 37 fürészmü, melyek közül 3 parkett-gyártásra is

be van rendezve. Van még 1 gyufagyár, 2 gazdasági eszközöket készít m-
hely. 20 szénéget.



VASVARMEGYE VADÁSZATI VISZONYAI.

J/fal'i/^I^QL^Jl agy Írországnak iinui vármegyéi között, n melyeknek minden

irányban fejlett közgazdasági és kultuviszonyai a Legna-

gyobb mértékben leköthetik az idegen figyelmét, Vasvár-

megye bizonyára egyike a legelsknek.

Így a vadászat is hazánknak talán egyik vármegyéjében sem

emelkedcH olyan magas színvonalra és kiváló jelentségre, mint Vasmegyé-

ben. Értem ez alatt azt a gazdagságot, a melyet a vármegye jól gondozott

vadászterületei, különösen a hasznos p.iaczi vadakban bírnak, mely, mig egy-

fell az évi hivésben nem megvetend gazdasági jövedelmet nyújt, más-

fell nap-nap mellett fontosabb szerepre van hivatva közélelmezési szem-

pontból.

vadtenyésztési Vasmegve vadászati és vadtenvésztési tekintetbl egymástól minden

tekintetben eltér négy részre osztható.

1. A síkság Szombathely vidékétl keletnek elterülve, a Mosón, Gyr
és Komárom vármegyei, úgynevezett felföldi síksággal egyesülve, a Vértes

aljáig húzódik. Határait nyugatról és észak fell az úgynevezett soproni

hegycsoport, tulajdonképpen a Lajta-hegység délnek irányuló alacsony

kiágazásai képezik, melyeken a Gyöngyös derékszögben tör keresztül, kelet

fell a felföldi nagy síkságba szakad, dél fell pedig a Rába képezi ha
tárát. A síkságnak terepképzdés tekintetébl három érdekes pontja van.

Egyik a soproni hegycsoportból Kszeg és Pereszlény között a síkságba

belenyúló, majd gyors hanyatlással a Répczéig terjed keskeny domblán-
czolat. A második a Répcze mentén, körülbelül Kemény-Egerszeg táján

leginkább kiemelked s keletnek lejt kemenesaljai fensík. A harmadik
a Sorok-Ujfalu tájékán kiemelked s a Kába felé, délnek néz fensík, mely
a Rába mentén Szent-Gotthárdon keresztül, jobbára széles völgyet képezve,
a stájer határig terjed.

2. KPinka völgye Sopronmögye határától délnek a Rábáig terjed, a Lajta-

hegység déli kiágazása és a stájer határ között.

3. A Tótság a Rába tolyó, továbbá Stájerország és Zalamegye közöli

fekszik; keleti határát — hogy egy félig-meddig megközelít irányi említ-

sünk tahin egy Körmendtl egyenesen délnek gondolt vonal képezi.

4. A Hegyhát a vármegyének a Rába folyó, a Tótság, továbbá Zala és

Veszprémmegyék közötti részét képezi.

A vadászati viszonyok e vármegyében ma sokkal kedvezbbek, mind-

azeltt bár az erdk nagyon megfogylak. A vadászai szakszer kezelése

és a vadak gondozása mellett, nemcsak az zállomány szaporodotl el min-

denfelé, de a Farkas-erdben, a káldi, bögötei, gyertyáni, tacskándi és a

sil kei, valaminl az ezekkel kapcsolatos erdkben ez id szerint már fvad
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is van, még pedig olyan számban, hogy bizonyos idszakokban 40—58 da-

rabot is látnak ott egy-egy falkába verdve.

A negyvenes években s az ötvenes évek elején még híre sem volt a szarvas- vadak.

nák a Hegyháton és ezek kétségkívül a gróf Festetics-féle zalai uradalmak-
ból és a sümeg-vidéki erdkbl váltottak oda, A Farkas-erdben tehát ez

id szerint a fvad állandóan megtelepedett, de, mint többé-kevésbbé váltó

vad, elfordul az ezzel kapcsolatos összes nagyobb erdkben is, a melyek a

zalai határra dlnek. S elfordul végre, még pedig igen szép és nagy állo-

mányban, a gróf Cziráky Béla kenyeri-kecskédi uradalmához tartozó erdk-
ben is, a hol bekerített vadaskertben, szakszer gondozásban és megfelel
óvásban részesiü.

Az z a vármegye erdségeiben mindenütt tenyészik s helyenkint
gazdag állománya van. A minsége azonban nem elsrend ; sem agancsra,

sem testi fejlettségre. Ez utóbbi tekintetben még legjobbak a vármegye északi

és északkeleti határhegységeiben elforduló zek, a melyek már a jó közepes
átlag-súlyt megütik. De az agancsozat itt is gyenge közepes.

Vasvármegye vadászati szempontból különösen exczellál a mezei vadá-
szatban nyúlra, fáczánra és fogolyra, úgy, hogy e tekintetben kevés párja

van az országban, mert nemcsak a régtl fogva szakszeren kezelt uradal-

makban, de úgyszólván az összes községi határokban, különösen a Gyön-
gyös és a Rába mellékén, továbbá a Kemenesalján, gazdagon tenyészik fleg
a nyúl és a fogoly. A kedvez geológiai és éghajlati viszonyok, nemkülön-
ben a vadállomány fejlesztése érdekében a vármegye és az egyes ura-
dalmak részérl hozott áldozatok emelték Vasvármegyében a vadászatot mai
magas színvonalára; ennek következménye ujabban az is, hogy a legke-

resettebb piaczi vadunk, a fáczán, az egész vármegyében elszaporodott s ez

id szerint ott már úgyszólván mindenül 1 vadon tenyészik. Kevés várme-
gyében van annyi jól kezelt fáczános, mint Vasmegyében; a fogoly pedig
helyenkint annyi, hogy 2—3 vadász, pár órai kimenetre 100 drbot könnyen
aggatóra fzhet, még a községi bérterületeken is, a nyúlvadászat pedig he-
lyenkint waggonszámra fizet a téli körvadászatokon.

Az érdekes vadak közül els helyen kell felsorolnunk az erdei szalonkát,

mely kedvez idényben nagy számban szokta felkeresni a vármegyének úgy-
szólván összes erdségeit, de különösen a „Hegyhát" vágásait és az ú. n.

„rség" fen}rveseit s azokban állandóan költ is.

Az erdei tyúkfélék közül a vármegye északi és északnyugoti határ-

hegységeiben elfordul a császármadár, de csak igen jelentéktelen számban

;

ellenben a siketfajd az utóbbi idben állandó tanyát ütött a vármegye ugyan-
ezen részének hegységi erdeiben, még pedig igen nagy számban. Különösen
Fels-Eör és Pinkaf vidékén vannak a legjobb állandó dürgési helyei, de
a Lékától a vármegye nyugati határáig húzódó hegylánczolatban kisebb-
nagyobb számban mindenütt elfordul.

Ez utóbbi vidéknek helyenkint egészen havasi jellege teszi ezt érthe-

tvé, valamint azt is, hogy mintegy 15 évvel ezeltt a rohonczi hegyekben
zergét is lttek.

A nagyobb dúvadak közül egyedül a farkas szokott nagyobb teleken
egy-egy eltévedt példányban mutatkozni, de ez a régibb idben is csak nagy
ritkán történt s csakis olyankor, ha a Száva befagyott s azon könny szer-

rel átkóborolhattak Szlavóniából. A s& árnyas ragadozó madarak sem fordulnak
el túl nagy számban. Hanem róka, kivált a Hegyháton és az úgynevezett r-
ségben, továbbá a vármegye északi és északnyugati erds hegységeiben, elég

bven van. A vaddisznó, mely annak eltte Vasmegyében csak nagy ritkaság-

képen jelent meg néha-néha a Farkas-erdben, ez idszerit már állandóan
megtelepedettnek tekinthet s a sárvári uradalomhoz tartozó erdségekben
az utóbbi idben évrl-évre lnek néhány darabot, ép úgy, mint üregi nyu-
lakat, a melyekbl mutatónak egy-kett már szintén áttelepedeti a szomszéd
vármegyékbl.

A vármegye évi vadlövéséi csak megközelít becslés alapján lehetne éví radiövi

megállapítani, mivel teljesen megbízható statisztikai adatok e tekintetben

nem állnak rendelkezésre. Egyedüli adatainkat e tekintetben csakis a
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„Vadászlap" közleményei és akir. erdfelügyelségek kimutatásai szolgálnak.

azonban mindkett nagyon hiányos.

Az erdfelügyelségek által összegyjtött adatok szerint Vasvármegvének
951,091 kat. holdat tev földterületén lövetetl :

1885. 1893, Utolsó lü év átlaga
Hasznú* vad :

,1 a ,. a b
Szarvas 2 6 5z 260 253 253
Mezei nyúl ... 14,126 23.444 18.623
Siketfajd 3 6 5
Császármadár 1 6 H
Káczán 1,073 2,183 2 064
Fogoly 22.824 13,389 19345
Fürj 2,858 3,022 3,758
Haris 130 136 H7
Vadlúd 9 8 13
Vadkacsa 593 360 399
Túzok . 32 14
Erdei szalonka .... ... 1,016 847 771
Mocsári ,. 153 no ng
Vadgalamb ... 232 295 293
Különféle hasznos 346 691 818

Összesen
~

'.

'. 43,626
~~

1Í/788 ~46^657
Kártékony vad :

Vaddisznó 1

Üregi nyúl ... 223 39
Borz 61 49 35
Vidra 13 17 9
Vadmacska 8 31 17
Róka 698 510 476
Nyest 33 86 36
Görény . .... .... 136 200 161
Mennyét 895 794 705
Különféle emls 601 350 319
Sas és kesely 253 130 154
Sólyom, konya, ölyv, vércse .... 3,652 2,256 2849
Bagoly 219 26i 261
Varjú, szarka 5,307 7,036 4,690
Különféle szárnyas 872 193 528
Kóbor eb és macska 1,864 1,329 1,518

Összesen . . 14,613
"

13,468 11,797
Hasznos és kártékonyvad összesen . . 58,239 58,256 58,454



A SPORT VASVARMEGYEBEN.

zombathelyt a sportvilág is a magyar sport empóriumának tartja;

és nem alap nélkül. Alig van része hazánknak, hol a sport kü-

lönböz faja, de fkép az úgynevezett ember-sport oly tág teret

hódított volna, mint Vasvármegyében s különösen Szombathelyen, sport-egyietek.

Az alkotmány ujraszületésekor alakították meg az els társa-

dalmi szövetkezeiét Szombathelyen, mely a sportnak legtöbb

neméi kultiválja, a Torna-egyletet.

A torna-egylet alapszabályait 1868. április 18-án hagyta jóvá a belügy-
miniszter; lehal •"> évvel késbben alakult, mint a budapesti Nemzeti torna-

egylet. Csarnoka 1000 G-öl területén épült. Az építési költség alig haladta
meg n 33,000 fiiul ; az iparosok úgyszólván haszon nélkül dolgoztak. A
csarnok középterme 24533 O-méter. A torna-egylet keretében alakult meg
a Vívókör.

A szombathelyi sportegyletek közül korra a Korcsolyázó-egylet követ-

kezik, mely 1877-ben alakult,

A sportéletnek igazi lendületet a kerékpár-sport adta meg s nemcsak a

megyében, de az egész országban a kerékpár-kultusz felvirágoztatása körül

nagy részük van a szombathelyieknek.
A Pannónia kerékpáros-egylet 1892-ben alakult s már az els évben

dicsségei szerzeit a gráczi versenyen a magyar dresznek.

A Savaria kiczikH-klub 1893-ban alakult.

A szombathelyi kerékpáros-egylet 1895-ben alakult.

A kél els egylet 1893-ban közösen alakította meg a Vasvármegyei
sport-egyletet.

Már az els évben elkészült ez uj szövetségnek az országban párat-

lanul álló herékpáros versenypályája s a, következ évben leiépítették nagy Terseny
P
p%a.

költséggel az allélika majd minden nemét szolgáló sporttelepei. A kerékpáros
pályaa városi parkban fekszik, 400 méter hosszú, a czéloldalon 8, egyebütl
7 méter széles; a fordulóknál a legnagyobb magassága 1 '85 méter. Burkolata
sámfalvi mészk-zúzalék és kátrányréteg. Modern technikai konstrukeziója,

átmeneti görbéivel, a legjobb pályák egyikévé tette.

A Vasmegyei sport-egylet kerékpár-versenyeit a külföld a, legjobb nev
m ; i l: \ ar versenynek tartja.

A kerékpárversenyen kívül rendez egyéb atlétikai versenyeket (futás,

diszkosz- ('> sulydobás, ugrás, stb.) s nem egy országos és világrekordot állítotl

fel. Galamblövversenyei találkozói a leghíresebb galamblövészeknek.
A szombathelyi kerékpárosok száma 320

; támogatásuk mellen indult

meg Szombathelyen a „Magyar Kerékpáros
1

" ezím sportlap.

A megyében kerékpáros-egyletek vannak még Körmenden {Vasparipa-

egylet, alak iili 1789-ben), Kszegen (Kszegi Bicicli-Chib, alakull 1893-ban,
Szent-Qotthárdon ( Kerékpáros-egylet, alakull 1 894-ben.)

irmogyéi és Városai : Vasvári 59
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A lovas-sport, jóllehet több megyei sportférfi mutathat fel eredményt a

fvárosi és külföldi turfon, jelentéktelen s a huszárezred versenyein kívül a

Szombathelyen megtartott versenyek kísérletszámba mennek.
Nagy eredménynyel dolgoznak a turista-egyletek,. A Magyar turista-egylet

kszegi és vasvármegyei osztálya 1887-ben alakult a Kárpát-egyesület vas-

vármegyei osztályából. A két osztály állította fel az írottki kilátó-tornyot,

a kszegi osztály pedig az ó-házi túrista-lakot és kilátót.

Az atlétikai klubbok közül említést érdemel a körmendi. (Alakult 1884-ben.)

Lövész-egyletek alakultak Felsö-Eorött (1871.,) Monyorókeréken (1876.) és

Német- Ujváróit (1887.) E sport fleg a német-ajkuak között hódít tért.

A SZOMBATHELY] KERÉKPÁROS VERSENYPÁLYA.



A BÁNYÁSZAT ÉS KOHÁSZAT VASVÁRMEGYÉBEN.

agvarország dunántúli részén , különösen pedig Vasvár-
megye földjén, a bányászatnak vajmi szk tere van, és ha
a szalonaki antimonércz-telepet mint országos speczialitást

nem tekintjük, bányászatunk ismertetésével röviden vé-

gezhetnénk, annál is inkább, mert barnaszén-bányáinkat
[s csak mostanában tárták fel.

A szalonaki antimáribánya országos speczialitás. Még csak egy hasonló
hánya és kohó van Beszterczebánya mellett, de ez alig termel nyolezadrész
annyi antimónt, mint ez, st a mÜeschaui bánya (Csehország) sem produkál
félannyit, mint a szalonaki. Német- és Oroszországban egyáltalán nincs
antimon: csupán Angliában és Japánban van.

A telep Város-Szalonok mellett, a Fehérpatak völgyében van s 44 hold-
nyi területei foglal el. Hivatalos neve a legközelebbi falutól származtatva:
../lányai Antimonmwvek" , tulajdonosa a Miller .1. M. és társa bécsi czég.

Az úgynevezett Rohonczi palaheyi/ség hatalmas phyllit-tömzs ; e tömzs-
nek nyugoti szélén kisebb chlorit- és mészcsillámpala-padok vannak be-
ágyazva s e padokban fordulnak el az antimónércz-telepek. A chlorit és

mészcsillámpala közi egy réteg grafit-pala húzódik, melynek vastagsága
10 ezentimét értl 20 méterig váltakozik. Mindazon helyeken, a hol az ércz-

menet a grafit-palával találkozik, ez utóbbi 2—20 méternyire jobbra és

balra antimonitta] van impregnálva és fképen ez az anyag szolgál a bányá-
szai ós kohászat czéljaira. Az antimonit-menet helyenkint 2—3 részre törik

a grafit-palában s e megtörések helyén gazdagabb érezfelhalmozódások
vannak.

Az (intimoniton (S!>, S ) kívül, mely antimónnak és kénnek vegyülete,

az említeti mészcsillámpallában egy másik fajta érez is elfordul, az anfi-

m&n-okker (Stibith, H. Sb, ,), mely a kén hiányánál s oxygen-tartalmánál
fogva, kohászatra különösen alkalmas. Ezen keresett érezek mellett találnak

még piritet, kvarezol és mészpátot, st a gazdagabb halmozódásokban kevés

czinóberl is, a mit azonban nem használnak. Ugy az antimónérez, mint a

pirit, igen csekély mennyiség aranyal és ezüstöl is tartalmaz, de ezeknek
kiválasztása sem fizeti ki magái. A szépen kifejldött antimonit-kristályok

igen ritkák ; az érez fképen szemcsés, tömött tömegekben fordul el.

A bányászatot a Fehérpatak völgyének úgy keleti, mint uyugati fej-

ljén zik. Az elbbi helyen van öl, tárna és két akna, mig az utóbbin

három tárnál és három aknát mvelnek.
A bányatelepen a mvelést a XVII. században kezdték meg, akkor azonban csak

réztartalmú piritet termeltek. A szomszédos Bánna közsétf alapítását az akkori bányam-
velésnek köszöni, de ebbl a korból bvebb adatok még sem maradtak. Egyetlen tanuja e

múlt epochának a bányai temet tornyában Lev kis harang, mely az 1672. évszámot vi-eli.

Alaposnak látszik az a föltevés, hogy a mintegy húsz esztendre terjed bányaüzem után

Antiraónbányá
szat.
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hosszú szünet következett s csak a XVIII. század közepén kezdték ismét a réztermelést.

Ekkor, mikép a fenraaradt bels építményekbl, halmokból és salakmaradványokból követ-

keztetni lehet, a bányaüzem meglehets terjedelm volt. Ez idtájban derítették fel az

antimóntelepeket. A réz-salak maradvány alatt ugyanis csurgató edények cserepeit és nyers

antimon maradványait lehet lelni.

A XVIII. század végén s a XIX. század elején a bányászat ismét szünetelt. Csak

az 50-es évek végén került ismét a bánya Donbrawa Károly montanista, volt honvódtiszt

kutatásai folytán ujabb üzembe. azonban kezdetleges eszközeivel, szegényes berendezé-

sével, csak igen kis mértékben zhette az antimóntermelóst,

1859. jnniiis táján Donbrawától Korinául// József Eduárd vette ál a telepei és 1860.

deczember 14-én egy uj antimón-érczmezt nyitott meg. Azonban Körmendynek sem voll

megfelel tkéje, hogy az üzemet nagyban folytathatta volna. Mindazonáltal már tett

kísérletet arra, hogy a menetekben elforduló erezet tárnák útján hozza napvilágra s a

kiolvasztást nyilt fatüzön eszközölte. Néhány kisebb épületet is emelt a telepen. A termelt

..r .
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kevés antimon crudum eladása által Körmendy a bécsi Miller és társa nagykeresked-
házzal jvén érintkezésbe, innen anyagi támogatást kapott. Ekkor a bányaüzemet tisztító

készülékel, szállító gépekkel és olvaszt/ókemenczével látta el. Ez a befektetés azonban nem
felelt meg a várakozásnak. 1876-ban a telep csdbe jutott s 1878-ban a Miller czég, mint

fhitelez, vette azt tulajdonába. Ez idtl kezddik a bányamüvek raczionális kezelése.

1878. szén ugyanis a beomlott tárnákat újra megnyitották s a következ éven már antimon

crudumol produkáltak. 1881-ben uj éreztisztítót építettek s 1874-ben uj olvasztókemencéét,

mely befektetések 250 000 forintot emésztettek fel. Késbb még három uj bányamezi nyi-

tottak meg s ma már az antimon-termelés nagyobb arányokban s a legjobb módszerek fel-

használásával történik.

A fentiek szerint a bánya és kohó csak mintegy húsz esztend óta van rendszeres

mvelés alatt s ez id alatt indult óriási fejldésnek.

A bányászat körül foglalkozik 105 férfi, a tisztító mveknél 24 férfi, 28 n, 2 gyer-

mek, a. kohóknál 40 férfi, 1 n ; összesen 200 személy. Valamennyi a közeli falvakból való,

A munkásuk felügyeletére 3 felvigyázó van alkalmazva. Van munkás-társláda, meíj a

munkásoknak ingyen orvosi kezelést, gyógyszert, betegápolási dijat, temetési költséget, s

egyéb támogatási ad A tiszti személyzethez tartoznak: az igazgató, a bányamérnök (egy-
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szersinind chemikus), a rétegmester (egyszersmind bányaüzemvezet), a könyvel és a

bányaorvos.

A bányai antimón-mvekrl adott ismertetésünk hiányos volna, ha a nyers kzetnek
illetleg' éreznek fizikai és vegyi feldolgozásáról nem szólanánk. E két rendbeli proczesz-

szust annál helyénvalóbbnak lápjuk — habár röviden is — megmagyarázni, mert egyfell

az antimon, mint kevésbbé ismeretes í'óm szinállapotban való elállításának módja minden-

kit érdekelhet, másfell és fképen pedig azért, mert az antimón-míívekben oly hazai külön-

legességgel van dolgunk, a melynek teljes monográfiáját adni érdemes.

.4 fizikai feldolgozás. A bányából kikerül ércztartalmú nyers kzet ftömege, mint

már említettük, grafitpala, melynek csak 11— 12°o-a antimónércz. Ezt az erezet az évente

ásott mintegy 50— 53000 mmázsa nyers kzetbl a tisztítóban választják ki. A tisztít/' Eel-

szerelése a következ: 84 m2 tzfelület gzkazán, egy 24 s egy 12 lóerej gzgép, mosó-

déit. 2 válogató asztal, 1 szortírozó készülék, 1 ktör, 1 liengerzúzó, 2 felhúzóhészülék, 2

ülepítgép, 1 aprító gép, 4 Rittinger-féle és 2 salzburgi iszapoló, 1 korong- és 1 golyós-

malom, 1 fúrógép, 1 esztergapad, 1 végtelen frész, 1 vízszivattyú, 1 asztalosmhely, 1

reservoire, különböz raktárak.

Az anyagot legelbb a mosódobban bányavízzel mossák, aztán a szemek nagysága

szerint osztályozzák, végre a választógépen és iszapolón fajsúly szerint tovább szortírozzák.

Ezen mveletekkel egy év alatt a következ mennyiség, fajtájú és fémtartalmú produktu-

mokat állítják el :

3600 mm. ülepített órezdara 45 % antimonnal
1000 ,. választott érez 40 „ „
2800 ,. ércziszap 30—35 .,

3400 „ oxidércz 30 „

1500 ,. oxid-választott érez 52—60
1100 „ .. hulladék 16 ,.

13400 mm. összesen, moly érezmennyiség egy része elbb a pörkölbe, más része

direkt a kohóba kerül, a mennyiben az oxidércz chemiailag, de mechanikai tisztítás dolgá-

ban is egyszerbb kezelésre alkalmas. A mosóvízbl lerakodott homokos és törmelékes

részeket, mint a medd kzet hulladékát, útjavításra fordítják.

Az érez vegyi feldolgozása. Az órczbl kétféle produktumot nyernek : antimon regu-

lust (tiszta) és antimon cru'umot (nem tiszta). A regulus elállítására szolgáló kohómvek
a következk :

'.', pörköl kemencze, 1 Pilz-féle aknakemencze, 2 raffináló lángkemencze, 1

próbakemencze, 1 tégelykemencze, 12 kamrás pörköl, 2 fúvó, 1 ktör, 1 korongmalom,

I laboratórium, meg az ide tartozó szárító kamrák, raktárak, bognármhely, kszén- és

kokszpajta, reservoire. mészkemencze.

A kéntartalmú érez legnagyobb részét a kéntelenítés czéljából elbb pörkölik s nyers

és oxid-érczekkel valamint, a salakképz mész, fluorit, súlypát és i'émvas adalékokkal

továbbá kszénnel és kokszszal az aknakenu nczében nyers fémmé olvasztják. Ilyet termel-

nek évente mintegy:

•V_>()u;mm. I. minségt 80 °/o antimon, 16 % vas 3 u/o kéntartalommal.
500 .. II. „ 75 „ „ 18 „ „ 7 „ „

Mindkét produktum a raffináló bemenczébe jut; ezeken kívül termelnek még körül-

bell 250 mm. 111. minségt 54 "ü antimon, •">•'! % vas, 12 °/u kéntartalommal, mely ismét

az aknakemenczébe jut vissza.

Ezen mveletnél kapnak évente 12850 mm. salakot, melyet utczakövezésre fordítanak

és 1650 mm. kénsavat 10 °/o antimónnal, mely pörkölés alá kerül és aztán visszajut az

aknakemenczébe.

Az I. és II. minség nyers fém a vastól való megszabadítás czéljából nyers ércz-

e/.el és glaubersóval keverve, a raffináló lángkemenezébe kerül, a hol 97°/u antimóni. tar-

talmazó produktummá olvad, Az eközben keletkez tisztítósalak kénsavból és 6—7% anti-

mónból áll, azért újra pörkölik s aknake nezébe teszik.

A M7 %-os fém végre egy másik lángkemenezébe jut, az úgynevezett csillagolvasztásra.

A még benne lev vasal nyers érez hozzáadásával vonják el. A kénsavból allé) salakot az

olvadt tömegrl lehúzzák s a folyós lemet szakajtóalakú vagy qudratikus öntöttvas csé-

székbe kimerítik, a hol niibamar megmerevül, kivéve czipó vagy koczka alakéi s felülete

sugaras struktúrát mutat. Ez az antimon regulus. Egy-egy regulus súlya 15 kg. A Lepény

alakúakat 330 kg. Búlylyal uj hordókba, a koezkaalakúakal L60 kgmjával i'erslógokba. cso-

magolják s úgy küldik piaezra.

Az antimon crudum gyártására gazdagabb tartalmú választott erezet és gorombább

szem érezdarát használnak. Ezt a. gyártást a csurgató kohóban végzik, melynek berende

zése egy körkemenczébl, fazekasmhelybl, éget kemenczébl ós fáskamrából áll. Az
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erezet csurgató folyamatnak vetik alá akkép, hogy átlyukgátott fenek agyagtégelyekbe

teszik, mely tégelyek mindenikét külön agyag Jelfogókra helyezve, a kemenczébe rakják s

veres izzásig hevítik. Így a tiszta kénantimon (crudum) az alsó felfogóba folyik. Kihlés

után az edényeket széjjeltörik s az antimon crudum darabokat, melyek 4—6 kg. súlyúak s

a virágcseréphez hasonló felfogó edény alakját vették fel, 500 kg,-jávai pelroleumos hor-

dókba csomagolják. Egy részét azonban finomra rölve mint ma> haport szintén pétroleumos

hordókban küldik kereskedésbe. A crudum sztruktúrája igen szép-kristályos. Megemlítend

még, hogy a csurgató kemenczét fával ftik s hogy az elhasznált edényeket a fazekas

mhely pótolja.

A feldolgozásra kerül nyers erezet mindenekeltt vegyileg pontosan meg kell

vizsgálni, mert fémtartalmától függ az adalékok mennyiségének meghatározása. S az analy-

zis még azért is fontos, hogy a többi, az érezben foglalt fertz alkatrész, mint kova-

sav, mész, agyag, vasoxid, magnézia, stb. mennyiségét is ismerjék, mivel e fertzmények

a kohászati eljárást módosítják.

A tiszta antimon meghatározására, a finomra tört érczbl mintegy 0'5 grammot király-

vízben hevítés mellett feloldanak, borksavnak vízbeli oldatával összehozzák, filtrálják s a

liltrátba kéniydrogóngázt vezetnek. A csapadék antimón-ö'tó's sulphid (Sbs S.í) lesz, mely ve-

gyület a nyers érez minden antimónját magában foglalja: Ezt a vegyületet filteren össze-

gyjtik, kimossák, meg-zárítják aztán porczellánedénybe téve, szensaváramban hevítik, mi-

által antimonitté Sb2 S3) változik. Ezt megmérik s a sxílyból a fémantimón-tartalom egyszeri

aránynyal könnyen kiszámítható. Pörkölt vagy oxidtartalmú érczeket szénsavas alkáliákkal

(szóda, bamuzsir) való összeolvasztás által lehet oldható vegyületekké tenni (chem. felnyitás).

Az antimónt vassal, ónnal, és ólommal ötvözve csapágyfémnek ; ónnal, ólommal,

czinkkel, rézzel, nikkellel britaniafémnek ; ólommal betfémnek; kénantinión alakjában a

svéd gyújtók fejében, valamint tzijátékoknál a fehér láng elidézésére ; borkvel hányta-

tónak ; chlórvegyületébl czinkkel kicsapva, mint finom por vasbronznak; magában marim-

pornak használják ; ezenkívül festéknek.

A bányai antimon regulus ára 100 kgkint 30 frt, crudum darabos 2] írt, rölt -''> líi. Az

európai antimon árát most a Japánból beözönl termékek leszorították Mivel Magyarorszá-

gon antimóuipar nincsen, azért a bányai produktum mind külföldre megy, legnagyobb

részben Bécsbe és Triesztbe, Németországba, hol fképen magyar antimont dolgoznak fel.

A bányai antimómvek évi fémtermelését mutatja az alábbi kimutatás, mely az

1879— Í896. évek összes termelésérl nyújt áttekintést.
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szénbányásza.! I szénbányák közül els sorban felemlítend a Pinkaf vidékén lev büg-

lóczi barnaszénbánya. Ennek széntelepe a ueogén-képzdmény tengeri emele-

tének (mediterrán) alsó homok- és fels agyagrétegei közé van ágyalva s 8

km. hosszú, 800 m. széles és átlag m. vastag test. A szén minségre
nézve n <ht.n (Csehország) szénhez Legközelebb áll s kilogrammja 8600 h
egységet (caloria) képes kifejteni. Szine sötét, szövete tömött. Ezt ;i bányái
1859-ben nyitották meg a, Károly-tárnávaJ s a felhozott szén hasznosítása

végetl a bánya, völgyében (Thalheim) üveggyárat alapítottak, de ez szállí-

tási nehézségek miatt 1870-ben megsznt. 1890-ben a szombathely-pinkafi
vasúi kiépülvén, a bányát njból megnyitották. Az 1894-ben a bányák ki-
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használására alakult „Charbonnages de Thalheim limited"' részvénytársaság

1897-ben komolyan hozzáfogott a bánya kihasználásához és a pinkafi állo-

mástól Buglóczig mintegy 4—5 km. hosszú drótkötélpályát építtetett, mely
a szén szállítására szolgál.

Másik szénbányánk, az ercsenyei, Gyanafalva község közelében van s

az „Els magyar-stiriai Icszénbánya-társulaV tulajdona. A telep a Kába és

Lappincs folyók közt elterül hegységben, 75 km'--nyi földön, Ercsenye,

Kristány, Raks és Badafalva községek halárait érinti. Vastagsága 0*50—l'OO

méter. A szén szine barna, a fa rostossága kivehet rajta (lignit). Van
benne víz 25—30%, kén 1*5—2°/

, hamu 20—25°/ s csak a többi része

szén, a mi az anyag selejtessége mellett bizonyít. Caloriája 2800—8000.

Mivel a szén a hegy lábától 1
5—20 m. magasságban fordul el s igy bánya-

víz alig van és mert az összes szén vízszintes tárnamveléssel napvilágra

volna hozható, azért a bányászatnak nem sok nehézséggel kellene küzdeni.

Ez elnyös viszonyokkal azonban szemben áll a szénréteget fed homok
nagy lazasága, ugy, hogy csak ers támasztófák alkalmazása mellett lehetne a

tárnában dolgozni, továbbá a réteg vékonysága s az anyag selejtes volta,

Ezért a termelés nem fizeti ki magát s az üzem pang, st szünetel. Az el-
állítás ugyanis mmázsánkint 20—25 krba kerül s a darabos szén ára hely-

ben csak 40 kr., a középszénné 25 kr. s a daraszéné 20 kr. A bányától a

gyanafalvi vasúti állomásig 6
-

3 kméter hosszú keskenyvágányú lovasul

vezet, ez a vasút azonban, mivel oly kevés szenet vájnak, hogy a környék-
beli fogyasztók szükségletét sem bírják kielégíteni, szállítás hiányában tel-

jesen elhanyagolt, rossz állapotba jutott.

Elhanyagolt szénbányák vannak még Máriafalván és Kukméron, de ezek

soha sem voltak rendszeres mvelés alatt.

Borostyánkn kitn szerpentint fejtenek, melybl pompás dísztárgyakat' Szerpentin

faragnak és esztergálnak.

Mészégetk vannak Sámfalván, Sóskúton és kisebbek a rohonezi he Mészéget.

gyekben.
A kbányák közül megemlítend a, sóshegyi, sámfalvai, óvári és drumolyi. Kbányák.



A SZOMBATHELYI VASÜTI ÁLLOMÁS-

A KÖZLEKEDESÜGY VASVARMEGYÉBEN,

Vasutak a me-

VASUTAK.

ma körülmény, hogy Szombathely pályaudvarából hé1 irányban
indulnak ki vonatok, illusztrálja azt a nagy fejldést, melyet
Vasvármegyében a vasúti közlekedésügy felmutat ni képes.

Ezek a vasútvonalak a következk :

kir. szab. déli vasúitársaság bées-sopron-szombathely-nagy-kanizsa-
gV e ten.ieten.

prúgerhof-trieszti fvonala, mely már 1849. eltt építés alatt állott, de amíg
a bécs-soproni vonal már 1847. augusztus 1-én a közforgalomnak átadatott,

addig a sopron-szombatlidy-nagy-l-anizsái vonal építése csak 1865-ben volt be-
fejezhet s ugyanez év szeptember 1-én meg is nyittatott.

E vonalba Szombathely akkor még csak mint lényegtelen, kis közbees
állomás volt beiktatva, s csekély személyzettel, csekély forgalommal birt.

így 1866. évben a forgalom a következ volt: feladás 5893 utas, 606 drb.

málha,, 256 drb. gyorsárú, 28,723 drb. teheráru, 3000 drb. él állal ; le-

adás : 6086 utas, 701 drb. gyorsárú, 61,030 drb. teheráru, 2130 drb. él állat.

A 60-as évek végén a magyar nyugoti vasút gyr-gráezi vonalának
építése alkalmából a déli és nyugoti vasutak igazgatóságai közt létrejött

egyezség alapján, a déli vasúi kötelezte magát a szolgálat ellátására, minek
folytán szükségessé vált a pályaudvar tetemes megnagyobbítása, úgy,
hogy midn e vasútvonal 1871. október 1 -én (Gyr és Szombathely közt)

megnyílt, Szombathelyt mármint csatlakozási forgalomra berendezett nagy
állomást találjuk. A nyugoti vasút szombathely-gyanafalvai része csak 1872.

szeptember 1-én nyílt meg.
1883. augusztus 15-én megnyittatott a déli vasút üzemében lév szom-

bathely-kszegi vonal; 1988. deezember 17-én a szombathely-pinkafi vasút. 1891.

november 9-én nyílt meg a szombathely-pozsonyi vonal, mely fleg stra-

tégiai szempontból bír fontossággal. 1894. deezember 10-én végre átadatott

a közforgalomnak a szombathely-rumi vonal s ez egyelre befejezi Vasmegye
vasúti hálózatának rohamos fejldését. Ez utóbbi vonalak a, magy. kir.

államvasutak kezelése alatt állanak. Tervbe van még véve a körmend-német-
ujvári vonal, mely mái - engedélyezve vari; a kis -czell-fert-szent-miMósi, mely
már épül ; a kszeg-aspangi nyomjelzése megtörtént, úgyszintén a kis-czeü-

marczaltómek is. Elmunkálati engedély van még a rum-türjei, a rum-sárvár-
sopron-lö'vöi, az alsó-lendva-radkersburgi, a. német-szt.-mihály-tarcsai vonalakra és

tervbe van véve a szombathety-pmka-mindszenti és a gyanafalva-mwraszombati
vonal,
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A magyar nyugoti vasút 1870-ben épített vasúti mhelye annak idején vasúti mhely.

a 181*6 km. gyr-í'ehringi és 123 -

3 km. kis-czell-székesfehérvári vonalok

szolgálatát lévén hivatva ellátni, csak annak megfelelleg rendeztetett be,

midn azonban a magyar nyugoti vasút 1889. május 1-én állami kezelésbe

vétetett, a mhelynek megfelel kibvítése is megtörtént s ma már a volt

nyugoti vonalakon kívül az összes dunántúli helyi érdek vasutak, st a régi

magyar államvasúti vonalak egy részének mozdony- és kocsiállagát javí-

tani és fentartani van hivatva. Van ezenfelül még Szombathelyen nagysza-

bású ftház, anyagszertár és mérnöki osztály.

Hogy Szombathely állomáss jelenlegi forgalmát ismertessük, ideiktatjuk vasúti állomások

az 1896. év forgalmi adatait:
orgama.

., I indulás volt 332,299
Személy

j érkezég 319092
„ , i feladás 8,535 mm.
Podgyasz

j lead
.

s 8733 ^

„ , \ feladás 17,188 „
Gyorsara

j lead
-

s 13254 ^

rn ^ . . { feladás 687,434 „
Teheráru

j leadag 1.022,177 .

Lovak \ feladás leadás 1,915 drb.

Egyéb él ( „ 12,204 „

A szombathelyi állomás teheráru forgalmának fbb tételei voltak a

feladásban

:

búza 135.000, árpa 42,000, czukorrépa 57,000, szalma 6000, természetes trágya 9000,

gazdasági gépek 9000, tégla 12,000, rlemények 12.000, tej 3300 métermázsa ; ltt vad

6000 drb. Az állomásra érkez tömegárúk közül a legnagyobb tételek voltak : tzifa _42,300,

épületfa 21,000, gabona 16,000, termésk 42,000, kolaj 5000, czukor 6000, széna 4000,

répaszelet 30,000, csontszén 15,000, tej 36,000, sör 12,500, bor 5000, szén 61,000 métermázsa,

A déli vaspályáról átment a m. kir. államvasutakra

:

nyersvas 20,000, vasárú 20,000, papír 15,000, répatörköly 40,000, czement 15,000,

czukor 10,000, mtrágya 10,000 métermázsa.

Viszont az államvasutak ról átment a déli vaspályára

:

tzifa 61,000, búza 54,500, czukorrépa 210,000, szén 180,000 métermázsa, szarvas-

marha 75 kocsi, baromfi és tojás 250 kocsirakománynyal.

A kis-czell-gyanafalvai vonalon legnagyobb forgalmú állomások : Sárvár,

Körmend és Kis-Czell.

Vasmegyének Szombathely után legnagyobb állomása Kis-Czell, a

gyr-gráczi vonalon, elágazási állomása a székesfehérvári fvonalnak, vala-

miül a boba-ukk-tapolczai, illetleg boba-ukk-zala-egerszeg-csáktornyai vonal-

nak. Kis-Czell ágy üzemi, mint stratégiai szempontból egyik legfontosabb

állomása a m. kir. államvasutak nyugoti vonalainak.

Kis-Czelkn feladatott : búza 22,000, rozs 7200, árpa 12,900, burgonya 6000, czukor-

répa 1500, bazaltkö 20,000, tégla 15,00, szalma 5000 métermázsa, továbbá 2500 drb. hízott

juh, L000 szarvasmarha, 96000 csirke stb. A leadás a feladáshoz viszonyítva jelentéktelen;

legnagyobb tétel a szén 12,000, a liszt 10,000 métermázsával. A többi czikk mind e meny-

nyi ségvn alul van.

A gabona és kapás-növények, burgonya és czukorrépa, továbbá az épületfa általában

a többi állomásoknak is fforgalmi ozikkük.

Sárcár, Sz bathelyen kívül valamennyi állomás közt a legjelentékenyebb a feladó-

§8 leadó-állomás. A feladóit árúk fbbjei: búza és rozs 11,700, árpa 38,000, czukorrépa

70,000, répaszelel 300,000. bab 3000, szalma 5000, czukor 10,000. mésziszap 100,000 méter-

mázsa; a leadotl árúk fbbjei: szén 80,000, czukorrépa 650,000, mészk 40,000, tégla 10,000,

szén 80,000 métermázsa. A fogyasztásra szolgáló czikkek, a lakosság aránylag csekély volta

miatt, csak kis mennyiségben szerepelnek: annál aagyöbb mennyiségben kerülnek leadásra

mint láttuk, a cznkorgyártáshoz szükséges nyers anyagok.

Vépen is jelentékeny a czukorrépa feladása; nevezetesen 40,000 mmázsa; búza

4,300, árpa 5000 mmázsa kerül elszállításra; a leadásnál fontos a répaszelct, 15,000 mm.

Kis-Unyomban búza 1.2,000, czukorrépa 45<i(), feny-tzifa 11,500 mm. adatik föl. A

leadás Fbb tárgyai : tzifa 2800, répaszelet 2000, tégla és kavics 2700 mm.

Körmend állomásén a gabona és az rlemények szerepelnek Leginkább a feladásbán.

Búza 54,500, rlemény 78,000, szalma I0.OO0, tzifa 10,00(1, donga 4200, mm. Az elszállított

Magyarország Vármegyei éi Varosai: Vasvárit ,)tJ
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S/.mnliallielyi

üzletvezetéséé.

A SZOMBATHELYI ÜZLHTVEZETÖSÉG PALOTÁJA.

l'ottyontlv GllSZ-

táv.

árúk legnagyobb részt Ausztriába mennek.

A leadott árúk közt: búza 21,100, tengeri

8500, só 14,000, szén 16,400, vasárúk 181

H

I

mész 4500, fenytoboz 17,000, rlemények
3500, sör 2000, kolaj 2700, kézmárúk
4800 nimázsa

Csákányon a tzifa szerepel els
helyen, 6000U mm. mennyiséggel; felada-

tott ezenkívül nagyobb mennyiség búza

7000, dorong- és hánytfa 1000, talpfa

25,000 mm.
Szt.-Gotthárdon feladatott : búza 15,00^

mm. alma 1500, friss sertéshús 5500, to-

jás és baromfi 5000, fenytoboz 7200,

gerenda 5000 mm., süld 3500 drb., tej

52,000 liter. A leadás legfbb tétele a

nyers dohány 1500 mmázsával.

Gyanafalván gabona 12,000, bab 3000

rlemény 5000, gyümölcs 2000, tojás 21,000,

tzifa 4300, talpbr 1500 mm. adatott föl. A leadás fbb tételei : rlemény 2500, só 1000,

bor 12,500, nyersbr 1000 mmázsa.

A szombathely-pinkafi h. é. vasút, fbb állomásai : Rohoncz, Német-
Szt.-Mihály, Vörösvár, Fels-Eör, Pinkaf.

Rohoncz. Fárúja a feladásban a fa, tzifa 60,000, épúletfa 10,000 mmázsa

Német-Szt-Mihály. A feladott árúi közt : talpfa 6500, donga Lö,000, fémautimon .'1000 mm.
Tehén és borjú 2000 drb. A leadott árúk közt : szén 15,000, foly- és súlypát 2400, gabona

5000, kolaj 2100 mm.
Fels-Eör állomásán az épúletfa és az alma szerepel els helyen a feladott árúk közt.

Épletfa 290,660, alma 47,870 mm. adatott föl; rölt fenykéreg 8000, marliazsir 430, tojás

2400 mm., marha 2230, sertés 5540, ltt vad 1SO0 drb. Leadatott : liszt 18,000 rozs, 3000,

árpa 4200, só 5000, ezukor 3500, bor 26,500, pálinka 2800, kézmárú 13,500, sör 6100, vas-

áru 8200, mtrágya 5600 mm.
Pinkafn feladatott: alma 8000, épletfa 75,350, deszka 15,700, törzsökfa 17,500, tzifa

J 3,500, pokrócz és posztó 2000, hordó és üres edény Í500. mm. A leadásban legnagyobb

ettelek : bor 2500, só 2450, szén 4600, liszt 3000 mm.

A dunántúli vonalak szaporodása folytán Szombathelyen üzletvezetséget

is létesített a ni. kir. államvasutak, mely a gyr-fehringi, kis-ezell-fehérvári,

szombathely-pozsonyi, szombathely-pinkafi, szombathely-rumi, boba-esák-

tornyai, esáktornya-zágrábi, ukk-tapolezai, türje-balaton-szent-györgyi, kis

falud-zala-szent-iváni, varasd-gombovcei, istok-krapinai, gyr-veszprémi,vesz-
prém-dombovári és székesfehérvár-paksi vonalakat, kezeli. Az üzletvezetség
mködéséi L895. november 1-én kezdte meg.

Az üzletvezetség élén Pottyóndy Gusztáv üzletvezet áll ; kívüle 5

osztályfnök, 60 hivatalnok (mérnök) és 10 altiszt alkotják a fszernél yzetet.

fosta, távíró,

telefon.

POSTA, TAVIRO ES TELEFON.

Szombathelyen, a vármegye székhelyén, a posta és távíró egyesítve,

egy fnök vezetése alatt áll. A szombathelyi fposta forgalma az utóbbi 4 év-

ben a következ volt

:

darab

Közönséges levél érkezés 1.050,000

Ajánlott levél feladás és érkezés 100,000

Pénzes „ „ 25,000
Postai utalvány „ 120,000
Postatakarék bezetés 8,000

kifizetés 1,000

Távíró-hivatal 16 távírda- vonalon évi átlagos 50—60 ezer drb. táviratot

közvetít.

Ugyanezen hivatal képezi központját a /e/e/bn-hálózatnak, melynek
ez id szerint Szombathelyen 1 25 elfizetje van.

Vasmegyében jelenleg 145 postahivatal van, melybl csupán 4 van a
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kincstár birtokában. Magántáviratok felvételére

;i vasúti állomások vannak felhatalmazva.

KÖZUTAK.

I'OTTYONDY GUSZTÁV,

Vasvármegye geográfikus fekvésénél íog\ a,

mini országunk nyugotra es egyik határme-
gyéje, már a középkorban is nagy szerepet ját-

szott a stájer és az ausztriai tartományokkal
való kereskedés közvetítésében és, mint ilyen,

még a romai imperátorok idejébl átvett, nagy
gonddal és költséggel épített mutak birtoká-

ban volt.

Igen becses adataink vannak azokról az

utakról, melyeket mintegy 1900 évvel ezeltt a

római légiók az akkori Pannoniában építettek.

A rómaiak ugyanis Pannoniában mindig csak

katonai szempontból mérlegelték az irány fon-

tosságál és ez alapon készítették kitn utaikat;

a kereskedelmi szemponl oáluk háttérbe szorult

es jobbára a vízi utak utakkal érte be. Az
utak szerkezetökre és állandóságra nézve olyanok voltak, amilyen a

mai napig is fenntartott nagyhír Via Appia. Hogy mily nagy gonddal

tartották fenn azokat, eléggé tanúsítja azon körülmény, hogy az utak

építése kizárólag a légióbeli katonák feladata volt. Ezáltal nemcsak a

lakosság volt megkímélve a nálunk még most is dívó közmunka kötelezett-

ségtl, hanem az utak katonailag fegyelmezett személyzet szigorú felügyelete

alati állottak.

Vasvármegye székvárosából, a hajdani Colonia Claudia Savariából az

utak öt felé ágaztak el. Ezek az utak nemcsak a városokat, hanem nagy-

fontosságú katonai telepekel és állandó táborokat is érintettek, melyek a

roppanl uagy kiterjedés birodalomnak az ellenséges szomszéd-népek ellen

való megvédésére szolgáltak.

A rómaiak útjaikat, a legrövidebb egyenes vonalban vezették, az utak

mentén pedig hengeres alakú koszlopokat alkalmaztak, a melyekkel az

illet épít császárok nevel és a távolságot jelezték. A jelzés NP rövi-

(niillepassus) 1000 duplalépést jelenlelt valamely várostól, pl. Auuin-

Bregetio (Szny) Carnuntum Petronell, városoktól. Hazánkban talált

mérföldmutatók több példányban láthatók a. nemzeti múzeumban.

A római adminisztráczió nemcsak jó utak fentartásáról gondoskodóit,

hanem arról is, hogy az utazó közönség vagy a katonaság kényelme is biz-

tosítva legyen E czélból bizonyos távolságra a várostól állami költségen ven-

dégfogadókat és postaállomásokat épített, hol az utasok részére lovak, szama

rak. ökrök a hozzá való szekerekkel rendelkezésre állottak.

Az ö1 fvonal a római imperátorok idejében a következ volt (Bubics

Ede értekezése, 1875) :

I. Savaria— Celeia— Áquileia. (Szombathely— Cili—Aquileia).

II. Savaria—Scarabantia—Vindobona. (Szombathely—Sopron- Bécs).

III. Savaria—Arrabona. (Szombathely- Gyr).
I V Savaria—Sopianae—Mnrsa— Sirmium. (Szombathely—Pécs—Eszék—Mitrovieza).

V. Savaria Carnuntum. (Szombathely— Petronell).

A Savaria—Aquüea közti út közvetítette a forgalmat a római birodalom

belsejébl egészen Bécsig, mely Eszék felé a Dunához vezetit.

A Savaria Scarabantia—Vindobona közötti Ú1 az elbbinek folytatásai

képezvén, Scarabantianal elágazik és halad tovább Carnuntumig.

A Savaria Arrabona közötti út Brigetes és onnan Aquincum felé köz
vetített.

A Savaria Mwrsa közötti út szintén fontos közleked vonala volt a

római birodalomnak, mely Savariál Byzantiummal kötötte össze.

Végre a Savaria—Carnuntum közli útvonal a G-alliával való összeköt-

tetési biztosította.

tíO*

dítve

cnin,

ilven

Közutak.

Kómái utak.
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Az aquüeiai útvonal fbb helyeit s távolságait az Itenerarium Antonini

így adja el :

Iter a Poetovine (Pettau) Carunutum MP. CLXXI1I.
Halicano (Muraszerdahely) „ XXXI.
Salle (Zala-Löv) „ XXX.
Savaria

,,
XXXI.

Scarabantia „ XXXIV.
Carnuntum „ XXXVIII.

Ezek a hosszszámítások, az elsorolt helyekre vonatkoztatva, a mai
számításokkal csaknem megegyeznek. Zala-Lövn át az út Katafa és

Körmenden át Szombathelyre vezetett ; a katafai határba mai nap is látható

nyomok vannak. Szombathelytl tovább Eszék felé az út eltér a mai
kszegi iránytól és Ludadon és Nemes-Csoón át egyenes irányban Sop-
ronba vezetett.

A Savaria—Mursa közti utat Reichard szerint az Itinerarium Antonini

így adja el.
Ulmos (Banovecz) MP. XXVI
Cibalis (Vinkovecz) „ XXXIV.
Mursa (Eszék) „ XXII.
Antianis (?) „ XXIV.
Sopianis (Pécs) „ XXX.
Liruusa (Gálosfa) „ XXII.
Sclans (Szentséges) „ XVI
Valió (Kiskomárom)

,, XXVI H.
Mogetiana (Szt.-Grótli) „ XXX.
Savaria „ XXXVI.

A szombathely-veszprém-székesfehérvári út, mely a dunamellék i fútig
vitt, a Tabula Pentengeriana és a Kiepert-féle térképen így kezddik :

Carmuntum (Petronell) MP.
Ulmo (?) „ XI V.

Scarabantia, „ XXX.
Savaria „ XXXIII.
Arrabone (Sárvár) „ XX.
Vicesinum (Veszprém)

,,
XLIII.

Voconcium (Palota) ,, XV.
Cimbriana (Sz.-Fehérvár) „ XXV.

Az Aquincumba vezet út Mestrianán (talán Mesteri?) ment át, érintve

Nemes-Tacskándot, hol az országútnak egyes részei a mostani idkig teljes

épségben megmaradtak.
A Brigetióba vezet út Arrabonán át ment a fényes középülelekkel

tündökl Savariába.

Schoenvissner István (Antiquitatum et históriáé Sabariensis ab origine

us(iue praesens tempus, libri novem, Pest 1791.) mvében a Pannónia supenor
útjait a következkben adja el :

Az els út, mely Szombathelyen átment, kiindult Sirmimnból és

Sopianaen át Trierig ment. Az egész út hossza 337 római mért föld (egy

római mfld - 1478 méter) mely egyes részeiben a következleg oszlik meg :

Sirmium- Cibalis (Vinkovcze) . 70 r. mfld.

Cibalis—Mursa 22 ,, „
Mursa—Sopianis 54 „ ,,

Sopianis— Savaria 132 „ ,,

Savaria—Scarabantia . . 34 ,, ,,

Scarabantia—Vindobona . . 34
,, ,.

Antoninus .. Itinerariiiinában" a Szombathely: Bécs közli távolságul
SS [. mfldre teszi. Oka a kett közti eltérésnek abban rejlik, hogy hosszabb
és rövidebb katonai utak voltak e kél fontos központ között.

Egy másik út: a Pvetovione-Baden Fbb pontjai voltak: Baden, Sopron,
Szombathely, Körmend, Radkersburg, Pettau.

Baden— Szombathelyig . . !)3 r. mfld.
Szombathelytl - Körmendig 20 „ „

Harmadik útnak ugyancsak Schoenvissner a következ utat jegyezte

lel: Pvetovw-Carnwitum ; a következ állomásokkal: Pettau, Regedé, Zala-

vár, Szombathely. Sopron, Petronell. Megjegyzem, hogy Petronell (Pozsony
melleit) egy híres s katonailag igen fontos római erd volt, A negyedik
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út volt, ugyané följegyzések szerint: Várasd, Körmend, Szombathely, Sopron,
Bruck, Petronell.

Két út van még hátra, melyek Szombathelybl indultak ki ; mindkett
katonai út volt és a Duna felé vezettek, ahol a római légiók állomásoztak :

1 . Szombathely— ( 'sépreg— Csorna—Gyr— Szöny. Schoenvissner elmon dj a,

hogy az idejében (1791) két út vezetett Gyrre és pedig :

1. Körmend, Vasvár, Trje, Sümeg, Salamon, Pápa, Tétb, Gyr.
2. Szanat, Szeleste, Niczk, Egyed, Szarkavár, Ménf, Gyr.

II. A Savaria—Aquincum hasonlóan, mint Antoninus „Itinerariumában"
Mesterin át (a Sághhegy közelében) Zala-Egerszeg, Tapolcza, Eskü. Velencze,
Ó-Budára vezetett Schoenvissner idejében ettl eltérleg a következ
iránya volt az útnak : Szombathely, Körmend, Vasvár, Zalabér, Sümeg,
Tapolcza, Nagy-Vázsony, Veszprém, Palota, Fehérvár, Velencze, Mártonvá-
sár, Tétény, Buda.

Ez volt a helyzet a rómaiak alatt. A középkorból kevés följegyezni Középkor.

valónk van és, adatok híján, kénytelenek vagyunk évszázadokat átugrani.

Az 1790. évbl rendelkezésünkre álló térképen látjuk, hogy a római xviit. század,

idkbl fenmaradt útirányok nagyjában akkor is fennállottak, csakhogy
most már természetesen nem egyedül a katonai, hanem a kereskedelmi
szempont is irányadó volt; mihez képest az utakat három fcsoportba osz-

tották, u. m. : Via publica, Via postalis és Via commereialis.

Via publicának csak egy utat találunk a térképen megjelölve : a

mbathely-rum-baltavár-zalabéri, de föltehet, hogy a szombathely-körmend-

fürstenfeldi út is az volt, tekintettel arra, hogy a szomszéd Stájerország
már altban az idben élénk forgalmat nyújtott.

Y'hi postalis (posta-utak) voltak: a „Keöszöyhi Posta út Szombatheh/iy
íL

.

mely

:

„tészen 7400 ölet, u. m. : Lukácsbázy Határban 810 öl, — Kis-Csömöte 300 — Nag'y-

Csömöteiben (509 — Ludady 019 — Sereg'élyházy és Besenyeiben 542 — Apátiba 464 —
Gencsi 1784 — Herinyiben 372 — Kámoniban 922 - Szombathelyiben 678 ölet. Ennek
isi nálására s Helyes karban fentartására az alább kitett Helyiségek Dikaikhoz képest való

felosztással ekképpen rondeltettek.:"

További pósta-út volt a köt-mend-zalalövi, körmend-vasvári és körmend-
iriÍHiT-regedei.

Ezek után következnek a commereialis utak, u. m. : Szombathely-
X.-Szt.-Mihály, N.-Szt.-Mihály-Fels-Er, F.-Er-Pinkaf, Bucsu-Rohoncz,
Kszeg-Rohoncz, Szt.-Gotthárd-Regede, Körmend-Német-Ujvár, Szombathely-
Szt.-Elek, Svábfalu-Fels-Szelestye, Szombathely- Gyr, Sárvár-Vath-Mersc,
Sárvár-Jánosháza, Kis-Czell-Ostffi-Asszonyfa, Ostffi-Asszonyfa-Urai-Ujfalu,
Magyar-< iencs.-Várkesz, Sárvár-Zádony, Szombathely-Kám, Rum-Rábahid-
vég, Besfa-Rohoncz, Szt.-Gotthárd-Gyanafalva, Fels-Er-Tarcsa és Boros-
tyánk-kszeg.

Amint látjuk, már 150 évvel ezeltt is a vármegye nagy gonddal állí-

totta össze útjait, melyek az akkori kimutatások szerint 332.800 ölet, vagyis
630 kilométert tettek, a mai 1100 kilométerrel szemben.

A hidakat és mtárgyakat a XVIII. század végén, illetve még 1808—1815.

kör] az illet községek építették fel oly anyagból, amilyen éppen található
volt határukban, volt légyen az k vagy fa.

A jelen század 50-es éveiben, midn az abszolút kormányzat ffigyelmét •Te,e» állapot.

;i kereskedelem elmozdítására fordította, Vasvármegye útjai fokozatos kiépí-
tés alá jutván, a mtárgyak, ú. m. : hidak, átereszek, árkok és úttest tarto-

zékai bizonyos szabványok és elírások szerint létesültek és azok közül
legnagyobbrészl a mai napig is kitn objektumok maradtak fenn.

Az abszolút kormányzat idejében az utakat három csoportra osztották,

u. m. : állami, megyei és községi utakra.

Ezen beoszlás, l elveiben, ma is fennáll és csak néhány alcsoport

járul hozzá: u. i. az 1890. 1. t.-cz. a következ beosztást írja el: 1. Állami
közutak. -. Törvényhatósági közutak. 3. Vasúti állomásokhoz vezet köz-
utak, í. Községi közlekedési (viczinális) közutak, 5. Községi közdüll-útak és

<>. Vámútak.
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Állami
megye

közutak a
területén.

EirvínyhatCDtg)
utak.

Mtárgyak.

Vasvármegyének összesen 3 állami közútja van, ú. m. : a pozsony-
' varasdi, budapest-gráczi és szombathely-pinkafi. Ezeknek összes hossza
205-948 km.

A pozsony-varasdi út a kszegi határban kezddik e megyében és ott

Kszeg sz. kir. város 7'382 km. hosszban vámszedést gyakorol, de egyúttal
kötelezve is van az utat jó karban tartani. Ezen út csak csekély lejtéssel

halad Szombathely felé és azon átvonulva, Körmendnek irányul s onnan
Zalavármegye határáig, Zala-Löv felé. Nagyobb mtárgyai a körmendi Rába-
híd, mely 75 m. hosszú, továbbá az u. n. csörnöczi hidak, melyek a Mába
árterébe es csörnöczi erek áthidalását közvetítik. A kincstár erre az útra
évente átlag 8000 frtot költ, csakis födanyag elállítására, melybl az útpálya
fenntartatik.

A budapest-gráczi állami Jcözút összes hossza 82 -374 km. ; kezdetét veszi

Zalamegye határánál Baltavár és Zalabér között és Baltavár, Csehi és Oszkó
kies (lombozatokkal váltakozó vidékén halad Vasvárra, onnan hirtelen lej-

téssel a Rába völgyébe, Rába-Hidvégnek és a Rábán át folytatását nyeri

Egyházas és Hidas-Hollós, Szeesd és Körmenden, a pozsony-varasdi utat

átszelve, egészen a radafalvi és stájer fürstenfeldi határig. Ez az út is

mindenütt termékeny vidéket érint. Nevezetesebb mtárgyai ezen közútnak
a Rába-Hidvégen lev két Rába-hid, Horvát-Nádallán a Pinkahid és Rada-
falván a lapincsi vámhid.

A harmadik állami közút a szombathely-pinkafi út, melynek összes

hossza 58'871 km. Szombathelybl kiindulva Vasvármegyének legregényesebb
vidékét érinti és Inczéd, Nagy-Német-Szt.-Mihályon, Vörösváron át Fels-
Erre halad; onnan pedig Pinkaf határszéli városba. Ez az út folytatását

képezi a Hartberg és Friedberg felé vezet stájer útnak.

Törvényhatósági utat, a vármegye össszesen 48 szakaszon 1020 km.
hosszúságban tart fenn. Az utak az 1890. évi I. t.-cz. értelmében kivételi

8°
o pótadóból befolyó jövedelembl tartatnak fenn és ezen fentartási költ-

ségek évenkint - beleértve a, kezelési költségeket is - - mintegy 2Ö0.000

frtra rúgnak.

A mtárgyak, melyek 2000-en felül vannak, kitn karban tártainak

és ezeknek évenkint való újraépítésére és fenntartására átlag 40 öO.OOO frl

l'onlíl tátik.



A SÁRVÁRI CZUKORGYAR.

AZ IPAR, KERESKEDELEM ES HITELÜGY
VASVÁRMEGYÉBEN.

yorsabb fellendülést az ország kevés részének közgaz- Közgazdasági
lelentoseg.

dasága mutathat fel, mint Vasvármegyéé. Pedig Vas-

vármegye, természeti fekvésénél fogva, kiválóan ;i

földmivelésre Lévén utalva, ipara és kereskedelme a

múltban igen csekély jelentség voll s a jelenben sem állítható párhu-

zamba az ország ama részeinek iparával és kereskedelmével, melyek

helyzetüknél fogva ezen gazdasági ágak nagyobb szorgalommal való

kultiválására vannak utalva. Ha azonban a dunántúli részt különválasztva

vesszük figyelembe, Vasvármegyéi a dunántúli megyék közt az ipar és

kereskedelem tekintetében, ha nem is az els, de mindenesetre jelentékeny

hely illeti meg. A múltban az osztrák örökös tartományokkal való szomszéd-

ságánál fogva kétségkívül nem kis szerepe volté megye egyes jelentékenyebb

városainak amaz élénk forgalom közvetítésében, mely Magyarország mez-
gazdasági terményeil Ausztriába, fleg Stájerországba eljutatta s viszont az

osztrák iparczikkek Magyarországban való elterjesztését közvetítette.

Szinte látni véljük, hogy ama transverzális utón, mely Gyrtl egész

a Dráva mentéig az orszáy határszélén húzódott, miként haladnak a gabo-

nával megterhelt jármvek Stájerország felé s miként jönnek ugyanazon az

úton a nehéz társzekerek, melyek a külföldi piaczok produktumait Magyar

országba szállították. 10 tranzitó-forgalmat, természetesen, csak részben köz-

vetítették Vasvármegye lakosai, de mindenesetre egyik közvetítjévé váltak

amaz ipari fejlettségnek, melyet e megye nagyobb városai, jelesüJ Szoin-

bathely, Kszeg, Vasvár, Pinkaf, stb. már a XV. században felmutatnak.

IPAR.

Ami els sorban az ipar helyzetéi illeti, az e megyében is a czéhrend- czéhwndszei

szer hatályos közremködésében gyökerezett.
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Szombathely városa már 1407-ben nyert szabadalmat ipari kiváltságok

és jogok engedélyezésére, mely azonban kezdetben csak a korcsmái ta1 ás

i

jogra terjedt ki, késbb azonban a város feljogosíttatott céhszabályok jóvá-
hagyására is. E jog azonban hosszú ideig korlátolt volt, a mennyiben a város
kegyura, a gyri püspök, fen tartotta magának a város által kiadott szaba-
dalmak és engedélyek approbálását. így 1633-ban a város felfolyamodott iij.

Draskovich János akkori gyri püspökhöz, hogy a városnak a czéh-privilé-

giumok osztogatása tekintetében önálló jogot engedélyezzen, ami meg is tör-

tént, de késbb e jog gyakran megnyirbáltatott.
Az els czéhlevelet Szombathely városa 1604. január 28-án a szabó-czéh

részére állította ki, melyet augusztus 10-én Hetesi Pethe Márton kalocsai

érsek hagyott jóvá. E czéhlevél a bevezetés és záradék latin szö-

vegétl eltekintve magyar nyelven van szerkesztve s nyelvészeti szempont-
ból is érdekes okmány, a mennyiben az akkori körülményekhez képesl
tiszta magyarsággal van fogalmazva. De érdekes azért is, mert világot vet

az akkori iparosok erkölcsi és vallási életére. Például: határoztatott, hogy
„ha ntlen férfi vétetik fel a mesterek közé, egy év alatt megnsülni tarto-

zik, ha pedig valamely mester után fiatal özvegy vagy felntt leányárva

KÉSZLET A SÁRVÁRI CZUKORGYÁRBÓL.

Kiviteli tilalma

árlimitácziók

maradt vissza, azok ill férjhez adásáról a czéh gondoskodik.'" A , czéhlevél

kizárással sújtja, tehát kenyérkeresetektl fosztja meg azon mestereket, akik

a rajok bizott posztóból ellopnak, avagy avatatlan posztóból készítenek ruhát.

Fontosabb királyi privilégiumokkal, nevezetesen egyedárusági és áru-

megállítási joggal a megye egyik városa sem bírt s részben ennek tulajdo-

nítható, hogy Vasvármegye ipara és kereskedelme a középkorban nem emel-
kedhetett ama nívóra, melyen az ipart és kereskedelmet véd és elmoz-
dító királyi szabadalmakkal ellátott városok bírtak. Ennek daczára a megye
egyes városai, nevezetesen Kszeg, nemzetközi jelentségre emelkedett a

külföldi iparcikkek behozatala és a belföldi termékek kivitele tekintetében,

amennyiben a Bécsbl Velencze felé vezet, Bécsujhelyt, Sopront, Kszegei.
Körmendet, Pettaut, stb. érint fút egyik állomás-helye volt és, mint ilyen,

felvette s tovább adta a külföldi forgalmat.

A megye szintén nem fejtett ki az ipar elmozdítása érdekében oly

buzgalmat, mely annak nagyobb lendületet adhatott volna s megelégedeti
egyes iparczikkek kivitelének tilalmazásával és a szokásos árszabások idn-
kén! i megállapításával, mely a fogyasztó-közönséget a ezéhrendszerbl folyó

árcsigázások ellen megvédte.
1688. június 16-án a megye a nyers marhabrnek küls tartományokba való

kivitelét az áru elkobzásának terhe alatt tilalmazza.
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1724. május 22-én tartott a megye közgylésében elrendeli, hogy a mester-

emberekmveikre nézve megállapított árszabály áthágása miatt cserében porté-

>
i kájuktólmegfosztassanak és hogy a keresztények mindennem szerek megvételében

a zsidók eltt elsbbséggel bírjanak.

1749. október 1-i közgylés: „A mértéknek egyforma megtartására nézve

jövendre az egész megyében szinte a tavaszi gabona is lecsapott mértékkel

adatni elhatároztatik."

1756. február 22-i közgylés : „Mindennem szerek, melyek a, pozsonyi mérték-

tl különböz mértékkel adatnak vagy vétetnek, elfoglaltatni rendeltetnek.

"

Az árszabály, melyre az 1724. május 22-iki határozat vonatkozik, kitér-
172
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jed a többek között a csizmadiákra, német vargákra, váltómíves szabókra,

kalapesinálókra, keztycsinálókra, üvegesekre, asztalosokra és lakatosokra.

Nevezetesebb tételei

:

A csizmadiákra vonatkozólag : egy pár legöregebb csizma 1 frt 75 dénár,

(5 dénár számított 3 krajczárt, vagyis egy garast), kisebb kordován csizma 1 frt

25 dénár, asszonynak való kordován csizma 1 frt, öregebb kordovánból való

czipelés 50 dénár, legöregebb kocsisnak való fekete csizma 1 frt 70 dénár, szattyán-

ból való asszony-csizma 85 dénár, legöregebb csizmának fejelésétiil 55 dénár,

karmaimból vagy más jóféle fekete brbül való deli-csizma 1 frt 25 dénár, egy
pár karmafin-csizma selyem zsinórral 3 frt.

A német vargákra vonatkozólag : egy pár asszonynak való, kordovánból
vagy más jóféle fekete brbl való czipelés 85 dénár, legjobb és föstött brbül
való czipelés 1 frt, egy pár, asszonynak való pantofli 85 dénár, kilencz-tiz eszten-

ds leánykáknak való czipelés 50 dénár.

A váltómíves szabókra vonatkozólag : egy selyem posztóból való dol-

mánnak varrásaiul 75 dénár, egy selyem posztó mente varrásaiul 60 dénár,

bélélt nadrágtól 30 dénár, közönséges posztóbul szolgarendnek való dolmántul 40
dénár, mentétül 35 dénár, egy posztóval bélelt kalpagtól 12 dénár, egy fasszony-
nak való prémes váltul 1 frt, közönséges váltul halcsonttal 60 dénár, anélkül 28
dénár, egy frendnek való csipkével meghányt-bélelt szoknyáiul 50 dénár, egy
köpönyegvarrástul 25 dénár, német köpönyegvarrástul prém nélkül 50 dénár, prém-
mel 60 dénár.

A kalapesinálókra vonatkozólag : a legjobb gyapjúból csinált kalap béléssel

és zsinórral együtt 1 frt 40 dénár, alább való 1 frt.

A keztycsinálókra vonatkozólag : egy pár szarvasbrbl fonott kezty, me-
lyet maga ád a mester, dupla anglúsi varrással 80 dénár, csupán a varratásért

40 dénár, bak ers brbül való pár keztyü 70 dénár.
Az üvegesekre vonatkozólag : egy közönséges pintes palaczk 20 dénár, egy

itezés palaczk srauffal együtt 10 dénár.
Az asztalosokra vonatkozólag : két embere való közfödeles föstött ágy 2

frt 25 dénár, egy embernek való födeles föstött ágy 1 frt 50 dénár, két em-
berre való födetlen föstött ágy 1 frt, egy emberre való hasonló ágy 70 dénár,
egy föstött öreg koporsó tunbával 2 frt, paraszt öreg koporsó 1 frt, egy föstött

bölcs 1 frt 55 dénár, egy föstött öreg láda fiókostul 70 dénár, diófából való
karszék 24 dénár, ha napszámra valamely uraságnál dolgoznak, minden napra
rendeltetik, ha enni nem adnak 30 dénár, ha pedig enni adnak, 20 dénár.

A lakatosokra vonatkozólag: egy ajtóra való dupla fekete pléh, hozzá-
tartozandó sarokkal együtt és heveder fölszegezésével 2 frt 25 dénár, egyes pléh-
tül, hasonló eszközzel, mind fölszegezésével együtt 1 írt 50 dénár, egy pár csizma-
patkolástul simán 10 dénár, magas sarkú patkolástul pallérozva 12 dénár, egy
pár sarkantyúért és fölveréseért 18 dénár, egy pár ólmos kengyelvasért, az öregért
l dénár, kisebb 35 dénár, kocsislónak való ólmos lánczos zablátul 60 dénár,
magyar fejérvári zablától 35 dénár, darabos vagy csillagos zabiáért 30 dénár,
kalányos zabiáért ólmossan 20 dénár és fekete zabiáért 11 dénár.

A limitáló vármegye azonban kénytelen volt tapasztalni, hogy, kell
végrehajtás hiányában, az iparosmesterek a hivatalos árszabályokon min-
den nagyobb lelkiismeretfurdalás nélkül túlteszik magukat. Ebbl a tapasz-
talásból indult ki tehát, midn az 1818. november 3-án tartott közgylésen
elrendelte, hogy „a limitationak végrehajtását a tisztviseli hatalomnak
fentartásával ennekutána a járásbeli vagy, amennyiben azok elegendk nem
volnának, böcsületbl szolgáló és minden járásban az illet szolgabíró urak
által kinevezend esküdtek eszközöljék, oly meghagyással, hogy azok a

limitationak megszegit járásaikban a törvénynek, jelesen az 1659. LXXI.
törvényezikknek szoros értelme szerint a 12 forinton alul lév mveknek

-Ylagyarors/.ág Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. 61
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és portékáknak elfoglalásával, az 12 forintokon felül érkre nézve pedig
12 forintoknak megvételével büntessék."

Nem kevesebb gondot és fáradságot okozott a malomipar rendezése és
a molnároknak fékentartása. 1759. márczius 17-én a megye arra kötelezi a
kszegi uradalomhoz tartozó német-gencsi molnárokat, hogy szegdjenek a
Gyöngyös vizén lev molnárok czéhegyesületébe, a melybe ozéhpénzfizetés
nélkül befogadandók, 1761. február 16-án tartott közgylésen a molnár-
czéhgyülekezetek alkalmával gyakoroltatni szokott azon embertelen bánás-
módot, hogy a czéhmester bizonyos, evégre készült eszközzel, a mestertár-
sakat majd halálig verette, 100 frt büntetés terhe alatt eltiltja. Az 1763.
szeptember 5-én tartott közgylés határozata értelmében azon molnárok,
kik alattomos csalfa mesterkéléssel malmaiknak fejét elbbi helyzetüknél
feljebb emelik, annyiszor amennyiszer 50 pálczával büntettetni rendeltetnek.

A XVIII. század elején már több intézkedéssel találkozunk a czéhek Czéhek szabályo .

szabályozása tekintetében. így Szombathely városának 171 1-iki közgylése " ™sa -

elrendelte, hogy a czéhbe beiép ebéd vagy reggelire 16 irtot, ezenkívül 70
iilot tartozik fizetni, mely utóbbi összegbl a városi bírót és tanácsosokat

A SZENT-GOTTHÁRDI ÓRAGYÁR.

az ebéden való megjelenés helyett 10—10 frt illeti meg, a többit pedig a

czéh tagjai maguk közt feloszthatják.

1712-ben a pestis az iparosok számát is jelentékenyen leapasztotta,

annyira, hogy Szombathelyen az asztalosok közül csak egy maradt életben.

Szombathely városa nagy erélylyel védte a czéhbeliek érdekeit s a

többek közt 1716-ban azon határozatot alkotta, hogy a város lakosai csak
czéhbeli mestereknél dolgoztathatnak s aki ez ellen vét, 4 rénes frt bünte-
tést fizet, viszont azonban a czéheknek sem volt szabad tagul mást felvenni,

mint aki a tanács által a város polgárává felavattatott.

Kszegen, mely város iparosai és kereskedi még I. Lajos király ide-

jébl származó, a késbbi uralkodók által többször megújított vámmentességi
jogot élveztek, a czéh-rendszer már a XVI. században szintén ki volt fej-

ldve s a város szabadalmai alapján, a czéh- szabályokat a városi közgylés
hagyta jóvá. Azonban Kszegen a mcsterjogot nem a czéhek , hanem a

városi tanács osztogatott olykép, hogy megbírálta a mesterjogért folyamodó
képességeit és eléletét, t, ha a polgárjogot már elnyerte, mesterré avatta

s csak ennek megtörténtével lehetett az illett bizonyos díj lefizetése után
a czéhbe felvenni. 1742-ben, akkori feljegyzések szerint, Kszegen következ
iparosok voltak: szrszabó 23, tímár 6, asztalos 7, gombköt 10, német
varga 12, szíjgyártó 4, csizmadia 39, váltóiníves (szabó) 25, bodnár 6, laka-

tos /, kovács 4.
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Posztóipar.

Gyáripari fej-

ldés.

A czéhek a következ nevezetesebb emlékeket hagyták hátra : a gomb-
köt-czéh pecsétje 1641-bl, a mészáros-czéh kelyhe 1714-bl, a vépi kovács-

czéh pecsétje 1633-ból, a körmendi csizmadia-czéh korsója 1750-bl, a sza-

barí csizmadia-czéh korsója 1735-bl stb.

1787-ben királyi rendelettel oly egyének küldettek Vasvármegye váro-

saiba is, a kik a népet, különösen a gyermekeket, a gyapjú-fonásban ingyen
oktatták. Vasvármegyében ez intézkedés már elkészített talajra talált, a

mennyiben Pinkafn és Kszegen a posztókészítés akkor már meglehets
fejlettségnek örvendett, valószin azonban, hogy az a magas fokú fejlettség,

melyet ezen iparág különösen Pinkafn késbb elért, a fenti intézkedés

eredménye volt.

A XVIII. század második és a XIX. század els felében Vasvármegye
ipara lényegesebb fejldést nem mutat, st némi gyengülés jeleivel találko-

zunk, a mennyiben az osztrák iparczikkek importját látjuk kifejldni, mely
a határmegye iparosainak veszélyes versenytársául lépett fel. A czéhek

meggyengültek, a mesterek száma fogyott s a szombathelyi, kszegi, kör-

mendi iparosok, kik

korábban a szomszéd

megyékben tartott vá-

sárokat is felkeresték,

többnyire már csak a

helyi szükséglet szk
körében fejtettek ki

tevékenységet. Még
az ötvenes években

sem mutat az ipar

lényegesebb fejldést,

habár már ekkor a

gyáripar fejldésének

is mutatkoznak némi
nyomai.

Ekkor már a posztó-

szövés a megye több
pontján, de különösen

Pinkafn és Kszegen, jelentségteljes és jól jövedelmez iparággá vált és

g\ árszerleg zetett.

Kszegen, 1844-ben, részvényvállalati alapon nagyszabású posztógyár
alapíttatott, de az igazgatásnál és mvezetésnél szakképzettséggel nem biró
egyének alkalmaztatván, a gyár folyvást veszteséggel dolgozott. Ehhez járult,

hogy a vállalat 1849-ben a magyar papírjegyek bevonása folytán jelentékeny
károkat szenvedett, mely okokból néhány évi pangó mködés után 1850-ben
megsznt s épületei gzmalommá és fürdkké alakíttattak át, de néhány
év múlva ez a vállalat is csdbe jutott s az épület ma kaszárnyául szolgál.

A söripart fleg Kszegen és Szombathelyen betelepült német lakosok
gyakorolták, de a helyi szükségletnek is alig voltak képesek megfelelni.

Csak a hatvanas évek derekán, a déli vasút sopron-kanizsai vonalá-

nak megnyíltával, nyert nagyobb lendületet a megye több városának ipara,

de különösen Szombathely város emelkedett ki e tekintetben a megye többi

pontjai közül s ipari tekintetben is nemcsak Vasvármegye, de a Dunántúl

egyik legjelentékenyebb városává küzdötte fel magát,

Vasvármegye a soproni kereskedelmi és iparkamara területéhez tartozott

és tartozik s kivált addig, míg e kamara területe nem korlátoltatott, e rész-

rl a vasvármegyei ipar csak csekély támogatásban részesült és úgyszólván

KÉSZLET A SZENT-GOTTHÁRDI ÓRAGYÁRBÓL.
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teljesen önerejére volt utalva. A fejldésre nézve kedvez körülmények azon-

ban nem hiányoztak; mind több és több vasútvonal vezettetett a megyén
keresztül, a megye vagyonos lakossága számos iparczikknek biztosított

kelendséget, de a közlekedési eszközök alkalmas volta már a szomszéd

megyék lakosait is bevonta Vasvármegye ipari piaczai körébe. A gyáripar

is sietett felkeresni e megye nyers-terményekben és vízi erkben gazdag

pontjait, ezek sorából azonban leginkább Szombathely vált ki, mely az

utóbbi évek folyamán jelentékeny ipari góczponttá fejldött.

A fontosabb iparágak és ipartelepek mai képét a következkben mu-
tatjuk be:

Els helyen áll a mezgazdasági gép-ipar, melynek fogyasztási területe Gépipar.

hazánk határain túl terjed s a külföldi versenynyel szemben magának el-
kel pozíeziót vívott ki. A Szombathelyen lev két nagyobb gyáron kívül

kisebb gazdasági gépgyárak vannak még Sárvárott és Körmenden. Meg kell

említenünk ' még a m. kir. államvasutak szombathelyi mhelyét is, mely
2—300 munkást foglalkoztat.

A Mayer E. fiai

czég gazdasági gépgyára,

vas- és fémöntödéje Szom-
bathelyen, e szakmában
az ország elsrangú
ipartelepei közé sora-

kozik és versenyképes-
ség tekintetében kiváló

helyet foglal el. Mayer
Emil, Ede és Károly
alapították 1875-ben. A
gazdasági gépekgyártá-
sán kívül malomberen-
dezéseket is gyárt és

üzeme a vas- és fém-
öntésre is kiteijed. A
» vár tulajdonképen két

telepbl áll : az egyik
a városban vau, a másik
pedig a városon kivül. mayer e. fiai gépgyára szombathelyen (a vasút mellett.)

A két telep együtt
38.000 G m. területet

foglal el és 17 épületbl áll. A hajtóert egy '30 lóerej stabil gzgép és egy
10 lóerej locomobil szolgáltatja. A gyár átlag 3Ó0 munkást foglalkoztat; Magyar-
országon kivül az osztrák tartományokba, st Oroszországba, Romániába, Szer-
biába és Bulgáriába is van kivitele. A gyár számos kiállításon és versenyen els-
rend kitüntetéseket nyert.

Pohl E. és fiai gazdasági gépgyára Szombathelyen 1856-ban alapíttatott. A gyár
területe 157Ü G öl és 11 épületbl áll, melyekben átlag 100 munkás dolgozik.

Hajtó er egy 20 lóerej gzgép. E czég szintén egyike a legversenyképesebb
vidéki "váraknak.

A czementgyártás különösen Szomhathelyen örvend nagy virágzásnak. Czementgyártás.

Szombathelyen 3 gyár foglalkozik e nem tárgyak elállításával, melyek közül

többen a külföldi kiállításokon is kitüntetésekben részesültek. E nem vál-

lalatok még Körmenden, Kszegen, Jíohonczon, Pinkafn és Kis-Czellhen van-
nak, melyek czementáru-pordukeziója évenkint körülbelül 600,000 drb cze-

ment-tárgy.
Deutsili testvérek és társa czementárú-gyárái Szombathelyen IH83-ban Deutsch

Henrik alapította. A telep 1350 ölnyi területen 7 épületbl áll. A munkások
száma átlag 16, miután ez az iparág nagy munkaert nem igényel. Mint ergép
egy hidraulikus sajtó van alkalmazásban. A gyár évenkint 100 vaggon ozementet
képes feldolgozni. Köszöni- és kaszakoyeket is gyárt.

Az agyag- is téglaipar Szombathely rohamos fejldése következtében Aeya«- ^ tégia-

szép lendületet vett. Szombathelyen 6 nagy körkemencze van, melyeknek
termelési képessége évenkint 20 millió tégla. Azonkívül a vármegye min-
den nagyobb helyén van körkemencze s majdnem minden faluban van
téglaszín.
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Brenner János 1886-ban alapított körkemenczéje Szombathelyen, faltéglákat és

cserépzsindelyt állit el. A telep 21,800 öl területet foglal el és 10 épületbl all.

A munkások száma 45 ; ezek közt 15 ni munkás van. A gyár termelési képes-
sége a hat havi üzemid alatt egy millió tégla. Vasvármegyén kivül a szomszéd
vármegyékbe is szállítja gyártmányait.

Walder Alajos két Szombathelyi körkemenczéje közül az egyik 1888-ban, a

másik 1894-ben épült. A telepek 68,C0O D öl területet foglalnak el és 18 épület-

bl állanak, melyekben 100 munkás nyer foglalkozást. E gyárak a közönséges
téglán kívül iszapolt fa- és burkolati téglát is állítanak el, helyi fogyasztásra.
Termelképesség 6 hó alatt 4 millió.

A „Szombathelyi téglagyár" -at a Fischer és Faludi czég 1894-ben alapította

Szombathelyen. A telep területe 11,220 D öl és 10 épületbl áll. A munkások száma
40. Termelképessége 6 hó alatt körülbelül 1 millió.

Az Els szt.-gotthárdi téglagyár részvénytársaság telepének termelképessége, a

szokásos évi munkaid alatt, l J
/2 millió darab. Az üzem nemcsak a közönséges

fali téglára, hanem fedcserépre, préselt, párkány- és kövezet-téglára is kiter-

MAYER E. FIAI GÉPGYÁRA SZOMBATHELYEN (VÁROSI GYÁr).

jed és a községen és környéken kivül Stájerországban is van piacza. A társaság
alaptkéje 20,000 frt.

Bezerédj Adorján nagybirtokosnak Rum-Haraszton van téglagyára, melyet
1894-ben építtetett. A téglagyár préselt téglát és zsindelyt állít el és 8000 téglát

képes naponta készíteni.
FaiPar - A megye dúsgazdag erdi és a közlekedési eszközök fejlettsége követ-

keztében tekintélyes faiparral bír. Szombathelyen van 5 gzfürész, azonkívül

Pinkafn, Kszegen, Léhán, stb. vannak gzfürészek, a melyek nagymennyi-
ség mfát, épületfát és parkettet készítenek. E cikkekben a kivitel egész

nyugotí Európára kiterjed.

Wolf Jakab és társa fürésztelepe Szombathelyen csupán deszkák elállításával

foglalkozik. 3000 O m.-nyi területet foglal el, melyen két épület áll, ahol 20 munkás
dolgozik. A hajtóer egy 40 lóerejü gzgép. A frésztelepet évenkint 400 vaggon
fát képes feldolgozni.

Geiszt Lajos 1893-ban alapította gzfürészét Szombathelyen. Ez a vármegye
legnagyobb és legversenyképesebb gzfürésze. A telep 6000 öl területet foglal

el, 5 épületbl áll és 35 munkással dolgozik. A hajtó ert egy 50 lóerejü gzgép
szolgáltatja. E gzfürész évenkint 700 vaggon metszett anyagot képes elállítani

és piacza nagyon kiterjedt.

Holczheim Kálmán szombathelyi ablak-, ojtó- és bútorgyára több mint 7000

D m.-nyi területen van és 10 épületbl áll. Hajtóer egy 20 lóerejü gzgép. A
munkások száma átlag 30, akik évenkint 40,000 frt értekü árut képesek elállítani,
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BEZERÉDJ ADORJÁN TÉGLAGYÁRA
RUM-HARASZTON.

A bripar a nyers anyagok s a produkczió kitnsége követ-
keztében igen jelentékeny. Szombathelyen van 3 brgyár, melyeknek
termékei Németországban, Ausztriában, Stiriában és Horvátország-
ban nyernek elhelyezést s kitn keresletnek örvendenek. Kisebb
brgyárak vannak még: Sárvárott, Kszegen és Pinkafn.

A Grüiiwald J. fia szombathelyi bripari betéti társaság és a Szombat-
helyi brgyár-részvénytársaság együtt évenkint kb. 10,000 darab brt munkál-
nak meg és dolgoznak fel. E gyárak a modern technika követelményei-
nek megfelelen vannak berendezve és versenyképességük az elsrend
ipartelepek sorába helyezi ket. A Szombathelyi börvyár-részvénytársaság
alaptkéje 81.600 frt, tartalékalapja 17.602 frt, 1896. évi nyeresége 8023 frt.

A szöv-ipar a megyében srégi. Legjelentékenyebb a pinkafi
pokrócz- és szrposztógyár, mely a bécsi kiállításon nagy figyelem
és kitüntetés tárgyát képezte, valamint a lékai darócz-, illetve pok-
rócz- és posztógyár Termékeiknek ösz-
szege 250,000 méter. Van egy kisebb
mü- szövdé is Körmenden. A len- és ken-
derfonás, valamint szövés a megye rségi
kerületének községeiben zetik háziipar-
képpen s nagymennyiség közönséges
lenvásznat állítanak el.

Putsch Sándor pokrócz-, daróezposztó- és

gyapjuárú- gyára Pinkafn egyike Magyar-
ország legnagyobb és legversenyképesebb
vállalatainak e szakmában. A mintaszeren
berendezett és kitn vezetés alatt álló

gyárat a jelenlegi tulajdonos 1878-ban ala-

pította. A telep nyolez épületbl áll. Mint
hajtó er, a 20 lóerejü vizi ern kivül egy
75 lóerejü gzgép van alkalmazásban. A
munkások száma körülbelül 80. A gyár évi termelképessége 7000 vég pokrócz,
ami 50,000 párnak felel meg. Mint különlegességet úgynevezett „montán-takarókat"
gyárt; hegyi vidékre különösen alkalmas lótakarók. Az árúknak Magyarországon
kívül Ausztriában és Romániában is jó piaezuk van. A gyár a legjobb rendszer,
a legkitnbb gépekkel felszerelve.

Nagyon tekintélyes a megye mezgazdasági termékekben való gazdag-
sága folytán a malomipar. A gzmalmok közül többen, mint a szombathelyi, Malomipar.

sárvári, körmendi, kis-czeUi, rumi és kszegi, a malomipar terén kiváló jelen-

tséggel bírnak, kitn termékeik nemcsak nálunk, hanem a külföldön is

keresettek. Kisebb jelentségek a, jánosházi, orbánfalvi és répczelaki gzmal-
mok. Azonkívül minden községben van egy kisebb jelentség malom, melyek
a borszükségletet fedezi.

A Berger és Geiszt czég mü- és gzmalmát 1875-ben Horváth János alapította

Szombathelyen. 1891-ben Berger Zsigmond tulajdonába ment át, 1893-ban pedig meg-
alakult a jelenlegi czég, mely egyszersmind a mintaszeren berendezett és a leg-

kényesebb igényeknek megfelel gz- és kádfürdt is építtette. A telep területe 3600
öl és 8 épületbl áll. Vizi hajtóerben 10 lóer és azonkívül egy 50 lóerejü

gzgép áll rendelkezésükre. A munkások száma J8, az évi produkczió 200 vaggon.

Ungár Zsigmond „Püspök-hengermalma"' Szombathelyen, egyike az ország leg-

régibb vidéki mmalmainak. 1821-ben építtette perlaki Somogyi Lipót püspök és

innen nyerte „Püspök-malom" elnevezését. A jelenlegi tulajdonos 1891-ben alakít-

tatta át, azonban az átalakítási munkálatok még nincsenek teljesen befejezve.

A malom jelenleg 1400 n m. területre van szorítva és 4 épületbl áll. Vizi erben
30 lóer áll rendelkezésére és azonkivül egy 80 lóerejü gzgép. A munkások
száma 18, termelési képesség évenkint 35,000 mmázsa, mely árunak Magyarorszá-
gon kívül Ausztriában és Stájerországban is van piacza.

Az „Ella'" elektromos mümalmot Sárvárott 1897-ben nyitották meg. A magas
rlés malomban 5 hengerszék és 3 rljárat van 150 mm. napi munkaképességgel.
A síkmalomban 3 hengerszék és 4 rljárat van 50 mm. munkaképességgel. A
malom hajtó erejét 3 elektromotor szolgáltatja, összesen 130 lóervel. A villamos
áramot a malom az 5 kilométernyi távolságban fekv ikervári turbina-teleprl nyeri.

Bezerédj Adorján rúm-haraszti gzmalma 1895-ben létesült s napi termel-ké-
pessége 250 mm. Hajtó-er egy 60 lóerejü gzgép. A munkások száma 50.

A Kemenesaljái gzmalom részvénytársaság (Kis-Czell) gzmalma Dömölkön van



458 Az ipar, kereskedelem és hitelügy Vasvármegyében.

(Kis-Czell mellett) s egyike a nagyobb hasonnemü vállalatoknak. A malom 1894-ben
helyeztetett üzembe. A társaság alaptkéje 80.000 frt, 1896. évi nyeresége 7189 frtvolt.

Az élelmi szereket elállító gyárah között nagy jelentség a Vasmegyei

czukorgyár részvénytársaság czukorgyára Sárvárott, mely 1895. végén kezdte

meg üzemét. E vállalat hazánk czukorgyárai között elsrangú helyet foglal

s a vármegye gazdasági visszonyaira nézve rendkívül jó hatással bír.

Czukoripar. A Vasvármegyei czukorgyár részvénytársaság székhelye Budapesten van, a gyár
maga Sárvárott. A részvénytársaság elnöke Hatvány- Deutsch József, az igazga-

tóság élén Hatvany-Deutsch Béla, Hatvany-Deutsch Sándor, Hatvany-Deutsch Ká-
roly, Koppely Géza és Dorner Károly állanak. Az alaptke 750,000 forint. A társaság

1894-ben alakúit s a gyár már a rákövetkez év szept. 23-án üzembe hozatott. 11

kazánnal s 700 lóervel bír. Naponkint 80—90 ezer mm. répát dolgozik fel, melynek
10°/o-a lesz czukorrá. Munkaid : 100 nap szünet nélkül, éjjel-nappal. A gyárnak
saját villanytelepe van, de legközelebb a világítást az ikervárott létesített vizm-
és elektromos teleprl fogja kapni. Van továbbá saját iparvágánya és kórháza. A

gyártelep 33 kat. hol-

dat foglal el a Rába
mellett, l

* órányira
a várostól, Péntek-
falu határában. Át-
lag 500 munkást fog-
lalkoztat (üzemid-
ben) ; a tisztviselk

és az állandó al-

Konzervgyárlás

Sajtgyártás.

Szesz ée szeszes

italok gyártása.

kalmazottak
ma 35.

A Bogdány-féle

els osztrák-magyar
rántott-leves - anyag-
gyár Rohonczon a
badsereg számára
rántott-leves kon-
zervet készit, még
pedig nemcsak

Ausztria - Magyar-
ország, hanem Né-
metország számára
is. A gyár területe

körülbell 2300 D
m. és hat épületbl
áll. Hajtóer egy 10 lóerejü gzgép, a munkások nagyobb része n
átlag 22. A gyár naponként 10,000 kg. konzervet képes elállítani.

Körmenden Leitner János pótkávégyártáshoz szükséges félgyártmányokat állít el,

amennyiben nagyban üzi a czikória- és répa-aszalást, mely terményekbl a múlt

évben körülbeli 70 vaggon-rakományt szárított. E czikket az osztrák pótkávé-

gyárosok vásárolják.

A sajtgyártás az utolsó években szintén figyelemre méltó lendületet

vett a vármegyében. Sajtgyárak vannak Sárvárott a herczegi uradalomban,

gróf Erdcly Ferencz jánosházai uradalmában, Muraszombaton gróf Szápáry

Géza uradalmában, továbbá Kemény-Egerszegen, ahol a répczevölgyi tejszö-

vetkezet gyárt nagvobb mennyiség sajtot.
f ;

A szeszipar és szeszes italok gyártása szintén jelentékeny iparággá fej-

ldött az utolsó évtizedekben, fleg Szombathelyen és Kszegen. Van egy jelen-

tékeny mezgazdasági szeszgyár Keleden , a jaáU szeszgyár pedig nem régen

BBRGER ÉS GEISZT-FÉLE GZMALOM ÉS GEISZT LAJOS GZFÜRÉSZE

SZOMBATHELYEN.

