














M A G Y A R 

O R S Z Á G N A K 
L E Í R Á S A 

Mellyben minden hazánkbéli Vármegyék , Városok , Fa

luk, Puszták ; uradalmak, fabrikák, huták, hámorok, 

savanyú és orvosló vizek, fördőházak , nevezetesebb he

gyek, barlangok, folyó vizek, tavak, szigetek, erdők, 

azoknak hollételek, Földes Urok, fekvések, történettyek, 

külömbféle termésbéli tulajdonságaik , a' betűknek rend

gyek szerént feltaláltatnak. 

KÉSZÍTETTE 

V Á L Y I A N D R Á S 

K I R Á L í I M A G Y A R U N I V E R S I T Á S B É L I 

P R O F E S Z S Z O R . 

MÁSODIK KÖTET. 

BUDÁN, 

A ' KIRÁLYI UNIVERSITÁSNAK BETŰIVEL. 

179 9. 



Durum, sed levius fit patientia; 

Quid quid corrigere est nefas. 



F Ő M É L T Ó S Á G Ú , 
És 

N A G Y K E G Y E L M E S S É G Ű 

N É M E T Ú J V A R Í 

BATTHYÁN JÓZSEF 
Ő E M I N E N T Z I Á J Á N A K ; 

R Ó M A I S Z E N T B I R O D A L O M B É L I H E R T Z E G 

N E K , P R E S B Y T E R K Á R D I N Á L N A K , A' R Ó 

M A I S Z E N T SZÉK S Z Ü L E T E T T K Ö V E T T Y E -

N E K , M A G Y A R O R S Z Á G ' P R I M Á S S Á N A K , 

F Ö T I T O K N O K J Á N A K , i s K A N T Z E L L Á R I U S 

S Á N A K , E S Z T E R G O M I F Ö É R S E K N E K , SZ. 

I S T V Á N A P O S T O L I K I R Á L Y R E N D G Y E ' P R E 

L Á T U S Á N A K , 's N A G Y K E R E S Z T E S V I T É Z -

Z É N E K , V A S VÁRMEG3t|iVÍÓRÖKÖS^ ESZ* 

T E R G O M V A R M E G Y É N E K P E D I G Ö R Ö K Ö S , 

is F Ö I S P Á N N Y Á N A K , T S Á S Z Á R I , 's A P O S 

T O L I K I R Á L Y Ő F E L S É G E ' V A L Ó S Á G O S BEL-

S Ö T I T K O S T A N A T S O S Á N A K , 's A ' K I R Á L Y I 

M A G Y A R H E L Y T A R T Ó T A N Á T S T A N Á T S O 

S Á N A K , És A ' SEPTEMVIRÁLIS T Á B L A ' B Í 

R Ó J Á N A K . 

Mély alázatossággal ajánlyct 

A' KÖNYVNEK KÉSZÍTŐJE. 





F Ő M É L T Ó S Á G Ú , 

'S NAGY KEGYELMESSÉG Ö , 

R Ó M A I S Z E N T B I R O D A L O M B É L I 

H E R T Z E G ! 

leg mélyebb tisztelettel, van szerentsém 

H E R T Z E G S É G E D N E K bemutatni, 's aján

lani munkámnak második kötettyét, melly 

nagy kegyelmesség valamint reménységem fe

lett való; úgy szinte különös vigasztalással, 

is élesztett. Ugyan is H E R T Z E G S É G E D 

N E K betses könyvtárjából nyertem e' munká

nak készítésére a' leg nevezetesebb segedelme

ket, 's hogy ha Hertzegi Eminentziád nem 

X 3 srd-



gyámolította volna hasznos szándékomat, sok

kal sikeretlenebb lett volna hoszszas törekedé

sem. Valamint pedig a' munkának készíté

sében H E R T Z E G I E M I M E N T Z I Á D N A K 

különös kegyelméből nyertt kútfők nélkül, 

úgy szinte annak kiadásában is ujjolag meg 

akadályoztatott vólna tsekély erőm, hogy ha 

H E R T Z E G S É G E D N E K boldogító segedelme 

nem elevenítette volna, a' sok féle terhes köl

> tsé-
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tségek miatt már ellankadott iparkodásomat. 

Illyen a' köz jóra intézett igyekezetek előmoz

dításának eleven példája! 