és számuk
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kezdte meg mködését Azonkívül van számos kisebb szeszfz. Szom-
bathelyen 6 szép forgalmú ectetgyár van, továbbá Körmenden és Sárváron
1—1. Az általuk felhasznált szeszmennyiség: 1024.98 hl.

Hoffmann Samu fiai szombathelyi eczet- és szeszgyára, egy szabadalmazott készí-
tési mod szerint dolgozik. A telep területe 500 D m. és 6 épületbl áll. Évi ter-melképesség 3600 hektoliter.

Guttman L. J. eczet- és szeszgyára 1845-ben alapíttatott. A gyár területe 500U m. es 2 épületbl áll Hajtóer egy 3 lóerejü villamos dinamógép! Évi terme-
lképesség 10,000 hektoliter eczet, melynek Ausztriában is van piacza,

,, „& Koszegt serfzde részvenytársag 1895-ben alakúit. Hajtóer egy 16 lóereiü
ekvo gozgep es egy 8 lóerejü dinamó-mótor. Termelképessége "évenkint 8000
hektoliter. A társaság ké-

: ,

szítményeit a város és a
vármegye határain túl is

kedvelik.

Kirbisch Ferencz mura-
szombati rum- és likörgyár-
L873-ban keletkezett s 1893.
óta a czégnek Vajakon is van
fiók-gyártelepe. Gyárt, a kü-
lönböz pálinkanemeken kí-
vül, sósborszeszt, gyümölcs-
likröket, eczetet, aszalt és
konzervált gyümölcsöt. A ter-

RÉSZLETEK A PINKAFI POKRÓCZGYÁRBÓL.

melés nagysága az

évenkénti gyümölcs-
terméstl i'ügg.

A vegyészeti ipar

képviseli a me-
gyében :

Mayer Mór gyufa- Vegyészeti ipar,

gyára, mely 1869-ben
alapíttatott Szombat-
helyen. A gyár 650
Dm. területen fek-

szik és 3 épületbl
áll. A munkások szá-

ma 55, akiknek na-
gyobb része nkbl áll.Aczég Ausztriában is talál piaczokat gyártmánya számára.

Engel I. L. fim szombathelyi szappangyára a következ szappannemeket állítja
el nagyobb mértékben

: színszappant, gyanta-szappant, fehér „tíabaria"-szappant,
sárga házi szappant, kókuszolaj-szappant, mandula-szappant, gliczerin-szappant
és borotyáló-szappant, mely utóbbi czikk a gyár különlegessége.

Leitner János gó'z-magpcrgetö-gyára Körmenden egyedüli a nemében hazánk-
ban

; a. különféle magok kikészítését zi.
Óragyártással egy szent-gotthárdi gyár foglalkozik a megyében, mely

ez iparczikket az országban egyedül állítja el gyárszerüen.
A szent-gotthardi Els magyar óragyárrészvény társasa*/ fényes és minta-

szeren berendezett telepét 1896-ban alapíttatták. A gyár területe 2600 D öl és
két díszes épületbl áll. A tele]) villamos erre és villamos világítással van be-
rendezve. A munkások száma 300; ezek között mintegy 100 ni alkalmazott. E
nagyszabású gyár évenkint köiülbell 66,000 zsebórát képes gyártani. A gyár
vezetése kiváló szakemberek kezében van és úgy ez, mint ama körülmény, hogy

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. 62

Óragyártás.
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a telepen a modern technika minden vívmánya alkalmazva van, kétségtelenné
teszik, hogy e czég nemsokára ki fogja szorítani a külföldi óragyárak gyártmá-
nyait. A társaságot svájczi tkepénzesek alapították; alaptkéje 350,000 frt.

Dohánygyár egy van a megyében: a szent-gotthárdi.
Dohánygyár. 4 szt.-goWiárdi m. kir. dohánygyárat 1895-ben építették. Ugy ez, mint az óra-

gyár valóságos áldása a vidéknek, mert itt is köriilbell 400, nagyobbára nimun-
kás van alkalmazva. E gyár kezdetben leginkább rövid szivarok elállításával

foglalkozott, hogy munkásait ez olcsó szivarok készítése által gyakoroltassa be a

finomabb szivar-fajok gyártásába. A gyár fennállásának els évében 6.500,000

drb szivart állított el.
vasipar. A vasipart a megyében csupán egy kisebb jelentség vashámor kép-

viseli; a fémipar terén az antimon-gyártás emelkedik ki. (L. „Bányászat és

Kohászat.")
Fuith Károly fels-eöri vashámora ma már a hámoriparnak egyetlen képvise-

lje Vasvármegyében. Gyárt ásót, kapát és fejszét. E hámor valaha virágzó ipar-

telep volt, de a nagy versen}^ szk körre szorította üzemét.

UNGAR S. PÜSPÖK-HENGERMALMA SZOMBATHELYEN.

Légszeszgyár.

Kiektromos
mvek.

A Miller J. M. és társa czég antimón-gyára egyik érdekes különlegessége
Vasvármegyének. A gyárat Körmendy József Ede alapította 1865-ben, de nem
rendelkezvén az intenzív üzemhez szükséges megfelel tkével, a telep a jelen-

legi tulajdonosok kezeibe került, kik nagy szakértelemmel és megfelel lökével,

virágzó ipartelepet teremtettek itt. A gyártási ág: antimon crudum és antimón-
regulus. A telep 5 m. holdnyi területet foglal el és 25 épületbl áll. A hajtóert
három gzgép szolgáltatja, összesen 42 lóerre. A munkások száma 200. Terme-
lési képesség 3600 mm. antimon regulus és 500 mm. antimon crudum. A gyárt-

mányoknak hazánkban csak Pozsony a piacza, de kivitel iVusztrián kívül Né-
met-, Orosz-, Olasz- és Törökországba is van. A gyár szakképzett vezet igazga-

tója Rochata Károly.

Szombathelyen a világosságot a légszesztársulat produkálja.
A Szombathelyi légszeszvilágitási társulat 1873-ban keletkezett, alaptkéje

100,000 frt, igazgatója Brenner József. A gyár 3000 D ölnyi területen 4 épületbl
áll és cshálózata 20 kilóméternyi tekintélyes hossztávolságot tesz. Szombat-
hely tudvalevleg egyike az ország legjobban világított vidéki városainak, ami a

vezetés kitnségét és a telep nagy üzemképességét bizonyítja.

Nagy fellendülésnek néz eléje a megye, különösen Szombathely és

Sárvár gyár- és kézmiparának fellendülése az ikervári elektromos müvek
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üzembe helyezése folytán, mely nagyszabású vállalat Szombathely,
Sárvár és vidékének szolgáltatja az elektromos ert és világítást, de
üzemét fokozotosan az egész Dunántúlra ki szándékozik terjeszteni.

A Vasmegyei elektromos mvek részvénytársaság 1895-ben alakult 1

millió frt alaptkével, Szombathely székhelyijei. Telepe és üzemberendezése
Magyarországban egyedül áll a maga nemében. A villamos áramvezeték
hossza 66 kilométer. E vezeték 9 mm. átmérj elektrolitikus vörösréz-
sodronyból áll és Szombathely, Sárvár és Ikervár községeket köti össze,

villamos világítás és erátvitel czél-

jából.

A vízduzzasztó-m Ikervárnál
van. E czélra felhasználták a Rába
két kanyarulatát, melyeket átvágással
kötöttek össze és a duzzasztógátat
az így nyert uj mederben alkalmaz-
ták keresztben. A fölösleges víz a gát

koronája fölött és a két-ajtós zsilipen

át a Rábába ömlik. A Rába vize a

saját medrében duzzasztatik és a
három nyílású beereszt zsilipen át

a mcsatornába ömlik.

A mcsatorna-fenék 158.27, a

rendes vízszin 160.27 magasságnyira
fekszik a tenger színe fölött. A fels
vizet vezet mcsatorna hossza a

bezerédj adorján gzmalma rum-haraszton, turbina-állomásig 5080 méter. A víz

a 23-as hektométerig ásott mederben
folyik és innen két gát közt a terepmagasságu mederbe ömlik. A víztükör 20
méternyi szélessége mellett a rendes vízállás mindenütt 2 méter, úgy, hogy a tur-

binák hajtásához másodperczenkint 20 m3 vízmennyiséget szolgáltat.

A turbina-állomás Ikervár közelében van. A csatorna-fenék 157.63,

a víztükör 159.63 magasságban lekszik a tenger színe fölött. A Rábából
levezetett víz a mcsatornán át folyik a turbinákhoz. A m 5 turbinába van
berendezve, egyelre azonban csak 3 turbina van felszerelve. Minden turbina
hajtó ereje 4250 1. másodperczenkénti vízmennyiség' felhasználásával 300 lóer-
nek felel meg, úgy, hogy jelenleg 900 lóer áll rendelkezésre.

A turbinák (Jouval-rendszer, actialis injectióval) vízszintes tengelylyel van-
nak szerkesztve és 7.55 m. esésnél és perczenként 180 fordulatú gi

yorsaságnál,
lendkerék nélkül, egyenkint két közvetlenül kapcsolt, hatsarku egyenáramú dina-
mógépet hajtanak. Mindegyik dinamó perczenkénti 180 fordulattal, egy 65 Ampéres,
1500 Volt alatti feszültséggel bíró áramot állít el. A 3 csoport generátorai egy-
más után vannak kapcsolva és csupán egy áramkörön dolgoznak, mely a villa-

mos energiát Szombathelynek, Sárvárnak, Ikervárnak és az áramkörbe es köz-
ségeknek és gazdasági telepeknek szolgáltatja.

A 3 csoport teljes megterhelésénél az összes feszültség a kiinduló állomás-
nál 9000 Volt-ra rúg, mig az áram intenzitása állandóan megtartja a 65 Ampéres-t.
Ez az állandó áram látja el

a transzformátorok motorait,
valamint az ipari motorokat.
A soros-kapcsolásu motorok
gyorsaságát a sebesség-sza-
bályozók teszik egyenletessé V -^-- -M Iéi é . tra£tSH-£

és állandóvá. A turbina-állo-

más világítási csoportja egy
nagyfeszültség motorból áll,

mely az els delejes áram-
körbe van kapcsolva és 30
Ampere és 110 Volt feszült-

ség dinamót hajt.

A fels víz a turbiná-

kon át a 3520 m. hosszú alsó

csatornába folyik és innen a
Rábába. A turbinák által fel

nem használt víz a szabad
zógó fölött az alsó csator-

nába folyik.

A villamos áramot a a szombathelyi légszeszgyár.

62*
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Kisipar.

turbina-állomás generátorai a fvezetéken át a központokba, u. m. Szombathelyre,
Sárvárra és Ikervárra vezetik, ahol a soros-kapcsolású motorokat táplálja. E ma-
gas feszültség motorok a másodlagos egyenáramú generátorokat hajtják, melyek
a Raffard-féle rendszer szerint közvetlenül vannak kapcsolva és a 150 Volt fe-

szültségre redukált áramot az osztóvezetéken át (hármas vezeték rendszer) a
fogyasztókhoz vezeti. Ez osztóvezetékek Ikerváron és Sárváron a föld fölött,

Szombathelyen a föld fölött és alatt vannak vezetve.
Az üzem teljes biztosítása czéljából a szombathelyi központban egy körül-

belül 200 indikált lóerejü gzgép állíttatott fel, a hozzávaló kazánteleppel együtt.
A kezdeményezés érdeme gróf Batthyány Lajos ikervári nagybirtokos, orsz.

képviselé, ki herényi Gothard Jen és Edelinann Seb kiváló szaktudósaink és
dr. Károlyi Antal alispán közremködésével valósította meg e nagyszabású és

messze földön egyedül álló mvet.

A kis, illetve kézmipar az utóbbi évek folyamán szép fejldésnek indult.

Nagyobb kézmipar a Szombathelynek, Körmendnek, Kszegének, Sárvárnak

és Kis-Czellnek van. Jelentékeny számmal vannak e városokban m-

A VASMEGYEI ELEKTROMOS MVEK IKERVÁRI VIZDUZZASZTÓ-MÜVE.

Ipari népesség

asztalosok, mlakatosok, szíjgyártók, szabók, czipészek, kiknek Ízléses, szép

munkái elkel kiállításokon részesültek kitüntetésekben.

Az 1890. népszámlálás adatai szerint Vasvármegije ipari népessége a

következ

:

Tulajdonképeni iparral foglalkozik 17.569 férfi és 1349 n, élvezeti és

személyes szolgálati iparral 1647 férfi, 1666 n, vándor-iparral 37 férfi, 4

n, háziiparral 320 férfi és 67 n, összesen 196.23 férfi és 3086 n. Ezek
között önálló vállalkozó 8367 férfi és 173 n. Az iparz lakosság a megye
népességének 5*82

/ -át teszi, tehát megközelíti Sopronvármegyét, melynek
iparz lakossága 6'43 % és elhagyja Somogyvármegyét 4'74 és Zalavár-

megyét 4*37 °/ -ra emelked iparz lakosságával. A megye két legnagyobb
iparos városában az iparz lakosok száma : Szombathelyen 2316 férfi és

391 n, Kszegen 1041 férfi és 140 n.
Húsznál több ipari munkást 1890-ben a következ iparvállalatok fog-

lalkoztattak :

egy ács 22 munkást,
egy brgyáros 35 ,.

három építész 20--30

két 50--60 „



Az ipar, kereskedelem és hitelügy Vasvármegyében. 463

egy gépgyár 114 munkást
egy gyapjufonó 20 „

egy 60
egy gyufagyár 35 n
egy malom 25
egy 32
két téglagyár 20—20
egy 43 „

egy vasúti mhtíiy 178

Az iparosok fent kimutatott létszáma az egyes iparcsoportok szerint
következleg oszlik meg

:

acs

ágy ós paplan-készít
aranyozó ....
aranymves
arczképfest

. . 862
• • 7

• • 8
• 9
• • 2

asztalos • 1218
bádogos 76
béltisztító 2

bognár 491
brgyártó • 44
conserv-készít ... . i

cserepez 161
csizmadia 1025
czementgyártí 8
czipész 2596
czukrász 28
ezukorka-kószít 13
dohánygyártásnál .... 868
enyvgyártó 6

építészetnél 405
. . 2

. . 91

. . 1

. . 231
2

. . 16

eserny- gyártó
esztergályos
fametsz
fazekas .

fegyvermüves
fémárú-gyártó
fényez 3

fényképész
féss

14
19

206gépész
gombköt 8

gzfrészet • • ... 7

gyapjufónál-szöv .... 306
gyertya- és szappangyártó . . 76

gyufagyártó 36
halász . 5
hangszerkészít 1

harangönt . . ... 2
hentes . 86
kádár 259
kalapos 112
kályhás
kaptafa-készít
kárpitos

kosárfúró
kátránygyártó .

kefeköt
kéménysepr
kékfest
kertész .

12
2

25
5

5

20
72
35

123

késes
keztys .

kocsigyártó
kocsis
kfaragó
kmves
könyvköt .

könyvnyomdász
kötélgyártó .

kötszerész
kövez .

kútmester •

lakatos .

légszeszgyártó
malomiparnál .

mészáros
mézeskelácsos .

nyerges

orgona-készt
pamutfonó
papírgyártó

pék
posztó-nyíró
pótkávégyártó
reszelvágó
rézmves
rézönt
ruhafest
sajtkészít
sajtos

serfz
szabó (férfi)

„ (n)
szerkovács
szeszgyártó
szíjgyártó

szikvízgyártó
szitaköt ....
szobafest
szcs
szrszabó
takács
téglagyártó
tímár ... ...
üveggyártó
vasgyártó ....
vasúti jav. mh. szakmunkás
zongora-készit ....

6

3

14
1390
171

1795
32
68
60
2

1

4
359

6

1088
406
63

7

47
3

418
6

16

8
• 6

2

24
5

3

2
1558
163
4
5

75

10
43
76
37
12

675
292
109

81
11

178
1

Nem szükség' mondanunk, hogy ezen kimutatás a népszámlálás óta
lefolyt hét év alatt jelentékenyen, és pedig a megye iparának fejldése szem-
pontjából elnyösen változott meg. Egyes iparágakat, különösen a gyáriparban,
ma kétszer-háromszor annyi egyén képvisel, uj iparágak keletkeztek s csak
azok hanyatlottak Yasvái megyében is, melyeket a megváltozott viszonyok
lassankénl mindenütt leszorítanak a küzdtérrl.

Az iparfejlesztésnek jelentékenyebb tényezje volt az 1887. évi vas-

megyei íparkiállítás, mely Szombathelyen a közép kereskedelmi és ipar-

iskola uj épületének tornacsarnokában tartatott meg. A kiállítás eszméjét

1887. évi vas-
megyei iparkiál-

lítás.
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Ipari társulás.

Ipari szakokta-
tás.

Varasdy Károly akkori polgármester pendítette meg, hozzá csatlakoztak az

iparosok legjobbjai, kik a vármegye és város közönségétl támogatva, a

kiállítás eszméjének testet adtak. A vasmegyei iparkiállítás a vidéki kiállí-

tások egyik legszebbikének mondható.

Az ipari társulás a megyében még kezdetleges állapotában van s az

ipartestületek mködésében konczentrálódik.

Az ipari szakoktatás már fejlettebb ; minden városban van alsófokú ipar-

iskola, Szombathelyen pedig az államilag segélyezett ipari és fels-kereske-

delmi iskola áll a nagyobb szabású ipari szakoktatás szolgálatában.

KERESKEDELEM.

Már a bevezet sorokban vázoltuk ama körülményeket, melyek Vas-

vármegye kereskedelmi viszonyaira irányadó befolyást gyakoroltak. A mez-

RÉSZLET A VASMEGYEI ELEKTROMOS MÜVEKBL.

gazdasági termelés egyik jelentékeny színtere lévén Vasvármegye, a keres-

kedelem is ennek támogatására irányult és fleg mezgazdasági termények
F
dehr.^

e

Igak
e" adásvételének közvetítésére terjedt ki. Gabona-kereskedéssel a megye csak-

nem minden pontján foglalkoztak, míg a bor- és fakereskedés góczpontja

Kszeg volt, melynek keresked lakosai Sopronyon és Pozsonyon át idn-
ként jelentékeny mennyiség bort szállítottak Németország és Lengyelország

felé s a szállítás tekintetében úgy ezen, mint több más czikkre nézve a

középkorban többféle kiváltságokat nyertek királyainktól.

Beikereskedés A belkereskedés szk körre szorítkozott; közvetítette a külföldrl beho-

zott árúk elhelyezését, egyebekben pedig kénytelen volt az iparüzkkel

versenyre kelni, kik szintén boltokban és sátorokban árusították készít-

ményeiket s féltékenyen rködtek a fölött, hogy a kalmárok a verseny terérl

le ne szorítsák ket.

Idegen kereskedk letelepedése felette meg volt nehezítve; a városok-

o.éhrendszer. ban a kalmárok szintén czéhszer testületekké szervezkedtek, a városoktól

szabadalmakat vívtak ki maguknak, melyek közt az volt a legjelentékenyebb,
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hogy idegen származású kalmár csak a grémium engedélyével telepedhetett

le s nyithatott üzletet, de ezen engedély megadása a polgárjog elzetes

megszerzéséhez volt kötve. így például 1687-ben Szombathely czéhmesterei

és kalmárai a városi közgyléshez kérvényt intéztek a városban házaló

izraelita kalmárok ellen mire a város a zsidó kereskedket területérl kitil-

totta s csak vásárok alkalmával engedte meg nekik az adás-vételt.

Általában a megye minden városában akadályokat görditettek a helyi zsidókereskedök.

hatóságok a zsidó kereskedk letelepedése elé s csak szükségbl trték meg
ezek üzleti mködését. Az 17 12-iki pestis alkalmával például Szombathely kal-

márai majdnem mindnyájan elhaltak, minél fogva a városban a kereskedelmi
forgalom jóformán szünetelt. Ennek daczára csak 1718-ban engedte meg a

város egy rohonczi származású Marlco nev zsidó kereskednek a letelepedést,

azonban felette súlvos feltételek mellett ; nevezetesen nem volt szabad fele-

RESZLETEK A VASMEGYEI ELEKTROMOS MÜVEKBL.

ségét és gyermekeit Szombathelyre hozni, boltját vasár- és ünnepnapokon
egész nap köteles volt zárva tartani, oly árút, melyet a városban lakó
ezéhbeli emberek készítenek, árúsitania nem volt szabad, végül ügyes-bajos
dolgaiban vagy vétség elkövetése esetén a rohonczi zsidó biróhoz nem fordul-

hatott, hanem Szombathely város bíráját tartozott illetékesnek elismerni. 1772-

ben azonban a város teljesen megtiltotta a zsidóknak a bolt-nyitást s

mivel ennek daczára mégis boltokat kezeltek s a. városi iparosokkal ver-

senyre léptek, 1736-ban a városi közgylés az összes zsidó kalmárokat
kiutasította a város területérl. Hasonló eljárást követett Kszeg városa is és

a zsidó kalmárok e városokban csak a XIX. század derekán nyertek letele-

pülési és üzletnyitási jogot.

A kereskedelmi árúk árát épp úgy, mint az iparczikkek árait, koron- Áriimitác™

ként a megyehatóság, illetve a szabadalmas városokban a városi ható-

ság limitálta s az árszabás áthágóit szigorúan büntette. 1802-ben a franczia

háború folytán Magyarország gabona-készletei és marha-állománya az Ín-

séggel küzd Ausztriába vitetvén ki, a termények ára rendkívül magasra
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emelkedett, Szombathely városa ekkor a lényegesebb termények árát, az

általános drágaságnak megfelelen, következleg limitálta

:

egy pozsonyi mér búza"....... . 6 frt 50 kr.

rozs . . . ...... . 6 -,. 45 ..

árpa 5 ,. 18 ..

.: ...zab ......:. 3 .. 18 ..

kukoricza . 5 „ 51 ..

egy bécsi font marhahús —
,. 7 ..

borjúhús —
„ 8 „

gyertya — „ 24 „

., .. „ szappan . . . . . . .
—

„ 24 .,

tojás „ 4 „

Kereskedelmi fej- A XIX. század derekán az általános fellendülés Vasvármegye keres-

kedelmét is emelte, mely úgy a Dunántúl, valamint a szomszéd osztrák

tartományokban mind távolabb piaczokra terjesztette ki üzletkörét, de csakis

a nyers termények forgalmának közvetítése tekintetében. A megye összes

Szombathely fej- városai közül ekkor már Szombathelv állott els helyen s ennek a piaczán
Idése.

' r
folytak le ama népes vásárok, melyeken távol vidékek lakosai cserélték ki

árúikat, noha Kszeg és Körmend vásárai is elég jelentékenyek voltak.

Az 1857— 59. években a szombathelvi piáczon a következ forga-

lom volt: Búza 38,000 mér, rozs 30,000 mér, árpa 18,000 mér, zab 13,000
mér, tengeri 2000 mér, összesen 101,000 mér gabona, 315,000 frt érték-

ben. 1859-ben 3000 drb ökör és tinó, 2500 drb tehén hajtatott a szombat-
helyi piaczra ; az ökrök ára átlag 77 frt volt, a teheneké 43 frt. Hizlalt

sertés kés szszel és télen körülbelül 1000 darab hajtatott fel, fontszám
18—24 krért.

Szombathely volt lerakodó helye az erddús Vasvármegye, valamint
Stájerhon fatermékeinek. Tzifa évenkint körülbelül 225—340 ezer osztrák
öl hozatott forgalomba. Hetenkint 400 szekér deszka, 70—80 szekér épületfa,
50—60 fuvar lécz és 20—25 fuvar zsindely hozatott Szombathely piaczára.

A hatvanas években Vasmegye kereskedelme jelentékeny ingadozásokat

tüntet fel. 1860-ban a franczia sovány termés következtében egy idre lábra

kapott gabona-export némi élénkséget idézett el, a pénz értéke is javulást

mutat fel.

Vasvármegye fkereskedelmi czikke ez idben is a gabona volt. Szom-
bathely jelentsége azonban a budapest-prágerhofi, valamint a bécs-gyri
vasutvonalak kiépítése folytán tetemesen csökkent ; a kereskedelem fejldé-
sét akadályozta a bécsuj hely-kanizsai vonal építésének oly hosszú évek
során való elhalasztása. Szombathely és Kszeg rovására óriási módon növek-
szik Kemenes-Högyész jelentsége ugy Gyrhöz, mint az ország ekkori legna-

gyobb gabona-emporiumához való közelsége miatt. Az elbb jobbára a
szombathelyi piaczra hozott gabonát most egyedül a gyri kereskedk
vásárolják össze.

A helyzet lényegesen elnyös megváltozása 1865-ben következett be,

midn a déli vasút sopron-kanizsai vonala a forgalomnak átadatott. Habár
e vasút rég óhajtott kiépülése az egész megye gazdasági helyzetének lényeges
javulását idézte el, mégis különösen Szombathely ipara és kereskedelme
lendült fel a vasúti összeköttetés létesülése következtében. Egyszerre látjuk

eltnni az elbb sokkal jelentékenyebb Kszeg és Kemenes-Hgyész keres-

kedelmét, st még Sopron is megérzi ennek hatását s Szombathely lakos-

sága rövid id múlva megkétszerezdött.

Az uj alkotmányos élet hajnala ily talajt talált Vasvármegyében a

jeien áiiapoi. kereskedelem terén s talán felesleges mondanunk, hogy az ország életmkö-

désének felpezsdülése e megyében is emeltyjévé vált a kereskedelemnek.

A forgalom felélénkült, a kereskedk száma szaporodott s az alkotmányos

úton alkotott üdvös törvények e megyében is elmozdították a kereskedelem

fejldését. Sajnálni lehet azonban, hogy Vasvármegyének az ország fváro-

sától távol fekvése s a vasúti összeköttetések alakulása következtében e
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megye behozatali kereskedelme inkább Bécs, mint Budapest felé gravitál s

az osztrák iparczikkek nagy tömegének biztosit kelendséget.

1872-ben a gyr-kis-czelli és a székesfehérvár-gráczi vasutak a for-

galomnak átadatván, a megye egyre több pontja vonatott be a kereskedelmi
tevékenység körébe. így Kis-Czell és Sárvár, melyek azeltt e tekintetben

alig tarthattak igényt a felemlítésre, most aránylag gyorsan emelkedtek ki

s különösen Kis-Czell kereskedelmi szepontból is virágzó góezponttá küz-
dötte fel magát s megvetette szép jövt igér fejldése alapját.

Az 1873-iki pénzügyi és gazdasági válság a megyét és különösen a

Bécscsel szoros üzleti összeköttetésben állott Szombathelyt érzékenyen sújtotta.

Egy pénzintézet és több keresked merült el a bukás örvényében és a vál-

ság sokáig nyomot hagyott maga után.

A nyolezvanas évek elején a marha- és sertéskereskedés nyert az eddi-

ginél nagyobb fellendülést, míg a jelen évtized a fakereskedés fellendülésé-

A SÁRVÁRI I. TAKARÉKPÉNZTÁR HAZA.

vei köszöntött be. 1889-ben a szombathely-pinkafi, majd 1891-ben a
pozsony-szombatlielyi vasutak megnyittatván, Szombathely városa nyolez
irányban elágazó vasúti hálózatnak vált középpontjává.

Vasvármegye kereskedelmének jelen helyzetét röviden a következkben
vázoljuk :

Legjelentékenyebb ágazata a kereskedelemnek ma is a gabonakereskedés,

mely Alsó- és Fels-Ausztriába, Stájerbe, st Svájczba és Németországba is

közvetíti a megye és a szomszédos vidékek mezgazdasági terményeit. Leg-
jelentékenyebb gabonapiaczai a megyének Szombathely, Kis-Czell, Sárvár,
Körmend és Molnári.

A borkereskedés vesztett ugyan régi jelentségébl, de még ma is élénk-
nek mondható s fleg a soproni, zalai és baranyai borok forgalmát közve-
títi, ami évenként mintegy 60—70 ezer hektolitert tesz ki.

Az állatkereskedi's az ujabb idkben nyert lendületet ; középponja Szóm- A1|atkereskedés

bathely, de Kis-Czell és Körmend vásárai is nagy forgalmúak. A megye
piaczán éven át mintegy 90—120 ezer darab szarvasmarha kerül eladásra.

A ló-, sertés- és baromfikereskedés szintén jelentékeny és egyre fejldik.

A fakereskedi's régibb id óta állandóan virágzik és fejldik ; ftelepei
a kereskedés ezen ágának Szombathely, Csákány, Pinkaf és Fels-Er. Az
évi forgalom tzifában mintegy 3U0,Ö00, épületfában 600,000, dongafában
160,000 mm.

Gabonakereske-
dés.

Borkereskedés.

Fakereskedés.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. 63
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Ejryéb kereske-
delmi ju.'ik.

Kereski lök

száma.

Kereskedelmi
szakoktatás.

Öoproni kereske
délmi és ipar-

kamara.

A fszer-, gyarmat-, rövid-, kézm-, vas-, üveg-, edény- stb. kereskedés a
jólétben él lakosság fogyasztó képességének felel meg. Szombathely, Kszeg,
Körmend, Sárvár, Kis-Czell gazdagon felszerelt üzletekkel bírnak, melyek
jelentékeny forgalmat érnek el s több nagyobb czég a detáil-üzlet mellett

a nagykereskedést is gyakorolja.

A megye kereskedéssel foglalkozó lakossága az 1890-iki népösszeirás adatai

szerint a következ :

Önálló . . .

Czletvezel .

Családi kisegít
Segéd
Tanoncz .

Munkás .

Napszámos .

Szolo-a .

Férfi

1099

73
46

4-02

181
8

9

141

N6
145

1

520
9

Összesen . . 1959 férfi,

E szám a lakosság 0'3 százalékának felel meg.
A megye két jelentékenyebb keresked városának

lalkozó népessége a következ :

Férfi N
Szombathely 482 97
Kszeg 133 23

A kereskedés elágazásai szerint volt

:

690 n.

kereskedéssel fog-

összesen
579
156

Agyagárú 40
. . . 1

. . . 9

. . . 8

. . 1

. . 3

. . . 7

... 30

... 19

. . . 2

... 3

14
... 39
... 566

. 101

. . . 6

. . . 1

. . . 245

Bél .* . .

Bor . . .

Br . . .

Marha
Mszaki szer

Ócska árú
Papir .

Posztó.
Ruha . . .

Sertés .

Sörkereskedés
Szatócs
Szállító

Szénkereskedé-
Szücs-árú

.

Tojás . .

Toll . . .

Varrógép-.
Vas
Vegyi szer .

Vegyes

4
21

53
M
1

2

1

14
9

45
3

663
7

Ásványvíz
Baromfi ....
Bútor
Cser
Csont
Díszm ....
Divatárií .

Dohány ....
Ékszer ....
Élelmiszer
Épit. anyag .

Fa
Fszer ...
Gabona ....
Gyümölcs
Juh . .

Kézm- és rövidárú
Könyv 11

Liszt . . 44
Só 9

Mag ... .... 2

A kereskedelmi szakoktatás csak az ujabb idben emelkedett magasabb
színvonalra. Alsófokú kereskedelmi iskolák Szombathelyen és Kszegen
vannak, a többi nagyobb helyeken a keresked és iparos osztály közösen

tart fenn szakiskolát. Szombathelyen több év óta áll fenn és szép ered-

ménynyel mködik a polgári iskolával kapcsolatos, államilag segélyezett

közép-, illetve most már fels kereskedelmi iskola. Két év eltt pedig a

városi iskolaszék buzgólkodása folytán szépen látogatott ni kereskedelmi

tanfolyam nyílt meg, Az önképzést Szombathelyen 1884-ben alakult „Keres-

ked ifjak önképz- és betegsegélyz-egylete" mozdítja el. Az egylet jelen-

leg 120 tagot számlál s 2000 frt értéket meghaladó vagyona van.

Vasmegye a soproni kereskedelmi és iparkamara területéhez tartozik, mely

körülmény e nagy megye iparának és kereskedelmének fejldése szempont-

jaiul nem lévén elnyös, 1895-ben az érdekelt kereskedk és iparosok

memorandumot intéztek a kereskedelemügyi miniszterhez a végett, hogy

Vas- és Zalamegyék területe részére, Szombathely székhelylyel, külön keres-

kedelmi és iparkamara állítassák fel. E kérelem, mely a két megye vitális

érdekéi érinti, eddig nem nyert elintézést.

2

8

9

3

3

75
2

Í29
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PÉNZ- ÉS HITELÜGY.

Vasvármegye iparának és kereskedelmének haladásával, csak a legújabb

idkben, a 70-es és 80-as években, fejldött ki hitelintézeti hálózata. Leg-
régibb pénzintézete a Kszegi takarékpénztár, mely 1844-ben alakult,; utána

csak ISöo-ben létesült ismét pénzintézet : a Vas-zalamegyei els takarék-

pénztár Körmenden, melyet 1867-ben a Szombathelyi takarékpénztár köve-

tett 1869-ben ismét két pénzintézet létesült, 1870-ben 1, 1871-ben 1, 1872-ben

5, 1873-ban 3, 1876-ben 2, 1880-ban 1, 1882-ben 2, 1891-ben 1, 1892-ben

1, 1893-ban 2, 1894-bmi i, 1895-ben 1, L896-ban 2, 1897-ben 1. A megyé-
ben összesen 38 részvénytársulati pénzintézet (bank és takarékpénztár), to-

vábbá 35 hitelszövetkezet van. A 38 részvénytársulati hitelintézet összes

alaptkéje 1.917,500 i'rt, összes tartalékainak összege 757,852 írt, a betétek

összege kerek számban 26.700,000 frt. A szövetkezetek kisebb jelentségek
s alig egy-kett éri el a részvénytársulati pénzintézetek átlagos forgalmát;

az általuk kezelt betétek 3 millió, részjegytkéjük összege 120.000 frtra

beesülhet.

Alhn kisebb szövetkezet ;U1 f^nn.

Ilarkóczon kisebb hitelszövetkezet van.
Battyándon kisebb szövetkezet áll fenn.

Borostyánk. Hitelszövetkezete van.
Csehiig. Szövetkezetét a község alapitolta.

Pecz'ölön hitelszövetkezet all lenn.

Csörötneken szintén hitelszövetkezet mködik.
Egerváron hitelszövetkezet áll lenn.

Fels-Lövn Fels-lövi önsegélyz-egylet mint szövetkezet czég- alatt nagyobb
szövetkezet áll fenn, melynek részjegy-tkéje 82.5fi5 frtra, nyeresége évi 10,000
forintra emelkedik. A szövetkezet 82,600 forintnyi kölcsönt adott ki s 8000 forint
értékpapir-tárczával is bír.

Felsö-Eörött bárom részvénytársulati pénzintézet van, melyek között a leg-
régibb az J 872-ben alakult Felsö-eöri takarékpénztár. Alaptkéje 60,000 frt (600 drb
100 frtos részvény). Az intézet egyike a legersebbeknek; betéteinek összege eléri

az 1 millió forintot, a kiadott jelzálogkölesönök összege kerek ! 2 millió frt, a
váltó-tarcza 440,000 frt, az értékpapir-tárcza 50,000 frt. A nyereség az utolsó évek-
ben 2000—2500 frt között ingadozik s az osztalék évek óta 15 1 2 0. Az igazga-
tóság élén Schaffer Endre áll. — A másik két pénzintézet 1894-ben alakult. A
Felsö-eöri általános takarékpénztár részvénytársaság alaptkéje 3U,000 frt (600 drb 50
frtos részvény), a betétek összege 53,000 frton felül van. Az intézet által kiadott
kölcsönök összege 114,000 frt. Az intézet kisebb visszleszáruítolási hitelt is vesz
igénybe. Nyeresége 1896-ban 2092 Irt volt, az osztalék 6° 0. — A Felsö-eöri járási
takarékpénztár részvénytársaság alaptkéje szintén 30,000 frt (300 drb 100 frtos rész-
vény), a betétek 122,639, a kiadott kölcsönök (H>,000 frtra rúgnak s a váltótárcza
kerek 100,000 frt. Xyeresége 1896-ban 2791 frt volt, az osztalék 5" o.

Guáron kisebb szövetkezetet tartanak fenn a lakosok ; úgyszintén
Halmoson is.

Jaákon egy nagyobb szövetkezet áll fenn Jaáki önsegélyz- egylet mint szövet-
kezet czég alatt.

Jánosházán két részvény társulati pénzintézet és egy nagyobb szövetkezet van.
A legrégibb az 1873-ban alakult Jánosházi takarékpénztár, melynek alaptkéj
17.500 frt (500 drb 35 frtos részvény). Az nitézet. melynek élén Krása Manó elnök
és vezérigazgató áll, J 7.500 frt alaptkéje mellett 24,341 frt tartalékalappal bír s

betéteinek összege majdnem eléri a 300,000 frtot. A váltótárcza 350,000, a jelzálog-
kölcsönök összege 30,000 frtra rug s az intézet 60—80,000 frt visszleszámitolási
hitelt i> vesz igénybe. Az évi nyereségek 5500- 6500 frt közt ingadoztak s az
osztalék 5—

6

1
2 volt az utolsó években. Az intézet sokat áldozott köz- és jótékony

-

czélokra is és hivatalnokai számára, nyugdíjalapul gyjt. — A másik intézet

Jánosháza vidéki takarékpénztár részvénytársaság czég alatt 1896-ban alakult. Alap-
tkéje 25.0(10 frl (500 drb 50 frtos részvény), a betelek 75.091, a váltótárcza 225,000,
a jelzálog-kölcsönök összege 30,402 frtra rug. Az intézet 150,000 Irt hitelt is

vesz igénybe; nyeresége az elz évben 2868 Irt volt. - A Jánosházai els önse-
gélyz szövetkezet befizetett üzletrészeinek összege ín. 222 frl, a belétek 84,783, a

kiadott kölcsönök 125.320 írtra rúgnak.
Kemenes-Szent-Péteren hitelszövetkezetet tartanak fenn a lakosok.

63*
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A KIS-CZELLl TAKARÉKPÉNZTÁR HAZA KIS-CZELLBEN.

Kis - Czellben három
részvénytársulati pénzin-
tézet igyekszik a város és

nagy környékének növek-
v hitelforgalmi igényeit

kielégíteni. A legrégibb
ezek között a Kis-czelli

takarékpénztár, mely 1869-

ben alakult s hosszas m-
ködése alatt a bizalomban
megersödött, mit mutat-
nak mérlegeredményei,
melvek szerint az intézet

50,000 írt alaptke (250
drb 200 frtos részvény),
mellett ma már 39,885 frt

tartalékkal és 8000 frt

nyugdíjalappal bír s be-
téteinek összege megha-
ladja az 1 millió forintot.

Az intézet által kiadott

kölcsönök is jelenté-

kenyek ; váltóra majdnem
1 millió frtot, jelzálogra

200,000 frton felül, kötvé-

nyekre 70,000 frtot adott

ki. Az intézet segélyegy-
letet is tart fenn, melynek
befizetései 60,000 frtot,

kölcsönei 138,000 frtot tesznek ki. Az igénybe vett hitel 375,000 frt volt 1896.
végén. A takarékpénztárnak díszes háza is van. A nj'ereség eléri az évi 9—10,000
frtot, melybl 10— 11°, o osztalékot kapnak a részvényesek. Áz intézet, melynek élén
dr. Havassy Béla elnök-igazgató áll, jtékonyczélra is nagy összegeket áldoz. —
Utána legfontosabb a Kemenesaljái közgazdasági hitelbank részvénytársaság, mely 1893-
ban alakult. Alaptkéje 100,000 frt (1000 drb 100 frtos részvény) s tartalékalapja
is majdnem a 20,000 frtot éri el. Az igazgatóság, melynek élén Háczky Sándor el-

nök, dr. Berzsenyi Jen alelnök és Lengyel Mór igazgató állanak, gyors felvirá-

gozásra juttatta az intézetet, ugy, hogy a fiatal takarékpénztár ma már áldásdús
mködését minden tekintetben érezhetvé tette az egész Kemenesalján, úgyis,
mint b hitelforrás, úgyis, mint fontos tényez az iparvállalatok alapítása terén.

Az intézet ugyanis rövid fennállása alatt létrehozta a Kis-czelli lakházépít rész-

vénytársaságot, mely, bár csak rövid ideig állott fenn, jelentékeny mérvben hozzájárul
Kis-Czell fejldéséhez ; megalapította továbbá a Kemenesaljái gzmalom rész-

vénytársaságot, mely a nagy vidék legnagyobb e nem vállalata. Az intézetnél

elhelyezett betétek a 380,000 frtot meghaladják s ezenkívül 175,000 frt idegen
pénzzel is dolgozik, úgy, hogy váltókra több mint 1

/2 millió frtot, jelzálogra kerek
100,000 frtot, egyéb biztosítékokra 25,000 frtot adhatott kölcsön 1896. végén. Az
intézet nyeresége 7—8000 frt közt ingadozik s osztalék 7°o. — A Kemenesaljái
takarékpénztár részvénytársaság 1889-ben alakult. Alaptkéje 20,000 frt (400 drb 50
forintos részvény), a takarékalapok 10,000. a betétek 485,000 frtra rúgnak. A váltó-

tárcza I89tí. végén 235,000 frtot tett ki, jelzálogra 100,000 frtot, folyó-számlára
180,000 frtot adott ki a takarékpénztár s emellett 17,000 frtnyi értékpapir-tárczával

is bir. Az utolsó évek nyeresége 5000 frton felül van; az osztalék 12— 13° o. Az
igazgatóság élén Hollósy Jusztinián elnök és Bisiczky Ödön vezérigazgató állanak.

Körmenden három részvénytársulati pénzintézet van. A Vas-zalamegyei els
takarékpénztár Körmenden ezek közt a legidsebb, mely intézet Vasmegye összes
pénzintézetei között úgy korra, mint forgalmának nagj^ságára. nézve ma is el-
kel helyet foglal el. Az intézet, mely 1865-ben alapíttatott, mködését nemcsak
Körmendre és közvetlen környezetére, hanem az egész vármegyére, st a szom-
széd megyékre is kiterjesztette; fióktelepeket tartott fenn a megye fbb pontjain

s közremködött uj pénzintézetek létesítésében is. Alaptkéje 100,000 írt (1250 drb
80 frtos részvény), az osztalék az utolsó években 8—5 frt között ingadozott. Az igaz-

gatóság élén Jósa Kornél és Ajkay Sándor elnökök és Udvary Ferencz vezér-
igazgató állanak, akiknek czéltudatos mködése emelte az intézetet szerény kez-
detbl arra a tekintélyes polczra, melyet ma elfoglal. A 100,000 frt alaptke mellett

az intézet 5(5,239 frt tartalék- és 25,302 frt nyugdíj -alappal bír, amihez 365,000 frt

takarékbetét, 170,000 frt kisbirtokosok földhitelintézete-kölcsön és 100,000 forinton

felüli visszleszámitolási hitel járul. A váltótárcza ezzel szemben 300,000 frt, a
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jelzálog1- és ellegkölcsönök összege 167,000 frt ; a türlesztéses jelzálogkölcsön
170,000 frtra rúg. Az intézetnek 117,000 frtra becsült ingatlana is van. Az évi

nyereségek 6—8000 irtot tesznek ki, melybl az intézet az évek során jelentékeny
összeget fordított jótékonyczélokra, 25 éves fennállása alkalmából alapítványokat
tett s alkalmazottjai számára 25,000 frtos nyugdíjalapot létesített. — A második
1871-ben alapított intézet a Körmendi takarékpénztár, mely 30,000 frt alaptkéje mel-
lett (300 drb 100 frtos részvény), ma már 50,000 frton felüli tartalékalappal bír.

A betétek 877,000 frtot, a visszleszámitolási hitel 40,000 frtot tesznek ki ; ezzel
szemben a kiadott váltó- és egyéb kölcsönök összege eléri az 1 millió frtot. A
takarékpénztár 60,000 frt értékpapir-tárczával és 18,000 frtra becsült ingatlannal

is bír; segélyegyletet is tart fenn. Vezérigazgatója Babos István, helyettes igaz-

gatója Rosenbaum Zsigmond. — A Körmendi általános takarékpénztár részvénytár-

saság a legfiatalabb intézet; 1895-ben alakúit. Az alaptke 50,000 frt (500 drb 100
frtos részvény), melybl azonban csak 50°,o van befizetve. A betétek összege
125,000 frt ; a váltótárcza 240,000, a többi kölcsönök összege 21,000 frt. Az évi

nyereség megközeliti a 6000 frtot, melybl a részvényesek 81/2% osztalékot kaptak.
Az igazgatóság* élén dr. Szakács Manó és Grünbaum Béla állanak.

Kszegen van Vasvármegye legrégibb pénzintézete, a Kszegi takarékpénztár,

mely 1844-ben alakult s forgalomra úgy, mint gazdagságra nézve Vasmegyének
ma is egyik legelkelbb hitel-orgánuma. A forradalom eltti idk kezdeménye-
zése ma már életers tölgygyé ersödött, mely megtartotta az eldök szolid üzleti

elveit, a részvénytársulati alap daczára f-czéljának a közérdeket tekintve s igyek-
szik a kereskedelem és ipar igényeit olcsón kielégíteni, a nép hitel-szükségletén
lehetleg segíteni, másrészt pedig' biztos megrzje nagy vidéke megtakarított
filléreinek. Az intézet alaptkéje ma már 120,000 frt (1200 drb részv.) s hasonló
összegre rúg a rendes tartalékalap, mely mellett 59,000 frtnyi rendkívüli tartalék,

45,000 frtnyi nyugdíjalap és 45,000 frtnyi egyéb alap mutatja a takarékpénztár
gazdagságát. A betétek majdnem elérik a 4 1 2 millió frtot s az intézet igyekszik

úgy saját, mint rendelkezésre álló idegen tkéit lehet jól elhelyezni, 365,000 frtot

fektetve értékpapírokba, 4.100,000 frton felüli összeget kölcsönökbe, közel 200,000
frtot váltókba, 160,000 frtot pedig idegen pénzintézeteknél kamatoztat. Az intézet évi

nyeresége ma már meghaladja a 70,000 frtot, melybl 160°/o-os osztalékot fizet ki,

évente jelentékeny összegeket fordít jótékonyczélra, alapítványokat tesz kulturá-

lis és közmveldési czélokra s nem egy, a város fejldését elmozdító intézmény
létesítéséhez járult hozzá áldozatkészségével. A takarékpénztár élén Pötzelberger
Károly elnök-igazgató és Lauringer János alelnök állanak. A takarékpénztár helyi-

ségei saját díszes palotájában vannak. — A második kszegi pénzintézet & Kszegi
általános takarékpénztár, mely 1876-ban alapíttatott; alaptkéje 25,000 frt (500 drb 50
frtos részv. ). Ez intézet is már körülbelül 23,000 frt tartalékkal s 10,000 frtos nyug-
díjalappal bír ; betétjei meghaladják a 600,000 frtot, a kiadott kölcsönök összege
pedig 60,000 frton felül áll. Igazgatója Riedl József, aligazgatója Seybold Kálmán.

Kvkméron önsegélyz-szövetkezet áll fenn.

Magyar-Gencsen két hitelszövetkezet (Maggar-gencs-hgyészi önsegélyz-egylet

és Magyar-yencsi takarék- és segély-egylet) van, melyek mindegyike jelentékeny-

nek mondható ; üzletrészeik 40,000 frtra rúgnak s összesen mintegy 300,000 frt

betétet kezelnek.
Monyorókeréken a Pinkavölgyi takarék- és önsegélyz-szövetkezet részjegytkéje

meghaladja a 60,000 frtot; a betétek összege 114,000 frt.

Muraszombaton két részvénytársulati pénzintézet van. A Muraszombati taka-

rékpénztár részvénytársaság 1873-ban alakult ; alaptkéje 30,000 frt (150 drb 200
frtos részv.), mely mellett 32,000 frt tartalékja van. A betétek összege 672,000 frt,

a kiadott kölcsönöké közel 800,000 frt. A nyereség 17— 18,000 frt, az osztalék az

utolsó 6 évben állandóan 25 frt. Vezérigazgató Pintér Géza. — A Délvasmegyei taka-

rékpénztár részvénytársaság 1894-ben alakult, alaptkéje 50,000 frt (500 drb 100 frtos

részvény). A betétek összege 210,000 frt, a kiadott kölcsönöké 370,000 frt. A nye-
reség évente 10,000 frt körül ingadozik, az osztalék 8°A>. Elnöke Czipott Zoltán dr.,

igazgató, Olajos Sándor.

Nemes-Magasin hitelszövetkezet áll fenn, melynek befizetett üzletrészei 56,000

frtra rúgnak.

Xémet-Szent-Gróthon kisebb hitelszövetkezet van

Német-Ujvárott két részvénytársulati takarékpénztár van. A Németujvári takarék-

pénztár mint részvénytársulat 1876-ban létesült, alaptkéje 30,000 frt, (600 drb 50 frtos

részvény), mely mellett 15,000 frt tartalék van. A betét 400,000 frt, a kiadott

kölcsönök majdnem hasonló összegre rúgnak. A nyereség évente 7—8000 frt, az
osztalék 14— 16°/o. Igazgató Laybold János. A Német-ujvári takarék és hitelpénztár

részvénytársaság 1894-ben alakult; alaptkéje 20,000 frt, (400 drb 50 frtos részvén}^).

A betétek összege kerek 100,000 frt, a kiadott kölcsönöké 135,000 frt. A 3000 frtra
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rúgó nyereségbl 10% osztalék jut a részvényeseknek. — Ezenkívül egy hitel-

szövetkezet is áll fenn a községben Német-Ujvár és környéke önsegélyz egylet mint szö-

vetkezet czég' alatt.

Német-Szt-Mihályon egy pénzintézet van. a Német-szent-mihályi takarékpénztár
részvénytársulat. J872-ben alakult s alaptkéje 30,000 Irt (300 drb 100 frtos rész-
vény) tartalékalapja 22,500 írt. Hetét 475,000 Irt, kiadott, kölcsönök 485.000 írt,

nyereség 6500 írt, osztalék 12%. .

B

Pápóezon hitelszövetkezet van.

Pinkafn két részvénytársulati takarékpénztár van. A Pinkafi községi hitel-

pénztár 1872-ben alakult. Alaptkéje 30,000 írt (300 drb. 100 írtos részvény). A
betétek meghaladják a 800,000 irtot, a kiadott kölcsönök összege majdnem ugyan-
annyi. A nyereség 7—8000 írt közt ingadozik. — A Pinkafi takarékpénztár 1870-ben
létesült, alaptkéje szintén 80.000 írt (300 drb 1C0 írtos részvény), mely mellett

17,000 frtos tartalékalapja van az intézetnek. A betétek összege 600,000 írt, a ki-

adott kölcsönöké 625.000 ír

A takarékpénztár élén Puisch Sándor áll, mint elnö

jelentség a Pinkafi kisegít-egylet mint szövetkezet.

A nyereség 7000 írt körül van, az osztalék 15— 16°,o.
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is, Bohoncz és vidéke els

Pusztá-Szt-Mi-
liályon hitelszövetke-

zetet tartanak fenn

a lakosok.

Rába-Keresztú-
ron szintén hitelszö-

vetkezet van, vala-

mint Rába-Szt-Már-
tonban is.

Rohonczon egy
takarékpénztár all

fenn Rohonczi taka-

rékpénztár czég alatt,

15,000 írt alaptké-
vel, (300 drb ó0 frtos

részvény I. mely mel-
lett közel 25,000 frt-

nyi tartalékja is van
az intézetnek. Betét

300.000 írt, kiadott

kölcsönök 300,000
írt, értékpapir-tárcza

20,000 .írt, nvereség
4800 frt, osztalék
16°/o. — Ezenkivl a

önsegélyz szövetkezeteközségben van hitelszövetkezet

czég alatt.

Sárvárott két takarékpénztár van. A Sárvári els takarékpénztár 1869-ben ala-

kult s alaptkéje 60,000 frt, (300 drb 2(10 írtos részvény), míg tartalékai 60,000
írtnál többet tesznek ki s 21,000 írtos nyugdíjalapja is van. A betétek 1.215.000

írt, melybl az intézet váltótárczába 370,000, jelzálog'-kölcsönökbe 770,000, ingat-

lanokba 90,000, értékpapírba 15.000 l'rtot fektetett S 10,000 irtot más pénzintézetek-

nél helyezett cl. A gazdag pénzintézet nyereségei is jelentékenyek s a 18— 19,000

frtnyi évi haszonból sokat fordít jtékonyczélokra és ezenkívül 15— 17a,-2°o-os

kamatozást nyújt a részvényeseknek. Az igazgatóság élén S/egedy Béla és I laíen-

scherKárolv igazgatók állanak. — A Sárvárvidéki takarékpénztár 1872 ben létesült.

Alaptkéje 40,000 frt, (400 drb loo írtos részvény), tartalékalapja 25,000 írt, 200,000
frtnyi betét-állománya mellett 100—125,000 frt visszleszámítolási hitolt vesz igénybe,

mig kintlevségei: váltótáreza 267,o0o frt, jelzálogkölcsönök 36,000 írt. kötvény-
kölcsönök 32.000 frt. Nyeresége évente 8000 írton felül van, osztaléka 9— 10° o.

A takarékpénztár elnöke Kárik Ferencz.
Város-Szólónak. A Város-szálonaki takarékpénztár részvénytársaság 1882-ben

alakult, alaptkéje 30,000 írt (600 drb 500 frtos részvény). Az intézet mar ln-ss/.ú

id óta. 14°/o osztalékot (i/.et részvényeseinek s gazdag vidéke folytán 414,295
betéttel bír. Az intézet kölcsönökben mintegy íöo.ooo frtot adott ki.

Szent-Elek. A Szent*eleki takarékpénztár részvénytársaság 1891-ben alakult. 18,000
frt alaptkével (600 drb 30 írtos részvény) s rövid fennállás alatt, maris szsp for-

galmai ért el, úgy, hogy ma mar kerek 20" o osztalékot zethet ki részvényeseinek.
A betelek összege 147,914 frt, a kiadott kölcsönöké 154,000 frt. — Szent-Eleken
ezenkívül Szent-Elek község és környéke önsegélyz egylete czég alatt kisebb szövet-

kezet is áll fenn.
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Szent-Gotthárdon három pénzintézet van. A legrégibb ezek között az 1871-ben
alakult Szent-gotthárdi takarékpénztár mint részvénytársaság, mely 300,000 frt alaptke
(300 drb 100 frtos részvény) 32,000 frt tartalékkal sl millión felüli betétállománynyal
bír. A váltóláreza 167.000 frt, a jelzálogkölcsönök összeg'e 880,000 frt, az egyéb
kölcsönöké 53,000 frt. Jelentékeny évi nyereségei folytán (II — 12,000 frt) ma már
26%-os osztalékot adhat részvényeseinek. Az intézet élén Hambek Alajos elnök,

Friedrich Jakab alelnök áll. — 1882-ben alakulta Mába-lapincsvölgyi takarékpénztár

részvénytársaság 60,000 í'rt alaptkével (600 drb 100 frtos részvény). A betétek

160,000 frtot tesznek ki, a kiadott kölesönök összege 270,000 frt. Á takarékpénz-
tár mintegv 100,000 frt visszleszámítolási hitelt is vesz igénybe ; évi nyeresége
4000 írtról 2500 frtra apadt s osztaléka is 8—9%-ról 1896-ban 5° o-ra hanyatlott.
— A. Szent-gotthárdi általános takarékpénztár részvénytársaság ujabb (1892. évi) ala-

pítás. Alaptkéje 60,000 frt (300 drb 200 frtos részvény); melybl azonban csak
18.000 frt van befizetve. Tartaléka 8500 frt, betéteinek összege 600,000 frt. A takarék-
pénztar 1896. végén 600,000 frton felül adott ki váltó- és törlesztéses kölcsönöket.
Az évi nyereség 8— 9í 00 frt, az osztalék 10" o. Elnök Wollinger Károly, titkár-

ügyész dr. Lipp Ferencz. — Ezenkivül e^y hitelszövetkezet is van a községben,
a, Szent-Gotthárd és vidéke els polgári önsegélyz szövetkezet.

Szergényben hitelszövetkezet áll fenn.

Szombathelyen, mint a megye kereskedel-

mének és iparának góc/pontján, találjuk a legna-
gyobb és legersebb pénzintézeteket, melyek
nagyrészt ujabb alkotátások ugyan, de máris
minden tekintetben túlszárnyalták a többi megye-
beli pénzintézeteket s mködésüket az egész me-
gyére, st azon túl is kiterjesztik. Legrégibb az

l«67-ben alakult Szombathelyi takarékpénztár rész-

vénytársaság, mely egyszersmind a leggazdagabb
és legnagyobb forgalmú is. Az intézet, melynek
élén mindig- a megye vezérl férflai állottak,

120,000 frt alaptkével (600 drb 200 frtos részv.),

bír, de tartalékalapja is majdnem ily magas és

betéteinek összege 32 millió frtot meghalad. Az
intézel 1896. végén jelzálogkölcsönökbe 2.107,279,

váltótárczába 893,366, lombard-kölcsönökbe 10,220,

ingatlanokba 97,999, értékpapírokba 366,291 frtot

fektetett s évi nyeresége 46,353 frt volt, melybl
50 frt (25%) osztalékot fizetett az elz évek
15—20%-os osztaléka után. A takarékpénztár
élén Szabó László vezérigazgató és Nigsty Jó-
zsef aligazgató áll. Az intézet hivatalnokai szá-

mára 60,000 frtos nyugdíj-alapot alkotott: helyi-

ségei saját házában vannak. — 1872-ben alakult

a Szombatheh/i általános takarékpénztár, melynek
alaptkéje 60.000 frt (600 drb 100 frtos részv.),

a tartalékalap pedig 75,000 frton felül áll. A be-

tétek immármeghaladjak a IV* millió frtot, mely-
hez körülbelül 100,000 frt takarékegyleti betét járul, a takarékpénztár által saját

kebelében alkotott takarékegylet révén. Az intézet által kiadott jelzálogkölcsönök

összege több, mint 1 millió frt, a kötvénykölcsönöké 132,000, a lombardé 81,000

frt ; ezenkívül váltóra 538,000,- folyó-számlára 55.000 frt hitelt engedélyezett. Az
évi nyereségek folyton emelkedést mutatnak s 1896-ban elérték a 28,000 frtot; az

osztalék lassankint 20", o-ig emelkedett. A takarékpénztár, melynek élén Reiszig

Alajos elnök, Zimmermann Károly alelnök, továbbá Eredits Ferencz titkár és

Ügyész állanak, hivatalnokai számára 25,(100 frtos nyugdíjalapot létesített s jelen-

tékeny összegeket fordított jótékonyczélra is. — A Vasmegyei takarékpénztár rész-

vénytársaság \ 885-ben alakult; alaptkéje 34,000 frt (340 drb 100 frtos részvény
65° "-kai befizetve.) Az alapítás érdeme az intézet elnökéé Egerváry Miklósé. Az
intézet alelnöke Rthy István, fkönyvelje Kiss Zoltán. A takarékpénztár egyike

az ersebb pénzintézeteknek ; betétállománya közel 1 millió frt, a kiadott kölcsö-

uök összege pedig váltókra 361,000 frt, jelzálogra 370,000 frt. Az évi nyeréséi;

14— 15,000 frt, az osztalék 10%. — \ Szombathely városi takarékpénztár részvény-

társaság 1893-ban alakult 60,000 frt alaptkével (300 drb 200 frtos részvény),

melybl azonban esak 18,000 forint van befizetve, ifj. Udvardy Ferencz igaz-

gatása alatt áll. Betéteinek összegd 317,000 frt, a kiadott kölcsönöké 300,000 frt.

Az évi nyereség 1300 frt, az 1895 96. évi osztalék 7 Irt volt. -- A legújabb alapítás

a Mezgazdasági takarék- és hitelbank részvénytársaság, mely 1897-ben létesült s

alaptkéje 250,000 frí (2500 drb 100 frtos részvény). Elnök herényi Gothard Sándor,

A VASMEGYEI TAKARÉK-

PÉNZTÁR HÁZA.
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alelnökei dr. Ernuszt József és Hatvany-Deutsch Béla, ügyviv igazgató Teleki
Ignácz. — Tiszti egylet szövetkezet czég alatt ezenkivül hitelszövetkezet is áll fenn
a városban, melyet hivatalnokok tartanak fen.

Frai-Ujfalun községi hitelszövetke>et van.
Vasvár. A Hegyháti takarékpénztár részvénytársaság 1873-ban alakult 25,000 frt

alaptkével (500 drb 50 frtos részvény), melyhez 13,000 frt tartalékalapot gyjtött.
A betétek összege 211,000 frt, a kiadott kölcsönöké 289,000 irt. Az évi nyereség
mintegy 10,000 frt, az évi osztalék 14%. — 1896-ban két új pénzintézet is alakult,

a Vasvárjárási népbank részvénytársaság és a Vasvári, takarékpénztár részvénytársaság.

Az elbbi 30,000, az utóbbi 40.000 frt alaptkével.
Vép. A Vepi takarékpénztár részvénytársaság 1896. évi alapítás. Részvénytke

30.000 Irt (300 drb 100 frtos részvény),' melybl y7.000 frt van befizetve ; betétei-

nek összege 16.000 Irt, a kiadott kölcsönöké 30,000 Irt.

Vönöczkön két hitelszövetkezet áll fenn.

Rétfalun bitelszövetkezetet tartanak fenn a lakosok.

A KEMENESALJA! HITELBANK HÁZA KIS-CZELLBEN.
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A NÉMET-UJVÁRI VÁRHEGY.

VASYARMEGYE FÖLDTANI VISZONYAI.

zükséges, hogy Vasmegye talaja föld-

tani szerkezetének megérthetése végett

a megye határain túlmenve, szélesebb

pillantást vessünk azon nagy geológiai

tartományra, vagy jobban mondva, arra

a két földtani egységre, melyeknek kis

részét a leirandó téridet képezi. Mert

éppen ez teszi oly érdekessé Vasmegye
területét, hogy egyik része még az Alpok

óriási hegyrendszerének szélére esik, míg a másik része a nagy ma-
gyar neogén medencze széls övének egy töredékét képezi : szóval, átme-
neti területtel van dolgunk, melyen két lényegesen különböz földtani ala-

kulás érintkezik és feltünteti legérdekesebb vonásainak némelyikét. Az
osztrák Alpok közép-tengelye, egy nyugatról keletre húzódó magas hegy-
láncz, melynek hófödte bérczeit a kristályos-palák gyrdött és feltolódott

rétegei alkotják. Ebben az úgynevezett Tauern-hegységben a geológusok

kétféle pala-képletet különböztetnek meg : a közbens, illetleg legalsó réte-

gek kzetei, teljesen kristályos-palák, vagyis olyanok, melyeknek egyes alkotó

ásványelemei tökéletesen külön váltak és puszta szemmel látható kristály-

egyedeket képeznek. Ilyenek a gneisz (fkép azon nagyszer változat, melyet
a bécsi geológusok „Central-Gneiss"-nek neveznek), a csillámpala, a kristá-

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. 6é

Palaképletek
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lyos mészk és különféle amphibolos pa 7ák. Ezekre a rétegekre, úgy az északi,

mint a déli oldalon, félig vagy nem tisztán kristályos palák rakódnak, melyek

nyilván fiatalabbak és a metamorfizmus csekélyebb fokát érték el; egyes

alkotó ásványaikat a puszta szem csak ritkán és nehezen külömbözteti meg,

a kristályok inkább elmosódva, egymásba olvadva, vagyis még nem tiszlán

különválasztva jelentkeznek : ilyenek az agyag-csillámpala, a chlorit és iallc-

pala, a mész-csillámpáia, stb.

Ha mindezen palák vonulatát nyugatról kelet felé követjük, azt látjuk,

hogy a palahegység Grácztól nyugatra, Köflaeh tájékán, két ágra szakad.

Az egyik ág észak-keleti irányban Bécs-Ujhelyig húzódik, messzebb a Lajta-

hegységben újra elbukkan és Dévény-Pozsony környékén, a Duna két

partján, újra fellépvén, a Kárpátok kezdetéhez csatlakozik. Ez ágnak egy

része az úgynevezett Wechsel-Resalia hegység, melynek egyes nyúlványai

Magyarország területébe, tüzetesenVas- és Sopronmegye határaiba is behatol-

nak. A középhegység másik ága dél-kelet felé kanyarodik és Marburgnál az

úgynevezett Baeher-hegységgel látszólag végzdik, de földalatti folytatásai

egyes feltárások a horvát- és szlavónországi hegységekben jelölik, st, tovább

menve, Szerbián és a Bánságon át, a Kárpátok déli végével hozzák kap-

csolatba.

A két ág által képezett sarokban, Grácznál, a devon-képlet mészk- és

palarétegei jókora területet foglalnak el, mely orográfiai tekintetben a

középhegység lánczolatával olvad össze. Nyugat felé ezen képlet folytatásai,

már csak Vasmegye területén találjuk, a hol egyes szigetszer elbukkaná-

sokban jelentkezik.

Az Alpoknak eme két ága egyesülve a Kárpátok nagy ivével, egy
Magyar tágas sülvedési területnek, a nagy magvar medenczének keretéi képezi. A

medencze. " rs " -- L

harmadkor üledékes képletei, melyek ezt a medenczét kezdetben kitöltötték,

késbb, a diluvium lerakodmányai alatt nagyrészt eltntek, úgy, hogy jelen-

leg csak a medencze szélein és annak belsejében egyes szigetszer helysé-

DiiuviáHs terniet. gek körül hozzáférhetk. Eszerint a magyar medencze diluviális területéi a

neogén képleteknek csaknem szakadatlan öve környezi és ez öv nyugoti

részéhez tartozik az úgynevezett gráczi öböl és ezzel együtt Vasmegye nyu-

goti i'észe is. Azonban a megye határába esik még az átmenet ezen néögén

talajú dombos vidékbl a diluvial medencze rónaságába, úgy, hogy a

megye keleti része nagyobbára már az utóbbihoz számítandó.

A mondottak után Yasmegye térületét földtani szempontból követke-

zképen oszthatjuk be: A megye északnyugati részében kimagasló kszeg-

borostyánlci hegység az Alpok középtengelyének függeléke ; az egyes patászigetek

(Gyepü-Füzes, Német-Ujvár és Szerdieza vidékén) a gráczi devon foly-

tatásaként tekintendk; a megye nyugati vidéke a gráczi öböl neogén kitöl-

téséhez csatlakozik és ezzel együtt a magyar medencze harmadkori szegély-

képzdményeknek legnyugatibb részét képezi; ellenben a megye keleti olda-

léin ennek a medenczének diluviális kitöltése veszi kezdetét.

Ettl a földtani szerkezettl függ szorosan és szükségképen a vidék

földrajzi alakulata és domborzata. Az s-palák területe a megye logmaga-

TeruM feiosz- sabb hegyvidékét képezi; ettl délre, hol a Jaza neogén képlet uralkodik,

számos folyóvíz által mélyen felszántott dombvidék terül el, melynek

átlagos magassága keléi és dél felé mindinkább csökken és így fokozatosan

átvezet a keleti diluviális területre, mely egészben a rónaság jellegét viseli.

Kristályos palák. 1. A tökéletesen kristályos palák a Woehsel-Rosália-hegység fzmébl
három helyen csapnak át Vasmegye területére, u. m. a Villámosi völgy körül a
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három ország (Magyarország', Stájer és Ausztria) határán, másodszor Drei-
hüttonnél, honnan Borostyánk határa körül félkör alakban a Keitbergi^
vonulnak, harmadszor egy kis darabon Kpatak falunál. Ez a képlet a kö-
vetkez kzetekbl áll

:

a) Gneisz, különféle változatokban. Itt találjuk azt a szép gránit szövet Gneisz,

gneiszt, a melynek, mint az Alpok középs részében uralkodó kzetnek
„Central-Gneiss" nevet adtak; itt a közönséges csillám-gneiszt, továbbá ama
potogin-gneisz nev kzetet, mely tudvalevleg aMont-Blanc tömegét is, képezi.
A gneisz egyes rétegei gránátot, mások turmalint tartalmaznak. Ásvány-
csoportjába gyakran hol ehlorit, hol amphibol vegyül és egyes rétegek való-
ságos amphibol-gneiszszé változtak át; az utóbbi "kzet gránát hozzájárulása
által szép eklogit-palává lesz, mint különösen Kpataknál találunk.

b) Csillámpala, mely az elbbi kzetekkel, fokozatos átmenetek által, Csiiiámpak.

szorosan összefügg, de egészben ezen képlettag fzömét képezi. Sok helyen
üTánát-tartalmu.

Mindezek a kzetek t elemesen zavart helyzet, elvetdött és gyrdött
rétegekben lépnek fel; a rétegek fhajtása (dlése) dél és dél-kelet felé lejt.

2. A félig kristályos palák csoportja. Vasmegyében szintén három külön- Félig

aíl
s

k
tályos

vált területen lép föl ; az els Borostyánk vidékén van, hol ezek a palák köz-
vetlen a teljesen kristályos palák fölérakódnak; a második legnagyobb terü-
let egy ellipszis alakú hegytömeget képez Kszeg, Léka, Tárcsa és Rohoncz
helységek között : ebben találjuk a megye legmagasabb csúcsát, az 564 öl

magas lrottk nev hegyet. Végre ezen kzeteknek legkisebb feltárása
Gyep-Füzestl Csatárig terjed.

Mind a három területen fleg négyféle palát lehet megkülönböztetni,
serúgymint: agyag-csillámpalát, vagyis phyllitet, ehlorit-palát, serpentint és
pentin-palát és végre mész-csillámpalát. Égészen alárendelten egyes helye-
ken találunk még kristályos mészkövet, dolomitot, steatit-palát és grafitos-
palát.

a) Legnagyobb elterjedésben fordul el az agyag-csillámpalla (phyllit), Agyag-csHiám-

l'riss állapotban, sötétszürke, selyemfény kzet, mely igen vékony lapokra
pn,a"

tiasad és könnyen elmállván, sárgás agyagot képez. Mint alárendelt módosu-
latok a steatit-pala és graphitos pala állanak vele kapcsolatban. Számos teher
kvarcz-erek hatják át ezen palákat s ezek szolgáltatlak a, hajdan itt virág-
zóit üveggyártás, fanyagai.

b) A chlorit-pata (vagy zöld-pala) szürkés zöld szín, keményebb kzet, zaw pala.

mely vastagabb és tartósabb táblákban lévén Fejthet, a vidéken mint épít-
és kövez anyag szolgál. A kzet fleg csak kvarczból és cbloritnemíí sili-

kátokból áll, de ezen ásványok keverélce oly sr, hogy az egyes alkotó
részek puszta szemmel ki nem vehetk. "

•

c) A chlorit-palából kémiai átváltozás folytán keléi kezelt a serpentin- szerpenim.

pala s a tiszta serpentin, az átmenetek mindenütt észrevehetk és ózon szo-
ros petrographiai és tektonikai kapcsolat kétségtelenné teszi a serpentmes
kzeteknek ezen metamorph eredetét. A serpentin-pala e szerint összeköt
tag a tiszta ehlorit-pala és a, vaskos serpentin között. Ez utóbbi sok vál-
fajban mutatkozik, melyek között legnevezetesebb az úgynevezett nemes
serpentin, Borostyánk vidékén, 1. i. azon serpentin faj, mely ritka szép
színénél és áttetszségénél fogva, kisebb mtárgyak készítésére alkalmas.

d) A mész-csillámpalának f alkotó része a szénsavas mész, míg a tim- Mész-csiiiám-

l'old. kovasav és egyéb elemek apró csillámpikkelyek, helyenkint aktino-
paia '

lith-tk és más ásványok alakjában különváltak benne. A tisztább rétegek
belyenkinl szép kristályos mészkvé, másutt dolomittá váltak.

A mész-csillámpala nem foglal el nagyobb összefügg területet, hanem
a phyllit-rétegekben, leginkább pedig a phyllil és a chlorit-pala között többé-
kevésbbé vastag rétegeket, vágj lencsealakn telepekel képez.

A felsoroll négj kzetfaj képezi tehát a félig kristályos palák esoport-
ját, vagyis az alpesi palatakarónak képviseljét Vasmegye területén. Az e<>-ész

rétegcsoport szerkezelében a természet hegyalkotó mködésének igen érde-
kes példáját szemlélhetjük.

A kszeg-tarcsai hegyhál eu\ óriási khullámhoz hasonló, melyben
a rétegek általános dlése délnyugat felé mutat ; de a részletekben vizsgálva

64*
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a dlési és csapási irányok annyi és oly hirtelen változásait találjuk, hogy
ama hatalmas oldalnyomásnak, mely ezt a réteg tömeget összegyúrta, rán-

czokba vetette és a mélységbl kiemelte, lépten-nyomon kézzel fogható jeleit

ismerjük fel. A mechanikai zavargásokkal a föld gyomrában hathatósan
mköd vegyi folyamatok jártak és ezeknek jeleit leginkább oly helyeken
találjuk, hol különféle anyagú palarétegek egymással érintkeznek és több-
szörösen váltakoznak. Ily pontokon a mész-csillámpala, majd durva szem
csillámos mészszé alakul át, majd különféle ásványoknak szép kristályait

tartalmazza; a chloritpala serpentinbe megy át és ezen átváltozásban szép

magnetitek, pirit- és vascsillám-kristályok képzdnek, a hol pedig az átala-

kulás teljesen befejezdött, a vaskos serpentin, melynek állományában tudva-
levleg a viz is tetemesen szerepel, mintegy feldudorodva kiemelkedik és a
szomszéd rétegek zavarodását még növeli. Gyakorlati szempontból azonban
a vegyi folyamatok legfontosabb következménye volt az e csoport kzetei-
ben véghez ment érczképzdés ; ezen alapszik Vasmegyének a múlt idben

Érczfekvések. ugy, mint a jelenben nem jelentéktelen érczbányászata. Ugyanis kétféle ércz-

fekvhelyeket ismerünk az ifjabb pala-csoport területein : pirittelepek, vagy
helyesebben mondva sr pirit-impregnácziók a chloritpala némely rétegeiben

fordulnak el és régebben Rettenbach, Borostyánk, Redschlag, Bánya és

Glashütten tájékán élénk bányászat tárgyát képezték. Az érez itt általában

csak vaskovand (pirit) ; csak a Redschlag mellett lev teleprl van biztos

tudomásunk, hogy a kénes vas mellett rézérczek is fordulnak el. Az ércz-

fekhelyek második neme mai nap nagyobb fontossággal bír, a mennyiben
Antimonit. egy még jelenleg is virágzó bányamvelés alapját képezi : gazdag antimonit-

fekhelyek léteznek Újtelep, Gáborfalva és Szénéget tájékán, nemkülönben
Malternél közvetlenül az ország határán túl, Ausztriában. E fekhelyek rész-

ben telérek, részben a telérekkel összefügg teleptömzsök, lencsealakú ércz-

tömegek a kisér impregnácziókkal, melyek leginkább a fed chloritpala és

a fek, mészcsillámpala között grafitos palában fordulnak el ; a telérek,

bár az egész réteg-összleten áthatolnak, szintén csak a grafitos palában
és ritkán még a mészpalában is érczesek. Mindezen fekvhelyek fércze az

antimonit ; czinober csak jelentéktelen mennyiségben van, mig pirit termé-
szetesen itt sem hiányzik. Helyenkint az antimonit után pseudomorph stibhth,

antimon-oxyd, képzdött, például Szénégetnél.

A két palacsoport, habár egymástól, mint régibb és fiatalabb képzd-
mény, tisztán külön választhatók, együttvéve egy összetartozó egységes képlet

képviseli és a szerves maradványok teljes hiányánál fogva a földtani kép-
letsorozat legalsó fokához, az azói képletekhez számítandók.

Stratigraphiai helyzetük csupán azt tanúsítja, hogy e rétegek Vasvár-
megye tejrületén a devon, az Alpokban pedig a silur képletnél is idsebbek.
Mindamellett az imént használt jelzést - - azói vagyis élettelen kor -

nem úgy értelmezzük, mintha egészen biztosan akarnók kifejezni, hogy e

rétegek képzdése a szerves élet kezdetét is megelzte volna földünkön; de,

ha voltak is akkor él lények, és ha azoknak hullái be is rakódtak valaha
a rétegek anyagába, annyi bizonyos, hogy minden nyomuk rég eltnt azon
tetemes bels átalakulás folytán, mely az egyszer tengeri üledékbl kristá-

lyos palakzeteket hozott létre. De nemcsak, hogy e palaképlet els képz-
désének idejét a bizonytalanság homálya fedi : azt sem határozhatjuk meg
pontosan, mikor gyrdtek e nagy palaerdk és mikor emelkedett e hegy-
ség eredeti szintája fölé. Ott, a hol a, devoni képzdmények rakódnak a
kristályos palákra, nevezetesen Sámfalvánál, világosan látjuk, hogy a devon
kor a szóban forgó

,
palákat már zavart helyzetben es átváltozott anyagi

minségben találta. És viszont a neogén lerakodások mai elterjedése azt

tanúsítja, hogy legalább a kszegi és borostyánki hegyek a neogen tenger

szine fölött kimagasló szigeteket képeztek ; arról azonban, hogy a devontól

neogénig terjed roppant idszakban mi volt a palaképlet geológiai sorsa:

mi sem ad nekünk felvilágositást.

Egyrl azonban némi biztossággal nyilatkozhatunk : t. i. hogy a pala-

képlet nemcsak mostan hozzáférhet területére szorítkozik , hanem a

harmadkori és diluviális lerakodások vastag takarója alatt, az egész gráczi

öböl alapját képezi. Ezt mutatják nemcsak az egyes szigetszer elbukka-
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nások, mint például a gyep-füzesi palasziget, hanem még távolabb helyen

is bizonyítják a neogén korbeli vulkáni mködés terményei, a bazalttufák
;

mert egyes pontokon, így Tobajnál és Gleichenberg környékén, a kitörés

alkalmával a mélységbl oly kzetdarabok is hozattak napfényre, melyek
minségükre nézve a nevezett palákkal teljesen összevágnak.

*

A palaképlet emelkedésének koráról szólván, említettem, hogy a félig

kristályos palákra egy helyre devoni képletek telepednek. Ez tehát Vasmegye Devon képlet,

területén a legrégibb képlet, melynek korát a kövület-leletek segítségével

biztosan megállapíthatjuk

.

Dr. Hoffmann Károlyé az érdem, hogy 1874-ben Sámfalvánál azon

mészkben és dolomitban, mely agyagpala kíséretében a chloritpala fölött

nyugszik, valamint a Hohensteinmais hegy mészkövében is apró kövületeket

talált, melyek Toula bécsi geológus meghatározásai szerint a közép-devonra
vallanak. E szerencsés lelet világossá tette azon agyagpalák, mészkövek és

dolomitok állását, melyek a neogén takaró alól több ponton, nevezetesen :

A SZALONAKI HEGYEK.

Gyepfüzes, Német-Ujvár és Serdicza tájékain elbukkannak; mindezekben

a gráczi ismeretes devon-terület folytatására kell ismernünk, és az egyenes

vonal, melyben mindezen elfordulások észak-keletrl, dél-nyugat felé sora-

koznak, bizonyosan egy hatalmas elvetdés törésszélét jelöli. A devoni

kzetek darabjait szintén a tobaji bazalttufában találjuk,

A vasmegyei devon annál érdekesebb, mivel egyrészt az egyedüli hely

Magyarország egész területén, hol ez az si képlet biztosan ki van mutatva,

másrészt mivel némileg útmutatóul szolgál, merre keresend a gráczi devon

folytatása és netalán kapcsolata a morvaországi egykorú képlettel.

A devon-korra következ megmérhetetlen hosszú földtani korszakok,

egész a neogén-korig, állandó vagy inkább látható nyomok hátrahagyása

nélkül vonultak el Vasmegye területe fölött. A earbonkor, a dyas, a trias,

jura, kréta, de még a eocaen is megyénk rétegsorozatában nem hagytak

képviselket, vagy azért, mivel ez a vidék az alatt az egész id -alatt a

viz szine fölött állott, vagy, a mi hihetbb, mivel az egyik, vagy a

másik korszak itteni képzdményei részben újra elpusztultak, részben a
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mélységbe sülyedvén, az ujabbkori lerakodások vastag takarója által elfedve,

hozzáférhet cl lenekké váltak.

Vasmegye rétegsorába ennélfogva a devonra mindjárt a neogén-képlet

három tagban következik.

Neogén-kor. A most Látható viszonyokból Ítélve, úgy látszik, hogy mind az Alpok
és Kárpátok hegyrendszerének, mind a magyar alföld medenezéjenek alap-

vonásai már a harmadkor közepe eltt kezdettek némileg a talaj dombor-
zatában ellépni; ez idben tehát az Alpok középvonulata már az említeti

két ágra szakadt és így a gráczi öböl alaprajza már megvolt.

E szerint a neogénkor kezdetével Vasmegye területe egy tágas tengeri

("illinek része vala, melyben talán egyes kis szigetek, a mai kszegi hegység
csúcsai és elfokok, mint a borostyánki hegyek, az egyetemes viztükröl

megszakították. Számos folyó és patak rohanhatott le a magas parti hegyek-
rl ; a sebes vizek magukkal ragadták a palahegyek törmelékét, melynek
gurított és koptatott darabjai a sekély partviz alá sülyedvén, csakhamar
hatalmas eonglomerat-padokat képeztek. így keletkezett az a képlet, melyei

most mint a megye neogén-képlétének legalsó tagjai ismerünk. Hogy ez nyil-

ván partképzdmény és rohamos hegypatakok mve, bizonyítja a görgetegek

tetemes nagysága, az állatmáradványok teljes hiánya és a finomabb anyagú
rétegekben itt-ott betelepedett vékony barnaszénrétegek és növényfoszlányok,

csekély maradékai a partszélek csendesebb helyein tenyészetl ^egetácziónak.

iföngfóinerát Ez a képlet, melyet dr. Hoffmann sinnersdorfi konglom&rálnak nevez, a megye
területén Sinnersdorftól Kirchschlagig nyomozható, mindenütt közvetlenül

az alaphegységre rátelepedve. A szerves maradékok hiánya mellett annak

bizonyítékát, hogy ez a lerakodás a Deogénkorba, még pedig annak els
szakaszába, a mediterránba tartozik, dr. Hoffmann a települési viszonyokra

alapítja, ahogy azok messze Sopronmegyében jelentkeznek.

Ebben a korszakban a gráczi öböl vize összefüggésben volt azzal a

nagy dél-európai tengerrel, melynek maradéka a mai Földközi tenger és

melynek állatvilága egyenes eldje az utóbbiban jelenleg él faunának.
Feisö mediterrán \ konglomerát képzdés után csendesebb üledéki folyamatok köveikez-

retegek. l

tek és azon rétegek képzdtek, melyekel fels mediterrán-névvel jelölünk.

Ez a képlet ma már csak csekély kiterjedésben látható Pinkaf és

SchreibersÜorf tájékán ; homokos, agyagos rétegeiben némely jelleges medi-

terrán kövületet találunk, nevezetesen helyenkint, a mediterrán tengerben

annyira honos, Lithothamnium nev mészalgák, valóságos mészkpadokai
képeznek; Schreibersclorf mellett azonkívül egy, még nem régen kiaknázol!

széntelepet is tartalmaz.

Az idk folyamában a nagy kontinentális ingadozások változást idéz-

tek el vidékünk földrajzi viszonyaiban is ; a délkeleti alpesi ág kifejldése

folytán a déli tengerrel való összefüggés megsznt, és a gráczi öböl mal-

most az éjszakra és keletre terjed tengerek részéi képezte. A természeti

viszonyok változtatásával a tengeri állatvilág is tetemes átalakulást szen-

vedett: sok állatfaj kipusztult, mások egészen módosultak, és a keleti ten-

gerbl, melynek vize csekélyebb sótartalommal bírt, uj fajok vándoroltak

be. Beállott tehát a kor, melynek lerakodásait, földrajzi elterjedésül? szerint,

Szármái emelet. szármát emeletnek nevezzük.

A mint azeltt a mediterrán, úgy most a szármát tenger vizei kétség-

kívül a megye egész területéi elborították, némely alacsony palasziget

kivételével; lerakodmányai a megelz kor ülledékeí fölé telepedtek, egy-

séges takarót képezvén a tenger fenekén. Mai nap azonban ezen szármát
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képlet rétegei aránylag csak csekély kiterjedésben lépnek a külszinre, és

pedig csupán a régi partok és szigetek közelében. Egyik feltárása a megye
éjszaki vidékén látható Kroisbachtól kezdve Pinkafon és Máriafalván át

Lékáig és Pörgelinig. E vonluatnak csekély félbeszakítása Grodnó és Vágod

között bizonyosan csak a késbbi denudáezió eredménye, és így nem ké-

telkedhetünk, hogy a kszeg-tarcsai hegység és a szárazföld között akkor

is még keskeny tengerszoros volt. A tárcsái palasziget déli szélén is, Dru-

molytól Bandolyig, találjak a szármát kornak közvetlenül a palára rá tele-

pedéit rétegeit. Végre a megye déli részében, Tót-Szt.-Györgynél, az ottani

devonképlet szomszédságában a szármátkor szintén hagyott nyomokat.

Mindezen elfordulások nagyobbára laza anyagú agyag- és homok-
rétegekbl állnak ; vannak azonban benne kemény mészkpadok is, melyek

rendesen a szármát kövületeknek gazdag leihelyei; ilyeneket találunk Tót-

Szt.-György, Szottina és Kelcz táján. Használható és tényleg mvelés alá

fogott barnaszén-telepeket tartalmaz ez a képlet Máriafalva és Pubendorf

vidékein. A szármát rétegek, eltekintve néhány helyi zavargásoktól, min-

denütt még vízszintes helyzetben vannak, csak ott, hol közvetlenül az alap-

hegységen nyugosznak, van a rétegeknek csekély lejtjük a medencze

belseje felé.

A vasmegijei szármát-képlet faunája meglehets gazdag, haltár a kövület

lelhelyek aránylag ritkák. A Tót-Szt.-György vidékbeli mészkben Gizek

már 1860-ban több mint állatfajt különböztetett meg, késbb pedig dr.

Hoffmann az északi területen, Willersdorf és Máriafalva között, még szép

növénylenyomatokat is fedezett fel.

A lassú kontinentális emelkedés, mely nálunk az egész neogén kor-

szakot jellemzi, végre a magyar medenczének és a gráczi öbölnek szabad

összefüggését a tengerrel végkép szakította : nagy beltenger keletkezett,

melyet a beöml folyók víztömegei lassankint édes vízi tóvá változtattak.

Ezen új átalakulás, mely természetesen ismét a vízi állatvilág gyökeres

változását vonla maya után, egy új földtani képlet keletkezésében nyeri

kifejezését. A legjellemzbb kagylónemétl a neogén e harmadik emelete a

Gongeria-képlet nevét nyerte. Kissé tágasabb értelemben, azaz hozzá- Congeria-képiet

számítom a közvetlen reá következ rétegekel is, a magyar geológusok

czélszernek találták, az egész képletre új nevet, t. i. a pannóniai képlet

nevet alkalmazni. Ily értelemben a pannóniai emelethez számítjuk mindazon Pannon képlet.

agyagos, homokos és kavicsos lerakodmányokat, melyek úgy a mediterrán,

mint e szármái rétegeket elfedve a megye legnagyobb részélten, kivált a

nyugati felében, a mai napi altalajt képezik és oly vidékeken is, hol a

késbbi kor hordaléka bevágásokban mindenütt eltnnek. E képlet alsó

része mindenütt a sekély édesvízi (talán még kissé sótartalmú) tóban való

lerakodás jellegét viseli; ebben a képlékeny agyag és a finom homok

uralkodik és sok helyen a mocsári növényzet maradványai, mint csekély

vastagságú lignittelepek mutatkoznak. A magasabb rétegek már inkáid) a

sebesebb mozgásban lev víz hátasát mutatják : durvább homok- és kavics-

lerakodások, a folyóvízi lerakodásokai jellemz minséggel, arról tanúskod-

nak, hogy a tóból lassankint szárazföld lett, melyei számos folyó szelt át. A
dolgok ezen állapota fokozatos átmenetet képez a negyedik korszakba, 1. i.

a diluvium idejébe. De midn erre áttérnek, szükséges még a pannon-

emelel érdekes állatvilágára, nemkülönben ezen kor vulkáni tüneményeire

egy pillantásl vetnünk. Az alsórend állatvilág maradékai! e rétegekben

eléu' ritkán, alig három-négy helyen sikerüli találni. Stegersbach, Vörösvár,
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Dramoly és még egy-két pont kagyló- és csigahéjakat szolgáltattak, melyek

között a congeria- és cardium-fajok a leggyakoriabbak. Ha ezen állat-

maradványok, e képlet felismerésére jó szolgálatot tettek, nagyobb és álta-

lánosabb érdeket költöttek azon nagy emls állatok csontmaradékai, melyek

a hatvanas évek elején Baltaváron fedeztettek fel.

Egy régen kiveszett állatvilág, melyben mégis a mai fajok seire is-

merünk, tárul fel itt elttünk és ha ezen nyomok segítségével képzeletünk

vissza akarja varázsolni e vidék harmadkori lakóit, benépesítheti az édesvízi

tó mocsáros partjait a Dinotheríum és Rhinoceros lomha alakjaival, a

ligeteket legel Antilopokkal és Hipparionokkal, az örökzöld tölgy és

kámforfa erdket turkáló vaddisznókkal ; megmutatja nekünk e békés állatok

A KEMENESALJA ÉS A SÁG-HEGY.

rettenetes ellenségét is, a Machairodus cultridens nev hatalmas ragadozót

és a Hyaena hypparionum üvölt falkáit. Mert mindezen állatfajok csont-

töredékeit tartalmazza a baltavári agyagtelep, mely e lelet következtében oly

fontosságra és hírnévre tett szert, mint kortársai, a görögországi Pikerni és

a német Eppelsheim miocén lelhelyei.

A neogénkornak ezen utolsó szaka még azért is felette nevezetes

meg}^énk geológiájára nézve, hogy a vulkáni er, mely mindeddig e vidéken

még nem nyilvánult, a congéría-agyag lerakodása után rögtön fölelevenedett

és számos ponton nagyszer kitörésekben nyilvánulván, új domb és hegy-

alakokat hozott létre,

vulkáni sietek. Vasmegye két gyönyör és érdekes vulkáni terület között fekszik

:

keleten a déli Bakony, nyugaton pedig a gleichenbergi vidék bazalthegyei

tekintenek át a megye határán és mind a két területnek elrsei ezen

határokon belül oly számosak és oly közel lépnek egymáshoz, hogy való-

ságos kapcsolatot létesítenek e két egykorú vulkáni központ között.
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A délbakonyi területhez tartozik mindenekeltt a Nagy-Somlyó méltó
párja, a szabályos alakú Ságh-hegy, melynek váralakú nagy basáit (anamesit-)
tömege durvaszem dolerit-ereket tartalmaz, míg túfa-koszorujának egy része
az északi lejtn még látható ; ettl délre a Kis-Somhjó magaslik ki, csinos
bazalt kúppal és tökéletes túfa-koszorújával ; nyugatra pedig Miske és Sitke
között ugyanilyen tufának gyönyör képzdménye van, t. i. egy szabály-
szerm gyralakú dombsáncz, mely, habár a belsejét kitölt Vizet már
mesterségesen lecsapolták, egész szerkezetében h hasonmása a Róma vidéki
és az eifeli híres vulkáni kerek tavaknak. Ide tartoznak még egyéb túfa-
képzdmények, úgymint a Herczeghegy Sitkénél és egy szintén gyralakú,
de alacsony túfadomb Magas inal, stb.

Azon számos kisebb-nagyobb túfa-képzdmények közül, melyek, minta
gleichenbergi bazaltterület széls tagjai, Vasmegye délnyugati részét díszítik,

csak hármat akarunk névszerint felsorolni : Dobránál egy igen érdekes kis
bazalt-tuskó mutatkozik, melyet a túfarétegek, mint egy felhajtott gallér,

fognak körül, a tufában pedig nemcsak szép Olivin-bombák, hanem nagy
szármát agyagrögök is foglaltatnak. Tobajnál van egy kis túfadomb, mely-
nek kzete igen szép olivin- és még érdekesebb amphibolbombákat, de
azonkívül még az áttört kzetrétegeknek mindenféle példányait, u. m.
gneiszt, choritpalát, devon mészkövet és egyéb töredékeket tartalmaz. A
harmadik nevezetesség a német-ujvári meredek várdomb, mely lapos tete-

jével és mindenfell a közepe leié hajló túfárétegeivel az ismeretes Riegers-
burg és Karpfenstein érdekes vulkáni képzdményeihez hasonlít.

Mindezen vulkáni képzdmények egy és ugyanazon rövid idszakban
keletkeztek, t. i. a eongeria-agyag lerakodása után. A mint ezután a nagy
víztükör, mely fölé a nagyobb vulkáni hegyek csúcsai kimagaslottak, vég-
kép eltnt, a vulkáni mködés is megsznt. Vidékünkön ekkor indult meg
a folyóvizek nagyobbszerü munkája, A terület általános lejtése keletnek
lévén, a stájerországi magaslatokról jöv számtalan folyó és patak kezdte
a megye nyugati részét átszelni és a laza talajú vidéket szeszélyes domb-
hullámokká kifaragni. Kelet felé a patakok mindinkább folyókká egyesülvén,
lassúbb folyásukban az elragadott törmelék, kavics és homok fokonként
ismét lerakódott, minek folytán a vizek, maguk töltvén be a medrüket
szünet nélkül, hol erre, hol arra tértek el, fleg pedig, a jobb partok ersebb
megtámadása következtében, délre és keletre mozdultak. Így magyarázható
meg a folyóvízi ülledéknek széles elterjedése és a homok-, kavics- és agyag-
nak sajátszer eloszlása megyénk keleti részében.

E lerakodási folyamatok alatt bekövetkezett már azon gyökeres vál-

tozás, mely a földtani idszámításban a harmadkor befejezését és a negyed-

kor, vagyis az u. n. diluvium kezdetét jelöli. Vasmegyében az átmenet oly Diluvium.

fokozatos volt, azaz a lerakodás viszonyaiban oly csekély lehetett a vál-

tozás, hogy az idhatár nem nyert világos kifejezést az ülledékek min-
ségében. Mindamellett az Elephas primigenius, a híres Mammuth csont-

maradékai, melyek néhány évvel ezeltt Bej ez falunál oly helyzetben talál-

tattak, hogy az emiitett kavicsos folyólerakodásokból való származásuk
kétséget sem szenvedhet, bizonyítják, hogy ezen képlet, legalább nagy
részben, a diluvium-korszak szülöttje.

A diluvium egyik legjellegesebb képlete a lösz, melynek nagy eltér- lösz.

jedése hazánk területén a mezei gazdaság oly fontos tényezje, Vasmegyének
keleti részében csak egyes foltokban mutatkozik a folyólerakodmányokra

rátelepedve.

Ha helyes Richthofen lösz-elmélete, mely szerint ez a hnom anyagú
képlet tisztán szárazföldi lerakodás, azaz a szél és esvíz hordta porfelhal-

mozása, akkor fel kell tennünk, hogy a folytonos emelkedés és egyéb

geológiai okok következtében a megyének eddig még álló és folyóvizekben

bvelked vidéke fokonkint száraz éghajlatú sivataggá vált, mint most

még az ázsiai felföld roppant területén találunk.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvánnegyc. OÖ
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És ezzel elértük azt a korszakot, melybl a tudományos kutatás az

emberi nem létezésének legrégibb bizonyítékait nyerte. Az évezredek bosszú
sora vonult még el megyénk fölött, míg a diluvialknr sivataggá, azzá a

szép termékeny országgá vált, melyet ma hazánknak nevezünk és míg az

skor vad mammuth vadászó csapatjaiból a mai polgárosodott nemzedék
fejldött, itt azonban a geológia feladatának határán állván, a régészetnek
és a történelemnek engedjük át a tért.



VASVARMEGYE ÁLLATVILÁGA.

'agyahomszág dunántúli része, kivált a szomszéd osztrák orszá-

gokkal határos megyék, állattani tekintetben majdnem egészen

ismeretlenek. Az igaz, hogy akad itt ott egy lelkes természet-

búvár, a ki vidékének állatvilágából egy kis kört behatóbb

tanulmány tárgyává tesz s adataival gazdagítja ismereteinket,

de viszonyítva ahhoz a nagy anyaghoz, a mely még feltárat-

lanul hever, ez elenyészen csekély. S ezt a csekélységet leginkább akkor

érezzük, a mikor arról van szó, hogy h képét adjuk egy olyan vidéknek,

mely told- és vízrajzi íékvésénél, domborzati viszonyainál fogva az ország

legérdekesebb tájaihoz tartozik.

Néhány szórványos adaton kívül alig tudjuk, hogy Vasvármegyében
mi él. Pedig egyrészt a szomszédos havasok elágazásaiban, a borostyánki,

a német-ujvári és dobrai hegységekben, másrászt a Kába folyó völgyében

bizonyára olyan változatos és gazdag állatvilággal találkoznánk, a minvel
kevés vármegyénk bir.

Sajnos azonban, hogy ilyen tennészetbúvárunk csak kevés van. 8 így,

midn Vasvármegye állatvilágának képét akarom adni, eleve is ki kell jelen-

tenem, hogy e kép hiányos. Magam Vasvármegye vidékét jól ismerem; egyes

vidékein magam is gyjtöttem s igy ismerem annak gazdag állatvilágát is.

Ezenkívül becses adatokat nyújt Kunc Adolf dr. 1880-ban Szombathely

állatvilágáról, továbbá Chernél Kálmán.

EMLSÖK.

A fontosabb emlsök, Kunc Adolf 1 szerint, a domesztikáH állatok kivé-

telével, a következk :

Vespertilio noctula, auritus, pipistrellus, murinus.
Erinaceus europaeus, Sorex t'odiens, Crossopus araneus, Talpa curopaea.
Sciurus vulgáris. Spermophüus citillus. Myoxus g'lis, Mus musculus, agrárius, sylva-

ticus, decumanus, Arvicola arvalis, Lopus timidua Cricetus i'rumentarius-

Meles taxus, Mustella putorius, vulgáris, herininea, foina, Lutra vulgáris, Canis
vulpes, Felis cattus.

Cervus capreolus, Cervus elaphus, Sus sorol' a

Emlsök.

is volt.

1 Szombathely monographiája. Szombathely 1880. p. 18.
2 A hörcsögöt Kuno nem emhti, magam 1897-ben több helyen láttam. Kártékony

Kunc i. h. nem említi, ;i mennyiben Szombathely közelében nincs is.
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MADARAK.

Vasvármegye madárvilágának él alakjait és fajait vizsgálva, helyi
faunánkban valami rendkívülien érdekes vonást nem találunk, hanem azl

a képet, mely a palearktikus régió középeurópai részét jellemzi.
Ha az eddig megyénkben észlelt madárfajokat szembeállítjuk a Magyar-

ország avifaunájában szereplkkel, ilyen arány kerül ki

:

Vasmegyében : Magyarországban :

I. rend bukók 5 faj, 9 faj.

II. „ hosszúszárnyuak . 5 .. 21
III. ., úszók 1 .. 5 ..

IV. „ fogazottcsrüek . . 15 .. 31
V. „ futók 26 ,. 53
VI. ,. lábalók 8 „ 13
VII. .. turbékolok . . . . 3 ,. 4 ,.

VIII. .. kaparok . . . . 6 .. 7 ..

IX. „ ragadozók .... 35 .. 47 ..

X. ., kúszók 9 ,. 10 "„

XI. „ üldögélk .... 4 „ 4
XII. .. repkedök . . . . 2 .. 3
XIH. .. éneklk 9.'!

. 125 "„

~
212 faj. 327l"aj~

Azt látjuk tehát, hogy az országos madárfauna fajai nálunk mintegy
2
/ :i részben szerepelnek ; legkevésbbé a vizi, mocsári és futómadarak rendje
van képviselve.

A vizi madarak elfordulásait illetleg a Rábának és vidékének jut a
fszerep. Azeltt a Marczal szabálytalan folyása, kiöntései, mocsárvidéke
vonzották ide e madárfajokat, nem csak költözködéskor, hanem állandó
fészkelésre. A Marczalmenti vízi vadászatok híresek voltak, faj és egyed
szerint is számos madár élt a pozsványság vadon, kultúrát nem ér biro-
dalmában. Ma ennek csak emléke él, mert a szabályozás, csatornázás meg-
fékezte a vadvizet, a mocsár, láp eltnt, kiszáradt s a nádasok helyén televény
földet túr fel az ekevas.

A megyében nagyobb állóvíz, tóság nincsen, csak apró pocsolyák, víz-
állások. Legjelentékenyebb ezek közt a sokszor 30 holdnál is terjedelmesebb
Jömördi tó.'' A tóvidék hiánya, a mocsarak elapadása okozza, hogy azok a

vizi és mocsári madarak, melyek jegyzékünkben elkerülnek, nagyrészt mind
csak vonulásközben fordultak meg nálunk, mig e rendekbl itt fészkel, sza-
porító fajok csak kis számban akadnak.

Leginkább jellemz Vasvármegyében az énekl madarak rendje, a kaparok,
kúszók, üldögélk, repkedök rendje s a ragadozók némely nemei. Egyedekben
legszámosabbak a galambok, foglyok, gébicsek, sármányok, szürkevarjak,
czinkék, pacsirták, stb. Kszeg vidékén a legjellemzbb madárfajok: a kerti

vörösfark (Ruticilla phoenicuros), zöld csicsörke (Serinus), sordély (Embe-
riza calandra), vasgáborján (Lanius collurio), nyaktekercs (Jynx).

Mieltt a megye madárfaunájának jegyzékét adnám, elre kívánom még
bocsájtani, hogy ez enumeráczió els a maga nemében s azért természet-
szerleg fogyatékos és hiányos, már csak azért is, mert nem készült egye-
nesen erre szentelt kutatások alapján, hanem ugy, a mint e sorok írója az
adatokat esetleg kapta és gyjtötte. Vasvármegyében az ornitológia külön-
ben is most kezd csak fejldésnek indulni s a kutatás e téren mindeddig
csak azokra a lépésekre szorítkozott, melyeket e czikk írójának boldogult
atyja, Chernél Kálmán s majd, az példáját követve, maga is, megtettek.

Azonban annak daczára, hogy az ujabb ornitológiai mozgalmak nálunk
csak pár éve fakadtak, már is nevezetes eredményeket mutatnak föl, melyek
nem is szorosan a megyei madártant, hanem az egész palaearktikus régió

madárvilágát érintik.
Ezt az eredményt a gyjtemények keletkezése tanúsítja. így Léhán, a régi várban

találjuk Huszty Ödön berezegi titkár gazdag madár-gyjteményét, mely igen jól (Hodek

által) preparált példányokban szinte egész Magyarország madárfaunáját felöleli s igen

gazdag Vas-, Sopronmegye madárfajainak bizonyító példányaiban. Számos ritkaságai kö-

zött kett van, a Pteroclurus exustus ganga-tyuk — mely az egyedüli Európában elejteti

s meglev példány (lövetett 1863. aug. havában Szárnyban, Sopronin.j, nemkülönben a/.

Ardea bubukus — mezei gém — mely csak néhány példányban került eddig hazánkban
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puskavégre, de egvébb honi gyjteményeinkbl hiányzik. A lékai £ darab Temes-Kubinban

lövetett 1885. jun. 3-án. Huszty gyjteménye az ország legszebb, legértékesebb magáu-

madárgyjteményei közé tartozik s közel 1000 darabot számlál.

Tisztán tudományos brgyjtemény Kszegen a palaearktikus madárfajokból s fleg

honi példányokból, az e czik írójának tulajdonában lev, mely 1400 darabot tesz s a fajok

klimatikus változásait nagyobb sorozatokban világítja meg.

Almássy György madárgyjteménye hasonló irányzat alapján növekszik, mint ez, és

részben Borostyánk várában van ; körülbelül szintén 1000 darabnál többet Ölel föl.

Magángyjteménye van még Molnár Lajosnak Molna-Szecsödön és pedig minden világ-

rész fajai közül.

Úgy , mint Stettner Markó (Fels-Lövn) is közremködnek a madártan gyara-

pításában.

A jegyzékben használt rendszer, kevés változtatással, Reichenow által

szerkesztett, a latin nevek pedig- a II. nemzetközi ornit. kongresszus által

elfogadott szabályok betartásával vannak alkalmazva, vagyis a prioritás elve
szerint.

/. rend. Urinatores. — Bukólc.

1. Urinator arcticus L. Sarki búvár. Rendkívüli átvonuló. 1870. decz. 14-én Üveghután
(Huszty Ödön lékai gyjteménye), egy másik példány Vörösváron, egy harmadik Egyházas-
Szecsdön lövetett.

2. Uritmtor septentr ionalis L. Északi búvár. 1894-ben Molna-Szecsdnél (a Rábán).
3. Colymbus eristatus L. Nagy vöcsök. Ritka, esetleg költ. Molna-Szecsdnél a

Csömösz patakon 1892. márczius 27-én.

4. Colymbus nigricollis Brehm. Feketenyakú vöcsök. Ritka. A tömördi tóban fészkelve
találtam.

5. Colymbus fluviatilis Tunst. Kis vöcsök. Kiöntéseken, ereken, tócsákon itt-ott fészkel,
költözködéskor gyakoribb. 1893. szeptember 20-án Egyházas-Hollóson J lövetett.

II. rend. Longipennes. — Hosszúszárnyúak.

6. Larus fuscus L. Heringsirály. Egy izben, 1893. márcziusában, a molna-szecsdi
lápos mezn lövetett. Igen ritka vendég.

7. Larus ridibundus L. Kaczagó sirály. Költözködéskor többször. Láttam a Gyöngyös-
nél, tömördi tónál, a Rábánál

8. Sterna hirundo L. Küszvágó halászcsér. Átvonuló, a Rábánál többször.
9. Sterna rninuta L. Kis halászcsér. Vonulás közben a Rábánál. 1894. augusztus 11-én

Molna-Szecsdön lövetett.

10. Hydrochelidon nigra L. Kormosczerkó. Átvonuláskor néha. Rába-Kövesden 1895.

év tavaszán lövetett.

III. rend. Steganopodes. — Úszók.

11. Phalacrocorax carbo L. Kárakatna. 1880-ban a rohonczi réteken lövetett.

IV. rend. Lammellirostres. — Fogazottcsörüek.

12. Mergus merganser L. Nagy búvárkacsa. 188 J
. szén Kis-Czell vidékérl kap-

tam egy J-t; 1895. február 12-én Hidas-Hollósnál lövetett £. A jégment Rábán télen

néha elfordul.
13. Cygnus olor Gm. Hattyú. 1892. deczember 21-én Molna-Szecsdnél a Rábán.
14. Fuligula fuligula L. Búbosrécze. 1894. április 11-én J és J Molna-Szecsdnél

lövetett,

15. Fuligula farina L. Vörösfejü récze, barátrécze. Átvonuló. Kszegen 1887-ben löve-
tett ; a Rábánál is többször.

1G. Fuligula nyroca Güld. Czigányrécze. Gyakoribb, fészkel is.

17. Fuligula clangula L. Kerczerécze. Kés szszel és kora tavaszszal. Molna-Szecs-
dön a Rábán lövetett 1894. márczius 17-én J és J

.

18. Anas boschas L. Oregrécze, tkerécze. Gyakori, fleg a Rábánál, de egyéb mocsa-
ras tájon is. Télen a jégment patakokon. Legközönségesebb az itt költ réczék között.

19. Anas strepera L. Kenderniagos récze. Ritka átvonuló.
20. Anas penelope L. Fütyöl récze. Ritka átvonuló. Láttam Kszegen s a tömördi

tóban.

21. Anas qwrquedula L. Böjti récze. Gyakori itt-ott költ is, igy a Marczal mellékén,
tömördi tóban.

22. Anas crecca L. Csörg récze. Átvonulásközben gyakori.
23. Spatula clypeata L. Kanalas récze. Ritka átvonuló. A Rábánál ltték.
24. Dafila acuta L. Fáczányfarku récze. Ritka átvonuló. 1894. tavaszán Körmenden

lövetett.
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25. Anser anser L. Nagy vadlúd Átvonuláskor gyakran.
26. Anser segetum Gm. Vetési híd. Kés Sszszel, sokszor télen is és tavaszszal nagy

csapatokban a vetésekre száll.

V. rend. Cursores. — Futók.

27. Charadrius pluvialis L. Sárgapettyes lile. Átvonulás közben, fleg' szszel. Ksze-
gen 1875-ben, Szombathelyen 1888. október 18-án lövetett; utóbbi gyjteményemben van.

28. Charadrius morincllus L. Havasilile. sszel néha a mezkön, kukoriczában. Kör-
menden 1894. május 11-én J lövetett.

29. Charadrius curonicus L. Köz. juhászka. Átvonuláskor gyakrabban a Rábánál s

egyébb alkalmas ; elbbinél költ is.

30. Charadrius hiaticola L. Nagy juhászka. Átvonuló, Kszegen láttam egy izben.
Ritkább, mint elbbi. 1895. május 7-én Molna-Szecsdön lövetett.

31. Vanellus vancllus L. Bébicz. Minden alkalmas területen közönséges költ.
32. Oedicnemus oedismmuH L Ugartyúk. A ..Cseren" egyesek költenek. Kszegen a

GO-as években került egy, mely gyjteményemben van. 1884. novemberben Szombathelyen
lövetett, 1885. ápr. 11-én a Kemenesaljáról kaptam, 1893. augusztus 21 én Hidas-Hollósnál,
1894. októberben Város-Hodásznál is puskavégre jött J drb Rendesen a reznekkel tévesztik
össze.

33. Tringa alpina L. Fekétehasú széki szalonka. Átvonulásban néha a Rába ho-
mokos, kavicsos szigetkéin.

34. Totanus glartola L. Pöttyös czankó, tyütyüke. A Marczal és Rába mentén költöz-
ködéskor különösen többször elkerül : vizenys, iszapos tájakon, tócsáknál is.

35. Totanus ochropus L. Fehórfarkú czankó, molnár-czigány-i'ecske sneff. Közönsége-
sebb elbbinél. Tömörd, Csönge, Kszeg, Sennye, Högyész vidékén láttam és lttem, fleg
vonulásban. Molna-Szecsd, Rába-Hidvég táján is elfordul.

3G. Totanus totanus L. Vöröslábú czankó, fütyül sneff. Vonuláson gyakrabban, mint
fészkel ritkább.

>7. Totanus hypoleucus L. Billeget, trillázó, fehérhasu vizí sneff, tiszaisneff. Kszegen
egy izben a Gyöngyösnél, többször a Rábánál. Költ is itt.

38. Machetes pugnax L. Veszeked-, galléros sneff, pajzsmadár. Atvonulóban néha.
A 70-es években a kszegi alsó réteken egy tojó lövetett.

39. Numenius arcuatus L. N;igy szélkiáltó, póling, grizer. Átvonulásban gyakori,

fleg sszel a Marczal és Rába mentén, mezkön, tarlókon, léteken csapatokban. Kszegen,
Tömördön is többször láttam.

40. Gallinago major (lm. Nagy sárszalonka. Átvonulásban egyesek, régebben több :

fleg a Marczal nedves rétjein.

41. Gallinago gallinago L. Sárszalonka. Átvonuláskor mocsaras helyeken elég gyakori.
42. Gallinago gallinula L. Kis sárszalonka. Átvonulásban, ritkább.

43. Scolopax rustirula L. Erdei szalonka. Egyes párok minden évben fészkelnek itt,

nemcsak hegyi, de láperdkben is Vonulás idején némely évben számos. Az rségben,
Lendva vidékén igen szép eredménynyel vadásszák s fleg sszel néhány száz drb. is löve-

tik, pl. Vörösvárott. Léka ós Kszpg vidékén is, fleg a múlt évtizedekben, igen jó szalon-
ka zó helyek voltak.

44. Grus grus L. Daru. 1892. ápril 25-ón <£, lövetett Molna-Szecsdön; igen ritka

átvonuló.

45. Otis tarda L. Nagy túzok. A „Cseren", rendesen költ. Lövetett a szombathelyi
„nagymezn" is s eg-

y elbágyadt ; télen Lukácsházánál, Kszeg szomszédságában, élve foga-

tott, 1893. decz. 28-án.
J,

Rái>a-Hidvégnél lövetett.

4G. Otis tetrax L. Reznek. Ritka. Néha a ,,Cseren", Tömördön is elfordult. 1862-ben
Kszegen, 1894. júl. 12. £ fiat. Rába-Hidvégen lövetett.

47. Crex crex L. Haris. Rendes, gyakori költ. Nedves években különösen számos.
48. Rallus aquaticus L. Viziquat. Mocsaras helyeken költ. Vonulásban több felé

;

lövetett Kszegen is ; Molna Szecsdön 1895. ápr. 26-án.

49. Ortt/gometra porzana L. Pöttyös vízi csibe. Tócsáknál, mocsaras helyeinken költ.

Vonulásban sok felé, erdkben lév pocsolyáknál is. Tömördön lttem. Kszegen is többször
lövetett.

50. Ortygometra parva Scop. Kis vízi csibe. Mocsaras vidékeinken költ, vonuláskor
más helyeken is, kisebb pocsolváknál, nedves réteken. 1893. augusztus 29. q Molna-Szecs-
dön lövetett, 1895.

51. Gallinula chloropus L. Zöld lábú hóda, vízi tyúk. Tavaknál. A tömördi tóban költve
találtam; Molna-Szecsdnél is költ.

52. Fulica atra L. Szárcsa. Tavakon, holt vízágakon költ. Tömördön. Csöngón fész-

kelve találtam. Vonulás alatt kisebb vízállásokon is.

VI. rend. Gressores. — Lábalók.

53. Ciconia nigra L. Fekete gólya. Atvonulóban. Répcze-Szent-György vidékén a 70-es
évek végén lövetett 1 db., mely kitömve Kszegen van, Kaysrahl Károly ny. erdmester
birtokában. A tömördi tónál is többször mutatkozott Nádasdon a tölgyerd közepén lev
nagyobb mocsárban 1892. ápr. 22-én ^ lövetett.

54. Ciconia ciconia L. Gólya. Néhol, a sik helyeken, közönséges fészkel. Kszegen
csak vonuláskor.
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55. Nycücorax nycticorax L. Vak varjú. Átvonuló, ritka.

56. Botaurus stellaris L Bölömbika. Nádasokban, igy a tömördi tóban láttam.

57. Ardetta minuta L. Kis gém. Vonuláskor több felé, igy Fels-Lövnél, Lékánál
ltték. A Rábánál költ.

58. Ardea cinerea L. Szürke gém. Mocsaras helyeken gyakran elkerül, a Rába vidé-

kén költ is.

59. Ardea purpurea L. Vörös gém. Ritkább. 1885-ben és 1893-ban Fels-Lövön elfordult.
60. Ardea álba L. Lábas kócsag. 1894. aug. 11-én Rumon a Rábánál egy fiatal J

lövetett. Igen ritka.

VII. rend. Gyrantes. — Turbékolok.

61. Columba oenas L. Vadgalamb. Közönséges költ.
62. Columba palumbus L. Örvösgalamb. Gyakori költ.
63. Turtur turtur L. Gerlicze. Igen közönséges.
Aratás után mindezek a galambfajoknagyszámban a repczeföldeken, mezkön.

VIII. rend. Rasores. — Kaparok.

64. Phasianus eolehicus L. Fáczány. Tenyésztve, de elvadulva is számos helyen
elfordul.

65. Perdix perdix L. Fogoly. Igen gyakori. A Kemenesalja, fleg Kis-Czell és Ostfi-

Asszonyfa vidéke, az ország legjobb foglyászó helyei közé tartozik.

66. Cotumix coturnix L Fürj. Közönséges mindenfelé.
67. l'etrao urogallus L. Siketfajd. Még 15—20 év eltt ritkaság volt; ujabban folyton

jobban s jobban szaporodik s terjed Slíria és Alsó-Ausztria fell úgy, hogy a kszegi
hegységben is akad már. Fels-Eör vidékén rendes állomány van s dürgés alatt rendszere-
sen vadásszák. Város-Hodászon, Rohonczon, Lékán, Borostyánkn s a környékbeli hegyi-
és a dombhátakat borító erdkben évenként fészkel annyira, hogy pár év alatt itt is

rendes állományra van kilátás. Lékán dürgésben 1894. évben lövetett az els.
68. Tetrao telrix L. Nyirfajd. Nemes-Csoó határában 1836-ban az u. n. „csoói nyires-

ben" lövetett eay kakas, 1858-b;m Kszegen a „Klausen" erdrészben ismét egy. 1880-ban
Üveghután elejtett példány Huszty gyjteményében Lékán van. Azóta is egyesek mutatkoz-
tak a megye északnyugati hegységeiben és erdterületén, de olyan rendes beterjedés, mint
a siketfajdnál, nem észlelhet e fajnál.

69. Tetrao bonasia sylvestris Brehm. Császármadár. Szintén terjedben és szaporodóban
az északnyugati erdterületen és hegyvidéken. Rohoncz körül, Lékán, rségben több fészek-

alj évenként Kszegen 1883-ban lövetett az „alsó erdben." 1873-ban a czáki nyiresben.
Hámorban 1878, 18a6-ban 1— 1 db, A.-Szénégetnél 1887-ben esett 1 db, melyek a lékai vár
gyjteményében vannak; 1895-bl pedig Bozsokról került egy gyjteményembe.

IX. rend. Raptatores. — Ragadozók.

70. Vultur monachus L. Barna, barát v. csuklyás kesely Léka és Kszeg közt a

60-as években idetévedt példányt egy pásztorfiú botjával vert agyon. Annyira jól volt lakva,

hogy tehetetlenségében nem menekülhetett.
71. Gi/ps fulvus (Grm ) Fakó kesely. Szt.-Eleken 1878. körül lövetett. Ez a példány

a fels-lövi intézet múzeumában van.

72. Circus pygargus L. Hamvas rétihéja. Átvonulóban gyakori. Lttem Kszegen.
73. tircus cyaneus L. Fehér rétihéja. Gyakori fleg átvonulóban.
74. Circus aeriginosus L. Nádi, tavi kánya. Közönséges, mocsárvidékeken ritkán

költ is

75. Astur palunibariu>i L. Galambász héja. Gyakori, sok helyen fészkel.

76. Accipiter nisus L. Verebész v. karvaly. Igen közönséges költmadár.
77. Milvus núlvus L. Villásfarku v. vörös kánya. Ritkább; átvonuláskor esetleg fész-

kelve is. 1895. aug. 21-én Kszegen láttam.

78. Milvus migrans L Barna kánya. Ritka, vonuláskor néha.
79. Pemis apivorus L. Darázs ölyv Átvonuláskor, esetleg fészkel is. Kszegen

1886-ban láttam. 1890. augusztus 21-én Hámorban lövött példány Huszty Ödön lékai

gyjteményében.
80. Pandion haliaetus L Halászsas, ráró. 1870-ben Kszeg mellett a Gyöngyös vizénél

lövetett, mely Lakatos Karolj- gyjteményébe került, Szegedre. 1893. június 9-én J Nádas-
'

don lövetett.

81. Haliaetus albicilla L. Fehérfarku réti sas. Kóborlás közben ritkán elvetdik
megyénkbe.

82 Circaetus gaüicus Gm. Kígyászó sas. A 70-es években a csömötei erdben (Kszeg
és Szombathely közt) egy alig repüls hím lövetett, mely valószínleg a közelben kelt ki. 1

1890. júniusban Üveghután lövött példány Huszty O. gyjteményében.
83. Butío buteo L. Közönséges ölyv, tyúköl kánya Gyakori fészkel.
84. Arehibuteo lagopus Brünn. Gatyás ölyv. Télen át, kés szszel és tavaszszal

gyakori.

1 Lakatos Károly : Magyarország nappali orvmadarai. 73. lap.
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85. Aquila chrysaé'tus fúlom L. Szirti sas. Ritka vendég-. 18G2-ben a kszegi „fels-
erdben" lövetett. (Kszeg jelene és múltja ez. miiben az Aquila melannetm faj hoz'Van véve,
a mi tévedés).

86. Aquila melanaetus L Parlagi, kurtafarkú vagy fehérvállú sas. Lakatos Károly
írja idézett mvében, hogy egy ízben a Kszegtl északkeletre es láperdben fészkét
atlálta. 1885-banDoroszló határában lövetett.

87. Aquila orientalic Cab. Keleti sas. Báró Wildburg kapott az utóbbi években a
megye területén ltt példányt. Ez a ritka sas-faj hazánkból ali<>- pár példány alapján
ismeretes csak.

88. Aquila clanga Pali. Fekete sas. Többször elfordul s ritkább fészkelink közé
tartozik. Léka köri 1895. július havában láttam.

89. Aquila maculata Gm. Békászó sas, rozsdás sas. A rti erdben a 40-es években
lövetett, e példány a kszegi kath. gynin. gyjteményében áll. Többször elkerül a
megyében ; 1891. ápr. 12 Nádasdon lövetett.

90 Aquila pennata Gm. Kis sas. A szombathelyi nagy erdben Lakatos Károly a múlt
évtizedekben fészkelve találta.

91. Falco peregrinus Tunnst. Hegyesszárny v. vándorsólyom. Átvonuláskor többször
elkerül. Lövetett 1898. febr. 11-én 5 Körmendnél; fészkelve is találhtó. Lakatos Károly
1869-bén a kszegi

, .alsó-erdben" két Ízben találta, költve. 1

92. Falco aesalon Tunnst. Kis sólyom. Télen át elég gyakori.
93. Falco subbuteo L. Herjóka, kába sólyom. Közönséges, fészkelve is.

94. Cerchneis cenchris Naum. Fehérkörm vércse. Tömördön a tótól északnak fekv
régi fákból álló községi erdben 8—10 párban fészkel. Aratás után máshol is, mint pl, a
kszegi alsó réteken.

95. Cerchneis tinnunculus L. Vörös vércse. Igen közönséges fészkel.
96. Cerchneis vespertinus L. Kék vércse, vöröslábú vércse 1895. ápr. 21-én £ lövetett

a Rábánál Molna-Szecsdön
97. Bubo bubo L. Buhú. Kámonban 1875-ben lövött példány Huszty Ödön lékai

g'.vj teményében.
98. Asio otus L. Erdei fülesbagoly. Igen közönséges
99. Asio accipitrinus Pali. Nádi bagoly. Átvonuláskor mezkön, nádasokban, füves

irtásokon igen gyakori.
100. Pisorhina scops L. Füleskuvik. Fels-Lövn fészkel; innét két példány gyjte-

ményemben.
101. Syrnium aluco L. Erdei bagoly. Igen közönséges fészkel. Elfordul szürke és

rozsdavörös tollváltozatban.

102. Nyctale tengmalmi (ím. Gatyás kuvik. Egy ízben a kszegi „alsó-erdben 1
' talál

tam egy párt fészkelve.

103. Glaucidium noctuum Retz. Halálmadár. Igen közönséges.
104. Strix flammea L. Gyöngybagoly. Közönséges.

X. rend. Scansores. — Kúszóh.

105. Cuculus canorus L. Kakuk. Közönséges.
106. Iynx torquilla L. Nyakteker. Közönséges fészkel.
107. Dryocopus martius L. Fekete harkály. A fenyves és bükkállománya hegyi erdk-

ben meglehets gyakori fészkel.
108. Dendrocopus major L. Nagy tarka harkály. Közönséges fészkel.
109. Dendrocopus leuconotus Bechst Fehérhát harkály. Velemben a 60-as években

lövetett.

110. Dendrocopus medius L. Közép harkály Meglehets gyakori fészkel.
111. Dendrocopus minor L. Kis harkály. Meglehets gyakori fészkel.
112. Picus canus L. Szürke harkály. Elég gyakori fészkel
113. Picus viridis L. Zöld harkály. Közönséges fészkel.

XI. rend. Insessores. — Üldögélök.

114. Alcedo ispida L. Jégmadár. Egyszer Kszegnél a Gyöngyös partjában fészkelve
találtam. A Rábánál is költ (Molna-Szecsd, Sennye.) Télen gyakrabban látható a folyó-
vizeknél.

115. Merops apiaster L. Gyurgyóka törökfecske. A 60-as években az alsó Rábá-
nál lövetett.

116. Upupa epops L. Babuta. Igen közönséges fészkel.
117. Coracias garrula L. Zöldkánya. Igen közönséges fészkel.

XII. rend. Strisores. — Repkedök.

118. Caprimulgus europaeus L. Lappantyú, áloinfilkó. Közönséges fészkel, vágá-
sokban fleg.

119. Micropus apus L. Vijjogó, fali fecske Régi váraknál számosan fészkel, így
Borostyánkn, Német-Újváron, Lékán, stb.

1 Levélbeli közlés.
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XIII. rend. Oscines. — Éneklk.

120. Clivicola riparia L. Parti fecske. A Rába vidékén, költ is.

121. Hirando rustica L. Füstös fecske. Igen közönséges fészkel. Elfordul a rozsda.

vöröshasu válfaj is: Hirundo rustica pagorum Brehm.
122. Chelidonaria urbica L. Molnár fecske Igen közönséges fészkel.
123. Ampelis garrula L. Selyemfark, csonttollú madár. Bizonyos években télen jelenik

meg. Lövetett Léhán 1894 febr. 15 Q ,£> 1893 jan. 1. Hámorban és jan. 20-án Lékán, látták

Vépen. 1894. decz 8. megkerült, 1893. febr. 17. J Q Molna-Szecsödön is.

124. Muscicapa grisola L Szürke légykapó. Közönséges fészkel.
125. Muscicapa atricapilla L. Feketehátú légykapó. Atvonúlóban gyakori.
126. Muscicapa coliaris Bechst. Örvös légykapó. Gyakori fészkel.
127. Muscicapa parva Bechst. Kis légykapó. Kszegnél a ,,Hétkút"-nál egy-két pár

fészkel. Lékán gyakoribb a ..Pálforrás" fölött elterül bükkerdben. Hallottam Borostyán-
knél is. Gyjteményemben s Kszeg 1893 máj. 7.

; lékai példányok : 1893 aug. 27. 4 db.

(2. J 2 í ) Huszty Ödön gyjteményében.
128. Lanius excubitor L. Nagy szarka gábor. Télen egyesek mutatkoznak ; köztük néha

a keleti válfaj : Lanixs excubitor major is akad.
129. Lanius minor L. Kis szarka gábor. Közönséges fészkel.
130. Lanius senator L Vörösfej gébics. A tömördi tó északi részén fekv, legeltetett

régi lakból álló községi erdben 1894 jun. 22-én találtam fészkét fiatalokkal. Itt azonkívül
még 3—4 párt láttam és lttem is néhány drbot. Svábfalu és Nemes-Csoó, valamint
Paty és Meszlen között szintén láttam e madárfajt. 1894 jun. 9. ^ Hidas-Hollósnál is

lövetett.

131. Lanius collurio L Vasfej gábor, tövisszúró gébics. Igen közönséges fészkel.
132. Corvus cornix L. Szürke varjú. Nálunk a varjúkat kányáknak hívják. Igen közön-

séges fészkel. 1896. szept. elején a fekete fajtát (corone) is lttem Kszegen s azóta is lat-

tant néhányat ; elbbi az els hiteles magyar példány.
133. Corvus frugilegus L. Vetési varjú. Télen nagy csapatokban.
134. Colaeus monedula L. Csóka. Közönséges fészkel.
135. Pica pica L. Szarka Igen közönséges fészkel.
136. Garrulus glandarius L. Szajkó, Mátyás-madár. Igen gyakori fészkel.
137 Nucifraga caryocatactes L. Mogyoró-, vagy fenyvesszajkó. Ritka. 1889 nov. 3

Hámornál Léka vidékén lövetett, 1882. szeptemberben Kszegnél; 1893 ápr. 8-án
J,

a döbör-
hegyi nyíresben, 1895. szept elején Lékánál és Borostyánk vidékén gyakrabban látták.

1896. febr. 6 és 21-én láttam 1— 1 drbot Kszegen a felserdben.
138. Oriolus ariolus L. Sárgarigó. Igen közönséges fészkel.
139. Sturnús vulgáris L. Seregély. Közönséges fészkel, szszel nagy csapatok.
140. Passer domesticus L. Házi veréb. Igen gyakori fészkel.
141. Passer montanus L. Mezei veréb. Igen gyakori fészkel.
142. Coccothraustes coccothraustes L. Megyvágó, magnyitó. Gyakori fészkel.
143. Fringilla montifringilla. L. Fenypinty Télen sokszor nagy számban.
144. Fringilla coelebs L. Pintyke. Közönséges, mindenfelé fészkel.
145. Ligurius chloris L. Zöldike. Közönséges fészkel.
146. Acanthis linaria L. Zsezse, csicsörke. Ritka téli vendég. 1879-ben és 1890. január

6-án láttam Kszeg vidékén 1 — 1 példányt. 1893/4 telén ezernyi csapatokban novembertl
márczius közepéig. Köztük számos Acanthis linaria JioUiölli Brhm. válfaj ; továbbá néhány
Acanthis lwrnemanni exilipe* Cones, mely válfajból eddig csak egy honi példány volt isme-
retes ; nemkülönben 2 drb. Acanthis linari-i rufescens Vieill. Mindezekbl Kszegen gyjtöt-
tem. Ez utolsó évi jelentkezés az egész megyére, st országra kiterjedt. Ic95/t'. telén szin-

tén megjelent, de sokkal kisebb számban.
147. Acanthis cannabina L. Kendericze. Gyakori költ.
148. Chrysomitris spinus L. Csíz. szszel, télen, tavaszszal az éger fákon gyakori.
149. Carduelis elegáns Steph. Tengelicz. Közönséges, mindenfelé költ.
150. Serinus hortulanus Koch. Csicsörke. Igen gyakori költ, Kszeg vidékén fleg

számos.
151 Pyrrhula pyrrhula europea Vieill. Süvölt pirók, gimpli. Télen közönséges ; köz-

tük a Pyrrhula pyrrhula major Brehm északi válfaj is.

152. Loxia curvirostra L. Keresztcsr. Esetleg költ az észak-nyugoti fenyveserdkben,
a hegyek közt ; Lékán többször lövetett 1895 jun. 17 ^ V Molna-Szocsdön.

153. Calcarius nivalis L. Hósármány. Néha télen. Lékán 1893. januárban ; 1894, febr.

7. J f Hidas-Hollóson lövetett.

154. Emberiza calandra L. Sordély. j T , c -
i i-n.« e, i , • ,, T r,- i Igen gyakori fészkelk.

155 Emberiza citrinella L. Sármány, \
° bJ

156. Emberiza schoenicla L. Nádi sármány. Ritkább fészkel ; csakis mocsaras, nádas
helyeken.

157. Anthus campestris L. Parlagi pipiske. Nem éppen gyakori fés/.kel. 1895. május-
ban Kszegnél láttam ; 1895. jun. 11-én J

T
) Molna-Szecsdön, 1895. aug. 6-án Tömördön

lövetett.

158. Anthus triviális L. Erdei pipiske. Elég gj'akori fészkel, fleg az északnyugati
részeken.

159. Anthus pratensis L. Réti pipiske. Átvonulásban nagy csapatokban.
160. Motacilla álba L. Barázda billeget. Igen gyakori fészkel.
161. Motacilla boarula Penn. Hegyi billeget. Ritkább fészkel. Kszegen egy ízben

a vár falában költött. Télen patakok- és folyóknál egyesek, a jégment helyeken.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. oo
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162. Motacilla flava L. Sárga billeget. Fleg a délkeleti részeken gyakori és fészkel is.

163. Alauda eristata L. Búbos pityer v. pacsirta. Igen közönséges fészkel, állandó
madarunk.

164. Alauda arborea L. Erdei pacsirta. Ritkább fészkel, Borostyánknél, Kszegnél.
165. Alauda arvensis L. Mezei pacsirta. Igen közönséges fészkel mindenfelé.
166. Tichodroma muraria L. Hajnalmadár. Néha szszel, tél-el idején. Kszegen L879-

ben a várfalon láttam. Lékán, 1894-ben kés szszel 3 drb lövetett a régi váron.
167. Certhia familiáris L. Közönséges fészkel. Elfordul a Certhia familiáris braehy-

dactyla C. L. Brelnn. válfaj is.

168. Sitta europaea caesia Wolf. Czinke harkály, csuszka. Közönséges költ.
169. Parus major L. Szén-czinke. Igen közönséges költ.
170. Parus ater L Fenyves-czinke. Fenj'ves erdkben közönséges költ.
171. Parus palustris L. Barát-czinke. Ez a fajkör megyénkben két formában fordul

el u. m. : Parus palustris communis Baldenst.. mely inkább a síkságot és dombos helyeket
lakja, azután a Parus palustris montanus Baldenst., mely a kszegi hegység magasabb
pontjain fordul el. Elbbi közönséges, utóbbi ritka s télen, kora tavaszszaí, mutatkozik

172. Parus coeruleus L. Kék czinke. Igen közönséges fészkel.
173. Parus eristatus L. Búbos czinke Fenyves erdinkben gyakori fészkel.
174. Aegithalus caudatus L Hosszúfarkú czinke. Gyakori fészkel. Elfordul az Aegithalus

caudata roseus Blyth. válfaj is.

175. Beniza penduiinus L. Függ czinke, a Rábamelléki ligetekben néhol költ Szom-
bathelynél a „Mézestónál" látták.

176. Troglodytes troglodytes L. Ökörszem. Gyakori fészkel.
177. Accentor modularis L. Szürke begy. Ritkább költ, vonuláson gyakrabban.
178. Sylvia nisoria Bchst. Sárgaszem poszáta. Egyes helyeken "rendes fészkel

;

például Kszegen, Molna-Szecsdön.
179. Sylvia Hortensis Bchst. Kerti poszáta. Nem éppen gyakori ; legtöbb a Kába

ligeteiben, angol keitekben.
180. Sylvia sylvia L. Közönséges poszáta. Igen közönséges fészkel.
181. Sylvia curruca L. Sövénybujó poszáta Igen közönséges költ.
L82. Sylvia atricapilla L. Bánit-, papfülemile. Igen közönséges fészkel.
183. Acrocephalus arundinaeeus L. Nádi rigó. Nádasokban gyakori fészkel Elfordul

az Asrocephálus arundinaeeus minor Ch. h. Brhm válfaj is Molnn-Szecsdön.
184. Acrocephalus streperus Viell. Közönséges nádi poszáta. Mocsaras helyeken, náda-

sokban fészkel. Vonuláskor gyakoribb.
185. Acrocephalus palustris Bchst. Mocsári poszáta. Nedves helyeken, füzes berkekben

fészkel Vonuláskor luezernában, bükkönyben, kenderben.
186. Calamodus schoenobaenus L. Foltos nádi poszáta. Mocsaraknál, közönséges fészkel.

Költözködéskor igen számos a luezerna-, kender- és bükköny-vetésben.
187. Calamodus aquaticus Gm. Csíkos nádi poszáta. Vonuláson néha a bükkönyben,

luczernásban.
188. Locustella fiuviatilis Wolf. Berki pirreg poszáta. Átvonulásban 1894. május hóban

Kszegen láttam A Rábánál költ és a ligetekben. Molna-Szecsdön 1894. június 2-án £ lövetett.
189. Locustella naevia Bold. Réti pirreg poszáta Nedves réteken, esetleg költ Átvonu-

lásban bükkönyben, vetett kukoriczában gyakori.
190. Hypolais hipolais L. Sárga poszáta. Angol kertekben, ligetekben gyakori költ
191. Phylloscopus síbilator Bchst. Zöld füzike. Lombos erdkben, nagyobb kertekben

közönséges költ.
192. Phylloscopus trochilus L. Fitiszmadár. Ligetekben, erdkben, közönséges költ.
193. Ihylloscopus acredula L. Kis füzike. Gyakori költ.
194. Regulus ignicapillus Brhm. Aranyos pipke.. Átvonulóban ritka.
195. Regulus eristatus Viell. Sárga pipke. Átvonulásban gyakori.
196 Turdus torquatus alpestris Brhm. Örvösrigó. Vonuláskor néha a fenyves-rigók

társaságában.
197. Turdus merula L. Fekete rigó. Közönséges fészkel.
198. Turdus pilaris L. Fenyrigó. szszel, télen és tavaszszaí. Az rségben, Kszeg

vidékén nagy mennyiségben fogják lépvesszvel és lószrhurokkal.
199. Turdus viseivorns L. Léprigó. Fleg vonulásban gyakori.
200. Turdus iliacus L Boros rigó Átvonulásban gyakori.
201. Turdus musicus L Húros rigó. Közönséges fészkel.
202. Monticola saxatilis L. Kövi rigó. 1888 máj. 30-án Hámornál Lövetett. Kszegen

1883-ban és 1884-ben a vár árkában álló régi falakban költött, de azóta elmaradt.
203. Cinclus cinclus albicollis Viell. Vizi rigó, búvár rigó. Télen a Gyöngyös pataknál

többször.

204. Saxicola oenanthe L Hantmadár, földi szarka. Közönséges fészkel.
205. Pratincola rubetra L. Kukoriczamadár, vörösfarkú csaláncsúcs. Közönséges fész-

kel. Vonulásban kukoriczákban, kenderföldeken számos.
206. Pratincola rubicola L. Feketetorkú csaláncsúcs. Szlk mentén, közönséges fészkel.
2C7. Ruticilla titis L. Házi vörösfark. Közönséges fészkel, épületekben, fleg a

nyugoti és északi részeken.
208. Buticilla phoenicura L. Kerti vörös fark. Igen gyakori fészkel.
209. Erithacns rubecuhis L. Vörösbegy. Igen gyakori fészkel.
210. Cyanecula cyanecula Wolf. Kékbegy. Vonulásban egy ízben Kszeg vidékén látták.
211. Daulias luscinia L. Fülemile. Igen gyakori költ ligetes helyeken, kertekben stb.
212. Daulias philomela Bchst. Nagy fülemile. Ritka, néhányszor Kszegen, Lékán át-

vonulásban elkerült.
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Testudo graeca.
Tropidonotus natrix, murinus.
Coluber Aesculapii (ílavescens).

Lacerta viridis, muralis. agilis.

Anguis fragilis.

HÜLLK.
Hüllk.

KÉTÉLTEK.

Hyla arborea (viridis), Rana esculenta, temporaria, Pelobates fusous, Bombinator
igneus, Bul'o cinereus, variábilis (viridis).

Salamandra maculata, Triton eristatus, taeniatus.

Kétéltek.

HALAK.

A halaknak alanti jegyzéke tulajdonképen azokat a halakat tartalmazza,
melyeket a Rába folyónak torkolatában Hermán Ottó gyjtött; tehát nem
mondható, hogy ezek szükségképpen Vasvármegyében is elfordulnak. Ezt a

jegyzéket azonban azért vettem föl. hogy kimutassam a Rába folyónak
halgazdagságát. A Rábában van 29 faj, a Dunában 41, a Tiszában 34, a Zagy-
vában 32, a Krösben 29 ; a többi folyónk halfajainak száma ez utóbbi
számon alul marad. Kunc Szombathelyre csak 5 fajt mutat ki. 1

Els helyen áll a 10—15 kilónyi súlyt elér ponty, a csuka, mely a Rábában S— 10

kilóig megn, a harcsa, melynél nem ritka a 60 kilós példány, a baráthal (orsóhal, Züngel),

valamint rokona sügér (vargahal), továbbá a 4- 5 kilót elér lágyuszonyú lapota (lepényhal)

ós a harcsához hasonló pénzetlen menni/hal, mely 1— 2 kilóig megn.
A Rábában legszámosabb a fehérhal, a márna, a nagyfej ponty és a balina (fehér ponty)

A Rábának azon részeiben, melyek holtvizekkel állanak összefüggésben áradás vagy
levezetés következtében, találhatjuk az Ízletes ezompát, melynek apró, sárga pikkelyei nyál-

kás réteggel borítvák, meg a kárászt, melynek Írása majdnem olyan jó, mint a pontyé. E
két lágyuszonyú halfaj a pontyfélékhez számíttatik s 1 —2 kilogrammig megnnek.

A holt vizekbl még átlátogat a Rábába, az úgynevezett pirosszem hal (Rothangel)

piros szemeivel s vérpiros tiszonyaival.

A Rába, mint egészséges folyóvíz, a haltenyésztésre felette alkalmas
folyó volna, ha szabályozva lenne. A halnak természetében van, hogy a

nagy folyókból odamegy vissza ívni, a hol maga is ivatott, mi azonban a

malomgátak miatt nem történhetik meg. Megyénkben igy a haltenvész-

tésre úgyszólván semmi gondot sem fordítanak.

A halak jegyzéke a következ :

Perca íluviatilis, Lucioperca sandra, volgensis, Aspro vulgáris, zingel. Acerina cernua,
sehraitzeri, Lota vulgáris (Kunc), Cyprinus carpio (K.), Carassius vulgáris, Tinca vulgáris
(K.), Barbus íluviatilis (K.), Gobio Íluviatilis (K|, Rhotleus amarus, Abramis Brama, sapa,
Pelecus cultratus, Alburnus lucidus, Aspius íapax, Scardinus erythrophthalmus, Leuciscus
rulillus, Idus melanotus, Squalius dobnia, Chondröstoma nasus. Oobitis fossilis, Esox lucius,
Silurus glanis, Acipenser ruthenus.

Halak.

MOLLUSZKAK.

Hehx pomatia, nemoralis, hortensis, arbustorum, fruticuni, adspersa, incarnata.

Árion hortensis, ater.

Limax agrestis, hortensis, maximus, Bulimus radiatus, Clausilia simihs, bidens. Pupa
trumentum.

Planorbis corneus, Limnaeus stagnalis.

Unió pictorum, Anorlonta cygnea.

Molluszkák.

ROVAROK.
a) Hártyás szárnyúik:
Bombus terrestris, lapidarius, muscorum, agrorum, Xylocapa violacea.

Megachile pyrina, centuncularis. argentata.

Andrena parvula, variabiüs, Eumenes pomiformis.
Vespa vulgáris, crabro, Bembex bidentata, affinis.

Spliex í'era, bicolor. Ammophila campestris Philanth.ua triangulum Tachites obsoletus.

Pompilius viaticus, triviális, 4 punctatus.
Chrysis ignita, integrella, Formica herculeana, rufa, Myrmica rubida.

Ichneumon nigritarsis, fabricator, luctatorius.

Rovarok.

1 Hermann Ottó: A magyar halászat könyve. II. kötet, 1887. 644. 1.
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Cynips folii, Rhodites rosae.

Athalia spiiiarum. Nematus ventricosus, aucupariae, Sirex "igás, spectrum, Cephus
pygmaeus.

b) Lepkék .'

Papilio machaon, podalirius; Pamassius apollo, Aporia crataegi, Pieris brassicae,
rapae, napi.

Colias hyale, chrysolheme, myrmidone.
Tliecla betulae, spini, ilicis, quercus rubi.

Polyomrnatus virgaureae, Thersamon, phlaeas.

Lycaena aegon, adonis, coridori, dorylas, daphnis, admetus, damou, orion, arcas.

Nemeobius lucina.

Apatura iris, ilia, Vanessa prorsa, egea, urticae, L-album, io, antiopa, atalanta, cardui,
Melitaea trivia.

Argynnis aphirape, euphrosyne, latoma, aglaja, niobe, hecate, adippe, paphia.
Erebia medusa, medea, gea. Satyrus ternione dryas (phaedra).

Pararge megaera, Cenonympha iphis, pamphilus.
Spilothyrus alceae (malvarnm).
Hesperia sylvanus, comma. Acherontia atropos. Spliinx convolvuli, ligustri, pinastri,

euphorbiae, elpenor. Srnerinthus tiliae, populi, ocellatus, Pterogon proserpina (oenotherae),

Macroglossa fucil'ormis, bombylií'ormis. Sesia tipuliformis, tabaniformis, Thyris i'enestrella.

Zygaena achilleae, angelicae, filipendulae, Lythosia depressa, Nemeophila plantaginis.

Arctia purpurata, aulica, Spilosoma urticae, mendica.
Hepialus humuli. Cossus ligniperda, Zeuzera pirina.

Psycbe clavellina.

Ocueria dispar, Leucoma salicis, Porthesia chrysorrlioea, Cnethocampa processionea,
Bombyx neustria, trifolii, quercus, rubi.

Lasiocampa pini, tremubfolia (betulifolia), Endromis versicolora, Saturnia piri, spini.

Aglia tau, Har^iya vinula, erminea, Uropus ulmi.

Notodonta ziczac, trimacula var. dodonea, DrynoBia velitaris, Pygera anastnomosis.
Asphalia diluta, ílavicornis.

Clidia geographica, Acronycta aceris, tridens, psi, euphorbiae, runiicis.

Agrotis linogrisea, segetum, triangulum, i'estiva, praecox, occulta.

Mamestra oleracea, genistae. Luperina virens. Hadena porphyrea (satura) ; Dipterygia
scabriuscula (pinastri). Trachea atriplicis.

Plusia triplasia, consona, gamma.
Catocala fraxini, elocata, sponsa. Toxocampa lusoria. Hj^pena rostralis.

Geometra papilionaria.

Acidalia rufaria, Abraxas (Zerene) grossulariata, adustata. Selenia lunaria, Hybernia
aurantiaria. Boarmia ]>unctularia, Lygris prunata. Cidaria ocellata, hastwta.

Asopia farinalis, Botys nubilalis, Crambus pascuellus, Tortrix crataegana, Carpo-
capsa pomonella, Tinea granella, i)ellionella, sarcitella, crinella, Platyptilia (Pterophorus)
üchrodactyla,

c) Legyek:
Hypoderma bovis, Gastrus equi, Sarcophaga carnaria, Musca domestica, vomitoria,

caesar, ludifica. Scatophaga stercoraria, Spilographa cerasi, Anthrax morio, Tabanus bovinus,
Tij>ula pratensis, Culex pipiens, Hypobosca equina, Pulex irritans, canis, i'eUs.

d) Bogarak:
Cicindela campestris, hybrida, littoralis, sylvicola, dilacerata, sinuata.

Elaphrus riparius, Mophron limbatum, Procrustes coriaceus, Carabus morbillosus,

auratus, gemmatus, granulatus, nemoralis, nodulosus, arvensis, Ub-ichi, sylvestris, Rothi,

glabratus.

Calosoma sycophanta, inquisitor, reticulatum, Brachinus crepitans, explodens, Cal-

listus lunatus, Chlaenius agrorum, Calathus cisteloides, Anchomenus marginatus, Omaseus
vulgáris, Abax striola, paralellus, ovális. Molops elatus, terricola. Amara triviális, Zabrus
gibbus, incrassatus, Ophonus obscurus, Harpalus ruficornis, calceatus, serripes, aeneus,
Stenolophus elegáns, meridianus, Trecbus miautus, Bembidium quadrimaculatum, puuctu-
latum, adustum, puaillum, Hydroporus geminus, picipes, Laccophilus minutus, variegatus,

Colymbetes fuscus, notatus, llybius fuliginosus, Agabus maculatus, abreviatus, Dytiscus
latissimus, marginalis, Acilius sulcatus, Gyrinus natator, mergus, Hyrirophilus piceus,

Homalota nigrita, Tachinus rufipes, Staphylinus < aosareus, lutarius, maxillosus, olcns,

similis, tetracarinatus, Philontus aeneus, debilis, tenuis, fulvipes, Xantholinus lineáris,

Oxitelus tetracarimatus, Sil^ma carinata, quadripunctata, atrata, thoracica, laevigata, obscura,
Necro])horus humator, mortuorum, vespillo, vestigator, fossor, Trichopteryx sericans, Pla-

tysoma depressum, Hister corvdnus, quadrimaculatus, inaequalis, unicolor, fimetarius, ster-

corarius, sinuatus, Nitidula aenea, Dermestes lardarius, laniarius, Seminolus gigás, pilula,

Morychus nitens, Lucanus cervus, Dorcus paralellopipedus, Platycerus carabeoides,- Gymno-
pleurus mopsus, Copris lunaris. Onitis íurcifer, Ontophagus tauras, Coenobite, Schreberi,
ovatus, Oniticellus flavipes, pallipes, Aphodius erraticus, fossor, fimetarius, granarius, lim-

l>atus, luridus, Odontaeus armiger, Geoti'upes silvaticus, vernalis, stercorarius, Lethrus
cephalothes, Hoplia farinosa, argentea, Homaloplia ruricola, Polyjjhylla fullo, Anoxia pilosa,

Rhizotrogus assimilis, maculicornis, aequinoctialis, solstitialis, Melolontba vulgáris, Anisoplia
bromicola, Pbyllopertha campestris, Anomala aurát a, oblonga, vitis, Oryctes nasicornis,
Oxythyrea stictica, Cetonia squalida, nirtella, viridis, marmorata, speciosissima, aenea,
metallica, aurata, Gnorimus nobilis, Aomaeodera sp. Oapnodis tenebricosa, Perotis lugubris,
Dicera alni, Ancylocheira rustica, punctata, Calcophora mariana, Anthaxia nitidula, quadri-
punctata, Coroebus elatus, Agrilus viridis, augustulus, biguttatus, Melasis buprestoides,
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Lacon murinus, Corymbites tesselatus, Diacanthus latus, aeneus, Athous niger, vittatus,

rubens, Adrastus pusillus, Synaptus filiformis, Elater sang'uineus, obscurus, hirtus, segotis,

Oardiophorus rufipes, Ers minutus, Lampyris noctiluca, Telephorus lividus, dispar, Mala-
chius aeneus, gehiculatus, pulicarius, bipustulatus, Henicopus hirtus (pilosus), Byturus
fumatus, Clerus mutillarius, formicarius, Ptinus ornatus, fur, Tricliodes apiarius, Apate
capucina, Gnaptor spinimanus, Blaps mortisaga, similis, Opatrum verrucosum (granigerum)

;

Diaperis boleti, Tenebrio molitor, Helops eonvcxus. Ianipes, Cistella fulvipes, Omophlus brevi-

collis, Lissodema 4-pustulatum Notoxus trii'asciatus, Anthicus bumilis, Pyrochroa coccinea.

Mordella fasciata, aculeata, Meloe proscarabaeus, brevicollis, violaceus, Mylabris variábilis,

crocata, Lytta vesicatoria, Epicauta verticalis, Zonitis mutica, Sparedrus testaceus, Oedemera
flavipes, Anoncodes ustulata, Bruchus pisi, ater, Brachytarsus varius, Platyrrhynus lati-

rostris, Anthribus albinus, Apoderus coryli, Attelabus curculionoides, Rhynchites hungaricus,
aeneovirens, betulae, auratus, coeruleocephalus, Apion haematodes, onopordi, pisi, Tani-

mecus palliatus, Sitones inops, Mesagroecus obscurus, Chlorophanus viridis, gibbosus,

gramiiiicola, Polydrusus flavipes, Metallites marginatus, Cleonus marmoratus, sulcirostris,

obliquus, cinereus, alteruans, Alophus trigutatus, Liophloous nubilus, Molytes glabratus,

Phytonomus punctatus, variábilis, Phyllobius pomonae, oblongus, sinuatus, Peritelus leuco-

grammus, Otiorrhynchus mastix, pulverulentus var., periscelis, bisulcatus, planatus, ligustici,

Lixus augustatus, pollinosus, Larinus sturnus, Erirrhinus variegatus, villosulus, festucae,

vorax, Balaninus nucum, turbatus, crux, Tychius tomentosus, sparsutus, quinque punctatus,

Baridius picicornis (abrotani), Crypthorrhyuchus lapathi, Coeliodes subrui'us, Acalles denti-

collis, Ceuthorrhynchus quadridens, sulcicollis, Poophagus sisymbrii, Cionus serophnlariae,

thapsi, Sphaenophorus piceus, Cossonus lineáris, Rbyncolus chloropus, Hylesinus fraxini,

vittatus, Scolytus pruni, rugulosus, Crypturgus pusillus, Bostrychus retusus, typograpbus,
Platypus cilindrus, Spondylis buprestoides, Ergates faber, Prionus coriarius, Cerambyx
heros, miles, cerdo, Rosalia alpina, Aromia moscbata, Callidium clavipes, violaceum, sangui-

neum, rufipes, variabile, Hylotrupea bajulus, Tetropium luridum, Asemum striatum, Crio-

cephalus iusticus, Clytus detritus, íloralis, verbasci, arcuatus, trifasciatus, Dorcadion morio,
l'ulvum, rufipes, lineatum, Scopolii, Morímus tristis, Lamia textor, Monocliammus sartor,

sutor, Acantboderes varius, AstjTnomus aedilis, Liopus nebulosus, Pogonrchaerus pilosus.

Anaesthetis testacea, Saperda populnea, punctata, tremulea, Oboerea oculata, erythroce-

phala, Agapanthia angusticollis, Phytoecia rufimana, virens, Necydalis minor, Rhamnusium
salicis, Rhagium mordax, inquisitor, indagator, Toxotus cursor, meridianus, dispar, Pachyta
6-maculata, coliaris, Strangalia annata, attenuata, nigra, 7-punctata, Anoplodera rufipes.

Grammoptera laevis, Donacia sagittariae, discolor, thalassina, impressa, nigra, Lema merdi-
gera, melanopus, asparagi, Labidostomis tridentata, longimana, Lochmaea longipes, Clythra
quadripunctata, leviuscula, Gynandrophthalma cyanea, Coptoeephala quadrimaculata, Chry-
sopus praeciosus, Cryptocephalus coloratus, lobatus, marginatus, variábilis, quadriguttatus,

bipunctatus, lineatus, Timarcha laevigatus, Lina coliaris, cuprea, populi, tremulae, Ento-
moscelis dorsalis, Gonioctena 6-punctata, rufipes, Gastrophysa polygoni, raphani, Plagiodera
armoraciae, Chrysomela staphylea, senecionis, haemoptera, sanguinolenta, limbata, margi-
nata, l'astuosa, Adimonia tanaceti, rustica, Phyllobrotica quadrimaculata, Luperus circum-
íusus. Haltica ferruginea, oleracea, nernorum, rufipes, Psylliodes affinis, Cassida vibex,

niargaritacea, nebulosa, Triplax rufipes, Adonia mntabilis, Harmónia impustulata, Coccinella

7-punctata, bipunctata, 5-punctata, Calvia 14-punctata, 10-guttata, Halyzia 17-guttata, pro-

pylea, 14-jiunctata, Chilooorus bipustulatus, Coccidula scutellata, Litbophilus connatus,

Endomicbus coccineus.

e) Poloskák

:

Pentatoma rufipes, baccarum, nigricornis, Lygaeus equestri saxatilis, militaris,

familiáris, Pyrrhocoris apterus, Cimex lectularius. Capsus trifasciatus, Hydrometra paludum,
Xepa cinerea, Ranatra lineáris, Naucoris cimicoides, Aphis rosae, Schizoneura lanigera.

í) Riczés szárnyú rovarok:
Myrmeleon formicarius, Chrysopa vulgáris, pera, Panorpla communis, tíialis lustaria,

Phrvganca grandis, Limnophilus rhombicus,
g) Szitakötfélék

:

Agrion virgo, pulla, Libellula quadrimaculata, depressa, Aeschna grandis, Ephemera
vulgata, lactea, longicauda, Perla viridis.

h) Egyenes szárnyúak :

Blattá Germanica, Periplaneta orientális, Forficula auricularis, Gryllus demesticus,
campertris, Oecanthus pellucens, Gryllotalpa vulgáris, Locusta viridissima, Decticus
vorrucivorus.

i) Sertefarkú rovarok:
Lepisma sacharina, Sm.yntb.urus luteus.

ARACHNOIDEA.

Az itt fölsorolt pókok saját gyjtésemet képezik :
Míot.

Chelil'er cancroides, Phalangium opilio.

Leptorchestes berolinensis, Heliopbanus auratus, Epiblemum zebraneum, Marptusa
muscosa, Dendryphantes rudis, nidicolens, Ergane arcuata, Lycosa lugubris, paludicola,

Tarentula trabalis, solitaria, Trochosa terricola, Pisaura mirabilis, Thomisus albús, tigrinus,
I'istins truncatus, Misumena vatia, tricuspidata, Synaema globosum, Xysticus bifasciatus,

laterális, striatipes, Oxyptila praticola, Philodromus dispar, (Julliiiiis. aureolus e1 subsp.
marmoratus Kulc. Tibellus parallelus, Oyclosa conica, Epeira augulata, omoeda, diademata.
marmorca (forma priscipalis), pyramidata, quadrata, cucurbitina, Redii, sclopotaria, patagiata,

adianta, diodia, Méta segmentata, Tetragnatha obtusa, Hyptiotes paraduxus, Dictyna viri-



496 Vasvármegye állatvilága.

dissima, Amaurobius claustrarius, ferox, fenestralis. Theridium lineatum, sisyphium,
formosum, ovatum, Teutana grossa, Asagena phalerata, Drapetisca socialis, Linyphia mon-
tana. triangularis, clathrata. Lepthyphantes leprosus, tennis, Honricae. Erigone dentípalpis,
Brachycentrum olongatum

.

Tegenaria domestica, Clubione holoserica, Agalena labvrinthica, Salticus scenicua (?).

Bdella longicornis, Ixodes ricinus Acarus siro. Sarcoptes scabiei, canis, felis.

Százlábuak. SZÁZLÁBÚAK.

Lithobius forficatus, Geophilus subterraneus, Jiilus sabulosus.

Rákok. RAKOK.

Astacus Iluviatilis. Oniscus rimrarius

Férgek. FÉRGEK.

Lumbricus tcnc-iris, Hirudo officinái is Aulacostomum nigrescens.
Ascaris Lumbriooides, marginata.
Trania solium, plicata.

*9P
T



RÉSZLET A CSÁKÁNYI PARKBÓL.

VASVÁRMEGYE NÖVÉNYGEOGRÁFIAI VISZONYAI

asvármegye, hazánknak egyik nagyobb megyeterülete, nem
olyan terjedelmes és tagozódott ugyan, hogy növényzeti
ismeretébl az általános növénygeográfia részére sok és

nevezetes igazságokat elvonhatnánk ; de részleteit tekintve,

mint három flóra-vidéknek összeszögell tere, továbbá
termhelyeinek és növényformáczióinak változatossága,

végre talajának és sziklafajainak, kivált palás és szer-

pentines hegyeinek sajátszer növényzete annyira kiemeli, hogy nem csak
hazánk növénygeografiájának és flórájának érdemes kiegészítje, hanem
kiváló növényfajai ismertetése és növénygeográfiai különösségei útján a
növénytan tudományában is számottevleg szerepel, botanikai tanulmányra
pedig igen sok növényt szolgáltatott.

Növényzetét tekintve Vasvármegye, a comitatus Castriferrei, jó régen
ismert vármegye. Flórájának egy részét és gombáit már a XVI. században a
kornak botanikus vezércsillagaj Clusius* ismertette, tehát már ezen az úton is

híres forrásmunkákhoz szolgáltatott tetemes anyagól. Itt keletkezett Beythe
István segítségével a Stirpinm nomenclator Pannonieus (1583); itt irta

Beythe András Five's Könyvét (1595.) De Vasvármegye növényzetének ismer-
tetésével késbb se maradt hátra, hazánknak kiváló botanikusai (Kitaibel,
Sadler, Woloszczak, Szenczy Imre, stb.) kutatták és ismertették, végre
kimerít, összefoglaló munka tárja elénk e megye növényzetének ismeretéi.
Waisbecker Antal és Piers Vilmos most is buzgólkodnak a Hóra tovább kutatásán.

1 Rariorum aliquol stírpium por Pannoniam . . observatorum história. Antwerpiae L583
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Terünk nem engedi, hogy Vasmegye növénytani irodalmát is bvebbén
fejtegessük és a specziálisabban érdekldket az összefoglaló munkákra utal-

juk. 1 De hangoztatjuk azt, hogy hazánk növénytani ismerete a megyék,

városok és egyes természetes vidék növényzetének ismertetésébl épül fel.

Az ilyen helyeken specziális nvénygeográfiai esetek, speeziális florisztikai

vagy szisztematikai sajátságok nyilatkoznak meg, melyek más megyék vidé-

kével meghányva-vetve, tüntetik ki az országnak igazi természeti sajátságait.

A megyék, városok vagy vidékek Hérájának külön ismertetése, továbbá azért

is kívánatos, mert czéljára a specziális sajátságokat jobban kikutathatjuk,

bvebben is ismertethetjük, mint a mennyi épen az egész országot ismertet

m keretébe beleférne. Mint az irodalmi nyelv, meg a grammatika szabályain

kívül is vannak majd minden magyar vidéknek nyelvsajátságai, melyeket

külön gyjtenünk szükséges, épp ilyen specziális ismeretet nyújt a hazai

tudománynak, különösen a földrajznak, meg a botanikának, a vidék florisz-

tikai sajátságainak kimerít kipuhatolása.

Vasvármegye flóráját itt az utolsó fszálig nem tárgyalhatjuk, hanem

növényzeti viszonyait a vezérnövények nyomán lehetleg olyan módon ismer-

tetjük, hogy az érdekld megérthesse és a továbbiultatásnak alapul szol-

gálhasson. A jellemz növények legnagyobb részét a maguk helyén meg-

említjük, csak a nem jellemzk vagy közönségesek maradnak említés nélkül

Ismertetjük tehát Vasvármegyét : elbb 1. mint a természetes flóravidék

tagját, 2. termhelyei alapján, 3. sziklanemei alapján, végre 4. a viritás

különösségeire vetünk pillantást.

VASVÁRMEGYE, MINT A TERMÉSZETES ELÚRAVIDÉK TAGJA.

Hamm uó.atag Vasvármegye, épp úgy, mint egész hazánk , a tengerpart kivételével.
ísszeszogeiiese.

általában a k e ] eT j földségnek i kontinens) vagy Európa és Szibéria erds vi-

dékének kis darabja. Ez a nagy növénygeográfiai terület azonban az Atlanti-

Oczeánnak, franczia és angol partjától kezdve, Európán és Ázsián át a

Csendes-Oczeánig, tetemesen tagosodik , természetesebb területein más-más
jellem növényzete, a növényzetnek más-más fizikai életföltétele van, úgy,
hogy a keleti földség erds vidéke külön-külön flóra-vidékre vagy tagra vá-

lik. Yasvármegye e nagy térséghez képest kis terület, de azért növénygeo-
gráfiailag még sem egységes flóra, hanem növényzetének megalakulását és

tagosulását tekintve, a magyar föld három természetszer vidékének, három
természetes flóravidékének tagja, illetleg találkozó helye.

Nagyobb része a nrikumi hegyvidék flórájához tartozik, ezi északkeléirl

tneg a Rába déli folyása mentén a magyarföldi pusztai vegetnczió környezi, végre

a megye déli része az illír flóra-t&ggiü olvad össze.

A hegyes részén havasvidéki vonások, kisebb darabján, a keleti síkon,

meg a szomszéd halomlánczolaton, délkeleti növények, a legdélibb részén

1 Irodalom :

Borbás Vincze Vasvármegye növényföldrajza és flórája (Szombathely, 1887., kiadta

a Vasmegyei gazdasági egyesület. 100 arányúval jutalmazott munka. 1—395 1.

Azóta megjelent a megyérl

:

Waishecker, Uj növénynem hazánkban, Pótfüzetek a Term. Tud. Közlönyhöz, L890.

142- 43. 1. — Kszeg és vidékének edényes növényei. Kszeg, 1891. 1—70. 1. — Néhány
érdekesebb ibolya, Term. Tud Közlöny, 1893.495.1. — Zur Flóra des Eisenburger Comitates.

Oesterr. Bot. Zeitschrift, 1891. évf. '278—79., 298—300 1., 1893. évf. 281— 82.. 317-19.,

354—57., 1895. évf. 109—11., 143—45. 1., 1897. évi'. 4-9. 1. — Ueber die Büschelhaare der

Potentillen u. o. 1892. 263—5. 1.

Márton József, Ujabb adatok Vasvármegve flórájához, Természetrajzi Füzetek XVI .

L893. :í4—39. 1.

Piers V., Nachtrag zu Dr. Vincenz v. Borbás : Geographia atque enumeratío plantarum
Comitatus Castriferrei, Oaterr. Botan. Zeitschrift, 1890 '243—40. 1.

Borbás V., Magyarország növényföldrajza, Pallas Nagy Lexikon, XII. köt. 78—82. 1.

— \y. északi Erigerön Droebachensis Kszegen. Term. Tud, Közi., 1896. évf. 159. 1.
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pedig oly növényfajok uralkodnak, melyeket, mint az illir flórának tagjait,

Horvátország hegyvidékérl ismerünk.
A Vütöm, meg a borostyánki hegység, mint az Alpes óriási hegy- skori befüvese-

rendszerének keleti nyúlványa, a geológia harmadkorának közepe eltt
kezdett kidomborodni s a neogén kor elején, mint sziget és elfok meredt
ki az s víztükörbl. Ezeket a szigethegyeket az anyahegységbl már az

skorban sajátszer flóra kezdte benépesíteni ; olyan flóra alakult rajta, a

melynek maradéka a mai havasaljai vegetáczió. A körülfogó neogén tenger-

ben vízi növényzet élt, a mint pedig a keleti alacsonyabb vidék és völgyei

is végre kiszáradtak, a hegyrl a norikumi növények ereszkedtek le. A
Sághegyen, mint a neogén tenger szigetén, már magyarföldi vagy délkeleti

növények kezdettek megfészkeldni, míg végre a keleti alacsonyabb vidéket,

mint megfelelbb helyet, a délkeleti növények füvesítettek be, a keleti részén

pedig (a Marczal mocsarai), a süppeds földön a tavi vegetácziónak nevezetes
formácziói és fajai maradtak fel, a melyeknek nagy részét a leesapolással

csak napjainkban pusztították el. A megye déli részére a horvát felföldrl

vándoroltak délibb növények.
Vasvármegye vegetácziója tehát nevezetes összetétel és vegyülék. Mint a megye vegetá-

havasvidéki területet a fenyveseknek, a zöld égerfának, a csermely-cziprus-

nak (Myricaria Germanica L.), a hamvasfehér fznek (Salix incana) s több

havasvidéki növénynek az alacsonyabb vidékre való lebocsátkozása, tehát

havasvidéki elemeknek kisebb tengerszinti magasságban való sereges meg-
jelenése, továbbá terjedelmes erikás mezk, néhol sasos vagy kisebb nar-

duszos és arnikás gyepsznyeg, az erdknek tavaszszal feltetsz szemper-
virencziája, a menták, potentillák, rózsák és szedrek fajainak jelentékeny
fajbeli tagosulása, — mint a délkeleti flóra kisebb darabját a cserfa és

szelíd gesztenye-erdk és egynémely pusztai növény, végre a nem nagyon
távol es mediterrán flórából a liliomos mezk (Asphodelus) s néhány déli,

különösen illír növény tüntetik ki.

Vasmegye vegetácziójának középpontja tehát aNóri-havason van, nem
a más hegyrendszerhez tartozó Kárpáton , éghajlatát is java részben az

osztrák és stájer havasok határozzák meg.

A Nóri havasoknak magyar hegyhullámai és keleti rsei 1000 méternyire Havasvidétó vo-

nem emelkednek a tenger színe fölé, st nagyobb része alacsonyabb marad.
Teljes havasi vagy havasaljai flóra tehát a Noricum e hegyfoszlányain már
nem pompázhatik, de a növénytakaróban gyakran még az alacsonyabb
vi déken is nevezetes havasvidéki vonások jelenkeznek. A megye földje,

különösen az alacsonyabb hegyeken, meg a domblánczon jó kavicsos. A Pilis,

Vértes, Bakony, meg a zalai hegyek, továbbá a kis magyar Alföld a
Marczal mocsaraival Vasvármegyét a magyar haza szivétl, a haza dombos
vidékétl és a nagy Alföld rónaságától, tehát azoktól a területektl választ-

ják el, a hol az ország flórája a legeredetibb s ezek az orográfiai gátak a
keleti és délkeleti növények tovább terjedésének útjába állnak.

A hegyek és síkság emelte ezen korlátok, a stájer és osztrák ha-
vasok között a zordonabb klima és a soványabb talaj természetesen sok
melegebbföldi növénynek nincs ínyére ; a havasteti növények nagy része

ellenben, ezen a nem nagyon magas vidéken, élete föltételeit nem kapja
meg, nem sok bír alkalmazkodni itt az uralkodó sajátságos, gyakran éles

ellentétekhez.

A keleti és havasi növények nagy részének híjával, melyek hazánk
flórájának legszebb színét kölcsönzik, a haza közép és délkeleti részének
dombvidékén díszl és Erdély mezségét díszít érdekes és jellemzetes

vegetáczió nélkül, Vasvármegyében, a havasi és délkeleti növényzet közt, külön
vegetáczió támadt, melyben sok a havasaljai elem, kiváló a fenyves, st a
szomszéd flórákból belekerült tarkaság is élénkíti ; de azért Vasvármegye
flórája, általánosságban, nagyon változatosnak nem mondható. De a részle-

tekben Vasvármegye a haza növényföldrajzában és flórájában méltán kitnik
s a magyar flórának már azért is nevezetes kiegészít része, mert a Kárpátok
vegetáczióitól eltér Nóri havasoknak legnagyobb emelkedése s a szubalpin
vegetácziónak legnagyobb terjedelme Vasvármegyében van az országban.

Hogy ennek a vidéknek növényzete nem annyira keveredett, részint a

Magyarország Vármegyéi és Varo-ai Vasvarmegye 67
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A Hóra kevere-

dctlensése.

hvösebb vidéktl, részint a nagyváltozatosságu'.vegetácziót nem tápláló pala-

szikláktól és kavicstól, valamint az emelkedettebb vidéktl ered, a hol sok

mindenféle növény össze-vissza nem hurczolódik, vagy, ha némelyik oda jut

is, a melegebb és hosszabb nyárhoz szokott keletibb vagy délibb polgár nem
bír ott boldogulni.

Vasvármegye flórájának bizonyos fokú szegénysége és keveredeüensége

általában termeszeié e vidéknek s tovább éjszak felé is folytatódik. Woloszczak

a bécsi Zool. Bot. Gesellsch. évkönyvében (1872., 660. 1.) szintén kijelenti,

hogy Alsó- Ausztriának délkeleti palavidékén, a Wechsel alhavast is bele-

számítva, meglehets kevés a növényfajok száma. A mit továbbá az 187o.

évf. 540. 1. kiemel, hogy az Anemone nemorosa töméntelen, a Cardamine amara,

PetasiJe* albus, Arabidopsis, Chrysospleniicm és Adoxa, melyek másfelé inkább

helyenként nnek, ott pedig gyakoriak, továbbá, hogy ott némely növény

egészen hiányzik vagy megritkul (Hepatica, Primula off.). megyénkre szintén

Kli.SZLET A G\EPU-FUZESI PAKKBÓL.

jellemz. Dél felé jobban megélénkül a vegetáczió, de nem mondhatnók, hogy
ti a Dunán egész Horvátországig vagy akár Zágrábig nagyon változatos

lenne.

Vasvármegye flórájának nem nagy gazdagsága nem abból magyarázandó,
mintha a megye nem lenne pontosan átkutatva, hanem természetes gátakból.

A megyének nagy részét, más-más természet tájait, több ízben bejártam s

a kutatás itt általában maii jár nagyobb nehézségekkel. Az egyik falu

végérl már látjuk a másikat. Sok helyen a hegyen és az erdben is van ház

s így a növények termhelyeit is pontosabban megjelölhetjük.

Míg a ritkább növények vasmegyei termhelyével a haza nyugati flórá-

jának ismerete meglehetsen kiegészül, más részrl jellemz növényein

kívül a közönségesek elterjedésében is sok tanulságos példát látunk :

melyik Í11 ritka, vagy melyik közönséges nem juthat el ide valami természetes

ok következtében. Á közönségesebb fajok is a nóri klíma alatt, majd szinök

változatossága, majd virágzások idejének különösségei által költik fel az

érdeket. Feltn pl. itt a különben fehér virágú ernysek gyakori piros virága.

A növényfajok nem nagy gazdagságán kívül feltn az is, hogy a fajok

nagy része sereges megjelenésével, masszájával sem imponál. Ez az oka, hogy
a kevesebb számú individiumból sokféle i'ormáczió (szövetkezet) se támadhat.
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Az erdn (az ericetummal) és mocsári formácziókon kívül, melyeket tüze- Formációk.

1< 'sebben leírunk, más formáczió nem sok van.

ilyen a Bromus formácziója Borostyánk mellett;

az egijnyáriak formácziója Gyrvár és Vasvár körül; ezekhez lehet számí-
tani a Jasione formáezióját is, mely helyenként száraz kopár mezkön tömén-
telen számban, csapatosan jelenik meg, ép úgy, mint Vercze- és Belovár-
megyék homokos pusztaságain

;

az Equisetumok csapatja Dömölk sós árkaiban
;

a Stipa capillataé a Ságon ;

a Pieris-é több helyen, gyakran a Calluna-nü
;

az Asphodehis albus a sitkei erdben Calluna-v&] vegyülve, vagy e nélkül,

roppant számmal (mint néhol a Verbascumok), oly csinos szövetkezetben
díszlik, hogy méltán Attica liliomos mezi jutnak emlékezetünkbe.

A VÁRMEGYE FLÓRÁJÁNAK ÖSSZETEV RÉSZEI.

Kelet- és Nyugot-Európa más jellem flórájának találkozó helye, vala- a megyei flóra

zetevo részei
mint a magyar flórának ebbl származó nevezetessége és ritkasága a Duna'
derekának medenczéjében van; ettl Vasvármegye már jó távolra esik, tle
természetes korlátok választják el. A vegetáczió Vasvármegyében határozni tan

nyugatibb szin és jellem, a norikumi növényzet itt az uralkodó. Ez a Flóra
Xorica (flóra subalpina v. praealpina) határozott ellentét a haza közép, déli

és keleti részével s ellenkez viszonyok ós más növénypolgárok különbözte-

tik meg tle.

Azonban a megye halmos, hegyes és sík vidékén, az északi erds és

palás, a déli kavicsos és vízöntözte keleti tagjain a más-más geológiai

formáczió, a tengerszinétl mért magasság, a különböz termhely szerint he-

Lyenkint a vegetáczió is másféle .a megyének mintegy 1650 virágzó növényfaj
alkotta flórája többféle elembl keveredik.

Ilyen fképen a havasvölgyi (5'9°/o) anyugoti (4'96°/ ) északi, keleti (5
-9%)

déli, különösen mediterrán (5'44) és a meghonosodott idegen elemek (0'672%).
Hogy melyik igazán havasvölgyi, nyugoti, északi stb. faj és összetev

elem, meghatározni gyakran bajos vagy alig lehet, mert több, néhol jellemzn
föllép növény földrajzi elterjedése korlátlan és a jó föld másutt is táplálja.

Ugyanaz a faj több természetes flórának is lehet kirovó tagja, bizonyos növény
pedig rendesen a síkságig leszáll (Juncus Alpinus) és viszont innen a havasig
fölemelkedik (Sesleria varia). A felsorolandó tájak növényei hazájának azt

tekintjük, a hol leggyakrabban terem, a honnan leginkább szétterjed, a hol

tehát vegetatiói központjuk lehe.t. E növények tehát a megnevezett vidék
valamelyikén uralkodók.

A NORIKUM V. HAVASALJI FLÓRAVIDÉK (NYUGATI TÍPUSOK. SPECIES
NORICAE.)

A nórikumi flóravidék a megyében a Legnagyobb terjedelm, s vege-
[Iavasaljai M ,

,,..

tácziója is a legváltozatosabb. A Dunántúlnak itt van a legnagyobb emelke- vidék,

dése, a Vütöm-hegycsoportbaii l a SzálM v. Irottkö, de az emelkedés havasi
magasságig még sem merészkedik, ezérl kiváló havasi vegetatiója sincs,

hanem tölgy-, gesztenye- és bik-erdktl, valaminl fenyvestl és hegyvidéki
növényzettl zöldellik. Csak itt-ott jelennek meg magasabb hegyvidéki vagy
éppen havasi növények, mint a melyek ott vagy az srégi vegetáczióból

maradhattak fenn, vagy természetes úton-módon ujabban jutottak oda és a

megfelel körülmények közölt természetszeren gyarapodnak. Minthogy az

1 Ennek a hegycsoportnak, mely akár a megye közép részérl, álcár a Pinka fels
völgyébl néznek szépen kidomborodik, kell. hogy a magyar vidéken magyarok használta
neve Legyen, meri a magyar nép Geschriebener Síein-nak (Irottk) bizonyosan nem mondja. Az
én kérdésemre a fels-eri magyarok Vütö'm-nek mondották-, talán a szt. Vitus kápolnájáról,

mely Velem fölött mintegy 560 méter magasságban emelkedik s mely az utast messzirl
köszönti s a búcsúzol sokáig szemmel kíséri. .Magát a Geschriebener Stein esúrsát egy
velemi magyar nekem SzáUc-nék mondotta. Tanácsosabb lenne a geográfiai nevekéi is a

nép szájából gyjteni, mint könnyebb módon a Gschriebener Stein-t magyarra Irottknek
fordítani. A jó magyar hamarább Betüsk-nek mondaná.
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Alpes havasi növényzete a Kárpátokétól sok tekintetben különböz, a vas-

megyei hegyek növényzete is határozott ellentéte hazánk egyéb bérezi

növényzetének, valamint a vegetáczió egyéb körülményei is merben ellen-

keznek más vidékünkével. E vidék flórájának valamennyi sajátsága a keleti

Alpes flóravidékének élénkebb vonásait tükrözi vissza.

A nórikumi flóravidék jellemzi Vasvármeg}7ében a fenyvesek a dom-
bokon és a hegyvidéken.

Másik jellemz formáczió a gesztenye-erd. A favegetáczió kiváló tagja

a májusfa (Pnmus (Padus L.), a zöld égerfa kis íaalakja. -Jellemz lenne az

aranyzápor is, ha Bozsok, Kalaposkövén valóban vad lenne. Jellemz bokorja
a esermelyciprus, sok rózsa- és szederí'aj, az apró cserjékbl a Oytisus
supinus, Genista Hungarica, G. Germanica és a Calluna vulgáris.

A havasaljai flóravidék növényzetében határozottabban havasi és kivá-

lóan nórikumi elemeket (species alpinas atque noricae) különböztetünk meg.

A havasaljai elemel- (Palántáé Subalpinae v. Praealpinaé).

stájer és osztrák Vasmegye flórájának havasi polgárai nem az Alpesek jeges részeirl
havasi növények. Vagy tétéirl erednek, hanem inkább olyanok, melyek a havasok völgyeit

vagy a havasaljai régiót lakják, melyek tehát hazánknak a havasok hatá-

sától független hegyein, pl. a Mátrában, még a tetn se nnek.
Vasmegye völgyeihez az osztrák és stájer havasok közel vannak, a

folyók nagyobb része is innen ered. Ez a havasvölgyi növények leereszke-

désének természetes oka és útja. A turista érdekldése kivált e növények
után irányúi a megyében.

A Vütöm-csoportban a havasi vonások könnyen felismerhetk. A havas-
völgyi növény aránylag elegend, de egymástól szabálytalanul elszaggatva
terem, több egész magánosan kis helyre szorítkozik. Csekély számú példánya
van : a Tofieldia a szalónaki Üveghutánál, a Botrychium, Asplenium viride, Aspi-
dium Lonchitis, 1 Cardami ne trifoha Kszegen, a Rosá pendulina eltérései Velem
Hosszú völgyében, a Willemetia stipitata Jacq. csak az Eszterházyak Üveg-
hutájánál, a Heracleum elegáns Jacq. Kpataknál, Centaurea Pseudophrygia
Pinkafnél és Borostyánk körül, a Circaea intermedia, Epilóbium JJodonaei

Szalónakon, az Amica és Thcsium alpinum Fels-Szénéget mellett, a Cirsium
platyonychinum Wallr., a Typha minimet, a Juncus alpinus a Kemenesalján. Csak

rsorostyánk ha- Borostyánk hegyein van : (Carex omithopoda. Goodyera, Gentiana aestiva, Poly-

gala amara, Polyg. Chnmaebaxus, Thesium tenuifolium Crepis praemorsa var.

leiophylla, Alnus viridis, Phyteuma Austriacum, Caltha alpina, zergeboglár,
Pirola minor, Gentiana Auslriaca, Thlaspi alpesire, Th. umbrosum, Thlaspi Goesin-

gensc, Galium anisophyllum, Alchemilla montana. Itt a postaút mellé ültetett

Kszeg havasi piros berkenye is a fels erdbe varázsol). Még Kszeg környékén van
növényei, némileg több havasi együtt, de a termhelyük itt is különbözik és távo-

labbra esik: Galium Tiroliense, Caltha alpina, zergeboglár {Trollius), Thlaspi

alpestre, Amica, Doronicum Austriacum, Eriophorum alpinum, Pirolák, Vacci-

niumok, V. Myrtillus var. leucocarpum Dum. (Rt), Goodyera, Lycopodium> clava-

tum, L. complanatum, Calamagrostis pyramidalis, Anthriscus nitida, Cineraria

Clusii {Hosszúvölgy), C. aurantiaca, Carex canescens, Plcurospcniinm, Blech-

num Spicant, Cardamine trifolia, Valeriána tripteris, Aspidium Braunii (Gósz-
völgy Hámor mellett), Kszeg környékén,

a wechsei ha- A közellev Wechsel növényzete ép oly kevésféle, nem is nagyon havasi
jelleg. Innen ereszkedett le Vasmeg3rébe az Amica, a jegenye-feny, mely
ott szebben tenyészik, a fehér sáfrány, a Cetraria Islandica, a Cladonia rangi-

ferma var. alpestris, a Lycopodium clavatum, Equisetum silraticum, talán a

Thesiumok, meg a Na,rdus is. A Wechsel-csoport völgyeibl való a Centaurea
Pseudophrygia és Struthiopteris a Pinka völgyében. Sajátságos, hogy Lonicera
nigra, tiszafa, Coronilla Emerus Vasmegyében nincs, ellenben Sorok vidé-

kén a havasi Racomitriam lanuginosum nevezetes.
A havasvölgyi növények szabálytalan elszóródásának egyik sajátságos

megnyilatkozása az e megyében, hogy az alpesi jelleg nem a megye legma-

1 Mostanában kiirtották.

vas.



-o

>

_5É

_2





Vasvármegye növénygeográfiai viszonyai. 503

gasabb tetin mutatkozik, hanem inkább a völgyekben, a hegyek tövében Ala
h
c

e

s

1°e£
abb

(Kszeg) vagy a síkon. Túl a Dunának legmagasabb, Szálk vagy Irottk
nev csúcsán a fehércsikú feny, Thlaspi alpesire, Ajuga reptcms var. alpina,

Anthriscus nitida Wahlenb., (A. alpestris, Wimm. et Grab.J, a piros bodzán és a

berkenyén kivül nincs más havasi vonás, st ez is, valamint a Szarvashegy
Alliwm ursinum-a inkább csak magasabb hegyre, mint havasra vall. Mind a
kett tetejét erd, földjét faharaszt borítja, növényzete kevés, nem valami
kiváló. A Szálk lékai kivágott oldalán magas burján telepedett meg. A
borostyánki Kienhegy teteje alpesek módjára kopasz, de alpesi növényzete
nincs, legfeljebb néhány magas hegyi pázsitféléje : Calamagrostis pyramidalis,

Koeleria eristata, A véna planiculmis. A borostyánki havasaljai virágok a tetk
lejtin vagy aljában nnek.

Több a havasvölgyi növény a kszegi erdkben, st a gesztenyésekben
is: Cineraria aurantiaca, Cirsium Erisithales : a zergeboglár (Trollius Europaeus)

pedig, melyet a turista a magasabb havasi völgybl szokott hozni, bségben
az alsó réteken, tehát a síkság szélén n, Kszegtl kezdve Bozsok és

Rohonczon át Város-Hodászig. A változékonyabb természet fajok ily ala-

csony vidékre leereszkedvén, fajbeli jellegük is változik, mint a Thlaspi

<ilpestre fajtáé, az A eena planieulmis-é, a Potentilla alpestris-\>6\ (Hall. fii.) pedig
a borostyánki szerpentinen P. serpentini és P. pseudoserpentini lett.

A Typha minima és a Juncus Alpinus legmesszebbre és legmélyebbre
ereszkedett le a Kemenesaljáig; mélyebbre, mint a zergeboglár. Ily havasi
szökevény a Mura síkján is van.

A havas hatása némely faj nagyobb virágával (Campanula patula var.

maioriflora, Pyrethrum corymbosum var. maerocephalwm Waisb., Heracleum maeran-
thitm), valamint kopasz termetével {Crepis praemorsa var. leiophylla, Circaea

Lutetiana var. snbylabra, C. intermedia. Leontodon Danubialis, 1 melyet melegebi)
tájakon a Leontodon hispidus helyettesít, Sorbus aucuparia var. alpestris) is

nyilatkozik.

Nagyság szerint tekintve a havasvölgyi származékot, legfeltnbbek: Havasi alakok.

1. az egyts fényvek,
2. a cserjék, még pedig és kiváltképen a zöld éger, a Salix ineana és

Myricaria a Almánál, a Rosa pendidina Velem Hosszúvölgyében.
3. a félcserje : az Epilobium Dodonaei,

4. az említett fnemüek.
A fenyveken kivül leggyakoribb a zöld égerfa, melynek eltörpült

alakja havasaink tetején n, de Sinnersdorf mellett nagyságra nézve a má-
sik két égerfával vetélkedik s az antimon bányánál már a kerítésbe is került.

Nem havasi származék, hanem a magasabb vidék lakója itt a háromnegyi növények,

piros-gyümölcsü cserje : a piros bodza, a berkenye és a málnaszeder, melyek
az erdk egyhangúságát élénkíteni, komorságát legyzni törekszenek, a vad
egres, Vacciniumok, a fünemüek közül pedig a Gentiana asclepiadea, Melan-

drynm dioicum, Spiraea Aruncus vagy tündérfürt, Prenanthes, Pirolák,

Cherophyllum aureum, Cher. Cicidaria, Alchemilla vulgáris. Phegopt. polypodioides,

Aspidium düatatum, Aspidium montanum, Galium rotundifolium. Crepis paludosa,

Pieris crepoides,, Carlina acaulis, Festuca amethystina, Cirsium eriophorum,

Senecio rivularis, Phyteuma spiicatum, Verbascum Thapsus, Melampyrum silvaticum.

Hyperkion quadrangulum, Rubus saxatilis, Lunaria rediviva var. macropoda, stb.

.1 folyó/,- hatása (Influocus fluviorum).

Vasmegye magasabb tetina havasalji vagy e csúcsol jellemz növény Koiyók hatása.

csekély; a tetk növényzete az alacsonyabb vidékétl tetemesen nem külön-
bözik, ezért a patak a Vütöm csúcsairól nevezetesebb növényt nem ragad-

hat le a völgybe. Fölismerhetbb azonban az osztrák meg a stájer hegyek
hatása, melyek Vasmegye jó részét lehtik, folyóvizeik is megyénkben
hömpölygének.

Hogy a havasaljai növény megyénkben oly egyenetlenül elszórt,

egyenesen a Stájerországból érkez folyók az okozói.

*) Pl. a Karszton is jelzi a magasságot.
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Legfeltnbb a Mura, Gyöngyös és a Rába hatása.

Mivel a zergeboglár a kszegi hegyeken nem terem, Kszeg alatt

pedig a síkon töméntelen, hihet, hogy a Gyöngyös vízáramával jutott

valamikor ide.

Kis- és Nagy-Barkócz alatt, ott, a hol a Mura a stájer határon a partot

össze-vissza, szigetkékre szaggatja, áradmányokon gyakori a Salix incana
és a esermelycziprus (Myricaria Germanica), mint Pozsony tájékán ; két-
ségkívül a stájer havasok völgyeibl sodorta a víz ide. 1 Az átokhínár (Elodea
Canadmsis) hamarább a vízi madár révén jutott ide. Viz hozta ide az Arabis
arenosa, Juncus alpinas magvait és a struczharaszt spóráit, mert ezek a szom-
széd hegyeken nem nnek. Az Erechtites, Stenactis és Solidago Canadensis
azonban lehet, hogy más úton jutott ide, az els hihetleg botanikus kertbl.

Szent-Gotthárd mellett a Peltaria alliacea, a Rába partján, itt-ott a

meder oldalán (padnál) és a szakadékain n a Geránium phoeummal. Mind
a kett a Rába sodrával került ide, nem természetes helyen n. A Peltaria

a Rábának mindkét partján n s addig elég gyakori, míg a Lapincs bele
nem ömlik. Ezen túl csak a jobb parton láttam.