Hová nem terjed még ki HERTZEGSÉ

GEDNEK halhatatlan kegyelmessége? kitsoda 

merészelné HERTZEGI EMINENTZIÁD

NAK hármas hívatalbéli nagy tetteit, avagy 

külömbféle jótéteményeit előszámlálni? Felhe

vül a' szív, elfélemledik az indulat, 's mély 



tiszteletbe merül a' képzelő erő, midőn HER

TZEGSÉGEDNEK nagy tetteit akár a' Hit, 

akár a' Felséges Király, akár pedig a' Haza 

eránt méltóképen lerajzolni akarná; leroskad 

igyekezetében, 's kénteleníttetik érezni gyarló 

tehetetlenségét. De ha erőszaktétellel töreked

ném is felül haladni magamat, HERTZEG

SÉGED viseltt dolgainak rövid lefestésében, 

még sem lehetnék nyertese tzélomnak; mint

hogy ' 



hogy e' szerentsét tőlem HERTZEGI EMI

N E N T Z I Á D egyenesen meg tíltaná. 

Emlékezetben, és hív tiszteletben marad

nak azok még is, míg Magyarok életben lesz

nek, míg a' Felséges Ausztriai Ház a' Kirá

lyi kormányt forgattya, mindenkor tisztelettel 

fogják HERTZEGSÉGEDNEK halhatatlan 

nagy nevét említeni: én pedig minden ínsé

ges fáradozásaim vigasztaló jutalmának tar

tom, 



tom, hogy tsekély munkámat HERTZEGSÉ

GEDNEK nagy kegyelme által nevezetesít

hetem, a' ki leg mélyebb tisztelettel vagyok. 

Pesten 26dik Juny 1 7 9 7 . 

FŐÖ M É L T Ó S Á G Ú , 

'S N A G Y K E G Y E L M E S S É G Ű 

H E R T Z E G S É G E D N E K 

leg alázatosabb szolgája, 's 

hív tisztelője 

V Á L Y I A N D R Á S . 



V Á L Y I A N D R Á S 

Pesti Universitásbéli Professzorhoz, mikor 

MAGYAR ORSZÁG Le

írását ki adná. 

Zeng a' ditsöség9 Temploma! vigadoz 

A 9 benne, boldog fényei közt, lakó 

Szent Halhatatladságs 9s borostyánt 

Osztogat a9 jeles érdemeknek. 

T e is Barátom VALYI! öiilily ezen.-

Ifjú kórodnak gyönge virágait 

Hazádnak oltárán valódi 

Áldozatul, néki bé mutattad. 

£ o k gond, 9s szűnetleú fáradozás után 

KészÜltt szerentsés Lexiconod, Tanú, 

Igaz Tanú; hogy Nemzetednek 

Haszna, 's dit6Ó neve szíveden van. 

Ez mind jutalmunk, mind pedig ösztönünk 

Mostan: felölünk józan ítéletet 

Majd a 9 jövendők hoznak, a* kik 

Nem hunyoríttanak érdeminkre. 



A ' kék Irigység, Bátor akármi szép 

Dolgot tselekszünk, meg nem elégedik. 

A* fényt homálynak, a' világot 

Éjnek alajtya veszett agyában. 

Mit tészen a 9 nagy lélek? amá ditsö 

Időkre nézvén, illyen alá való 

Késértetet meg vet , 's ki jegyzett 

Tárgya felé nemesen törekszik. 

Bízván magában fel: fel emelkedik 

Az Égiekhez mennyei fzárnyain; 

'S tál a' halandóság' határin 

Tsendesen éli örök világát. 

Székes FejérvArott 1797. 

VIRÁG BENEDEK. 



E L Ő B E S Z É D . 

Alig készült az eddig kijött magyar könyvek 
között valamellyik, nagyobb készülettel, súllyo
sabb akadályokkal, terhesebb költséggel, és sa
nyarúságosabb időben mint ez. A* mi a' készüle
teket illeti, még esztendőben nyomtattat
tam vala felöle, az első tudósítástmeg akadá
lyoztattatván pedig mostani oktató székemnek fel
állítása által, darab időig igyekezetemben, ismét 
újj tudósítást nyomtattattam 1794dikben: ennek is 
sikeretlen foganattyát tapasztalván, szélessebbre 
feszítem ki szegezett vitorlámat, 's úgy vélleked
tem, hogy talám majd ha a9 Haza látni fogja mun
k á m a t ; kedvezőbb indulattal fog hajolni annak 
felsegéllésére, 's végre hajtására. Nem is tsalat
koztam meg egészea reménységemben; de még is 
sok emberi konkolyok akadályoztattak, a9 kiket 
tsak az idő írthat ki Hazánkból. Hogy a' Tudó
sok, és a9 jó Hazafiak különös tulajdon levelezé
seimen, 's utazásaimon kivül, tett lépéseimet nyil
ván láthassák, és azokból meg itéllhessék, men
nyire törekedtem vala, munkámnak hasznos, és 
igazságos voltáért. íme ide iktatom kérésemet, 
mellyet már harmadik Tudósításom mellet, ki
nyomtatva az egész Hazában elszélesztettem: 