Hogy a havasról leszálló polgár nálunk az alacsonyabb vidéken kevésbbé
maradhat fel, mint Bajorország síkján, ennek oka az, hogy a havasi növény
meleg vidékünkön kevésbbé boldogul, mint amott.

Nyugati {Nóri) típusok (Plantae noricae).

A havasalji elemeken kivül norikumi vagy nyugatibb növények fleg
azokat tartjuk, melyek a Nóri-hegyeken s a magyar hazában leginkább csak
Zala-, Vas- és Sopronmegyék hegy- és dombvidékein teremnek, vagy itt

gyakoriabbak, melyeket tehát a kárpátvidéki flórához számítani már azért

sem lehet, mert a haza közép vagy keleti részeiben hozzájuk hasonló, de
tlük jól megkülönböztethet fajtestvérük él.

Minthogy a nevezetesebb délkeleti növénypolgároknak csak kévése
tapod e megye földjére, természetes, hogy a flóra összetételében a nyugat
felé lakók s Nóricumból valók jobban szembetnnek.

Austriacus-fajok. Az a sok növény, mely Vasvármegyében Austriacus fajnevet visel

(Anthemis, Verbascum, Galium, Gentiana, Roripa, Acer, Pinus, Quercus, Rosa,

Pleurospermum, Viola) azt hirdethetné, hogy külön ausztriai elemei- is vannak.
Ez a név azonban csalékony, mert pl. az Anthemis Austriaca Jcq., valamiül
az Innia és Irts Germanic.a, Lcwa'era Thuringiaca is messzibb terjed dél-

keletnek, mint Bécstl nyugat felé, avagy Németország területén. Az ily

nevet a florisztikai fejldés még a növénygeográfiai ismeretek szunnyadása,
fleg a megnevezend növény messzebb terjedésének ismeretlen volta

magyarázza meg. A florisztika Ausztriában és hazánkban elbb teljesedett,

mint délkelet felé (a hol vidék' geográfiai nevet szintén kaphatott volna),

azért több s inkább délkeleti, mint ausztriai növényt osztrák és magyar
botanikus nevezett meg. A híres Jacquin Miklós József a ,, Flóra Austriaca"

czímü képes munkájában vidékének növényzetét csinosan rajzolta le. Némely
képe szakasztott olyan, mintha rajzaihoz épen Vasvármegyébl kapta volna
a növényeket (Thalictrum nigricans, Th. elatum).

Az Austriacus nev vagy Jacquin megnevezte növények földrajzilag

tehát nagyobbrészt olyanok, melyek délkeleten s hazánkban hemzsegnek, de
elterjedésüknek délnyugati határát Ausztriában érik el. Neilreich- szerint

Alsó-Austria se önálló növénygeográfiai tag, hanem három különböz flóra

darabja: a cseh shegységé, Noricum alpesi vegetácziójáé és Magyarországé.
Ezeket a növényeket tehát norikumi vagy nyugati elemeknek nem

tekinthetjük. Azonban Vasvármegye hegyein és dombjain, mint a Flóra

rftk
X

^Lmc%- su^a^na darabján, vannak idevaló jellemzetes növények. Nagyobb növény-
ben, csoportokat említve : ilyenek a gombák, melyeket Glusius korán és korához

mérten kell tudományossággal ismertetett, a pázsit- és sásfélék, a fészkes-

1 A cserinelyrziprus a Cserna folyó áramával Orsova alá, hazánk belföldjének csak-
nem a legalacsonyabb terére is leereszkedett. (Borbás V. Havasvülg-yi bokor a magyar haza
leg-alacsonyab pontján. (Erdész. Lapok 1886).

2 FI. Nieder-Oesterr. CII.
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virágzatnak, a csengetyiike- és ragadványfélék, az ajakosak, tátogatok,
eraysek, boglárkafélék, keresztesek, szegfi-, mályva- és rózsafélék, meg a
vitorlásvirágúak, Gazdagabb vagy nevezetesebb növénygénusz itt a csenkesz,
zab-égerfa, Thesium, a fzfa, Cirsium, búzavirág, Senecio, Hieraeium, Gentiana
menta, kakukf, Galeopsis, tüclf, Veronica, Euphrasia, Thalidrum, Thlaspi,
Epüobium, szeder, PotentiUa, Poterium, Genista, lednek stb. Ritka helynek
(Pozsony, N.-Podrágy, Zágráb, stb.) van olyan változatos szeder-flórája, mint a
szombathelyi és kszegi hegyeknek. Ezen kivül e vidék Rnbusainak nagy
része olyan, a min másutt nincs, vagy eltér formájával terem itt. Hozzá-
járul a rózsa, PotentiUa menta, Odontites, stb. önálló fajbeli tagosúlása, úgy,
hogy a vasvármegyei hegység önálló növényzeti központnak tekintend. A me-
diterrán meg a balkáni flórával szemben a fenyfa (Abies), korpaf, Blechnum,

VÖRÖSVÁRI PARKRÉSZLET.

Nárdus, csarab, Pirola, Vaccinium és Arnica is jellemzetesen lép fel, a mint
Kerner ' kitünteti.

Részenként tekintve elegend számú itt az olyan növény, a melv Vas-
vármegyére, tehát a Flóra Noricdra nézve is jobbadán jellemz, mert, leg-
alább mostani tudomásunk szerint, a Noricum-nak keletre hanvatló vidékérl
kelet felé tovább nem igen terjed, a kárpátvidéki flórával nem keveredik.

Jelentéktelenebb alakokat (edényes virágtalanok). színbeli eltéréseket
nem tekintve, melyek az ország kebelében s kelet felé is teremhetnek, de
idáig talán fel nem jegyezték, az ellenkez természeti viszonyok és alakító
hatás bizonyságai itt a következk :

Avena planiculmis var. microstachya Borb.
Avena pratensis vai. macrostachya Borb.
Scslcria varia var. ang-iistif'olia

Festuc-a pseiuJo-ovina var. subpruinosa.
Festuca pallens var. minoriflora.
Koeleria eristata L. (K. ciliata Kern.) var. pubioulmia Hack.
Melica nulaiis var. parculata.
<'arex Fritschii Waisb. Kszegen.

' Az Osztrák-magyar monarchia Írásban és képben. Bevezet kötet, 222. I.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvarmegye. fiX

A Flóra norica
saját növényei.
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Alnus viridis var. demissorum.
Knautia arvensis var. dipsacoides.

Centaurea Scabiosa var. sublucida, C. extranea G. Beck (Kszeg), C. Castriferrei

Borb. et Waisb. 1

Cirsium Castrifeirei Borb.

C. erisithaloides Hut. (C. Waisbeckeri Simk.)

Gentiana castenetorum.
Menthák, köztük M. Kuncii, M. Sencyana, M. Hollósyana, M. globiflora, M.

Waisbeckeri. M. Piersiana, M. Steffekiana Borb.

Oryganum vulgare var. chlorophyllum.

Thymusok, közte Th. Castriferrei, Tb. Radói,

Galeopsis flavescens.

Stachys silvatica var. pycnotricha (var. tomentosa Waisb).

Veronica Kovácsii.

Eupbrasia Roskoviana var. minoriflora, E. perincisa.

Odontites macrocarpa.
Heracleum macranthum.
Sempervivum adenophorum.
Thalictrum litorale, Th. subsphaerocarpum.
Ranunculus Frieseanus var. napelloides, — Caltlia rostrata.

Helleborus dumetorum.
Viola stichotricha, V. commutata, V. castanetorum, V. leucoceras.

Thlaspi Goesingense var. cochleatum. var. truncatum, Thlaspi alpesire var. stenopetalum,

var demissorum, Th. umbrosum Waisb. (Th. montanum var. obordatum. G. Beck ?)

Tilia suberiocarpa.

Malva Alcea var. subtrichocarpa.

Erodium cicutarium var. adenotrichum.
Epilobium hybridjai és alakjai, köztük E. pycn.otricb.um, E. Radói (E. super-collimim

X Lamyi) Borb., E. Borbásianum Hausskn. (E. roseo-adnatum).

Circaea Lutetiana var. subglabra.

Rózsák, mint egészen, vagy csak az országra nézve ujak, köztük Rosa victoria

Hungarorum R. Kuncii R. Zalana, stb.

Szedrek, köztük Rubus Hunfalvyanorum. R. Berthae, R. Frehi, R, Haynaldianus, R.

Clusii, R. Kfalvyanus, R. Styriacus, R. Borbásiellus, R. porphyropetatus, R. Salisburgensis

Focke (R. Ginsíensis Waisb.), R. peracanthus Borb et Waisb., R trichomorus Borb. et

Waisb., R. appendiculatus, R. lasiaxon Borb. et Waisb. Több szeder alakja a R. Salisburgen-

sishez hiíz.

Potentillák, köztük P. serpentini Borb., P. Sadleri Rchb., P. Ginsiensis Waisb. (P.

arenaria X glandulifera), P. Castriferrei Borb. et Waisb. (P. permista Waisb. ; P. rubens

X glandulifera : Vörösvágás), P. pseudoserpentini, (P. serpentini X glandulifera), és P.

lancifolia Waisb., Borostyánk körül.

Lathyrus silvestris var. lineifolius. Ezek nagyobb részének, legalább máig, Noricum
a szülföldje, nyugotibb magyarföldi (endemicus) növényeknek tekintendk. Egyikét-másikát

I 887. óta Beck Günther bécsi tanár jelezte Alsó-Ausztria flórájából.2

De vannak Vssmegyének régibb magyarföldi növényei is. Ilyenek azEehium
Ritkább nvé- Schifferi, mely 1 82H-tól ott máig is változatlanul fentartotta kisvirágú tipnsát,

továbbá

:

Puhnonaria Styriaca Kern., melyet eddig csak a közel Stájerból ismertünk.

Az Althaea micrantha Wiesb., idáig Zalából.

Majdnem magyarföldiek, s a hazában másutt is teremnek

:

Knautia Pannonica (Jacq.)

Scabiosa Banatica (Serb., Bosn., Román, Austria.)

Genista Hungarica.
E megyébl nevezték meg legelször az Asplenium Forsteri-t. Itt ütött az Erechtites

meg az Elodea (átokhínár) legelször tanyát, mely azóta tovább is terjedt az országban.

Máshonnan ismeretes, de hazánkban csak Vasmegyében, vagy talán

még a szomszéd Zala- és Sopron-, valamint Pozsonymegyében term növé-

nyek (jelentéktelenebb alakokon kivül)

:

Az Orobus tuberosus (horvát Krös). Asplenium adulterinum Carex caespitosa

(Belovár megyében), Vulpia sciuroides, Ornithogalum sphaerocarpum, a Chlorocrepis

v. Hieracium staticefolium, H. permacrotichum, Galium Parisiense, G. Anglicum, G. silvaticum,

Cirsium Siegertii, C. praemorsum, rózsák (R. collina, R. superba) és szedrek, köztök merev-

sarjúak is, Thesium tenuifolium, E<iuisetum fluviatile var. polystachyum, Pirula umbellata

(Barlangliget köri is), Nuphar minus, Thlaspi Goesingense, Polygala Chamaebuxus (Sopron

is), Viola Kerneri Wiesb. (Budán), Scleranthus intermedius, Silene vulgáris var. carneillora,

Harbarea stricta (Erdély), Achillea Ptarmica var. lineáris, Cerastium pumilum (nem a C.

ol)scurum), Cytisus supinus.

Ezek a megyének legjellemzbb ritkaságai, melyeket kelet felé (legalább,

amint most tudjuk), a kis magyar Alföld a magyar haza szivétl elszakaszt,

1 S. preudophrygia X stenolepis. Jobban hasonlit a C. stenolepishez, de a virág fészke

szélesebb, rontjai pedig egészen szétterpeduek, az egész függelék hátrahajlik, a pikkelye-

ket elfödi. Andhodiis dense congestis, foliis subtus canercentibus, denticulatis Centaureae

stenolepi similior differt anthodiis latioribus, fimbriis patentirrimis, appendicibus omnino

reílexis, squamas occultantibüs.
2 Flóra von Nieder-Österreich 1890—93.

nyék.



Vasvármegye növénygeográfiai viszonyai. 507

Ez az elszakadás, ez az elzárás annyira megy, hogy bizonyos nyugatibb H^ttesit

vagy Austriacus nev típusoknak a haza keleti és déli részein helyettesít testvé-
reik élnek. Ilyenek Vasmegyében :

Az Ornith. sphaerocarpum.
Equisetum variegatum.
Carex caespitosa L.
Avena pratensis var. macrostachya.
Juncus acutiflorus.

Polygonum Bistorta.

Knautia Pannonica (Kn. dipsacifolia Waisb
non Schott, nec Hst).

Galium silvaticum L.
G. Parisiense és G. Anglicum.
Cirsium platyonyehinum 0. eriophorum.
Vinca minor.
Achillea Ptarmica.
Thymus subcitratus.

Gentiana Austriaca, G. castanotorum.

másutt az országban

:

0. brevistylum az ország közép részében.
E. ramosissimum alakjai.

C. Dacica Heuff.
A. pratensis var. subdecurrens (Budai.
J. Rochelianus.
P. Schurii (Erdély).

Bieb.

Primula officinalis,

l'leurospermum Austriacum.
Sempervivum adenophorum.
Herniaria hirsuta.

Thalictrum nigricans.
Viola castanetorum.
V. Austriaca.
Stellaria nemorum.
Dianthus Carthusianosum' és var.

Potentilla rupestris.
Linum flavum.
Dictamus albus L.
Onobrychis sativa.

Genista nervata.
Melilotus paluster.

M. coeruleus.

Cardamine amara.

Kn. silvatica.

G. Schultesii.

G. tenuissimum M.
C. decussatuin.

V. herbacea.
A cartilaginea.

Th. montanus.
G. chloraefolia, G. oblongifolia és G. depau-

perata, G. Fátrae.
P. Pannonica Kern. pro ]>arte.

I'. Austr. var. pubescens (Erdély).
S. hirtum.
EL incana.

Th. flavum, már a Marcal vidékén.
V. elatior.

V. suavis.

S. Reichenbachii Wierzb. (Krassó-Szörény).
Délkeleten különböz fajok : D. Banaticus

(Heuff.), stb.

P. Beniczkyi.
L. Tauricum.
D. levistylus Borb.
O. arenaria.

G. ovata.

M. macrorrhizus.
M. procumbens.
C. Öpizii.

Ellenben némely testvérfaj, mely néhol mint egymást helyettesít lép Rokon fajok ta-

fel, Vasmegyében egymással találkozik. Ilyen a
láikozása.

Sesleria coerulea süppeds réten.
Hieracium barbatam, H. Dinaricum.
Viola Stagnina (V commutatum.)
Sagina subulata.
I lerastium braohj petalum
C. pumilum.
Dianthus CarthusianoriiDi.
Epilobium adnatum.
Poterium jiolyg-amum.
Crataegiis monogyna.
Anthyllis Vulneraria
Cytisus supinus.
Genista tinctoria, G. elatior
Vicia tenui fólia.

V. villosa.

Centaurea Pseudophrygia.
G. Rhenana.
Hieracium Sabaudum.
Odontites macrocarpa.
Ranunculus Sardous.
Scirpus silvaticus.

Koeleria eristata.

Glyceria plicata.

líumex silvester

S. varia, mészsziklákon.
U. raceniosum.
V. pumila.
s. procumbens.
C. Tauricum.
C. obseurum.
D. Pontederae.
E. Lamyi.
P. dietyocarpum.
C. calycina.

A. polyphylla.
C. serotinus Kit.

G. Hungarica.
V. Cracca.
V. glabrescens.

C. stenolepis.

G. Biebersteinii.

H. boreale.

O. serotina Lam.
R. Sard. var. Mediterraneus.
S. radicans.

K. gracilis.

Gl. fluitans.

R. obtusifolius.

B. Danica.Betonica officinalis.

A helyettesít fajok váltakozó elterjedése a megve határán belül is

jelezve van, pl. :

<i Galeopsis canrscens inkább délfelé, a G. Ladanum inkább éjszak felé n
;

a Glyceria picata inkább az éjszaki hegyek közt n, a Gl. fluitans egyebütt a
megyében
A Galium^Anglicuni, délen. (;. Parisiense, éjszak felé.
Leontodon hispidus „ L. Danubialis
Typha Shutleworthii „ • T. latifolia
Muscari tenuiflorum, délkeleten. \l. comosum, egyebütt.
Glechoma hirsuta, „ (;. beder. villosa Kszeg.

68*
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Eltér jellegre vall az is, hogy a felsoroltakon kívül más növények rit-

kaságai Vasmegyének, mint a haza belsejének. Ilyenek :

Asplenium Germánium, Equisetum variegatum, E. hiemale, E. Schleicberi, Festuca
fallax, F. amethystina, Lolium remotum, Cirsium rivulare és más aszott-hybridok. Glyceria
plicata, Carex diandra, D. brizoides, C. pilulifera, C. elongata, C. canescens, C. Goudenovvii,
Luzula pilosa, Empipactis variáns, Salix rubra, S. aurita, Achillea Ptarmica, Senecio rivularis,

S. nemorensis, Crepis capillaris, Hieracium sessilíflonim, Galium rotundifolium, Pulmo-
naria angustifolia, Melampyrum commutatum, Pinguicula, Moenchia, Bunias Erucago, Typha
minima, T. Shuttleuworthii, Sieglingia, Filago apiculata, Myosotis caespitosa, M. versicolor,

Omphalodes scorpioides, Cuscuta Trifolii, C. breviílora, Verbascum rubiginosum, V. inter-

medium, Pyxidaria, Orobanche loricata, O. minor, Heleocharis ovata, Scirpus radicans.

Vicia dumetorum, Papaver Argemone, Agrimonia proce a, Hypericum humiiusum, Genista
sagitalis, G. Germanica, Prunus Padus, Geránium dissectum, G. molle, Epilobium obscuium
Potentilla rupestris, Tysselinum, Cicuta, Silaus flavescens Bernh., Scandix pecten Veneris,

Allium carinatum, Aspidium montanum, Sparganium simplex, Cypripedium, Hieraciiun
tridentatum, Camelina dentata, Calluna, Carlina acaulis, Cerastium silvaticum, Holcus mollis.

Nárdus, Tunica, Pirolák, Vaccimumok, Rosa repens, Stellaria nemorum, Akhemilla valgoris,

Scleranthus perennis, Betula pendula Roth stb.

Ellenben a középmagyarországi közönségesekbl ritka itt:

Bupleururn falcatum, B. rotundifolium, Cerastium semidecandium, Arabis arenosa, A.

Tunita, Ranunc. Lingua, Lathyrus pratensis, Setaria verticillata, Bromus serotinus, Tritioum
caninum, Cytisus Ratisbouensis, Cynodon. — Más e megyében az ubiquisták java része

is : Carex vesicaria, C. pallescens, Majanthemum, Anthoxanthum, Holcus lanatus, Anemone
ncmorosa, Ranunculus auricomus, Primula acaulis, Veronica Peisica, Bellis,Ara bidopsis,

Galium silvestre, G. silvatium, Hypochaeris radicata, Cardamine Hayneana, Adoxa,
Myosotis sparsiflom, Astrantia. Pimpinella magna, Cerastium arvense, Dianthus Carthu-
sianorum, D. deltoides, Spergula arvensis, Rhinatithus mpior., Geránium palustre, Ja-

sione, Epilobium roseum, Potentilla atba stb.

KELETI VAGY PUSZTAI VEGETÁCZIÓ (CIVES ORIENTÁL ES).

Keleti vagy A havasaljai és nóriknmi növényzet a hegység aljában megsznik s
pus

táczio

Ve?e
" itt, a sik részen, részint a völgyekben, a neogén földrétegen, a keleti vagy
magyar vegetáczió diszlett. Díszlett mondom, mert Vasvármegyénck azt a

területét, hol valaha ez az érdekes vegetáczió volt, ma már szántják-vetik,

még a hegy lejtit is szllnek kapálták föl, úgy, hogy az eredeti szép vege-

táczió legnagyobbrészt elpusztult s csak a mesgyén, elhagyott helyen, vagy
a Sághegy tetején gyzdünk meg róla, hogy itt a keleti flórának hazánk-
ban nyugat felé húzódó, de itt szétoszladozó területén vagyunk. Ez az ala-

csony és melegebb vidék a havasalji növényeknek már nem kedvez, meg-
alakul a határ s a Kemenes síkja és Vasvármegye keleti részének egyébb
alacsonyabb vidéke kitárul a magyar növények befogadására.

A keleti vagy magyarföldi növényeknek Vasvármegyében való össze-

sereglésére két út nyílik : a Balaton melléke fell, meg a kis magyar
Alföldrl, leginkább Gyrvármegye fell. A Balaton mellékén azonban a

magyarföldi vegetáczió tetemesen foszladozott, azért Budapest fell a kis

Alföldön át, melynek Vasvármegye síksága a legdélibb darabját alkotja,

szabadabb közlekedése van a magyarföldi növényeknek Vasvármegye
alacsonyabb vidékével.

A pusztai flóra tehát a Vötöm és a Bakony között mélyre benyújtja

karját Nórikum flórájának területébe s itt kiváltképen a Kemenesalja volt

egykori tanyája. A Sághegyen a délkeleti vegetácziónak ma is nevezetes

szigetkéje ékeskedik, a hol a puszta árvalányhaj a kis-czelli búcsujáróknak

ép oly kedves virága és magával vitt emléke, mint a havasok vidékén vagy
a turistáknak a havasszépe (Rhododendron) vagy a havasi hófehérke.

Ellenben földrajzilag nagyon nevezetes, hogy Európának éjszaknyugati

és délkeleti vegetáczióját szel vonala Vasvármegyében a havasaljai és a

magyarföldi flóra-tag határán húzódik, valamint az is, hogy nyugat felé a

magyarföldi vegetáczió hamarább megsznik, mint Ausztriában, mert a Cser-

láncz, hol a kiváló magyar flóra már fogyatékán van (Hercseg), vagy majd-
nem megsznik, több, mint egy szélességi fokkal van délre s talán épen

egy hosszúsági fokkal jobban keletre, mint Tulln Ausztriában, a meddig a ma-
gyarföldi vegetáczió nyugatra és éjszakra kiterjeszkedik, de e határk vön túlto-

A P
h3fcL

flóra vá°b nem terJ ed- Ez a flórává lasztó-v< mai hazánk nyugati részén nagyon
görbe, s a Bakony éjszakkeleti részétl a Nóri hegység keleti hullámain hú-
zódik az Alpesek déli karimája felé. A Fekete-tengertl a Duna men-
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tén, Bécs és Tulln felé, a délkeleti növények útja szabadabb, nem gördül

eléjök annyi legyzhetetlen akadály, olyan kiáltó klímái ellentét, mint Vas-
vármegyében.

Fehérvármegye Sárrétje, a Marczal terjedelmes mocsara, a Bakony
zordonabb klímája és bükkerdsége a magyarföldi növények terjedése elé ers
gátként nehezedik s a keleti, délkeleti növényekkel már maga a Bakony
belseje se dicsekedhetik. A bükkerdnek más a vegetácziója, mely az éghajlat
ós vegetáczió különböz viszonyaival gyzelmesen lép a melegebb vidék
növényvándorai elé. E növények elterjedése a Dunántúl délibb részein sem
sokkal könnyebb, a más hegyrendszerhez tartozó hegyeken és dombhullá-
mokon keresztül, st ezeknek a jobb földhöz szokott növényeknek Vasmegye
déli részének sovány kavicstalaja sem lehet nagyon ínyére. Az egész vas-
vármegyei Noricum havasaljai éghajlata s a növényzet életének más ter-

mészet viszonyai mereven ellenállnak a kárpátvidéki növények idejntásának.

RÉSZLET !A RÁTÓTI PAKKBÓL.

Az elterjedés gátjának nagyságát jelzi például az, hogy Vasvármegyében a. keleti

nincs Achülea Neilreichü (sem A. nobilis), Sisymbrium Columnae, Carduus""
crispus és a Heliotropium Ewropaeum, az Aster Pannonicus, a Hibiscus tematus,

Teucrium Botrys, a ragadós Setaria verticillata, az Astragalus Onobrychis, a
Lyeopsu és Lactiica saligna fajokból, melyek Közép-Magyarországban az

elbbiekkel együtt egyáltalában nem ritkák, csak néhány szálat találtam a

megyében. A Caucalis dauciodes, Asperugo, Lappula Myosotis, Chondrüla, Sca-

biosa suaveolens is elég ritka. Ezek tehát a délibb jelleg Hóra szétfoszla-

dozását jelzik.

Ep ily szembeszök a mocsári növények hiányossága, melyeknek elter-

jedése általában jobban meg van könnyítve. Ezeknek sok és másutt közön-
ségese iti ritka vagy nagyon el van szórva. A Lythrum virgatum egy szálig

hiányzik, pedig Csorna vidékén már láttam. Kszegen, a hol a vege-

táczió a megyében a leggazdagabb, nincs Butomus, Sitim, Heleocha/ris adcularis,

Sagittaria, Glyceria ayuatica, Scirpus lacustris. A Lycopus exaltatus is csak

kevés helyen n, a Cirsium hrackyrrphcdirm, mely a magyar síkságoknak

flóra

i>/;is;i
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majdnem bennszülött növénye, a Kemenesalján és Sárvárnál még gyakori,

de tovább nyugat felé nem n. Általában legtöbb a mocsári a növény Ke-
menesalján, de legtöbb itt a délkeleti ritkaság is.

A magyar haza nagyszer és bámulatos növényzetének, mely neveze-
tesebb elemeit tekintve, majd a déli orosz steppeével, majd meg a Földközi
tenger partvidékeével közös ; annak a sajátságos természet homoknak, mely
az Alföldön néhol oh7 termékem 1

; melynek, fleg, ha nem szántják-vetik, a
vegetácziója olyan sajátságos, más vidékétl olyan eltér, még a futó homo-
kon is (temesi homokpuszták), végre a síkságot körülfogó erdtlen dombok
jellemz magyar flórájának Vasvármegye nem otthona. Kemenesaljától
nyugatnak a mezket kavicstenger alkotja, nemsokára a havasok hatása is

érezhetbb, úgy, hogy a Vasvármegyéig eljutott melegföldi növények leg-

nagyobb részének a Kemenesalján kell meghúzódnia, a Rába völgyében már
fogyatékán van és hirtelen megsznik. A délkeleti növények tehát, pl.

Pestvármegyébl, nem egyenes irányban, hanem kerül úton jutottak Vas-
vármegyébe. Az Anthemis Ruthenica, Veronica Persica, Lathyrm Aphaca,

RÉSZLET A ROHONCZI PARKBÓL

Asperula arvensis, stb., lehet, hogy vetmaggal, más irányból került ide. A
Vütöm déli tövében (Kszeg és Rohoncz közt) még'felismerhet a délkeleti

jelleg, de csak aVütömben; tovább hirtelen megsznik.
A magyar földségi vagy pusztasági növény kiváltképen a síkon ter-

jedvén, fjellege épen az erdtlenség. A keleti fák közül különben itt n a

Tilia Hazslinszkyana var. suberiocarpa, a cserfa, a sima szilfa, a török meggy,
a hólyagmogyoró vagy szerencsedió, a bibircses kecskerágó, a bangitafa
(Viburnum Lantana), a törpe cserjékbl az apró rózsa (Kosa Austriaca Cr.),

több rekettye és zánotfaj, a rozmaringfüz, stb., a fnemek közül pedig
kiválóan az árvalányhaj.

jellemz magyar Azon keleti vagy délkeleti növényekhez képest, melyek még a kis
n8

!yenesít!ik.

he"Alföldnek a Duna mellékén, a Fert tava s a bécsi török sánczok körül

ismeretesek, Vasvármegyében a délkeletiek száma talán kevesebb, formáczióba
a Stijta rapilallata kivételével nem igen egyesülnek.

Ilyenek : Helyettesíti másutt

:

Stipa pennata St. capillata. St. Grafiana, St. eriocaulis.

Hierochloa australis. H. repens.
Fostuca sulcata, F. Dalmatica. F. duriascula.
F. amethystina L. F. Tátrae.

F. pallens Hst. K. Pannonica.
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Gagea pusilla.

Veratrum nigrum.
Carex Michelii.

( lonvallaria latifolia.

Iris variegata.

Thypha Shuxtleworthü.
Pinua nigra.

Atriplex Tataricum.
\. oblongit'olium.

Scabiosa Banatiea.
< Vphalaria Transsilvanica.

KJnautía Pannonica.
Polygonum Hungaricum
Rumex silvester.

Innia Oculus Christi.

I. ensifolia, I. Germanica.
Anthemis Rhuthenica.
A. A.ustriaca.

Asfer Bessarabicus.
AchiUea Pannonica
Artemesia Pontica.

A. scoparia.

Chamaemelum tenuifolium Kit.

Centaurea stenolepis.
<'. Biebersteinii.

Cirsium brachyceplialum (majdnem magyar-
földi, Austr., Serb.).

C.'Borbásii.

C. Tataricum.
C. Pannonicum.
Scorzonera parviílora.

Taraxacum leptocephalum.
T. corniculatum.

Hieracium echioides.

H. tenuifolium.
II. sessiliflorum.

Crepis rhoeadifolia, C. setosa.

Tragopogon Orientális.

I 'odospermuin Jacquiniarum.
Sonchus uliginosus M. B
Galium Austriacum Jcq.

Adenophora ini'uiiuibulilormis

Viburnum Lantana.
Echium rubrum.
' Inosma arenarium.
Pnlmonaria mollissima.

Veronica orchidea.
\'. l'oliosa.

V. Persica.
iscum Austriacum.

\'. rubiginosum.
Melampyrum barbatum.
Linaria genistifolia

Salvia dumetorum.
M.urubium peregrinum.
M. remotum.
Tliymus subcitratus.

T, glabrescens.

T. Maicliallianus.

Nepeta Pannonica.

Glechoma hirsuta.

Antliriscus trichosperma.
Bifora radians.

Saxifraga bulbifera.

Loranthus Europaeus.
Orlaya grandiflora.

Ranunculus Dlyricus.

K. (Ficaria) calthaefolius.

Thalictrum elatum.

Tli litorale, Th. oigricans.

I'ulsatilla grandis.
Pulsatilla nigricans.

I [elleborua dumetorum.
Xigella arvensis var. trachycarpa.
Elesperis runcinata.

Ervsimum canescens.
Sysimbrium Sinapistrum.

C. Crevicollis.

T. latifolia.

P. Laricio, 1'. Pallasiana.

Se. Columbaria.
C. Allionii Kern.
K. silvatica.

P. Persicaria.

R. obtusifolius ; itt találkoznak.
I. montana L.
I. Germ. var. Caucasica.

A brachyceutros.
A. Amellus.

i

'. Pseudophrygia, stb.

C. Rhenana, C. paniculata, C. maculosa.

('. palustre ; találkozás.

T. tenuifolium.
T. laevigatum.
II. albo-ciner., H. setigerum.
H. Sabaudum ; találkozás.

H. racemosum ; találkozás.

C. foetida, Cr. setosa var. glabrata.
T. pratensis.

P. canum.
S. arventis ; találkozás.
(i. arrisophillum.

A. setulosa ; Horvátország.

fallax.

P. tuberosa.

V. spicata.

V. spuria.

V. agrestis.

V. Chaixii, V. orientáló.

M. ciliasum.

L. Italica.

S. pratensis : találkozás.

M. praecox.
Th. Chamaedrys, T. montanus.

N violacca és N. nuda.
G. hoderaaea var. villosa.

A. Cerefolium
B. testioulata.

S. granulata.

<
) daucorlaya Murb.

[ficaria grandiflora Rob.
Th. Mucronatum.
Th. exaltatum.

P. vulgáris.

P. prateii

H. viridis, H. purpurascens.
A t-alak.

H. matronalis, H. inodora.

E. Banaticum.
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Camelina macrocarpa.
Peltaria alliacea.

Sinapis arv. var. orientális.

Roripa Austriaca.
Alyssum saxatile

Viola ambigua.
Dianthus collinus.

Cerastium silvaticum.

C. brachypetalum var. Tauricum.
Hibiscus ternatus.

Altbaea micrantha.
Evonymus verrucosus.
Hypericum barbatum.
Dictamnus albus.

Polygala amara.
P. amarella.

Eupborbia polycbroma.
E. lucida.

E. virgata.

Euphorbia villosa var. glabiifolia.

Mercurialis ovata.

Linum hirsutum
Rosa uncinella.

R. Kosinscian.-i

R. frutetrum.
Doryenium sericeum.
Genista Hungarica (magyarföldi).
G elatior.

Vicia Pannonica.
V. sordida.

V. Biebcrsteinii.

Anthyllis polyphylla.
Melilotus pahister.

C. dentata (találkozás).

A. Orientale
V Thomasianna (Helv.).

D. Seguieri.

H. trionura.

A. Taurinensis.

H. Calabricum.
D. Hispanicus.

E. epitbymoides L. (E. fragifera Jan).

E. Tommasiniana Istria, E. praeorientális (E.

virgata var. orientális Boiss., non L.)
E. procera.

L. glabresceus
R. dumetorum.
R. Andegavensis.
R. coriifolia, R. psammopbila.
D. suffrutic. és D. decembens, Gallia.

G. tinctoria

V. striata

V. grandiflora.

A. Vulneraria, A. aí'íinis, stb.

M. macrhisus.

Illír növények.

Karszt-képzd-
mény.

ILLÍR FLORATAG VAGY DELI ES MEDITERRÁN ELEMEK.

Az illír átmen flóravidéknek egyes növénye magasan feltei'jed a
megyébe, de a megye legdélibb részén a hegység egyenesen illír-jellegü

flórával hanyatlik a Mura völgyébe. Legjobban jelzi azt a Genista nervata

Kit. (S. lasiocarpa Spach), a Rosa repens sereges tenyészete, valamint a
fák derekán íszalagoskodó Lonicera Caprifolium. Minthogy az illír flóra.

Vasvármegyében kisebb terjedelm, a másik két flórával szemben itt csak a
horvát és dalmát felvidéken uralkodó flórának inkább csak a végzdése van
és számos nevezetes faja és növénye nem érinti Vasvármegye flórája területét.

Azon választó vonal tekintetbe vételével , melyet Kemer 1 Európa éj-

szaknyugata és délkeletje között vont, mely Vasvármegyében is a havasai ji

meg a magyarföldi flórát választja el ; délkeleti és déli növény között

határt szabni bajosabb, Neüreich nem is választja külön. Mi e külön-
választással azt akarjuk jelölni, hogy vannak pl. mediterrán növények, a

melyek kelet felé a kontinensen nem nnek, továbbá, hogy azok, melyeket
a megelz szakaszban elsoroltunk, inkább keleti eredetet, hazát jelölnek,

s Ausztria határán túl nem, vagy messze nem terjednek. Ellenben az itt

felsorolandó növények általában Európa déli vidékein teremnek, délnyugat
felé a spanyol félszigeten is ; délen vagy a mediterrán flórában van elter-

jedésöknek és tagosulásuknak középpontja, s innen kevesebb vegyül más
természetes flórába. (Ostrya, Qúercus Ilex, Acer Monspessulanum, Erynyium
amethystinum stb.). Magyarország kedvez klímája és fekvése folytán több déli

és mediterrán elemmel dicsekszik s még Vasvármegyébe is jutott belle.
Kemer - a Bakonyban említ Karszt-féle képzdményt. Lehet, hogy Vas-

vármegyét is a köves talaj kapcsolja össze a Karszt némely jelenségével. Ez
a megye jó leereszkedik dél felé, a zalai völgyes hegyek pedig nem gátolják

némely déli növénynek idejutását, ha itt léte talán nem is az sidbl való.

Nevezetes e tekintetben a Twvica, mely Somló-Vásárhelytl nem hatotl

1 Pilanzenleben der Donauláiidcr 9L\

2 Bakonver Wald 3. I.
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tovább nyugatra, de dél fell mégis
déli jelenségek a Liliaceák, fleg az

szelíd gesztenye ; a déli lóherék telj

Vasvármegyének déli, mediterr

Equisetum lamossimum.
Setaria ambigua.
Danthonia provinciális, Borostyánk körül.

Molinia litoraüs.

M serotina.

Eragrostis maior, Czák körül.

Aira ambigua.
Juncus Tenageia (Sz.-Léránl).

Lolium Italicum.

Ornithog. collimim.

0. aphaerocarpum.
Allium sphaerocephalum
A. flavum.
Hemerocallis flava.

Asphodelua albus.

Mnscari botryoides
M. racemosum.
Tamus communis.
Orchis tridentata.

O. saccigera
Quercus Austriaca
Qu. lanuginosa.
Qu, erispata.

Oastanea sativa
(ialium Obornyanum (Kszeg).
Scabiosa suaveolens.
Scabiosa agTestis.

Succisa australis.

Micropus erectus.

Acbillea lanata, A. setaoea.
Xeranthernum annuum.
Centaur. axiliaris.

0. nigrescens.
Echinops paniculatus.
Seorzonera purpurea.
Helmintlúa echioides.
( 'ariina intermedia.
Lactuea saügna.
Crepis capillaris L.

Specularia Spec. var. cordifolia.
Galium Pedemontanum.
Campanula Bononiensis.
Lonicera Caprifolium, mint déli iszalagcsorje.
Hyssopus officinalis.

Menthák, melyek a litorális alakokkal egyez-
nek meg-.

Salvia Aethiopis.
Calamintha intermedia.
Melissa officinalis.

Teucrium Botrys.
Melittis Melissphyllum
Eíeliotropium Europaeum.
Lithosperm. purpureo-coeruleum.
AntijThinum maius.
1 Irobanche rubens.
< luscuta breviflora.

üdontites linifolia.

Hupleunim affine, inel. var. aparso Simk.
(longiradiato Wettst.)

Sandix pecten Veneris.
Fumaria prehensilis
Draba praecox.
Bunias Erucago.
Lepidium graminifolium.
Erysimnni Pannonicum.
Lychnis Coronaria.
Moencbia Mantica.
Dianth.ua barbatus.
Alaine viscidula Thuil]
Silene Gallina.

Malva Aleea

Magyarország Vármegyéi és Varosai. Vasvnrmegye.

eljutott a Mura vidékére. Legkitnbb
Aspliodehis. Malvaeeák, PapilionaceáJc és a

es hiánya ellenben nagyon érezhet,
in jelleg növényei a következk :

helyette néhol E. variegatum.
S. verticillata (találkozás).

M arund., M. coerulea.

E. minor (találkozás).

Aira capillaris.

J. sphaerocarpüs.
L. Gaudini Pari.

0. umbellatnm.
0. pyramidale. 0. breviatylum

H fúlva

A. microcarpus.
M. Kerneri March.
M. neglectum.

'). eummutata Tod.
O. maculata.
Qu. Cerris

Déli növények és

helyettesítik.

más alakok is.

G. erectum és más fajták.

Se. silenifolia.

Se. Columbaria. Se. mollia,

C. montana, C. molhs.
0. Transalpina, C nigrescens megalolepis.
E. commutatus Juratz.
S. rosea.

C. Nebrodensis.
L. angustam.
C neglecta.

S. hybrida.
G. Sieberi Tauseh.
C. Tauacheri Kern.
L. Etrusca
H. pilifer Gris, a horvát tengerparton.

M. Sieberi.

C. officinalis, C. menthaefolia.

M. albida (Fiume).
H. tenuiflorum,

A. latüolium.
0. Buekiana.

<>. lutea.

B. glaucocarpum Borb.

Se. auatralia.

L». verna (találkozás).
B. macropterum Rehk (Carlopago).

E. strictum.

L. Ilos jovis.

M. Bulgarica.
D. compactus, havasokon.
\ tenuifolia

S. quinquevubiera.
M. moschata.

69
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Ephorbia Gerardiana.
Euphorbia dnlcis.

Euphorbia angulata, E verrucosa.

Poterim polygamum.
Rosa repens var.

R. Kuncii, a Stylosák közül.

R. Karstiana.

Gcnista nervata.

Medicago minima.
Lathyrus Aphaca.
Tetragonolobus siliquosus.

Astragalus Onobrychis.
Dorycnium herbaceum.
Vicia striata.

E. Sturii, E. Nicaeensis.

E. carniolica.

P. dyctyocarpum (találkozás).

R. arvensis.

R. Haynaldiana.
R. tomentosa, stb.

G. ovata.

M. longisete, M. elongata.

L. affinis Guss. (Istria).

T. maritimus.
A. Rockelianus.

D. intermedium.
V. Pannonica (találkozás).

ÉSZAKI POLGÁROK (PLANTAE BOREALES).

Vasmegye a hidegebb éjszaktól jó messzire esik, mégis flórájában elég

Észoki nvé- kirívó északi 'növényre ismerünk. Ezek alig észrevétlenül, vagy a vidék

növényzete közé keverednek, vagy pedig a havasalji vidéken, mint sziget-

A MURASZOMBATI PARKBÓL.

kék vagy északi formácziók tnnek ki. De ezért vidékünket az éjszaki vagy

balt melléki flórával semminem természetes összefüggésbe hozni nem akar-

juk, mert egy része ezeknek a növényeknek természetes úton juthatott

ide, az Erigeron Droebachensis könny pehelybóbitájával. Lehet, hogy néme-

lyik északvidéki formáczió megfészkeldése a geológiai korszakokból ered, de

némelyik a Havasaljáról is könnyen ide juthatott, mert az északi növények

Európában dél felé ' a maguknak megfelel analóg helyet leginkább a havas-

vidéken találják meg s innen ereszkedhettek le Vasvármegyébe. Viszont a

Hieracium boreale, meg a H. Sabandum hamarább a délibb vidékrl jutott

Skandináviába.
Az északi polgárokat különben szorosan különválasztani bajos, mert

a baltmelléki flóra nagyterjedelm és többtagú s mert sok növény, mely

az északi mezk lakosa, a délvidék havas vidékein is otthon és jellemz

lehet (Prmms Padus, Nárdus, izlandi zuzmó, Lyeopodium complanatum.

Arnica, stb.). Az északiak közül említend a fenyves, a magyar keleti

szín flóra élénk ellentéte, az ericetum, vacciniumos és pirolás erdtalaj

a szederfajok sokfélesége: Rubus suberectus, R. Wahlbergi, stb., de

más szeder itt inkább átalakulva, mint helyettesít faj (species varia)
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jelenik meg (R. appendieulatus Portenschl). Északi eredet a rénzuzmó,

a Carex G-oodenowii, C. caespitosa, C. canescens, C. Buekii és más sás, a

Polygonum Bistorta, a Hierac. tridentatum, a Potentilla Wiemanniana, Bar-
barea stricta, stb. Az északibb tzegmoha ingoványának a viszonyok, fleg a

kavicstalaj nem kedvezk, Pinkaf és Villamos körül kevés pusztuló tzeg-
mohat a harmati f (Drosera rotuandifolia) jellemzi.

MEGHONOSODOTT ELEMEK (PLANTAE ADVENTICIAE).

A termesztett növénveken kívül a meghonosodott növénypolgárok száma -Meghonosodott

ik mii nagy, de némelyik individuuma annyira szapora és sereges, hogy
méltán támad az a gondolat, mintha itt tsgyökeres polgár lenne. Ilyen

a Veronica Persica, Solanum miniatum, Orlaya, Spergula arvensis és Sp.

maxima, Erigeron (Janadensis, Robinia vagy koronafa, a hazánkban elször
in lelt atokhinár, a Stenactis, az Oxalis stricta, gazos helyen meg a vetésben,
;iz Althaea micrantha, talán mint kerti szökevény, az Oenothera biennis,

Silybum Marian um, Trifolium incarnatum, Rudbeckia laeiniata, Sohdago
Oanadensis, Rosa einnamomea, Xanthium spinosum, vagyis a szerbtövis,

de itt nem érezhet csapás. Szálonként látható az Anchusa Italica, Gerá-
nium Pyrenaioum, Setaria ambigua, Eragrostis maior, Lycopsis, stb. Leg-
nevezetesebh vándor az k>echtites, melyet Zágráb után itt találtunk elször
Európa flórájában. A Lepidiuro graminifolium a római gyarmat behurczo-
lása. Az Agrimonia procera, talán a Gralium Parisiense is, ujabb kelet.

*

Ezen összetev és jellemz elemek eloszlására végre még azt jegyezzük
meg, hogy a melléknevük (havasaljai, délkeleti, stb.) jelölte helyen belül

meglehetsen el vannak szórva, csak a délkeleti elemek csoportosulnak

Kemenesalján s itt a fatenyészet délkeleti klímajelzivel találkoznak, tehát

a megye legenyhébb klímáját is kijelölik. A többi elem elszórtságával vagy
sereges megjelenésével egyes helyet ily módon nem jellemez.

TERM HELYEK (LÓCA NATÁLIA).

Az említett flóratagokon belül a vegetáczió korántsem mindenütt egyenl, Term helyek.

banem épen a termhelyek szerint alakul, tarkul, változik és tetemesebben
vagy jelentéktelenebbül különbözik egymástól. Bizonyos természetes helyen
a növényzetbl sajátságos szövetkezet (formáczió) támad. Ezt a termhelyek
szerint ismertetjük. A különbséget itt leginkább a föld nedvessége és szá-

razsága okozza, ezért elbb a száraz talajú termhelyekrl (erd, vágás, szll,
rét, legel stb.), azután a mocsaras vidékrl szólunk.

Az erdk (Silvae) és a magasság erdöövei.

Vasmegyének erdeje elegend. Sok helyt nemcsak tzre és épületre' Erdk.

de mint deszka és zsindely, kereskedésre is jut és a gubacs-termés, mak-
koltatás, hamuzsír- és szekérkencs-gyártás, valamint a szénégetés nem
megvetend ága a lakosok és uradalmak jövedelmének. A magasabb és

terjedelmesebb hegységben az erdk szebbek, srbbek, a keleti halmokon
(sitkei, szelestei, Farkas erd) ritkásak. A tótsági járásnak sok erdeje volna,

kivált fenyvese, de a sovány földben a fa nagyra nem nhet, st id eltt
elgörbül s megvenned. 1

Erdészeti szempontból nevezetes itt a fenyveknek keverése a lombos
fákkal, pl. Vép és Sárvár között, alacsonyabb vidéken is, a mi az erdnek
sajátságos külst és kellemet kölcsönöz.'2 A sok szép erddísztl a megye
vidéke szép és egészséges.

A vasvármegyei erdk jellege az, hogy alkotó- vagy keverékrészei olyan

fák (fenyvek, szelíd gesztenye, nyír, fürtös meggy [Prunus Pados]), melyek
oly magasságban (a tenger színe fölött), mini Vasvármegyében, másutt a

1 Fényes i. h. 133-34.
- Somojryuiegyében is a répafeny, tölg-ygyel, cser- bálványfa- és akácz-csipkefával

vegyest.
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lombos erdkbe be nem keverednek. Jellemz továbbá, hog}r az erdk fái

egész természetesen, maguktól is nagyon keverednek.
Legfbb oka ennek az, hogy a feny a Nóri-havasokból oly alacsony

területekre ereszkedik le, a minre sehol másutt az országban, a szomszéd
nyugati határmegyéken kivül. Lehat pl. egész a Rába völgyébe (Badafalva
és a szent-gotthárdi Vártet közt, Rádócz és Körmend közt, a Pinus silves-

stris), egész a hegyek tövéig a kis Alföldre, olyan helyre, a hol különben
a tölgy uralkodnék. A fenyves tehát itt a lombos erdk terjedelmét meg-
lehetsen korlátozza. E vidéknek a tenger szinéhez mért magassága azonban
nem akkora, hogy a havasaljai magasságban uralkodó tiszta feny alkotta

regio abietina a megyében kiképzdhetnék, azért a Nóri-oldalról ide termé-
szetesen leereszked feny az alacsonyabb helyeken majd a bükkel, majd a

tölgygyei keveredik, vagy ennek kellett hátrálni a hatalmasabb tlevel eltt,

a fenyknek kedvezbb talajról.

Ez zavarhatta meg Vasmegyében a fák tenyészetének a magasság
szokott övei szerint való elrendezkedését, mert helyenkint az erd a hegyek
aljától kezdve nem tölgy, mint másutt az országban, hanem mindjárt a feny.
Bár néhol a fáknak a tet felé való sorakozásában van bizonyos rend, pl.

Kszegen a szll felett szelíd gesztenye, azután fentebb tölgy és bükk alkotja

az erdt, az Irottk teteje felé pedig már az Abies Picea nagyobb számú a

bikk között; de az erdalkotó fák ily övek szerint másutt már a vidék nem
tetemes magassága következtében sem szövetkezhetnek, st a fenyves sok

helyen épen a bikk öve alá ereszkedik.

Élénk vonása Vasvármegye erdtenyésztésének továbbá a gesztenyés
és a nyíres.

A fás növényzet, mint a zordonabb vagy enyhébb klíma képmása.

Erdei tenyészet. a megye zordonabb vagy enyhébb éghajlatának leghívebb képmása
itt az erdtenyészet, mert a fák a vidék tájképének, flziognómiájának

másutt is ezek a legélesebb vonásai.

Vasmegyében nagy a fenyves uradalma, ami a hidegebb klímának, vala-

mint a fák évi életmködése rövidebb tartamának kifejezje. A zöld égerfa

itt a fenyves, valamint a lombos fák övébe is mélyen leereszkedik, az a törpe

bokor, a mely különben a havas csúcsának lakosa. Vasmegye völgyeiben
— mintegy kiszabadulván a havastet törpít hatása alól — középszer,
egész jókora bokor vagy fácska.

Az évenként lombváltó erdk alkotója a mocsár- és muzsdaly-tölgy
(Quercus Robur et Quercus sessiliflora),a nyírfa (Betula verrucosa), meg a bükk,
melyek a hegyes vidéken vagy a kavicsos erdtalajon (nyír) uralkodnak,

mint általában éjszakibb és hidegebb éghajlatnak képmásai.
A szelíd gesztenyével, melynek szép öve van e megyében, Grisebach a

bükk-khma nyugati, franczia övét tünteti ki.

A csertölgy (Qu. Austriaca) a megye északi részeibe is felhat, de inkább a

délkeleti részen alkot erdt pl. a Cser-en. A csertölgy vagy cserfa a bükk-klíma
egyik enyhébb tagjának természetes kifejezje 1

, azé a vidéké, mely dél-

kelet felé a Morva mezejétl és a Kárpátoktól fogva a Balkán vonaláig, a

Feketetenger-mellék sivatagáig és Podoliáig terjed. Ezt nevezi Grisebach 1 a

bükk-klima délkeleti övének, Kerner 2 balkáni facies nek vagy pontusi flórá-

a csertölgy ma- nak 3
, magam a csertölgy magyar övének*. Az éghajlat ez övének képmása,

a cserfa, Vasvármegyében elég jellemzetes, de annak a számos kísér növény-
nek, mely ezt az övet délkelet felé sajátságosan kitünteti, legeslegnagyobb része

a cserfával már nem jut ide. Errefelé tehát a cserfa klímái jelentsége már
oszladozó félben van.

A pelyhes tölgynek és alakjainak csak apróbb, bokoralakú példái nnek
e megyében, de csak a délkeleti bazalt kúpokon. Ez a tölgy is klímái határ-

1 Grisebach : Vegetation der Erde I. 99. 1.

2 Hann, Hochstetter és Pokorny: Allgemeine Erdkunde 518. 1.

3 Az osztrák-magyar monarchia írásban és keitekben. Bezezet kötet 205. 1.

4 Thom,é növénytanának II. kiad. 308. és III. kiadás '224. 1.

gyár ove.
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érték vagyis határjelz. Kerner ' t. i. Európában havasi, balti, déli és

mediterrán természetes flórákat különböztetvén meg, a melegebb ..flóra austra-

lis'
:

-ra (déli) egyik saját ságképen a pelyheslevelü tölgyek uralkodását is

ráruházza. Ez a néhány alacsony Quercus lanuginosa (pelyhes tölgy) és Quer-
cus erispata (bodros tölgy) tehát világosan kijelöli itt, hol a megye legszelídebb

tájéka s ez valóban nem csak a tapasztalással, az ismert enyhébb viszo-

nyokkal, de a déli és délkeleti vegetácziónak nagyobb változatosságával (még
a cserjék közt is : Yiburnum Lantana, Evonymus verrucosus ; Kataí'ánál a

Staphylea is), meg a jó bortermeléssel (Ságh, Kis-Somló, Hercseg) is össze-

vág. A Kemenesalja fleg délkeleti jellem növényeivel vetélkedik Vasmegye
más helyeivel, de Kszeg végre a fajok számával mégis gyz a délkeleti

ritkaságok nélkül is, mert Kszegen a termhely (nagyobbb erdk, magasabb
hegy stb) többféle és változatosabb, mint Kemenesalja rónaságán. Ennek
növényritkaságai nem bírják ellensúlyozni Kszeg flórájának fajait, melyek
számát közönségesebb növények is gyarapítják.

Az rség melegebb völgyeiben a hosszú makk-kocsányos mocsárfa
(Quercus hiemalis Stev.) ép oly jellemzen lép fel, mint a nagy magyar Alföl-

dön, meg a környez dombos vidék erdeiben.

Hogy a klíma különbségeinek a fnem növények közt is vannak ily h Kiíma.

kifejezi, a növényzet havasi és délkeleti jellegébl és gyakran a tszomszéd-
ságában megnyilatkozó éles ellentétekbl láthatni. Rohoncz és Bozsok közt pl.

a meleg szölllejtkön déli, délkeleti növények is díszlenek (Linaria genisti-

folia, Erysimum odoratum, Fumaria prehensilis, stb.), valamivel beljebb pedig
a hegyek völgyeiben a havasi Alnus viridis, Thlaspi alpestre, stb. didereg. Az
apróbb és nagyon fel nem tn növényeket elhallgatva, csak a szöllter-

melést és a hidegebb éghajlathoz szokott néhány termesztett növényt hozzuk
itt még el, mint olyat, mely a megye tenyészetének kevésféleségével vagy
keveredettségével, az éghajlatnak zordonabb vagy enyhébb fokaival s a

növényzet évi életfolyásának rövidebb vagy hosszabb tartamával szintén

meglehetsen egybevág, tehát ezeknek hasonlóképen klímajelzje.

A megye éjszaki részén (Pinkaf, Borostyánk, stb.) szllt nem termesz-
tenek, ellenben a rozson, árpán és zabon kívül komlót ültetnek. A tatárkát

\ragy pohánkát, fleg rozs után, másodszor gyakran vetik, lent is eleget ter-

mesztenek. Erre a növényzet elég egynem és kevésféle, csak néhol

(Pinkaf, Borostyánk) játszik némileg a havasalji színbe.

A megye középtájain, pl. a Vas- és Csád-hegyen, Szombathely, Ro-
honés Kczszeg körül, mái' szllt termesztenek, s a növényzet erre többféle,

változatosabb, mint feljebb, pl. Tárcsa és Fels-Löv vidékén.

A megye déli részén, a Tótságban a rossz talaj változtat a dolgon ; de
azért jó bor itt is terem. A szt.-gotthárdi csatamez fölött emelked Vártet
vörös bora jóhír, valamint délkeleten Gsfa hegyéé is, a sághi és kis-

somlai bor pedig olyan jó, mint a veszprémi somlai. Itt a szollnek éghajlati

jélzösége összeesik a pelyhe* tölgyével. E helyek vegetácziója, a kedvezn fekv
Kszegét is ideszámítva, a megye többi helyéhez képest a leggazdagabb

;

szelídebb klímájuknál, délkeleti fekvésüknél és jobb fekete földjüknél fogva
sok oly növényük van, mely e megyében másutt sehol sem terem. A haza
gazdag flórájának egyes foszlánya és délkeleti színének halavány árnyék-
lata még itt látszik meg e megyében.

Ezeket mind összevéve, Vasmegye kicsiben a bükk-klimának mind a

három övét magában foglalja: a szelíd, gesztenyéét, a fenyét és & csertölgyét.

Legnagyobb terjedelm a feny-öv.

A GESZTENYÉS (CASTANETUM.) 1

A szelíd gesztenye alkotta erdk kisebb terjedelmek, mint a fenyve- Gesztenyés

sek, mindazonáltal a vasvármegyei erdknek ép oly kiváló érdeket és jellemet

kölcsönöznek.

Az Alpeseknek a mediterrán flórába való hanyatlása, meg a Nóri-hava-

1 Abhángigkeit der Pilanzengestallt von Klima und Boden. Innsbruck 1869. p. 21.
* Erdészeti Lapok, 1885. évi 142-60. 1.
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soknak hazánkba lebocsátkozó keleti rsei között az a nevezetes analógia,

hogy az Alpesek déli lánczolatairól a szelíd gesztenye vezet be az örökzöld

vidékre 1 (regio sempervirens) ; szintúgy a Vütöm is szelíd gesztenyével

hanyatlik Rohoncz, Kszeg és Rt között a kis magyar Alföld dombhullámai
felé. A Vutömnek e délkeleti sarkán a jóféle gesztenyefa (Castanea sativa

Mill.) a szllvel meg gyümölcsfákkal ép oly oltalomra talál, mint a hava-
sok tövében.

A Castanea sativa szúrósan fogas leveleinek ersebb szövete, élénkebb
zöld színe és nagyobb fénye az örökzöld növények tulajdonságaira emlé-
keztet. Barkája tengelyének merevsége, le nem konyulása, általában kemé-
nyebb szervezete is igazi otthonába, a mediterrán flóra keleti tájaira vezet

bennünket, a hol hasonló level rokonai élnek: a Quercus castaneifoha, Qu.
Aegilops stb. Szúrós burokja is, a melyben a gesztenye-makk hármával
szokott pihenni, a mediterrán vidék tenyészett viszonyaival és gyakori szúrós

alakjaival függ össze. A délkeleti flórában a tölgylevél öblei elsimulnak,

karéjuk rövid marad és trhegy. Ennek a tüneménynek felel meg a szelíd

gesztenyefa levele is. A mediterrán flóra határát csak nyugaton lépi át

jelentékenyen, kelet felé a földségen ültetett.

A szelíd gesztenye Vasvármegye fatenyészetében el nem hallgatható

nevezetességre vergdött. A mediterrán flórában is van meghonosított fa,

mely most a vidék fiziognómiai tájképén élesen kitnik, mint a czitrom-

és narancserdk, a selyem-eperfa, a gránátalma, babér, stb. Ép ilyen Vasvár-
megyében a Castanea, ha valaki eredetileg ültetettnek akarja gondolni.

A gesztenyés, Rohoncz és Rt között, mint ritkás erd bocsátkozik a

tölgyerd öve alá s a tölgy a szlltermelés közt jó széles (ivet alkot.

A kszegi gesztenyések kiterjedése :

1. Elend-gesztenvés : 8 hold és 679 D-öl.
2. Hinterleiten : 12,396 D-öl.
3. Gern-gesztenyés : 1163 D-öl.
4. Pukel (nem Pugl)-gesztenyés : 15 hold és 59 D-öl.
5. Kindspergl-gesztenyés : 7 hold és 1119 D-öl.
6. Kurze Klangl-gesztenyés : 8 hold és 1291 D-öl.
7. Schneiderberg-gesztenyés : 8 hold és 66 D-öl. (Freh szerint.) Talaja

homokkal vegyült agyagos föld.

A kszegi gesztenyefák hatalmas nagyok, egész óriásak, évenkint bven
teremnek. Kszeg ,.Eichberg"-gesztenyésében van egy óriás gesztenyefa
is, melynek kerülete a töve körül 8—10 méter. Ágai oly hatalmasak, mint
egy-egy nagy vén fatörzs. E fa él tanuja, hogy a gesztenye itt régtl fogva

tenyészik. 3

A kszegiek levéltárában a gesztenye ültetésének idejérl, hallomás
szerint, nincs semmi adat. A ki azonban itt és a horvát, meg a szlavón

tartományban a gesztenyefának szép erdeit látta, természetszerleg fölébred

benne az a gondolat, hogy itt a jóféle gesztenye vadon terem. Minthogy a

gesztenyének Európában éjszak felé való ültetésérl följegyzések tanúskodnak,
nem állíthatom kétségtelenül, hogy a szelíd gesztenye Kszeg körül erede-

tileg vadon terem; de a tenyészete itt egészen természetes s meggyznek
látszik, hogy hazánk nyugati és délnyugati vidékein sidtl fogva termé-
szetszeren n vadon. Mert

:

1. De Candolle szerint a jóféle gesztenye az éjszaki szélesség 45.

fokáig eredetileg vadon n. Kszeg vidékén, a 47. foktól éjszakra, mintegy
V.^-on, e határtól még nem nagyon messze vagyunk, s a 45°-tól Kszegig
és Sopronmegyéig, a horvát- és szlavón tartományon át a szelíd gesztenyé-

nek természetes elterjedése nincs megszakadva. Az elterjedés vonala tehát

itt, mint nem mindenütt egyenes, feljebb emelkedett.

1 Grisebach : Vegetation der Erde I. k. 306. 1.

2 Geog-r. Botan. 688.
:; A kszegi gesztenye-óriást Chernél Kálmán a „Vasárnapi Újság- " 1864. évfolyamának

27. számában 264. lapján ismerteti. Itt ez sí'a termetének képe is látható. Velem határában
még- óriásabb (15 méter kerület) gesztenyefa volt, de ma csak emléke ól.
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2. Kszeg lejti, a zágrábi és szlavóniai hegységek, az Alpesek hegy-
rendszeréhez tartoznak. Ha az Alpesektl nyugatra, Francziaországban és

dél felé, Svájcz déli részén és Olaszországban a szelicl gesztenye sisége
nem kétes, akkor kelet felé, aNóri havasok keleti rsein se lehet ilyen. Nálunk
eredetiségét azért érheti gyanú, mert hazánkban kelet felé, más hegyrend-
szeren a szelíd gesztenye nem eredeti, hanem ültetett. Ámde a Nóri havasok
magyarországi hullámain általában más a viszony, más a fatenyészet, mint
kelet felé.

3. A szelíd gesztenyét itt mindenütt fiziognómiai testvére, a cserfa

kiséri. Cserfáink levele is olyan jellem, mint a gesztenyefáé ; hajtásain a

Levelek alsó színének fehérsége olyan, mint a Castanea sativa var. discoloré.

A szelíd gesztenye tehát nem egészen árván szakadt, nem minden rokonság
nélkül tenyészik országunkban és Vasvármegyébeu.

4. Nemcsak a szelíd gesztenye, hanem, cserjék is (Lonicera Caprifolhun,
( 'oronilla Emerus, Genista lasiocarpa stb), valamint egész sereg fnem,
déli vagy mediterrán növény terjed a Dunántúl bizonyos pontjáig, de a

Dunát nem lepi át. (Colchicum Bertolonii, Trigonella gladiata, Inula spiraei-

folia stb).

5. Az ültetett idegen fának gyakran makacs szaporátlansága elárulja,

hogy az idegen földön gyarapodni nem szeret (fügefa, trombitafa, eczetfa,

orgonafa az északibb megyékben). Ellenben a jó gesztenye hazánk nyugati
és délnyugati részeiben szemlátomást magától gyarapodik, csemetéit az

erdkben, emberi hajléktól messze találni, pl. a Stadelbergen Szottina mel-
lett. A gesztenyét továbbá Kszeg vidékén az evetke és varjú szokta szét-

hurcolni és szaporítani.

6. Azért, hogy Nagy Károly a Rajna vidékén a gesztenyeültetést ren-

delettel sürgette, ebbl nem következik, hogy nálunk már akkorában és

még régebben a szelid gesztenye vadon ne ntt volna.

K természetes viszonyok figyelemre méltatásából kiderül, hogy az

Alpesek tövét dél fell is, nyugat és kelet fell is, a szelicl gesztenye-erd
övezi, tehát Vasmegye s hazánk nyugati vármegyéi földje nevezetes növény-
geográfiai jellemet szolgáltat.

A gesztenyések aljnövényzetét gazdagnak mondhatjuk A Monté Mag- ^növényzeti
giore és Sesztina gesztenyésének (Zágráb) egyes vonásait itt is felismer-

jük, mink a C'alluna-, Oytisus- és (lenista-bokrok, Melamyrumok stb. Emitt
természetesen több a déli növény, míg a Vütöm gesztenyéseiben inkább
közép- és nyugat-európai növények uralkodnak. Nevezetes növénye a maga-
sabb vidéki Cineraria aurantiaca, a Cirsium Erisithales, a (íentiana és a

Viola castanetorum.

A kszegi gesztenyés alját már április kezdetén tarka virágsznyeg
vonja be. Ilyenkor még mindössze nem sokféle a növényfaj, de némelyik
seregesen virágzik és nagy számával dominál. Ilyen a lila Orobus tubero-
sus. többféle sás, ibolya, kékvirágú tüdf, fképen a Pulmonaria angusti-
l'olia, a Genista pilosa, mely a földre heveredve sárga virágaival nagy darab
földei eltakar. Itt a Cardamine pratensis, amott meg az Anemone nemorosa
alkot a zöld gyepsznyegen fehér foltokat.

Május végén még nagyobb a tarkaság, ekkor már cserjés virágzói is jobban akad-
nak (kutya fa, Genista germanica, G. sagittalis. Cytisus supinus, C nigricans), magasabb
kórói is virágba borúinak. Most díszlik itt a Valeriána collina, Pimpinella magna, Pasti-
naca, Spiraea Aruncus és S. Ulmaria discolor, Phyteurna spicatum, Cynanehum laxuni.

Scorzonera humilis, a Melampyrum eommutatum rajai, Veronica Chamaedrys, Potentilla
álba, Listera. Carex i)allescens, Myosotis palustris, Platanthera, Luzula cuprina, Aira
flexuosa, Chaerophyllum aromaticum, Holcus lanatus, Fragaria vesca, elatior, Aspidium
montanum, Prenanthes, Elieracium silvaticum, Leontodon hastilis, Melica nutans, Bromus
mollis, gyöngyvirág, Avena pubescens, Galeobdolon, Silene vulgáris, Alliaria, Melittis, Gera-
iniuiii sanguineum, phoeum, Euphorbiák, Orobanche gracilis.

A doroszlai, czáki, szerdahelyi és velomi lejtk szintén ritkás gesztenyéssel hanyat-
lanak, földjeiket mint hegyi rétet meglehets egyforma vegetatió takarja : Clematis recta,

Hieracium Pilosella, Genista sagittalis, Alopecurus és Poa pratensis, Holcus lanatus, Ornitho-
galum collinum, Vicia tennifolia, V lathyroides, V. sepium, Carex pallescens, C. Micheüi,
Orchis Morio, O. ustulata, Platanthera, Listera, Draba verna, Lathvrus pratensis, platypliyl-

los. Myosotis hispida, Luzula campestris, L. angustifolia, Linum catharticum, Pyrethrum
corvmbosum, Galium vernum, G. boreale, G. silvaticum, Innia hirta angustata, Peucedanuin
Oreosebnum, Achillea collina, Cynanehum Vincetoxicum, Campanula, patula, C, persici-

Magyarország Vármegyei és Városai : Vasvármegyc. '0
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fólia, Briza média, Cytisus nigricans, Milium, Brachypodium pinnatium, Polygala
vulgáris, Asperula galioides, Digitális grandiflora, Euphorbia és Betula verrucosa, Orobus-
niger, Orobanche Epithymum, Ervum hirsutum, Gnaphaliuni dioicum, Ranunculus lanuginosus,

R. bulbosus, Erigeron acer, Trifolium mont., T. alpesire, T. pratcnse, Rumex Acetosa, R. cri-

spus, Avena pubescens var. glabresens, A. pratensis, Stachys recta, Melittis, Dactylis, Majan-

themum, Seseli glaucum, Aspidium, filix mas. Athyrium, üynmadenia conopsea, Verbascum
phoeniceum, Crepis praemorsa, C. biennis. Solidago, Leucanthemum vulgare. Dianthus Car-

thusianorum, Potentilla álba, P. recta, P. Tormentilla, Knautia arvensis, Kn. Pannonica, Stel-

laiia graminea, S. holostea, Hypochaeris radicata, H. maculata, Cornus sanguinea, Rosa
dumalia, Turritís, Sanicula, Veronica officinalis, V. serpyllifolia, Pulsatilla nigricans, stb.

dulius vógén a gesztenyések dísze Kszegen a Centaurea stenolepis, Laserp latifo-

lium, L. prnthenicum, a Succisa glabrata, Hieracinm Bauhini, Prunella és Digitális grandi-

tlora, Epilob. montanum, Astrantia, Thesium Linophyllum, Sanguisorba, Pyrothrum corym-
bosum, Trifolium montanum, Plantago lanceolata, Antbericum ramosum, 2 Brachypodium,
Campan. Trachelium. C. glomerata, Heracleum. Peucedanum Cervaria, Serratula, Selinum
Carvifolia stb.

A FENYVES (P1NETUM).

Fenyves. Vasmegyében a feny a hegyen, a halomlánczon, st a lapályos tájon

is az erdei lombos fák közé keveredik vagy egészen a helyét foglalja el s

az erdtenyészet zöld életét télen át is hirdeti. Magyarországban, ily ala-

csony vidéken, talán egy megyében sincs annyi feny, mint Vasmegyében.

Nagy területeket borít el ; sr, zárt, hclyenkint egészen keveredetlen erdeje

van, mindjárt az els lépésnél, melyet pl. a Rába völgyében a hegyre

teszünk. Á fenyveseknek itt jellemz, sajátos magyar nevük is van.

A két ts répafeny és az egy ts jegenye vagy keresztes feny (Abies

excelsa) a leggyakoribb a megyében.

Az utóbbi a havasaljai vidéken, a bükk fels határán túl szokott erdt
(regio abietina) alkotni. Áz ilyen vidék völgyeibe is alászáll. de a rónasá-

gon, a dombos vagy akkora magasságú hegyeken, mint pl. a Mátra vagy a

Pilis, melyek a havasok hatásától függetlenek, természetszeren, eredetileg

nem n, hacsak az erdész nem ülteti és gondját nem viseli.

A Pinus silvestris (répafeny vagy búrfa) eredeti tenyészete hazánkban

még korlátoltabb. Ez a most említett hegyeken, a Nagy-Tátrán, a Bakony-

ban, a Mecseken, a Vértesben, sem azon a hegyeken nem n, melyek a

kis magyar és a nagy Alföld vízválasztói. 1 Nem n az egész Nagy-Alföldön

s hazánknak szlavóniai részében, legfeljebb termesztik. Bánságban is ritka-

síig. Az ily nagyobb összefügg erd, Willkomm 2 szerint, a Kárpátok lán-

lolatán s az Adria övén is ritka.

Grisebaelr a répafeny életének küls körülményeibl nem tudja

megfejteni, miért nem terem a Nagy-Alföldön, a hol a talaj, melyben mélyen

verhet gyökeret, valamint az éghajlat tulajdonsága (nagyobb fényszükséglet)

nemcsak, hogy nem kell, de nagyon is kedveznek látszik.' Galíciától -

Grisebach szerint — csak a Magas-Tátra tövéig terjed s ezt Willkomm he-

lyesebben még az észak-német területhez számítja. A Nagy-Fátrában, Tu-

rócz- és Liptóvármegyékben elég gyakori. Erdélyben csak helyenként jutott

a P. silvestris az erdk fels övébe. Mivel hazánkat csaknem szakadatla-

nul a Kárpátok koszorúja fogja körül, Grisebach r
' azt, hogy a P. silve-

stris az ország belsejében eredetileg vadon nem terem, be nem fejezett ván-

dorlásnak tulajdonítja: a Kárpátok lánczolatát Galicziából nem bírta áthágni

s így a nagy magyar Alföldre természetes úton el nem juthatott.

Ezeket a kitérleg említett tapasztalatokat figyelembe véve, szembe-

szök a répa és a jegenye fenynek nagy bsége Vasmegyében. Ezek ide

más úton, nem a Kárpátokon át, jutottak.

Mivel az ország belsejében a P. silvestris eredetileg vadon nem terein,

ellenben mint ültetvény sok helyen a lombhullató fák közé keveredik (pl.

1 Kerner: Das Pilis-Vértes Gebirge 21. 1. — Neilreich : Auf/.iihlung etc. 73—74. 1.

Wahlenberg : Flóra Carpatorum principalium 310. 1.

2 Forstl. Flóra It. kiad. 204. 1.

3 Vegetation der Erde I. 137. 1.

4 Kerner (Donaulánd. 51. 1.) szerint a száraz klíma árt neki.

& Vegetation der Erde I. 137. 1.
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Ipoly-Litkén, Nógrádmegyében), könnyen támadhat az a gondolat, hogy a

feny Vasmegyében is erdgazdasági érdekbl vegyült a tölgy és bükk-
erdejébe s a lombhullató fákat helyenként nagyobb területekrl nyom nélkül

szorította le. De ez a gondolat nem teljesülhet, ha e két fenynek e me-
gyebeli rengeteg számát, terjedelmét ós természetes tenyésztését vizsgáljuk,

st más nevezetesebb természetes ok : a fenyvesek eredeti kisér növény-
zete, a más rendszerhez tartozó hegység és domb vegetácziójának eltér vi-

szonyai, más havasvidéki növénynek egész a síkságra való leereszkedése is

ellene mond, hogy itt a feny nem vadon nne.
A vasmegyei alacsony

hegyek fenyveseinek aljnö-

vényzete t. i. szintoly kevés,

ép úgy nincs tarka gyepsz-
nyege, mint a bükk határán
túl zöldel regio ábietina-nak

s földje is ép oly medd és

puszta, a min a havasaljai

fenyveseké.

Itt-ott zöldéi fel benne
valamely Pirula, a télizöld

Vinca minor, ibolyák, fleg
a Viola silvestris és a tüd-
füvek ; itt-ott lézeng egy-egy
Hieracium, Sieglingia, a vézna
Aira capillaris és Áira caryo-

phyllea , Carex pallescens,

Anthericum ramosum, a Tor-
mentilla vagy az Agrostis vul-

gáris alkot benne vékony
gyepet. Aránylag gyakorabb a

Melampyrum, fleg a M.
commutatum, keskeny és szé-

les levelii alakja.

A fenyvesek cserjéi leg-

inkább a répa és jegenye-
feny csemetéi , a gyalog-
feny, itt-ott egy-egy égerfa,

fagyai, Salix caprea, S. aurita,

ritkábban a S. cinerea, kökény,
nyír, fürtös meggy vagy má-
jusfa (Tárcsa és Szálénak
közt), vörösgyürü , alacsony
szederbokrok a Rubus villi-

caulis rokonságából, néhol a

sóskabokor, piros berkenye, galagonya, piros bodza vagy a málna piros

gyümölcse alkotnémi élénkséget. A kevés virágzó fnem, valamint a fél-

cserjés növény is többnyire ugyanaz, mint a havasalji fenyvesekben. Közös
mindakettvel a Melampyrum , Hieracium silvaticum és H. vulgatum, a
Tormentilla, Agrostis vulgáris.

Seregesen lépnek fel a vasmegyei erdkben a fenyvesbogyók (Vacei-
nium), a pirolák és a csarab (Calluna) s a fenyvesek külsejéhez és sajátságához
majd télizöld (Vaecinium Vitis Idaea, Genista sagittalis, Daphne Cneorum,
Polygala Chamaeb, Pirola umbellata), majd még tforma leveleikkel alkal-

mazkodnak pl. a szalmavirágú Calluna. itt az Ericaceák egyetlen képviselje.
A fnemek közül is keveredik a fenyvesek aljnövényzetébe téli

zöld lombozatú, s rajtok még fel nein tn virágjoknál fogva is szintén az a

komorság honol, mint a fenyveken. Ilyen pl. a Luzula pilosa, Carex pen-
dula. Majd élénkebb virágaival is merészkedik feltnni a télizöld, mint a
kunrépa v. Cyclamen, Vinca minor, Pirola umbellata, Más kísérnek a levele

vastagabb (Sanicula), vagy a talak felé közeledik : Lycopodium clavatum,
Nárdus, G-alium silvestre. Gr. Austriacum, Campanula rotundifolia, vagy a
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Levélfogai mintegy talakúan hegyesednek ki : Euphrasia stricta, E. perincisa,

Astrantia maior.

Hogy a fenyves Vasvármegyében seredet, rengeteg száma, meg a kül-

sejében hozzá hasonló eredeti aljnövényzeten kívül még a talaj, valamint
a fenyves nagy életrevalósága is ers tanúbizonysága.

A répafeny az egyenletesen ázott földet, meg a nagyon ködös leve-

gt nem szereti, s törékeny gallyait a nagy hó a hegyen nagyon elnyo-

morgatná. Ellenkezk : kedvezbbek a körülmények Vasvármegyében. Azon
a verfényes helyeken, a hol e feny itt gyakori, megkapja a kell nap-
fényt, bvében van a laza, a vizet átenged száraz homokos agyagtalaj is,

melynek a feneke tartósan nedves.
Neilreich szerint 1 a P. silvestris Alsó-Ausztriában a jegenye feny után

a legközönségesebb fa. Tenyészetének ott uralkodó föltétele a vasvármegyeiek-
kel nagyobb részt megegyezik. Ott is homokos területen, harmadkori dombon,
homokk-, mész- és palahegyen n és részint tiszta erd, részint pedig a

bükkös, tölgyes és feketekérg fenyerd keveréke, de 1000 méternél feljebb

nem emelkedik. Alsó-Ausztriából és Stájerországból tehát természetszeren
ereszkedett le a szomszéd Vasvármegyébe.

Eredetiségét bizonyítja szaporasága és gyarapodása is. A mint a nép,

a vasvármegyei fenyk életének szemtanuja, állítja, az elhagyott helyet
3—4 esztend alatt a fenycsemete egészen ellepi és benépesíti, zászlós

magvait a szél messzire széthordozván.

A fenyvek vasmegyei alacsonyabb termhelyét tehát úgy foghatjuk

fel, hogy a Nóri havasok fenyveseinek hazánk nyugati részében van utolsó

állomása, azaz a Nóri havasok végs domb- és hegyfoszlányain van termé-
szetes leereszkedésüknek délkeleti határa, ép úgy, mint a Kárpátok fenyvesei-

nek legdéhbb nyúlványai Selmeczbánya mellett. 2

A vasmegyei répafeny tenyészetével különben egészen analóg a Pinus
silvestris élete a turóczmegyei hegysík szélén lev fényesben (Stubnya).

A fenyves Vasvármegye alacsonyabb hegyeinek kavicstalajára egyenes
jótétemény; e nélkül a hegyi kavics erdtlen, puszta maradna. Ezért itt a feny-

ves a levegnek, valamint lassanként a talajnak megjavítására is igen hasznos.

Vasvármegye általában más hegység tagja, más itt a vegetáczió föl-

tétele és képe, mint az ország más hasonló magas hegyein. Ennek leghívebb

kifejezje a fenyves az alacsonyabb hegyvidéken.
A Bakonyban Rómer szerint 3 régebben Fenyf ós Rátót körül sok

sr fenyves volt, Rátóton egy düllt ma is fenysnek Innak. Kerner szerint
4

seredeti, magas törzs feny ' ma már nem n itt, de az ország belsejének

hegyein sem. A Bakony flórájában az alpesi jellegnek semmi vagy csak

alig észrevehet a nyoma. Nincs itt ericacea, se fenyvesbogyó egy szál sem,

se Tofieldia, se Polygala Chamaebu^us, se zöld égerfa, de a Mecseken, a

Pilis és Vértes hegycsoportban, valamint a nagy és kis Alföld vízválasztó

liogylánczain, ezeken kivül Pirola se terem.

Ezekkel szemben Vasvármegye tájképén a fenyves élesen kitn jel-

leg. Az ericaceákat meg az északi erikás mezket (ericetum) a Calluna

vulgáris vagyis csarab sok ezre képviseli; a Vaccinium és Pirola faja elég

gyakori és a tenyészete jellemzetes ; van télizöld-lombú és sárgavirágú Po-

lygalája és Tofieídiája is. Ezen felül a havasi jellem, meg a szempervirenczia,

kivált a Vütöm flórájában, félreismerhetetlen, a fenyvesen, valamint a kisér
növényeken kivül is.

Ha tehát a havasalj füvei és cserjéi Vasvármegye alacsonyabb helyein 1

leereszkednek s itt mint a havasi zöld égerfa is gyakoriak ; a nóri fenyvesnek e

dombvidéken való seredetiségén sincs mit csodálkoznunk. Hogy ily rengeteg

helyekrl a történet idejében az eredeti lombhullató fákat kiirtották s

helyökbe fényveket ültettek volna, úgy hiszem, nyoma és hagyománya két-

ségtelenül maradt volna.

1 Flóra von Nieder-Oesterreich 228. 1.

2 Hunfalvy 1. c. III. 624. 1.

:l Rómer FI. : A Bakony 9. 1.

4 Kerner: Üas Pilis-Vértes-Gebirge 21. 1. és Der Bakonyer Wald 9. 1.

5 A bui'ókát nem számítjuk ide.
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A kis magyar Alföld tehát növényzetére nézve is nevezetesen eltér
két területet szakít el egymástól : Norieum fenyvesét meg a Bakony bükkösét,
a Kis-K árpátokon kívül.

A nagyszámú Pinns silvestris és Abies excelsán kivül a többi feny
aránylag ritka. A sima, fehére-síkú, gyantás vagy szurkos fenybl (Abies
Picea) szép erd van Gyöngyösf felett, Borostyánk felé. A íSzálk körül
a bükkel osztozik s már-már fölébe keveredik a széleslombú bükk hatal-

mának.
A feketekérg feny (Pinus nigra Arn.,P. nigricans Hst, P. Austriaca)

ritkább Alsó-Szénéget és Gáborfalva közt sziklákon láttam. Talán vala-

mivel gyakoriabb a rozmaringfeny (Larix Europaea) csemetéje és alacsony
fácskája a hegyesebb vidéken, ele lehet ültették.

Az uralkodó P. silvestris és az Abies excelsa földrajzi elterjedésében

valami szabályosság alig van. Kisebb-nagyobb darabon egyik vagy a másik
alkot erdt, másutt találkozik, különböz helyen és különböz magasságban
összevissza keveredik, úgy, hogy elterjedésük útját-módját felismerni nem
egy könnyen lehet. Néhol talán az erdész vegyítette. Hogy a lombos fával

vegyest n, az is oka lehet, hogy a vidék nem oly magas, a hol akár a

búrfa vagy répafeny, akár a jegenye feny a tetk felé az elterjedés fels
határát elérhetné. A fels határtól mind a kett jóval lentebb marad e

megyében.
Hogy a répafeny különben alacsonyabb helyen n, mint a jegenye

feny, abból láthatni, hogy a megye éjszakibb, hegyes tájain az Abies
excelsa, dél felé pedig a Pinus silvestris kerül gyakrabban szemünk elé,

magában vagy a jegenye fenyvel vegyest.
A fenyves virágzó aljnövényzete mindenütt kevés. Az elsorolt jellemzkön kivül még

csak néhányát említünk példaképen. így Lángszál (Langzeil) répafeny erdejében Scorzonera
humilis, Hypochaeris radicata, Galium verum, G. Mollugo, G. vernum, Pyrethrum corym-
bosum, Peucedanum Oreoselinum, Calluna, Rosa Austriaca, Orobus niger, Melompyrum
commutatum, Brackypoditim pinnatum, Silene intlata, Carex silvatica, pallescens, Festuca
elatior, Betonica, Hypericum hirsutum, Campanula persicifolia. Salvia glutinosa, Trifolium
médium, T. montan., Geum urbanum, Tormentilla ;

— Tárcsán : Stachys silvatica, Gentiana
Pneumonanthe, Cirsium arvense var. horridum, 0. palustre, Potentilla álba, Ajuga reptans.

Primula acaulis, Luzula pilosa ;
— Bükkösd és Felsó'-Eó'r közt az éjszaki rénzuzmó (Gladonia

rangiferina), Leontododon hlastilis, L. autumnalis, Veronica officinalis ;
— Alsó-Löv mellett

Sedum Bologniense, Genista elatior stb., a fenyerdk szélein mohák a korpafvel, fenyves-
bogyó, Rosa Austriaca, Campanula patula, Peucedanum Oreoselinum, P. carvifolium, Tri-

folium médium, Cytisus supinus. Genisták stb. nnek

A LOMBOS ERD (SILVAE PRONDOSAEl.

Vasvármegyében, a pelyhes tölgy kivételével, más három tölgyünk, a Lombos erdk,

gyertyánfa (pl. Léka magasabb hegyein), a nyírfa és a bükk alkot tiszta

lombos erdt. A gsfai hegyen rezg nyárfaliget van. Ezekkel az erdkkel
kisebb-nagyobb darabon gyakran fenyves váltakozik, de a feny a tölgy

közé is keveredik.

A lombváltó tölgyek úgy osztoznak, hogy a mocsártölgy (Quereus
Robur. L.) az alacsonyabb tájon vagy a síkon (Sághfalu, Taródháza) ural-

kodik ; a délibb völgyekben, pl. Sennyeház ín, ezenkívül még a Quereus
hiemalis vagy a mocsárfának hosszú kocsános alakja is n. A kavicsos

hegyháton nyírfa, a keleti halomlánczolatokon cserfa az erd, ezért a Ke-
menesalja mellett húzódó láncznak „Cser" a népies neve. A magasabb
vidéken inkább a Quereus sessiliflora terem. Legmagasabb helyen a Kien-
hegyen láttam, de itt bokor és medd marad.

Az alacsonyabb tájon a lombos fák osztakozása határozottabb. Magasabb
vidéken az erdalkotó fák - a Kábától délre a fenyvesek is - - látszólag

szabálytalanul váltakoznak egymással. így pl. a Rába völgyébl Német-
Ujvár felé a legmagasabb hágón a Quereus sessiliflora meg a bükk, tovább
és feljebb Lángszálnál már a répafeny meg a nyírfa uralkodik. Bükkösd
és Fels- Kor közt a legmagasabb ponton (a szekérút mellett) répa- és

jegenye feny n. Egyebütt az erd vegyes : feljebb a Quereus sessiliflora.

kevés bükk és nyírfa, lentebb inkább a cser és mocsártölgy, meg a gyer-

tyánfa terem.

Leggazdagabb és legváltozatosabb az erd Kszegen. Itt alsónak és

felsnek nevezik. Az alsó a várostól keletre, a dombos vidéken 2900 négy-
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szög hold, a fels erd a hegyen, a Szálk felé 2104 négyszög hold, de

itt a szomszéd-községek erdei vele összeszögellvén (Dreieckstein), hatalmas
erdvidék támad. Az alsó erd fája a Quercus Robur és Quercus sessili-

fiora, a répafeny, boróka, nyír pirolás aljnövényzettel, a felsé tölgy, bükk,
kris és fehéresíkú feny, kevesebb más keverékrészen kívül.

.4 tölgyes (Quercetum).

Tölgyerdk. Legvegyesebb a tölgyerd, ahová sok helyen a bükk is leereszkedik. Az
erdt nem alkotó keverékfák a mogyoró, fekete bodza, juhar, rezg nyárfa,

vad cseresnyefa, majd, egész a Szálk tetejéig, a hársfa, szil, alma- és körtefa,

kris, nyírfa, Salix caprea, feny, st helyenként a rozmaringfeny is. Erdei

pataknál égerfa (Alnus glutinosa, A. incana, pubescens), fzfa, st a Prunus
Padus is a tölgyesbe vegyül. Ez az utóbbi hazánkban vadon csak az északi

megyékben n (Zólyom-Brézó, Stubnya fürd).
Az erd szélén vagy az erdk koronája alatt a cserjés vagy cseplye

alkotórésze : a kecskerágó, fagyai, Daphne Mezereum vagy farkashárs.

galagonya, szederfaj, köztök merevsarjas csoportbeli is, a Rubus suberectus.

vörösgyüríí, kökény, sóskabokor, varjútövis, kutyafa, rózsabokrok nyugatibb
typusokkal, barkóczafa, boróka, vizes helyeken a kányafa (Viburnum Opulus).

A szelíd gesztenyének, meg a gyöngyvirágfának (Padus, mind a kett Láng-
szálnál, amaz Szottina mellett is) az erdben bokor-alakja n, mint másutt
nem látható erdei elem. A lisztes berkenye ritka.

A megye délkeleti részein a bokrok száma több és szelídebb klimát
jelez (Viburnum Lantana, bibircses kecskerágó, stb.).

A vadszll Sárvár és Sömjén közt fut dísznek a fára. Más iszalag

(felfutó) ritka, a Clematis Vitaiba inkább gáton n ; Muraszombat mellett a

Lonicera Caprifolium kanyarog a tölgy derekán
Az apróbb cserjékbl törpe rózsa és törpe meggy, Cytisus- és Genista-

bokrok uralkodnak, de inkább éjszaki, nyugati és délibb fajok, minta hazánk
közép- és délkeleti részét kitüntet alakok. Ilyen a Genista sagittalis, de

még inkább a G. Germanica, az itt is sokformájú G. tinctoria a G. Hun-
garieával, mely tovább a haza belsejében is terjed. A megye déli részén a

G. nervata a vezérbokor. A Cystisus supinus és C. nigricans mindenfelé
gyakori, a C. Ratisbonensis csak kevés helyen és inkább az erdk nyilt he-

lyein n.
Növényzete -^ lombos erdk fnemü aljnövényzete elég változatos; Kszegen,

Borostyánk és Pinkaf közül havasaljai polgárok is vegyülnek bele.

Kitüntetbb polgárai pl. a Hierochloa australis, Festuca amethystina, Aspidium mon-
tanum, Equisetum silvatium. Carex pilosa, Majanthemum, turbánlüiom, Cephalanterák, Cycla-
mcn vagy kunrépa1 (gyakori turistavirág a hegyes vidéken), Salvia glutinosa, Phytouma
spicatum, Prenanthes, Galium silvaticuni, Peucedanum carvifolium, Pimpin. niagna, Vicia
dumetorum, Oxalis Acetosella, Anemone nemorosa. — A seéi erdben, Szombathely mellett,

május végén bükk és muzsdalytölgy alatt Anthoxanthum, Hromus mollis, Poa pratensis

P. annua, P. triv.. Carum, Hieracium Laotuella, Trifolium Schreberi, Tr. procumbens. Tr.

alpesire, Reseda luteolá, Linum catharticum, Dianthus Armeria, Cynoglossum officináié.

Luzula campestris, L. pilosa, Lactuca muralis, Campan. patula, Epilobium adnatum. E.

montanum, Veronica Chamaedrys, V. officinalis, V. serpyllifolia, V. Teucrium, Lyehuis
Viscaria, Helleborus dumetorum, Vicia sepium, V. pisiformis, Ranunculus polyanthemos,
R. auricomus, R. lanuginosus, Hypericum liirsutum. perforatom, montanum, földepe, Stellaria

gráminea, St. holostea, Cerastium triviale, Veratrum nigiTim, Gladonia, furcata, Aira caespitosa.

Verbéna officinalis, Clinopodium vulgare, Phleum pratense, Galeobdolon, Clematis erecta,

Cardamine Hayneana, Astragalus glvcyphvllos, Orobus vernus, Silene nutans, Primula
acaulis, Pulmonaria obscura, Potentilla rubens, P. Tormentilla, P. reptans, P. macrotorna,
Agrimonia. eupatoria, Fragaria vesca, F. moschata, Peucedanum carvifolium, turbánliliom.

Anemone nemorosa, A. silvestris. Euphorbia Cyparissias, E. helioscopia, Galium silvaticuni.

G. vernum, Polygonum Convolvulus, Viola hirta, V. mirahilis, Glechoma hederacea, földi

bodza, Alliaria, Asarum. Tun-itis. Isopyrum, Convallaria multiflora. Stachys Germanica,
Salvia glutinosa, Dipsacus laciniatus, Knautia Pannonira, Melittis, Leucanthemum vulg-are,

Cirsium arvense var. horridum és vestium, Scrofularia Ehrharti, Carex hirta, C. muricata,

C. nemorosa, C. pallescens, C. praooox Schreb., Cytis. supinus, Tussilago, Moeringia, Mer-
curialis perennis, a fás növények közül pedig a kányafa, az enyves égerfa, a kisebb levelii

hársfa, fodorjuhar, Rubus Berthae, mogyorófa, fagyai, vürösgyüríí Crategus monog. és Cr.

stenosepala, barkafa, Retula pendubi, körtefa, gyertyánfa, Genista Germanica, G. sagittalis.

—

1 Hihetleg sajtóhiba; valószínleg kanrépa.
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Scé és Ólad között a gyertyánfa-erdben töméntelen a Helleborus dumetorum. Hypericum
tetrapterum Epilobum hirsutum, Solanum Dulcamara, Thaliotrum elatum.

A kavicsos, sovány erdtalaj gyakori pázsitja az Ag-rostis vulgáris, meg az Aha
caryophyllea.

Rába-Füzes és Szent-Gotthárd közt a Rábavölgy kisebb gyertyán-erdejében GÍyeeria
aquatica, Aspidium iilix mas. var. crenatum. Geránium phoeum, Galium verum, Epilobium
niontanum, Cardamine Lmpatiens, Carex remota. leporina, Festuea pratensis, Poa triviális.

Aegopodium, Ervum hirsutum, Vicia sepium látható.

A bükkös (Fayettem) és a nyíres (Betuletum).

Bükkösük. Tiszta bükkerd leginkább a megye magasabb tájain (Kszeg, Léka,
Kalteneck, Borostyánk, Pinkaf stb.) van, de a bükknek több-kevesebb száma,
mint vegyülék, egyebütt is gyakori. A bükkös növényzete sokkal kevesebb
mint a tölgyesé. Gyakoribb bokrai piros gyümölcsükrl tnnek ki : piros

bodza, berkenye, málna, Daphne Mezerum, az egres és egyéb ritkább szeder-
bokor.

Bükkösök aijnö- Nevezetesebb fnemje néhány magas pázsit: Festuea montana, F. sil-

vatica, Calamagrostis pyramidalis, Luzula angustifolia, továbbá Yeratrum
nigrum, Origan. vulgare var. chlorophyllum, Gentiana asclepiadea, Senecio
nemorensis, S. Fuchsii, Galium rotundifolium, Vicia cassubica, Thlaspi
alpesire, Dentariák, Aconitum Vulp., a viz mentén Petasites albus, Carex pen-
dula, C. remota, Cardamine amara, Anthriscus nitida.

Nyiresek. A nyírnek helyenként, fleg fenyvesben, a pelyhes-level (B. álba)

faja is n, de gyakoribb a B. pendula Roth. Ez részint keverékrésze más erd-
nek, részint önálló ritkás legel-erd, pl. Baba és Hetye közt, a szelestei

erd K.-Szt.-György felé, Vasvár, továbbá az oszkói és gyrvári állomások
Nv

ve
?
ny

k

Zeíic

jnö " között, stb. A nyírtalaj rendesen kopár, kavicsos, néha csaknem olyan, mini
a deszka ; növényzete igen csekély. Gyakran a csarab vagy a boróka ezrei

sereglenek benne néhány szál ibolyával.

.1 vágás (Silva ceeduá).

vásás. A vágás növényzete nagyon vegyes.
Borostyánk lejtin töméntelen szederbokor lepi el. Itt vannak továbbá rózsa- és

nyírbokrok, Alnus viridis, a nagyobbik csanál, Epilobiumok, fleg az E. angustifolium,
Origanum, Clinopodium, Digitális ambigua, Betonica, piros virágú Angelica silvestris.

Epipactis latifolia fajtái, Brachypodiumok, Avena pratensis, Nárdus, Senecio Fuchsii, S. vi-

scosus, S. silvaticus, Hieracium Pilosella. H. Lactucella, Galeopsisok, Euphrasiák, Polytrichu-
mok, GaUum rotundifolium, G. silvestre, Poa nemoralis, P. annua, Aspidium filix mas,
(ynosurus eristatus, Moeringia trinervia. Bromus secalinus, bürök, Hypochaeris radicata,

Polygonum minus, P. lapatkifolium, Luzula pilosa, Vaccinum Myrtillus, Lysimachia punc-
tata, Leontodon autumnalis, Cirsium palustre, C. arvense var. horridum, Spergula, rezg
nyárfa, Carex silvatica, Sanguisorba, Lappá tom., Pyrethr. corymb., Torilis iníesta, Lepigon.
rubr.. Melamp. commutatum, piros berkenye. Verbascum Thapsus, V. phlomoides, Astragalus
glycyphyllos, Vicia Cracca. V. dumetorum, Valeriána officinalis, Veronica officinalis, V. Cha-
maedrys, Petasites officinalis, Sedum Bologniense, Linaria vulgáris, Gnaphalium dioicum.

G. silvaticum, Papaver Rhoeas, Convolvulus arvensis, barkafa, mogyoró-, gyertyán- és

bükksarj, Sonchus asper, vS. oleraceus, Chenopodium glaucuin, Ch. Bonus Henricus, (ílo-

flioma hederacea, egybibés galagonya, borjvípázsit, Melilotus officinalis, M. albus, Carduus
acanthoides, Trifolium aureum, T. hybridum, Artemisia Absinthium, Runiex cris[>us, R.

conglomeratus, Erigeron acer, E. Canadensis, Ranunculus lanuginosus. Mentha Brittingeri,

Triticicum repens, fodorjuhar, Hypericum hirsutum. Lactuca muralis, Stellaria graminea.
Rátót mellett Circaea Lutetiana, Aspidium s]>inulosum, A. filix mas, Cerastium silva-

ticum. Euphorbia stricta, Brachjrpodium silvaticum, mogyorófa. Prunus Padus, Athyrium
filix formina, Filago apiculata, Pulmonaria officinalis, Festuea gigantea, Cirsium palustro,
('. lanceolatnm, Cucubalus. Trifolium médium, T. agraiium, Torilis Anthriscus, Poa l'ertilis.

Hósa dumáiig, Verbascum Blattaria, V". Thapsus. Caleojisis Ladanum, G. speciosa. BJpilo-

bium adnatum stb.

A lombos erdk örökzöld növényzete (Sempervirentia).

Lombosok örök. a kszegi erdkben az aljazat zöld ruhája is felébreszti a figyelmet.

°'Ezt nemcsak a fakadó rügyek és kisarjadzó fíínemek okozzák, hanem
fképen az, hogy több cserje és fnem növény levele kitelel, valamint az.

hogy ez erdnek télizöld lakosai is vannak.
Télizöld cserje itt a boróka, a borostyán, a csarab, a fagyöngy, a Vacei-

nium Vitis Idaea, Daphne Cncorum, Genista sagitlalis, Pirolák ; Borostyánk
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mellett a Polygala Chamaebuxus, továbbá Clusius bislingua-ja, vagy Affen-

blatt-ja és a Ruscus Hypoglossum is itt említhet, Szálénak erdeibl.

Télizöld fnemek a Cyclamen, Lusula pilosa, Vinea minor, Asarum, ^imüekf
Hepatica (Lékán), a Helleborus, meg a Pulmonariák medd tlombja, a

Dicranum- és Polytrichum-mohák sr gyepe, a Lycopodium clavatum és

complanatum (korpaf) szétmászó szára.

Ellenben újig megrzi tavalyi lombozatát a Rubus bil'rons, H. Haynal- Tdeis íombúak.

dianus, R. discolor, R. birtus, feltn szépen a fagyainak több bokra, a

Genista Germaniea, Rosa Austriaca, a fnemek közül pedig egyes haraszt-

fajok (Aspidium spinulosum, Asplenium Forsteri, A. Triehomanes, továbbá a

Viola álba, Polygala amara, Euphorbia amygdaloides, Potentilla rubens,

Festuca montana, F. silvatica, Carex pendula) és sok más pázsitlevél.

Mivel az elsoroltak némelyike az erdben seregesen terem, a tavaszi

szempervirenezia lombfakadás eltt is nagyon szembetn. Az erdnek ez a

szempervirencziája a havasaljak sajátja ; itt mindenesetre összefügg ez a feny-

vesek éghajlatával is. Kerner az alföldi róna erdeinek tavaszi élettelen színét

a hegyi és havasalj i erdkével, melyek tavasz elején még zöldéinek, egye-
nesen szembeállítja, Alföldünk erdeje kikelet elején valóban egészen élettelen.

A mohasznyeg benne ritkaság, a fának, cserjének és fnek nincs télizöld

vagy kitelel lombja, a cserjék késbb fakadnak, midn már a tavasz éjjeli

fagya ritkulni kezd. 1 A nyári lomb tehát csak ott telel ki, a hol a tengeri

klíma érezhet ; Alföldünknek földségi (kontinentális) éghajlata alatt nem.

Megemlítem itt Dömölk vizes medenczéinek kitelel Equisetum-flóráját

is (E. hiemale, E. Schleicheri, E. variegatum, E. ramosissimum), sajátságos

szürke-zöld színével.

Végre a szempervirenczián kívül a Populus tremula (Vártet) és Oxalis
Acetosella (Irottk) leveleinek variegácziója is nevezetes.

ERIKÁS MEZK (ERIOETIM), VACCINIUMOH ÉS PIROLÁS ERDTALAJ.

Ez alatt a csarab vagyis Calluna (régen Erica), a Vaccinium Myrtillus ^ogyo,IplrSa.
5
"

(fekete fenyvesbogyó) és Pirolák (kivált a P. rotundifolia) töméntelenségével
bentt nagy területeket értjük. A fenyvesbogyó (oláh szóval áfonya, szlávul

boronica) meg a Pirola, rendesen az erdk talaján sereglik össze. Az erice-

tum ezen kívül a száraz kavicsos mezn, dombon és legeln is, s itt nem
ritkán az ölyv-haraszt (Pteris) mezivel váltakozik vagy vele keveredik

;

fellép a gesztenyésben, de uralkodik a nyíresben és fenyvesben is. Leggyako-
ribb az éjszaki lejtn, még a sovány kavicstalajon, de másutt is oly gyakori,
hogy kevés vagy talán egy növény se borít el nagyobb területet Vasme-
gyében, mint a czipruslevel és szép ametisztszin, szálmavirágú, csarab.

Ez a nevezetes formáczió hazánkban az észak- és középnémet erieetu-

mot képviseli, de hazánkban az Ericák fogytán, a Calluna egymagában nem
bír oly változatosságot teremteni, mint a baltvidéki Erikák nagyobb száma.
Csarabos mezink növényzete általában kevés, többnyire olyan, a mely
sovány talajjal is megelégszik.

A sitkei cserfa-erdben az ericetum növénye május 21-én a Polygala
Az

^„l""'
"""

vulgáris, Viola canina var. ericetorum és más ibolya, Ornithogalum collinum
(böv. ), Hieracium Laetueella, Potentilla rubens, P. Tormentilla, P. argentea,

Orchis Morio, Gáliam Pedemontanum, Saxifraga bulbifera, Carex pallescens,

Rhinanthus minor, végre az Asphodelus gyönyör szálai. Lékán a boróka
is közé vegyül. Dombhál vidékén pedig kisebb-nagyobb Nardus-gyep válta-

kozik vele. Néhol az Arnica szép sárga virága magaslik ki belle. A Budi-
legeln Rohonczon az ericetum nyírves közt van, s benne rózsaszín virágok

tnnek ki: Erythraea Centaur., Asperula cynanebica, továbbá az Agrostis

vulgáris, Potentilla álba és (ienista-bokrok.

A csarabot a jószág nem bánija. A Vaccinium gyümölcsét szedik és

árulják. Az Ericetum jó földben csapás, de Vasvármegye sovány talaján

1 Pflanzenleben der Donaulánder Í'J. 1.

Magyarország Vármegyei és Városai : Vasvármegye. ' 1
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a kavics meztelenségét beldözi s természetes feladatot teljesít. A jó anya-

természet mindenrl gondoskodik.

I!ót és legel.

Réti füvek

RÉT ÉS LEGEL (PRATTJM ET PASCUUM).

A rét és legel elterjedése a megyében nem nagyon egyenletes. Leg-

jobb a rét és legel a magyarok rónás vidékein : a Kemenesalján, a Rába és

Egervár völgyében, meg a Hegyháton, pl. Iváncz körül. A Répcze mellékén

kevesebb ugyan a legel, de a kaszáló a legjobb s a legzsírosabb széna

terem rajta. A rét a nagyobb folyók s patakok mentén (Pinka, Gyöngyös,

stb.) is kövér, de a német-ujvári és kszegi járásban a legel, meg a rét

szkében van, a jószág
• a kemény erdtalajon

keveset talál, mert szá-

raz tlevelek és feny-
toboz hevernek rajta. Itt

a termesztett takarmány
nagyon elkel. Sok

helyen a kisebb terje-

delm rét is elég so-

vány és nem sokféle rajta

a f. A Tótság nagy ré-

szében majd semmi le-

gel vines, rétje is kevés
és kis zápor is hamar
elsöpri vagy beiszapolja.

Általában csaknem
mindenütt és meglehets
seregesen fellép növény
a vasmegyei szárazabb

réten : a kakasczímer
(Rhinanthus minor), a

borjúpázsit, selyemperje

(Holcus lanatus), lóhere

(Trifolium pratense, T.

repens, T. procumbens ;

nedvesen és szárazon),

Polygala vulgáris, ren-

desen kék virággal, Poa
pratensis, Briza média,
Tragopogon Orientális,

Bromus mollis, Alope-
cnrus pratensis, Cera-

stium triviale, Lychnis
flos cuculi, Oampanulá
patula, Sanguisorba,

Lotus coneulatus, Li-

iiiim eatharticum.

Kis-Czell és Ságh községe közt május 19-én Medicago lupulina, Tetra-

gonolobus, Polygala comosa, Poa triviális, Fragaria viridis, Leprdium cam-
pestre, Colchicum autumnale, Potentilla rubens, Rumex crispus, ÍJ. Acctosa,

R. Acetosella, Succisa pratensis, Verbasc. phoeniceum, Leontodmi hispidus,

( )dontites maprocarca, Ranunculus polyanthemos, Hypericum perforatum, The-
sium Linophyllon, Cerastium brachypetalum, Ornithogalum umbellatum, 0.

coliinum, Ajuga Genevensis, Carex Oederi, C. hirtaeformis, C. distans, C.

praeeox Schreb., Festuca elatior, Dactylis, Avena pubescens és var. glabre-

scens, Saxifraga bulbifera, Serratula, Viola stagnina. Cerinthe minor, Silene

vulgáris. Innia salicina, Lithospermum arvense, Stachys recta, Lathyrus
pratensis. Szombathely és Szlls mellékén a rétek vegetácziója alig eltér.

Muraszombat mellett a Potentilla supina, Colchicum autumnale, Selinum
carvifolium, Trifolium Schreberi, Prunella álba, Leontododon autumnalis,

A KÖRMENDI HKRCZEGI I'AUK BEJÁRATA.
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Loliura peronne, Phleum pratense, Euphrasia Rostkov., Salvia dumetorum,
S. pratensis, Ranunculus Sardous var. Mediterraneus, Thymus subcitratus,

Moenchia, Centaurea Jacea, Polygala comosa, Dianthus Carthusianorum,
D. deltoides, Crepis setosa, Medicago falcata, Inula Brítannica és Agrostis

vulgáris, a réti f.)
Hegyi réteken általában uralkodó a Dianthus deltoides, Prunella grandi- Hegyi rétek.

flóra, Orchis Morio. Fels-Szénéget mellett, a Fehércsárda felé es lejtn,

május végén : Arnica, Melittis, Cynosurus, Tormentilla, Plantago média,

P. lanceolata var. sphaerostaehya, Polygala vulgáris, Genista sagittalis, Gr.

pilosa, Gymnadenia conopsea, Hypochaeris radfrcata, H. maculata, Linum
catharticum, Campanula patula, Hieracium Bauhini, H. Lactueella, H. Pilo-

sella, Alchemilla montana, Trifolium montanum, T. pratense, Gnaphalium
dioicum, Lotus croniculatus, L. villosus, Poterium Guestphalieum, Rhinanthus
minor, Knautia arvensis, Calluna, Thesium alpinum, Platanthera, Orchis

Morio, 0. ustulata, O. latifolia, Salvia verticillata, Briza, Nárdus, Phyteuma
orbiculare, Carum, Rumex Acetosa, Anthoxanthum, Funaria hygrometrica,

Holcus lanatus, Gralium vernum, Sanguisorba, Coronilla varia, Lychnis
Viscaria, Fragaria mosehata, Vicia sepium, Silene nutans, Ranuncus acer,

R. polyanthemos, Anthyllis polyphylla, Viola canina var. ericetorum virít.

A kszegi Gubahegy legelin : Rumex multifidus, Verbéna officinalis,

Betula pendula, Galium verum, G. vernum, Hieracium Pilosella, H. Lactu-
eella. Myosotis arvensis, Chenopodiumpolyspermum var. cymosum, Leucanthe-
mimi vulgare, Trifolium pratense, T. repens, T. arvense, T. Schreberi, Medicago
lupulina, a két Xanthium, de ritka, Lolium perenne, Aira fexuosa, A. caryo-

phyllea, Leontodon hastilis, Malva rotundifolia, M. silvestris, Centaurea
Rhenana, Cerastium triviale, Plantago maior, P. média, P. sphaerostaehya,

Polyenemum arvense, Senccio vulgáris, Potentilla Tormentilla, P. argentea,

Verbasc. Blattaria, V. phoeniceum, Marrubium vulgare, Anthoxanthum,
Bellis, Matricaria, eltörpült Juniperus communis, Cirsium lanceolatum, Gna-
phalium dioicum, Genista pilosa, Scleranthus annuus, Prunella álba, Carlina

vulgáris, Crepis eapillaris, Gypsophila muralis, Agrostis vulgáris, Pulegium,
Polygonum aviculare, P. minus, Veronica officinalis, Viola ericetorum, Sagina
procumbens, Lotus eorniculatus, Solanum nigrum, Filago arvensis, F. mon-
tana. F. apiculata. A száraz mezk vegyes növényzetében elterjedt és jel-

lemz a Crepis eapillaris, Peueedanum Oreoselinum.
Fels-Szénéget körül július 5-én búzavirág, konkoly, Xeslia, Capsella,

Anlhemis arvensis, Sherardia, Euphorbia helioscopia, Antirrhinum Orontium,
Polygonum Convolvulus, Pteris aquilina var. lanuginosa, Leontodon autumna-
lis. a két Scleranthus, Triticum repcns var. Vaillantianum, Knautia arven-

sis var. pinnatilida, Salvia glutinosa, Melampyrum arvense, Origanum vul-

gare, Clinopodium, Lysimaehia verticillata, Avena pubescens, Vicia Cracca
var. latifolia, V. saliva, Agrostis vulgáris, A. spica venti, Poa annua,
Tussilago, Raphanus Raphanistrum var. concolor, Brassica Rapa, Potentilla

reptans, Stellaria graminea, Sonchus arvensis, Ervum hirsutum, Erythraea
Ceiitaurium, Senecio Jacobea, Lolium perenne, Eragrostis pilosa, Bromus
secalinus, Valerianella dentata, Veronica Persica, Stachys palustris, St. silva-

tiea. Clematis Vitaiba, Campanula patula, C. rapuneuloides, Phleum pratense,

Astragalus glycyphyllos stl>. látható.

Alsó-Szénéget mellett továbbá Salix purpurea, Cerast. triviale, Are-
naria serpyllifolia, Trifolium ochroleucum, Crepis tectorum, Gnaphalium
silvatieum, Veronica spicata, V. officinalis, Vicia sepium, Linum catharticum,
Rumex conglomeratus, Camelina silvestris, Nepeta eataria, Sagina- procum-
bens. Tragopogon Orientális, Marrubium vulgare, Juncus articulatus, Holcus
lanatus, Lathyrus tuberosus, Festuea rubra, Senecio vulgáris, Phleum phala-

roides, Silene nutans, Brachypodium pinnatum a mezk és parlagi növényei.

VETÉS, TARLÓ ÉS GAZOS HELY (SEGES ANTE ET POST MESSIM, FLÓRA
RUDERALIS).

Vasmegye a területhez képest nagyon népes és mezgazdasága igen el-
haladott. A soványabb talaj is mindenfelé a szorgalmas és gondos kéz nyomát

71*
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Gyom. hirdeti. A vetés tiszta, nem füves, annál kevésbé gazos. A gyom kevés.

A pipacs, konkoly és búzavirág, mely egyebütt nagy tábláját tarkítja a

vetésnek, Vasvármegyében általában nem gyakori ; seregesen sehol sem
láttam. Az aszott se veri fel a vetést,

vetésben füvek. A vetés közönségesebb kísérje a Sinapis arvensis, Raphanus Raphani-
strnm (fleg a Kemenesalján), Veroniea arvensis, V. Persica, Euphorbia Esula,

E. exigua, Papaver Rhoeas, Lithospermum arvense, Antirrhinum Orontium,
Linaria vulgáris, L. minor, Melampyrum arvense, 2 Anagallis, szarka-

láb, Ranuneulus Sardous var Mediterraneus, a kék búzavirág, Thlaspi arvense,

az Alchemilla arvensis, Seleranth. annuus, Arenaria serpyllifolia, Sherardia,

Calamintha villosa, a Neslia (a Vütömben), konkoly, Camelina silvestris,

Spergula, Lathyrus tuberosus, Viola arvensis, Ervum hirsutum, Convolvulus
arvensis, Valerianella dentata, V. rimosa, Melilotus officinahs, Vicia glabre-

scens, Myosotis arvensis, st helyenként az amerikai Oxalis stricta is.

Ezeken kivül a Kemenesalján meg a megye délkeleti részén gyakori a

Papaver Argemone pipacs, de kisebb virágaival a vetést meg nem pirosítja,

Kis-Czell mellett a Vicia Pannonica, Geránium pusillum, Camelina sativa,

Crepis setosa, C. tectorum, Stellaria graminea, Szombathelyen Alchemilla

arvensis, Matricaria, Oxalis stricta, Kszegen Asperula arvensis, Lathyrus
Aphaca, L. Nissolia, Specularia, Bifora, Ranuneulus arvensis és var. tuber-

culatus, Viola Kitaibeliana, Galium tricorne, Geránium pusillum, Muraszomhul

és Nagy-Barkócz közt Allium vineale, Galium Anglicum, Bunias Erucago,

Hypericum perforatum, Cerastium glomeratum, Anthemis arvensis, Erigeron

Canadensis, Borostyánk mellett Galium Aparine és G. infestum, Centaurea
Rhenana, C. Scabiosa, Lolium temulentum, Stachys palustris, Galeopsis

Tetrahit, Knautia arvensis, Tarcsatet (Sulzriegel) mellett Lepidium cam-
pestre, Scutellaria hastifolia, Alchemilla, Ranunc. tuberculatus, Vasvár mel-

lett Galium tricorne, Agrostemma Githago és var. anomala, Caucalis daucoides,

Nigella, Ranuneulus tuberculatus, R. polyanthemos, Cerinthe minor., Cirsium

arvense, Scutellaria hastifolia, Agrostis spica venti, Szarvaslakon Specularia

Speculum, Fels-Szénégetn Silene Gallica, Lángszálhegyi vetéseiben Gallium
Parisiense, Phleum pratense, Poa annua, Inula Britannica, Ranuneulus
arvensis, Brassica Rapa gazol, Léhán a Chamaemelum tenuifolium em-
lítend.

Tarlók füvei. Tarlóban Sárvár és Sömjén között az Euphorbia Esula, E. falcata var.

pseudoerythrosperma, E. exigua, E. platyphyllos, Cerinthe, Melandryum
noctifiorum, Diplotaxis muralis, Sherardia rlore albo, Stachys annua, Gerá-

nium pusillum, Scutellaria hastifolia, Lolium temulentum, Pastinaca, Daucus,

Erysimum cheiranthoides, Lappula echinata, Reseda lutea, Sonchus asper,

S. oleraceus, S. arvensis, Chenopodium polyspermum, Aethusa, Veroniea

Persica, Senecio vulgáris, 2 Anagallis, Linaria spuria, L. Elatine, Galeopsis

canescenc (augusztus), Dömölk mellett Hieracium glaucescens Bess. (H. Magya-
rium N. P.), fíibiseus, Euphorb. falcata, Lolium perenne, Adonis aestivalis,

Lappula echinata, Raphanus Raphanistrum, Atriplex patula, Ajuga Ohamae-
pitys, Salvia verticillata, Nigella, Antirrhinum Orontium, Linaria Elatine, L.

minor, Galeopsis canescens, G. Ladanum, Panicum sanguinale, Mercurialis

annua, Polygonum Convolviúus, a Sághegy alatt Passerina, Rumpótnál
Asperula arvensis fi. albo, Barátmajor mellett Lathyrus Aphaca, Pinkaf-
nél Hypericum humifusum, Equisetum silvaticum, Tárcsa mellett Vicia sor-

dida, Polygonum Convolvulus, Stachys palustris, Geránium columbinum,

Galeopsis Ladanum, Euphorbia Esula, E. virgata, Galium Aparine Látható.

a ien ia,-„;,v, - Lenre nézve a Lángszál (Langzeil) és Német-Ujvár közt lev vetést

említem meg, melyben a Lolium linicolum és L. temulentum uralkodik,

közéjök pedig Euphorbia exigua, Veroniea arvensis, Spergula, Stellaria média,

Poa compressa, Chenopodium polyspermum, Polygonum minus. Borostyánk
mellett Sherardia, Vogelia, Fumaria officinalis, Kalteneck mellett pedig az

utóbbiakon kivül Camelina dentata, C. macrocarpa, Lolium linicolum,

Galeopsis versicolor és G. ífaveseens vegyül. A lent különben igen tisztán

tartják, gyomlálják, legfeljebb a len közt él Camelina dentatát lehet közte

találni, pl. Alsó-Er, Vörösvár, Rt és Pinkaf mellett. Ság falu határában,

mindjárt Kis-Czell mellett, a len közt a lenfojtó vadócz 1882. júliusban

nagyon elhatalmasodott.

oyei.
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A földnek gondos mvelése és minden talpalatnyi földnek felhaszná- < ; ;"»* helyek,

lása a gazos helyek vegetácziójának nem hagy helyet. Nagyobb tábla el-

hagyott, szemetes vagy gazos helyet, mint másutt, e megyében nem látni

;

a íiora ruderalis legfeljebb az utak keskeny szegélyét követi és csak kevés
faj alkotja. A Solanaceák fajainak általában kevés individuuma van itt, st
a Hyoscyamus (beléndf) és Datura (maszlag) se gyakori, rendesen szálon-

ként n ; kevés a szerb tövis. A köves talaj kétségtelenül gátja a kövér
földet kedvel ruderalis flóra bujaságának. A Chenopodeaceák fajai elszórva

nnek, de sehol sem töméntelenül, sehol sem nnek oly magasra, mint
egyebütt a jó földben. A paréj (Amarantus retroflexus), csanál, Reseda
lutea, romkedvel ajakosak, mályvafélék és keresztesek, ernys, csucsorka-

féle is ritkák, rompemetét (Óhaiturus) Kszegen csak ujabban találták, a fehér

pemetef pedig csak a megye délkeleti részén n. A ruderalis flóra több tagja

egyáltalában nincs Vasvármegyében, a mi, mint a keveredetlenségnek bizo-

nyos foka, nevezetes.

Kis-Czell körül n a Leonurus, Marrubium vulgare, Malva silvestris, Gazoló mvek

Hyoscyamus, Urtiea urens, Borostyánk mellett Verbéna officinalis, Cheno-
podium urbicum, Ch. Vulvaria, Leonurus, Malva borealis, Marrubium vulgare,

Rohonczon Chenop. muraié, Anthriscus vulgáris, Atriplex roseum, Pinkaf-
nél Amaranthus viridis, Euphorbia Peplus, Chenop. bonus Henricus, Verba-
scum phlomoides, Roripa palustris, R.-Keresztúr mellett Ballota, Xanthium
stiumai'ium, Chenop. urbicum, Erysimum cheiranthoides a flóra ruderalis

tagja, Kaid mellett a pemetefüveken kivül a Htoralis Hérában gyakori
Lepidium graminifolium n a házak körül.

TERMELT NÖVÉNYEK (PLANTAE CULTAE).

Búzát és rozsot a megyének majdnem minden táján termesztenek, de i.nmii mvr

nem egyforma mennyiséget és minséget ; a Tótságban ritkaság, a hegyek
erds helyein nincs. Legjobb a búza-vetés az els és második klasszisba

sorozott vidéken. Az árpa is gyakori, de leginkább a rónán lakó mag\'ar,

meg a muravölgyi vindus termeszti. Zabból a német-újvári és kszegi járás

termeszt többet. Ezt Kogel és Vörösvágás közt emelked helyen láttam leg-

fentebb helyen. Tengerit a síkságon és melegebb völgyekben ültetnek (Vép,
Ikervár, a Lapines és Mura mellett) ; a német-újvári járásban már kevesebb,
a kszegiben még kevesebb vagy csekély. Az ázalék (bab, borsó, stb.)

mindenütt jó.

Tatárka (hajdina, pohánka) kisebb-nagyobb darabon mindenütt n, a

német, horvát és vend nép igen szereti. Emennek a hajdina-pogácsa úgyszólván
csemegéje. A pinkavölgyi mezket augusztus hónapban mindenfelé a tatárka

virágai díszítik, mely, mint másodvetés, a rozsot követi. Aratás után K-
szegen sok a fehér vagy tarló-répa. Gotthárdon a Setaria Italica meg a S.

Germanica muhart vetik, Körmenden kávépótléknak a kék Lupinus angu-
stifoliust termesztik (kávéborsó). Bagolyborsót (Cicer arietinum) Vecsicslo-

vácz mellett láttam.

A kölest leginkább a Mura völgye termeli ; burgon^vát mindenütt ültet-

nek, a legtöbbet a német és horvát vidéken. Kender nagyjában csak annyi
terem, a mennyi a házi szükségletet fedezi, de a len gyakoribb, fleg a
Pinka völgyében, Fels- és Alsó-Er, Vörösvár, Jobbágyi, Fels-Lv, Eri-
Sziget, Röt, Pinkaf, továbbá Kalteneck és Ságh mellett.

A komlót a stájer határon Szent-Gotthárd, Alsó-Er, Pinkaf mellett

termesztik; mák Borostyánk köri terem. A dohány nem sok, de jó a jános-
házait, szent-gotthárdit és nagyfalvit (Mogersdorf) dicsérik. Mivel a fölös-

tömi (Fürstenfeld) dohánygyár közel van, a Nicotiana is jól jövedelmez.
( iyümölcs a megyében jó is, sok is terem. Igen szép a gyümölcs a

Ság-hegyen, Szombathely, Kszeg köri, stb. A nyugati terméketlenebb
járások a gyümölcsfát kettztetett szorgalommal ápolják s a gyümölcsöt a
magyar rónaságon gabonáért árulják. A vendnek legjobban termesztik a szilvát

s belle édes és ers szilvaszeszt fznek. A hegyek alját náluk a szilvafa,

egészen ellepi. Gesztenyét is több helyen termesztenek. Kszegen az olaszéval

vetélked maróni is terem s megérdemli, hogy magyar maróninak nevezzük.
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A cseresznyét Gyrbe is szállítják. Szép gyümölcs terem a Kis-Somlón,
meg, a Körmendtl délre es szllk közi is. Fenyves bogyó (Vaccinium)
fleg a Vütöm-hegycsoportban terem sok, A megyében sok szép urasági
kerl is van: pl. Körmenden, Ivánezon, Gyep-Füzesen, Rátóton, Rohonczon,
Vépen, Ikervárott, Apáthin, Herényben, stb.

A MOCSARAK VEUETÁCZIÓJA (VEGETATIO LOCORUM PALI sTHlUM).

Mocsarak. Vasmegyében a dombos és hegyes vidéken nagyobb mocsár vagy tó,

a hol önálló és jellemz növényzet alakulhatna, nincsen. Itt-ott, pl. Sárvár
és Asszonyfa között, Sennyeházán, Sárvár és Kis-Sitke közt, az erdben
van kisebb, egészen tisztaviz medence, mintegy esviz-tartó vagy vízálló,

de sekély; feneke, valamint a partja is, kemény, kavicsos, azért sem benne,
sem körülötte nincs sok növény, st nyáron, mint pl. a Vasvár fölött lev
hegyi pocsolya, egészen kiszárad vagy a sarában heverész sertés minden
növényzetét elpusztítja. 1 Itt-ott nyújtódzik a víz tükrén egy-egy Potamogeton
natans nev hínár, a parton az Eupatorium, de nádasból, gyékénybl és
sásból, Phalaris arundinaceából, Agrostis stoloniférából stb. szövetkezett sr,
terjedelmes és magas növénytakaró vagy nincs, vagy csak jelentéktelen,
általában a kavicsos,, dombos vidéken, meg a hegy mi, a mocsári vegetáczió
nagyon korlátozott. Élénkebb mégis, kivált tavaszszal az a hely, hol a talaj

fels rétégét a csermely vize mintegy eláztatja, pl. a kszegi stájer-házaknál,
vagy Fehér-csárda és Fels-Szénéget közön, a Szt-Yitushegy tövébben,
vagy a hol a kaszáló talaja nagyobb darabon állandóan süppeds, pl. Bozsok
mellett.

j"- 1
" Különösebb mocsári flórát Vasmegyében a folyók és patakok mentén,

tehát a völgyekben lelünk. Ezek vidéke sok helyt még most is nagyon
mocsaras, bár a folyók szabályozása sokai kiszárított, sok mocsári vegetácziót
elpusztított, a Mareza] és Hgyész ingovány-vidékének eredetiségét pedig
csaknem egészen megsemmisítene.

Legmocsarasubb a Marczal, Csörnösz és a Rába melléke, mely utóbbi a
megyét szélességében egészen áthasítja. A Mura vidéke is igen érdekes, de
a megyének csak kis csücskét érinti. A Pinka és Gyöngyös mente nem igen
mocsaras, ; szép rél és füzes vagy égeres szegélyzi mind a két oldalról.

Vasmegye folyói mellékén az iszapos, turfás és szikes tavak vag\
mocsarak közül, csak a két els van. Szikes iszapja igen kevés. Mint általá-

ban a magyar haza alacsony vidékein, a mocsár itt sem mély fenek.
Mocsári növény- A mocsári növéiivképletekböl Vasvármegyében többé-kevésbbé jel-

1 ' |,l,,ek
' lemzetesen a következk láthatók :

1. A vizi vagy viztükri növények.
2. A nádas.
3. A tzeges rét (Flachtorfmoor).
4. A zsombék.
5. Egeres és füzes.

6. Süppeds rétek.

A VIZ ÉS FOLYÓK MELLÉKE (R1PAE).

vízí növényzet. Vízi növény a hegyes vidéken kevés, a folyók mentén és elmocsaro-
sodott helyeken gyakoribb. Kszeg vidékének kiadott flóráiból látható, mily
kevéstagú ott a tavi vegetatió.

A folyók vagy tavak melleit a kardoslevel alakok uralkodnak s ezek-
nek itt oly tagjai is vannak, melyek egyebütt az országban ritkábbak,
mint a Scirpus radicans, Sparganium simpíex, Typha Shulleworlhii, melyek-

1 Benne áprilisban Ranunculus paucistamineus-t találtain. .Június 8-án Carex vesicaria
('. leporina, Ranunc. Flammula, Peplis, Galium palustre, Elatine Alsinastrum, Juncus conglo-
meratus. Bükkösd és Fels-Er közi egy kiszáradl pocsolya (énekén: A.cbillea Ptarmica,
Soutellaria galericulata, Fiiipendula Ulmaria discolor, Sonchus arvensis, Galium uliginosum
J'oa annua, Rumex obtusifolius, Lythrum, Salic.tria, Cirsium palustre, Glyceria plicata, Bpi-
lobium obscurum (augus/.tus) látható.
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hez még az itt szintén gyakori Salix rabra cserjét is hozzászámíthatjuk.

A kardalaknak legtöbb tagja van a sziromtalan egyszikek sorából. Gya-
kori a Thalictrum nigricans merev és hosszú levélsallangjaival.

Vasvár és Molnári közt viz partján n a Sagittaria, Butomus, Typha lati- és

angustifolia, Oenanthe Phellandrium, Glyceria aquatica, G. íluitans, Iris Pseudo-acorus,
Phalaris arundinacea, Stachys palustris, krisfa, Sparganium ramosum, Scirpus radicans,

Salix cinerea, S. rubra (június) ;
— Kis-Czell mellett a Rumex Hydrolapatlmm is, — Kör-

menden a Scirpus lacustris, S. maritimus, Alisma Plantago, Heleochans acicularis, Carex-
vulpina, 0. pallescens, C. hirta, C. vesicaria, C. leporina, Potentilla anserina, Solanum
Diilcamara, Valeriána officinalis.

Fels-Er fölött, a Pinka mellett, június elején : struczharaszt, Atbyrium filix foemina
var. multident., Phalaris arundinacea, Veronica serpyllit'olia, V. arvensis, Stellaria graminea,
S. média, Carex hirta, C. Goudenowii, 0. vulpina, Rumex Acetosa, R. Acetosella, Hypo-
chaeris radicata, Tanacetum és Polygala vulgáris, Vicia segetalis, V. sepium, V. Cracca,

Ervum hirsutum, Rhinanthus minor, Ranunculus Flammula, Roripa palustris, R. silvestris,

ritka, Orchis Morio, Hypericum perforatum, Arabidopsis, Barbarea stricta, Prunus Padus,
Salix triandra, S. purpurea, Symphytum officináié, Cirsium oleraceum, Aegopodium, Scro-

fularia nodosa, Lamium purpureuni, L. maculatum, Hier. Pilosella, Equisetum arvense,

Triftilium montanum, Bromus inermis, Phleum phalaroides, Holcus lanatus, Alopecurus
pratentis, Peucedenum Oreoselinum, Galiurn Mollugo, G. silvestre, G. jjalustre, Malva Alcea,

augusztus közepén pedig Achilleák, Epilobiumok, Centaurea Pseudophrygia, Heracleumok,
Polygonum tomentosum, Scorzonera humilis, Succisa glabrata stb. Erre tehát az elbbi
viz parii vegetáczió megfogyatkozik vagy egészen elenyészik és inkább a hegyi rét növény-
zete uralkodik.

Tárcsa és Gyimótfalva közt ;i csermely mentén Ranunculus Flamula, Solanum Dul-
camara, Epilobium parviílorum, E. roseum, E. hirsutum, Salix triandra, S. purpurea, Tha-
Lictrum nigricans, Filipendula Uhu. discolor, Aegopodium, fagyai, Lysimachia vulgáris,

Sanguisorba, Pimpinella magna, Trifoüum repens, Hypericum tetrapterum, H. perforatum,
Aira caespitosa, Sym.ph.ytum officináié, Holcus lanatus, Juneus g'laucus, Leontodon hastilis,

Anthriscus silvestris, nád, Phalaris aruudinacea, stb., n.
Csermelyek mellett, a Rába völgyében, Menthák, vad rizs, Bidens cernua, Hypericum

tetrapterum uralkodik.
Iszapos helyeken, pl. a Lapincs hidjánál Szent-Gotthárd mellett, egy szélesebb gödörben

Alopecurus genicnlatu*, Gnaphal. uliginosum, Polygonumok, Heleocharis acicularis, H.
palustris é-i var. arenaria Sond., Scirpus radicans, Sparganium simplex, Euphrasia Rostko-
viana, Potentilla reptans, Poa fertilis, Veronica scutellata, Pyxidaria, Valerianella rimosa,
Glyceria aquatica, Myosotis palustris, Arenaria serpyllifolia, Roripa Austriaca, R. palustris,

Medicagoc falcata, Lysimachia nummularia, L. vulgáris, Carex leporina, C. hirta, hirtae-

l'ormis C. vesicaria, Alisma Plantago, Gypsophila muralis, Galium infestum, Heleocharis
ovata, stb. ; kis helyen nád is.

A VIRITAS.

Vasvármegye lapályos, dombos és havasaljai vidékein a vegetáczió élet- Növényzet ébre-

dése és tartós-
folyása és a virítás ideje különböz. A síkon hót hónapot számíthatunk, a
mennyi alatt a különböz növény egymást követve tarka lepelt sz a föld

fölé. A Ságh-hegy április elején már egészen virágba borúit, s virágzó gyep-
sznyege még szeptemberben is elég eleven, tarka és többféle fajból szövött,

még a kungorgó árva lányhaj is közte lobogtatja fehér bokrétáját. Kszeg
gesztenyése április els felében már szintén szép virágos, de a felsbb erdk
Szempervirenssel kevert barna gyeptakarója kikeletkor lassabban élénkül,

míg a Szálk tetején a vegetáczió ekkor még csaknem egészen szunnyad,
csak kevés frissebb, már virágzó példával találkozunk.

Ily álomban ringó a vegetáczió április elején Borostyánk körül, általá-

ban a megye éjszaknyugoti szögletén, azért ezt, az arra lakók tanácsára,

Tavaszkor fel sem kerestem. Ily magasabb pontokon tehát a vegetáczió évi

életfolyta 4—ö hónap.

A Rába völgyében, különösen az erdkben, jobban késik a növényzet,
mint a Kemenesalján és Kszeg alacsonyabb vidékén, de a szt.-gotthárdi Vár-
tet vegetácziója augusztus második felében még elég eleven. A vegetáczió
pihenése tehát gyakran öt hónap, a magasabb vidéken pedig hét-nyolez
hónapig is eltarthat.

A nyár rendes esvel jár, nincs estlen idszak, mint a mediterrán
flórában vagy a száraz sivatagon, azért a fák nyári nyugodalmat nem tar-

tanak. A rét nyáron is, szszel is zöldéi. A meztelenszárú kökörcsinekkel,
fehér sáfránynyal, tzikével és hóvirággal ébred kikeletet a Karszt-vidék
Asphodelusai, a havasvidék Arnikái, fenyvesbogyói, a tengerszemek harmat-

saga.
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füve (Drosera) követi, míg végre a ruhátlan s már augusztus elején is

elbúvó kikirícscsel szeptember-október folyamán a növényzet téli nyugalomba
merül. A délkeleti részen annak az szi flórának, a mely pl. Budapest
körül s az Alföldön ismeretes, sok tagja soká virít : az Erigeron serotinus,

Hieracium boreale, Scabiosa suaveolens, Aster Bessarabieus, stb., a göst'ai

hegyen,
virágzási í.i»- A meleg mindenütt annyi, hogy a szálas fák még a legzordonabb

vidéken is befejezhetik életmunkájukat, erd tehát mindenfelé, a Kemenes-
alja síkján is van, de a Marczal vidéke az erdnek nem kedvez, süppeds
talaj

.

Részenként tekintve Vasvármegye vegetácziójának virágzásbeli sorozatát,

sok benne a figyelemre méltó. Egy-egy községnek különböz termhelyén
érdekesen lehetne a nyílásbeli különbséget összeállítani. Ott a helyszínén a

különbségnek fizikai okát is könnyebben fel lehetne ismerni vagy ki

lehetne puhatolni. A fenológiai vizsgálat, ha a növényzetnek s a természeti

viszonyoknak pontos ismerje egy helyen végzi s azután hasonlítja össze

más vidékével, a melyre vagy maga, vagy hasonló pontos vizsgáló volt

figyelemmel, természetesen szép eredményre vezethet. De tekintetbe véve
széles Magyarországnak nagyon különböz természet vidékeit, a hol,

tapasztalás szerint, egész külön fajta vagy egész más faj helyettesítheti egy
másik vidéknek ugyanazon a néven emlegetett, de csak hasonló növényét

;

tekintetbe véve egy határnak is különböz termhelyét, a hol ugyanaz a

növény szokás szerint, más-más idben virágzik ; végre tekintve a sok ész-

lel individualitását, s hogy egyike-másika csak egy-két növénynek tudja

valahonnan (néha még hibásan) a nevét, stb. : könnyen átlátható, hogy én
a számításokba mélyedt fenológiát miért kerülöm. így egy fenológiai észle-

letben a Thlaspi perfoliatum, igazán a Th. alpestre volt s Erdély edényes
növényzetének elsorolásában is olvasni ily „nevezetes" fenológiai szinoní-

mot. Az ilyen téves följegyzésekre alapított összehasonlítás és következtetés

értéktelenségét tovább derítgetni nem szükséges.

Hogy Vasvármegye idjárása java részben a stájer és osztrák havasoktól
függ, ennek vonása több helyen élénken nyilatkozik meg ; az erdknek tavaszi

szempervirencziája is innen ered. Oly kiáltó ellentét azonban sem az id-
járásban, sem a növények virításában nincs, mint pl. az Alföldön vagy a

mediterrán flórában.

A növények ébredése, a virágzásnak megindulta, pompázása és herva-

dása, a gyümölcsök érése évfolytán általában egyenletes és szembetnen
nem tér el széles hazánknak más hasonló fekvés helyeiétl. A vegetáczió

késedelménél a virágzó sznyegtakarón különbségül jobban kiválik az egy-
szerübbség, hogy sok növény, melyet hazánk keletibb részein mint gyakori

színvegyüléket megszoktunk, Vasvármegye flórájában általában nem terem.

A megye déli szöglete jól lenyúlik délre s itt már az a délibb szín Hóra

kifejldhetnék, a mely pl. Baranya, Vercze, Pozsega, Várasd, Krös és

Belovármegyék mezeit tarkítja, ha Vasvármegye déli része a stájer hegyek-
hez nem esnék oly közel.

Tavasz^ lomb- Tavaszszal az erdei fák lombosodásának késedelme Kemenesalja
rónaságán, Ság falunál szembetnbb, mint a hegyes vidékeken. Itt

április 3-án a fák rügyei pihennek. Szombathelyen április 5-én a tölgy és

nyír már barkás, a mogyoró levele fakad, 2—4 cm. hosszú, Kszeg pedig,

hul az erd talaja melegebb és nedvesebb, nemcsak növényzetének gazdag-
ságával, hanem tavaszkor még a flóra kora ébredésével is kitnik. A lombos
fa szépen fakad s jelentékeny hegymagasságban is barkát hány. A gyümölcsfa
szépen virágzik s a virító cseresznyefa felkísér csaknem a Szálk tetejéig.

Kszeg a Vütöm délkeleti sarkán jól védett lejt alján fekszik s szllei

közt a Trifolium pocumbens. Potentilla rupestris, Silene nutans, Myosotis

sí Katica, az egres és ribizke már április elején virágzásuk teljével hirdetik

a kedvez viszonyokat. Kszegen, Kitaibel kézirata szerint (16ö0 quart. lat.).

Kittel már januárban is talált virágzó Viola odoratát, februárban pedig
( 'hrysosplenium alternifoliumot, Itt február végén és márczius elején az

idjárás gyakran annyira megenyhül, hogy a növényzet a meleg hatására a

szokottnál elevenebb életre fakad, mint az 1868-ik évben, a mikor február

fakadás.
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hó végével az összes tenyészet annyira megindult, hogy márezius közepén
a baraczkfák általában, némely védettebb helyen már a körtelak is, virág-

zottak, a kert nemesebb rózsabokrai pedig leveleket hajtottak. 1 De helyen-
ként, pl. Kszegen is, a lég- és hmérséklet, fleg kikeletkor, hirtelen meg-
változik s a fagy a növényzetet megviselheti.

Az az általános tapasztalás, hogy a dombos vidéken ugyanaz a faj

korábban virágzik, mint magasabb hegyen, a Viola canina var. ericetorum
példájában nyilatkozik. Ez a Rába völgyében április els felében javában
virít, Fels-Szénéget mellett még május 31-én is elég van belle. Az
Eriophornmok a megye alacsonyabb vidékein ápril elején, Vörösvágás és

Kpataka között június elsején virítanak legjobban. A Thlaspi alpestre lent

Kszegen április elején gyümölcsözött, a Szálkövön ekkor még híre sem
volt ; itt május végén virít és gyümölcsöz más késeclelmez virággal együtt.

Ellenben a havasokról ide leszálló polgárok, melyek ott fenn jobban
kénytelenek késni, lent már korábban virágzanak ; így a Gentiana aestiva

Vörösvágás körül május elején (9-én) virít.

1882. május végén Kszegen az elbb bven virágzó zergeboglár
nyíló virágát már alig leltem, a Doronicum Austriacum, Arnica, Thesium
aipinum ellenben ekkor javában virít, a Senecio auranticus hozzá fog a

virágzáshoz, a Polygala Chamaebuxusnak a nyilt Ökörgerinczen máj. 30.

virágját már nem láttam, de bentebb az erdben, az út mentén, Boros-
tyánk felé, még virágzott. Ellenben az Epilobium Doclonaei meg a Circaea
intermedia lázalónak hidegebb völgyeiben augusztus elejéig késik.

Április elején a mocsarak élete meglehetsen szunnyad, pl. a turfás Mocsáriak u-sc-

helyeké a Rába völgyében. A legtöbb helyen a Ranunculus paucistamineus dcl "K'

mutat életjelet, virágzik, vagy a füzek barkái nyújtózkodnak, Dömölk mellett

pedig a kitelel szárú Ecpiisetumok gyümölcsöznek. A Taraxacum paludosum
Hottonia stb. Vasvárnál a virágzásnak haladását jelenti. (April 14.)

Mivel az 1881— 82. év telén hó nem volt, a tavaszt pedig es nem
frissítette, lehet, hogy más esztendkhöz képest volt nagyobb eltérés is.

Korai volt a Potentilla brachyloba virágzása, meg a Genista Grermaniea nyíló

bimbója április 15-én az asszonyfai állomásnál.

A Colchicum vernale Hoffm., az szi kikiricsnek tavaszi, virágos és

leveles alakja, Kszegen több évben jelenkezik.

Május második fele meglehetsen virágos, Szombathely és Kszeg körül

már a Rubusok is nyílnak. A Typha minima, Chlorocrepis, Fumaria prehen-
silis javában virít, a pirolák bimbóznak, sietteti. Június elején az északi ré-

szen a rózsák virága pompázik.
L880. június elején a Potamogeton crispus, a súlyom meg a fehér

tündérrózsa (Nymphaea), a mint Clusius mondja, már bven gyümölcsözött.
Július 10-én a Mura mellett a Typha Shutleworthii szbe boruló buzo- MasodvirApsas.

gányai könnyen elárulják, hogy a T. latifoliától különböz növény. Az Alföl-

dön (Ujszász, Újvidék) buzogánya már május végén vagy június elején

szét foszladozik. Júliusban a Sághon a Geránium lucidum, augusztus elején

Rohonezon a Chlorocrepis és Thymus spathulatus, augusztus közepén a

Hercsegen a Fumaria prehensilis másod izben virágzik. Az Equisetum
Telmateia var. serotinum a kszegi Ozforrásnál július végén másodízben
hozott kalászt. A Cytisus supinus Szombathelyeit augusztus végén, var.

macrotrichus-a FelsEr körül augusztus 8-án másodízben csoportos virág-

zattal virít. Júniusban és augusztusban kevesebb az eltérés, a havatlan tél és

estlen tavasz zavarai (ha voltak) elsimultak. A kora tavaszi Primula acaulis

június elején Tárcsán még virágzott. De itt augusztus els felében másod-
ízben is virágzott. Forster kézirata szerinl szeptemberben is ismétli a

másodnyílást.
A fzfák közül a Salix amygdalina és S. triandra 1 több helyen (Mura,

íTels-Er) júliusban és augusztusban másodszor virít, síit augusztusban a- S.

auritának azon terms vesszei is, melyeket április elején Csákány mellett

megvagdaltam, uj barkái viseltek. Kis-Czell árkaiban a Marczal felé a
S. rosmariniíolia másodízben- gyümölcsözik. Ennek a. fzbokrocskának a

1 Ez K.erner szerint (Zool. Hot. Geselsch. 1860. 194. 1.) másod ízben aem virágzanék.
2 Erdész. Lap. 1887. 233—38. 1.
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kemenesaljiai nyár elegend hosszú, hogy gyümölcsöt évenkint kétszer érlel-

hessen. A Colchicum autumnale Rohoncz völgyében (Xnssgraben) augusztus
3-án kezd nyílni.

A Cornus sanguinea (vörösgyr) a ('seren már augusztusban, K-
szegen szeptember elején nyílott másodízben.

A Ságh-hegy szemptember elején díszét több másodszor virágzó vagy
soká nyíló növénynek (Stipa capillata) köszöni : Pulsatilla grandis, Hiera-
eium echioides, Salvia nemorosa L. var. albifiora, de több általában kés
virágzója is van : Diplachne serotina, Aster Bessarabicus. Szergény mellett

a Carex Oederi érlel gyümölcsöt másodízben.
Szeptember elején Kszegen a Caltha hoz másodvirágokat s a savanyú

eperfának még láttam a gyümölcsét. Legnevezetesebb itt a Pirola rotundi-

í'olia másodvirágzása, 1882. szeptember elején. Némely termjébl már gyü-
mölcs kezdett fejldni ; lehet, hogy a hosszú, enyhe szön meg is érett,

Kvszakbeii j±z évszakbeli másformaságnak (saisondimorfismus) is megvannak iel-
mastormasag. ,. ,

.

r< -it -ilemz peldai a megyeben : a Gentiana castanetorum Kszeg gesztenyeseben,

az Euphrasia Kerneri u. i., az Odontites serotina, meg az Erigeron serotinus

az szi llórából. A Gentiana Austriaca Vörösvágás rétjén jul. 28-án virít.

Az Odontites verna eltér rokon faja Vörösvágás körül júliusban virít (0.

rabra var. macrocarpa Waisl. szi alakja Gsfa körül szept. elején gyü-
mölcsözik.

Végre 1883. október 1-én Freh Alfonz Vörösvágás határában a Poly-
gala Chamaebuxust lelte virággal és bimbóval. Mivel e törpe cserje másod-
virágait már többen látták, a Vaccinium Vitis Idaea, Erica verticiHata,

Daphne Cneorum meg a Pirola rotundifolia másodvirágait is tekintetbe véve,

lehetséges, hogy másodvirágzásuk összefügg a levelek szempervirencziájával.

Ugyanekkor itt a Potentilla Szerpentini is másodszor nyílott. Grisebaeh sze-

rint a narancs a mediterrán-dórában egész esztendn át virágozhatik és gyü-
mölcsözhet, ha megfelel talaja elegend nedves. Ugyanez a ritka jelenség

mutatkozik nálunk ezeken a másodszor virító télizöld lombú növényeken.



IDJÁRÁSI VISZONYOK VASVARMEGYEBEN.

vsvÁRMEGYs legnagyobb részének s különösen nyugoti és észak-

nyugoti részének idjárásúi, az Alpesek szabályozzák. A hegy-
vidék, magas fekvésnél fogva, már önmagában is zordonabb
klímájú a sík vidékeknél, de még jobban elmozdítja ezt az a

körülmény, hogy az Alpesek felett fekv légnyomási maximum, kapcsolat-

ban a nagy magyar Alföld relatíve alacsony légnyomásával, uralkodó széllé

az északit teszi, ami jelentékenyen csökkenti a hmérsékletet, kivált a me-
legebb idszakban.

Az Alpesek nyúlványai az eszési viszonyokat is jelentékenyen befolyá-
solják. Az esvel terhes felhknek útját állják az északnyugatról délkeletre

húzódó hegygeiinczek, amiéit is a csapadék sokkal bvebb itt, mint a keleti,

lapályosabb vidékeken.
Tisztán az Alpesek befolyásának tulajdonítható tehát, hogy Vasvár-

megye, illetleg ennek nyugoti nagyobb felének idjárása sokban elüt hazánk
többi, ugyanilyen földrajzi szélesség alatt fekv vidékeitl.

Az egész vármegyére kiterjed rendszeres és hosszabb idej meteorológiai
feljegyzésekkel nem rendelkezünk; legjobban van mégis képviselve az észak-
nyugoti hegyvidék, aho Szombathely, Herény, Kszeg, Borostyánk, Mária-
falva, Fels-Löv, Tárcsa egyaránt többé-kevésbbé hosszú észlelési sorozattal

dicsekedhetnek, míg keleten csak Kis-Czell s délen Körmend és Szent-Gott-
hárd jegyezték hosszabb-rövidebb ideig az idjárást.

Hogy a vármegye idjárási viszonyairól a rendelkezésünkre álló fel-

jegyzések alapján lehet h képet adhassunk, a felsorolt állomások közül
feldolgoztuk és közreadjuk Kszeg, Tárcsa, Herény, továbbá Kis-Czell, Kör-
mend és Szent-Gotthárd meteorológiai észlelési adatait.

Ami a hmérsékleti viszonyokat általában illeti, a hmérséklet keletrl nyugot, Hmérséklet.

illetve észák-nyugot felé fokozatosan sülyed. Míg ugyanis Kis-Czellen még a 10

C°-os évi izzóterma megy át, addig északnyugatról kiindulva a megye kö-
zepén át Szent-Gotthárdon a 9°-os, Tárcsán át pedig már a 8 C°-os évi

izzóié rína halad keresztül. Eszerint az évi középhmérsékletben a legkeletibb
és a legnyugotibb vidékek között 2 egész foknyi jelentékeny külömbség mu-
tatkozik, ugyanekkora a külömbség a januáriusi átlagokban is ; Kis-Czellen
át a - <

'

u-os, Tárcsán át pedig a —4 C"-os januári izzóterma halad, nem-
külömben a júliusiakban, amidn is Kis-Czell körülbelül a 21 C°-os, Tárcsa
pedig a 19 ( '"-os izzóterma útjába esik.

A hmérsékletnek ez a csökkenése a hegyvidék felé egész természetes
és, amennyire az átlagokból is látható, elég jelentékeny.

Könnyebb áttekintés kedvéért ideigtatjuk állomásaink évi, januári és

júliusi több évi hmérsékleti átlagait, felemlítve az állomások tengerszín fe-

letti magasságot méterekben, úgyszintén az idközt, amelyben azok észleltetlek.

72*
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A hmérséklet évi, téli és nyári átlagos értékei.

Csapadék.

Észlel állomás
Tengerszin

feletti

magasság
Észlelési idköz

Kszeg
Tárcsa
Herény
Kis-Czell

Körmend
Szt.-Gotthárd

280
350
228
137
190
232

1882—96
1886—m
1884-94
1876—85
1876—85
1878—85

15 év
11 év
11 év
10 év
10 év
8 év

Hmérséklet C°

Ev

9.1
8.0
9.3
10.1
8.8
9.0

január
|

július

2.8 20.0
4.4 19.0
3.3 20.5
1.9 21.1
•2.7 19.6
3.6 19.9

Mindegyik állomáson a leghidegebb a január és legmelegebb a július.

0° alatt van a havi átlagos hmérséklet mind a hat állomáson deczember-
ben, ugyancsak 0" alatt van Kszegen, Tárcsán és Herényben februárban is,

míg a másik három állomáson a februári havi középhmérséklet már 0° fölé

emelkedik.
Érdemesnek tartjuk még külön is megemlíteni, hogy Kszegen a hmér-

séklet normális menete 20 évi (1871—90.) megfig^velés alapján a következ:
jan. febr. márcz. ápr. máj. jun. jul. aug. szept. okt. nov. decz. Év.
—1.6 —0.2 4.1 lO.o 14.2 18.1 20.6 19.6 15.3 9.6 3.6 —1.1 9.3

Ezután ideigtatjuk még a hmérsékletnek reggeli (7 óra), déli (2 óra)

és esti (9 óra) átlagértékeit is, valamint a hmérséklet széls értékeit, vagyis

a legnagyobb és legkisebb értékeket, amelyek a fentemlített idköz alatt az

egyes állomásokon észleltettek

:

A hmérséklet átlagos értékei, maximuma és minimuma az észlelési terminusokban.

Eszlel állomás
Hmérséklet C°

7 ó. reg. 2 ó. d. e. I 9 ó. este

Kszegen .

Tárcsa
Herény
Kis-Czell .

Körmend .

Szt.-Gotthárd

6.7
5 9

7.0
7.3
6.1
6 4

12.2
12.1
12.9
14.1
12.4
13.3

7.9
6.0
8.1
9

8.0
7.4

A hmérséklet
maximuma minimuma

34.3 1892. aug. 18.

32.8 1894. jul. 25.

34 6 1892. aug. 18.

36.3 1876. aug. 5.

32.4 1883. jul. 14.

34.2 1879. jul. 2.

-20.11892. jan. 20.

-22.8 1892. jan. 22.

-21.8 1890. decz. 29.

-22.0 1879. decz. 11.

-22.8 1879. decz. ll.

-26.6 1879. decz. 9.

A HERÉNYI CSILLAGVIZSGÁLÓ.

A hmérséklet fel-

sorolt széls értékei a

délutáni, illetve reggeli

termin-észl élések ered-

ményei, tehát nem ab-

szolút maximumok és

minimumok ; a valódi

maximum ezeknél rend-

szerint valamivel na-

gyobb, a minimum pedig
valamivel kisebb.

A másik fontos elem
a csapadék.

Ha ritkának Ítéltük

a megfigyel hálózatot a

hmérséklet eloszlásá-

nak pontos megállapítá-

sára, még inkább annak
kell mondanunk, ha a

csapadék területi elosz-

lásáról kell megbízható
véleményt mondanunk.
A csapadék eloszlására

ugyanis úgy a tenger-

színfeletti magasság, va-

lamint, a hegyvidéken,
a hegygorinczek húzó-

dási iránya s még számos
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lokális körülmény egyaránt nagy befolyással lehet, módosíthatja annak úgy
mennyiségét, mint alakját és gyakoriságát

Teljesebb hálózat hiányában azonban itt is be kell érnünk a meg-
levvel. Raum Oszkár legközelebb megjelenend izohiéta-térképébl, amely
az évi összes csapadékmennyiségek területi eloszlását tünteti fel hazánkban
azt a tanúságot merítjük, hogy a vármegye túlnyomó részén 700 —800 milli-

méter közt van az egész éven át esett — átlagos — csapadékmennyiség. Csupán
a megye északnyugati sarka, s valószínleg annak egész legnyugotibb

része mutat fel 800 "U-en felüli évi átlagos csapadék-kvantumot, míg a

keleti részek, a sík vidék, 700 "",„ alatt maradnak.
A csapadék évi eloszlásánál tehát ugyanazzal a jelenséggel találkozunk,

mint a hmérsékletnél, t. i. a szóban forgó meteorológiai elemnek keletrl

nviigot felé, való változásával; ugyanis a csapadék mennyisége növekszik,

amidn a hegyvidék felé haladunk.

Ideigtatjuk állomásaink évi átlagos csapadék-összegeit, valamint a

csapadékos napok számát (kiemelve a havas napokat), úgyszintén az egyes

helyeken az említett észlelési idközben egy 24 óra alatt esett legnagyobb
csapadékmennyiségeket.

A csapadék évi átlagos összege, a csapadékos napok átlagos száma egy évben s a csapa-

dék maximuma.

Észlel állomás

Kszeg .

Tárcsa
Herény
Kis-Czell .

Körmend .

Szt.-Gotthárd

.

Évi átlagos

csapadék
ÖSSZOO'

843 "</„,,

706 .,

70U .,

635 „

861 .,

Napok száma

csap.-al
I

hóval

115

134
89
97
n:;

(87)

23

35
15

14
19

(13)

A csapadék maximuma
egv 24 óra alatt.

70 H < 1896. jun. 20.
' U

l'
m

( 1889. máj. 11.

58 .. 1888. jun. 9.

59 .. 1891. jun. 5.

65 .. 1882. jul. 28.

68 „ 1880. szept. 11.

(56) „ 1880. szept. 11.

jan. l'ebr. márcz. ápr máj. jun. jul aug. szept. okt. nov
35 32 4-7 73 88 104 97 91 71 96 59

6 6 8 11 12 13 12 11 10 11 8

Megjegyezzük, hogy a csapadék évi átlagos összege, valamint a csapa-

dékos napok átagos száma Kszegen 24 évi (1872— 95), Herényben pedig

13 évi (1883—95) megfigyelés útján nyeretett.

A fenti táblázatból, a már említetteken kívül, azt a tanúságot nyerjük,

hogy a csapadék gyakorisága is növekszik, amint a hegyvidék felé közele-

dünk, valamint a havas napok száma is jóval nagyobb, mint a vármegye
alacsonyabb fekvés részein. Az egy 24 óra alatt esett maximális csapadék-

mennyiség a feldolgozott idközben nem haladja meg sehol a 70 millimétert.

Hogy a csapadékösszegek és a csapadékos napok évi periódusáról is

képet nyerjünk, ideigtatjuk Kszeg 24 évi havi átlagos csapadékösszegeít,

valamint a csapadékos napok átlagos számát minden egyes hónapról, amint
azok Raum (')., illetve dr. H. Anderlco A. számításai alapján nyerettek

:

decz. Év
50 843 "%,

8 116 nap

Láthatjuk, hogy a csapadék évi periódusában a fmaximum júniusra

s a fminimum februárra esik, továbbá egy másod-maximum októberben,

egy másod-minimum pedig szeptemberben ismerhet fel. A csapadék gyakori-

ságál tan ugyanez a periodiczitás mutatkozik, úgy, hogy azt mondhatjuk,
hogy Kszegen átlag junusban esik a legtöbb es és e hóban egyúttal leg-

gyakoribb az cs, viszont februárban esik átlag a legkevesebb csapadék és

legritkább a csapadék.

Nem lesz érdektelen felemlíteni, hogy az év külömbz hónapjaiban

mekkora volt a legnagyobb csapadékösszeg a 24 év folyamán Kszegen s

hogy mely évben esett az a maximális csapadék-kvantum :

1891 1873 1876 1894 1887 1886 1882 1885 1884 1884 1887 1874 1884

jan. febr. márcz. ápr. máj. jun. jul. aug. szept. okt. nov. decz. Év.
110 111 99 147 159 213 204 162 149 229 139 180 1113 %,

Minden esetre érdekes, hogy a periodiczitás a csapadék-maximumokban
is mutatkozik, amibl azonban nem szabad messzebbre men következtetést

vonnunk.
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Elhagyván a leveg abszolút nedvességére és a páranyomásra vonatkozó
i.- ivesség. adatokat, alább a százalékokban kifejezett légnedvesség-átlagokat közöljük

és pedig a termin-megfigyelések átlagait, az évi átlagot s a maximumot és

minimumot az évi periódusból, mindig a már említett idközrl értvén az

Felhzet.

átlagokat.

A légnedvesség átlagos értékei °/o-okban.

Észlel állomás
Légnedvesség %

7 ó. reg. 2 ó. d. u.
|

9 ó. este

Kszeg

Tárcsa

Herény

Evi
átlag

Maximum Minimum

82

87

82

64

68

66

80

88

76 86 decz. 67 ápr.

81 87
\oUt.

í in IV.
73 ápr.

77 86 nov. 67 ápr.

A táblázatból hiányzik Kis-Czell, Körmend és Szt-Gotthárd ; ezeknek
idevonatkozó megfigyelései részint hiányosak, részint megbízhatatlanok.

Látjuk, hogy a leveg nedvessége reggel és este az észlelési termi-

nusban körülbelül egyforma és közel 20°/ n -al nagyobb, mint a kora dél-

utáni órákban. Maximuma a kés szre, illetve a tél elejére esik, minimuma
pedig — ami elég különös— a szeszélyes áprilisra. Egyébként a légnedvesség
évi periódusában mind három állomásnál mutatkozik egy kis júniusi maximum,
ami a csapadék júniusi maximumával karöltve járó jelenség.

A három állomás megfigyeléseibl a légnedvesség területi eloszlásai

már nem Ítélhetjük meg, ahhoz több állomás volna szükséges.

Áttérve a felhzetre, itt is kiemeljük, hogy a borulat külömbözö foka

becslés útján állapíttatik meg a —10-es skálában, oly formán, hogy
egészen derült, 5 félig borult és 10 egészen borult eget jelent, A felhzet
átlagos értékeit, maximumát és minimumát az évi periódusban az alábbi

táblázat tartalmazza.

A felhzet évi átlagos értékei ; maximuma és minimuma az évi periódusban.

Szél.

A felhzet (0—10 s k á 1 a)
i^szieio anomas

• Évi átlag maximuma minimuma

Kszeg 5.3 6 5 '

nov -

( decz.
4.3 aug.

Tnrcsa
Herény
Kis-Czell . .

5.2
6.0

(i 6 nov.

7 . í nov.

h i á u

3.8 aug.

4.4 aug.

y o s

Körmend .

Szt.-Gotthárd . .

5.1

5.4

6.3 j

QOV "

\ decz.

7 nov.

3.9 uug.

4.3 jul.

A borulat évi átlagos foka az 5-öt többnyire csak néhány tizeddel

haladja meg s egyedül Herényben éri el a 6-ot, azaz az ég (az évi átlagban)

valamivel több, mint félig borult. Legfelhsebb hónap a november s Legderül-

tebb az augusztus.

A szélviszonyokat illetleg Megyfohy Kabos (A szél iránya a magyar
szt. korona országaiban) közli az alábbi, egyedül rendelkezésre álló ada-

tokat :

A szél uralkodó iránya az évben.

Észlel állomás
Észlelési Szél irányok n apókban 1 : i f e j e z v o

idköz É. Ék. K Dk. D. Dny. Ny. Ény. Csend

Kszeg 1876—85

!

118 11 3 26 58 47 3 34 65

Tárcsa 1885—89

'

64 50 9 14 55 39 12 34 88

Herény 1883-89 65 5 2 2 37 27 13 9 205

Kis-Czell . 187..—85 136 10 5 6 71 80 14 27 16

Körmend . 1876—85 58 21 23 12 78 26 16 6 1 25

Szt.-Gotthárd. • '

A számok napokat jeleidének, úgy, hogy egy-egy vízszintes sor összege

mindig 365, 1. i. a hány nap van az évben.

A táblázal az1 az érdekes tanúságot szolgáltatja, hogy az állomások

túlnvomó részén az északi szél a határozottan domináló az évben, amelyre
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mindjárt a déli következik ; csupán Körmend tesz e tekintetben kivételt,

ahol a déli szél foglalja el az els helyet s erre következik az északi.

Az egyes évszakokat illetleg, ami az északi csoportosításokban

leginkább szembetnik, ez azon sajátság, hogy a Bakony vidékén minden
évszakban egyaránt az északi szél az els, a déli a második helyet foglalja el.

Erre nézve az okot részint a nyugaton lev Alpesekben kereshetjük, részint

abban, hogy e vidéken a völgyek többnyire észak-déli irányúak. Miként a

Máira és a Hegyalja alatt nyugoti és keleti szelek viszik a fszerepet, úgy
az Alpesek keleti oldalán északi és déli szél-nek kell uralkodnia.

A szélersség becslés szerint való megállapítása nem igen szolgáltat össze-

hasonlítható eredményeket, annyira függ ez az egyéni megítéléstl. Látjuk

A HERÉNYI CSILLAGVIZSGÁLÓBÓL.

o/i ;i szélcsendes napok számából is amiért is a szélersségével nem is

foglalkozunk részletesen. Csak annyit említünk még meg, hogy Tárcsán 43,

Körmenden 33 a viharos napok átlagosszáma az évben.

In vau helyén, hogy a külömben els helyet érdeml meteorológiai

elemrl, a légnyomásról megemlékezzünk. Róna Zsigmondnak a légnyomás
területi eloszlását feltüntet térképeibl amelyek 30 évi, (I.86I—90.) meg-
figyelés alapján készültek arról gyzdhetünk meg, hogy az évi eloszlásban

a vármegye a tle délnyugotra, Az Alpesek fölötl fekv légnyomási maxi-

mum határán fekszik, innét északkeletre kissé emelkedik, délkeléi felé pe-

dig fokozatosan csökken a légnyomás.

A Légnyomás leli (januári) eloszlásaugyanezt a képei mutatja, csakhogy
még nagyobb határozottsággal, amennyiben a, maximum sokkal ersebben
domborodik ki, mint az évi eloszlásban. A nyári (júliusi) eloszlásban pedig

sokkal laposabb nyugoti maximum mellett a légnyomás lassan csökken

nyugotról kelet felé.

Az uralkodó északi szél minden esetre a légnyomás ez elhelyezkedé-

sében leli els sorbau magyarázatát.

Légnyomás.
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A légnyomás 0° hmérsékletre redukált 30 évi átlagos értéke Kszegen
(279.98 in. tengerszínfeletti magasságban) 737*13 mm.; tengerszínre redukált
értéke pedig 762-5 mm. (a januáré 766 -

2, a júliusé 76P2 ugyancsak tenger-
színre redukálva). A fmaximum az évi periódusban januárra (739 -6l mm.),
a fminimum pedig áprilisra (734'78) esik, egy másodrend maximum szep-
temberben s egy másodminimum novemberben ismerhet tel.

Zivatarok. A zivataros napúk száma Kszegen 29, Herényben 29, Tárcsán 35
évente; Kis-Czell, Körmend és Szt-Clotthárd nem figyelték meg rendszeresen
a zivatarokat. Egyébként Vasvármegye s különösen észak-nyugoti része

egyike hazánk zivatarokban leggazdagabb vidékeinek. Ami az égi háborúk
évi periódusát illeti, Kszeg zivatarfeljegyzései arról tanúskodnak, hogy
leggyakoribb a zivatar júniusban, erre július következik, legkisebb pedig
természetesen a téli hónapokban. A napi periódusban a legtöbb zivatar d. u.

4— -5 óra közt tör ki (ugyancsak Kszegen), a legkevesebb pedig a reggeli órák-
ban. A zivatarok húzódási irányát még Kszeg is csak hézagosan jegyezte,
ezen hiányos feljegyzések szerint legtöbbnyiro észak-nyugatról jönnének a

zivatarok, majd az északi és a délnyugoti irány következnék mint leggya-
koribb húzódási irány. A kszegi észlel véleménye azonban az, hogy a
délnyugoti irány a domináló.

villámcsapásuk. Az egész országban Vasvármegyében van a legtöbb villámcsapás okozta
tzkár. 1890—94-ig terjed öt év alatt nem kevesebb mint 107 ilyen kár
jelentetett bo hivatalosan.

Jégcsök. A jégesk gyakoriságát már bajosabb megállapítani. A jégess napok
átlagos száma az évben 1 és 3 között ingadozik ; vannak azonban évek,
amikor 6-szor is fordult el jégverés.

*

a meteorológia A m. kir. meteorológiai intézet évkönyveinek I. kötetében dr. Schenzl Guido
múltja "

Vasmegyében, az intézet volt érdemes igazgatója egybeállítja mindazon állomásokat, ahol már
az intézet megalapítása (1870) eltt is folytak rendszeres meteorológiai megfigye-

lések. Eszerint Vasvármegyében észleltek : Fels-Lövn 1857— 70-ig és pedig

1857— 61-ig dr. Rothe Károly tanár, 1862— 69-ig Rothe Lajos tanár s 1870-ben Neu-

bauer János tanító. A Rothe Károly tanár által az evang. tanodában véghezvitt

észleletek a legjobbak és legtökéletesebbek közé tartoznak, melyek eddig Magyar-

országon nyilvánosságra jutottak. Az eredmények a bécsi központi intézet év-

könyvein kívül külön értekezésekben is közzététettek. Azon szorgalomról, amelyet

az észlel úr tárgyára fordított, legjobban tanúskodik az a körülmény, hogy 1857

s :858-ban naponkéntháromszor, 1859-beu és 1860-ban pedig XVIII órától (regg.

6 óra) X óráig (este 10 óra) minden órában (tehát naponkint 17-szer); 1861-ben

és 1863-ban naponként ötször, 1862-ben és 1864-ben naponkint 9-szer történtek a

feljegyzések."

Bokonczon 1868—71. okt.-ig Kayszrál Károly erdmester észlelte, aki is Kszegre
távozván, ott folytatta a megfigyeléseket.

Szombathelyen 1864—67-ben Németh Ferencz tanító, 1868-ban ugyan és Kunc

Adolf tanár, 1869-ben pedig az utóbbi egyedül vezette a megfigyeléseket,

A m. kir. orsz. meteorológiai intézet megalapítása után a következ helye-

ken folytak s részben folynak meteorológiai megfigyelések

:

Kszegen 1871. okt.-tól 1881-ig bezárólag Kayszrál Károly erdmester, innentl

fogva napjainkig Michaelis Izidor ev. lelkész észlel.

Borostyánkn 1876-bau és 1877-ben Szakmáry József fgimn. tanár, 1878-ban

Angerbauer József plébános és Schuch Mihály tanító, 1879-tl 1888-ig pedig az utóbb

egyedül vezette a megfigyeléseket, amidn is Máriafalvára távozván, ott észlel

napjainkig.

Szomhathelyen 1873-ban és 1874-ben dr. Kunc Adolf tanár észlelt, 1876— 1880-ig

Rezsffy Ggörgy tanár, 1881-ben Edelmanu Seb és Stronszky Ágost tanárok, 1882-ben

csak az utóbbi, 1883—85-ben pedig ismét Edelmann Seb végezte a megfigyeléseket.

Kis-Czellen 1874— 1879-ig Veinél János gépész-felügyel észlelt, innen 1886-ig

srn változtak az észlelk (Bajza L., Paupier S és Perényi S.)

Szt-Gotthwrdon 1875-ben és 1 876-ban Leiraiiderszky Frigyes cziszt. áldozár, 1878-
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83-ban báró Roszner, 1884- 85-ben Mezey Miksa cziszterczita áldozár, 1886-ban pe-
dig egy jószágigazgatóság észlelt.

Körmenden 1876--86-ig Turcsániji Aladár ev. lelkész az észlel.
Herényben 1883-tól napjainkig Gothard Jen asztrofizikai obszervatóriuma

észlel.

Tárcsán 1885-tl napjainkig Tribl Ferencz tanító végezi a megfigyeléseket.
Végül Muraszombatban 1885— 88-ban Metzger az észlel.

A legjobb észlelési sorozatok Fels-Löv, Kszeg, Borostyánk, Máriafalva,

Tárcsa és Herény sorozatai, míg a többiek részint hézagosak, részint már a
gyakran változó észlelk miatt sem elég egyöntetek.

A legújabb idben (1896-ban) Alhó, Fels-Szölnök, Német-Szt-Mihály, Német-
üjvár, Szent-Elek, Szent-Gotthárd és Muraszombat szereltettek fel csapadék-
mérvel.

ifit
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VASVARAIK! íYE NEMES CSALADAI.

int hazánk nagy részében, a Vas-
vármegye területén letelepedett

uemzetségekrl is, Arpádházi kirá-

lyaink uralkodásának els száza-

dában csupán a hagyományok
emlékeznek meg. A XII. század

második felébl, még inkább a

XIII. század elejérl, vagyis a

1a tárj arás eltti korból fennmaradt
oklevelekbl, bár elég b tájéko-

zást nyerünk ama kor birtokviszonyai fell, az egyes családok eredetére voT

natkozólag nem bírunk biztos adatokkal s e tekintetben ismét a hagyomá-
nyok és krónikák eladásaira vagyunk utalva, másrészrl pedig zavarólag
hat az a körülmény, hogy a Szent István és késbbi királyaink alatt bete-

lepültjövevények uj hazájukban a letelepedési helyrl vették nevükéi s a

fenmaradt oklevelek már mint vasmegyei birtokosokról emlékeznek meg
róluk.

Közelebbrl nem tudjuk meghatározni, hogy a honfoglalók mely tör-

zsébe tartozó nemzetségek települtek le elször a vármegye területén. Erre
vonatkozólag egyedül az rségi hagyomny szól, mely szerint az ottani r-

öcsöb és se állók Öcsöh és se kíséretében lev törzsektl származtak volna,
nemzetsége. aiipiii- • ' 1 i •

i t i 1A küllidrl jött jövevények leginkább a határszéli vármegyéket válasz-

toltak ki telepedésük helyéül. Vasmegye nyugati részén, a stájer határszélen.

Wolfer comes a Küszyn-i (német-ujvári) begyen faváral és barátkolostori
épített, majd 1157-ben a kusyni apátságot alapította; tle és testvéreitl,

Héder-nemzet- Henriktl és Hedriktl, a Héder-nemzetség vette eredetét, innen származtak
a középkor rettenhetlen lovagjai, a Németujváriak, kikrl a vármegye
történetében már bvebben megemlékeztünk.

Ettl délre, ugyancsak a stájer batár mellett egy másik jövevény nem-
zetség letelepülésérl értesülünk egy 1192-ben kiadott oklevélbl. Ugyanis ez

Hahóid-nemzet- évben Buzád-Hahold nembeli Hahóid comes megveszi Iván comes fiától.

Paristól, 80 márkáért Lyndvát (Fels-Lendva) és a zalavármegyei Fenetiit.

Iüzen, a wartburgi kerületbl származott nemzetiség csakhamar kiterjedt Vas-
megyében. Házasság útján Búzád fia, Búzád megszerzi 1227-ben néhai Sol
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Comes birtokát: Iváncsot, Almádot és Choakyl (Csákány?). Haholt hason-

nev fia, a ki Vasvármegye fispánja volt, 1236-ban János fiától, Gagántól, 214

márkáért Lyndvát ismételten megszerzi. A nemzetségek itt letelepedett

ágából származtak a XIV. században az alsó-lyndvai Bánffyak.

A vármegye dombvidékének végén, a Rába völgye által határolt terü-

leten, találjuk II. Endre uralkodása alatt Jaák földjén a Wenczelintl szár-

mazott Hebed, máskép Jaák (Gyák)-nemzetséget, mely ide Somogyból tele- Jaák-nemzotó

pedett volt le, minthogy Kupa. vezér leveretése után annak tetemes bir-

tokait kapta meg. 1205-ben Szelestét nyeri az ezen nemzetségbl szárma-
zott Soda (Miké), 1221-ben pedig ugyancsak II. András Jaák a nb. Topoz,

Jaku, Ebad, Tonna, Gergely és Pousának érdemeik elismeréséül a vasvári

Uraj nev (mai Urai-Ujfalu) földet adományozza s még ez évben szerzi

meg a család a vasmegyei Köröseid nev birtokot Jovane comes fiaitól.

A FELSO-LENDVAI VAR UDVARA.

A Hermann-nemzetség, a mely a krónikák szerint Nürnbergbl szár- Hennann-nem-

mazott, 1226-ban tnik fel elször ; valószínleg a Gyöngyös folyó mellékén
leiepedett le.

Az eredetileg magyar Nádasd-nemzetséggel , bár kétségtelen , hogy Nádasd-nemzet-

sokkal régibb származású, okleveleinkben csak 1233-ban találkozunk elször,

mint Nádasd és Sár birtokosával. Valószínleg ebbl a nemzetségbl szárma-
zik ama Peth (talán azonos az 1233. évi oklevélben említett Pethenáddal),
ki Mizdó ispánnal egyetemben Vasvárt a tatár beütés ellen megvédelmezte.

A tatárjárást megelz idbl még a következ nemzetségekkel talál-
s^^

éb
a
n
tatárja-

koznnk a vármegye területén :
rás clöu

Pese vagy Pésa, 1221-ben fordul el a Jaák-nemzetségnek Uraiba történt

sí at uálásánál, mint Pesa (Pöse) helységbeli birtokos. Csörötneki Csörnök
fia. István, 1205-ben kapta adományul Lapsa pusztát, a mai Szecsdöt s

ezzel megalapítója lesz a Szechdy-családnak, végül a hatalmas Csák-nem-
zetség Ugodi birtokához Kemenesaljáról nagyobb terület és több falu

tartozott.

A tatárjárás megszntével uj korszak kezddik a vármegyének család- Tat
fcjJ^™

tán

történetében.

A Herény- nembeli Bana fia Parisnak, eredetileg vasvári várjobbágyok-
nak (már megelzleg csere útján szerezték meg Senye földét 1256 ban)
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tiermánok.

\ irii'l u|v;iriak.

V. István 1259-ben Káldot adja s ezzel megalapítja a^századokon át virágzó

Káldy-esaládot. A család 1282-ben Gnlácsot szerzi meg, 1293-ban si bir-

tokát, Kámont váltja vissza.

A Hermán-nemzetség birtokait a IV. Béla király által adományozott
Szalók földjével szaporítja, a mihez 1273-ban Sár birtok egyharmadai.
1274-ben Lapsa-pusztát, 1277-ben Herény helységet és 1280-ban Hídvéget,

ez utóbbit királyi adomány útján, szerzik meg. 1281-ben az említetteken kívül

még Besseny, Hermán, Kölked és Bogát pusztákon osztozkodnak.
A Héder-nemzetségból leszármazott Némctuj váriak ekkor jutnak leg-

fbb hatalomra és gazdagságra. 1279-ben a vasvári káptalan eltt megtar-
tott osztály alkalmával Henrik bán fiai közül János a következ birtokokat

nyeri : Borostvánk, Kszeg, Doroszló, Guár, Ablánch, l'ereszteg, Kuneche,
Tuskánd, Pulad ; Miklós pedig a Szent-Vid, Bozsok, Szerdahely, Czák, Ve-
lem, Gosztony, Envyd, Karala, Styplek és Thunze nev birtokokat. Birtok-

A NÉMET-UJVÁRI KINCSEKBL.

\,i.l:isdyak.

Jaákok.

csere útján megszerzik Semjént (1287.) és Egervárat (1288.). Hatalmukat
mi sem mutatja inkább, mint az, hogy híveiknek birtokokat adományoztak

;

igy Miklós nádor Doroszló nev hívének az asszonyfalvi vár birtokát adja,

a kiben a Rumy-család törzsatyját keressük.
A Nádasd-nemzetségbl legelször a nádasdi Darabos-család válik ki

a század végén. Birtokaik az úgynevezett „Hegyháton" terültek el, köztük
Morácz, Lanka, Belmura és Sár fordulnak el az 1265-iki osztályban. Ezek-
hez 1272-ben Monyoródot és Gecsét szerzi meg Chapó fia, András ; majd
Hodászi (1273.) és Döröcske (1278.), Halogy-Tótlak (1291,) kerül a nemzetség
birtokába. A Buzád-Hahold-nemzetség birtokai egy részét, hatalmaskodása]
miatt, a Jaák-nemzetségnek volt kénytelen átengedni; 1267-ben még Niczk
birtokában volt, 1268-ban azonban egyezség útján Sukorodi Kenéznek és [zsép-
nek adják. Utóbb 1297-ben Hahold fia, István borsodi fispán, királyi ado-
mány útján Bclmurát szerzi meg, 1299-ben pedig az Ochuz bánnal kot (itt

birtokcsere folytán, 14 zalamegyei falu birtokába jut.

A Jaák-nemzetségbl leszármazott Ebed fiait IV. Béla 1267-ben Niczk
birtokába rendeli beiktatni, de ezen, eredetileg a Buzád-nemzetség tulajdonát
képez birtok egyharmadát csak a következ évben kapják meg, több rába-
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menti birtokkal egyetemben, három
.Jaák-nembeli megöletése fejében. A
nemzetség mindinkább kiterjedt és

számos ágra szakadt. Még a tatárjárási

megelz idbl különvált Ghkwna
ágából származnak a Szelesteyek

;

Ebed ágából veszik eredetüket a Nitz-

ky- és Kemény-családok, a melyek-
nek birtokai a Hépcze és a Krös kö-
zötl terültek el. IV. László a Német-
ujváriak foglalása ellen megvédi ket
és 1273-ban a Battyán földtért adja a

sitkei Jaákoknak (innen származnak
a Sitkeyek), majd 1273-ban Inczédet,

Rába-Szt-Mihályt, 1274-ben Kovácsit,

1278-ban Thazárt. Ezenkívül birtokuk-

ban találjuk még Béljákot, Kröselt,
Semjént, Gyöngyösft és Uj-Gidet.

A gyakori birtokcsere folytán

ujabb nemzetségek települtek le a

vármegye területén. 1255-ben talál-

kozunk elször Geregen fiával, Bara-
bás comessel, ki Krösmegyébl Sári-

Szék fiával, Pállal, kötött birtokcsere

folytán Fancska, Középfalu, Gekynus,
Pozva és Pincze birtokába jutott. Ez a Barabás a letelepülési hely

l jabb ncni-

ze «''gck a
XIII. század-

ban.

A NliMET-U IVARI KINCSEKBL.

egyik

Fels-lyndvai
Bánffyak.

Ostffyak.

Viozayak.

FelsB és \l <j

isaládai.

földterét nemzetségi nevérl nevezte el, úgy, hogy késbb Gyeregye helység l ' y '' r

^:
l

^'
l

'.;

m'"
1

si helynek tekintetett.

IV. László a Guthkeled-nemzetségbl származott Omodénak 1275-ben
Lindva várát adományozta, aki megalapítja a fels-lyndvai Bánffy-családot.

V. István 1272-ben Osl bán fiainak, az Ostffy-esalád seinek, az Alcsep
nev birtokot, 1283-ban IV. László király Buruzthot adományozza, 1276-ban
pedig Beled comes, a Viczayak se, Keczcl helységre nyer adományt, melyet
azonban a király a következ évben elcserél.

Az Árpádház kihaltával támadt belzavarok lecsillapítása után I. Károly
király az északról jöv támadások ellen törekedett a vármegyét bizto-

sítani. E végbl már a XIII. században Borostyánk és Német-Ujvár között

letelepített és megelzleg is szabadalmakkal bírt határröket 1327-ben a

királyi nemes szolgák sorába emelte és Miklós ispán vezetése alatt egy terü-

letre összevonta. Ezeknek az röknek az utódai (65 külön nev család) 1582.

február 28-án Rudolf királytól Alsó- és Fels-Körre adományt nyertek. Ezen
adománylevélben a következ családok vannak felsorolva :

1. Ádám, 2. Adorján, 3. Albertb. 4. Andorkó, 5. Bálás, 0. Ballá, 7. Barthomej, 8

Becskor. 9. Beökeös, 10. Benko. 11. Bertha, 12. Bertliók, L3. Dongó, 14. Eördögh, 15. Fábián

L6. Fajt, 17. Farkas, 18. Filep, 19. Finta, 20. Folta. 21. (Káli, 22. (iángol. 23. Geörögh. 24.

Gerötz, 25. Hágen, ÍG. Hegeds, 27. Hegyi, 28. Heöbök, 29. Imre, 30. Jáky, 31. Jóst, 32,

Kántor. 33. Kázmér. 34. Kelemen, 35. Kiss ( máskép Stet't), 36. Kondor, 37. Kollár, 38. Leeb-

39. Magyar. 40. Merth. 41. Miklós, 42. Müer, 43. Nagy, 44. Orbán. 45. Oswaltli, 46. Ottb,

47. Pajor, 48. Pált. 49. Patyi, 50. Pongrácz, 51. Pyerker, 52. Seyper, 53. Simon, 54. Siskó,

55. Stelcser, 56. Steft, 57. Thisba, 58. Tóth, 59. Török, 60. Tornyos, 61. Varga, 62. Vas, 63.

Zabó, 64. Zámbó, 65. Zárka.

Az adománylevél 1611. február 16-án újból megersíttetett.

Az Anjouk uralkodása alatt családtörténetünkben két nevezetes mozza-
nal észlelhet. Ez idtájt válnak ki az egyes ágak az si nemzetségbl és

családnevei vesznek fel ; továbbá a, nemesség Róbert Károly, Nagy Lajos,

de fleg a Zsigmond király által adományozott czímerekkel ezen idtáji

kezdeti élni.

E tekintetben kivéteH képeznek egyes hatalmas furak, mint a Német-
njváriak , kik már az Arpádházi királyok idejében használtak, külföldi

példák után, czímert.

Vr'_'\ esházbeli
királyok.
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Vasvármegye nemes családai.

A birtokviszonyok tekintetében hasonlókép jelentékeny változásoka1 ta-
pasztalhatunk.

Károly uralkodásának els éveiben a Németujváriak pusztításaitól szen-
vedeti a vármegye. Számos, erszakkal elfoglalt jószágot, mint a Buzád-
Hahold-nemzetségtl Lyndvát, a királyi hatalom szerezte vissza. 1323-ban
az e nemzetségbl leszármazott alsó-lyndvai Bánffy Miklósnak a hozzátartozó
Barkócz, Peirócz és Iváncz birtokokkal egyetemben. A c-salád ekkor mindjob-
ban lehúzódik Zalavármegyébe, hol századokon át virágzott.

A Geregen-nemzetség megszerzi Egervárát, melyre 1302-ben Venczeltl
nyer adománylevelet ; 1325-ben Gyeregye és Tancska birtokok ura. Az e nem-
zetségbl leszármazott Egerváry -család fényben és vagyonban mindegvre
növekszik. Már a XIV. század közepén kiváló férfiakat adott a vármegyé-
nek. Egerváry György 1349-ben Yasvármegye fispánja és I. Lajos követe

SZEGEDY-ENSCH KÁROLY BÁRÓ KASTÉLYA HERMÁNBAN.

Egerváry Mihály és Benedek alispánja volt (1363). Majd 1379-ben Német-
ujvári-Kakas Miklós fia, Henrik, ellen perelnek, ki birtokaikat elfoglalta.

A Németujváriak hatalomban mindinkább hanyatlanak, 1314-ben Sár
birtokukat adják el Bertalan vasvári bírónak, Németujvári Miklós tiszt-

jének, a ki ez évben még Kölkedet szerzi meg a Haraszt-nemzetségtl, majd
1326-ban a Békén nev birtokot,

A Németujvári-nemzetség a XIV. században két fágra oszlik, az egyik
a Szekcsi Herczeg-család, mely egészen a XVI. század elejéig élt, a másik
a Tamássi-ág, mely elszakadt Vasmegyébl.

1348-ban a nemzetség másik ágából leszármazott Héderváry-család
nyert pallos-jogot birtokaira, de, úgy látszik, késbb vasvármegyei birtokait

elvesztette, mert midn 1437-ben a Héderváry- és a szekcsi Herczeg-családok
javait összeírták, tömérdek birtokaik közt nem találunk vasmegyeit.

Hasonlóan eltnik a Haraszt-nemzetség, továbbá a Guthkeled nb. fels-
lyndvai Bánftyaknak is nyoma vész. Ez utóbbiak 1323-ban még megveszik
I \ ánczot a Búzád-nemzetségtl, de 1347-ben már a Balogh-génuszból származott
Széchy Miklóst találjuk Eels-Lendva birtokában, honnan az ág elnevét vette.

A Nádasd-nemzetség több ágra oszlik. Ezek közül a Mákfai ág, Deregne
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és Kis-Kócs, Mihályfölde és Ivanócz birtokosa. (1314.) Ez ágból vette

eredetét a nádasdi Darabos-család, melynek tagjai Nádasdon kívül Zalában
is birtokosok voltak.

A Peth-ágat, melybl a gersei Peth-család származik, 1312-ben Szinda-
föld birtokában találjuk.

Ez utóbbi, a királyhoz h család szintén ki volt téve a Németuj váriak
erszakosságának. Csapó unokáját, gersei Peth Lászlót Henrik bán meg-
ölette, testvérét pedig a gersei templomba zve, azt reá gyújtotta. Az
egész családból csupán Margit, férjezett Magyar Páliié, maradt fenn, a kinek
a király 1332-ben az összes birtokokat adományozta, Magyar Pálné azonban
birtokait 1360-ban az Ágoston- rendnek hagyományozta.

A Csapó másik fiától származott Peth-család hosszú idn át virágzott,

számos kiváló férfiút adván a hazának, mint azt késbb látni fogjuk. A tulaj-

donképeni Nádascli-ágból származott Nádasdy-családot 1347-ben Petáncz

A HERMÁNI KASTÉLY MKINCSEIBL.

birtokában találjuk, innen a család birtokai jóformán az egész vend vidékre
kiterjedtek.

A Káldy-család 1312-ben Sár birtokát rokonának Köcsky Sándornak
engedte át. Ezen kiváló férfiú után maradt családról nem bírunk tudomással.
A Káldy-család ellenben folyton gyarapodott.

1313-ban Káld és Herény, 1317-ben Gyeli (Jeli major), Kamanati (Kám?)
birtokában találjuk. 1347-ben megveszik Gulácsot, 1368-ban pedig Káin és

Nádszeg felett egyezkednek.
A Hermán-nemzetségbl származott Polányi-család Rendek és Pólyán

birtokosa.

1350-ben a Pese-nemzetség kihalt. Birtokait 1374-ben gulácsi Vörös
Péter és János szerezték meg.

A Jaák-nemzetségkét tagja: Nagy Marton u jaáki, Chépán bán pedig
a pornói apátságot alapítja 1325-bQö. Az Ebed törzsébl leszármazott Nitzky-
családol Kovácsi (Rába-Kovácsi), Niczk, Egerszeg, ( Kemény-Egerszeg) és

Thazár, majd Domonya-Sebeföld birtokában találjuk.

A Sitkeyek 1327-ben Véged és 1 347-ben Battyán helységre nyernek ado-
mányt, a Kemény-család Gyóró birtokában ersíttetik meg 1350-ben.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvárnugye. 74
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EUerbaoh.

Lrénte-

oemzetség.

Xsifímoml
birtok-ado-

mányozásai.

Az Osl-nemzetségbl
leszármazott Ostffy-csa-

lád 1346-ban osztozik

Asszonyfalva (mai Ostfi-

Asszonyfa ) birtokában,

Hgyészt 1345-ben Lajos
király adományozza

Ostffy Domokos, maesói
bánnak és veszprémi f-
ispánnak. Mindszent és

Nárain kivül Sopron,
Valkó és Baranyame-
gyében voltak birtokai.

Ezen nemzetség csor-

nai ágából származott

Kanizsai István zágrábi

püspök, a szalonaki vár

birtokosa, melyért La-
jos király 1371-ben több

falut adott cserébe.