„Minthogy nékem az egész Hazában minden 
, Helységeket, és egyéb nevezetes tárgyakat is 

személyesen el járnom lehetetlen: Lekszikono
mat sem akarnám pedig héjjánosan, vagy fo
gyatkozásokkal ki nyomtattatni; mert így sem 
az Ország, sem pedig én a' kivántt tzélt el 
nem érhetnénk. Kérem annakokáért alázatos 
bizodalommal a' Tekintetes Urat, méltóztassék 
a' járásabéli falukat nevezetességeivel, és tulaj
donságaival egyetemben Pestre Deák, vagy Ma
gyar nyelven meg küldeni. Illy formán, hogy 
elő fordullyon: 

„Először: A ' Helységnek Neve. 2. A 1 lako
soknak neme, ha p. o. Magyarok, Németek f 

vagy Tótok e'? 3. A' földes Uraság. 4- A ' Hit, 
vagy Vallás. 5. A ' Falu környékeinek, és a' 
Szomszéd Faluk tivoliétének meg határozása. 
6. Hány nyomásra (Calcatura) van fel osztva 
a' Falunak határja ? mit terem leg inkább ? mit 
középszerűen? mivel bővelkedik? és mi nélkül 
szűkölködik f végre hol árúllyák el Vagyon
nyaikat? 's a' t. hogy így a* magam munkájá
val, egybe hasonlítván, némelly pontra nézve 
az enyímet belőle tökéletesíthessem. Hogy ha 
ílly formán a' (preediumokat,) pusztákat, na
gyobb majorságokat, hegyeket, erdőket, folyó, 
és álló vizeket is , (ha járásában vagynak) a' T e 
kintetes Úr egyszersmind tökélletesén meg kül
deni méltóztatnék, véghetetlenül le kötelezne az 
által, mind engemet, mind pedig a' Hazát j mert 
így annakutánna bátor bizodalommal, és hiba 
nélkül adhatnám ki az egész Országot, annak 
minden Vagyonnyait, és tulajdóságait* 



Terhesnek fog talám á$ Tekintetes Úr elött 
tettzeni szíves kérésem, de ha e' kis Fáradság
nak jóltévö következéseit bölts itéllete szerént 
meg fontollya, melly sok jó Hazafiak fogják 
áldani érette! mert ki nem kedvellené > ha az 
egész Országot égy könyvben, mint valamelly 
tükörben szemlélheti. Kérem egyszersmind a
lázatosam a' Tekintetes Urat, méltóztassék az 
ide rekesztett Alázatos jelentésemet i s , hazafiúi 
nemes Szívére venni , és azt járásában minden 
birtokos, vagy tehető* f Papi, és Világi Urak 
előtt hathatósan előmozdítani; mint hogy egyéb 
aránt ílly fzámos ezerekben kerülő hasznos mun
kát készíteni , és kinyomtattatni igen súllyos 
volna. Viszont én is a' mennyire tsak tehetsé
gem engedi, a9 Tekintetes Urnák fáradságát, 
és nemes indúlattyát meg jutalmaztatni el nem 
mulatom. 