A Peduri - család a

Gyöngyös mentén volt

birtokos (1348).

Nagy Lajos király

uralkodása alatt uj csa-

ládok telepednek le Vas-
vármegyébe. Ellerbach

Konrád, a ki a nápolyi

hadjáratban vett részt,

megszerzi Kerekít, más-
kép Monyorókeréket és

erre 1357-ben nyer meg-
ersítést a királytól. ( Jsa-

ládja másfél századon

át virágzott.

A Lrente-ncmzetség-
bl származott Esscg-

váry - család házasság

útján jut Szilvágy és

Albér birtokába, míg a

másik ág, aBezerédjek,
csak késbb telepednek

le Vasmegyében.
Zsigmond király ural-

kodása alatt változás áll

be a vármegyei családok

történetében. Több ízben

intézett felkelések leve-

retése után az elkobzott

javakat híveinek szétosz-

totta, a mi számos nj

családot hozott Vasme-
gyébe.

Garai Miklós és János 1392-ben Kszeget kapták Zsigmondtól a Hát-
országban bírt váraikért cserébe, 1404-ben Rohonezot s ezt megelzleg

Sár birtokát szerezték meg Gencsi Benedektl.
. ,

Egerváry Mihály sárvári várnagy és Vasmegye alispánja, Napolyi László

beütése alkalmával tanúsított hsége fejében, számos zalai birtokot nyer

adományul. Ettl kezdve a család fényben és hatalomban egyre növekszik s

Egerváry László (f 1495.) horvát-szlavón bánnal, a család gazdagsága tet-

pontjai éri el. Tizenhárom vármegyében fekv birtokai, halála után nagy-

FARAGOTT OLTÁR A NÉMET-ÚJVÁRI VÁRKÁPOLNÁBAN.
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BATTHYANY-FELE NÁSFA.

részi a Kanizsay-családra szállottak s ezzel

a család lehanyatlott; si birtokát, Gye-
regyét, is elzálogosította.

Gersei Peth János és Tamás, a ht-
lenségbe esett Körmendi dános Olaszka,

Kovácsi és Olaszfalu birtokait nyerik
1403-ban, László és Pet Vasvármegye al-

ispánjai s Dénes, kilencz falu birtokosa,

1404-ben a Répcze mellékén fekv falukat,

1488-ban pedig Vasvárt nyerik a király-

tól ; Peth Miklós 1479-ben Kölked birto-

kába jut.

A Nádasdyak 1414-ben Mákfa, Iva-

nócz, Xádasd és számos vend falura nyer-
nek donácziót ; birtokaik Fels-Lendva,
Mura-Szombat és Körmend között 'terültek

el, a hol a nádasdi Darabos-család Szcsét
birta.

Az Ostffyak ez idben pereltek a
Fraknói grófokkal, 1407-ben kapták Guárt,
azonfelül birtokaikat az 1407 és 1412 évi

donáezió, Jánosháza, Karakó, Nagy-Saágh,
Pereszteg és nyolcz más faluval gyarapí-
totta,

Kanizsay János esztergomi érsek és

testvérei 1401-ben Borostyánkt és Lékát
kapták a hozzátartozó falvakkal, majd 1464-

ben a döbrentei Himfyek htlensége folytán elvett Káld és Gulacs hely-

ségeket.

A nemesség közül a XV. században, következ családok virágzanak :

Bogáty, Bucsay, (1516) Byllei (1462) Deák, Gerzsenyi, Ráclóczi, Györgyfi
(1495) Hermáni s az e nemzetségbl származó Baldon (1434) Hermán, Tilaj,

Tömörd, Marcelfalva, Kajd, Vajdafalva és Szt- György Benedek birtokában.
Káldy Herény, Senye birtokosai. (E családból származott kis-nádai Benedek-
és Fzti-család II. Ulászlótól 1512-ben az si birtokokra uj adományt
nyer.) Bedegi Nagy, Pogány, Rumy, Szecsdy, (Szecsd, Kajd, Kukmér,
Csemök és Cséke birtokában) Sibrik, Szarvaskend birtokosa, Szász, Szép,
Eötvös, Térjék, Jánosfa birtokosa, Taródfalu, Lapsa puszta birtokában.

Az adó alá es telek ez id tájt 4500—5000 közt váltakozott. Az 1494.

évi segedelembl a furak vasmegyei birtokaira következ összeg esett

:

Paumkirchnei- György (Szalonak) 93/ frt, Ujlaky (Német-Ujvár) 468 frt, Elderbacb

(Monyorókerék) -407 írt. Kanizsai (az Egerváry-birtok után) 207 frt, Kinizsy Pál 17 í frt,

a somlói vár tartozékai után.

Az 1495. évi segedelemhi : Széchy-esalád, Fels-Lendva 228, Kinizsy Pál 250, gyri
püspök 200 (Szombathely és Újfalu), egri püspök (családi birtokai után) 52, Pogány-

család 10 frt.

Közvetlenül a mohácsi vész eltt a Batthyány- és Erdödy-család letele-

pedését a vármegye történetében már ismertettük.

A mohácsi vészt követ kor birtokviszonyairól a dikális kouskrip-
eziók nyújtanak adatokat s különösen az 1548-ik évi összeírás igen ta-

nulságos.

A régi családok jóformán mind eltntek vagy elszegényedtek ; helyüket
beköltözött és uj családok foglalják el. Az egész vend vidék, Muraszombattól
Dobráig és Velemérig, a Rába völgye Gyanafalvától Gyarmatig, ama kor

dúsgazdag földesuráé, Thurzó Eleké volt ; kiterjedi birtokaihoz hozzá tarto-

zott a szent-gotthárdi, dobrai uradalom, továbbá a Hegyháton Gyrvár,
Boldogasszonyfalva és Hodász, összesen 51 falu. Batthyány Ferencz birtokai

a Rába folyó balpartján terültek el ; Radafalvától egész Körmendig, illetve

Hollósig 48 falu ura volt. és ezenkívül övé volt a szent-eleki uradalom s a

aémet-ujvári vár és uradalom.

XV. század

latthyányak és

Erddyek.

mohácsi vész

után.
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Erddy Pétert 45 falu uralta s birtokai a Pinka völgyén s a Gyöngj ös

mellékén teritek el. Közte : Vörösvár, Fels-Fzes (Gyep-Fzes), Monyoró-
kerék, Vép, Szlls máig is a család birtokában vannak, ezenfelül Bogát,
Csákány, Ják, Porpácz és Rádócz is az övé volt.

Az Erddy- és Batthyány-birtokok közzé Pukhamár Longiusnak, a szalo-

naki vár urának 30 faluja ékeldött be. Nagy-Nardán kívül Kukmér, Kertes
és Komjátot is birta.

Xádasdy Tamás sárvári, lékai, ikervári birtokaihoz 18 jobbágy-község
tartozott, a család gazdagságban csak ezután emelkedett. A nemesség közül
Polányi Ferencz, a Gyöngyös és Rába mentén 13 falút bírt, közte Hidvégh,
Hermán, Molnári és Táplánfa.

Utána következnek : Szelestey 10, nádasdi Darabos 8, laki Bakich és

Goszthonyi 5 —5, Hashágyi, Nádasdy, gersei Peth, Rumy, Sibrik, Sennyey,

A NÉMET-UJVÁRI DRASKOVICH-KASTIÓLYBÓL.

XVI. század
második leli'.

Tharródy 4—4, továbbá Marrus (karádföldi), Nitzky és Zalay (a vend vi-

déken) 3—3, végi a nagy-unyomi Akács-Fodor-, Károlyi-, Prosznyák-, Szent-
léránti- és Zarka-családok és Csáky István és Farkas Miklós 2—2 falúval.

Az egyháziak közül a pornói apát 5, a vasvári káptalan 2 falu földes-

ura volt, 5 pedig teljesen elpusztult és üresen állott. Az említett családokon

kívül az 1548. évi összeírás a következket sorolja tol :

Byxy, Bornemissza, Büky (Péteriben), Csencsi, Demjén, Dénesfalvi,

Egerváry, Erdély, Gálfy, (Petánczon), Herényi, Heésy (Prosznyákfán), Herre,

Horváth, Jajtai (Csömöte), Jakabházy, Káldy, Kisfaludy, Logody, Mester,

Mestery, Pogány, Saali, Sárkány, (Dozmat) Sárfíy, Soós, Soóskúthy (Kis-

Csajtha), Szajkó (Métnek), Szalay (Köveskút) Szechdv, Telekessy, Török,

Tulok, Zámbó, Zichy ( Vát).

Családtörténeti szempontból tán egy korszak sem tidet fel oly hul-

lámzást, mint a XVI. század második fele. A törökök folytonos elnyomu-
lása folytán elzött földesurak mindenféle eszközökkel igyekeztek elveszelt

birtokaikat ujabb szerzésekkel pótolni. Ama kor zavaros politikai és társa-

dalmi viszonyai különösen alkalmasak voltak e czélra. Erszakos foglalások

terén furaink jártak el példájukkal, de más részrl a köznemesség közül

is sokan emelkedtek fel ez úton a hatalmasok közé.
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Enyingi Török Bálint számos birtokot foglalt el, közte Szécsényt,

Csázt, Csehit, Acsádot, Köveskntot és Mindszentet, melyekhez Török Ferencz
1567-ben Péczel és Megyehidát vette zálogba Zrínyi Györgytl. E birtokok

házasság útján a telekesi Török-család birtokába jutottak, mely ezáltal a

leggazdagabb köznemesi családok közé emelkedett.

Erddy Péter gróf 1546-ban elzálogosítja Veresvárt Nádasdy Tamásnak
s nejének, majd 1549-ben a vendvidéki birtokaik miatt támad perük a

Széchy-családdal, míglen 1553-ban Zrínyi Miklós Monyorókerék és a hozzá-
tartozó 33 falu birtokába jut s ezzel kezdetét veszi a Zrínyi- és Erddy-család
közt fél századon át tartott birtokper. A Zrínyiek sem maradnak meg az egész

Erddy-vagyon birtokában. Vérthessy György 1564-ben erszakos támadást
intéz Monyorókerék ellen, Vörösvárt pedig Zrínyi György 1567-ben Széchy
Margitnak és férjének zálogosítja el.

Az Ercldyek birtokaik nagy részét elvesztik, 1595-ben Körmendet adják

A KÖRMENDI VÁRKASTÉLYBÓL.

el Kaszaházy-Joó Jánosnak s csak 161 3-ban szerzi vissza az összes si
birtokokat Erddy Tamás bán.

A Batthyányak e korban emelkednek legnagyobb hatalomra, úgy, hogy

a vármegyei portákból 7:3 -ad rész ezen család birtokában volt. Az összes

birtokokra 1575-ben Batthyány Boldizsár uj donácziót nyert.

A Xádasdv-család ifjabb ága a frangú családok közt foglal helyet, míg

a nádasdi és a vendvidéki ág hanyatlik. Nádasdy Márton halálával 1591-ben

birtokai szétosztattak, miáltal utódai a kisebb birtokosok közé kerültek.

1567-bcn Miksa császár Somlyó, Miske, Pápócz s több kemenesaljai

falut szebeni Farkas Péternek, Vizkeleti máskép Ferenczi Jakabnak és Ször-

csöky Benedeknek adományozott, de az ezen birtokokra igényt tartó Sitkey-,

Csoron-, Ostff'y-, Mestery-családok, a pápóczi perjel s Széchy Margit tiltako-

zása következtében nem sokáig maradtak e faluk birtokában.

Az 1582-ik dikális konskripczió a vármegyében 1132 a
/4 szabad és 3443

/4

hódoltsági portát talált; ezek a vármegye furai s birtokos családai közt

következkép oszlanak meg

:
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portaBatthyány Boldizsár (Német-Ujvár, Szalónak, Csákány, Rohoncz) . 415
Poppel László (Dobra, F. Lendva, Mura-Szombat \-%) 1217a
Gróf Gyula (Mura-Szombat) ÍKj 1

/^

Szent-gotthárdJ apát 84 1
.,

Zrínyi György gróf (Vép Monyorókerék) 76V2
Nádasdy Ferencz és Kristóf gróf özvegye 661 '4

török, Telekesi (Szécsény. Acsádi 48
Ostffy (Hó'gyész-Mindszent) 40
Csoron (Jánosháza, Pereszteg) 3gi 2

Gyri püspök 37
Vasvári káptalan 331 2

Polányi 22
Peth (Vasvári 21 1

.,

Darabos, nádasdi
_ is 4

Erddy gróf (Körmend) I8V2
Pornói apát I41 ,

Nádasdy (PetánczJ l3'/4
Rumy 131 .

2

Sitkey . _
po

Ládonyi (Magyar-Gencs)
. 10

Ha kacs (Martonfalva) 9

Továbbá a Káldy, Nitzky, Tbar-
ródi- és Szelestey-osaládok 7 l

/ 2 , a
pápóezi prépost 7, Ivánczy 6 3

/ 4 Pa-
Lásthy 6Va , Síbrik 6Va , Szeesdy.6,
Goszthony 5V2 , Botlika, a jááki
apát, Zárka 5—5 Sennyey,4y2 , a

dömölki apát, Megyerv, Zámbó 4--4,

Akacs, Sárffy 3 3
;„, Dánielffy, Patby,

Szentiváayi B l
f2
—3 l

2 , Debreczeny,
Kisfaludy, Sárkány 3—3, Bá'd

(Gosztony), Csányi, Esseghváry,
Gyrfi'y 2 1

/2
—

2

1
/,, Chernél, Jánossv,

Károly, Kelédy, Kömény, Szent-
Mártoni, Saller, Werthesy (Nagy-
Szlls) 2— 2, Ósáffordy, Egerváry,
Erdélyi, Hegyi, Guary, Prosznyák,
Tulok, Wragovics, Zalay lya

- 1
' ,

portával birtak.

Az említetteknél kívül kisebb
birtokosokként a következ csalá-
dok szerepelnek : Ankeraitlier (Vaj-
dafalva), Anyós, Barkolczy, Beiczy
(Bucsu), Beréndy, Csery (Poty),

Csencsy, Csemetey, Dömölky, Eör-
dögh (Helye), Eölbey, Farkas (S.-I íj-

falu), Fáncsy, Hertélendy, Eletyei,

Hollóssy, Horváth, (Csemete), Ka-
szaházy, <Joó, Inthay, Kávássy, Kés-
sem, Kövér (Musznya), Kövessy
(Rátót) Kuskóczy, Kutassy, Laky,
Lénárthy, Lóránt (Ólad), Mala-

csi, Mestely, Nádallyay, Pálff'y, (F.-Rönök), Rayky (Torony), Rudnav.
Seöber (Csemete), Szép (Porom), Szalay (Korong), Szabadkai, Tekenyey
(K.-Szt.-Márton), Thék, üjlaky (Domaföld), Uky, Zekóczy.

xvii. század. A XVII. század els felében virágzó családokról és birtokviszonyokról
az 1026 és 1648. évi összeírások nyújtanak tájékozási. Az 1626-iki összeírás
szerint a Batthyány-család 238 portával bírt, a Széchyek (Fels-Lendva)
63-at, az Erddyek 49-et, a Nádasdyak 3672 portát bírtak. A többi birto-
kosok javára a következket találjuk feljegyezve (a családnév után zár-
jelbe tett helységnév a fbirtokhelyel jelöli):

A ÜATTHYANY-OBELISZK KÖRMENDEN.

1 Ihoron (Jánosháza) .

Vasvári káptalan
Török (Szécsény) . . . .

Kisfaludy (Lak, Magyar-Gencs)

20 porta.

íi

8V2
5' S ..



A MURASZOMBATI SZÁPÁKY-KASTÉ1.YBÓL.



556 Vasvármegye nemes családai.

Hoslvei György ....
Rumy család
Cziráky „ (Kenyéri)
Bakács ,. (Mártbnfalva) .

Káldy „

Sibrik
Nádasdi Darabos család
Nádasdy (nemes ág)
Gersei Peth-család (Vasvár)
Nitzky (Petrócz) ....
Sennyey
Szelestey

51 2 porta
í
1 2 ..

31 2 ..

• 21/2 ..

. 2

2

2

li/a ,.

11 2 ,.

1

11.2 ,

11/2 „

Az 1648. évi összeírás szerint furaink közül Batthyány Ádám 262,
Batthyány Borbála 23, az Erddyek 68, Nádasdy Ferencz 49 l

/2, Széchy Dénes
és Tamás 39, Csáky László 33 portával bírtak. Ezenkívül a Choron-család
22, a Török-család 12, a Kisfaludyak 9, Bakács, Cziráky, Rumy, Sibrik, Viczay
4-—4, Dese (Tömörd) 3 Ivánczy 2, Balogh, Gorup (Ólad) l 1

/,, nádasdi Da-
rabos, Hertelendi (Rátol), Malakócsy, gersei Peth, Sennyey, Zrínyi Miklós
(Puczinecz és Hidegkút) 1 — 1.

ÖZV. BATTHYÁNY BÉLÁNÉ KASTÉLYÁBÓL, NÉMET-UJVÁHOTT.

Eszterházyak. A XVII. század második felében mélyreható változás áll be a vár-

megyei családok történetében. Nádasdy Ferencz országbíró elkobzott javai

közül Lékát, Klastronnal és Kereszttúrral, valamint a hozzá tartozó 36 más
birtokkal egyetemben, 1676-ban Eszterházy Pál gróf, a késbbi herczeg,

veszi meg a fiskustól 200,000 írtért s e birtokok 1695-ben az akkor alapí-

tott családi hitbizományhoz csatoltattak. Ugyanekkor a sárvári uradalom
Széchenyi György esztergomi érsek birtokába ment s azt 1678-ban testvéré-

nek, Lrincznek adta; a család ezekhez még Szent-György és Egervárát
szerezte meg 33.000 írtért s ezenfelül 1687-ben királyi adományt nyert,

szápáryak. A Szápáry-család 1687-ben szerezte meg Ivéry Ferencztl ós neje, Széchy
Juliánnátói, az egykori Széchy-birtokot, Níura-Szombatot.

Az Orczy-család peregyezés útján kerül hozzánk 1698-ban, Szegedy
Pál alispán pedig Acsádra és Köveskútra nyer adományt.

A kurucz-világ lezajlása után Ebergényi László tábornok az sin által

wnr. század, örököli birtokait számos ujabb donáczióval gyarapítja. A XVIIL század

folyamán nagy vagyonra tesznek szert a szentgyörgyi Horváthok is ; számos
birtokot szerez a Horvátországból jött Skerlecz-család ; a Sigrayak 1728-ban

bárói, 1787-ben grófí rangra emelkednek, úgyszintén Mária Terézia alatt a

Festetich- és a Sennyey-családök is. A század vége felé az Inkeyek megve-
szik a sárvári uradalmat.



AZ IKERVÁRI BATTHYÁNY-KASTÉLYBÓL.

FESTETKJH ANDOR URÓK KASTÉLYA SZELESTÉN.

Magyarország Vármegyéi és Városai . Vasvármegye. 75
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_ A jobbágyság felszaba-

dulása eltt Vasvármegyében
33 uradalom volt, ezek közül

11-et: a német-uj várit, kör-

mendit, rohonczit, szalónakit,

dobrait, borostyánkit, iker-

várit, miskeit, pinkafit, csá-

kányit, rakicsányit, Muraszom-
bat egy részével, a Batthyány-
család herczegi és grófi ága
bírta, az Erddyek a mai na-

pig is bírják a gyepü-füzesit,

a jánosházit, a monyoróke-
rékit, vépit és a vörösvárit.

Estei Ferencz fherczeg a sár-

várit és pornóit, a többi csa-

ládok közül a Nádasd}^ grófok

a fels-lendvait, herczeg Esz-
terházy a kszegit, a Festetich

grófok a baltavárit és vasvá-
rit, gróf Szápáry a muraszom-
bati felét, gróf Somogyi a

ságit, gróf Cziráky a kenyeriit,

gróf Széchenyi az egervárit,

gróf Sigray az ivánczit és

báró Sennyey a rába-szent-

mihályit.

A jobbágyság felszaba-

dítása után megváltozott bir-

tokviszonyok folytán az egyes
családok, vagyonuknak utó-

Hitbizományok. (Iáik számára való biztosítása czéljából hitbizományokat létesítettek. Ezen
hitbizományok jelenlegi haszonélvezi : Draskovich Pál gr. (1887), Erddy
Tamás gróf, Erddy Ferencz gróf (1872), Festetich Andor gróf (1876), Fes-
tetich Kálmán gróf (1870), Festetich Imre gróf (1877), Szegedy-Ensch Ká-
roly báró (1886). (A név után zárjelbe tett évszám az alpítási évet jelöli.) Ez-
eltt még két hitbizemány alakult ; az egyiket Batthyány Lajos nádor ala-

pította 1746-ban s jelenleg Batthyány-Strattmann Ödön herczeg a haszon-
élvezje ; a másikat Festetich Pál gróf létesítette 1765-ben; haszonélvezje

A CSÁKÁNYI KASTKLY MKINCSEIBL

Festetich Tasziló gróf.

Ars;nl\ .

Ajk.-iy.

Ak;irs.

Ambrózy.

Anyós.

Alább közöljük a vármegyei családokat, különös tekintettel azokra,

melyek a földesúri jogok tényleges birtokában voltak: 1

Acsádt/) Eredetileg veszprémmegyei család. Adománylevelét 1573-ban kapta
az acsádi részbirtokra. Nemes-Dömölkön volt birtokos, nemességét vármegyénkben
1750-ben igazolta. Egyik családtag, Ádám, veszprémi püspök volt

; f 1748-ban. (B.)

Ajkay. Ajka-nemzetségbl származik. Eredetileg veszprémmegyei. Alsó-Szil-

vágyon, Lakon és Pösén volt birtokos. Czímer : kék mezben zöld talajon lovagló,

veres öltözet vitéz, felemelt jobbjában aranykeresztes markolatú kardot tart.

Sisakdísz : nyilt, fekete szárnyak közt, repülésre kész galamb.
Akacs. Nagyunyomi Akacs, máskép Lóránt Jakab, nagyunyomi birtokossal

15í-8-ban találkozunk elször. A család Kis- és Nagy-Unyom, Köveskíit, Kertes

és Salfa községekben volt birtokos, melyekre 1555-ben nyert királyi adományt,
a 70-es években balt ki.

Ambrózij. Törzsg-yökeres vasmegyei család. Ambrózy Gergely és testvérei

1610. július 15-én nyertek czimeres nemes levelet. A család Jakfán volt birtokos.

Utóbb átszakadt Nógrádba, mely ágból A. Lajos helytartósági tanácsos gyermekei
1838-ban bárói rangra emeltettek. Ez az ág vissza tért és jelenleg Tanán birtokos.

Ányos. 1511-ben Kecskés-Szent-Márton birtokosa. Á. György 1565-tl 1578-ig

egervári kapitány. A család nemességét 1763-ban igazolta. Kis-Unyomban és

Balogfalván volt birtokos.

1 A családnevek után zárójelbe tett „B." Balogh Gyula „Vasvármegye 'nemes családait"

„N. I." Nagy Éván „Magyarország családai" czímíí mvét jelzi meg forrás gyanánt.
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Ii"l öles ;\

Babos.

Bajáky.

Bakács.

Balogh, bdi.

Balogh, béri.

Bárdossy.

Barlhodciczky,

Eitsmegysy

Batthyány.

BAKÁCS.

babér-

(B.)

Baholcsay. A család nevével a XVI. század
végétl, egész a jelen század elejéig találkozunk
vármegyénkben. (B.)

Babos. Régi vármegyei család, melynek tagjai

már a XVII-ik században közhivatalt viseltek. Ne-
mességét 1763-ban igazolta.

Bajáky. B. Mátyás és György 1677-ben kaptak
czímeres nemes levelet. A család Kámban volt birto-

kos, a múlt század végén kihalt. Czímer: négyeit
paizs 1. 4. kék mezejében, zöld téren álló daru arany
golyót tart felemelt jobb lábával, 2. 3. veres mez-
ben fehér egyszarvú, szarván zöld koszorúval.
Sisakdísz : nyilt fekete sasszárny közt növ pálmát
tartó kék mezü félkar.

Bakács. (Szentgyörgyvölgyi.) B. Sándor 1525-

ben Somogymegyében nyert királyi donácziót. A
mohácsi ütközetben lovát Bánffy Jánosnak adta, a
ki ezért hálából baltavári birtokát adta neki. 1622-

ben unokája részére adományozott czímerben ez a
jelenet van megörökítve.

Balogh. (Bdi.) B. Bálint 1561-ben nyer uj adománylevelet Nádasdy

Tamás nádortól a bdi javakra. A XVI. század derekán már srn szerepel e

család. Czímeres levelét J 628-ban II. Ferdinánd adományozta. Czímer: vörös

paizsban három arany koronával rakott ezüst haránt pulya, felül arany naptól,

alul arany csillagtól kisérve. Sisakdísz : hat természetes sastoll közül fél

koszorús sárga oroszlán emelkedik ki. Jobbjában piros fehér zászlót tart.

Balogh. (Béri.) Régi vasmegyei család. 1598-ban Töttöst, Nagy-Tilajt szer-

zik, késbb Hermánt és Kis-Szllst. A XVII. század elején találkozunk elször

a béri elnévvel. B. Ferencz kapornaki kapitány Muraszombatot és Dekléseuyt

szerezte meg. Ezen helyek egyikében született béri Balogh Ádám kurucz dan-

dárnok, a ki Tolnamegyébe költözött. Czímer: níxgy részre osztott paizs: 1., 2., 3.

udvarában két farkú oroszlán els jobb lábával kardot tart. A 4-ik udvarban három

rózsa, (üaróczy Zoltán közlése szerint 3 levágott török f.) Sisakdísz : kardot tartó

ketts farkíf óroszlánT

Ezenkívül elfordulnak még a következ Balogh-családok : csempeszházai,

baloghfalvai, mankóbükki.

Bárdossy. Már a XVII. században virágzott Csempeszházán, Kisasszony tán,

Cuárban volt birtokos. B. Mihály 1718-ban nyert adományt a bárdosi részbir-

tokra. Czímer: a paizsban királyi korona, ezen egy könyökl kar karddal. Sisak-

disz : növekv férfi, jobbjában kardot tart. (B.)

Barthodeiczky. Eredetileg morva nemes. 1782-ben nyerte a salamonfai és

rátki elnevet és a Rátky czímert. si czímer: ezüst paizsban három ezüst díi-

lénnyel rakott két haránt pólya. Sisakdísz : zárt szárny, rajta a paizsalak.

Bátsmegyei. A család Paris bácsmegyei falútól vette

elnevét. Onnan köl- tözött 1583-ban Vasmegyébe. 1592-ben

több vend faluban szerzett birtokot. Birtokos volt Sorki-

Ujfalun, Kis- és Nagy-Unyomban, Nagy-Kölkeden, Gasz-
tonyban, Alsó-Rönökön, Koltán, Markusóczon. Czímer: két

farkú oroszlán, jobb ellábával görbe kardot, baljában le-

vágott török ft tart.

Batthyány. Az Örs-nemzetségbl származik. Egyenes se
György, a kvágó-örsi ágból (1392.), a ki késbb Batthyány
helységet nyerte. Vasmegyében a család Mátyás király

alatt telepedett le. B. Boldizsár 1484-ben kszegi várnagy,

1489-ben fispán, 1524-ben nyeri Német-Ujvárt. Tán alig

van család, mely a vármegye késbbi történetével oly

szoros kapcsolatban áll, mint a Batthyányak. B. Ferencz
zászlós úr a mohácsi csatában 3000 lovas s 1000 gyalog
hadával vett részt. Kristóf f 1570. pohárnok, Boldizsár f

1588. fasztalnok, (neje Zrínyi Dóra, a szigeti hs leánya),

több diadalt aratott a törökökön. A XVII. században kiváló

szerepeit játszottak : Ferencz a Bethlen-féle felkelés alkal-

mával és Ádám f l"03., ki Budavár ostrománál tnt ki s hermán qénusz.
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Kanizsát foglalta vissza.

A XVIII. században Ká-
roly, ki a hétéves háború-
ban szerzett hervadhatlan
babérokat, herczegi rang-
ra emelkedett, Lajos or-

szág nádor s József bíbo-

ros prímássá lön, a jelen

században pedig az els
magyar miniszterelnök,

Lajos gróf. Rangemelé-
sek : B. Ferencz ós fiai

1628-ban bárói, B. Ádám
1630-ban grófi rangra

emeltetnek, B. Károly
elsszülöttségi örökösö-
déssel birodalmi herczeg-

gé lesz 1764-ben. Czímer
(1481.) : a paizs kék me-
zejében magasan kiemel-

ked szikla tetején gö-
dény fészkel, a szikla

üregébl oroszlán emelkedik, szájában pallost tartva. Jelmondat

fortunae faber." Takaró nincs. A késbbi rangemeléseknél

változik, csupán a herczegi czímer bvült öt sisakkal és paizs-tartókkal.

Békássy. Régi veszprémmegyei család. 1347-ben találjuk

BAKÓFA. GKÓF ERDOY FERENCZ KASTÉLYA.

: „Quisque suae
a czímer nem

B

Benkö.

Bernáth.

Berttia

Berzsenyi.

1347-ben találjuk Békás birtokában, Békássy.

. Gergely és fiai 1417-ben nyertek Zsigmond királytól czímerlevelet. Vasmegyébe
i XVIII. század második felében telepedik le, tagjai közül többen közhivatalokat

viseltek. si czímer: kék mezben fekv szarvas, nyakán koronával ; csrös sisak,

nyitott sasszárny közt növ szarvas. Jelenlegi czímer : veres mezben, zöld halmon
nyugvó koronán, balra forduló pánczélos kar kardot tart. Sisakdísz : három
rózsa zöld száron.

Benkö. A család a XVI. században tnik fel. Nemességét 1763-ban igazolta.

Bernáth. Eredetileg zemplénvármegyei család. B. Gáspár és György 1658-ban

nyernek czímeres nemeslevelet. Ezeknek utóda György, 1754-ben birodalmi lo-

vagi rangot nyer. Vas- és Zalavármegyében számos birtokot szerzett. A család

vasmegyei ága 1830-ban halt ki.

Bertho. Egyike azon 64 nemes családnak, melyek 1582-ben nyertek Fels-
Er helvséffre királyi adományt. A család jelenleg Rába-Hidvéghen birtokos.

Czímer: kék mezben zöld téren álló, vörös ruhába öltöztetett magyar vitéz,

jobbjában kivont karddal, felül csillag és félholdtól kisérve. Sisakdísz: kardot tartó

pánczélos kar.

Berzsenyi. (Egyházas-berzsenyi.) Már az Árpádok korában szerepelt. Régi
okmányai elveszvén, I. Ferdinánd 1559-ben megersítette a Csáfford-Eriderneg,

Nagy-Berzseny és Kis-Berzseny birtokokra vonatkozó adományokat. A család

Vasmegyében Sömjént, Hetyét és Csáffordot bírta. E családból származik B.

Dániel, a költ és Lénárd 1848—49. honvéd ezredes. Czímer: paizs kék udvará-
ban zöld halmon fekv szarvas, azon egy
arany griff kiterjesztett szárnyakkal, jobb el-
lábával a szarvas agancsába kapaszkodva.
Sisakdísz : növ szarvas. A család czímerül
oroszlánt és griffet is használ.

Bezerédj. A Lrenthe-nemzetségbl szár- Bezerédj.

mazik. Czímerlevelet 1430-ban adományozta
Zsigmond király Bezerédj János és Zsigmond
részére. A család számos kiváló férfiút adott

a vármegyének. Birtokai Vasmegyében, Vá-
mos-Család Szent-Ivánfa, Kám,Rum és Zsenye.
Czímer: balra dlt, veres és kékben osztott

paizs, melyben fél arany oroszlán, szájában
három ágú korbácsot tart. Sisakdísz : paizs-

alak.

Boda. A XVII. században tnik föl. H- Boda.

gyészen, Rádoczon, Vönöczkön és több más
helyen volt birtokos. Nemességét 1763-ban

igazolta. (B.)

BATTHYÁNY (HERCZEGI). Boros. (Rákosi). Régi család. B. Bálint Boros
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Bottka.

Chernél.

i Ihorin.

Csemety.

Cseh.

Cziráky.

Darabos.

BATTHYÁNY (oRÓFl). BERTHA.

Darázs.

1593. mint gosztonyi, nagy-
és kis-rákosi birtokos nyer
adományt. A család az emlí-

tett helyeken kívül Magya-
rósdon, Kemenes-Szent-Már-
tonban és Táplánfán volt bir-

tokos. Czímer : vörös mez-
ben, zöld halmon álló gém.|
Sisakdísz: vörös ruhába öl

tözött n jobbjában zöld ágat,

baljában három kalászt tart.

Bottka. (Szántói és szép-
laki.) Eredetét Bottka mes-
tertl veszi, a ki Nagy Lajos
király idejében élt. 1414-ben
Széplak, Balozsai és Kopács
birtokában találjuk a csalá-

dot. A XVIII. században
Szentkirályon volt birtokos.

Chernél. Eredetét Mixe mestertl és ennek fiától veszik, akik IV. Béla alatt a
karakói várjobbágyság alól felmentetvén, Gólya-Damonyán (Chernelháza) 2 eke
alá való földtért nyertek. 1575-ben és 1610-ben ismételve nyer a család Sédenyre és
Szt-Péterre adómánylevelet. Egy ága szent-jakabi elnévvel a XV. században
virágzott, 1482-ben Ch. Péter Sal-ra királyi nyert adományt. Kiváló szerepet
játszott e családból Ch. György, I. Rákóczy György meghitt embere. A család mai
napig számos kiváló férfiút adott a hazának s vármegyének

;
jelenleg Tömördön

és Zsédenyben birtokos. Czímer : Paizs kék udvarában hátsó lábán ágaskodó fehér
ló, szájában kardot tartva. Sisakdísz : a paizsalak növekvn. (N. I.)

Choron. (Devecseri.) Veszprém- és Zalamegyébl származott hozzánk. Gergely
zalai alispán 1478-ban. András fispán 1564-ben megszerezte Jánosházát, A család a
XVII. században a vármegye leggazdagabb nemesei közé tartozott ; számos birtoka
a Nádasdyakra szállott. Czímer: paizs udvarában balra haladó szarvas, azon egy
kis állat. Sisakdísz : 5 strucztoll.

Csemetey. (Csemetéi és Ládonyi.) A XVI. században tnik fel. Apátin kivl
Sopronvármegyében volt birtokos. Cs. István 1599 élelmezési biztos, 1597—1601.
Vasvármegye követe, utóbb alispánja, gyilkosság áldozata ln. A XVII. század
elején Seregélyházán volt e család birtokos ; késbb egészen eltnik. (B.)

Cseh, Cs. Ádám 1720-ban III. Károly királytól nyert czímerlevelet Szent-
gotthárdi János és Lendvai Miklóssal egyetemben. A család nemességét 1763-ban
igazolta. Czimer : kék mezben zöld halmon fekv, sárkányon álló koronás két
farkú arany oroszlán veres zászlót tart s azon 2 arany csillag, felül jobbról
befelé fordult holdsarlótól, balról csillagtól kisérve.

Cziráky. (Cziráki és dénesfalvi.) A Vezekén-ynemzetségbl származik, els
ismert se Póka v. Pál 1247ben. Ennek fiától, Páltól veszi a család eredetét. A Cz. nevet
a XIV. század végén veszik fel, a sopronmegyei hasonnev helység után. Vas-
megj'ébe a XV. század folyamán telepedtek. Birtokaik : Rum és Kenyéri. Rangeine-
lések : Cz. Mózes kir. személynök, korának legnagyobb törvénytudója 1620-ban

bárói, József 1723. február
21-én grófi rangot nyer.
Czímer: paizs kék mezejé-
ben zöld dombon álló ter-

mészetes szín farkas, el-
lábával veres zászlót

tartva, melyen félhold és

csillag ragyog.
Darabos. (Nádasdi.) Ere-

detét a bevezetésben is-

mertettük. A XVI. és XVII.
században a család több
tagja fontos köztisztsége-

ket viselt ; a, század vé-
gén fíágban magvasza-
kadt. Czímer: paizs ud-
varán két nádszál közt
balra haladó vadrécze.

Darázs. (Darázs-por-
pácsi.) E névvel elször berzsenyi (uj).BERZSENYI (SI.)
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BEZEBÉDJ.

A XVI. század

a XVII. században ta-

lálkozunk ; D.-Porpá-
cson birtokos. (B.)

Derecskey. srégi csa-

lád. 1515-ben mint Ger-
se és Karádfölde birto-

kosát, a XVII. század-
ban Kemenes-Szt-Már-
tonban találjuk a csalá-

dot. 1844-ben halt ki.

Dese. A család nemes-
ségét 1763-ban igazolta,

mely alkalommal a ki-

rályi könyvbe bevezet-
tetett. Czímer: pajzs ud-
varában zöld halmon
álló magyar vitéz jobb-
jában kivont kardot
tart, melyre levágott török f van
jelzés nélkül). Sisakdísz : paizsalak.

végén találkozunk e családdal. Nemességét

Derecskey.

CHERNÉL.

Dese.

tzve (szín-

1763-ban Dese.Deseö
igazolta.

Dienes. Nemességét 1763-ban igazolta. Német-Szecsdön volt birtokos. Dier.es.

Dömölky. A Choron családból veszi eredetét a XVI. század végén Bödön, Dömoiky.

Rába-Szt-Mihályon volt birtokos. A múlt század közepén tnik le.

DrasJcovich. (Trakostyáni.) Eredetét Dalmatiából és Boszniából veszi. D. Gáspár, Draskovich.

I. Ferdinánd tanácsosa, 1567-ben bárói, D. János 1635-ben grófi rangra emelkedik.
A XVII. század folyamán költözött Vasmegyébe, jelenleg a német-ujvári uradalom
felét birja. Czímer: kétszer hosszában, kétszer vízszintesen osztott paizs középs
udvarában veres mezben 3-as zöld halmon lev koronából emelked els lábával
golyót tartó arany griff. 1. 9. udvar zöld mezben arany leveles koronán álló

veres oroszlán felemelt els jobb lábával kivont kardot tart. 2. 4. arany mezben
koronás fekete sas. 3. 7. Veres mezben arany leveles koronából felfelé nyúló
meghajlott pánczélos kar görbe kardot és nyilat markol, felette félhold és 6 szög
csillag ragyog. 6—8 kék mezben álló arany griff. 3 sisak. I. veres oroszlán (paizs-

alak) II. egyfej koronás sas. III. pánczélos kar.

Dugovich. Czímeres nemes levelét D. György és testvére 1674-ben nyerték. Dugovich.

Czímer: paizs kék udvarában zöld téren arany korona, azon két felfelé álló virágzó
búzakalász, a kalász felett egy arany csillag. Sisadísz : növ két farkú oroszlán
ellábával 2 virágzó buzakalászt tart. Simoivyiban volt birtokos.

Ebergényi. (Ebergényi és alsó-telekesi.) Nevét Ebergény pusztától veszi, Ebergényi.

melynek békés birtokában 1381-ben fordul el. Az Ebergényi- és Telekesi- család
között vérségi viszony volt ; egyik tagja, András, 1506-ban Telekesinek is nevez-
tetik. Ezen András fiától, Istvántól veszi eredetét az Ebergényi-család. E. László
huszárezredes 1700-ban bárói rangra emelkedett, családja vagyonát nagyban
gyarapította. Nevezetes tagjai: István, az 1792-iki és Benedek, az 1832— 33-iki ország-
gylés követei. si czímer, melyet E. Farkas L560-ban nyert: paizs két udvarában
zöld halmon álló oszlop körül két kigyó tekerdzik, az oszlopon korona, rajta

gödény, melynek feje felett rózsa látható. Sisakdísz : gödény.
Egerváry. A család származását a bevezet rész- Egerváry.

ben ismertettük. A XV.
században E. László hor-
vát - sziavon - dalmát bán,

tárnokmester, a család

fényét legnagyobb fokra
emelte. Jelenleg Dömötö-
rin birtokos. A család
tagjai közül az említette-

ken kívül kiválóbb szere-

pet játszottak : E. György,
Vasvármegye fispánja

Í1349.); E. Mihály, Vas-
vármegye alispánja (1365.);

E. Miidós, Vasvármegye
alispánja (1382.) ; E. Mi-
hály, sárvári castellanus

(14Í32.), késbb alispán

;

choron. E/ István, alispán (1407.); ebergényi (si)
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Elbey.

Eördögh.

Eörsy.

Erdödy.

Eniuszt.

Farkas.

Fcstolich.

EC.ERVÁRY.

Finta.

Gcigur.

E. Mihály, zalainegyei alispán (1456.) ; E. Imre, kir.

fajtónálló-mester (1462.) ; E. Bereczk tinnini félsz,

püspök (1514), kinek síremléke az egervári templom-
ban látható. Czímer : kék mezben koronán nyugvó
pánczélos kar égerfalombot tart. Sisakdísz : pánczélos
kar kivont kardot markol, melyre török f van tzve.

Elbey. si fészke Kis-Eölb, hol a családot már
XVI. század második felében találjuk. A XVII. század-
ban Surányban és Urai-Ujfalun volt birtokos ; a család
több tagja katonai pályán tnt ki. (B.)

Eördögh. (Pölöskei.) E névvel legelször 1459-

ben találkozunk a Mátyás elleni összeesküvés alkal-

mával. István 1513. Vasvármegye alispánja volt. A
XVI. században Hidvégen, Molnáriban és Andrásfán
volt birtokos. Nevezetes szerepet játszott E. Simon, a
dunántúli hadak kapitánya (1625). Czímer (színjelzés
nélkül) : griff felemelt jobbjában lángoló szívet tart.

Sisakdísz : növ griff.

Eörsy. (Kvágó-Eörsi.) A XVII. században tnik
fel. Náraiban máig is birtokos. Czímer: paizs kék

mezejében két egymás felé forduló griff, ellábaikkal egy felfelé álló kardot ragad-
nak. Sisakdísz : nyitott sasszárny közt növ veres ruhás magyar vitéz, jobbjában
kardot markol.

Erdödy. Bakócz Tamás és testvérei 1489-

ben ersíttetnek meg nemességükben. A test-

vérek közül Miklós fia, Péter, Bakócz Tamás
bibornok vasmegyei birtokait : Körmendet,
Mouyorókeréket, Vörösvárt, kapja meg. (1517.)

Tle származnak az Erddyek. II. Ulászló
1511. nov. 25-én grófi rangra emeli ket. 1565-

ben Erdödy Péter horvát bán és gyermekei
birodalmi grófok lesznek. 1580-ban II. Ru-
dolf czimerbvítést adományoz. Tagjai közül
nevezetes szerepet játszottak koruk történeté-

ben : E. Péter jelen volt a mohácsi csatában,
késbb Zápolya, majd Ferdinánd pártján talál-

juk. E. Tamás hat ízben fényes diadalt aratott

a törökökön, 1584-ben horvát bán, 1616-ban
tárnokmester lett. Kristóf 1620-ban, a Bocskay-
féle felkelés alkalmával, II. Rudolf biztosa.

György elbb Tököly híve, majd Lipót h-
ségére tér és mint országbíró fejezi be életét

1614-ben. E. István (1^813—1896) flovász-
mester. A család Monyorókeréket és Vörösvárt a mai napig megtartotta, Czímer

:

négyeit paizs kék közép paizszsal, melyben zöld halmon arany felkerékbl ter-

mészetes szín szarvas n ki. 1. 4. udvar vörös mezejében két ezüst pólya, a 2-ik

arany mezben kiterjesztett szárnyú koronázott fekete sas, a 3-ik aranymezben
rovatkos fehér várfal, közepén kiugró kerek toronynyal. 3 sisak, középs dísze a

paizsbeli sas, jobb oldalt czölpösen állított hajlított pánczélos kar, markában vö-

rös fehér vörös lobogó, balrészen hasonló kar, függlegesen tartott karral.

Ernuszt E. József 1834-ben nyert adományt
Gerdovchák községre. A család azeltt Dozmaton,
jelenleg Óladon birtokos.

Farkas. (Gulácsi.) Nemessége 1763-ban iga-

zoltatott, egykor kiterjedt vagyonos család, mely
Senyefán volt birtokos.

Festetich. A turopoljei nemesi kerületbl szár-

mazik. Vasvármegyében már a XVII. században
telepedett le. F. József tábornagy 1749-ben, F. Pál,

a magyar kir. iuncstár alelnöke, 1766-ban grófi

rangot nyert. Czímer: paizs kék mezejében koronán
szemközt álló két oroszlán, els jobb lábaikban

kivont kardot tartva. Sisakdísz : gólya felemelt

jobb lábában golyót tart.

Finta. XVII. század közepétl egész a jelen

század elejéig a Kemenesalján volt birtokos.

Geiger. (Jobbágyi.) A család czímeres nemes
levelét 1595-ben nyerte. Döbör-hegyen, Jobbágyi-

BAKÓCZ.
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és Sárfi-Mizdón volt

ban, Rába-Hidvégen, Andrásfalván és Dénesfalván
volt birtokos, melyre 1722-ben nyertek nádori
donácziót.

Gall. (Alsó-szilvágyi.) Czhneres nemes le-

velét 1625-ben nyerte Gall Tamás, a ki Váton
volt birtokos. A család egy ága Somogymegyébe,
másik ága Sopronmegyébe költözött.

Qesztky. A század elején Balogfán volt

földesúr.

Gindl. A század elején Hérebázán volt föl-

desúr. Czímer: vért kék mezejében hármas szikla,

közepén lev koronából növ római korbeli alak,

jobbjában 3 kalászt tart, melyen egy madár ül,

baljában paizsot tartva. Sisakdísz: nyitott sas-

szárny közt növ paizsalak.

(•ludovácz. Gludovácz Mátyás, János és Ist-

ván 1706-ban nyertek czímeres'nemes levelet. A
család Keleden volt birtokos. Czímer: kék mez-
ben kardot és koszorút tartó leopárd. Sisakdísz :

paizsalak..

Gombos. Nemességét 1763-ban igazolta. Karádföldén
birtokos.

Gorup. Varasdvármegyébl származott. G. Ferencz novii püspök testvére,

dános, 1648-ban királyi dikator, Kámon és Ólad birtokosa volt, késbb a Szajki

pusztát birta. Czímer: 4 részre osztott paizs. Els és 4-ik udvarában pánczélos

vitéz jobbjában dárdát tart, a 2. és 3. udvar fehér és vörösben nyolczszor koczka-

zott. Sisakdísz : koronából növ dárdát tartó pánczélos vitéz.

Goszthonyi. A család a Szelesteiektl származik, a kik

Gosztonyt és Köves-Szarvat már V. István adományából bír-

ták. Egyenes se Szelestei Miklós fia, Gergely, ki 1563-tól

kezdve használja önállóan a Goszthonyi nevet. A család

1467-ben nyert Mátyás királytól czímerlevelet, melyet Ulászló

Goszthonyi János pécsi, késbb gyri püspöknek 1508d:>an

megújít, tagjai közül Bálint 1 512-ben Vasvármegye alispánja

volt, Czímer: kék mezben arany koronából kiemelked

vörös ruhás kar, markában ezüst kürtöt tart. Sisakdísz

:

paizsalak.

Gothard. A család 1715. július 15-én nyert czímeres

nemeslevelet. Egyházashetyét és Herényt bírja. Czímer :
kék

udvarban zöld téren szaladó szarvas, melynek szájában

szalag, annak végén könyv és kulcs lóg.

A család nevével a múlt században találkozunk elször. Kemenes-

NADASDI DAKABOS

Gömbös.
alján volt birtokuk.

Guary. (Guari és fels-szelestei.) Az si Szelestei családból vált ki, egyenes

se Szelestei Miklós fia, Ferencz, a ki 1563-ban szerepel e néven. A család

Guarban, Fels-Szelestén és több más helyen volt birtokos.

Gueth. G. Kristóf és rokonai 1597-ben nyertek czímeres nemesi levelet, A
család nemességét újólag 1763-ban igazolta.

Gyrfy. A Babay-családból származik, mely család

lí 18-ban Zsigmond királytól nyert czímeres nemes levelet.

Balogfán bírt földesúri joggal.

Hertelendy. (Hertelendi és vindornyalaki.) Eredetileg

zalamegyei család. Fenmaradt oklevelek szerint 1524-ben
Vindornya, vagy Pusztalaki pusztát bírták. Tagjai Vas-
varmegyében a XVI. század folyamán köztisztségeket vi-

seitek. Birtokos volt e család Gasztonyban, Alsó-Mesteri-

ben és Rátóton.
Hettyey. (Makkos-hetyei). Már a XV. században

virágzott. H. István 1467-ben a király parancsára Fels-
Hetye birtokába iktattatott be. 1559-ben Makkos-Hetyére
kapott a család adományt, majd Tokorcsra nyert 1603-ban
II. Bálint visszahelyezési rendeletet, A család jelenleg

Kis-Kölkeden birtokos. Czímer: kék mezben zöld ta-

lajon fehér lovon vágtató veres ruhába öltözött magyar
vitéz, jobbjában kivont kardot, baljában török ft tart.

Sisakdísz: növekv veres ruhás magyar vitéz, jobbjában
görbe kardot, baljában üstökénél törökft tart.

Magyarország Yáímcgyéi és Városai: Vasvarmegye. '6
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Hodászy.

Hollóssy.

Horváth, besse-
nyey.

Horváth, mankó-
bükki.

Horváth, szent
györgyi.

HORVÁTH, SZENT-GYÖRGYI.

^ Hevenyessy. (Kis-hevesi.) A XVII. században
tnik fel Vasvármegyében, mint Szécsény birtokosa.
Tagjai közül nevezetes szerepet játszott H. János
alispán, utóbb itélmester. A család a XVIII. szá-

zad végén halt ki. Czímer (színjelzés nélkül): paizs
udvarán zöld halmon felugró egyszarvú.

Hodászy. Czímeres nemes levelet H. András
kapta 1558-ban. A család Kis-Unyomban, Jaákon,
Perenyén és Söptén volt birtokos. (B.)

Hollóssy. A XV. század közepén Lapsa puszta
birtokában találjuk. A XVI—XVII. században egyes
tagjai a közpályán mködtek.

Horváth. (Bessenyei.) Elnevét egy, ma már
elpusztult községtl vette, melyre a család 1562-ben
nádori donácziót nyert.

Horváth (Mankó-bükki), e névvel a XVII.
század folyamán találkozunk. H. Ferencz 1640—48-

ban Vasvármegye fjegyzje, utóbb három vár-
megye hites jegyzje volt.

Horváth. (Szent-györgyi.) Régi család. H. István 1631-ben szerezte a szent-
györgyi kúriát ; ettl kezdve gazdagságban folyton gyarapodott. H. Zsigmond
1790—96-ban követ, majd Békésvármegye fispánja, ismertté tette családja nevét.
Fiai közül Zsigmond 1810-ben nevét Hugonnayra változtatta és grófi rangot nyert,
míg második fia, Antal, lovasezredes, Mária Terézia-rend vitéze, bárói rangra
emelkedett 1803-ban. Törzsczímer: paizs kék udvarában kettsfark arany oroszlán,
els jobb lábával kivont pallost tartva. Sisakdísz: vörösmezü férfikar kivont
kardot tart.

lnkey- Inkey. (Pallini.) Eredetileg Inkei Lóránt, mely család már a XV. században
virágzott. I. János légrádi kapitány 1721-ben nyert adományt Pallin helységre,
ekkor vette fel a család a pallini Inkey nevet. Vasvármegyébe I. Boldizsár (1726—
1792.) telepedett le, megvevén a Szluha-családtól a sárvári uradalmat. I. Ede
ezredes 1856-ban bárói rangot nyert, családot azonban nem hagyott hátra. Czímer:
paizs kék udvarában hármas zöld halmon ágaskodó koronás oroszlán jobb el-
lábával buzogányt, másikkal levágott török ft tart. Sisakdísz : kiterjesztett sas-
szárny közt buzogányt tartó pánczéloskar.

ístóczy. Istóczy (Pölöskefi.) 1538-ban már virágzott; Istócztól, egy Kanizsához közeli
elpusztult falutól, vette nevét. Czímerlevelet I. Lukács 1575-ben nyerte. A család
Dömötöriben birtokos. Czímer: kék mezben zöld halmon álló griff jobb ellábával
3 rózsát tart. Sisakdísz : növ griff.

ivánkovich... Inínkovich. Czímeres nemes levelet I. Balázs 1643. október 31-én nyert. E
családból származik I. János 1848-iki kormánybiztos. Tanán volt birtokos.

Jankovich. Jankovics. E névvel a XVI. században találkozunk. Pál Vasvármegye alis-

pánja volt, késbb a család több helyen volt földesúr.

jeienesich. Jelencsich. A czímerlevelet J. Miklós kapta 1715-ben. A család Péteriben volt
birtokos.

joó. Joó. (Kaszaházi.) Eredetileg zalavármegyei család. J. János 1587-tl királyi

személynök, 1595-ben szerezte meg Körmendet, mely vár birtokában 1605-ig volt.

László 1602-ben alispáni tisztet viselt. E családból
Miklós 1645-ben bárói rangra emelkedett.

jósa. Jósa. (Nagy-bányai.) A család 1688-ban nyert
czímerlevelet; Puszta-Csóban volt birtokos. Czímer:
paizs kék mezejében zöld halmon fehér lovon vág-
tatóvörös ruhás vitéz, jobbjában kivont kardot, bal-

jában veresfehér zászlót tart. Sisakdísz : galamb
csrében olajfaággal.

Káidy. h'iíldy. A Herény-nemzetségbl származik. Egye-
nes se Bana, aki 1256-ban lép fel. Birtokviszonyait
a bevezetésben ismertettük. Tagjai közül a XVII.
században kiváló szerepet játszottak K. Ambrus
1630. alispán és követ. Ferencz 1635—47. és Péter
1649—62. országgylési követek. A család fiágban
kihalt. Czímer: osztott paizs, felül haladó oroszlán,
alul két búzakéve. Sisakdísz: szarvak közt koro-
nából növ koronás hajadon lobogó hajjal, jobbjá-
ban kardot tart, balját csípre teszi.

Kimondy. Kámondy. Czímeres nemes levelét K. János káldy.
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1610-ben hirdettette ki. A család Sünijén községben
bírt földesúri joggal.

Kámony. Valószínleg a Herény-nernzetségbl
származik. Els nyomaira a mohácsi vész utáni dikális

konskripcziókban akadunk. A Bottka-, Káldy- és Mesz-
lényi-családokkal bírta együtt Kámont és Söptét. A
XVIII. század els felében magvaszakadt.

Károlyi. E névvel elször a XVI. században ta-

lálkozunk. Azeltt Fels-Patyon, jelenleg Magyar-
( Jenesen birtokos.

Kávássy. A XVI. században virágzó család, mely
még azon században letnt a közszereplés terérl.

Kemény. (Kemény-egerszegi). A Jaák-nemzetség-
bl származik, nevét Kemény-Egerszeg helységtl vette,

mely a jelen század elejéig volt a család birtokában.

Kéry. (Ipoly-kéri) Hontvárrnegyébl származó
grófi család. Mikor telepedett le a család, biztosan nem
határozható meg. K. Ferencz 1668-ban a Potyi-pusztát

birta. Hasonnev fia 1687-ben Vasvármegye fispáni
székében ült ; ennek fiával, Ádámmal, a család magva-
szakadt. (1715.) Rangemelések: János és fiai 1642-ben bárói, 1654-ben grófi rangot
nyernek.

Kesserü. (Szerdahelyi). A XVI. században tnik fel. Döbörhegyen, Derecskén
és Domonkosfán volt birtokos.

Kéthelyi. Jó, máskép Zitósáti Bertalan deák de Kéthely 1565-ben kapott
czimeres nemes levelet. A tle származott család Váthon, Alsó-Szilvágyon, Söptén,
Bödön, Tanán volt birtokos. (B.)

Kisfaludy. A Chák-nemzetségbl származik, nevét a sopronmegyei Kisfalud
helységtl vette. Zsigmond királytól a Sárvár várához tartozó Csánig és R.-Lakra-
nyert adományt, mely falvak századokon át birtokában voltak. Czimeres levelet

K. András, Rnmy Doroszló familiárisa és testvérei 1419-ben kapták. Czírner : paizs
fehér mezejében 3 fekete halmon aranynyal fegyverzett holló, kiterjesztett szárnyak-
kal, jobb karmában fején felül nyúló arany keresztet tart. Sisakdísz : 3 strucztoll.

Koltay. Legels nyomaira a XVI. században akadunk. Nagy-Mákfán volt

birtokos.

Korcsmáros. Czimeres nemes levelet K. János és gyermekei 1680 ban nyertek.

A család Táplánfán s a XVIII. században Kis-Unyomban volt birtokos.

Kosa. K. György nemes levelét 1651-ben hirdettette ki. 1722-ben nyert pala-

tinális donácziót Nemesnép zalavármegyei községben egy részbirtokra. (B.)

Köcsky. A XIII. században virágzott. Nevét Kis-Köcsk kemenesaljai helység-
tl veszi.Az e családból származott K. Sándor országbíró, a Káldy- és gersei Peth-
családokkal volt rokon. Hogy az 1595— 1750. közt szerepl Köcskyek, valamint azon
Köcsky István, aki nemességét 1763-ban igazolta, min összeköttetésben állanak

e családdal, adatok hiányában nem állapitható meg.
Laky (Niczkilaki és ondódi). E névvel legelször 1677-ben találkozunk. Ondó-

don volt birtokos és onnan is vette elnevét. Czírner: gyrbl lecsüng va-

dászkürt felül, balról hatágú csillagtól kisérve. Sisakdísz : balrafordult halászhálót

tartó növekv meztelen ni alak.

Lippics (Koronghi). Legkorábban 1632-ben említtetik. A család tagjai közül
többen viseltek közhivatalt, köztük Antal és Boldizsár
1749-ben alispánok voltak. (B.)

Liszty báró. Eredetileg nagyszebeni patríczius csa-

lád, 1595-ben már mint báró szerepel. A Kemenesalján
volt birtokos. E családból származik L. László, aki éle-

tét hóhérbárd alatt végezte.

Magassy. A XV. század elején tnik föl. M. László
1427-ben Vasvármegye fispánja volt és Zsigmond ki-

rálytól Magassi községre adományt nyert.

Maróthy. Els ismert se M. Mihály 1597 ben pápai
várkapitány volt. Meszlényben és Csomaházán volt bir-

tokos, jelenleg Zsédenyben.

Mecséry. E névvel a XVII. században találkozunk
M. Imre nemes-hollósi birtokos és körmendi várkapitány
volt. A család elszármazott ágából való a bárói család

(1806.) csóri elnévvel.
Mcgyyessy. si fészke Meggyes község, a hol 1595-

ben birtokosok voltak.

Kámony.

Károlyi.

Kávássy.

Kemény.

Kéry.

Kesserü.

Kéthelyi.

Kisfaludy,

Koltay.

Korcsmáros.

Kosa.

Köcsky.

Laky.

Lippics.

Liszty.

Magassy.

Maróthy.

Mecséry.

Meíeyes-v

LAKY.
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Megyery.

Mesterházy.

Meszlényi.

Megyery. (Vasmegyei). Legels nyomaira a XVI. század végén akadunk.
Tagjai közül többen köztisztséget viseltek. Czímer : Vörös mezben a csuklón
felül nyíllal átszúrt pánczélos kar kardot markol. Sisakdísz: pajzsalak.

Mesterházy. (Mesterházi). Eredetileg Westerházi s a sopronmegyei Wester-
házáról vagy késbb Mesterházáról ered. Czímeres levelét, mely még a régi nevén
nevezi, Mesterházy Bálint deák 1436-ban kapta Zsigmond királytól. A XVII. szá-
zadban Mesteriben birtokosok.

Meszlényi. Osi vasmegyei család. A czímeres levelet Meszlényi Benedek
1569-ben nyerte. Egyik ága Guar helységben volt birtokos és ezzel az elnévvel

MESZLÉNYI. NÁDASDY. NITZKY SI.

Mcstery.

Mesznil.

.Mikos

Miskey.

Mogyoróssy.

-Móricz, guári.

Nádasdy.

élt. Ezenkívül Meszlenyt (a honnan származott), Péterhegyet birta. A családkésbb
Fehérmegyébe származott át. Czímer: kék mezben hármas zöld halom közepén
emelked fa, rajta egy galamb. Sisakdísz : növ oroszlán, jobbjában kivont
kardot tart.

Mcstery. Eredetét Alsó- és Fels-Mesteri községekbl veszi, a hol a XVI.
század végén volt birtokos.

Mesznil báró. Mesznil József és gyermekei 1790-ben nyertek indigenátust.

A család Bakófán volt birtokos s Koltán és Sorki-Polányon bírt földesúri joggal.

Czímer: négyeit paizs 1—4. veres udvarában 4 fehér pólya, a másodikon 1— 1

hatszög veres csillag. A 2—3. veres mezben természetes sas, szétterjesztett, szár-

nyakkal. Két sisak: I. nyitott sasszárny közt veres csiilag, II. Növ sas. Pajzs-

tartók : két koronás árany-oroszlán.
Mikos (Taródházi), Svájczból szármzik. Karintiában birt inkolatussal. Mikos

László 1825-ben nvert bárói rangot. Czímer: négyeit paizs 1— 4. arany mez-
ben mór fej, 2-- 3.-ban kék mezben fehér griff. Két sisak: I. Kék ruhába öltö-

zött szz, leeresztett hajjal, jobbjában kardot, baljában vörös szívet tart. II. Növ
griff. Paizstartók : leopárd, b. egyszarvú.

Miskey. (Hahóti). Törzsökös vasmegyei család; Ilahótról származik, majd
Kis-Unyomban volt birtokos. Czímer: veres mezben, hármas zöld halmon ágas-

kodó oroszlán
;
jobbjában kivont kardot, baljában három rózsát tart. Sisakdisz :

növ paizsalak.
Mogyoróssy. Mogyoróssy János 1637. június 24-ikén nyert czímeres levelet.

A család Benkeházán és Kis-Patyon volt birtokos, késbb Veszprém, Gyr, majd
Békésvármegyébe költözött.

Móricz (Guári) Régi család, mely Guárban és Gyanón volt földesúr ; e szá-

zad elején kihalt.

Nádasdy. A Nádasd-nemzetségbl származik ; eredetét a bevezet részben ismer-
tettük. Egyenes se Csopon comes, a XIII. században. Nádasdy László Hunyady
János idejében védte Vasvármegyét Frigyes ellenében. Nádasd}^ Ferencz 1492-ben
pánczélos lovasezred kapitánya. Ettl származott Tamás fhadvezér, horvát bán

;

1554-ben nádor, kj nejétl, Kanizsay Orsolyától, óriási vagyont örökölt. Késbbi
korban szerepl tagjai: Pál, Vasvármegye fispánja (1604.), dunántúli rész fkapi-
(1622.) ; ennek fia tanya Ferencz 1633-ban fispán, országbíró, a lefejeztetett 1671-ben :

ennek egyik fia Ferencz lovastábornok, alapította a fels-lendvai hitbizományt

;

hasonnev fia (szül. 1708.) Mária Teréziának tett nagy szolgálatokat, huszárezred-pa-
rancsnok, 1756-ban horvát bán volt másik fia, László, csanádi püspök lett 1710-ben.
Rangemelések: Tamás 1553-ban bárói, Pál vasi fispán I625-I>en grófi rangot nyert.

Czímer: paizs kék udvarában két nád szál közt zsombékon álló vadkacsa, szét-

terjesztett szárnyakkal, nyakát fölfelé tartja. Sisakdísz : álló kacsa.
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Nagy (Fels-eri). Egyike azon családoknak, melyek 1582-ben Fels-Erre Nagy, foisa-eSt

adományt nyertek. Czímer : osztott paizs, fels veres udvarában arany oroszlán,

alsó kék udvarában két hatszögü csillag között álló vörös rózsa. Sisakdísz : növ
oroszlán jobbjában kardot markol.

Nagy (Mesterházi). Sopronból származoj-t át. A XVIII. században Vidosfán Nagy, mester-

birtokos volt, nemességót 1782-ben igazolta.

Nagy (Vasvári). 1690-ben nyert ezímeres nemes levelet. Ezenkívül elfordul- Na8Y. vasvári

nak még fels-büki Nagy- és táplánfai Nagy-családok.
Nemes. Nemes Péter és társai 1574-ben nyertek adománylevelet a nagy- Nemes,

rákosi birtokrészre. A család a múlt században is ott volt birtokos, Nemes, máskép
Fölnagy elnevezés alatt. Nemességét 1763-ban igazolta.

Nitzky. A Jaák-nemzetségbl származik. A NIV. század elején szerzi meg az Nitzky.

Ebed törzsébl származó András és Jakab Nitzket, a honnan a család e nevet
vette, ezt 1395-ben veszi föl János mester. Rangemelés : „1765-ben Nitzky Kristóf
hétszemélynök, késbb országbíró grófi rangot nyer. si czímer : paizs fekete
udvarban zöld téren ágaskodó ketts farkú koronás oroszlán, els jobb lábával
kivont kardot tartva. Sisakdísz: növ pajzsalak.

Okolicsányi. (Okolicsnai). Okolicsna liptóvármegyei helységbl származik s okoiiesányi.

eredetét IV. Béla királyig viszi vissza. Vasvármegyébe az Orczy-családdal kötött
házasság folytán telepedett le a múlt század második felében. Urai-Ujfaluban bir-

tokos. Czímer : Kék mezben leveles koronán nyugvó pánczélos kar kardot mar-
kol, melyre török f van tzve, felül jobbról csillagtól, balról félholdtól kisérve.
Sisakdísz : pánczélos kar.

Orczy. Somogyvármegyébl származik ; els nyomaira 1428-ban akadunk. Orczy.

A török hódítás folytán mindinkább feljebb húzódtak. 1591-ben Söptén vesznek
szántóföldeket, majd 1610-ben ugyancsak Söptén nemesi kúriát. A család tagjai

közül Gergely 1611—36-ig a vasmegyei nemesek kapitánya volt, György 1686-ban
a bandérium tagja, István (elbb kurucz) 1736-ban bárói rangra emeltetett, vele a
bárói ág kiköltözött a vármegyébl, míg az egyik nemesi ág 1881-ig virágzott,

mikor is magva szakadt. A család Nemes-Csoóban. Kis-Pösén, Surányban s Nagy-
és Kis-Csömötén volt birtokos. si c/Jmer : paizs Hék udvarában hátsó lábán álló

két farkú arany-oroszlán, ellábával kardot tartva. \Sisakdísz : növekv veres ru-

hás magyar vitéz, jobbjában kardot markol, melyre török f van tzve.
Oswald. Egyike azon családoknak, melyek 1582-ben II. Rudolf királytól Oswald.

Fels-Eör helységre adományt nyertek, mely 1611. febr. 11-én megujíttatott.

Ostffy. Az Osl-nemzetségbl származik egy törzsbl a Kanizsaiakkal. Ere-
detét a bevezet részben ismertettük. Egyenes se az Osl ispántól (élt a XII.

század második felében) leszármazott ; Ferencz soproni és vasi fispán (1376—1428.).

Ostffy.

OSTFFY. PETHO. POLANYI.

Tit- erednek az asszonyfai Ostffyak. A család mai napig virágzik, si birtoka
< )stffi-Asszonyf'a. Nemzetségi czímer : szárnyas sasláb. Czímer : kék (fekete) mez-
ben koronás zöld 3-as halmon nyugvó veres saskarom szárnynyal. Sisakdísz

:

szárnyas saskarom.
Paal. (Fels-eöri.) 1582-ben Fels-Eörre nyert adományt 64 más különnevü

család dal egyetemben. Egy ága Tolnavármegyébe származott.
Palásthy. Már a tatárjárást megelz idkben virágzott, II. András királytól

nyert kiváltságlevelet. Czímerlevelét 1421-ben nyerte, mely 1745-ben megbvíttetett.
Birtokos volt Szent-Ivánfán és Urai-Ujfaluban.

Paal.

Palásthy.



Vasvármegye nemes családai.

Pászthory.

Pechyeti.

Perényi.

I 'erneszy.

IVIIk"

Pogány.

Polányi.

Pongrácz.

Poppel.

Pyerker.

Radó.

OSL GÉNUSZ

Pástikor!/. Eredetileg sopronvármegyei, Fels-Pászthoriból
és Egy házasfalvárói származik. Vasmegyébeu a XVIII. szásad
elején találkozunk e családdal. Meszlenyben, Szent-Királyon,
majd Kis-asszonyfán s jelenleg Hegyhát-Móráczon birto-

kos. (B.)

Pechych. Czímeres nemeslevelet P. Gergelykapta 1610-ben.
Szecsdön, Koltán, Osikón, Sárfi-Mizdón s több hegyhátvidéki
községben voltak birtokosok. (B.)

Perényi báró. Eredetileg' Abaujvármegyébl való. III. András
király idejében nyerte Perény helységet Dobos Orbán, tle
származnak a Perényiek. (N. I.)

Perneszy (Osztopáni). Somogyvármegyébl származik,
1518-ban már virágzott. P. Miklós II. Lajos király mellé ta-

nácsadóul rendeltetett. Vasmegyében a XVI. sz. végén telepedett le a család s

valószínleg Szt.-Mártont (Hegyhát-Szent-Márton) birta.

Peth. (Gersei). Eredetét a bevezetésben ismertettük. Egyenes se Csopon
comes dédunokája : Gersei János (1394.). Nevezetes tagjai : János Vasvármegye fis-
pánja (1438)., a ki Vasvárra Zsigmond királytól uj adományt kapott. Miklós Zala és

Vasvármegye fispánja. János udvarmester II. Ulászlótól 1507-ben czímerbvítést
nyert. Az armálisra a czímer felé, a király trónján van lefestve, mellette két ol-

dalt gyermekei állanak. Hasonnev fia fpohárnok s Sopronvármegye fispánja,
1549-ben bárói rangra emelkedett, s az alsóausztriai furak rendjébe felvétetett.

Késbbi rangemelések : Peth László fkapitány 1659-ben bárói, Zsigmond 1666-

ban s János 1706-ban grófi rangot nyernek. A család 1766-ban halt ki. Czímer:
4 részre osztott vért, 1. veres udvarában befelé fordult, az osztási vonalból növekv
koronás arany oroszlán ; 2. kék udvarban nádas vizén récze úszik ; 3. szintén

kék udvarban arany félhold szarvaival felfelé fordul, felette 2 csillag ragyog; 4.

veres udvarban arany sárkány áll. Két sisak, mindeniken zárt szárny.
Pogány. (Csébi). Zalavármegyei család ; eredetét a IV. Béla király idejében élt

Herczeg nev „nobilis de Enyereh"-tl nyeri. Utóda Miklós 1326-ban nyert czímer-

levelet I. Károly királytól. A Pogány nevet elször István (1396-ban) használja.

Maradékai 1400-ban részt követelnek Monyorókerékbl, mely akkor a Salamon
nemzetségé volt. P. Imre 1461-ben Pathudot (Pácsod) váltotta vissza Szalay Lász-
lótól, több zalamegyei falúval egyetemben. A család egyik, Mármarosvármegyébe
átszármazott ága jelenleg is virágzik. Czímer: paizs kék mezejében arany
sólyom kiterjesztett szárnyakkal, csrében zöld galyat, szárnya alatt arany lóherét

tart. (N. I.)

Polányi. (Polányi és táplánfalvi.) A Hermán-nemzetségbl származik.
1438—39-ben találkozunk P. Gáspár sárvári várnagygyal. Tamás 1462-ben Vas-
vármegye alispánja. A csajád 1486-ban Hidvégh (Rába-Hidvégh) birtokába jut

s a XVI. században nagy vagyonra tesz szert, tagjai közül többen ültek a vármegye
ftisztviseli székében. Jakfán, Balogfán, Kis-Asszonyfán, Andrásfán és Táplánfán
volt birtokos. Czímer : a paizs oldalt közepébl induló s fels keretéig ér befelé

hajló ék alatt hármas halmon koronán álló sas, jobb lábával pálmaágat tartva. A
két fels sarokban egy-egy liliom. Sisakdísz: nyitott sasszárny közt koronán
álló sas.

Pongrácz. (Alsó-eri.) Egyike azon családoknak, melyeknek 1327-ben nyert
adománylevelét II. Rudolf 1582-ben Als-Erre megersítette. A család 1750-ben
nyert nemesi bizonyítványt s egy ága, Veszprémvárme-
gyébe származott. Czímer: paizs kék mezejében zöld

halmon álló kétfarkú oroszlán, jobb ellábával pálmaágat
tart. Sisakdísz : növ oroszlán.

Poppel. (báró.) Lobkovitzi Poppel László (1572— 82.)

trencséni várparancsnok, majd a szécsi-szigeti váracs tu-

lajdonosa, házasság után jutott Gyrvár és Boldogasszony-
falva birtokába. 1583-ban Radafalvát szerezte meg. Csa-
ládja a XVII. század közepéig virágzott Vasvármegyé-
ben. P. Éva Batthyány Ferencz neje volt.

Pyerker. (Fels-eri.) Egyike azon 64 családnak,

melyek Fels -Er helységre adományt nyertek. Ebbl
a családból származott P. László egri érsek.

Radó. (Szentmártoni.) Eredetét I. András és I. Béla
király idejében élt Radó nádortól származtatják. Szent-

mártoni elnevét 1502. óta használja. A XVI. században
Gyr, Sopron és Veszprémvármegyék birtokosai közt

szerepel. Radó Péter 1619-ben czímerlevelet nyert II.

Ferdinánd királytól. Vasvármegyébe R. István telepedett ROSTY.
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le, a ki Kemenes-Szt.-Márton községre 1725-ben nyert ado-

mányt. Késbb Niczken, majd Magyar-Gencsen és Répcze-

Lakon birtokos. A család tagjai közül többen viseltek közhi-

vatalt, jelesül R. Kálmán volt Vasvármegye fispánja, val. b.

titk. tanácsos. (B.)

Beiszig. Tringiából származik. R. Lajos Keresztély huszár-

kapitány és késbb (1812— 13.) spanyol ezredes 1836. évi XLII.

t.-cz nyert indigenátust. Rezneken, Saálon, Pór-Szombatban,

Jaákon, jelenleg Kámonban és Kis-Unyomban birtokos.

Beittermayer. R. József gyri lakos 1795-ben nyert czí-

meres nemeslevelet.

Bohrer. Rohrer István József 1700-ban I. Lipót királytó

RUMY.

nemes levelet. Sopronvármegyébl származik, honnan a múlt
nyert czimeres

század végén köl-

Reiszig.

Reittermayer.

Hohrer.

tözött Vasvármegyébe. (B.)

Bosty. (Barkóczi.). A XV. században akadunk els nyomaira. Rosty Miklós
1459-ben Újlakitól a Vasmegyében fekv Haduperget kapta adományul. Idközben
a család sok viszontagságon ment keresztül. Osi birtokait elvesztette, s azokat
csak R. Miklós 1630-ban kezdte visszaszerezni; 1632-ben nyert czímerl eveiét, régi

nemességének igazolása mellett. Fia, János, pereivel nem boldogulván, a Batthyány -

családtól birtokokat vett. \l. István a Batthyány árvák gondozója 1692-ben e tiszt-

tl felmentetvén, megszerezte a Saukovich-féle vagyont (Nagy- és Kis-Barkócz,
Muraszombat, Korong, stb.), és birtokait folyton gyarapította. 1695-ben Barkóczra
nyert donácziót. Czímer : kék mezben zöld téren ág-askodó egyszarvú, a paizs bal

fels s jobb alsó sarkában csillag. Sisakdísz : ágaskodó egyszarvú.
Bumy (Rába-doroszlói és rumi). Eredetérl már a bevezetésben megemlé-

keztünk. Rumy Doroszló 1292-ben III. Andrástól nyerte Rum földjét. R. János
pedig I. Lajos királytól a Rába folyó vámszedési jogát. Doroszló és Pál Zsigmond
király idejében alpohárnokmesterek, Péter 1533. és Farkas 1558-ban alispánok.
Lukács 1571-ben, Mihály 1608-ban a vármegye követei. A család e század második
felében halt ki. Balozsaiban, Kis-Somlyón s több más helyen volt birtokos. Czimer

:

a paizs veres mezejében pánczélos könyökl kar ezüst serleget tart, felül középen
hatágú arany csillagtól kisérve. Sisakdísz : paizsalak, csillag nélkül.

Busa (Sághi). R. Jakab 1582-ben nyert czimeres nemes levelet. Meszlenben,
Eii-Szigeten, Jobbágyiban laktak. Czimer : paizs kék mezejében veres mezíí kar
görbe kardot markol, felette arany csillag s ezüst félhold ragyog. Sisakdísz

:

paizsalak.

Sanghy (Sághi). S. Kalianus fiai szolga-gyri várjobbágyok, 1279-ben Kun
László által a királyi szolgák sorába emeltettek. II. Ferdinánd 1631-ben czimeres
levelet ád Sághy Ferencznek. A család Sághon, Nemes-Csoóban s jelenleg Kámon-
ban birtokos. (B.)

Saller. (Jakabházi) E névvel a XVI. században találkozunk. A század elején,

a Rosty-családdal egyetemben, Kis-Aszonyfa, Jakabház, Csempesz-Kopács
és Gödör helységeknek volt földesura.

Sarlay. Eredetileg trencsénvármegyei család. S. János czimeres levelét

1622-ben hirdette ki. A család a XVIII. század második felében telepedett le

Kszegen. Csempesz-Kopácson, Vathon és ezenkívül Sopronmegyében is birtokos.

Seiper. Egyike azon családoknak, melyek 1582-ben Fels-Er helységre ado-
mányt nyertek. Kis-Pösén birtokos.

Sennyey (báró). si vasvármegyei család ; nevét Nagy- és Kis-Zsennye községtl
veszi. Els ismert se Gels comes, ennek dédunokája Pál (1562—70.) s Ferencz
(15i9—60.) lékai, sárvári és kapuvári várkapitány kiváló szerepet játszottak a XVI.
században. Kiváló tagjai: Pongrácz erdélyi kanczellár, aki 1606-ban bárói rangra
emelkedett, Gáspár kapitány (1629.) István gyri és veszprémi püspök (1686.). A
család idvel Zemplén, Ung és Szabolcsvármegyékbe költözött ; egyik ága 1767-ben

grófi rangra emelkedett. A fág a jelen századközepéig meg-
maradt Sennye birtokában. Osi czímer (szinjelzés nélkül)

:

leveles koronából növ szarvas.

Sényi. (Nagy-unyomi). Czimeres nemes levelet S. István

1807-ben szerzett. Énnek fia Gábor kir. tanácsos 1863-ban

„Nagy-Unyomi" elnevet, czímerbvítést nyert. A család jelen-

leg Nagy-Unyomban birtokos. (B.)

Sibrik. (Szarvaskendi). Els ismert se S. Péter (14-71.),

Mátyás király kapitánya, már Szarvaskend birtokában volt,

hol a család mai napig is birtokos. Nevezetes tagjai : László

(1505.) Vasvármegye követe; Osvát kir. kamarai tanácsos (1523.)

György (1585.) nagyváradi várkapitány. István 1637-ben követ.

sennyey. Miklós kurucz ezredes s Rákóczy „Aulae praefectusa" (1711.)

Rosty.

Rumy.

Rusa.

Saaghy.

Sallr.

Sarlay.

Seiper.

Sennyey.

Sényi.

Sibrik.
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Sigray.

Birtokai Rozsok és Hegyhát-Sál, ezenkívül 1554-ben Alsó-Telekest bírta. Czímer:
(jelenlegi): paizs kék mezején kó egymás felé forduló koronás arany kétfarkú
oroszlán felemelt jobb elölábaikban Kardot tartanak, melyre török l'ö'van tzve.
Sisakdísz : kardot tartó növ oroszlán.

Sigray. (Alsó- és fels-surányi.) Szepes vármegye Sigre nev falujából veszi
eredetét; 1272-ben tiinik fel elször. Vasvármegyébe S.János stomfai kapitány 1647-1 mm i

telepedett s Fels-Surányt nyerte adományul, a melyhez késbb az ivánczi uradal-
mat szerezték. Rangemelések: Sigray József 1725-ben, János aranysarkantyús vitéz

SÍ BÚIK. SZAPARY. SZEGEDY, BÁRÓI.

Simon,

Sitkey.

Skerlecz.

-omogyi.

Somogyi, so-

mogyvári.

Spissicli.

1728-ban bárói, Károly, Somogyinegye fispánja és hétszemélynök, 1787-ben gróii

rangot nyernek. Bárói czímer : veres és kékben négyeit paizs, sárkánytól kerített

kék középpaizszsal, melyben két egymással keresztbe helyezett veres inez kar
egy-egy aranyhalat tart, felül jobbra ezüst félholdtól, balra arany csillagtól ki-

sérve. 1., 4. egyszarvú, 2., 3. ketts farkú arany oroszlán. Két sisak: I. nyitott

fekete sasszárny között hegyével felfelé álló pallos, rajta arany korona. Ií. bombát
tartó arany oroszlán. Paizstartók : két fehér agár, nyakukon- aranylánczczal.

Simon. A czímeres nemes levelet Simon Antal és testvérei 1565-ben nyerték.

Alsó-Telekesen birtokos.

Sitkey. srégi vasmegyei család. Eredetét a bevezet részben ismertettük.

Egyenes se Chópán de Sitke (1290.) S. Mihály Gyalókai Jánossal 1418-ban czí-

mert nyert Zsigmond királytól. A XVI. században S. György szerepel mint Vas-

vármegye követe, s Gergely Vasvármegye alispánja A család fiágban György-

gyei a XVII. század végén halt ki. Czímer : bal felé dlt paizs veres mezejében

3 águ boglárban végzd arany korona, két végén szemben álló zöld harkály a

középs boglárt csipkedi. Sisakdísz : pajzsalak.

Skerlecz. (Lomniczai) Zágrábvármegye Lomnicza helységébl ered. III.

Ferdinánd S. Pálnak és testvéreinek 1638-ban adott czimeres nemes levelet,

melyhez 1765-ben nyertek czímerbvítóst. A család Vasvármegyébe a XVIII. század-

ban költözött, Bogát, Bádonfa, Kis-Seé és Szt.-Király községekben bírt földesúri

jogokkal. S. Károly 1857-ben bárói rangra emeltetett. Czímer: négyeit paizs, 1.,

4. kékben két repül pacsirtával rakott ezüst haránt pólya ; 2., 3. ezüst és veres-

bon koczkázott. Sisakdísz: nyitott sasszárny közt repül pacsirta.

Somogyi. (Meggyesi) A czímeres nemes levelet 1628-ban S. Pál és György
testvérek kapták. Rangemelés: S. János alkanczellár 1816-ban grófi rangot nyert.

A grófi ág birta a saághi uradalmat. Czímer : hasított paizs, ell veresben, zöld

halmon álló kövecset tartó daru, hátúi kék mezben zöld halmon álló koronás
arany oroszlán, els jobb lábával kivont kardot tart. Sisakdísz : növ oroszlán.

Somogyi. (Somogyvári) Somogyvári Péter Deák 1559. szeptember 13-án gyerme-
keivel együtt czimeres nemes levelet nyert. Eredetileg Somogyvárról származik

;

nevét a XVII. század közepén változtatta át Somogyira. (B.)

Spissich. (Jáprai) A czimeres nemesi levelet S. Miklós és rokonai 1503-ban
nyerték II. Ulászló királytól. A család a XVI. sz. folyamán szakadt Vasvármegyébe,
mint az Erddy-grófok udvari emberei. Czímere az olasz renaissance hatása alatt

keletkezett : kék mezben egy czitrom-sárga sárkány küzd egy sötét-sárga koronás
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Slettner.

Szabó.

Azeltt Kis-Kölkeden, jelenleg Búcsúban

mely javakra Sz. Márton 1746-ban nyert Szabó (nárai).

oroszlánnal, köztük egy tök fekszik. Sisakdísz nincs. Takarók: világos és sötét-

sárga kékkel.
Stettner. A czimeres levelet 1697-ben S. Pál kapta. Ezen családból származott

S. Máté királyi jogügyigazgató, aki 1824-ben a makoshetyei elnevet nyerte.

Szabó. A czimeres nemes levelet Sz. János szerezte, aki 1685-ben mint a

Batthyány-család inspektora, Robonczon telepedett meff. A család tagjai közül
Sz. Kálmán a kis-kölkedi elnevet nyerte,

birtokos. (B.)

Szabó (Nárai) Naraiból származik,
uj nádori adományt. Ezen családból származik Sz. Miklós a Cúria elnöke. (B.)

Azon Szabó családbeliek között, kiknek nemessége 1763-ban igazoltatott, elfordul
egy iklódi elnévvel.

Szalay. Sz. családbeliek Vasvármegyében több helyen fordulnak el. Nemességü- Szalay.

ket 1763., 1801. és 1801-ben igazolták. Avend vidéken, Pels-Erött, Jakfán voltak
birtokosok. A kis-kámoni Szalayak Balogh fát birták.

Szápáry (Szécsi-szigeti, mura-szombati), Veszprémvármegye Szápár közsé- Szápáry.

gétl veszi nevét. Els ismert se Sz. György 1560. körül élt; ennek fia, István,

Gyrvármegyébe származott. A család fényének alapját Sz. Péter vetette meg. A
Csákvár melletti ütközetben (1657.) elfogatván, 4 évig sanyargott, míglen 22,000
aranyért kiváltották a török fogságból, ezután Mosonyban lett alispán, majd
1687-ben Kéry Ferencz gróf és neje, Széchy Júliától megvette a muraszombati
uradalmat Marcziáncz mezvárossal s a hozzátartozó 40 falu és 4 pusztával s

ezzel Vasvármegye els földesurai közé lépett. 1688-ban ezen birtokokra kir. ado-
mányt, 1690-ben „Muraszombat örökös ura -

' czímet nyerte. Rangemelés : Sz. Péter
és Miklós 1722-ben grófi rangot nyernek. Kiváló tagjai : Sz. Péter, Mária Terézia
tábornoka, József (f 1822.) mosonvi fispán, Antal elbb képvisel (1848.), majd
flovászmester, Géza fiumei kormányzó és fudvarmester. Czímer : kék mezben
3-as szikla középsjén arany koronából kiemelked fehér talárba öltözött hajadon,
vörös övvel, hosszú szke hajjal, jobb kezében kivont kardot, baljában rózsái tart.

Felette félhold s csillag ragyog. Sisakdísz : paizsalak. (N. I.)

Széchenyi. (Sárvári és felsvidéki gróf.) si fészke Nógrádvármegye, hol Széchenyi,

a XVII. század közepéig volt birtokos. A család fényét Sz. György pécsi püspök
( 1644.) majd esztergomi érsek s primás (1685.) és Pál kalocsai érsek (1696) alapí-

totta meg. Sz. György 1678-ban megvcvén a sárvári uradalmat, azt Lrincz
testvérének adta, ezáltal a család vasvármegjei birtokos lett. A vett birtokokat
királyi adomány gyarapította. Sz. György 1687-ben hadi érdemei elismeréséül
Egervárát és Peleskét kapta, 1697-ben pedig grófi rangra emeltetett. A sárvári és

felsvidéki eluevet Sz. Ferencz gróf, Vasvármegye adminisztrátora szerezte, ki

nevét a nemzeti múzeum alapításával tette halhatatlanná. Czímer: 4 részre osztott

paizs 1., 4. udvarában veres mezben, hármas zöld halom közepén fehér ketts

SZÉLL. SZÉCHENYI. SZLUHA.

kereszt áll. 2 , 3. égszín udvar alján drágaköves koronából természetes szín
Bas száll a nap felé. Középen : kék mezben zöld halmon szétterjesztett szárnyak-
kal fehér galamb áll, piros csrében zöld koszorút tart.

Széchy. A Balogh-nemzetségbl származik, törzshelye a gömörvármegyei Rima-
Szécs, honnan Sz. Miklós fia, Péter fispán az 1333-iki osztály alkalmával Fels-
Lendva várát kapta, melyhez 1393-ban Lentiért és Újvárért cserében Körmend járult.

A Péter által megalapított fels-lendvai ág számos kiváló férfiút adott a hazának.
Jelesül : Miklós nádor (1384), ennek hasonnev fia tárnokmester (1409), Dénes

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye. 77
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Szechödy.

- zeged;

Szelest' y.

Szeli.

TALL1AN.

Szép.

esztergomi érsek (14-65), Miklós flovászmester (1469),
János zalai fispán (1459.), Tamás Vasvármegye fis-
pánja a mohácsi csatatéren esett el, neje Székely Mag-
dolna, utóbb Thurzó Elekhez ment nül. Sz. István-
nal (1535) magvaszakadt a fels-lendvai ágnak, így a

birtokok a rima-széesi ágra szállottak, mely ág egész
1685-ig virágzott. Czímer: koronán álló kétfej sas.

Szechödy. srégi vasvármegyei család. Eredetét
a bevezetésben ismertettük. Az 1288-iki osztály alkal-

mával a család Szecsd, Kajd, Kukmér, Selk és Csöröt-
nek birtokában volt. 1417-ben Szecsd és Kis-Kajd
részére uj adománylevelet, 1418-ban pedig Sz. Demeter,
Dávid, János és István Zsigmond király tol czímer-
levolet nyernek. Ettl kezdve a család birtokait folyton

gyarapítja. Sz. Gáspár Vasvármegye alispánja (1438),

Ferencz (1535—37) alispán, Péter és Gzvald a kis-

vépi surányi és váthi javakba helyeztetnek vissza.

(1543.) Sz. Benedek 1684-ben Mihályfán vett jobbágy-
telket. A törökök elleni küzdelemben több tagja vett

részt. István a lentii vár kapitánya volt (1560— 1570),

Máté Szigetvárnál esett el, István pedig (1662.) török fogságba e<ett, honnan
magát kiváltván, 1691-bena csákányi váracs kapitányságában találjuk. si czímer:
ezüst és veresben rovátkusau haránt osztott, balra dlt paizsban felül és alul rózsa
van, váltakozó színekben. Sisakdísz: nyitott szárny, jobbról ezüst, balról veres,

egy-egy váltakozó szín rózsával rakva.

Szegedy. (Mez-szegedi.) A családra vonatkozó eddig ismert els okmány
1464-ból való, melyben I. Mátyás király Sz. Ferencznek adományozta Lapis-Telek
sárosvármegyei birtokot. Majd Szegedy Márton és András 1597-ben Mikla és

Bolyár soltvármegyei jószágokra nyernek adományt. Sz. Ferencz kassai hadbíró
1646-ban nyert Ferdinánd királytól donácziót Inke, Visonta és Sand somogymegyei
birtokokra, miáltal a család a Dunántúl telepedett meg. Vasmegyébe Sz. Pál (1687.)

alispán költözött, a ki 169 l-ben szerezte Acsád és Köveskutot a telekesi Török-
családtól, melyre 1698-ban nyert kir. adományt. Fia Antal, Mária Terézia alatt alez-

redességig emelkedett Késbbi kiváló tagjai: László (1750— 60.) a ker. tábla ülnöke,

Ferencz (1815— 19.) Zalavánncgye alispánja, inszurgens kapitány, Szabolcsvármegye
fispáni helytartója s hétszemélynök. Jelenleg két ágra szakadt; a báróira,

mely a hermárii hítbizományt birja s a nemesi ágra, mely több megyében
birtokos. si czímer: paizs kék udvarában felfelé szálló veressel fegyverzett
koronás barna sas jobblábával jogart, baljával kardot tart. Sisakdísz: paizsalak,

Bárói czímer: osztott paizs, felül az si czímer, alút haránt ezüst pólyával osztott

mezben, fönt veresben lép kettsíárkú arany oroszlán, lent kékben lebeg
fészken ül pelikán fiait táplálja. Két sisak : I. koronás barna sas, jobblábában
jogart, balban kardot tart; takarók: kék-arany. II. Növ arany oroszlán; takarók:
vörös- arany.

Szelestey. A Jaák-nemzetségbl származik, eredetét a bevezetéoben ismertettük.
1366-ban Sz. Miklós királyi ember. A család az si nemzetségi javakat hosszú
idig bit-ta. A XVI. század folyamán két család vált ki belle. Sz. Ferencztl

származnak a Guariak , Gergelytl a Gosztonyiak.
Tagjai közül többen viseltek köztisztséget : Sz.

Ádám 1605-ben, Boldizsár 17 i2-ben alispán. Az 1797-ki
nemesi felkelésben 4 tagja vett részt. Ujabb idben
kiváló szerepet játszott Sz. László, a költ, fjegyz
és képvisel. Utolsó fisarja 1893-ban halt el. Czímer:
paizs kék mezejében zöld téren álló ketts farkú
arany oroszlán els jobblábával kivont kardot tart,

melyre turbános törk f van tzve Sisakdísz: paizs-

alak.

Széli. (Dukai és szent-györgyvölgyi.) 1639-ben

nyert c/Jmeres nemeslevelet Sz. György. A család

Búcsúban, Táplánfán, Bátóton s Gosztonyban birtokos.

Tagjai közül kiemeljük a következket: Imre ország-

gylési követ (1836—45.), késbb hétszemélynök,

József 1818-ban képvisel, kormánybiztos, fispán,

fiai : Kálmán volt pénzügyminiszter, Ignácz belügyi

államtitkár.

telekesi, török . Szép. Régi család. Sz. Miklós 1447-ben Vasvár-
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megye követe a budai országgylésen. A család Szent-

györgyvölgyén és Szentivánfán volt birtokos. A vár-

megye levéltári adatai 1577-ben Sz. Gáspáról s 1649-ben
Sz. Ferenczrl emlékeznek meg. A XVIII, sz. folyamán
hasonnevüek közül többen igazolták nemességeiket.

Szita. (Salfai.) Sz. Bálint 1587-ben nyert czímeres
nemesieveit, mely Sopronban hirdettetett ki, utóbb Salfára

nyert adományt. Nemességét 1763-ban igazolta. Uzímer:
kék udvarban hátsó lábán álló arany griff. Sisakdísz :

növ griff.

Szluha. (Verbói és ikladi, gróf.) Sz. Márton 1593-ban
nyert czimeres nemeslevet Vasmegyében. A család nevé-
vel 1733-ban találkozunk elször; tagjai közül Ferencz
1763-ban bárói, fia György 1746-ban grófi rangra emel-
kedik. Ikladi elnevét 1728-ban kapta a család. Czímer.
paizs kék mezejében zöld halmon jobbfelé haladó három
liliomot tartó barna medve. Sisakdísz : növ paizsalak.

Szvetich (Nemes-ságodi) Zalameg}'ei eredet. Kis-

és Nagy-Kajdon birt földesúri joggal.