„ Nem határoztam ugyan meg Jelentésemben , 
mikor fogom ki adni Munkámat, mivel előre 
nem tudhattam, mennyi idő alatt lészen elegen
dő költségem? és mennyi idő alatt utazhatom 
bé az előttem esméretlen vidékeiket? De már 
minekutánna azt, mind Felséges J Ó Z S E F Ki
rályi Fő Hertzegsége, mind Hertzeg, és PRÍ
M Á S Ö E M I N E N T Z I Á J A , mind más Hazánk
nak Papi, és Világi Naggyai (a' hol már személ
lyesen még fordultam) különös kegyelmességgel 
fogadni, <£s jótétemények által fel segélleni mél
tóztatnak ; él tökéilett szándékom, hogy abból 
egy kötetet, a' jövő Medárdusi Pesti Vásárkor, 
az egész Hazában széjjel küldözvén, minden ér
demes Hazafiakkal, a' kik kivánnyák, közöl
hessem, és várakozó reménységeknek eleget te? 

gyek, 



gyek. Igen szívesen kérem tehát a' Tekintetes 
Urat, hogy a' járásabéli A. B. C[. Cs.D. és E> 
betűkkel kezdődő falukat, hegyeket, erdőket 's 
a' t. a' jövő Szent Mártoni Pesti Vásárkor, azok. 
nak hív magyarázattyával, és a' jelesebb épü-
leteknek feljegyzésével, kezemhez küldeni mél
tóztassék; bizonyos lévén felöle, hogyoe' betses 
szívességét, és fáradságát annak illendő helyén 
háládatosan fogom nyilvánítani. 

„Midőn a' Tekintetes Úrnak, Hazánk javára 
tárgyazott betses tudósító magyarázattyát, és 
igyekezetemnek előmozdítását ismét szívesen 
kérném, 's magyar nemes Szíve szerént bizo
dalmasan reményleném, igaz tisztelettel, és hív 
szolgálatra való készséggel vagyok Pesten 18-
dik Septemb. 1795. " 

Melly kevesen segéllették ekkor igyekezete
met, felöle az első kötetnek elején az elöbeszéd
ben emlékezetet tettem. Ámbár a' leg hitelesebb, 
's leg nevezetesebb kútfőkből dolgozgattam vala; 
mindazáltal, sok azokban foglaltatott mostani hi
bákért nékem kelletett szenyvednem; 's hogy az 
illyen vádokat ki kerülhessem , isinét újj kérést 
nyomtattattam, sőt az Újságokban is olvasható 
vala, illy formán: 

„ Igen szívesen, és tartozó tisztelettel kértem 
vala én tavaly minden Tekintetes Nemes Vár
megyéket, és Tit: Szolga Bíró Urakat, hogy já
rásaikat minekelőtte M A G Y A R O R S Z Á G Le
írásának első Kötettye ki nyomtattatnék, hitele

sen leírva, akár deák, akár magyar nyelven, 
a' köz jónak előmozdításáért, és azon kivül il

lendő 



jutalomért meg küldeni ne terheltetnének. 
A ' kérdések, mellyekre feleleteket kértem, ezek 
valának: L Hogy hívjak a helységet ? II. Magya
rok , németek e\ vagy tótok Lakosai, vagy pedig 
elegyesek? III. Kitsoda d földes Ura? IV. Mitso
da Hitenvagy Valláson vágynak? Melly faluk, 
és Városok fekszenek leg közelebb hozzá? és men
nyire ? Hány nyomásra, vagy ugar szerre van fel 
osztva határja ? mit terem leg inkább? mit közép
szerűen? Mivel bővelkedik* is mi nélkíL szűkölkö
dik? végre hol árúllyák el vagyonnyaikat ? \r a' t 
E' kérdésekre való feleleteket, meg nyertem né
melly T . N. Vármegyéktől f és így a' magam 
munkájával egybe hasonlíthattam, 's a' hol szük
séges volt, az illyen hiteles tudósításokból á* 
Helységeknek leírását tökélletesíthettem. 

,,Már most a' második Kötet következik a* 
sajtó alá, mellynek nyomtattatása December-
ben kezdődik, előre jelentem tehát mindenek-* 
nek, hogy az F. betű után következő Helysé
geknek leírásait az Ó, és Ö betűig meg jobíu 
hassam; mert ebeken c? betűkön kezdődő Helységek 
lesznek a' második Kötetben. F. G. Gy. H. I. J. 
K. L. Ly. M. N. Ny. Ö. ö. és a* kik jószágaik
ról, vagy Hazájukról valamelly dolgot bé ik
tatni kivannak , akarattyokat tellyesíthessent. 
Kérettetnek annakokáért minden jó Hazafiak, 
hogy e' fontos, szükséges , és hasznos igyeke
zetet lehetöképen előmozdítani, és tökéletesedé
séhez segélleni ne terheltessenek: annyival in
kább , mivel nékem minden helységeket személ
lyesen el járnom lehetetlen; és így ha hív tu
dósításokat nem nyerhetek, nints mód benne, 

hogy , 



hogy kinek kinek akarattyához, *s kelletéhez 
magamat szabhassam. 