Takács. (Péteri.) T. János 1551-ben nyert adománylevelet a péteri birtokra
I. Ferdinándtól. A család eredetileg Zalavármegyébl származott, egy ága Gyr-
megyébe költözött s a téthi elnévvel élt. Azeltt Ostffi-Asszonyfán, jelenleg
Répcze-Szemerén bii tokos.

Takách. (Dukai.) A czímeres levelet T. Márton és testvérei nyerték 1638-ban.

A család Sopronvármegyébl Beledrl, származott, jelenleg Dukán birtokos.

.

Tallián. (Vizek i.) Sopronvármegye Vizek községébl származott. Az idk
viharai közepett családi iratai elveszvén, T. Jánosnak nemességét Mátyás király

1610-ben megersítette. A család két ágra szakadt : a pestvármegyei és somogyi
ágra. Nemeslevele 1611 -ben hirdettetett ki Vasmegyében. Tagjai közül István
1672-ben a vármegye fjegyzje. Ádám 1718-ban az alispáni székben ült, József
1741-beu a megyei inszurrekczió ezredese, Antal 1786-ban alispán. A család több
gyöngyösmenti faluban birt földesúri joggal. Czímer: kék menben zöld halmon
álló veres ruhás vitéz, mellvérttel s sisakkal, jobbjában veres keresztes fehér
zászlót tart. Sisakdísz : fehér, veres keresztes zászló.

Tarródy. (Tarródi és német-szecsdi.) Tarródfalvi Imre, László és Péter
V. László királytól 1456-ban nyertek uj adományt Tarródfalvára (ma Tarródfa),
mely azeltt Lapsa-pusztának neveztetett. A család már elbb bírta Tarródházát
is ós ezen két faluról vette nevét. A XVI. században német-szecsdi T. Bertalan-
nal találkozunk. 1623-ban T. Mátyás, mint csapatvezér védte Lakompak várát Bethlen
seregei ellenében. Egy ága Hevesvármegyébe származott. Czímer : kék mezben
zöld halmon fehér szirtre kapaszkodó fekete bakkecske. Sisakdísz : növ bakkecske.

Tegyey. A család se Élesláb Péter deák, aki a nádori itélmestertl Tegye
veszprémvármegyei helységet nyeri e, mely adományt Ulászló király 1443-ban er-
síti meg. Innen veszi fel a Tegyey nevet. Idvel Vasmegyében Fels-Mesteriben
telepszik meg s jelenleg is virágzik. (B.)

Tevely. Eredetileg veszprémmegyei. T. György 1640-ben Asszonyfa egy ré-

szére nyer kir. donácziót. A XVIII. században Iván-Egerszegen, majd Herényben
bírt földesúri joggal.

Theleke^sy. si család ; 1282-ben már Gulács birto-

kában találjuk. A XV. században István a vármegye al-

ispáni székében ült. A XVI. században kiváló szerepet
játszott T. Imre, György fia, ki anyja, Debréthei Katalin,
után vette fel a debréthei elnevet. 23 éves korában
részt vett a mohácsi ütközetben, majd Ferdinánd párt-

jára állt. Kassai fkapitány lett s utóbb bárói rangra
emelkedett. Az általa alapított debréthei ág 1600-ban halt
ki. A másik ág Csömötén volt birtokos; ebbl származott
T. István (1610.) veszprémi püspök és egy másik István
egri püspök. (1699.) — T. Imre czímere : veres mezben
fekete sas. jobb lábával egyenes kardot, a ballal passzió-
keresztet s ez alatt török fejet tart.

Thulmon. T. Mihály és György 1658-ban nyertek
hadiérdemeik jutalmául czímeres nemes levelet. A család
Kszegen, Sopronban telepedett le, majd a The ekesi-
Török Magdolnával való házasság utján Th. Mihály tete-

mes vagyont szerzett. Ezen felül Somogyban volt bir-

tokos. ZÁRKA.

Szita.

Szluha.

Szvetich.

Takács.

Takách.

Tallián.

Tarródy.

;yey.

Tevely.

Thelekessy.

Thulmon.
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Tormássy.

Török I.

Török II.

Töttössy.

Tulok.

Udvardy.

Ughy.

Ujlaky.

Vajda.

Yecscy.

Vegh.

WcöriSs.

Vidos.

Tormássy. T. Gergely és testvérei 1633-ban nyertek ezimeres nemes levelet,

mely Szombathelyen 1634-ben hirdettetett ki. A család idk folyamán Pest, Krassó,
Baranya és Nógrád megyékbe telepedett. Czímer : paizs kék udvarában 3-as k-
szírt középsjén fészkében ül és fiait vérével tápláló gödény. A kszirtre kigyó
tekerdzik. Sisakdísz : paizsalak.

Török. I. T. Mihály több nenies-csoói lakossal egyetemben 1720-ban ado-
mányt nyert e helységre. Ezen családból származott T. Ignácz honvédtábornok,

(f 1849. okt. 6.)

Török. (Telekesi.) srégi család; Telekesen volt birtokos. Egy 1615-ben ki-

adott oklevél szerint Telekes, mint si birtoka szerepel. A törökök elnyomulása
következtében T. Benedek elzetett Telekesrl s Nyitravármegyébe költözött,

míg János Sopronvármegyébe menekült, majd 1629-ben nyert adománylevelet és

az enyingi Török-család czímerét. Neje, szül. Gersei Peth Margit az utolsó

Enyingi Török özvegye volt. Családja a XVII. század közepén Jánosházát, Szé-
csényt, Somtyót bírta. Ezen ág 1722-ben T. Istvánnal kihalt, míg a Njútrába köl-

tözött ág máig is virágzik Pozsonymegyében. si czímer : paizs kék mezejében
febér lovon ül veres ruhás vitéz jobb kezében kardot, baljában levágott török
ft tart. 1629-ben adományozott czímer : koronás fej kigyó által kerített vörös
udvarban arany koronából kiemelked s balra forduló növekv medve szájában
kardot tart, felül jobbra befelé fordult ezüst holdsarlótól balra, hatágú arany cstlag-

tól kisérve. Sisakdísz : a vitéz növekvn.
Töttössy. si fészke Töttös, hol a XVII.

század elején birtokos volt. Tagjai közül Ferencz
sárvári várnagy (1677.) és István (1809.) inszur-

gens tiszt.

Tulok. (Posfalvai.) Els nyomaira a XVI.
század els évtizedében akadunk. Bésfán, Szent-

Királyon, utóbb Nagy-Csömötén volt birtokos. A
XVII. század folyamán veszi fel a posfalvai el-
nevet. Tagjai közül Ferencz 1689-ben bárói rangra
emeltetett, a vend vidéken Tissinán és Szkakó-
czon volt birtokos. A nemesi ág máig is virág-

zik. Czímer: paizs 1— 4. veres mezejében 3-as

zöld halmon álló ketts fehér kereszt, 2—3. kék
mezben álló gödény, amint fiait táplálja. Sisak-

dísz : növ oroszlán, jobbjában kivont kardot,

baljában zöld koszorút tart.

Udvardy. A század elején Kámonban bírt

földesúri joggal.

Ughy. E névvel a múlt század els felében
találkozunk, Keresztúron lakott, majd Söptén volt birtokos.

Ujlaky. Vasvármegyében két Ujlaky család volt birtokos. Az egyik a Chák-
nemzetségbl származott s többek közt Kenézt bírta, 1364. eltt kihalt. Ezen család
birtokait a Héder-nemzetségbl származott Konth Miklós fpohárnok (lH55-ben
vasvármegyei fispán) nyerte, aki családja nevét Újlak (Illók) váráról vette. A XV.
század folyamán nevezetes szerepet játszott U. Miklósról a történelemben emlékez-
tünk meg. 1524-ben fiágban kihalt.

Uy. Uy Péter ós családja 1659-ben nyert ezimeres nemes levelet. A család
Rába-Kovácsiban volt birtokos.

Vajda. (Rába-bogyoszlói.) Régi család, 1648-ban már R.-Bogyoszlóban volt

birtokos. Ezen idtl kezdve egész a jelen századig majd minden fisarja viselt

vármegyei tisztséget. Közte Antal kir. tan. 1792-ben másod, 1799-ben els alispán.

Vecsey. (Vecse-böröll-izsákfalvi.) Hunyady Mátyás király idejében bírta a

veszprémmegyei Vecsét, honnan a család nevét vette. 1476-ban adományt nyert
Böröll-pusztára. V. Simon 1594-ben megszerezte Izsákfát, mi által a család
vasvármegyei birtokos lett, hol a XVIII. század végéig lakott.

Végh. (Verebi.) Fehérmegyébl származik, R.-Kövesden birtokos.

Weörös. (Budakeszi.) W. Mihály 1638-ban nyert ezimeres nemes levelet. Ere-
detileg sopronvármegyei, honnan a XVIII. század elején költözött Kemény-Eg'er-
szegre s Urai-Uj faluba. 1720-ban a nemes-csoói rész birtokra donácziót nyert, jelen-

leg is ott birtokos. (B.)

Vidos. (Koltai.) srégi család. Eredetét azon Zsörkön lakó vasvári várjobbá-
gyoktól veszi, kiket V. István 1272-ben nemesitett. Névszerint : Heyma, Hegus,
István, Beycha, Gálos, Vidus, Imre és Teodol. Itt említett Viclus-tól veszi a család
nevét és eredetét. Utódai Kisfaludon, Kemenes-Mihályfán és Csehiben voltak bir-

tokosok. 1697-ben az eredeti okmány átíratott Vidos Zsigmond és János részére.
A család tagjai közül többen viseltek közhivatalt s vettek részt a nemesi inszur-

rekeziókban. Kiváló helyet foglal el : V. József 1838-ban alispán, követ, majd nem-

SPISSICH.
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Zámbó.

zetrségi rnagy s felkel hadparancsnok. Czímer : paizs kék mezejében 3-as zöld

halmon álló arany oroszlán, jobb ellábával görbe kardot tart, melyre török f van
tzve. Sisakdísz : növ oroszlán. Vörös.

Vörös, máskép Kovács. A család nemességét 1798-ban igazolta. Zanathy.

Zanathy. Zanathy János, ki 1602. márcz. 22-én nyert czímeres nemes levelet,

Szanath községbl származott. A család különféle helyeken, Dömötöriben, Kör-
menden, Baloghfán, Kis-Unyomban és Szanathon tartózkodott, majd a XVIII. század
végén Szatmármegyébe költözött. (N. I.)

Zárka (Fels-eri.) Egyike azon 64 családnak, melyek 1582-ben és 1611-ben Zárka, fels eöri.

Fels-Er helységre nyert adományt.

Zárka. (Lukafalvi.) si család, már a XIII. században szerepel. Péter fia Zárka, lukafalvi.

Miklós, aki 1329-ben I. Károlytól Vált (ma Váth) és Sárraásd nev helységeket
kapta, már Zárkának neveztetik. Hasonnev fia 1397-ben a karakói szerzet bir-

tokait nyerte adományul, elnevét Peczölrl irta. 1403-ban Zich és Hermánról irták

elnevöket, még Zárka Adorján is 1515-ben, ennek utódai azonban már Lukafal-
váról, mely község, úgy látszik, ekkor került birtokukba. Z. Lajos Vasvármegye
alispánja Hidvéghen is bírt. A XVII—XVIII. sz. folyamán többen viselnek tagjai

közül közhivatalt. A század els felében Z. János tette nevét ismertté, 1847-ben
kir. személynök lett s mint a semmitszéki osztály elnöke halt meg 1856-ban Kis-
Kölkeden ; Sándor Vasvármegye alispánja volt (1848.) Czímer: kékben és veres-
ben haránt osztott paizsban felül az osztási vonalon lép koronás arany oroszlán
emelt jobb karmában fehér rózsát tart, alul fatörzsön fehér szarka ül. Sisakdísz :

ellábával kardot tartó növ arany griff, ezen egy levágott török f.

Záborsky. Eredetileg turóczmegyei család, mely IV. Bélától nyert Záborra záborsky.

adományt. Tagjai a XVIII. század elején telepedtek le Kemenesaljára. Czímer:
kék mezben zöld térbl kiemelked zöld fa, jobbról egy veres ruhába öltözött

férfiú, veres kalpaggal, balfell álló ezüst medvébe döfi lándzsáját. Sisakdísz :

vörös ruhás lándzsás férfiú.

Zámbó. Egyike azon törzsökös családoknak, melyek
még I. Károly idejében nyertek adományt Fels-Eörre,
mely 1582-ben s 1611-ben megujíttatott. Egy ága még
a XIV. században Mezlakra költözött, 1592-ben halt ki.

Ezen ágból származott Z. Miklós pozsonyi gróf és tár-

nokmester (1384—87.) és István alispán Veszprémben
(1517.) Másik ága a XVI. század folyamán Erdélybe
szakadt. Czímer : paizs színjelzés nélküli udvarában
könyökl kar kivont kardot tart, melyre levágott török
f van tzve. (N. I.)

Zántóházy. (Damonyai) A XVI—XVII. század folya-

mán szerepelt, XVIII. század elején kihalt. E családból
származott Z. Ferencz 1695—1613. Sopron- és Vasvár-
megyébe, 1623-ban Vasvármegyébe jegyzje.

Zathureczky. (Záturcsai). Turóczvármegye legré-

gibb adományos családja ; törzse 1255-ben kapta Ven-
dég helységet. A család átjött a Dunántúlra, nemesi bizo-

nyítványát 1841-ben hirdették ki Vasvármegyében.

Zichy. (Zichi és vásonkei gróf). Eredete a mondák világában vész el. Els
ismert se Szajki Gál, a ki Zich somogymegyei és Zajk zalavármegyei helysége-
ket bírta 1270-ben. Ennek unokája 1361— 78-ban szerepelt. A család 1548-ban
nyert ujabb adományt Szajk birtokra, több más zalai és somogyi faluval egyetem-
ben. Hihetleg ezután telepedett Vasvármegyébe. I. György 1580—9J-ig mosonyi,
1595-ben vasvármegyei alispán volt. Az ide letelepült család tagjai közül többen
viseltek közhivatalt, nevezetesen Benedek 1622-ben szolgabíró, 1630-ban követ,

utóbb alispán, Mihály 1623-ban szolgabíró, 1632-ben fszolgabíró. Tlük veszi

eredetét a nemesi ág, míg legidsebbik fiától: Páltól (1598—1638. veszprémi ka-
pitány és gyri attábornok) a grófi ág, miután ennek fia, I. István kamara-
elnök 1655-ben bárói, 1679-ben grófi rangra emeltetett és mint tárnokmester fejezte

be életét. A virágzó grófi ágból kitnik Károly, a vedrdi ágból (1785) Vasvár-
megye fispáni helytartója ; Bódog, a vázsonyi ágból, 1848-ig szintén fispáni
helytartó; Hermán 1861-ben fispáni helytartó és kanczellár . Czímer: paizs kék
udvarában arany koronából kiemelked szarvas-agancs között egyenl ágú ezüst
kereszt. Sisakdísz : pajzsalak.

Zobothin. (Muraszombati). A XVII. század végén akadunk els nyomaira, a

vend vidékén volt birtokos. Z. János (1705— 1724.) Vasvármegye alispánja.

Zombath. Szabó, máskép Z. György és testvére 1621. deczember 22-ikén
nyertek czímeres nemes levelet. A múlt század közepén még Senyefán volt bir-

tokos, onnan átköltözött Gyr- és Veszprémvármegyékbe.

zrínyi.

Zántóházv.

Zathureczkv.

Zichv.

Zobothin.

Zombath.
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Zonpor. Zongor. Z. Mátyás 1560-ban I. Ferdinándtól Puszta-Bdre nyert adományt.
Czímeres levelét Z. György 1718-ban nyerte. Czíraer : kék mezben zöld téren

fehér lovon vágtató vörös ruhás vitéz, jobbjában buzogányt tart. Sisakdísz

:

koronából növ vörös ruhás vitéz, jobbjában vörös zászlóval.

zrínyi. Zrínyi. (Brebiri, gróf, zerinvari). II. Andrástól a Kerka vizétl egész a Záráig
terjed földterületet nyerte a család Brebir várával, egyszersmind Brebirvárme-
gye urává lett. Z. Miklós az akkori furak

r
példájára erszakkal elfoglalta a

monyorókeréki uradalmat és báró Rosenberg Évával 1564. szeptember 21-én ott

tartotta esküvjét. Fia, György, Vépen mint ftárnokmester halt el (1603.) Az
Erddyek hosszú per után visszaszerezték a monyorókeréki uradalmat, miáltal a

család vasvármegyei birtokait elvesztette, csupán a vend vidéki falukban bírtak,

a csáktornyai uradalomhoz tartozó kisebb mennyiség portát. A család 1628-ban
grófi rangra emelkedett. Czímer (gróf Zrínyi Miklós czímere) : hasított pajzs, jobb-
ról : kék mezben rovátkos várfal, középen kiszögell rovátkos toronynyal, balról

:

vörös mezben két arany sasszárny. Sisakdísz ; koronából növ balra fordult

arany griff Jelige: „Sors bona nihil aliud".
/ "-" 1 Zúgó. Z. Lukács ós gyermekei 1610-ben nyertek czímeres nemes levelet.

Gzímer : kék udvarban, zöld téren természetes szín aggancsos, álló szarvas hom-
lokában nyíl lve. A zári, sisak koronájából növ szarvas. (B.)

CZÍMElt. A SÁMFA LVI TEMI'LOMHol.



VASVARMEGYE KIVALO FÉRFI AI.

alkotó képességével

asvákimegye gazdag kiváló férfiakban. Or-

szágos hír nevek szerepelnek események-

ben fölötte gazdag históriájában, mely
kicsiben is igazolja azt a nézetet, a mire

ezer esztends nemzeti történelmünk tanít

és a mit ellenségeink tagadni szeretné-

nek : hogy a maroknyi magyar nemzet,

a germán és a szláv faj közé ékelve,

rendkívüli intellektuális erejével, állam-

daczolva a viharos ezredévnek viszontagságaival —
fenntudta tartani vezérl szerepét, államiságát ; megrizé egyéniségét és

megfogja tartani magyarnak e hazát, míg az sök nyomdokain halad az

utód :
— az idk végeiglen.

A vármegye kimagasló fiai sorában helyet kér elsül Köcski Sándor Köcski Sándor-

(Alexander de Kuchk). srégi vasvármegyei családnak ivadéka, kinek eldei
már els királyaink korában szerepelnek. A család hírét-nevét hsünk,
Köcski Sándor, teszi országossá Róbert Károly királyunk alatt, mikor is

tehetsége, munkássága, urához való hsége és hazafisága az országbírói mél-
tóságot szerzi vala meg, számára. Mint Vasvármegye fispánja, 1325—1327-ig
visz fontos szerepet. Élete folyásáról vajmi kevés adat maradt reánk,
annyit említ róla krónikánk csupán— eleget éppen, hogy nagyjaink sorában
tiszteljük emlékét — hogy bírta a vármegye, a nemzet és királya bizalmát
s ura, királya védelmében halt hsi halált,

Batthyány Boldizsár a nagynev német-ujvári Batthyány-családnak, Batt
Jj]*!g

Bo1 '

mely a honfoglaló rs vezértl veszi eredetét, vármegyénk fispánjai sorában
els tagja. 1481-ben foglalja el Vasvármegye fispáni székét s kilencz évig
viseli tisztét közmegelégedésre. Meghitt embere II. Ulászló királynak, bizal-
mas barátja a hs Himyadv Jánosnak s Mátyás és Beatrix királyné eltt is

fölötte kedvelt egyéniség. Jajcza és Bosznia bánja, Kszeg várának bátor
védje 1490-ben. Inkább katona, mint a vármegye embere; mint fispánt,
az örökös harczok el-el szólítják a zöld asztal melll, a mi ideje azonban
marad, azt a gondjaira bízott vármegyének szenteli. A honszerz sök vérébl
való kiváló fúr meghalt 1520-ban.

Minden tekintetben méltó utóda a fispáni méltóságban fia, Batthyány Batt
^"J

F,; "

Ferencz, a tárnok- és fpohárnokmesteri méltóságok viselje. Szereplése
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idejére esik a szomorú emlék mohácsi vész. Ebben az ütközetben maga
vezette 3000 emberrel küzd halálmegvetéssel s még a magyar sereg inga-

dozása, bomladozása se csüggeszti vala el : nj meg uj rohamra vezeti

csügged, fáradt katonáit, miglen a török sereg rémít rohama — az általá-

nos zrzavar között - menekülésre kényszeríti t is. 1554-ben a személye
iránt megnyilatkozó fényes bizalom az ország legels méltóságába, a nádori
székbe emeli, de az elaggott fúr kénytelen kitérni a ragyogó állás fénye,

terhei ell.
Erdödy Péter. Erddy Péter a híres esztergomi prímás, Bakács Tamás, családjából

ered. Els használja az Erddy nevet (Erdewdj de Eberaw). A magyar
mágnások között az egyedüli, ki a mohácsi vész eltt nyert grófi méltó-
ságot (1511. november 25-én, II. Ulászlótól) és a nevezetes Erddy-család
els tagja, a ki Vasvármegye fispáni székében ül. A fispánságon kivül a
fkamarási és flovászmesteri méltóságokat is viselte. Azok közül a jövbe
látó fnemesek közül való, a kik nem fitymálták, kicsinyelték a török

terjeszkedési szándokát s elre érezték a mohamedán invázió kiszámíthatatlan

veszedelmét. 1526-ben a török roppant arányú készüldéseinek hírére be-
járja a Dunántúlt, igyekszik fölébreszteni letargiájából a pártviszálykodá-

sok viharától megtépett fáradt nemzetet; maga is tekintélyes sereggel száll

táborba Mohácsnál s az elsk között viaskodik. A végzetes ütközetbl, hol

a nemzet virága tört le hirtelen , testvérével, Simon zágrábi püspökkel
együtt, sikerül megmenekülnie. Késbb Horvát-Szlavonországok bánja. Lel-

kes híve a Szapolyai-háznak, bels embere Szapolyai Jánosnak. Pusztuló
nemzete megersödését, , talpra-állását , nemzeti dinasztia megalapításával
vélte vele elérhetnek. Élete késbbi folyásában változhatott ebbeli érzése,

nézete, mert Puchaim császári tábornok vejévé lévén, Ferdinándhoz pártolt.

Mozgalmas, hazafiúi érdemekben gazdag életét 1543-ban Olaszországban
fejezte be.

Nádasdy Tamás. Nadasdy Tamás. Családja els királyaink idejébl ered. A XIII. század-

ban élt Chopon, elsnek veszi föl e nevet. Ferencz országbíró és horvát bán
fia : Tamás, kinek a család országos hírre jutását, fényes fölemelkedését

' köszöni. Ritka tudományos nevelést kap s a tudományok iránt való szere-

tet, áldozatkészség, felvilágosodottság, fenkölt gondolkozás nemes jelle-

mének alapvonásai. Gráczban és a bolognai európai hír egyetemen, majd
Rómában bvíti ismereteit, él tudományos hajlamainak. Hazájába érett, kész
férfiként visszatérve, gyorsan emelkedik az ország legels méltóságaiba.
Vasvármegye fispánjává, majd ftárnokmesterré s Horvátország bánjává
emeli királyának bizalma, 1553-ban pedig a bárói méltóságot nyeri el.

Ragyogó lefolyású közpályájára az 15b4-iki pozsonyi országgylés teszi a

koronát, t egyhangúlag az ország nádorává választván. Nemcsak Vasvár-
megye, szkebb pátriája, de az ország históriájában is a legfényesebb nevek
között ragyog az övé. Egy magyar fnemes a XVI. században, a ki örömmel
üdvözli a reformácziót, a lelkiismeret szabadságának, a tudományos haladás-

nak, a bilincseitl megszabadított szellem örök jogainak hazánkban érvényre
jutását, a ki elítélettl, gúnytól, kicsinyléstl, kegyvesztéstl mit se

tartva, csupán lelkiismerete szavát követve, buzgólkodik az uj szellemnek
minél szélesebb rétegekben való terjesztésén, hódításán, a ki protestáns iskolát

állít föl, gyámolít, ifjúkat küld ki német egyetemekre, hogy ezek által

majdan hazánkban is gyökeret verjen a tudományos élet, a haladás szelleme,

Uj-Szigeten fölállítja az els magyar nyomdát, mely az els magyar gram-
matikával ajándékozza meg a hazát : ilyen ember volt Nádasdy Tamás.
Hazánk, megyénk nagy fiai között egyik legkiválóbb, legnemesebb, leg-

nagyobb. Áldásthozó életét 1562. június 2-án fejezte be, nevét, érdemeit
ragyogó betkkel irva be a magyar históriába.

Egerváry László. Egervári/ László, az si Egerváry-család sarja, valószínleg Egervárán
született, hol családja állandóan lakott. 1471—73. közt bácsi castellanus,

1474-ben Biharmegye fispánja, egyúttal a nagyváradi püspökség guberná-
tora, 1475-ben pedig Zalavármegye fispánja. Innentl kezdve ragyogó
pályája folytonos haladás a hatalom tetpontjáig. 1476-ban mint Horvát-,
Sziavon- s Dalmátországok bánja szerepel, 1494-ben Mátyás király udvar-
nokainak kapitánya, majd 1490-ben Szilézia és Lusáczia kormányzója,
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1493— 95-ben pedig ismét tárnokmester. Egerváry László érdemei jutal-

mául nyert adományokkal, rengeteg vagyonnal szaporította a család birto-

kait. 13 vármegyében vagy 300 falut bírt, részint örök tulajdon, részint

zálog czimén. Elhalálozásának idejét nem tudjuk biztosan: egy 1496. jan.

27-én kelt oklevélben már mint néhai szerepel. Hamvait az általa megkezdett
s özvegye által befejezett egervári klastromba helyezték örök nyugalomra.

Széehy Tamás, Széchy Miklós flovászmester fia, a hírneves Széehy- széehy Tamás.

család fels-lyndvai ágából származik. 1505-ben jelen volt a rákosi ország-

gylésen, hol kiváló szónoki tehetségével vonta magára a közfigyelmet,

1514-ben a pórlázadás leveretésében vesz részt, közvetlen a mohácsi vészt

megelzleg (1526.) pedig Vasvármegye fispáni székében találjuk. E min-
ségben sietett hadával a király táborába s ct mohácsi csatasíkon veszett el,

többi nagyjainkkal.

Nádasdy Ferencz gróf, Tamás fia, ki atyját a fispáni székben is követte, Nádas
^óf

erenez

szintén fényes tehetség. Rang, óriási vagyon birtokában, nagy tettekre hiva-

tott férfiú, kire pályája deléig a születés, a természet nyújtotta gazdag ado-
mányok mellett még a szerencse is rámosolyg, azután — azokban a szomorú
napokban — a Rákóczy szabadságharczának bús vége felé elhalaványul, majd
meg lehull szerencse-csillaga s balvégzete t is Zrínyi és Frangepán sorsára

juttatja : a vérpadra, igazabban a nemzet mártírjai között. Vármegyénknek
e híres fia 1625-ben született. Tudományos nevelést kapott s korán kilépett a

közpálya mezejére, melyen csakhamar a legfényesebb méltóságok hullanak
ölébe. 1633-ban Vasvármegye fispánja. A vármegye ügyeinek buzgó, tapin-

tatos ellátása mellett, szabad óráiban a tudománynak él. A ..Mausoleum
regni Hungáriáé rerum", mely Nürnbergben 1634-ben látott napvilágot, t
vallja szerzjéül. Késbb királyi tanácsos, fkamarásmester, majd 1655-ben
országbíró. A Wesselényi nádor megindította mozgalomban hazafiúi lelke

sugallatára nem haboz részt venni. Czélja evvel nem volt, nem lehetett más,
mint az ország nyomorúságait, a félrevezetett király tévedéseit látó nádornak,
Wesselényinek : közel hozni az uralkodó szívét a nemzethez ; összetörni a

bécsi udvar átkos befolyását a király akaratára, dönt súlyát a nemzet sor-

sának intézésére ; harmóniát hozni a zúgolódó, jogaitól rútul megfosztott,

kijátszott nemzet és a hozzá idegen királya közé. Ám az árúlók, a titkos

besúgók fölségsértnek, törvény- és országháborítónak, a dinasztia vesze-

delmes ellenségének festették le a nemzetéhez s királyához egyaránt h f-
urat Lipót eltt. Hiába húzta meg magát Nádasdy az udvar gyanúja folytán

Pottendorfban, közel Bécshez, hiába vetette magát közre érdekében maga a

római szent szék is; Zrínyivel és Frangepánnal együtt 1671. április 30-án a

bécsi városháza udvarán, életével fizette meg a hazához való hségét. Három
nemes magyar fúr fejét vette e gyásznapon Lipót magyar király paran-
csára a bakó. Nádasdy porai Lékán, az Ágoston-rend szerzetesek sírboltjá-

ban nyugszanak, emléke fölött pedig virraszt idtlen idkig a nemzet, a

vármegye h fiainak szent kegyelete ; a vértanuk életét, példaadását, hallha-

tatlan érdemeit meg-megujító hálás emlékezet.

Esterházy Antal, (1676— 1722.) Esterházy Ferencz és Thököly Mária fia, Esterházy Antal.

1703-ban császári ezredes, a ki Rákóczy hs vezérét, Ocskay kuruczkapi-
tányt nem egy csatában megveri, 1704-ben azonban már Rákóczy hívei kö-

zött találjuk az igaz ügy lelkes bajnokaként a dics vezért. Számos ütközet-

ben vezeti rettenthetetlen kuruczait fényes gyzelemre. Méltó társa a hsök
hsének, a diadalmas vak Bottyánnak s a daliás Bezerédj vezérnek. Fut a

három szabadsághs elrenyomuló seregei ell Stahrenberg Miksa császári

altábornagy s meg se áll Bécs városáig. 1708-ban pedig Esterházy Kör-
mendet bevevén, egész Bécsig elrenyomul, úgy, hogy József császár is

kénytelen elle Luxemburgba szaladni. Á Dráva mellékén is diadalról

diadalra vezeti ez a gyzhetetlen hs hadvezér katonáit, megszalasztva Jel-

lasics Gábor labancz vezért. De úgy volt megírva a gondviselés könyvében,
hogy a szabadságharcz ezúttal, annyi ragyogó diadal daczára, szomorú véget

érjen. A nagy fejedelem bujdosásba megy s hséges szolgája, a labanczver
Esterházy is elkíséri 1710-ben Lengyel-, majd Franczia- és Törökországba
nagy jó urát. Együtt eszi aztán vele a liazátlanság kenyerét. Esterházy rangot,

vagyont, jövt, mindent föláldozott, elbb a haza szent ügyéért, azután
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Eízerédj Imre

{Batthyány
Adam gróf.

Batthyány Ká-
roly gróf.

azért a nagy fejedelemért, a kire imádsággal gondol a magyar. Esterházy
Antal a bujdosókkal osztván meg sorsát, Rodostóban fejeztébe életét; porai

az ottani görög templomban nyugosznak. Neve a kuruczvilág ragyogó emlé-
keivel egybeforrt s Rákóczyval együtt t is nagyjaink között emlegetjük.

Bezerédj Imre. A Rákóczy Ferencz szabadságharczának egyik kiváló

vezére. A kuruczvezérek, hsök sorában a legvakmerbbek egyike. Legendás
alak, ki t bálványozó kurucz vitézeivel rettegésben tartotta Sopront, Ausztriát,

Stíriát. Méltán írja róla ezeknek a feledésbe vesz, daliás idknek korunk-
ban támadt lelkesed-keserg lantosa, Endrdy:

„Bezerédj az én régi jó nevem,
A németet magyar módra szeretem.

Ugy szeretem, hogy a hol csak
Találom,

Sarabolom, darabolom,
Vidámon.

Bezerédj az én régi jó nevem,
A kardomat német hússal etetem.
Mint afféle serény kurucz

Kapitány,
Megetetem kuruczosan

Szaporán."

Rettegte is félelmetes kardját jó Bezerédj vitéz kurucz kapitánynak a
labancz. Kár, hogy ragyogó katonai pályája oly szomorú véget ért. Rákóczy
szerencse-csillaga letntével ez a pardont nem ismer kemény katona, ez a
koszorúzott szabadsághs megalkudik a viszonyokkal s a ,császáriak fvezé-
rével, Pálffy dánossal, a kapituláczió föltételeirl tárgyal. Ám vesztére teszi.

Fejével lakol érte. Sárospatakon, a vérpadon, fejezi be 1708. deczember 18-án
dicsséggel indult, de egy meggondolatlan lépés miatt tragikusan végzdött
életét. A kurucz-korszak nagyhír búvára, Thaly Kálmán könyvében meg-
találjuk a halálra készül Bezerédjnek hattyúdalát, ezt a keserg, fájdalmas
éneket, mely a kritika szerint a színgazdag kuruczköltészetnek egyik drága-
gyöngye.

Batthyány Ádám gróf tettl talpig katona, bátor lovas, vitéz hadvezér.
Született 1662-ben s els szereplése már 1683-ra esik, mely évben a török

nagyvezír, a húsz évre kötött vasvári béke lejártát be sem várva, fenyege-
tleg lépett fel Bécs ellen, mire Lotharingiai Károly, aki Köpcsénynél tábo-

rozott, Batthyány Kristóf és Ádám grófokat a Gyr és Körmend közti Rába-
átjárók rizetére küldte ki. Barkóczy, Tököly komisszáriusa, azonban úgy
t, mint a , vármegye nemességének szine-javát pártjára térítette, mire
Batthyány Ádám, odahagyva a körmendi vár rizetét, Német-Uj várba vonult
vissza, bevárandó az események fejldését. Bécs felmentése után Bat-
thyány Ádám is felajánlá kardját a törökök ellen. Már Esztergom vívásá-

nál részt vett huszárjaival, de különösen kitüntette magát. Budavár ostrománál
(1686.) a székes-fehérvári úton végbevitt bravúros támadásával és 12 török

gálya elfogásával. 1689-ben Fehérvárt, 1690-ben pedig Kanizsát foglalta vissza.

Fényes haditettei fejében egy gyalogezred tulajdonásává, majd dunántúli
kapitánynyá neveztetett ki. Á katonai kitüntetésekhez csakhamar polgári

méltóságok járultak. 1693-ban horvát-szlavon-dalmát bánná, majd ország-

bíróvá s bels titkos tanácsossá neveztetett ki, 1701-ben pedig Vasvármegye
fispánja lett, mely méltóságban 1703. aug. 26-án bekövetkezett haláláig

maradt meg.
Batthyány Károly gróf, a késbbi herczeg, táborszernagv. horvát bán,

(1698— 1772.) hadi tehetségeit nagynev atyjától örökölte, tfju korában részt

vett az 1716—18-iki török háborúban, hol Belgrád és Pétorvárad ostrománál
már magára vonta Savoyai Jen figyelmét, majd végig harczolta az 173 í.

és 1737. évi török hadjáratokat. 1739-ben a berlini udvarhoz követnek kül-

detett, innen azonban csakhamar haza sietett Mária Terézia szorongatotl

trónjának védelmére. Magyar gyalogezrede élén különösen a chorsitzi csa-

tában tnt ki (1742.), az 1744. évi hadjáratban pedig 12 ezer fnyi hadá-
val magára hagyatva 6 hétig védte Csehország határát II. Frigyes hatal-

mas hadserege ellen. József római császárrá koronáztatása alkalmival biro-

dalmi herczegi rangra emeltetett.
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Batthyány Lajos

gróf, Ádámnak fia,

] 6tM3 - ban született.

Tudományos nevelés-

ben részesült s a mi-
kor kilépett a közélet

mezejére, tettvágyat,

akaratert, árban,

apályban rendületlen,

ers, hazafias érzést

vitt oda magával.
Nemcsak szülvárme-
gyéje, de széles ez

ország megismeri mi-
bamar a komoly czé-

lok elérésére törekv
ifjú fényes tehetsé-

geit, fáradhatatlan

munkásságát. Gyor-
san jut elkel szerep-

léshez. A híres 1741-

iki pozsonyi ország-

gylésen lángoló sza-

vakkal kél a minden-
ünnen szorongatott

ifjú királyn támoga-
tására s nem csekély

része van annak a

momentuózus histó-

riai jelenetnek az el-
idézésében , mely a

magyar nemességnek
örök dicsségére szol-

gál s melynek ered-

ménye, a nemzet ha-
tártalan áldozatkész-

sége, világraszóló vi-

tézsége folytán, Mária Terézia trónjának megoltalmazása és biztosítása volt.

Az 1751. május 4-én megnyílt pozsonyi országgylés az ország nádorává
választja meg Vasvármegye híres, népszer fiát és Batthyány Lajos gróf

magas állását bölcs tapintattal, a nemzet és a korona érdekeinek harmonikus
és lelkiismeretes elmozdításával tölti be. Mint Vasvármegye fispánja,

1727-tl 1762-ig tölti be mindenek megelégedésére, közszeretettl környezet-

ten, vezeti állását. A közjónak szentelt életét 1765. okt. 26-án fejezi be.

Ragyogó közpályájának alkonyatán az uralkodó kegyének eddigelé reá oly

fényesen hulló sugara elhalaványul : a testtel-lélekkel magyar kanczellárnak

önérzetes föllépése, nemes büszkesége bántja a bécsi udvar sima diplo-

matáit, a kik el is fordítják tle királya szivét. Ettl fogva az önérzetében

megbántott fúr visszavonul a közügyektl. Neve a haza s szülvármegyéje
történetének egyik legváltozatosabb korszakában, az önzetlen hazafiak ra-

gyogó nevei között, aranybetükkel tündököl ; az utolsó nádor dicsséges pálya-

futása hatványozott fénynyel ismétldik hallhatatlan ivadéka, az els ma-
gyar alkotmányos miniszterelnöknek martiromsággal megszentelt életében.

Batthyány Lajos gróf, az els magyar miniszterelnök nem vasmegyei
születés ugyan, mert Pozsonyban született 1809-ben, mint gr. Batthyány
János cs. és kir. kamarás fia, de életének jó részét vasmegyei uradalmain
tölte s azonkívül, miután a miniszterelnökségrl lemondott, az 1848— 49-iki

szabadságharczban tevékenyen támogatta Vasvármegye területén a honvé-
delem ügyét, miért is nemcsak általában Magyarország, de különösen Vas-
vármegyének is legjelentsebb szerepli közt vívott ki örök érdemet nevének.
Vasvármegyei tevékenysége volt egyik ürügye az osztrák terrorista hatalom-
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Lajos gróf,

nádor.
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Ballliyány
Lajos gróf,

miniszterelnök.
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nak, hogy halálát követelje, elrettent például vagy bosszuképen, Lamberg
tábornok megöletéseért, melyben pedig Batthyány Lajosnak semmi része sem
volt. Mindenki tudta, még hóhérai is, hogy Batthyány Lajos egyáltalában
távol állott a forradalmi irányzatoktól, de tiszta hazaszeretettel a jogot és

jogos szabadságot védelmezte : az államcsínyt elkészít, Magyarország jogait

elkobozni akaró kamarillával szemben szervezte az önvédelmet és nemzeti
ellenállást, mindaddig, a mig Széchényivel együtt nem tapasztalta, hogy a

mérséklet politikájával többé lehetetlen az események folyását meggátolni.
Visszavonulása azonban már nem engesztelte ki az abszolutizmus eszközéül
szolgáló katonai hatalmat : az ország megrettentése volt a czél s elsül
Batthyány életének kellett áldozatul esni, ugyanazon a napon, melyen Aradon
a tizenhárom vértanút kivégezték, évfordulóján annak a napnak, melyen
Latour hadügyminisztert a fellázadt bécsi nép felakasztotta. Mint az 1848—49-

iki szábadságharcz katasztrófájának els vértanuját tiszteli t a magyar
nemzet. Batthyány Lajos, a ki kezdetben katonának készült, de nagykorúvá
levén, visszavonult a polgári életbe, a negyvenes évek élénk politikai életé-

ben lépett ki megint a nyilvánosság terére. Antagonistája volt Kossuthnak,
de azért nagy tiszteletben tartotta tehetségét, st maga fáradozott azon, hogy
Kossuthot Pestmegye követévé válassza az 1847-iki pozsonyi országgylésre.
Midn a hosszú reformküzdelem után, a márczius 15-iki, valamint az ezt

megelz bécsi forradalom hatása alatt, Magyarország végre megkapta
jogos alkotmányát, az els felels minisztériumnak Batthyány Lajos lett az

elnöke. De az örömmámor csak napokig tartott ; küzdelmes, kemény munka
következett. Magyarország egyszerre körülfogva látta magát ellenségeitl.

Legveszedelmesebb volt az udvar, mely kicsikartnak tekinté az ország

önállóságát. A jószivü, de gyönge V. Ferdinánd háta mögött megindult
cselszövények izgatták föl nemcsak a bels nemzetiségeket, de különösen a

horvát társországot, melynek vezet rossz szellemeit az illírizmus fennhéjázó

eszméje vezette, Batthyány szervezte a nemzeti önvédelmet, de a fokozódó
zrzavarban, midn Jellasics betörése kétségtelenül bebizonyította, hogy a

magyar kormánynak meg kell hasonolnia a koronával : beadta lemondását.
Ez 1848. szeptember 11-én volt. Egy nappal késbben István nádor újra

megbizta a kabinet megalakításával, de Lambergnek a pesti lánczhidon

történt meggyilkolása után ismét lemondott s visszavonult Ikervárra, a hol

a horvát betörés ellen szervezett honvédelem sokat köszönhetett neki. Maga
fegyverzett föl egy csapatot, mely Viclos József csapatjához csatlakozott s

vitézi tettekkel öregbítette a nemzet dicsségének lapjait. A magyar honvéd-
sereg diadalait azonban már nem láthatá Batthyány. A gyzelmesen elre-
nyomuló Windischgraetz tábornagyhoz indított küldöttségnek, mely azzal a

ggös válaszszal tért vissza, hogy a fparancsnok nem alkudozik rebellisek-

kel, Batthyány Lajos is tagja volt. Lesújtva tért vissza Pestre, melyet pár

nap múlva megszállt a ggös osztrák hadvezér. Batthyányi június 8-án este

sógorának, gr. Károlyi Györgynek palotájában, mely emlékezetes épület

ma is áll az egyetemi téren, elfogták és Budára hurczolták. Mialatt a magyar
honvédség egymásután nyerte diadalait az 1849-iki tavaszi hadjáratban s

Windischgraetz, megszégyenítve, kénytelen volt elhagyni a fparancsnokságot,
Batthyányt Pozsonyba, majd Olmützbe és Laibachba vitték. A szábadság-

harcz katasztrófája után visszahozták Pestre, az Újépületbe. 1849. október

6-án reggel az épület mögött, azon a téren, melyre ma az uj országház és

az igazságügyi és földmüvelésügyi paloták tekintenek, mint a megdicsült
Batthyány Lajos védette és 1867-ben helyreállott alkotmány ers szimbóluma:
agyonltték. Kötélhalálra volt Ítélve, de hogy megmenekülhessen e gyalá-

zatos haláltól, sebet ejtett kis kézi trével a nyakán s e miatt a hadbíróság

kénytelen volt ítéletét megváltoztatni. Holttestét titokban, éjjel, átszállították

a sz.-ferenczrendiek belvárosi templomába, a hol felírás nélkül rejtették sír-

üregbe a derék barátok. Annál fényesebben, az egész ország részvétele

mellett kísérték ki a kerepesi-úti temetbe az alkotmány visszaállítása után.

Hamvai ott nyugszanak ma a nagyszer mauzóleum alatt, melyhez ezrével

vonul a nép halottak elestéjén; melyet megilletdés nélkül nem kereshet

fel sohasem a magyar ember. Batthyány kemléke egy gyászos korszakot

zár le s örökzöld bokraival hirdeti a feltámadást, melyért vérét ontotta

s melyet nemzete végre megért.
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Erddy István gróf (1812—1896), Erddy György grófnak és Aspre- ErdMy^isiván

mont Mária grófnnek, Rákóczy Júlia dédunokájának fia, aki röviddel ez-

eltt befejezett mozgalmas életpályával uj fényt adott a nagy sökkel
dicsekv Erddy-családnak. A szabadságharcz vitte elször a közpályára az

akkor még ifjú fnemest s ha egész életében nem is tett volna mást, mint-
hogy megmentette az osztrákok bosszújától Fels-Er városát, bizonyára
joggal kérhetne helyet Vasvármegye kiváló férfiai között. De az abszolút

korszak után az immár tetters férfi ismét részt kért a közéletben; tevé-

keny részt vett az országgylés tanácskozásaiban, segített létrehozni a ma-
gyar-horvát kiegyezést, majd mint Sárosvármegye fispánja, a delegáczió

tagja, munkálkodott a közjó érdekében A sima diplomata és gazdag fúr a

királyi udvarnak is kegyeltje volt : Felsége titkos tanácsosává, majd f-
lovászmesterévé nevezte ki. Utolsó éveit vörösvári kastélyába visszavonulva,

a tudományoknak szentelé ; a rengeteg családi levéltárat megnyitotta a tör-

ténettudósok eltt s maga is szenvedélyesen búvárkodott az értékes relikvák

között, rendezte a különféle, vagyont ér gyjteményeket s hasznossá tette

a tudománynak.

Erddy Sándor gróf, Vasvármegye örökös fispánja, Várasd város örö- Erd8d
T
Jjándor

kös kapitánya, az 1840—44-iki országgylésen, mint híres ellenzéki szónok
tnt ki. A reform-párthoz taitozott s Batthyány Lajos miniszterelnök, kinek
bens barátja volt, t szemelte ki az 1848-iki második, de meg nem ala-

kúit magyar minisztériumba külügyminiszternek. Nagy barátja volt a tudo-

mányoknak, tagja volt a magyar tud. akadémia igazgató-tanácsának, másod-
elnöke a képzmvészeti társulatnak, mel}' egyesület szervezésében kiváló

érdeme van. Tudományosságának híre eljutott Angliába, hol a földrajzi tár-

saság tagjává választatott, A tudomány és a közélet terén szerzett érdemei
elismeréséül valóságos bels titkos tanácsossá, majd flovászmesterré nevez-
tetett ki.

Szápáry Gcza gróf fudvarmester, valóságos bels titkos tanácsos, Szápáry Géza

Szápáry Antal fia, a szabadságharcz egyik dics alakja. Már a forradalom
kitörésekor a nemzeti ügy védelmére sietett és mint honvédtiszt hsiességé-
nek s bátorságának nem egyszer adta tanújelét, Különösen Budavár ostro-

mánál tnt ki, amiért vitézségi érmet nyert. A szabadságharcz leveretésével,

mint a többi hazafiak nagyrésze, is elfogatott s hosszabb ideig az aradi

várban volt elfogva. Innen családja közbenjárására kiszabadulván, külföldre

ment s csak 1861-ben, az alkotmányos korszak fellendültével látjuk viszont

a vármegye tanácstermében, hol az ugyanekkor megalakult honvéd segély-

egyesület elnökévé választották s a muraszombati kerület képviseljéül

küldte az országgylésre. A felels minisztérium megalakulásával Zalavár-

megye fispánja, 1873-ban fiumei kormányzó lett s kis id múlva bels titkos

tanácsossá neveztetett ki. E fontos állásban kifejtett tevékenységét e m
II. (..Fiume és a magyar-horvát tengerpart"') kötetében részletesen méltattuk.

Az uralkodói kegy több ízben kitüntette furaink ezen jelesét s Felsége

fudvarmesterévé tette, továbbá számos egyéb kitüntetéssel halmozta el.

Horváth Boldizsár, az alkotmány visszaállítása után alakúit második Horváth bowí-

magyar kormánynak igazságügyminisztere, Szombathely szülötte. Polgári

állású szülktl származott s a nemes idealizmustól áthatott demokrata
elveit megrizte aggkoráig, a miniszteri székben úgy, mint a magán-
életben, a hová az utóbbi években, szeme meggyöngülvén, visszavonult s

többé képviseli megbízatást sem vállalt. 1822. január 1-én született, de

tehetsége tolla által már zsenge ifjúságában megszólalt, Mint fiatal ügyvéd
a negyvenes évek elején czikkeket írt a pesti szabadelv lapokba s magára
vonta Deák Ferencz figyelmét, Tartalmasság, elvi meggyzdés, ékes forma,

komoly tudás jellemezte e czikkeket. Ugyanezek a kiváló tulajdonságok tet-

ték szónoklatait is jelessé és szülvárosa 1848-ban az els képviseleti or-

szággylésre képviseljéül választotta. Híven követte a magyar kormányt
Debreczenbe, majd vissza Pestre és Szegedre is. A szabadságharcz után t
is fogságra ítélte a hadbíróság, de 1850-ben már amnesztiát kapott. Haza-
térvén szülvárosába, ügyvédi irodát nyitott, de a mint a szabadabb áram-
lat megindult, is visszatért a közélet munkásai közé s 186-ben ismét kép-

viselül választották. A kiegyezés megkötésekor Andrássy Gyula gróf az

zsar.
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Szabó Mik-
lós.

llollán Ern.

igazságügyi tárcza vezetjévé híván meg, törekvését a hazai jogszolgáltatásnak
modern irányban való reí'ormálására fordította. Négy évig volt igazságügy-
miniszter s ezalatt számos törvényjavaslatot nyújtott be, melyekben elvéhez
híven törekvéseit megvalósítani akarta; noha sok eszméjét a túlságos kon-
zervatív felfogás miatt nem testesíthette meg s azok egy része csak késbb
valósult meg. választotta el a közigazgatást a bíráskodástól, szervezte a

törvényszékeket, reformálta a kúriát s a kir. táblát, a büntet gyakorlatban
a humánusabb felfogást érvényesítette: eltörölte a bilincset, a botozást, vér-

díjat. 1871-ben vált meg táiczájától. Pár évig zárgondnoka volt az Eszter-

házy berezegi javaknak, de 1878-ban ismét elvállalta a képviselséget, ámde
folyton párton kívül maradt. Legutóbb, mint temesvári képvisel, szem-
baja miatt elbúcsúzott az aktív politikai pályától, de emlékirataiban késbb
is gyönyörködni fog a közönség fenkölt gondolkozásában és a mindinkább
ritkuló, st kivesz szónoki formák szépségében.

Szabó Miklós, a m. kir. Curia
elnöke 1821. november 9-én született

Náraiban, földbirtokos nemes család-

ból. 1842-ben ügyvédi oklevelet nyer-
vén, Vasvármegyébe tért vissza, majd
1848-ban a király személye körüli

minisztériiunban fogalmazói rangot
viselt, de a minisztérium megsznté-
vel visszatért Szombathelyre. Az al-

kotmányos élet visszaállításával a

hétszemélyes tábla birájává nevezte-

tett ki, majd az 1867-ben megalakult
magyar minisztériumba Horváth Bol-
dizsár államtitkárául hívta meg. Ez
uj állásában tevékeny részt vett az

igazságügyi reform keresztülvitelében.

1871-ben az újjászervezett királyi

tábla elnökévé , majd csakhamar a

Curia másodelnökévé neveztetett ki

s egyszersmind a frendiház tagja

közé emelkedett. E téren szerzett ér-

demei elismeréséül az uralkodói kegy
1877-ben a Lipót-rend középkereszt-
jével, majd 1882-ben a bels titkos

tanácsosi méltósággal tüntette ki,

1888-ban pedig, Perczel Béla halálá-

val, a Curia elnöke lett. E legmaga-
sabb bírói polezon is bebizonyította

vezéri tehetségét és példás bírói jellemét. Mint államtitkárnak frésze volt

Horváth Boldizsár szervezési és kodifikáló munkáiban. Irodalmilag is m-
ködött, nagy, tudományos készültséggel és gyakorlati érzékkel megírt véle-

ményes indítványt nyújtva be a még teljesen meg nem oldott nehéz kérdés

felett : ..A szóbeliség elvén alapuló polgári perrendtartásban engedtessék-e

tér s mily mérvben és hatálylyal az elkészít iratoknak?" A király jubiláris

ünnepe alkalmából a Lipótrend nagykeresztjét kapta, a budapesti és ko-
lozsvári egyetemek pedig tiszteletbeli jogdoktorrá avatták fel.

Hollóin Ern Szombathelyen, 1824. jan. 13-án született. Mint ifjú,

hajlamait követve, 1839-ben a bécsi hadmérnökségi akadémiába lépett,

honnan csakhamar mint hadnagy került ki. A nemzeti hadsereg fel-

állítása alkalmával a szorongatott haza védelmére sietett; a csakhamar hí-

ressé vált veres sapkásokkal Szt.-Tamás ostrománál s a szerb lázadók elleni

csatákban több alkalommal vitézségének fényes tanújelét adta, mire Kossuth
Lajos, a honvédelmi bizottmány elnöke, elbb rnagygyá, utóbb Pétervárad

mszaki fnökévé nevezte ki. Exponált állásában Hollán Ernnek fontos szerep

jut a szabadságharca történetében. A magyar ügy iránt közömbös tisztikarral

szemben csak erélyes fellépésével s a várrség ragaszkodásával és lelkesedésé-

vel ért el fényes sikereket. Az akkoriban elhanyagolt várat csakhamar meger-

HOLLAN ERN.
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sítette, az osztrák csapatok ostrommveit mérnöki ismereteivel megsemmi-
sítette s mindvégig sikeresen ellenállott a támadásoknak. A világosi fegyver-
letétel után még két héten át daczolt a közülzárolók seregével, azonban,
miután a déli hadsereg is feloszlott, Kis Pál várparancsnokkal egyetértleg
szept. 7-én feladta a várat. A kapituláczió után Hullán Ern Szombathelyre
tért visszás a nyomasztó viszonyok közepette mennyiségtani tudományok-
kal foglalkozott. Itt irta meg elemz mértanát ; ezért utóbb az Akadémia
tagjává választotta, majd Lord Stanley, a késbbi hadügyminiszter vett

tié a mérnöki tudományokban oktatást. Az alkotmányos élet fellendültevei

1861-ben a kszegi kerület küldte az újonnan összehívott országgylésre.
Hollán Ern akkor a fvárosba jött, s a déli vasút dunántúli vonalainál f-
felügyeli állást foglalt el. Ekkor irta terjedelmes emlékiratát a magyaror-
szági vasúti hálózatról. 1865-ben ismét az országgylés tagjai közt találjuk.

A felels magyar minisztérium megalakulván, gróf Mikó Imre közlekedésügyi
miniszter mellé államtitkárnak ment
s az állami közutak továbbfejlesztése

a kamatbiztosítási rendszer alapján

kezdeményezett magánvasúti építke-

zések, a Törökországgal való vasúti

csatlakozás, fzdnek államtitkári m-
ködéséhez, Mikó Imre visszaléptével

is lemondott állásáról. 1870-ben hon-
védezredes, 1

^majd honvédelmi állam-
titkár lett s fleg az akkor alakult

honvédség fejlesztése körül fejtett ki

nagy buzgalmat. 1872-ben azonban
innen is visszalépett. 1875-ben soron

kívül vezérrnagy lett s a tényleges

állományba lépett, mint a székes-

fehérvári kerület parancsnoka, mire
1881-ben altábornagy lett, de 1886-ban
már nyugalomba vonult.

Batthyány-Strattma/nm Ödön her-

czeg, valóságos 1). t. tanácsos, cs. és

kir. kamarás, Milánóban született

1826-ban, ho! akkor atyja, herczeg
Batthyánv-Stiattmann Gusztáv, az

ott állomásozó egyik huszárezredben
szolgált. Mint ifjú, hosszabb ideig

lakott atyjának egyik vasmegyei bir-

tokán, Rohonczon, a hol különösen
emberbaráti érzelmeinél fogva min-
denki szerette a jótékony furat. Az 1848. évi pozsonyi országgylésen
élénk részt vett, késbb mint nemzetr szerepelt, a szabadságharcz befeje-

zése után pedig Angliába ment. Csak a 60-as években, midn a nemzet és

királya közt megtörtént az els közeledés, tért vissza hazájába s több éven

át ismét Rohonczon lakott. Atyjának, herczeg Batthyány-Strattmann Gusz-
távnak 1883. évben történt elhalálozása után átvette a gróf Batthyány Lajos

nádor alapította magyarországi, a herczeg Batthyány Károly tábornagy ala-

pította ausztriai és a gróf Strattmann-féle ausztriai hitbizományi javak bir-

toklását. A család székhelyét, a körmendi várkastélyt, melyben nagyérték
történelmi fegyvertár van elhelyezve, teljesen renováltatta. Nagy szeretettel

viseltetik mindig a család székhelye, Körmend városa iránt, amely fellendü-

lését nagyrészl a nemes fúr gondoskodásának és bkezségének köszönheti.

1884-ben valóságos bels titkos tanácsos lett s több külföldi rendjel tulaj-

donosa.

Ennis.il Kelemen. Közéletünknek ismert kiváló és puritán alakja, aki

Yasvánnegve él nagy fiai sorában tehetsége, munkássága, országos érde-

meinél fogva az elsk közötl foglal helyet, Születe11 Óladon, 1832-ben. A
katonai pályára szánták szülei s a kiváló tehetség itju a hadmérnöki isko-

lákai fényes sikerrel elvégezvén, alig 24 éves korában már huszárfhad-

.Magyarország Vármegyei t-> Vámsai: Vusvarmegye. '"

ERNUSZT KELEMEN.

Batthyány-
Strattmann

Ödön.

Ernuszt Kolc-
mcn.
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nagygyá lesz. De atyja halála véget vet, katonai pályájának s 1857-ben birtokára

tér, gazdaságának szentelve idejét. Ám a vármegye székvárosában lüktet,
mozgalmas élet belevonja t is a nyilvános szereplésbe s a vármegyei élet-

ben mihamar vezérszerepre emelkedik. A zöld asztal mellett fölismerik

kiváló tehetségeit, tudását, széles látókörét, szónoki talentumát s egyenes
karakterét. A kiegyezés után két évvel az országgylés tagjai között találjuk

Ernuszt Kelement. 1871-ben foglalja el Vasvármegye fispáni székét s szá-

mos, közhasznú intézmény dicséri hivatalos tevékenységének áldott ered-

ményét, közöttük nemes, humánus lelkületéhek ragyogó monumentuma, a

vármegye árvaháza, mely az inicziativájára keletkezett s melynek mkö-
dését nem sznik meg ma is szeretettel, félt gonddal figyelemmel kísérni.

Fispáni állásáról a fúzió miatt 1875-ben lemond, 187(5-ban újra tagja a

BATTHYÁNY-STRATTMANN ÖDÖN HERCZEü.

szabadelv pártnak, melybl azonban a boszniai okkupáezió miatt kilép s

azután a nemzeti párt soraiban foglalt helyet. Utoljára 1892-ben Szombat-
hely városának egyhangú bizalma küldte a parlamentbe, hol mint a nem-
zeti párt alelnöke, a fontos kérdésekben mindig fölemelte szavát, 1867-ben
frendiházi taggá neveztetett ki. Mint szónok is kiváló. Lassan, szakadozol!
mondatokban kezd beszédeibe, majd mindjobban fölmelegül, hangja tisztán,

messzeliallhatóan cseng, gondolatai gyorsan, szinte rohamosan tolulnak aja-

kára, érvei gazdagon folynak, ám tárgyát biztosan kezeli s nemes entuziaz-
niussal, a meggyzdés, a lelkesedés érzésétl oekipirultan fejezi be, hatás-

sal, meggyz elokveneziával eladott beszédét.

szdi Kálmán. Szül Kálmán v. b. t. tanácsos, országgylési képvisel, Gasztonyban
született, 1843 június 8-án. Gimnáziumi tanulmányai! Sopronban és Szom-
bathelyen végezte, mely után a budapesti egyetemen a jogot hallgatta és

1866-ban a jogtudományok doktorává avattatott. Az alkotmányos éle! kez-

detén a szent-gotthárdi járás szolgabirájává, majd a kerület országgylési
képviseljévé választatotl és így az 1865/68-ki országgylésnek tagja volt,

Az országgylésen nemsokára, feltnt az ifjú képvisel s a képviselház
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csakhamar jegyzjévé s a központi bizottság eladójává választotta meg,
rövid idvel azután pedig az állandó pénzügyi bizottság és az országos honul
bizottság eladói tisztét is ráruházták. Nagy budget-beszédei már akkor fel-

tntek. Mint képvisel sokat volt Deák Ferencz társaságában s a haza bölcse
minden év nyarán rátóti kastélyában idzött. Deák Ferencz politikájának,
tanainak és nagy szellemének nálánál nagyobb bámulója, követje és, mond-
hatni, hívebb interpretátora nincs is. 1870-tl fogva többször kimutatott
meg miniszteri tárczával, mig végre 187f>-ben a pénzügyminiszteri tárczát
elfogadta. Ez állásában a magyar rente megteremtésével helyreállította az or-
szág hitelét, létesítette a pénzügyi és gazdasági kiegyezést Ausztriával s a
közös osztrák-magyar bankot és megvetette az államháztartás rendezésének
alapjait. Minisztersége alatt a közadók kezeié sere, az általános jövedelmi
pótadókra és a pénzügyi szakma minden ágazatára vonatkozó számos
pénzügyi törvény jelent meg. Közel négy évi miniszterkedés után kilépett
a kormányból. 1880. febr. 24-én mondta nagy-
szabású budget-beszédét, melyben elítélte a
kormány pénzügyi politikáját. Pénzügyi te-

hetségeit ekkor a közgazdaság terén érvénye-
sítette: a Magyar jelzálog-hitelbank újjáala-

kításakor, 1881-ben , annak elnöki székébe
hivatott meg s a Magyarországon addig hazai
pénzintézet által nem gyakorolt kommunális
hitelüzletet teremtette meg. Az 1892—96.

évi országgylésen a pénzügyi bizottság el-

nöke volt, majd 1896-ban a delegáczióban s

az interparlamentáris konferenczián elnökölt.

A Dunántúli közmveldési egyletnek alapí-

tása óta elnöke s elnöke az 1892. évi XXÍI. t.-cz.

értelmében kiküldött valuta- ellenrz országos
bizottságnak is; elnöki tisztet viselt továbbá
az ország ezredéves fennállásának megün-
neplését elkészít bizottságban és az országos
kvóta-bizottságban, melynek elhatározása i ra

dönt befolyást gyakorolt. Az uralkodói kegy
már korábban a bels titkos tanácsosi mél-
tósággal, 1893. október 7-én a Lipót-rend széll ignácz.

nagykeresztjével tüntette ki; a Magyar jel-

zálog-hitelbank életnagyságú arczképét festtette meg az igazgatósági terem
számára. Ezen kitüntetésekhez Szombathely városa díszpolgári oklevele
járult s Szombathely egyik utczáj át, Szent-Gotthárd pedig fterét róla nevezte
el, Ez utóbbi határszéli városka a legutóbbi években elért páratlan fejldését
fképen Széli Kálmánnak köszönheti. Az közbenjárására a kormány gim-
náziumot állított fel, majd dohánygyárat épített ott. 1868-tól fogva szaka-
datlanul tagja a képviselháznak. 1868—81-ig Szent-Gotthárdot képviselte,
t ssi-tl 1884-ig Pozsony sz. kir. városát, 1884— 1892-ig a kszegi kerületet

és 1892-tl ismét a szent-gotthárdi kerületet képviseli, a hol közpályáját
megkezdte és a mely kerület nagy lelkesedéssel, egyhangúlag kiáltotta ki

képviseljének.

Radó Kálmán nemcsak Yasvármegyében, de a közélet terén is a lég- Radó Káimáu.

ismertebb, legtevékenyebb s így a legnépszerbb férfiak egyike. srégi, már
els királyaink idejében szerepet viv családnak a sarja; 1844. november
17-én Répczelakon született. Rajcsányi János, a nagy tudományú, lángszív
evangélikus pap, a hs 48-as honvéd csöpögtette a haza, a vallás, a tudo-
mányok szeretetét a serdül ifjú szívébe. Alig 23 éves korában a sárvári

járás szolgab irájává választják meg, 1869-ben pedig már a sárvári kerület

országgylési képviselje. A parlamentben a Deák-párl soraiban foglal helyet

s képviseli lisztének lelkiismeretes munkássáuual való ellátása, tehetsége

csakhamar ismertté teszik nevét. 1881-ben a Rábaszabályozás nagy mun-
kálatainak élére állítja kormánybiztosi minségben a kormány bizalma.

Gyr városának Legszebb terét, a tündéri Radó-ligetel díszít kmonu-
inentiim, ott, a megrendszabályozott, csöndesen hömpölyg Rábának a part-

79*
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jain, ékesszóló jele a nagy munkának, vasakaratnak. Vasvármegye fispáni
székét 1882-ben foglalta el. Erélyes és a mellett humánus kormányzása a

vármegyét a fejldés magas fokára juttatta; mintavármegyeként kezdik

emlegetni s méltán, mert az si székház falai között a magyar állameszme
lelkes kis csapatja igyekszik megfelelni a modern közigazgatás kívánalmainak,
az ezredéves institúczió keretében önzetlen munkássággal megvalósítani a

gyors, humánus, igazságos közigazgatásnak modern ideálját, Számos kiváló

alkotás hirdeti a fispán mködésének eredményét. Az ország egyik legels,

legvirágzóbb egyesülete, a Vasmegyei gazdasági egyesület az tevékenysége
folytán jön létre; vasutak, közmveldési intézetek hirdetik fispáni kor-

mányzásának sikereit. Ebbeli tisztét 1894. augusztus 15-ig viseli. Számos
kitüntetésen s a közélet emberét érhet legszebb elismerésen, kortársai sze-

SZÉLL KALMAN.

retetén, bizalmán kivül érdemcinek koszorújaként, a valóságos bels titkos

tanácsosi méltósággal tünteti t ki a király kegye, miután már elébb lett

cs. kir. kamarás. 1896-ban a fels-eri kerület tiszteli meg egyhangú bizal-

mával, közben az egyházkerületi felügyel díszes méltóságába emeli protes-

táns hitsorsosainak bizalma, szeretete.
Featetich Andor Festetich Andor gróf, a Festetieh -grófok déghi ágából, (született 1843-ban)

a mezgazdasági politika terén tnt ki s mint a fels-erí kerület ország-

gylési képviselje, a mezgazdasági törvények eladója volt, majd 1884-ben

fölmívelésügyi miniszter lett s mint ilyen, csakhamar erélyes kézzel látott

hozzá az agrikultúr-ügyek reformjához. Az miniszterségéhez fzdik a

Rábaszabályozás nagy munkájának befejezése és több fontos mezgazdasági
törvény. A kabinet-válsággal azonban csakhamar otthagyta, a miniszteri tár-

ezát és azóta ismét a képviselház szorgalmas tagja, aki minden földmíve-
lésügyi kérdésben alapos tanácsaival támogatja a törvényhozást.

Szóm ignácz. Széli Ignácz, belügyi államtitkár; születeti 1845-ben Gasztonyban, régi

nemesi családból. Atyja. Széli József, 1848-iki képvisel s kormánybiztos,
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majd Vasvármegye fispánja volt. Egyetemi tanulmányainak befejeztével

1869-ben Vasvármegye szolgálatába állott, mint tiszteletbeli aljegyz

;

1870-ben a vépi, 1871-ben a szombathelyi járás fszolgabírójává, 1877-ben al-

ispánná választatott. Széleskör ismeretei folytán rövid id múlva, 1883-ban,

a belügyminisztériumba osztálytanácsosnak hívatott meg s 1889-ben osztály-

fnök és miniszteri tanácsos, majd 1895-ben államtitkár lett. Az uj hivatal-

ban különösen az egyházpolitikai

reformok életbeléptetése körül fej-

tett ki nagy tevékenységet s je-

lenleg is a közigazgatási reform-

munkálatok terén mködik.
Reiszig Ede elkel nemesi

családból született, 1848. június

5-én, Kámonban. Atyja Reiszig

Alajos , tekintélyes földbirtokos,

1848-ban a fels-eri kerület orsz.

képviselje és a szabadságharcz
egyik kormánybiztosa volt; ma-
gas mveltség, elkel gondol-

kozású férfin, kinek szigorú és

férfias elvei ma is tradiczióként

riztetnek a Reiszig-családban. A
jogi pályára lépett s G-ráezban,

Budapesten és Hei délbergben ta-

milt, majd hosszabb tanulmány-
utat tett Francziaországban,

Angliában, Svájczban és Német-
országban. A nyugati kulturálla-

mok közigazgatási, jogi, közleke-

dési és gazdasági intézményeinek
beható és odaadó tanulmányozá-
sának köszönheti azt az az euró-

pai látókört, mely az ország els
közigazgatási szakeri között biz-

tosít számára helyet. Vasvár-
megye közönsége a nagy remé-
nyekre jogosító ifjút 1871-ben a vármegye els aljegyzjévé, 1875-ben tisz-

teletbeli fjegyzjévé, majd vármegyei fjegyzvé választotta meg. K széles

hatáskör állásban már vezérl befolyást gyakorolt a vármegye közigazga-
tására s befolyt mindazon alaptev intézmények létesítésére, melyek a vár-

megye adminisztrácziójának országszerte méltányolt hírnevét megszerezték.
1883-ban helyettes alispánná, ugyanez év végén pedig egyhangúlag alis-

pánná választotta meg a törvényhatóság s ez állását 1889. végéig töltötte

be, megteremtve azt az adminisztrácziót, melyre büszke az egész vármegye.
A fontos statútumok egész sorozatát inicziálta, melyeknek sorából kiváltkép

kiemelend a magyarnyelvi szabályrendelet. Alispánságának annyi mara-
dandó alkotásai közül csak a vármegyei laktanya létesítését emeljük ki,

melynek megalkotásáért adományozta neki felsége a Ill-ad osztályú vas-
korona-rendet. A szerb király már elbb tüntette ki a Takova-renddel, mely-
hez késbb a csillagot is adományozta, Szombathely városa pedig egy-
hangú lelkesedéssel választotta meg díszpolgárává. 1891-ben O felsége Bé-
késvármegye fispánjává, majd ugyanazon vármegye kivételes hatalmú kor-

mánybiztosává nevezte ki, 1892-ben pedig a kereskedelmi minisztériumba
államtitkárnak hivták meg, miután kitn képességei és ismeretei magukra
vonták Baross és Lukács miniszterek figyelmét, kivált az útügyi törvényt

tárgyaló ankét tanácskozásai alatt. 1892-ben országgylési képviselvé is

megválasztatván, helyet foglalt a parlamentben, hol a kereskedelmi tárcza

szakkérdéseiben ismételve felszóllalt, 1895-ben pedig Vasvármegye fispáni
széke megüresedvén, a kormány az egész vármegye óhajtását teljesítette, ami-
dn t ajánlotta a koronának ez állásra. Fispáni székében közmegelége-
désre végzi fontos állásának teendit, méltán kiérdemelve a vármegye kö-

RADÓ KÁLMÁN.

Reiszig Ede.
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Ratthyány Ln-
jos sr.if.

Károlyi Antal.

zönségének szeretetét, a kormány
bizalmát s a korona elismerését

Batthyány Lajos gróf, a volt

fiumei kormányzó, fiatal kora mel-
lett is már nyomot hagyó munkás-
ságot fejtett ki a közigazgatás te-

rén, fleg pedig fiumei és magyar-
horvát tengerparti kormányzói tiszt-

ségében. 1860-ban, Egyeden szü-

letett; fia gróf Batthyány Gézá-
nak és Batthyány Emmának.
Miután Budapesten, majd Berlin-

ben és Parisban végezte jogi ta-

nulmányait, kezdetben a diplomá-
cziai pályára készült s 1882-ben már
megkapta attasévá való kinevezé-
sét is ; de meg sem kezdte pályá-

ját. Ugyanis ebben az évben nül
vévén gr. Andrássy Gyula egyet-

len leányát, Ilonát, Ikervárra vo-

nult vissza, Két évig folytatta

gyönyör uradalmának kezelését,

midn Felsége bizalma Khuen-
Héderváry grófnak horvát bánná
történt kinevezése után Gyr vár-

megye és Gyr város élére állí-

totta. Mint fispán, nem tekintette

díszes állását nobile officiumnak,

hanem erélyes kézzel látott hozzá
a Gyr városában fölmerült hanyag-
ságok és visszaélések kiirtásához,

ami hamar sikerült is neki. Erélye,

tapintatos viselkedése, buzgalma
annyira magára vonta a kormány
figyelmét, hogy gr. Zichy Ágost
lemondásakor 1892-ben t szemelte
ki fiumei kormányzóvá. Az kor-
mányzatát uj ipartelepek alaku-

lása, a kiköt megnagyobbítása
teszik nevezetessé, mködését pe-

dig a fiumeiek eltt kedves emlékvé az az ügyes és tapintatos bánás-
mód, melylyel a bonyolult kérdéseket is mindig közmegelégedésre tudta

megoldani, alatta épült az uj kormányzói palota, melybe azonban nem
költözhetett már be, mert 1896. szén lemondott (1. e m II. Fiume és

a magyar-horvát tengerpart kötetét) s ugyanakkor elfogadta Gyr váro-

sának képviseli megbízatását, A Magyarországon páratlanul álló vasvárme-
gyei elektromos m létrehozásában is frésze volt s ez az alkotás is mara-
dandó értékkel gyarapítja neve jelentségét,

Dr. Károlyi Antal, kir. tanácsos, Vasvármegye alispánja, született 1843.

jul. 17-én, Magyar-Gencsen. A jogi pályát választotta életczéljául s 1869-ben

köz- és váltóügyvéd lett, de csakhamar a közigazgatási pályára lépett s a

vármegye t. aljegyzjévé választotta. Gyorsan emelkedett s az 1871-iki

általános tisztujításkor már tiszti fügyészszé választották meg, de kiváló

közigazgatási ismeretei következtében 1884-ben fjegyz lett s 1891-ben

már a vármegye alispáni székében látjuk. Mint alispán 1893-ban kir. ta-

nácsos és a porosz koronarend lovagja lett. A közigazgatás terén egyike

a legkiválóbb tekintélyeknek. A vármegye ügyeit ritka pártatlansággal és

ügyes körültekintéssel vezeti. Nagy része van az árvaház megalapításában
s a vasmegyei színház és a Berzsenyi-szobor az buzgó és lelkes igyek-

vésének köszöni létét. Élénk részt vett a honvéd-segélyz egylet és a

tzoltó-szövetség létesítésében és mint: a magyar nyelvterjeszt bizottság el-

REISZIG EDE.
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MARKOS JÓZSEF.

nöke, hazafias buzgósággal ós ál-

dozatkészséggel terjeszti a magyar
nyelvet, minden rendelkezésére álló

eszközzel, e számos idegen ajkú
népfaj által lakott vármegyében.
Lelkes pártolója és elmozdítója
Károlyi Antal mindazon intézmé-
nyeknek, a melyek a vármegye
közgazdasági haladását czélozzák.

így nagy része van a szombathely-
rumi vasút, az els vasmegyei
ezukorgyár, az elektromos mvek
létrejöttében. Mint a vármegye els
lisztviselje, egyszersmind a tiszt-

viseli karnak legszorgalmasabb és

legbuzgóbb tagja, akinek munka-
képessége és munkakedve mintául
szolgál a vármegye tisztikarának.

Márkus József, a csupa te-

hetségekbl álló Márkus-családnak
legidsebb tagja, a kirl mint Íróról,

már az irodalmat ismertet rész-

ben szóltunk, szinte tüneményes emelkedés pályájával, Vasvármegye leg-

nevezetesebb szülöttei között foglalhat helyet. Mint íróra is fényes pálya,

várt volna rá, de a mikor kezdte á tollat forgatni, még nagyon fejletlenek

voltak a hirlapirói viszonyok nálunk, úgy, hogy akkor valóban alig akadt
tehetség, a ki egészen neki merte volna magát szentelni a hirlapírásnak.

Márkus József is a fvároshoz állott be tisztviselnek 1875-ben, 23 éves

korában. A mily sebes ütemben Budapest emelkedett nagyvárossá, oly gyors
léptekkel baladl elre Márkus József. A hirlapírásban gyakorlott tolla szár-

nyakat adott neki emelkedésében; tanácsjegyzbl csakhamar fjegyzvé
választották, s a forrongásban lev fváros számtalan emlékirata, fölter-

jesztése, üdvözlete, próbára tették hívatottságát, mely oly fényesen vált be,

hogy a közvélemény aranytollú fjegyznek nevezte el. Mködése szorosan

összefügg Budapest fejldésének els, tehát legmozgalmasabb korszakával,

midn a törvényileg egybeillesztett, de külsleg és bels szervezetében is még
kezdetleges és kisszer, e mellett még
nagyrészt németvárosnak modern euró-

pai értelemben vett nagyvárossá, egy-
séges és magyar fvárossá kellett átol-

vasztatnia, Azoknak a férfiaknak, a kik
ezt a nagy mvet véghezvitték, Márkus
József buzgó munkatársuk volt. Már f-
jegyz korában pendítette meg azokat
a reformterveket, melyeknek az volt a

ezéljuk, hogy a fváros igazgatását meg-
szabadítva a nehézkességektl és ósdi

intézményektl, ekképen a város gyors
lendület fejldését még sikeresebbé

tegyék. A közönség, mely ismerte te-

remt erejét és szorgalmát, erélyét, mely
a nagyobb' szabású . reformok keresztül-

vitelére elengedhetetlen, nagy rokon-
szenvvel fogadta minden lépését. Nagy
megelégedéssel látta t 1894-ben az al-

polgármesteri állások egyikében s a, mi-
dn 1897. nyarán Kammermayer Károly
polgármester meghalt, az érdemes férfiú

utódjául a közvélemény túlnyomó része

t óhajtotta s t is választották meg.
Mint polgármesternek nem volt idejeSAXLEHNER ANDRÁS.
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Saxlehuer
András.

megvalósítani terveit, mert a Kammermayert haraar kvet Ráth Károly
elhunytával, a király t jelölte els helyen a székes-fváros fpolgármesteréül,
mely díszes méltóságra a közgylés egyhangúlag meg is választotta.

Saxlehner András, a közgazdaság, különösen az ipar terén szerzet 1

érdemeivel tette nevét országos hírvé s a magyar ipar fellendítésével,

egy világhír kereskedelmi ház megalapításával érdemelte ki, hogy több,

mint félszázados szakadatlan munkásságának jutalmául neve szülvármegye
kiváló férfiainak sorában említtessék. Született Kszegen 1815. február 19-én,

régi, már a XVI. században meghonosult családból. Atyja a kszegi posz-
tószöv-testületnek egyik tekintélyes tagja volt és fiát is e szakmában ne-
velte fel, ki miután Sopronban, Bécsben és Budapesten a kell szakértelmet
elsajátította, Kszegen telepedett le, hol atyja üzletét tovább vezette. Amikor
Kossuth Lajos és Széchenyi István kezdeményezésére a honi ipart pártoló

egylet megalakult, Saxlehner András Kossuth Lajostól azt a megbízatást
nyerte, hogy egy tisztán hazai posztó terjesztését czélzó üzletet alapítson. E
megbízatásnak Saxlehner meg is felelt ; az üzlet hazafias vezetése alatt fel-

virágzott és még máig is fennáll. Ue csakhamar alkalma nyílt kereske-

delmi genie-jét más irányban érvényesíteni. 1862-ben egy véletlen követ-
keztében tudomására jutott, hogy Buda mellett egy réten keser vízforrás

fakad. Vegyelemeztette a vizet és miután annak kitn gyógyerejérl meg-
gyzdött, megszerezte a területet és hozzáfogott e víz értékesítéséhez. A
szerény viszonyok közt megkezdett vállalat, mely a ..Hunyady János"-ke-
serüvizforrással indult meg, ma már a világ legnagyobb e nem telepe és a

forrás vizét az egész földön ismerik. Saxlehner András nevét világhírvé
tette, itthon pedig egy nagy, ma már hatalmas kereskedelmi ágnak vetette

meg az alapját. A kiterjedt keresked-ház, amelynek élén állott, ma öz-

vegye, szül. Pelikán Emília vezetése alatt áll, ki azt fiai közremködésével,
a megboldogult által gyakorolt szellemben folytatja. A vasszorgalmú embert,
félszázados munkásságának jutalmául, a királyi kegy is kitntette, Fel-

sége a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozván neki, szül-
városában pedig jótékony adományaival tette nevét emlékezetessé.

SZOMBATHELY VAROS CZIMERES PECSÉTJE.



VASMEGYEI NÓTA.
A vasmegyei nóta dallama a hires Martmovits nóta melódiájára megy,

mely a magyar vértanú, Martinovits Ignácz halála után, 1796-ban ke-

letkezett.

Késbb a 20-as években az e dalból készült vasmegyei nóta dallamára

tanította Fitos Károly és a többi magyar tánczmester az akkori fiatalságot

a ..Magyar lassú"-ra.

A vasmegyei nóta dallama, melyet a „Magyarország Vármegyéi és Vá-

rosai" számára Káídy Gyula írt át zongorára, a következ:
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A VASMEdYEI NÓTA VERSE.

Els rész „Szemembl köny-patak csereg

Emlékedre édes hazám
;

Bár tatár-rab szíjját fzd rám.

Szivem csak érted dobog1
.

]\f<íf!fl(lik rész Bár még- egyszer láthatnám,

Kékl bérezed, kedves hazám,

Vígan hunynám be szememet,

Majd ha egy hant eltemet.

Figura De ime nem szólhatok.

Rideg áldást bocsátok

Feléd, hazáin, bús szivembl ;

( !sak köny pereg szemembl.
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Balogh Ádám (béri) 224,

226, 227, 228, 229, 230.

Balogh-család (bedi) 26, 560.

Balogh-család (béri) 560.

Balogh-család (csempész-
házai) 560.

Balogh-család (baloghfalvi)
560.

Balogh-család (mankóbükki)
560.

Balogh Gyula 271, 347.

Balogh János 338.

Balogh László (1741) 232.

Balozsa-Megyes 19.

Baltavár 9, 21, 369, 371, 376,

447, 448, 482.

Baltaván uradalom 419.

Bandérium (1791) 235.

Bandérium (1867) 245.

Bandérium (1896) 248.

Barabás < lyörgv 351.

Baranyai Pál 289.

Baranyavármegve 196.

Barátfalva 22.

Barátmajor 22.

Barkócz 1, 22, 469, 548.

Barkóczy Ferencz gr. 219.

Baross Gábor 248.

Barthodeiszky-család 560.

Barthodeiszky Imre 247.

Battyánd 22, 469. 649.

Battj^ánfalva 22.

Batthyány-család 16, 19, 30,

37, 44, 45, 60, 75, 76, 82,

86, 108, 191, 218, 252, 301,

306, 355, 398, 551, 553, 558,

560, 561.

Batthyánv Alajos gróf 346.

Batthyánv Ádám 25, 76, 82,

90, 91, 206, 219, 220, 221,

307, 556.
,

Batthyány Ádám gr. fispán
233, 255 582.

Batthyány Ádám gróf 52, (31.

Batthyány Boldizsár 190, 328,

554, 579.

Batthyány Borbála 556.

Batthyány Erzsébet 132.

Batthyány Ferencz (I.) 76,

90, 191, 192, 196, 199, 200,

202, 203, 204, 551, 580.

Batthyány Ferencz (II.) 208,

210, 217, 397, 399.

Batthyány Ferencz gróf 33,

409.

Batthyány Ferencz gróf, f-
lovászmester 60.

Batthvány Fülöp fispán 238,
239°, 256, 357.

Batthyány Fülöp herczeg
23,24,56,61,66,74,77, 102.

Batthyány Gusztáv gróf 25,

56, 91.

Batthyány Ignácz gr. 344.

Batthyánv Imre gróf 233.

Batthyánv Iván gróf 27, 29,
108' 420.

BatthványJózsef gr. herczeg-
primás 90, 233, 234. 346.

Batthyány József gr. fispán
318.

Batthyány József gróf 37.

Batthyány Károly gr. tábor-

nok 582.

Batthyány Károly gróf 22.

Batthyány Károlv horvát bán
90.

Batthyány Károlv hg. 232,

233 419.

Batthyány Kázmér gr. 409.

Batthiánv Kristóf 76, 206, 218,

219, 220, 379.

Batthyány Lajos hg. fispán
235, 236, 257.

Batthyány Lajos gróf m. mi-

niszterelnök 30, 108, 240,

251, 242, 583, 584, 585.

Batthyány Lajos gróf nádor
90, 255, 558, 583.

Batthyány Lajos gróf kor-
mányzó íí- 592.

Batthyány Lajosné (gr. Zichy
Antónia) 241.

Batthyány Miklós gr. 406.

Batthyány Miksa gr. 22, 39.

Batthyány Miksa gr. fispán
257.

Batthyány-misekönyv 328.

Batthyány Orbán 192,306.
Batthyány Ödön herczeg 22.

Batthyány Pál gr. (1660) 206.

Batthyány Pál gr. püspök83.
Batthyánv-Strattman Ödön

hg. 69, 106, 419, 587.

Batthyány-Strattman család
61.

Batthyány Vincze gr. 346.

Batthyány Zsigmond (XVIII.
sz.j 82, 398.

Batthvánv Zsigmond gróf 37,

73/116.
Batu kán 177.

Bazalthegyek 482, 483.

Báchy Mátyás 188.

Bábaképz intézet Szombat-
helyen 405.

Bátsmegyei -család 560.

Bátsmegyei Ferencz 97, 218.

Bátsmegvei Imre 248.

Bándorál 384, 481.

Bánffy Kristóf 201.

Bánffy Miklós, fels-lvndvai
301.

Bánya (Szalónaki) 20, 22, 437.

Bányai antimonmvek 437,

438, 439, 440.

Bánya (Steino-raben) 7, 22.

Bánvák 14, 24, 27, 32, 64, 65,

92, 99. 437—441.
Bárdos 22.

Bárdossy-család 22, 560.

Bárdossy Ferencz (1741) 232.

Bárdossy István 271.

Báthory Erzsébet (Nádas-
dyné) 94.

Báshi 198.

Beauharnais Eugén 237.

Beél Fidél 343.

Beicz 22, 156.

Bejczy Sándor 92.

Beké Lajos 278.

Beleznay János 223.

Belgium 99.

Belicza Jónás 50.

Benczések 53, 54, 73, 80, 149,

286—295, 296 324.

Benczéstemplom Kszegen
149, 150.

Benedek 23.

Benk-család 561.

Benk Henrik 358.

Benk kurucz vezér 224, 228.

Be 251.

Bedy Gábor 358.

Bercsényi Miklós 225.

Berger és Geist gzmalma
457.

Berke József 246.

Berkeháza 23.

Bernáth-család 561.

Bertha Antal 240.

Hl*
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Bertalanffy Imre 331.

Bertalanffy József 331.

Bertha-család 561.

Bertha György 86.

Berthóty Zsigmond 226.

Berzsenyi-család 51, 73, 561.

Berzsenyi Dániel 32,51, 333,

334, 335.

Berzsenyi Jen 51, 470.

Besenyk 138.

Bessenyei György 313.

Betha János 283, 402.

Bethlen Gábor 90, 119, 145,

201, 202.

Bevthe András 330, 349, 402,

497.

Bevthe István 301, 302, 306,

349, 497.

Bezerédj-család 550, 561.

Bezerédj Adorján 92.

Bezerédj Adorján gzmalma
457.

Bezerédj Adorján téglagyára
456.

Bezerédj Amália 336.

Bezerédj Dénes 101.

Bezerédj György 236.

Bezerédj Imre 120, 224, 226,

227, 228. 229, 331, 582.

Bezerédj Imréné 228.

Bezerédj István 49, 107, 270.

Bezerédj János 221.

Bezerédj László (1704) 221.

Bezerédj László 241, 244, 245,

246, 351.

Bezerédj Péter 236.

Bezerédj Sándor 221.

Bécs 188, 190, 192, 211, 219,

235, 236, 237, 303, 445, 446.

Bécsi béke 201.

Bécsújhely 75, 181, 190, 225,

237, 476.

Békafalu 23.

Bókató 23.

Bókássy-család 50, 561.

Békássy Gyula 247.

Békássy Imre 240, 241, 242,

244.

Békássy István 72, 236, 417.

I. Béla 176.

II. Béla 53.

III. Béla 75, 177, 281,282.
IV. Béla király 25, 33, 109,

110, 138, 177.179,183,546.
Bélavár 192.

Biácsy Lajos 274.

Bíró István 271.

Birószék 23.

Birtokmegoszlás 413.

Bitnicz Lajos 324, 341.

Bisitzky Ödön 470.

Boba 23, 369.

Bocskay István 28, 43, 68,

197, 198.

Boda-család 561.

Boda József 236, 246.

Bodóhegy 8, 23.

Bod ó-patak 8.

Bogát 23, 24, 546, 551.

Bogáty-család 551.

Bogáti gazdaság 420.

Bog'dán-féle gyárRohonczon
91,458.

Bogrády János 145.

Bojok 160, 161.

Bokrács 24.

Boldogasszonyfa 23, 369, 373.

Bonfln 118.

IX. Bonifácz pápa 282.

Bonyhády Gyula 244.

Borbás Vincze 352.

Borbély Gáspár 230.

Borgáta 24.

Borháza 24.

Borhegy 24.

Borhida 24.

Boris falva 23.

Bornemissza-család 552.

Bornemissza Orsolya 254.

Boronkay József 236.

Borosgödör 24.

Boros-család 561, 562.

Boross Károly 271.

Borostyán 11, 24.

Borostyánk 24, 25, 81, 179,

180, 181, 185, 191, 192, 205,

221, 224, 225, 228, 250, 315,

441, 447, 469, 477, 533, 537,
54K, 551.

Borostyánki gazdaság 420.

Borsics Béla 18, 19.

Borzó-patak 7.

Borzsivoj cseh herceg 177.

Bossányi József 274.

Bosznia 189, 384.

Bottka-család 554, 562.

Bottka Ádám 229.

Bozzai 26.

Bozzay-család 22.

Bozzay Gáspár 271.

Bozsok 26, 385, 502.

Bd 26.

Bögöt 26.

Bögöte 26, 371.

Bögötei gazdaság 420.

Böle András 299.

Braslav 174.

Brassó 329.

Bregetio 445.

Brehm János 235.

Brennus 160.

Breuner János téglagyára 456.

Breuner József 460.

Breuner Tóbiás 274.

Briccius Péter 306.

Bronzkor 157, 158-160.
Bruck 447
Bruck (a Mura mellett) 237.

Bucsu 7, 29, 376, 447.

Brünn 235.

Buda 192, 196, 217, 220, 242,

447.

Budapest 508.

Bucher vezérrnagy 212.

Bucklichte Welt 7," 379.

Bucsay-család 551.

Buglócz 4, 27, 440, 480.

Burád 544.

Burgóhegy 27.

Buzahely 27.

Buzád-Hahold-nemzetség
175, 544, 546, 548.

Buzáth Ferencz 248.

Bükkösd 27.

Bükkösök 546.

Büky-család 552.

Büdincz 27.

Byllei-család 551.

Byxy-család 552.

Carvajol biboros 188.

Carnuntum 445.

Celeia 445.

Czák 28, 546.

Czedera Gyula 274.

Czementgyárak 554.

Czégérhegy 3.

Czéhek 450, 451, 453.

Chasteler tábornok 237.

Chateauneuf 210.

Chemetey-család 70, 554, 562.

Chepan 84.

Chernel-család 105.

Chernél Ambrus 196, 197.

Chernél Antal 105, 248, 417.

Chernél Elek 245.

Chernél Ferdinánd 261.

Chernél Gusztáv 314.

Chernél György (1797.) 236.

Chernél György 105, 248, 249.

Chernél István 201, 350.

Chernél Kálmán 346, 485.

Chlorit pala 477.

Choron-család 553.

Choron András, devecscri
196.

Choui-család 72.

Cibalis 446.

Choui Márton 72.

Czifrák János ifj. 218.

Czike Ferencz 278.

Cilley Ulrik 118, 187, 188.

l 'imbriana 446.

Czinczendorí Fülöp 61.

Czindery László 257.

Czinke Ferencz 324.

Czipott Zoltán 471.

Cziráky-család 50, 558, 562.

Cziráky Antal gróf 257.

Cziráky Béla gr. 51.

Cziráky János gróf 26.

Cziráky József 201.

Cziráky László 224, 225.

Czisztercziek 282. 283. 284,

285, 286, 296.

Clusius Károly 349, 497.

Czobor Ádám 206.

Colalto 155, 203, 204.

Coligny 208, 210. 21 Í-, 216.

Congeria-képlet 481.

Constans 164.

Constantius 164.

Constantius Chlorus 163.

Czuppon György 321.



Név- és tárgymutató. <;07

Csajtá 27, 385, 444.

Csallóköz 363.

Csanádvármegye 10.

Csap Margit 80.

Csapadék 538, 539.

Csatay Jeromos 290.

Osáffordy-család 554.

Csákány 4, 27, 28, 199, 208,

210, 217,369,370,444,467.,
552.

Csák-nemzetség 545.

Csák Máté 180, 184.

Csáky Imre gróf érsek 284.

Csáky István gr. 225.

Csáky László gr. 283.

Csákv Mihály 224.

Csáníg 8, 28, 318, 469.

Csányi -család 554.

Cseh-család 562.

Csehi 28.

Csehi-Mindszent 9, 28.

Csehország 233.

Cseh Sándor 244, 245.

Csekeér 2, 6.

Csekefa 30.

Csempesz-Kopács 28, 29. 293,

294.

Csempész-kopácsi templom
293, 294.

Csencsy-család 552, 554.

Csendlak 29.

Csepel-sziget 174.

Csepreg-198,206, 226, 227,447.

Cserenyei Imre 322.

Cserget patak 9.

Cséke 28.

Csém 28, 384.

Csénye 7, 29.

Csiba Mihály (1741.) 232.

Csik (Strém) patak 4, 6.

Csikó-völgy 8.

Csiky Gergely 358.

Csillámpala 475, 477.

Csipkerek 29, 227.

Csizmadia czéh 451.

Csolnoki Albert 141.

Csorna 242, 363.

Csorna Jen 271.

Csdy Pál 255.

Csönge 28.

Csörnöc-patak 4, 8, 109, 448.

Csörötnek 29, 209, 211.

Dalegyesületek 25, 69, 70, 73,

135, 358, 394.

Dallos József 324.

Dalmácia 163.

Dampiérre 202.

Dancsovics Mihály (1741.)
232.

Darabos-család 546, 562
Daraboshegy 30.

Darázs-család 562, 563.

Darázs-Porpác 30.

Dánielffv-család 55 í.

Dárda 219.

Dákok 161.

Dávidháza 30, 39li.

Deák Ferencz 124, 240, 245,

246.

Debrentey Basi 108.

Decius Triccianos 163.

Delfi templom 160.

Demeter comes 75.

Demj én-család 552.

Derecskey-család 563.

Dese-család 563.

Dese-család 563.

Deutsch-féle cementgyár 445.

Devecser 228.

Déghy István 281.

Délvasmegyei takarókpénz-
tár 471.

Déli vasút 132, 245, 443.

Dénesfa-Lakhegy 30.

Déncsfalvi-család 552.

Dériné Széppataki Róza 356.

Dévai Biró Mátyás 95, 301,

329.

Dévény 476.

Diener Benedek 290.

Dienes-család 74, 563.

Dienes Ferencz 238.

Dienesovich György 290.

Diluvium 483.

Dio Cassius 161, 163.

Diocletianus 163.

Diodorus 160.

Dióslak 30.

Ditmár 118, 173.

Dobel 8.

Dobra 1, 2, 8, 30.

Dobrai hegyek 8, 176, 387,

483.

Dobrafalva 32.

Dobrahelyi Fülöp 16.

Dohánygyár 460.

Doktorics-család 73.

Dombalja 30.

Dombhát 11, 30.

Dombrawa Károly 438.

Domitianus 162, 163.

Domonkosfa 30, 370.

Domonkosrendüek 40, 109,

112, 132, 296, 317, 318.

Domonkosr. apáczák Ksze-
gen 151.

Dondorf rnagy 243.

Doppelstein kapitány 224,

225.

Dorfmeister István 94.

Doni Farkas 144, 200.

Doroszló 30.

Dozmat 7, 30, 156, 165.

Döbör 30.

Döbörhegy 30.

Dömölki apátok 289, 290,

292, 295.

Dömölki apátság 286—295
(1. Kis-Czell).

Dömölky-család 73, 554, 563.

Dömölki gzmalom 72.

Dömötör Lajos 271.

Dömötöri 30.

Dörghegy 3.

I lüröcske 5, 30.

Dragony Gáspár 301.

Draskovich-család 44, 63, 76,

563.

Draskovich Ádám gróf tábor-
nok 232.

Draskovich Dénes gróf 86.

Draskovich György püspök
205, 253.

Draskovich János 199.

Draskovich János gróf 226.

Draskovich János püspök
450.

Draskovich Miklós 94, 95,

219, 220.

Draskovich Pál gr. 558.

Dráva 3, 8, 139, 190, 199,

241, 388.

Dreiszker-intézet Kszegen
152, 153, 407.

Drnmoly 31, 441, 481.

Dugovich-család 73, 563.

Duka 31, 369.

Dukai Takács Judit 335, 336.

Duna 8, 161, 177, 186, 198,

223, 230.

Dunántúli kerületi tábla 231.

Dunántúli színtársulat 356.

Durbach gróf 212.

Ebenspanger János 343, 325.

Ebed 456.

Ebergényi-család 563.

Ebeczky István 222, 224.

Ebergényi Benedek 239.

Ebergényi László tábornok
43, 226, 227, 556.

Ebergényi István 99, 236.

Eberhardt Géza 274.

Edeháza 4, 31.

Edelmann Seb 323, 324, 452.

Edvi Illés Pál 73.

Eölbey Antal (1741.) 232.

Ery Zsigmond 202.

Egan Eduárd 25, 26.

Egervár 31, 196, 199, 201,

204, 208, 226, 469, 546.

Egerváry-kastély 32.

Egerváry-család 23, 32, 548,

552, 563.

Egerváry Bereczk 31.

Egerváry György 548.

Egerváry László bán 550,

580.

Egerváry Mihály 186.

Egervölgy 32.

Eginhard 173.

Egri Márton 301.

Egyed 447.

Élbe 388.

Ella elektr. mmalom 457.

Ellorbach-család 46, 59, 80,

191.

Ellerbach Bertold 46, 188.

Ellerbach István 191.

Ellerbach János 59, 191.

Ellerbach Konrád 550.

Els magyar-stiriai kszén-
bánya társulat 441.
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Els szt.-gotthárdi téglagyár

456.

I. Endre 176.

II. Endre 177, 179, 545.

III. Endre 25, 75, 139, 183.

Engel Sándor dr. 271.

Engl-féle szappangyár 459.

Enyingi Török Bálint 553.

Eölbey-család 564.

Eötvös József báró 321.

Egyházas-Füzes 32.

Egvházas-Hetye 6, 32, 333,

336.

Egyházas-Hollós 32, 199.

Egyházas-Kesz 32.

Eg'yházas-Rádócz 32, 308.

Egyházas-Terestyén-Szecsd
32, 308, 317.

Ercsenye 32, 441.

Erdély 201, 449, 534.

Erdélyországi énekes társa-

ság 355.

Erddy-család 15, 39,46,47,
59, 67, 68, 80, 116, 191,

551, 558, 564.

Erddv Ferencz gróf (1797.)
236/'

Erddy Ferencz gróf 18, 44,

47, 48, 104, 115, 558.

Erddy Gábor apát 46.

Erddy György gróf 39, 74.

Erddy Gyula gróf 78, 115.

Erddy Gyuláné grófn 102,

116.

Erddy István gróf 34, 585.

Erddy Károly gróf 68.

Erddy Lajos gróf 32, 33.

Erddy Lipót gróf 68.

Erddv Miklós gróf (1751.)

233.

Erddy Péter 59, 553, 580.

Erddy Sándor gróf 231,248,

Erddy Tamás gróf 60, 553,
558."

Erdsi Sylvester János 329,

330.

Eredits Ferencz 400, 401,

473.

Eriinger Lajos 257, 404.

Ernuszt József 248,474,564.

Ernuszt Kelemen 77, 95, 246,

247, 248, 587, 588.

Ernuszt Sándor 246.

Eördögh-család 564.

Eörsy-család 564.

Erzsébet (Albert ki rálv neje)

187.

Erzsébet-easula 154.

Esseghváry-család 554.

Eszék 445', 446.

Estei kir. herczegi család 94,

95.

Estei Ferencz fhg. 558.

Esztergom 177.

Eszterházy-család 558.

Eszterházy Antal kurucz-tá-

bornok 85, 120, 228, 229,

581, 582.

Eszterházy Ferencz kapitány
206.

Eszterházy Gáspár 224.

Eszterházy Júlia (Nádasdvné)
63.

Eszterházy Mihály 206.

Eszterházv Miklós gróf (ná-

dor) 256.

Eszterházy Miklós gr. (1620.)

202, 203, 204.

Eszterházy Pál (nádor) 28,

63, 149, 206, 207, 208, 210,

218, 556.

Eszterházy Pál herczeg 63,

64. 92 419.

Ev. reformátusok 13, 50, 72,

306—308.
Ev. ref. egyház esperesei 308.

Ev. ref. egyház gondnokai
308.

Ezüsthegy 3, 8, 37.

Éhen Gyula 274, 340.

Épitkezés, falusi 364, 365,

366, 381, 389.

Érezek 478.

Érsekújvár 206.

Északi növényfajok 514, 515.

Fabchich József 340, 341.

Fackh Károly 247.

Fai Ede 278.

Falk Miksa 246.

Falkenheyn gróf -

230.

Falud 32.

Faludy Ferencz 91, 330, 332.

Faludv-völgy Rohoncznál 7,

89.

Farkas-család 564.

Farkasfa 33.

Farkasfalva 6, 33.

Farkashegy 3.

Farkas József 236.

Farkas László, gulácsi 236.

Farkasvölgv 7, 9.

Farkas Zsigmond (1741.) 232.

Fábián Ambrus 343.

Fáncsv-család 554.

Fáncsy Antal deák 328.

Fehér-patak 4, 7, 33, 437.

Feistritz 2, 6.

Fekete István (XVII. sz.) 217,

218.

Fekete István 301, 302.

Feldbach 2n0.

Fels-Beled 33.

Fels-Berkifalu 33.

Fels-Csalogány 33.

Fels-Csatár 33.

Fels-Lendva 34, 114, 199,

221, 544, 447, 548.

Felslvndvai Banffvak 547,
548."

Fels-L 517.

Fels-Löv 7, 35, 36, 305.

315, 320, 325, 469, 537, 542.

Fels-lövi öns. egyltt 469.

Fels-Mesteri 36,

Fels-Nemes-Keresztur 36.

Fels-Oszkó 36, 369, 448.

Fels-Er (v. r) 3, 15, 33,

34, 307, 315, 373, 436,444,
447, 460, 469, 535, 547.

Felsri ált. takarékpénztár
469.

Felsri járási takarékpénz-
tár 469.

Felsri takarékpénztár 469.

Fels-Paty 36, 317, 371.

Fels-Rönök 36.

Fels- Strázsa 36.

Fels-Szeleste 36.

Fels-Szénéget 3, 37, 502,

535.

Fels-Szilvágy 37.

Fels-Szölnök 3, 37.

Fencsák János (1741.) 232.

Fenyvesek és növényzetük
520, 521—523.

I. Ferdinánd 60, 62, 81, 101.

141, 144, 149, 192, 193, 195,

197 397.

II. Ferdinánd 119, 144.

III. Ferdinánd 96, 205.

I. Ferencz 126, 146,236,238.
Ferenczfalva 37.

I. Ferencz József 54, 123, 244.

Ferencz modenai herczeg 95,

100.

Ferenczrendiek 131,296,317.
Fert-tó 144, 196, 512.

Festetich-család 40, 67, 564.

Festetich Andor gróf 18, 78,

248, 558, 590.

Festetich Dénes gr. 419.

Festetich György gróf 67,

112, 244, 253.

Festetich Imre gróf 236, 558.

Festetich Judita grófn 97.

Festetich Kálmán gróf 23, 24

420, 558.

Festetich Pál gr. 558.

Festetich Tasziló gróf 77.

Feuillade 215.

Férgek 496.

Finta-család 564.

Fodor család 552.

Fodor Bernát 271.

Forgách kuruez vezér 226.

Forgách Pál gr. prépost 279.

Forgách Simon tábornok 120.

Fispánok (1. Vasvármegye
fispánjai).

Fölöstöm 6.

Förster Ottó 19, 248.

Francziák 112, 121, 210,211,

214, 215, 235, 236, 237.

Franczia forradalom 235.

Frangepán István 188.

Frangepán Márton 188.

Frankovith Gvörgy 403.

Fráter Miklós" 290."

Freh Alfonz 536.

Frigyes osztrák herczeg 21,

138

III. Frigyes 75, 81, 141, 149,

187, 188, 189, 190.
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II. Frigyes porosz király

233.

Frim Antal 343.

Frim Jakab 343.

Fugger gróf 212.

Fuith Károly vashámora 460.

Fügh Károlv 246.

Fülek 218.
'

Fülöp József 340.

Fürdk 104, 135, 407, 408,

409—411.
Fürstenfeld 222.

Füsthegv-Sirokánv 37.

Füzt 37.

Gaal-család 18.

Gabonatermelés 414, 415.

Gábriel és Poszlavszky 331.

Gálba 162.

Galerius 163.

Gall-család 565.

Gamauf Gottlieb Teofil 348.

Garay Anna 90.

Garay Jób 90.

Garay János 550
Garay László 140, 187, 188.

Garay Miklós nádor 149 185,

550.

Gasztony 38.

Gazdag István 301.

Gazdagh János (1741.) 232.

Gáborfalva 37.

Gácser Leo 295.

Gálffy-család 552.

Gálosfa 446.

Gánócz 37.

Gáspár Gábor 271.

Gáspár orvos 402.

Gedudvar 38, 387.

Geiger-család 564.

Geiger Ignácz 271.

Geiszt Lajos gzfürésze 456.

Genczy Zsigmond 222.

Geley András 271.

Gensel János 404.

Geregen György 548.

Geregye 38.

Gerg Samu dr 271.

Germania 163.

Gerház 38.

Gércze-Tacskánd 38.

Gerinczesek 485.

Gerse 38, 184.

Gersei Peth-család 549, 552.

Gersei Peth János 186,551.

Gersei Peth László 549.

Gersei Peth Miklós 188.

Gerzsenyi-család 551.

Gesztenyés 38.

Gesztenyések 517, 518, 519,

520.

Geszthy család 565.

Gépgyárak 455.

Géza fejedelem 175.

I. Géza 176.

II. Géza 75, 176, 177.

Giber Ede 351.

Giegler József 337.

Gieseke Detre Miklós 72, 332.

Gimnázium Szombathelyen
128, 130, 323, 324.

Gimnázium Kszegen 148,

150, 324.

Gimnázium F.-Lövn 325.

Gimnázium Szt.-Gotthárdon

325, 326.

Gindl-család 565.

Giskra 187.

Gizella királyné 175.

Glanz Frigy' s 278.

Glaszner Károly 41.

Gleichenberg 8, 479.

Gludovácz-család 565.

Gneisz 475, 477.

Gombos-család 565.

Gombos István 85.

Gonzales Thyrsus 283.

Gorup-család 565.

Gótok 118, 137, 164, 173.

Goszthon János 119.

Goszthonyi-család 27, 38, 565.

Gotthard-család 42, 565.

Gottweih 294.

Gödörháza 38.

Gömbös-család 64, 565.

Görhegy 38.

Görögország 160.

Gösfa 38, 517, 536.

Gzmalom-kaszárnya Ksze-
gen 154.

Grassalkovich Antal 256.

Gravenacker Ulrik 188, 189.

Grácz 226, 476.

Greff József 247.

Gregorianczi Pál 197.

Gries 38.

Grodnó 38.

Grünbaum Béla 471.

Grünwald, bripartárs. 457.

Guar 38, 469, 546.

Guáry-család 28, 38, 97, 102,

554, 565.

Guary Miklós 38.

Guóth-család 73, 565.

Guíaháza 38.

Guthi Országh Mihály 140,

187.

Guthkeled-nemzetség 547.

Guthkeledi Miklós 184.

Guttmann eczet- és szeszgyár
459.

Guzmics Izidor 341.

Gyanafa 38.

Gyanafalva 39, 212, 231, 315,

444, 447.

Gyanó 39.

Gyámintézet 131.

Gyárak Vasvármegyében 55,

60,69,72,83,91,92,95,100,
103, 108, 131, 152, 454,

456, 457, 458, 459, 460.

Gyepü-Füzes 39, 552.

Gyertyános 39.

Gyimótfalva 39

.

Gyógyszertárak 403, 404, 405.

Gyöngyös-Apáti 39.

Gyöngyösf 4, 7, 11, 40.

Gyöngyöspatak és völgye 3,

4, 7, 95, 115, 117, 130, 135,

148, 154, 161, 163, 193,

279, 412, 504, 532.

Gvörgyfi-család 551.

Gyr 8. 180, 186, 198, 211,
"226, 227, 447.

Gyrffy-család 565.

Gyri püspökség 107, 118,

119, 191, 198, 233, 280, 554.

Gyri László 290.

Gyr-Szt-Márton 224.

Gyrvár 40, 109, 226.

Gyrvármegye 1, 12, 508.

Gyry Ferencz gróf 234.

Gyufagyár 459.

Gyük Élek 274.

II. Gyula fapát 289.

Gyurits Antal 342.

Gyümölcstermelés 417.

Haas Mihály 341.

Habsburgi Rudolf 180.

Hadászpatak 7.

Hadrianus 163.

Haffenscher Károly 472.

Hahold-nemzetség 175.

Hagymássy Kristóf 198, 202,

203.

Hajagosy Gáspár 43.

Hajgathó Péter 255.

Hainburg 190, 202.

Hajmássy László 191.

Halak 493.

Halastó 40.

Halász Ferencz 322.

Halmos 40, 469.

Halmosfi 40.

Halogy 40.

Hambek Lajos 473.

Hamvasd 41.

Haraszt-nemzetség 548.

Harasztifalu 41.

Hassenius János 33.

Határfalva 41, 480.

Határf 41.

Határpatak 8.

Hatvani Deutsch Béla 474.

Hauer Gellért 28L
Hauler Pál dr. 271.

Havassy Béla 271, 470.

Hámor és tó 40.

Hármashatár 4.

Háromház 41,

Háromsátor 41.

Háromszögk 154.

Hárspatak (község) 41.

Hárspatak 6.

Háczky-család 64.

Háczky Sándor 470.

Heéry-csalad 552.

Hegeds Sándor 418.

Hegyfalu 41.

Hegyfalui uradalom 420.

Hegyíoky Kabos 540.

Hegyhát-Hadász 41.

Hegyháti takarékpénztár 474.
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Hegyhát-Marácz 41, 546.

Hegyhát-Szt-Márton 5, 41,373.

Hegyhát-Szt-Péterfa 42, 371.

Hegyhát-Sál 41.

Hegyszoros 42.

Heimb 283.

Heimlich Ferencz 274.

Heisler György 351.

Heister Sibert 44, 86, 120,

220, 221, 222.

Heister Hannibál 224, 225,

226, 228, 229, 230.

Helfy Ignácz 247.

Helyi érd. vasutak 442.

Helvius Pertinax 163.

III. Henrik császár 30, 118,

176.

Herbord, Osl fia 179.

Herbst Géza 271.

Herczeghegy 483.

Herczegovina 384.

Herényi gazdaság 420.

Herény-nemzetség 545.

Herén y-Senyefa 42, 43, 162,

197," 417, *549.

Herényi-család 552.

Herényi Gotthard Jen 42,

43, 348, 420, 543.

Herényi Gotthard Sándor 42,

43, 348, 349, 417, 420,473.

Hermán 42, 165.

Hermann-nemzetség 175, 545,

546, 551.

Hermáni uradalom 421.

Herpeny 4.

Hertelendy-család 38, 64, 554,

565.

Hertelendy János 235.

Herzán Ferencz 127, 236,

297, 298.

Hess András 95, 328.

Hetesi Pethe Márton 198, 540.

Hetvev-család 32, 554, 565.

Hetyey István 56, 241, 261.

Hettyey Vincze 241.

Heveié Menyhért 126.

Hevenesi Gábor 345.

Hevenyessy-család 566.

Héder-nemzelség 175, 545,

546.

Héderváry-család 548.

Héderváry István 191.

Hidas-Hollós 42.

Hidaspatak 6.

Hidassy Kornél 298, 299, 300.

Hienczek (1. Németek.)
Hírlapok Vasvármegyében

352, 353.

Hitelszövetkezetek 469, 470,

471, 472, 473, 474.

Hochlantsch 2.

Hodászy-család 566.

Hodászv Gábor 47.

Hódos 8, 43.

Morfinaim Károly 479.

Hoffmann szeszgyár 459.

Hohenloe 210, 212, 214. 215,
216.

Hollán Ern 244, 245, 246,

586, 587.

Hollósy-család 554, 566.

Hollósy Jusztinián 295, 351.

Hollósy Sándor 199.

Holsteini Frigyes 112.

Holzheim bútorgyár 456.

Honfoglalás 174, 175.

Honterus János 329.

Honvédség 122, 241.

Hoos János 358.

Horváth András (1741) 232.

Horpács 242.

Horváth Antal 245.

Horváth Bálint 198.

HorváthBoldizsár(174l) 232.

Horváth Boldizsár 121, 124,

241, 244, 245. 246, 357, 399,

585, 586.

Horváth-család (bessenyei)

566.

Horváth-család (mankóbiikki)
566.

Horváth-család (Szentgyör-
gyi) 27, 50, 566.

Horváth-család (zalabéri) 28.

Horvát-Csencs 43.

Horváth Dezs 270.

Horváth Elek 244, 245, 246.

Horvátfalu 43.

Horváth Ferencz, mankóbüki
257.

Horváth F"erencz plébános 52.

Horváth Gellért 324.

Horváth György táblabíró

320.

Horvát-Hásos 43.

Horváth István kurucz-tábor-
nok 229.

Horváth János alispán 218.

Horváth József dr. 348.

Horvátb József Elek 335.

Horváth Ker. János 348.

Horvát lakosokVasvármegyé-
ben 12, 384, 385—386, 387.

Horvátok nyelve 385, 448.

Horváth Lajos 42, 44.

Horváth László szentgyörgyi
244.

Horvát-L 43.

Horváth Miklós 26, 27, 420.

Horváth Mihály 138.

Horváth -Nádalla 43, 385.

Horvátország 10, 144, 187,

371 397 499.

Horvátok 121, 122, 210, 217,

226, 242.

Horváth Sándor Pius 346.

Horváth Zsigmond, szent-

györgyi (alispán) 223, 230.

Horváth Zsigmond 346.

Hosszúfalu 43.

Hosszu-Pereszteg 43, 227.

Hosszuszeg 44.

Hosszúvíz 7.

Hottica 387.

Hovárdos 44.

Höllig Károly 325.

Hmérsék-viszonvok 587.

538.

Hörmaim-forrás 155

Hörmann Mihály 155, 202, 203.

Hrabovszk}^ Sámuel 715.

Hrabovszkv György 305.

Hunok 117, 137, 164.

Hunyady János 140, 187.

Huszár István 202.

Huszár Károly 343.

Husziták 187.'

Husztv Ödön 63.

Hutwísch 3, 4, 6, 7.

Hüberth Károly 347.

Hüllk 493.

Ibrányi kuruczvezér 224.

Ibrahim nagyvezér 143, 192,

194, 195.

Ikervár 44, 45, 133, 176, 192,

230, 241, 369, 377,460,461,
462.

Ikervári uradalom 421.

Illés Ferencz 281.

Illésy Ferencz 236.

Illosvay Imre 222.

Illésházy István 197.

Illyria 160, 161, 16:!.

Illir (mediterrán) flóra 512.

513, 514.

Imre király 62.

IV. Incze 282.

Inczéd 45, 384, 547.

Inkey-család 566.

Inkey Béla 351.

Inkey Ödön 102.

Inkey Sándor 101, 253.

Ipar és iparosok 14, 449,

450-464, 465.

Iraeneus, szt. 163.

Irottk 1, 2, 3, 4, 7, 89, 477.

500, 523, 533.

Iskolák 128, 133, 134, 149,

151, 153,314-315,317— :'.2ti.

Ispánk 45, 396.

Ispánki völgy 8.

Istóczy-család 566.

Istóczy Gyz 246, 247, 248,
338."

I. István (1. Szent István).

V. István 138, 179, 181, 547.

Istvánfalu 45.

Istvánffy Pál 197.

István Vilmos 281.

Itália 117, 161, 173.

Iván ez 4, 45, 528, 548.

Iváncsy-család 554.

Iván-Egerszeg 46.

Ivánfalva 45.

Iván György 418.

Ivánkovich-család 566.

Ivánkovich János 242, 243,

244.

Ivány Lajos 271.

Ivány Samu 271.

Izraeliták (1. Zsidók).

Izraelita-templom Szombat-
helyen 133.
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Izsák fa 6, 45, 165.

Jaák 45, 46, 162, 281, 282,

317, 368, 469.

Jaáki apátság' 46, 64, 281,

282.

Jaáki öns. egylet 469.

Jaáki templom 45, 46, 280,

281, 282, 283.

Jaák-nemzetség 46, 175, 180,

575, 546.

Jablonowsky József 352.

Jacquin Miklós József 504.

Jagasits Ignácz 357.

Jahn Mainrad 295.

Jajtav-család 552.

Jakab Bódog 271.

Jakabháza 47, 150.

Jakabházy-család 552.

Jakabházai gazdaság 421.

Jakusich Péter 206.

Janicsár pasa 216.

Jankovich-család 566.

Japvdok 161.

Jakfa 47, 371.

Jánosfa 8, 47.

János fherczeg 237, 238.

Jánosháza 1, 47, 48, 224, 394,

447.

Jánosházi takarékpénztár 469.

Jánosházai uradalom 422.

Jánosház-vidéki takarék-

pénztár 469.

Jánossy-család 554.

Jánossy Gábor 270.

Jegenyés 48.

Jelencsich-család 566.

Jellacsics bán 242.

Jen savovai herczeg 89, 90,

229.

Jezsuiták 149, 153.

Joakim tárnokmester 180.

Jobbágyi 48, 381.

Jobbágyi-család 49.

Jobbágyi-Újfalu 49.

Joó-család 566.

Joó János 553.

Jósa-család 566.

Jósa Kornél 470.

Jótékony egyesületek 34, 39,

48, 69, 95, 107, 135, 153, 394.

I. József 224, 284.

II. József 55, 233, 234, 260,

294, 304, 307.

József nádor 236, 238.

József fherczeg 247.

Jurisics János 144.

Jurisics Miklós 141, 142, I ]•:;.

144, 149, 192, 193, 194, 195,

197.

Jurisics Miklós ifjabb 144.

Kajd 49.

Kakas János 1.86.

Kalapos-czéh 450.

Kalch 49.

Kálvin 306.

Kanizsay-család 32, 63, 191,

551.

Kanizsai János érsek 185. 55 1.

Kanizsay István 186, 550.

Kanizsay László 188, 190.

Kanizsai Lrincz 140, 185.

Kanizsay Miklós 186.

Kanizsay Orzsolya 63, 196.

Kanizsai P. János 306.

Kanizsa-vár 196, 204, 208.

Kant 512.

Kaplan pasa 216.

Kapornak 50, 396.

Kapuvár 228, 363.

Karakó 50, 175, 183, 228, 237,

369.

Kara Musztafa 218, 219.

Karácsfa 50.

Karátföld 50.

Kardos János 43.

Karner Egyed 290.

Kassa 218, 219, 367.

Kastélyok Vasvármegyében
16, 17, 18, 19, 21, 23, 26,

27, 28, 31, 32, 35, 37, 39,

40, 41, 42, 43, 44, 47, 49,

50, 51, 52, 53, 57, 58, 60,

61, 63, 65, 66, 67, 68, 69,

71, 72, 73, 74, 77, 78, 79,

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,

92, 93, 96, 97, 98, 99, 101,

102, 103, 104, 105, 107, 108,

110, 113, 115, 196.

Kaszárnyák 130, 135.

Katafa 50, 446
Katholikusok 13, 149, 153,

279—300.
Katonai reáliskola Kszegen

151, 152.

Katzianer 193.

Kazinczy Ferencz 334.

Káld 9, 49, 549.

Káldy-család 16, 49, 546, 549.

552, 554, 566.

Káldi gazdaság 422.

Káldy Ádám 348.

Káldy Ferencz 205.

Káldy György (1741) 232.

Káldy Péter 206.

Káldy Sándor 236.

Kálmán király 110.

Kálváriahegy Kszegen 3,

155.

Káin 5, 49, 50, 369, 371, 549.

Kami gazdaság 422.

Kámon 49, 51, 165, 373,417,
546.

Káinom gazdaság 422.

Kámondy-család 566.

Kámony-család 567.

Kánya-patak 9.

Káptalan, Szombathelyen 51,

64, 77, 79, 281.

Káptalan vasvári, 1. vasvári
káptalan

Kárik Ferencz 472.

III. Károly 230 231, 232, 279,

284.

V. Károly császár 81, 195.

Károlyfa 50.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvárraegye.

Károlvi-család 64, 567.

Károlyi Antal dr. 270, 592.

Károly lotharingi herczeg 219.

Károlyi Sándor tábornok 86,

120. 220, 222, 223.

Kárpáti Kelemen 324, 356.

Kárpátok 476, 480, 520.

Kayszrál Károly 542.

Kávássy-család 554, 567.

Kebele h. 387.

Kebele-patak 387.

Kecskéd 50.

Kelcz Ádám 233.

Kelcz Imre 153.

Keled 50, 458.

Kelédi-család 554.

Kelták 137, 160, 161.

Kemenesalja 2, 11, 53, 157,

158, 217, 219,227,246,286.
287, 361, 363,364,369,371,
375, 376, 393,413,417,510,
528, 530, 533.

Kemenesaljái esperesség 53.

Kemenesaljái gzmalom r.-

társaság 457, 458.

Kemenesaljái közgazdasági
hitelbank 470.

Kemenesaljái takarékpénztár
részvénytársaság 470.

Kemenes Ferencz 337.

Kemenes-Hgyész 50, 369,

371, 376, 466.

Kemenes-Kápolna 50.

Kemenes-Mihályfa 50, 52, 303.

Kemenesmihályfai gazdaság
422.

Kemenes-Sömjén 51.

Kemenes-Szt.-Márton 51.

Kemenes-Szt.-Péter 51, 369,

376, 469.

Kemesmál 1 1, 50.

Kemény (egerszegi) család

51, 547, 554, 567.

Kemény-Égerszeg 549.

Kenéz 51.

Kenyéri 51.

Kenyéri uradalom 422.

Keöntheös János 290.

Kereskedelem 14, 465—468.

Kereskedelmi és iparkamara
Sopronban 454, 455, 468.

Kereskedelmi iskolák 468.

Kereskedemi növények ter-

melése 415.

Keresztények üldözése 163.

Keresztury József 271.

Kercza 52, 317, 366, 370, 372,

373, 396.

Kerka 1, 8, 176.

Kerkaf 52.

Kerkás-Kápolna 8, 52, 396.

Kerner 512, 516, 527.

Kertes 52.

Keser-család 554, 567.

Keszthelyi kódex 63.

Kethely 5, 52, 216, 226, 317,

369, 373.

Kevés István 196.

82
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Keztyücsináló czéh 451.

Kéry-család 567.

Kérv György 63, 154.

Kéthely 52.

Réthelyi-család 567.

Kiczelstein Imre 418.

KiczJéd 52.

Kilczer József 274.

Kilényi Dávid 355, 356.

Kinizsihegy 6.

Kinsky Zdenkó gróf 67.

Királvi'a 52.

Királyfalva 6, 52, 165, 168.

Királyhegy Vasvárnál 109.

Királyszék 53.

Kirbisch Ferencz rumgyára
459.

Kirchschlag 225.

Kis-Alföld 499, 508, 520.

Kis-Asszonyfa 53, 370.

Kis-Bór 53,° 369,

Kis-Czell 6, 15, 53, 54, 55,

156, 165, 237, 243, 246, 253,

261, 291, 293, 294-, 369, 443,

447, 457, 467,470,535, 537.

Kisczelli gzmalom 55.

Kisczelii Kaszinó 56.

Kisczelli kórház 404.

Kisczelli takarékpénztár 470.

Kisczelli templom 290, 291,

293, 294.

Kisczelli téglagyárak 55.

Kis-Cziklin 11, 56.

Kis-Csömöte 11, 56.

Kisdedóvó egyesületek 394.

Kis-Dolincz 46.

Kis-Dömölk (Pór Dömölk)
Kis-Falu 56.

Kisfalud 5, 56.

Kisfaludv-család 552, 554, 556,

567.

Kisfaludy György (kurucz)

224, 225, 228, 229.

Kisfaludy György (1797) 236.

Kisfaludy Imre 198.

Kisfaludy László 224, 227.

Kisfaludy Sándor 49, 356.

Kis-Karasztos 11, 56.

Kis-Kerka 1. Kerka.
Kis-Komárom 208.

Kiskos Isván 274.

Kis-Köcsk 56, 369.

Kis-Kölked 56, 546.

Kis-Körtvélyes 56.

Kislak 57.

Kis-Mákfa 56, 369.

Kis-Medves 56.

Kis-Narda 56.

Kis-Német-Szt.-Mihálv 56
Kis Pál 229.

Kis-Pöse 11, 56.

Kis-Rába 4, 8.

Kis-Rákos 56.

Kis-Sároslak 57.

Kis-Sitke 57.

Kiss Bertalan 301.

Kiss Elemér 271.

Kiss Emil 248.

Kiss Gergely 224, 226, 227,

228, 230.

Kiss Gyula 51.

Kiss János (költ) 73,334.

Kiss Mihály 232.

Kiss Zoltán 351, 473.

Kis-Somlvó 57, 369,371,376.
553.

Kis-Somlyó h. 3, 483.

Kis-Szék p. 4.

Kis-Szombat 57.

Kis-Unyom 57, 158,376,443.
Kitaibel 534.

Kivándorlás Vasmegvébl 10,

371.

Klauzál Gábor 91.

Klaszkovits István 30 1

.

Kócs 57, 369.

Kolera járvány 121 , 239, 246,

406.

Kollerich Joakim 345.

Koller Kálmán 270.

Koller Károly 274.

Koller Ödön 274.

Kollonics Lipót 283, 284.

Kólóm 58.

Kolostorok 75, 83, 109, 112,

282, 284, 291, 317.

Kolozsvár (Vasm.) 58.

Kolozsvár 367.

Kolta 58, 417.

Koltay-család 58, 567.

Koltay László 232.

Komárom 123.

Komáromy Ödön 285, 286.

Komját 4, 6, 58, 552.

Komlóssy Ferencz 356.

Kondorfa 58.

I. Konrád császár 176.

Kont Miklós 90.

Koptik Ottó 54, 292, 293, 294.

Korchm áros-család 567.

Korcsolyázó- egylet Szombat-
helyen 435.

Kórhazak 34, 56. 69, 95. 152,

404, 406.

Kórház Kszegen 152.

Korniss Emil gróf 47.

Korniss Gáspárné 87.

Korong 58.

Kósa-család 567.

Kosárháza 58.

Kossóczy Ferencz 314, 315.

Kossuth Lajos 240-

Kosztolányi Móricz 242.

Kót 387.

Kotormány 58, 396.

Kottulmszkv Teodóra 62, 74,

85, 100.

Kovács Antal 278, 340.

Kovács István dr. 278.

Kovács S. .János 348.

Kozmafa 58, 369, 373.

Kötsky-család 567.

Köcsky Sándor 75, 140, 184.

185, 580.

Kfalvi Vidor 324.

Kflach 476.

Khalom 3.

Khida 58.

Kökényes 59.

Kkorszak 156, 157.

Kölesvölgy 59.

Kmives Dániel 301.

Königmayer Károly 247.

Königsberg Lajos báró 82.

Königsbergi Ehrenreich Kris-

tóf' 82.

Könyvnyomtatás 329, 330, 331

.

Könyvtárak és gyjtemények
Vasvármegyében 26, 42, í i.

62, 64, 90,' 115, 169, 317,

324, 353, 354.

Kpatak 59, 477, 535.

Köpcsény 219.

Köpcsini Kapler János 188.

Kris-patak 8.

Körmend 6, 15, 59— 61, 62,

157, 175, 177, 180, 183, 187,

188, 191, 198, 199, 200, 201,

204, 206. 208, 210, 217, 221.

222, 226, 227, 228, 229, 236,

237, 238, 242, 214, 306, 307,

308, 309, 331, 358, 384, 394,

436, 443, 447, 450, 455, 458,

459, 466, 470, 516, 537, 553,

Körmendi atlétikai klub 436.

Körmendi általános takarék-

pénztár 471.

Körmendv József Eduárd
438.

Körmendi takarékpénztár471.

Körmendv-uradalom 422, 423.

Környei János 343.

Körtvélyes 6, 62.

Kszeg' 3, 7, 11, 15, 81, 119,

120,122, 137—155,156,157,
165, 175, 179, 182, 183, 185,

187, 188, 190, 192, 193. 194,

195, 196, 197, 198, 199, 200,

202, 203, 204, 205, 2 19, 220,

221, 224, 226, 227, 229, 230,

231, 234, 235,236,237,238,
240, 242, 246, 248, 250, 276—
278, 302, 304, 309, 318, 321,

331, 356, 381, 394, 403, 404,

417, 450, 453, 459, 466, 471.

481, 518, 519, 533, 534, 537.

Kszegfalva 146.

Kszegi általános takarék-

pénztár 471.

Kszegi biczikli-klub 436.

Kszegi izr. templom 310.

Kszeghi Károly 154, 356,

358.

Kszegi Pál 72.

Kszegi serfz ^-társaság-

459.

Kszegi takarékpénztár 149,

471.

Kszeg ostroma 1532-ben 141

,

142, 143, 144, 193-195.
Kszeg utczái 149 — 152.

Kvári-Kaffehr Béla 340.

Köveskut 62.

Kövessy-család 554.
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Középiskolák Vasvárulegyé-
ben 33, 35, 128, 130, 151.

322, 323—326.
Közigazgatás 250—278.
Központi Alpesek 2, 475.

Közrendészeti szabályrende-
letek 266, 268.

Közutak 445—448.

Krakkó 329.

Krása Manó 50.

Kreicha József 271.

Kresznerics Ferencz 18, 324,

341.

Kristályos palák 475, 476,

477
Kristyán 62, 441.

Kristyán-patak 2.

Kukruér 62, 441, 471, 552.

Kulcsárfalu 62.

Kulcsár György 301.

Kuucz Adolf 247, 324, 347,

485.

Kunits Ferencz 331.

Kunoss Endre 336.

Kupfalva 62.

Kuruczok 26, 28, 43, 52, 85,

86, 106, 112, 119, 120, 144,

198, 199, 200, 219, 220, 221,

222, 223, 224, 225, 226, 227,

228, 229, 230.

Kurz Sámuel 343.

Kuskóczy-család 554.

Kutassy-család 554.

Kuzina 62.

Kuzmits Dániel 100.

Küprili nagyvezér 112, 206,

207, 216.

Laczkfi vajda 185.

Laczkfy István, ifjabb 185.

Lada Ignácz 236.

Laibach 330.

I. Lajos (I. Nagy-Lajos).
II. Lajos 76, 191.

Lajos bajor herceg 83, 84.

Lajta 176, 181, 242.

Lajta-hegység 476.

Lakatos-czéh 451.

Lakháza 62.

Lakbegy 31.

Lakner Ede 350.

Laky-család 554, 567.

Lakv Demeter 324.

Laky Kristóf 400, 401.

Lancsics Bonifácz 291.

Langeck-üveghuta 62.

Lankovics József 274.

Lantosfalva 62.

Lapincs 1, 2, 4, 6, 175, 211,

220. 227, 228.

Lapincs-Uj telek 1, 6.

Laszczik Bernát 352.

Lauringer János <lr. 271, 171.

Laybold János 471.

Láng Ádám 356.

IY. László 34, 50. 75, 81, 95,

110, 180, 181. 183. 547.

V. László 46. 81. 187.

Ledhem báró 214.

Legáth Kálmán 67.

Lehomér 62.

Leidenfrost Ottó 47.

Leitner-féle magper^et-g'yár
459.

Leitner JánuS pótkávé-gyára
458.

Lendva-patak 8.

Lendvay László (1741) 232.

Lengyel Mór 470.

Lend 208.

X. Leó pápa 289.

Lewanderszky Frigyes 542.

Léka 1, 62, 63, 179,180, 184,

185, 186, 187,191,242,317,
-481, 551.

Lénárthy-család 554.

Letér 64.

Liba 64.

Libertényi Gusztáv 322.

I. Lipót 63, 94, 101,150,206,
211, 217, 221.

Lipárt 64.

Lipóc 64.

II. Lipót 55, 294.

Lipót badeni rgróf 208, 212,

216.

Lipótfalva 64.

Lippay Gáspár 256.

Lipp Ferencz 473.

Lipp Vilmos 324, 351.

Lippics Antal 314.

Lippics-család 567.

Liszt Ferencz 154.

Liszty báró család 567.

Livius 160.

Logody-család 552.

Logody Mihály 192.

Lóky Béla 349.

Lombos erdk örökzöld nö-

vényzete 526, 527.

Longobárdok 137.

Lóránt-család 554.

Lovassy László 240.

Lovaszád 64.

Lödös 64.

Lrente nemzetség1 550, 561.

Lösz 483.

Lövészegyesületek 436.

III. Lucius pápa 282.

Ludad 64.

Ludinich Pál 243.

Lugos-patak 4.

Lukácsfa 64.

Lukácsháza 64.

Luxander Károly 274.

Macdonald _37.

Maczedonia 161.

Machau marquis 214.

Macrinus 163, 164.

Madarak 486—492.
Magasfok 64.

Magassy-család 73, 567.

Magos Tátra 520.

Magyar-Gencs 64, 369, 371,

376, 447, 471.

Magyar-Keresztes 64.

Magyarlak 5, 64.

Magyar-Nádalla 64.

Magyarok nyelve 378, 379.

Magyarok Vasvármegvében
12, 360—379.

Magyar-Ó vár 200.

Magyarósd 65.

Magyar Pálné 549.

Major Ferencz 248.

Majthényi János 284.

Makczy Imre 291, 294.

Malakóczy-család 554, 556.

Malmossi Károly 342.

Malomgödör 65.

Maltern 4, 478.

Manlius János 330, 331.

Mándli Miklós 345.

Maracskó Anzelm 291.

Marburg 476.

Marczali 5, 6, 175, 227, 237,

499, 534, 535.

Marczaly Imre 187.

Marczali Mihály 347.

Marczalt 1, 4.

Marczius Agrippa 163.

Marich-család 73.

Markó István 271.

Markomanok 161, 163.

Markovits Arnold 324.

Markovics Sándor dr. 271.

Markusháza 65.

Morobodus 161.

Maróthy-család 567.

Maróthy Gyz 116.

Maróthy László 49.

Marokrét 65.

Martel Károly 139, 140.

Martinovics apát 235.

Martinovics-féle összeesküvés
235.

Martinuzzi György 306.

Martonvásár 447.

Massurne ezredes 216.

Maulbertsch Antal 127.

Mayer E. fiai gyára 131, 455,

456.

Mayer Mór gyufagyára 459.

Mayr Károly 284.

Málnás 65.

Mándli Miklós 345.

Mária-Czell 54, 292.

Máriafalva 65, 441, 481, 537.

Mária-Havas 65.

Mária Terézia 34, 94, 121,

232, 233, 280, 292, 294, 295,

318, 556.

Mária Terézia Dorottya fhgn
80, 84, 94.

Márkus Emilia 358, 359.

Márkus István 246, 339.

Márkus József 340, 593.

Márkus Miklós 339.

Mártonhely 65.

Mátra 502.

I. Mátyás király 21, 26, 63,

75,81,141,188,189,190,283.
II. Mátyás 60, 82, 144, 201.
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Mátyásdomb 65.

Mecsek 520.

Mecséry-család 5(í7.

Medyespatak 4.

Megyeháza Szombathelyen
128, 129, 253, 261.

Megyehida 65.

Megyery-család 568.

Meggyesy-család 567.

Méhemet pasa 216.

Mesterházy-család 568.

Mesterházy Jen 248.

Mesterházy Gynláné 84.

Mesterházy Gyula 248.

Mesterházy Gedeon 271.

Mester-család 552.

Mestery-család 552, 554, 568.

Merse-Bels-Vát 65.

Menyegzi népszokások 372,

373, 374, 382, 383, 386, 387,

390, 391.

Megyey József 322.

Mencsér 65.

Melanchton 329.

Meszlen 66, 242, 251, 253.

Meszlényi-család 66, 568.

Meszlényi Benedek alispán

205.

Meszlényi Károly 278.

Meszlényi Péter 257.

Mesznil-család 568.

Mesznil Viktor br. 244, 253.

Mesztegnyi Szerecsen Péter
188.

Mezei Antal 357.

Mezey Miksa 543.

Mezihradszky Kálmán dr. 270.

Mezgazdasági takarók- és

hitelbank-részvénytársaság
473.

Mezségi növényzet 527, 528,

530, 531.

Mezvár 66.

Ménf 447.

Mérem 65.

Mészáros Ern 271.

Michaelis Izidor 542.

Mihályffy Ferencz 222.

Mikos-család 66, 97, 568.

Mikosd 66.

I. Miksa 118, 141, 144, 149,

190, 191, 192, 283.

II. Miksa 70, 82, 111.

Miklós Mátyás 234.

Mikos János báró 32.

Miller-féle antimongyár 460.

Miske 66.

Miskey-család 568.

Miskey Ádám 303.

Miskolczy Bernát 290.

Mitrovicza 446.

Mocsári vegetáczió 552, 553.

Moesia 163.

Mogetiana 446.

Mogyoróssv-család 568.

Molluszkák 493.

Molna-Szecsd 67, 369.

Molnár Ádám orvos 405.

Molnár czéh 453.

Molnári 67, 369, 371, 467.

Molnárffy Géza 271.

Montecuccoli 19, 86, 87, 208,

209, 210, 211. 212, 214, 216,

217.

Monyorókerék 67, 68, 191,

193, 201, 222, 253, 330, 436,

471, 550, 552, 253.

Mórai-patak 8.

Móricz-család 568.

Móricz tárnokmester 75.

Mosdóssy Imre 322.

Mosonyvármegye 379.

Mottyolád 68.

Mura 2, 3, 8, 175, 208, 360,

366, 388, 397, 504, 535, 536.

Mura-Csermely 68.

Mura-Füzes 68.

Muraköz 206, 387.

Muraközi György 301.

Mura-Petrócz 68.

Mura-Szentes 68.

Mura-Szerdahely 103.

Mura-Szombat 8, 15, 68, 69,

114, 204, 221, 223, 315,317,
370, 394, 458, 459, 471.

Muraszombati uradalom 423.

Muraszombati takarékpénztár
471.

Mursa 445.

Mnsznya 69.

Müller Ignácz 274.

Nagv Ádám (1741.) 232.

Nagy-Asszonvfa 70. 368, 369,

370.

Nagy Benedek 345.

Nagy-család (fels-büki) 17,

32.

Nagy-család (felseri) 569.

Nagy-család (mesterházi) 569.

Nagy-család (vasvári) 569.

Nagy-Csömöte 70, 197.

Nagy Dénes 51.

Nagy-Dolincz 70.

Nagyfáivá 72, 211, 212, 217,

222.

Nagy Ferencz, Thököly ve-

zére 220.

Nagy István alnádor 231.

Nagy János (1741.) 232.

Nagy János apát 341.

Nagy Jen 270.

Nagy József 271.

Nagy-Karasztos 70.

Nagv Károly császár 35, 118,

138, 173, 174.

Nagy-Kerka 1. Kerka.
Nagy Konstantin 164.

Nagy-Kölked 70.

Nagy-Köcsk 70, 369.

Nagy Lajos király 62, 81,

149, 185, 282, 547, 550.

Nagy-Mákfa 70, 369.

Nagy-Medves 70.

Nagy Miklós 271.

Nagy-Mizdó 5, 70.

Nao-v-Nasda 70. 315, 384.

385, 552.

Nagv-Német-Szent-Mihálv 7,

70, 444, 447, 472.

Nagy Pál személynök 233.

Nagy-Pöse 70, 197, 54-5.

Nagy-Rákos 71, 308.

Nagy Sándor (felsbüki) 17,

32, 57, 71.

Nagy Simon, szentmártoni,

188, 189.

Nagy-Sitke 6, 71, 483.

Nagy-Székp. 4.

Nagy-Szombat 201, 224.

Nagy-Tilaj 71, 369.

Nagy-Unyom 7, 71, 368.

Nagy-Vázsony 447.

Nagy-Zsennye 71.

I. Napóleon 121, 236, 237.

Napragy Demeter 119.

Napszám árak 414.

Niirbonne tábornok 237.

Nádasd 4, 69.

Nádasd-nemzetség 175, 545.

546, 548.

Nádasdv-család 16, 32, 35,

63, 94, 252, 306, 549, 551.

552, 558, 568.

Nádasdi András 184.

Nádasdv Boldizsár alispán

205.

Nádasdy Ferenc 63, 198, 554.

Nádasdy Ferenc országbiró

94, 204, 206, 208, 216, 217,

256, 350, 556, 581.

Nádasdy Ferenc (a lefejezett

fia) 222, 227, 228, 230, 403.

Nádasdy Kristóf 144, 149.

Nádasdy Kristófné Choron
Margit 144, 554.

Nádasdv Tamás (I.) 95, 196,

301, 329, 402, 552, 553, 580.

Nádasdy Tamás (II.) I4Í, 198,

199, 202, 306.

Nádasdy Krisztina 94.

Nádasdy Márton 553.

Nádasdy Pál gr. (1625), 204.

Nádasdy Pál 94.

Nádfalu 4, 69, 549.

Nádkut 69.

Nádorfa 70.

Nápolyi László 80, 186, 550.

Nárai 7, 72, 162, 165, 373,

376.

Nedved Károly 88.

Nedvig Ferencz 122.

Neilreich 512.

Nemes-Csoó 72, 153, 197, 303,

446.

Nemes-család 569.

Nemesd 74.

Nemes-Dömölk 72, 303, 371.

Nemes-Gáspár 294.

Nemes-Hollós 73.

Nemesi fölkelések 205, 206,

232, 236.

Nemesi testrség 233.

Wmi'sJvis-Medves 73.
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Nemes-Magasi 73, 371, 394,

471.

Nemzetiségek Vasvármegyé-
ben 12, 379, 394.

Nemzetrök 121, 122, 240,

241, 242.

Nerva 163.

Neudóhegy 76.

Neuprauer György 418.

Neusiedler Miksa 274.

Németh Autal 343.

Német birodalmi sereg 210,

211, 212, 214.

Német-Büks 7Í.

Német-Cziklin 74.

Német-Csencs 74.

Németek Vasvármegvében
12, 379-383, 384.

"

Németek nyelve 380, 381.

Németh Ferencz 542.

Német-Genes 74, 237, 369.

Német-Gyirót 74.

Német-Hásos 75.

Német-Hidegkut 74, 317.

Német-Keresztes 74.

Német-Keresztur 228.

Németlak 76.

Német-L 74, 315, 381.

Német-Löv 330, 331.

Német-Sároslak 7, 74.

Német-Szecsd 74.

Német-Szt-Grót 75, 471.

Német-Szt-Mihályi takarék-
pénztár 472.

Német-Ujvár 6, 15,75,76,81,
119, 140, 165, 176, 177,180,

184, 185, 197, 200, 221, 228,

250, 307, 330, 384, 397, 436,

Í47, 471, 472,476,473,544,
547.

Német újvári Battlryány-ura-

dalom 423.

Németujvári Draskovich-ura-
dalom 423.

Németujvárhegyi apátság 295.

Németujvár és környéke ön-
segélyz egylete 472.

Németujváriak 27, 30, 32, 63,

75, 81, 89, 90, 108, 138,

140, 149, 179,180, 183, 185,

186, 544, 546, 548, 549.

Németujtvári András 75, 90,
184.

Németujvári Henrik 27, 81,

108, 138. 139, 179,180, 181,

184, 546.

Németujvári Iván, 27, 81,90,
139, 179, 180, 181, 182,183,
184.

Németujvári János 75, 183,

184. 546.

Németujvári Miklós 30, 90,

181, 546.

Németujvári Péter 181.

Németujvári takarékpénztár
471.

Németujvári takarék- és hi-

telpénztár r. t. 471.

Némethv Gergely 119, 198,

199, 200.

Népviselet 367, 368—370, 371,

381, 386, 388.

Niczk 76, 317, 447, 546, 549.

Niczkv-család 547, 569.

Niczky Ádám (1741) 232.

Nitzky Ferenc 202.

Niczky Gáspár 206.

Nitzky János 226, 238, 239.

Nikla 334.

Nikolsburgi béke 145, 204.

Nori Alpok 160, 499.

Noricum 163, 508.

Nóri (nyugati) növénytipusok
504—507, 508.

Noszlopy-család 73.

Növényvilág 497— 536.

Nugent tábornok 242, 243, 26 1

.

Nürnberg 545.

Nyirvár 7.

Nyögér 5, 76.

Nyulfalu 77.

Nyúl Lajos 274.

Ó-Bér 77.

Oberwaldbáuern 251.

ücskay László 120, 228.

Octavianus 161.

Odera 388.

üház 3, 137, 138, 155, 168.

Ó-Hodász 77, 546.

Okolicsánvi-család 569.

Ólad 7, 77. 78, 156, 162, 165,

229, 370,' 372, 377.

Olajos Sándor 471.

Olaszfalu 77.

Olaszka 77, 369, 376, 551.

Oláh-Cziklin 77.

Olmiitz 242.

Ondód 7. 77, 156, 162, 370.

Óragyár Szt.-Gotthárdon 100,

453, 454.

Orbánfalu 6, 77.

III. Orbán pápa 282.

Orczy-család 569.

Orosz József 346.

I Irszágh Mihály 30.

( >rszággyülések 119, 181 , 1 92,

L96, 197, 204,205,218,231,
232, 233, 238, 239, 240.

Osl comes 179, 547.

Osl nemzetség 179, 180, 547,

550.

Osli György 186.

Osli Lrinc 184.

Ostfi-Asszonyfa 77, 218,447.
Ostffy-család 77,301, 302, 547,

551, 553, 554, 569.

Ostlív Domokos 550.

Ostfty Ferenc 188.

Ostlív László 191, 192.

Ostlív Mihály 303.

Ostffy Miklós 77, 218.
i )swald-család 569.

O-Szalónak 77.

Osztrák hadsereg 236, 237.

242.

Oszkó 9.

Otho 162.

Oítóháza 78.

Ottó király 184.

III. Ottó 175.

II. Ottokár 108, 139, 179, 180.

Óvár 7, 78, 441, 444.

Ozoly Flórián 345.

Öcsöb 174, 544.

Ölb 78, 317, 371.

rállás 78.

rfalu 78.

ri-Szt.-Márton 78.

ri-Szt.-Péter 78, 79, 308,

317, 366, 396.

ri-Sziget 79.

rs-nemzetség 560.

rség 174, 250, 360, 395—398,
517.

rségi családok 396, 397, 547.

se 174, 544.

si Vendel 322.

skori leletek Vasvármegyé-
ben 17, 26, 39, 45, 72, 77,

83, 90, 105, 157, 158, 159,

„ 160.

skori temetk 157, 158.

Önsegélyz szövetkezetek

. 469, 470, 471, 472,473,471.
zgödör 79.

Paal-család 569.

Paksi Balázs 192.

Paksy Benedek 201.

Palásthy- család 569.

Palásthy István 101.

Palásthy János 205.

Palóczi Simon 30, 140, 187.

Palócsav báró 230.

Palota (Vár-Palota) 446, 447.

Pankasz 80.

Pannon lialma 289.

Pannónia 137, 160-172, 174,

279.

Pannónia kerékpáros-egylet
435.

Pannonképlet 481

.

Pannonok 160, 161

.

Papnevel intézet Szombat-
helyen 128,234.

Papp Antal 271.

Papp Ferencz 27 1

.

Parrag 57.

Patafalva 80.

Patonay Sándor 271.

Patthy György 205.

Paty (Nagy és Kis) 70.

Patyi gazdaság 423.

Pauer Imre 324.

Paumkircher András 107, 108,

187, 188.

Pacsony 79, 369.

Pálfa-Mártonfa 79. .",69.

Pálffv-Daun Vilmos gr. 41'.).

Pálffy Ferencz (1741) 232.

Pálffy .János gróf 221, 224,

225, 226, 227, 228.

Pálffy Miklós 198.



616 Név- és tárgymutató.

Pálhegv 79.

Pálosok 31, 48, 107.

Pály Elek 356.

Pálmafa 8, 79.

Pápa város 120, 122, 192, 198,

220, 222, 225, 230, 242.

Pápav István 270.

Pápócz 80, 186, 317, 472.

Pápóczi prépostság 80, 94,

296.

Pászthory-család 570.

Pázmán Mihály 357.

Pázmány Péter 330.

Pázmándy Dénes 38, 246.

Peczöl 80, 281, 368, 369, 469.

Peczöli apátság 281.

Pechj'ch-család 570.

Pekry Lajos 194.

Peleske 201.

Peleskei Eördög Mihály 188.

Perczel Mór 242.

Perenye 7, 80.

Perestó 80.

Perényi-család 570.

Pergei' Ferencz331.
Perint 7, 117, 134, 135.

Perlaky Gábor 73.

Permise 80.

Perneszy-család 570.

Perneszy János 218.

Pernitzer Ulrik 190.

Pese-nemzetség 175, 545 549.

Pestis 230, 402, 403.

Petáncz (Széchénykut) 1, 99,

231, 387, 411.

Peth-család 112, 570.

Petfa 8, 80.

Peth György gersei 188.

Peth György (kurucz) 230.

Pet-Mihályfa 80, 369, 371.

Petronell 446.

Pettau 175, 446, 450.

Pécs 445, 446.

Péchy Imre 347.

Pénzintézetek 469—474.
Péntekfalu 80.

Péterhegy 80.

Piers Vilmos 497.

Pikó Dömötör 222.

Piláti József 284.

Pilis-hegy 499.

Pinka 3, 6, 34.

Pinkaf 80, 81-82, 83, 120,

189, 196, 231, 394, 406, 440,

444, 447, 454, 457, 467, 472,

481.

Pinkafi községi hitelpénztár
472.

Pinkafi kisegit egylet 472.

Pinkafi takarékpénztár 472.

Pinka-Határfalu 6, 83, 251.

Pinka-Mindszent 80.

Pinka-Miske 80.

Pinkavölgyi takarék- és ön-
segélyz-szövetkezet 471.

Pinkócz 83.

Pintér Endre 324.

Pintér Géza 471.

Piry Czirjék 342.

Pleitner ezredes 212.

Plébániatemplom Kszegen
148, 149.

Pócsfalu 83.

Podgoria 83.

Pogány-család 552, 570.

Pogány István 271.

Pohl E. és fiai gyára 455.

Póka Gábor (1741.) 232.

Pókok 495, 496.

Pokolfalu 83.

Polanicz 83.

Polányi-család 554, 570.

Polányi Lrincz 199.

Pollák Pongrácz 271.

Pongrácz- család 570.

Pör-Dömölk 287, 288, 291.

Pór-Magasi 83, 394.

Poppel-család 570.

Poppel László 554.

Pornó 7, 84.

Pornói apátság 295, 554.

Pór-Porpácz 7, 83, 552.

Porpáczy János 278.

Pósfa 84.

Posta és távi ró 444, 445.

Potyi gazdaság 423.

Pottyondy Béla 444.

Pozsgay Béla 290.

Pozsony 186, 198, 203, 302,

303, 367, 476.

Pörgölin 85, 481.

Pöszöny 85.

Pötzelberger Károly 471.

Prága 179.

Prayner tábornok 229.

Preiszler Antal 240.

Premontreiek 130, 296.

Privina 173, 174.

Probus 163.

Prosznyák-család 553, 554.

Prosznyákfa 85, 370, 387.

Prosznvák János (1741.) 232.

Prosquill Péter 278.

Protestánsok 13, 50, 72, 73,

94, 150, 153, 154, 217,

301-308.
Protestáns templom Szombat-
helyen 134, 302.

Publius Silius 161.

Puczincz-patak 8.

Pulay Ferencz 270.

Puly Gvörgy 281.

Pully tábornok 237.

Punicz 85.

Purgstaller József 344.

Pusztai (keleti) vegetáczió

504, 505—511, 512.

Pusztakemenesi gazdaság
423.

Puszta-Radócz 85.

Puszta-Szt-Mihály 85, 472.

Putsch Sándor 472.

Putsch-féle posztógyár Pinka-
fn 457.

Püspöki 85, 369, 371.

Pyrker -család 570.

Quádok 137, 162, 163.

Quirinus 163, 279.

Rabattá 220, 222, 223.

Rabutin 43, 44, 120, 227.

Radafalva 87, 231, 315.

Radánjá Emil 271.

Radkersburg 190, 208, 229,

242, 447.

Radó-család 28, 64, 570.

Radófalva 87.

Radó Gyula 51.

Radó Kálmán 88. 246, 248,

249, 261, 417, 419, 589.

Radványi György Ferencz
gr. 257.

Rajnis József 332.

Rakicsány 223.

Raks 87, 441.

Ratkócz-patak 8.

Ratkovics Vendel 281

.

Rauscher Miksa 130.

Ravasz Ferencz 283.

Rába és völgye 1, 2, 3, 4, 6,

7, 8, 11, 95, 174, 175, 177,

180, 186, 188, 189, 196, 199,

204, 208, 210, 212, 214, 216,

219, 224, 226, 229, 237, 360,

364, 369, 373, 413, 448, 504,

534, 535, 551.

Rába-Bogyoszló 8, 85.

Rába-Doroszló 85, 371, 546.

Rába-Füzes 85.

Rába-Gyarmat 85, 369, 370,

372, 373.

Rába-Hidvég 85, 86, 192, 196,

224, 251, 369, 373, 448.

Rábahidvégi gazdaság 423.

RábaJveresztur 86, 472.

Rába-Kovácsi 86, 223, 229,

547, 549.

Rábakovácsi uradalom 423.

Rába-Kövesd 86.

Rába-lapincsvölgyi takarék-

pénztár 473.

Rába-Sömjén 86, 546.

Rába-Szt-Márton 87, 472.

Rába-Szt-Mihály 87, 54-7.

Rábcza 8, 174/
Rábort 87.

Rádócz-Kisujfalu 87.

Rádóczi-család 551.

II. Rákóczy Ferencz 96, 105,

116, 119, 220, 397.

Rákóczi szabadságharca 48,

60, 86, 87, 100, 106, 119,

120, 146, 221, 222-230,
403.

Rákok 496.

Rákösd 87, 481.

Rákosi Jen 338, 339.

Rátkay György 224.

Rátkalak 87.

Rátky Menvhért 198.

Rátót 87, 417.

Rátót (Veszprém m.) 522.

Rátóti uradalom 423.

Recsavina-hegy 7.
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Reformáczió 50, 72, 73, 94,

317, 318.

Reformátusok (1. Ev. refor-

mátusok.)
Regede (1. Radkersburg.)
Reichard Károly 331.

Reiszig-család 47, 49, 57, 571.

Reiszig Alajos 49, 241, 242,

417, 418.

Reiszig Ede 57, , 247, 261,

270, 417, 591.

Reiszig Ede ifj. 248, 348.

Reittermayer-család 571.

Reményi Ede 244.

Rempe-Hollós 87.

Rempel István 141.

Rendek 87.

Reninger 112.

Rezutsek Antal 286.

Rezsffy György 542.

Répczc 1, 7,8 224, 226 528,

551.

Répczelak 87, 228, 369, 417.

Répczelaki uradalom 423.

Répcze-Szt.-György 88, 317.

Répcze-Szent-györgyi gazda-
ság 423.

Rétállás 88.

Rétfalu 88, 474.

Réti növényzet 528.

Révay-család 79.

Ricce tábornok 237.

Riedl József 471.

Rill József 322.

Rindsald András 200.

Ringelsheim tsznagv 248.

Ritkaháza 88.

Ritíer József 27 J.

Róbert apát 284.

Róbert Károly 33, 63, 75, 94,

110, 149,184,185,547, 548.

Rochata Károlv 437.

Rohoncz 1, 7, 11, 88—90, 91,

120, 168. 182,183,188, 190,

202, 203, 223, 229, 250, 253,

315, 355, 381,384,387,117,
444, 447, 458, 472, 535, 542,

550.

Rohoncz és vidéke els ön-
segélyz szövetkezete 472.

Rohonczi takarékpénztár 472.

Rohonczi uradalom 423.

Rohonczy András 186.

Rohonczy Ignác 122.

Rohonczi hegyek 2. 437.

Rohrer-család 571.

Rhorer Aladár 400.

Rhorer Viktor 247.

Roland nádor 177.

Róma 161, 162, 282.

Rómaiak 137, 161— 172. 445,
446.

Római leletek 18. 27, 29, 57,

70, 72, 85, 90, 94, 98, 104,

109, 115, 162,165,166,167,
168, 169, 171.

Római sánc Vasvárnál 109.

Római temetk 171. 172.

Római utak 445, 446.

Romanecz Béla 322.

Rómer Flóris 114, 351.

Rónaf 91.

Rosenbaum Zsigmond 471.

Rosenberg Gyula 102, 248,

249.

Rosty-család 571.

Rosty Ferenc alispán 255.

Rosty István 232.

Rosty János 235.

Rosty Pál 235.

Rothe Károly 542.

Rothe Lajos 542.

Rottermann és Patzenhoffer
98.

Rothmestorfer Erasmus 196.

Rovarok 493, 494, 495.

Rozália-hegvség 3, 7, 476.

Rozgonyi Miklós 188, 189.

Rozgonyi Rajnáid 188.

Rozgonyi Simon püspök 187.

Roznak Márton 63.

Rödön 91.

Rt 7, 91, 92, 242, 317, 531.

Rthy István 473.

I. Rudolf 60, 82, 96, 144,397.
Rudolphi Sándor 200.

Rum 4, 7, 92, 192, 228, 229,

242, 317, 369.

Rumv-család 20, 21, 92, 552,

556, 571.

Rumi Doroszló 90, 184.

Rumi o'azdasáff 423.

Rumharaszti gazdaság 423.

Rumy-serleg 20.

Rumpód 92.

Rupprecht Tasziló 107.

Rusa-család 571.

Rusa Béla 270.

Rusa Lázár 271.

Rutilus, szt. 163.

Saali-család 552.

Sabaria (Savariaj 90, 117,

118, 137, 161, 162, 163, 164,

165, 167, 173, 279, 445, 446.

Saharia-kávéház 131, 132.

Sabaria-szálló 131.

Sajtgyártás 458.

Sajghó Benedek 294.

Saint-Julien gróf kastélya 22.

23.

Sal 92.

Salafa 11, 92.

Salamon 92.

Salamonfa 92, 230.

Salamonfai Bernát 196.

Salamon király 44, 176.

Salfa 93.

Saller-család 571.

Saly Antal 236.

Saly Károly 236.

Sarlay-csafád 571.

Savaria biczikli-egylet 435.

Savarok 160.

Saxlehner András 593, 594.

Ság 376, 534.

Sághegy 3, 17, 18, 53, 157,

168, 227, 378, 417, 447, 483,

533, 536.

Sághy-család 18, 571.

Sághy István 50.

Sághy Mihály 241.

Sámfáivá 7, 93, 295, 317, 441,

444, 478.

Sámfalvi templom 93, 295.

Sándorhegy 93.

Sándor László 224.

Sándorvölgy 93.

Sándory Ágoston 274.

Sár 93, 196, 546, 550.

Sárffv-család 552, 554.

Sárfi-Mizdó 93.

Sárkány-család 552, 554.

Sárospatak 229.

Sárosszék 6, 93.

Sárvár 7, 15, 44, 93, 94, 95,

185, 192, 196, 198, 201, 203,

204, 208, 221, 223, 225, 227,

228, 229, 237, 242, 310, 317,

318, 329, 331, 369, 394, 402,

443, 447, 455, 457, 458, 459,

467.

Sárvári ezukorgyár 95, 458.

Sárvári gépgyár 95.

Sárvári mmalom 95.

Sárvári sajtgyár 95.

Sárvári téglagyár 95.

Sárvári uradalom 423.

Sárviz 4, 8.

Scarabantia 445, 446.

Schaffgotsch rnagy 242.

Schey Fülöp 153, 309.

Schenk Ferencz 418.

Schilling tábornok 229.

Schleifer Kálmán 271.

Schlesinger Ármin dr. 271.

Schmalkovits Mihály 406.

Schmidt Ferencz 1Ó8.

Schmidt János 271.

Schöber Imre 205.

Schöckl 2.

Schöne Lajos 148.

Schönfeld báró hadtestpa-
rancsnok 248.

Schönfeld György gróf 39,

41.

Schoenvisner István 446.

Schrand Ferencz 407.

Schreiber Ignácz 58.

Schuch Mihály 542.

Schwarcz Mihály 281.

Schwester Károly 405, 406.

Sée 7, 95, 165, 372.

Schenzl Guidó 542.

Seebach Rezs 86.

Seffer Lajos 271.

Seidemann Xav. Ferencz 285.

Seifrid Imre 290.

St'iper-család 571.

Senyefa (1. Herény).
Senyeháza 95, 396.

Sennyey-család 17, 552, 556,

571.

Sennyey Gáspár 202.
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Sennyey István püspök 206.

Seper László ifj. 271.

Septhey Ágoston 192.

Septhimius Severus 163.

Serdár pasa 198.

Seregháza 96, 476, 479.

Seregélyháza 11, 96.

Seybold Kálmán 471.

Sényi- család 71, 571.

Sényi Béla 71, 419.

Sényi Gábor 71.

Sibaris (1. Gyöngyös)
Sibrik Benedek 196.

Sibrik-család 26,552, 554, 571.

Sibrik Gergely 197.

Sibrik György 196.

Sibrik Kálmán 98, 99, 246.

Sibrik Kálmán ifj. 248.

Siess Antal 331.

Sigonius 173.

Sigray-család 98, 556, 572.

Sigray Jakab gr. 235.

Sigray József 30. 236.

Sigray-Saint-Marsan 101

.

Simon-család 572.

Simon Antal 419.

Simon Pál (1741) 232.

Simon Vincze 122, 324, 419.

Simonvi 96.

Sinkovich Elek 271.

Sinnersdorf (1. Pinka-Hala r-

falu)

Sió-patak 9.

Sirmium 445, 446.

Sirovnicza 96.

Siscia 161, 164.

Sitkey-család 94, 572.

Sitkeihegy 3.

Skerlecz-család 556, 572.

Skerlecz József 236, 238.

Sobiesky János 220.

Solymossy László báró 32,

196.

Solymossy Ödön báró 23, 38.

Somlyóheg)' 53.

Somogyi (meggyesi) család

572.

Somogvi (somogvvári) család

572/
Somogyi József 271, 351.

Somogyi Lipót 236.

Somogyi Lipót Márton 298,

299.

Somogyi Lipót püspök 126.

Somogyi Miklós 271.

Somogyi Mór 359.

Somogyvármegye 219, 231.

Soós-család 552.

Soóskuthy-család 552.

Sopianae 445, 446.

Sopron 140, 175, 186, 190,

198, 218, 219,224,225,227,
229, 230, 445, 446.

Sopronvármegye I, 10, II, 12,

13, 175, 196,' 201, 228, 230,

251, 379.

Sorki-Kápolna 96.

Sorki-Kisfalud 96, 369.

Sorki-Polány 96.

Sorki-Tótfalu 97.

Soroki patak 7, 412.

Soroki uradalom 425.

Sorok-Ujfalu 7, 97.

Sorokujfalui uradalom 525.

Sóshegy 97.

Sóshegv község 11, 441.

Sóskúti, 385,410,411,441.
Sótony 97.

Sóváry István 271.

Söpte 97, 162.

Sörgyár Kszegen 152.

Sparr tábornok 211.

Spissich-család 572.

Sporck 212.

Sport-egyesületek 435, 436.

Stabremberg Guido 88, 226,

227.

Starhemberg Miksa 226.

Stájerország (1. Stiria)

Stallner Ferencz 419.

Stegmüller Károly 281, 324.

Steindl Imre 65.

Steininger Sándor 278.

Stettner-család 573.

Stibor vajda 86, 186.

Stinácz 97, 384, 384, 385, 386.

Stiria 1, 8, 80, 81, 83, 144,

176, 177, 188, 190,196, 198,

200, 220, 222, 226,227,231,
236, 242, 251, 362,379,392,
466, 467, 522.

Stirling-brgyár 131.

Stör József 406.

Strabo 161.

Strelinger Hermán dr. 271.

Strém 6, 98.

Strém p. (l.,Csik)

Sti'onszkv Ágost 542.

Stubenberg Ulrik 90, 182.

Sucher József 358.

Sultzbach pfalzi gróf 212.

Surány 97, 98.

Surányi uradalom 425.

Surány-patak 7, 115.

Sümeg 119, 199, 217, 230, 147.

Sürüháza 98.

Svetonius 162.

Szabadhegv 98.

Szabadfy Sándor 241, 245.

Szabadságharcz1848—49-ben
34, 121, 122, 147, 240, 241,

242.

Szabar 98.

Szabóczéh 450, 451.

Szabó (Nárai) család 573.

Szabó Elek 271.

Szabó Géza 322.

Szabó György 244.

Szabó Imre 235.

Szabó Imre püspök 247, 299,

321.

Szabó László 473.

Szabó Mihály 236.

Szabó Miklós 246, 351, 399,

586.

Szabó Péter 271.

Szajkó-család 552.

Szakáts Manó 74, 471.

Szakmárv József 542.

Szaknyér 98, 396.

Szakol3T ai-folyás 9.

Szakonyfalu 5, 98.

Szakonvi István 270.

Szalaf"98, 184, 366, 396.

Szalay-család 573.

Szalay Gyula 271.

Szalay Imre orvos 407.

Szalay Imre kanonok 341

.

Szálai Pál 220.

Szalkay József 271.

Szalónaki Üveghuta 99.

Szalónaki vár 91, 179, 180.

182, 196, 203, 221, 228.

Szapolyai János 192.

Szalay Sándor 244.

Szaniszló Ferencz 344.

Szappangyár 459.

Szarkavár 447.

Szarvaskend 98, 99.

Szarvask 3, 7.

Szarvaslak 99.

Szatta 99.
"

Szájbély Gyula 91, 246, 247,

417.
'

Szálk (1. Irottk.)

Szántházy Ferencz 201, 257.

Szápáry-család 573.

Szápáry Antal gr. 241, 244.

Szápárv Géza gr. 65, 69, 244.

245, 246, 585.

Szápáry László gr. 97, 249.

Szápáry Vincze gr. 236.

Szármát emelet 480, 481.

Szármátok 137, 164.

Százlábúak 496.

Száva 190. 388.

Szebeni Farkas Péter 553.

Szechdy-család 74, 545, 552,

554, 574.

Szechdy Kálmán 247.

Szegedv-család 49, 574.

Szegedy Béla 247, 419, 472.

Szegedy-Ensch Károly br. 42.

Szegedy fstrázsamester 229.

Szegedy György 16, 117, 419.

Szegedy Károly 357.

Szegedi Máté 301.

Szegedy Róza 49.

Szegedy Sándor 238.

Szekcsiji Herczeg'-család 548.

Szeley János 198.

Szelepcsényi György 202.

Szelestey-család 574.

Szelestei gazdaság 425.

Szelestey János 236.

Szelestey József 236.

Szelestev László 241, 245,

253, 337.

Szemcnye 100.

Szemere Bertalan 241.

Szenozy Ferencz 299. 345.

Szenczy Imre 323, 336.

Szentandrássy István 204.

Szent-Benedek 100.
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Szent-Elek 100, 315, 385, 447,

472, 481.

Szent-Elek község és kör-

nyéke önsegélyz-egylete
472.

Szenteleki takarékpénztár.
472.

Szenteleki gazdaság 425.

Szent-Gotthárd 4, 6, 15, 100,

101, 199, 210, 211, 213, 215,

216, 221, 223, 226, 282—284,
285, 315, 331, 360, 394, 399,

444, 447, 456, 473.

Szentgotthárdi apátság 39,

52, 84, 85, 101, 211, 240,

282, 283, 284, 554.

Szentgotthárdi általános taka-

rékpénztár 474.

Szentgotthárdi csata 86, 100,

209—217.
Szentgotthárdi dohánygyár

100, 460.

Szent-Gotthárd és vidéke els
önsegélyz szövetkezete
473.

Szentgotthárdi kerékpár-egy-
let 436.

Szentgotthárdi óragyár (1. óra-

gyár.)

Szentgotthárdi templom 285,

289.

Szent-Grót 446.

Szentgróthy János 188.

Szentgyörgyi György 188.

Szentgyörgyi János 188, 189.

Szentgyörgyi László 188.

Szentgyörgvi Zsigmond 188,
189.

Szent István 118, 175, 281.

373.

Szent-Ivánfa 101, 102.

Szentiványi gazdaság 425.

Szent-Jakab 101.

Szent Katalin 101.

Szent-Kereszt (Ausztria) 248,
285.

Szent-Kereszt - Péteri - Borot-
szeg 101, 103, 373, 376.

Szent-Király 101, 368, 376.

Szent-Kut 101.

Szentkút völgye Vasvárnál
109.

Szent-Lénárt 102.

Szentléránti-család 552.

Szent-Lrincz-Táplánfa 102.

Szentmártoni-család 554.

Szt. Márton kútja Szombat-
helyen 132.

Szent-Mátyás 102.

Szent-Miklós 102.

Szent-Miklósfa 102.

Szent-Péterfa 102.

Szent-Sebestvén 103.

Szent-Tamás' 103, 171.

Szent-Vid hegy 157, 158.

Szent-Vid vára 26, 176, 179,
180, 182, 183, 546.

Szerdahely 103.

Szerdahelyi Dancs Pál 188.

Szerdahelyi Ignácz 236.

Szerdicza (1. Seregháza.)
Szerémség 163, 226.

Szergény 103, 473.

Szerpentinbánya 441.

Szerpentin pala 477.

Szeszipar 459.

Szécsény 99, 224, 229, 369.

Szécsenyi gazdaság 426.

Széchény-kút (1. Petáncz.)
Széchenyi-család 32, 573.

Széchenyi Ferencz gr. (1809)
257.

Széchenyi Ferencz gr. 236.

Széchenyi Gábor gr. 41, 42,

420.

Széchenyi György érsek 112,

153, 206, 217, 283.

Széchenyi Imre gr. 92.

Széchenyi István gr. 335.

Széchenyi Miklós gr. apát
282.

Széchenyi János gr. 101.

Széchenyi Jen gr. 102, 104.

Széchenyi Lrincz gr. 556.

Széchenyi Pál gr. érsek 218,

283, 284.

Széchenyi Tivadar gr. 34,

35, 247, 248.

Széchy-család 59, 68, 553,
556," 573.

Széchy Dénes gr. 149, 556.

Széchv János 188, 282.

Széchy Margit 283, 553.

Széchy Mária 150.

Széchy Miklós nádor 114.

Széchy Miklós (Mária kir.

fajtónállója) 136.

Széchy Miklós vasvármegyei
kapitány 190, 191.

Széchy Miklós I. apát 282.

Széchy Miklós II. apát 283.

Széchy Miklós III. apát 283.

Széchy Tamás 59, 145, 201,

556, 581.

Széchy Tamás apát 283, 556.

Székely Ferencz 351.

Székesf'ejérvár 176, 177, 192,

446, 447.

Székesegyház Szombathe-
lyen 126, 127, 287, 288.

Székpatak 7.

Széli-család 27, 87, 574.

Széli Ignácz 102, 261, 590.

Széli Imre 239.

Széli József 241, 242, 245,

253, 261.

Széli Kálmán 87, 246, 247,

249, 417, 588.

Széli Kristóf 236, 314.

Széli Ödön 27, 248.

Szélviszonyok 540, 541.

Szénbányák 440.

Szép-család 554, 574, 575.

Szép János 344.

Szépit-egyesületek 394.

Szoplak 103.

Magyarország Vármegyei és Városai ; Vasvármegye.

Széplaki patak 9.

Szépur 11, 103.

Szilassy János 342.

Szilágyi Arabella 357, 358.

Szilágyi Dezs 247.

Szilágyi Ferencz 271.

Szilágyi István 306.

Szili-Sárkány 242.

Szily János 54, 121, 126,127,
233, 280, 297.

Színészet 129, 154, 355, 356,

357, 358, 359.

Színház Szombathelyen 129,

355, 358.

Szita-család 575.

Szlavónia 12, 371.

Szlávok 138, 173, 174.

Szluha-család 575.

Szluha Márton 314.

Szombatfa (Sumetendorf

)

103.

Szombatfa 104.

Szombathely 7, 11, 15, 111,

117—136,156, 157,161,165,
169, 170, 175, 177, 180, 185,

187, 188, 190, 191, 192, 197,

198, 199, 200, 205,219,223,
225, 226, 227, 228, 229, 230'

231, 233, 236, 237, 238, 241,

242, 244, 247, 251, 261,

272—274, 281, 309, 315, 318,

321, 355, 356, 357,358,365,
393, 394, 399, 400, 402, 404,

435, 442, 445, 446, 447, 450,

453, 455, 456, 459, 460, 466,

467, 473, 534, 537, 542.

Szombathelyi általános taka-

rékpénztár 473.

Szombathelyi brgyár r.-tár-

saság 457.

Szombathelyi izr. templom
311.

Szombathelyi káptalan (1.

Káptalan).
Szombathelyi kerékpáros-

egylet 435.

Szombathelyi légszeszvilági-

tási társulat 4^0.

Szombathelyi püspökség 85,

121, 127, 233, 281, 297—
300.

Szombathelyi takarékpénztár
r. t. 473.

Szombathelyi téglagyár 456.

Szombathely utczái 125, 126,

127, 133, 134.

Szombathely városi takarék-
pénztár 473.

Szomorócz 104.

Szovják Hugó 278.

Szécze 104, 551.

Szcze p. 1.

Szllmüvelés Vasvármegyé-
ben 18, 78, 91, 417, 418.

Szlls 104, 165, 201, 251, 368,

373, 552.

Szny 446, 447.

Szörcsöky Benedek 553.

83
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Sztrokay Antal 350.

I. Szulejinán81,141,192, 193,

195, 197.

Szcs László 352.

Szvatopluk 173, 174.

Szvetich-család 575.

Szvetich József 232.

Tabula Peutingeriana 446.

Tafelberg 39.

Takarmánytermelés 415.

Takarékpénztárak 34, 39, 48,

55, 69, 70, 95, 100, 115,

149, 469, 470,471,472,473,
474.

Takács-család 575.

Takács (dukai) család 31,

575.

Takách Bencze dr. 271.

Takács Ferencz 31.

Takáts János, péteri 101.

Takács Judit (dukai) 31.

Takács Lajos 246.

Takács Lajos, péteri 261.

Takáts Márton 271.

Talapatka 104.

Tallián-család 575.

Tallián József (1741.) 232.

Thallóczy Máté bán 187.

Tamás Jen 248.

Tana 104, 369.

Tapolcza 447.

Tárcsa 104, 408-409, 410,
447, 481, 537.

Tarnóczy András 59, 60.

Taród-Csenes 11, 104.

Taródfa 104.

Tbarródy-család 554, 575.

Taschler József 419.

Tatárjárás 110, 118, 177, 545.

Tauka 104.

Tauern-hegység 475.

Társadalmi egyesületek 16,

25, 34, 45, 48, 69, 70, 73,

85, 86, 95, 97, 100, 107,

130, 135, 153, 394.

Tegyey-család 575.

Tekenyey-család 554.

Telekessy-család 552, 575.

Telekessy István 218.

Telekessi Török-család 553,
554.

Temetk Szombathelyen 133.

Templomok 17, 19, 23, 24,

28, 31, 32, 34, 44, 45, 48,

51, 52, 54, 56, 61, 63, 65,

69, 70, 73, 74, 78, 80, 83,

85, 86, 91, 92, 93, 105, 107,

112, 114, 115, 126,127,131,
132, 133, 134, 149,150,280,
281, 282, 283, 284,285,291,
302, 307, 310, 311.

Theodomir 118, 173.

Teodonrvics horvát tábornok
242.

Terstyánszky István 230.

Terestyén fa 104.

Tessáry József 271.

Teuffel Mátyás 144, 192.

Teuffenbach 198.

Tevely-család 575.

Tevely János 236.

Thék-család 554.

Tóth 447.

Tiberius 161.

Tiberius Claudius 162.

Tiborfa 104.

Tillv János 112, 200.

Tipka Ferencz 278.

Tisza 363, 372.

Tisztroics György 301.

Tilus 162.

Tizenháromváros 104.

Tnbaj 105, 479, 483.

Tokorcs-Ujmihályfa 105.

Tolnai Máté 289.

Tolnay Sándor orvos 405.

Thomas Lajos 409.

Torkos László 338.

Tormássy-család 576.

Tormássy Péter 34.

Tornaegvlet Szombathelyen
435.

Torony 90, 105, 444.

Tóth Bálint 243.

Tótfalu (Winden) 105. -

Tótfalu (Windischdorf) 105..

Tóth István 356.

Tót Jágikovits István 303.

Tóth Lajos 240.

Tótlak 105.

Tót-Lak 105. ,.

Tót-Morác 105.

Tóth Pál 31 4.

Tót Sándor 314.

Tótság (1. Vendek).
Tót-Szt-Györgv (1. Vizlendva)
Thököly Imre 76, 218, 219,

220.

Tölgves 105, 524, 526.

TömÖrd 8, 105, 317, 385.

Töpfer Samu 278.

Török Bálint 196.

Török-család 552, 576.

Török (telekesi) család 576.

Török István 224, 230.

Török János, telekesi 204.

Török Károly 271.

Törökök 18, 44, 84,111,112,
187, 190, 192,193,194,195,
196, 197, 200, 201, 206—217,
219, 220.

Török Péter 222.

Törvénykezés 258, 259, 260,

299, 400.

Törvényszék Szombathelyen
129, 130, 400.

Töttös 105.

Töttössy-család 576.

Töttösy Gábor 204.

Trajanus 163.

Traianus Decius 163.

Trautmannsdorf Zsigmond
199, 200.

Tribl Ferenc 543.

Thulmon-család 575.

Tulok Ben 247.

Tulok-család 552, 554, 576.

Tulok Dániel 236.

Tulok Zsigmond 246.

Turcsányi Aladár 543.

Turkovits János 419.

Turista egyesület 436.

Turnisa 387.

Thurn Taxis hercegi család
21.

Thurn-Taxis Miksa Egon hg
248, 419.

Thury Ferenc 198.

Thurzó Manó 202.

Thüngen Ern 57.

Trje 447.

Tzoltó egyesületek 48, 69,

73, 86, 135, 394.

Tüzrendészeti szabályrende-
letek 268, 270.

Udvary Ferenc 247, 470.

Udvary Ferenc ifj. 473.

Udvardy-család 576.

Ugrón Ákos 247, 248.

Ughv-család 576.

Újfalu 106.

Újhegy 106.

Újlak 106.

Újlak (Neusidl) 106.

Ujlaky-család 554, 576.

Ujlaky Lrinc 76, 191.

Ujlaky Miklós 75, 187, 188,
' 189'

Uj -Perint 106, 165, 369, 373.

Uj-Sziget (1. Sárvár).

Újtelep (1. lapincsi) 106.

Újtelep (Neu stift) 106.

Újtelep (szalonaki) 106, Í7s.

Ukv-család 554.

I. Ulászló 118, 140, 149, 187.

II. Ulászló 118, 149.

Ulpianus 163.

Ungar Zsigmond „Püspök-
hengermalma" 457.

Urai-Ujfalu 106, 227, 447, 474,

545.

Urdomb 107.

Uy-család 576.

Uriszék 107.

Uzsay Ágoston 324.

Üchtritz Zsigmond báró 247.

Ünnepi szokások és babonák
375-378, 381, 382, 383,

390, 391, 392.

Üveges céh 451.

Vadászat 428-431.
Vajda Antal alispán 235, 236.

Vajda Imre 236.

Vajda-család 576.

Vak Bottyán 106, 224, 225,

226, 228.

Valentinianus 164.

Valerius Maximinianus 163.

Valérián 137.

Vallás- és tanulmányi alap 50.

Vandálok 137.
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Várasd 447.

Ararasdy Károly 246, 325.

Varga céh 451.

Vargyasi András 403.

Varró Pál 271.

Vasalla 7, 108, 369, 370.

Vas-Dobra 108.

Vas-Hidegkut 108.

Vas-Korpád 109.

Vaskút 109.

Vas-Lak 109.

Vasmegyei Casino 132.

Vasmegyei elektromos mvek
45, 133, 461, 462.

Vasmegyei Lapok 246.

Vasmegyei régészeti egyesü-
let 135.

Vasmegyei régiségtár 169.

Vasmegyei színjátszó társa-

ság 356.

Vasmegyei szinpártoló egye-
sület 358.

Vasmegyei takarékpénztár
473.

Vas-Nyires 109.

Vasparipa-egylet Körmenden
436.

Vas-Polony 109.

Vastag Károly 174.

Vasutak 132, 152, 245, 246,
442—444.

Vasvár 4, 8, 15, 109, 110—
112, 119, 159, 174, 177, 183,
J84, 185, 190, 191, 196, 206,
209. 229, 236, 251,317, 318,

361, 394, 447,474, 535, 545.

Vasvári béke 112, 217.

Vasvárjárási népbank 474.

Városháza Kszegen 150.

Városháza Szombathelyen
129.

\ aros-Szalónak 81, 107, 10*,

309, 315, 394, 437, 472, 502.

Városszalonaki takarékpénz-
tár 472.

Vasvári káptalan 59, 112, 139,
119, 197, 251, 281, 282, 546,

552, 554.

Vasvári Szentkút 111, 363,
364.

Vasvári takarékpénztár r. t.

474.

Vasvármegye alapjai 264.

Vasvármegye alispánjai 252,
253.

Vasvármegyei czukorgyár r.

társaság (I. Sárvári czukor-
gyár).

\ a s vármegye fispánjai 252,
255.

Vasyármegyei gazdas egye-
sület 247, 418, 419.

Vasvármegye háztartása 262,
264.

Vasvármegye hegyei 2, 3, 6,

7, 8, 17, 18, 31, 39, 53, 154,

155, 157,437, 476,477,482,
483.

Vasvármegye községei 11,

15—116.
Vasvármegye lakossága 10—

14, 231, 234, 360—392.
Vasvármegye pecsétje 260.
Vasvármegyei sport-egylet

435.

Vasvármegyei vizei 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9 (1. Gyöngyös,
Lapincs, Mura, ' Perint,
Pinka, Rába, Répcze.)

Vas-Vecsés 109.

Vas-zalamegyei els takarék-
pénztár 470.

Vaszar 191.

Vath 242.

Vácz 113, 447.

Vágod 3, 107.

Vámos-Család 107, 317, 369.
Várady Károly 247.

Várak 24, 25," 32, 34, 44, 47,

50, 59, 60, 63, 75, 76, 78,

81, 82, 89, 90, 91, 94, 108,

110, 111, 115, 116, 149, 150,
165, 175, 176, 177, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 192,
193, 194, 195, 196, 198, 199,
200, 201, 203, 204, 205, 206,
208, 210, 217, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 228, 229, 236,
237, 242, 250, 282.

Várhely 107.

Várispánok 251.

Várkesz 107, 369, 376, 447.
Vármellék 107.

Wcsey-család 576.

Vegyészeti ipar 459.

Velege 113.

Velem 113, 158, 546.

Velemér 113, 114, 281, 317,
370.

Veleméri templom 113, 114,
281.

Velence 61.

Velencze (Fehérm.) 446, 447.
Velike, 4, 115.

Velikei Gergely 63, 328.

Venczel magyar király 184.

Vendek Vasvármegyében 12,

387, 388-392.
Vend-Kovácsi 115.

Vespasianus 162.

Veszprém 174, 191, 192, 198,

217, 241, 446, 447.

Veszprémi káptalan 281.

Veszprémi püspökség 280.

Veszprémvármegye 1, 10, 11,

12, 13, 53, 178, 219, 251,
366.

Vécsey István 236.

Végh-család 576.

Véghely 113.

Vép 7, 115, 165, 229, 253,

443, 474, 515, 552.

Vértes hegység 242, 499.
Vérthessy György 553.

Vida József 338.

Vidorlak 115.

Vidos-család 24, 28, 51, 58,

77, 576.

Vidos Ignácz 236.

Vidos János 58.

Vidos József (1741) 232, 357.

Vidos József 50.

Vidos József (1848) 241.

Vidos Miklós 303.

Villamvilágitási telep Szent-
Gotthárdon 100.

Villamos 116.

Villámosi völgy 1, 4, 7, 115,

477.

Villányi Szaniszló 352.

II. Vilmos császár 248.

Vindek 160.

Vindobona 445.

Virághalmi Ferencz 56.

Viritás 533, 534-536.
Viszák 115, 369, 373.

Visztula 388.

Vitellius 162.

Vitovecz János 187, 188.

Vittnyédy János 256.

Vivó-kör Szombathelyen KIT).

Vizkeleti Jakab 553.

Vizkeleti János 290.

Vizlendva-Szt.-György 115,

481.

Vizmathy Géza 274.

A^ojnovics György 43.

Völgyes 115.

Völgyköz 115.

Vönöczk 115, 369, 474.

Vörös-család 576.

Vöröshegy 3.

Vörös Ferencz (1741.) 232.

Vörös Ferencz 274.

Vörösmart 230.

Vöröspatak 4, 7.

Vörös Salamon 184.

Vürösvágás 115, 535, 536.

Vörösvár 59, 115, 223, 444,

481, 552, 553.

Vörthegy 116.

Vütöm 499, 500, 502, 510,

518, 534.

Wagrami ütközet 237.

Waisbecker Antal 349, 497.

Waldeck tábornok 211, 212,

214.

Wallner Ferencz 403.

Wallsee Reinprecht 27.

Wálder Alajos téglagyára 546

.

Wechelius András 331.

Wechsel 2, 3, 6, 83, 476, 502.

Weinhofer József 83.

Weispriach János 144.

Wekerle Gottfried 295.

Weöres- család 576.

Weöres István 72.

Weöres Sándor 29.

Wesselényi-féle összeesküvés
217.

Wesselényi Miklós, 240.

Wimmer Gottlieb Ágost 320,

325, 342.
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Windischgraetz herceg 147.

Wittinger Antal 339.

Wolfer comes 75, 544.

Wolf Jakab és társa frész-
telepe 456.

Wollinger Károly 473.

Wiirtemberg 146.

Wyst Ferencz 242.

Zagrovszky Gyula 322.

Zalabér 447.

Zala-Löv 446, 448.

Zala-Szent-Iván 8.

Zanat 116, 162, 165,236,373,
447.

Zanelli Ferencz 419.

Zathureczky-család 577.

Zathureczky Géza 417.

Zauner János 419.

Zala-Egerszeg 208, 447.

Zalavár 111, 446.

Zalavármegye 1, 8, 10, 11, 12,

13, 53, 61, 179, 196, 219,

226, 231, 233, 251, 280, 366,

387.

Zanathy-család 5/6.

Zarka-család (l'elseri) 577.

Zarka-család (lukafalvi) 552,

554, 5á7.

Zarkaháza 116, 373.

Zárka István alispán 255.

Zárka János 240.

Zárka Mihály 205.

Zárka Miklós 113.

Záborszky-család 577.

Zádor Stettner György 336.

Zágráb 183, 500.

Zámbó-család 552, 554, 577.

Zánthóházy-család 577.

Zeke István 231.

Zeladin Mihály 189.

Zelles György 236.

Zenák Ferencz 197.

Zichy-család 552, 577.

Zichy Bódog gróf 257.

Zichy Ferencz püspök 121.

Zichy Ferencz gróf püspök
293.

Zichv Herraann gróf 243. 2 í í

.

245.

Zichy Hermann gróf ifjabb

248.

Zichy István 220.

Zichy Károly gróf 315.

Zichy Károly gróf ifj. 257.

Zierer Vilmos 66, 113.

Zimmermann Károly 473.

Zircz-pilis-pásztói apátság
286.

Znaim 237.

Zobothin-család 577.

Zobothin János 230.

Zoltánháza 116.

Zombath-család 577.

Zongor-család 577.

Zrinyi-család 577.

Zrinvi György 202, 203, 553,
554.

Zrínyi Miklós, a költ 205.

206, 208, 556.

Zrínyi Miklós ifjabb 199.

Zudar Simon 187.

Zúgó-család 578.

Zvonarik Mihály 301.

Zwingli 306.

Zsámánd 119.

Zsédeny 116.

Zsidahegy 116.

Zsidó 116.

Zsidók 18, 309—312.
Zsigmond király 23, 59, 70,

140, 149, 185,"l86, 281, 309.

550.

Zsitvay Leó 401.

Zsolt vezér 138.
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