„ A' melly hibák az első Kötetben elö fordul
nak, azokat a' negyedik Kötetnek végén, egy 
Toldalékban fogom helyre hozni , a* mint a* 
könyvnek elö beszédgyében jelentettem. De már 
a' második, és több kötetekben örömest szeret
ném, söt leg főbb gondomnak tartom, hogy a* 
jobbításokat ki kerülhessem, és így mind a' bir
tokos, mind pedig a' vevő Urakra nézve, a* ki
vántt tzél bé tellyésíttessék. Ha pedig többszöri 
esedezéseimre, és a' Felséges Királyi Helytartó 
Tanátsnak két ízbéli ajánlásaira, tudósításokat 
nem nyerhetek, lehetetlen, hogy közönségesen 
eleget tehessek mindeneknek. Mindazáltal a* 
kifogásoktól, szabad, és mentt leszek, mint 
hogy eleget tenni erőm felett is törekedtem.— 

„ Bízom a' Tekéntetes Nemes Vármegyéknek, 
és Tudósoknak hiteles segedelmeikhez, 's kö
zönségesen a9 jó Hazafiaknak nemes indúlat
tyokhozj és a' kik igyekezetemet hasznos tu
dósításokkal segélleni fogják; én is munkám
mal kívánok fáradságokért kedveskedni, sőt a* 
nyertt segedelmeket annak illő helyén ki is fo
gom nyomtattatni: a' ki tartozó hív tisztelettel, 
és szolgálatra való készséggel vagyok, Pesten 
2dik Septemberben 1796," 

Azt parantsolá azonban k' Felséges Királyi 
Helytartó Tanáts nékem, hogy munkámból, az 
első kötetet, minden Vármegyéknek, Királyi V á 
rosoknak, 's Kerületeknek haladék nélkül küld
gyem meg: minthogy már a' munkámnak tökél
letesítése végett kegyes Királyi rendelés tétette-

tett. 



tett. Számos Vármegyéknek, és K. Városoknak 
által adtam, vagy el küldöttem vala már én azt 
akkor, még minekelőtte a' parantsolat felől senki, 
nem is gondolkozhatott; a* hátra lévőknek pedig 
a' Posonyi Ország Gyűlésére küldöttem , melly 
alkalmatossággal ismét ujj esedezéseket nyomtat
tattam, a' mint itt szóról szóra következnek. 

„ Minekutánna a> Felséges Királyi Helytartó 
Tanáts, Hazánknak, a' Közjónak, a'.nemzeti, 
és tudományi előmenetelnek előmozdítása eránt 
való kegyes gondoskodása szerént MAGYAR OR
SZÁG Leirásának tökéletesítése végett, 25dlik Ok
tóberben 17.96. a' 22932dik szám alatt, költt Ki
rályi kegyes parantsolattya által, közönsége
sen az egész Hazában rendelést tenni méltóz
tatott; szerentsém van a' Tekintetes Nemes N. 
N . előtt alázatosan esedezni, hogy valamint az 
első kötetbéli hibákat; úgy a' több kötetekre 
nézve következő tudósításokat is , leg újjabb 
nyomtatott, 's az A betű alatt ide rekesztett 
kérésem. szerént, minél elébb lehet, hazafiúi 
buzgó indúlattyok által Pestre megküldeni mél
tóztassék. Kiváltképen ez okokból: 

Iszöör Mert az előfizető Urak többnyire meg
neheztelnének, ha a' második kötetnek kiadá
sát sokára halasztanám, én pedig ezek' kiván
ságaiknak eleget tenni lekötelezett vagyok se
gedelmeikért, és hozzám való bizodalmokért, 
minthogy mászszor, vagy más Könyvírónak, 
nem fizetnek előre; e' nélkül pedig n a g y , és 
fontos költségű munka neheszen készülhet. És 
így, hogy mind a' Felséges Királyi Helytartó 
Tanáts kegyes parantsolattyának, mind pedig 



az előfizető Urak, és a' Haza kívánságának e-
leget tegyek, nem Detzemberben, a* mint már 
kihirdettem V a l a , hanem Fcbruariusnak 10dik nap
ján 1797. fog kezdődni a' második kötetnek 
nyomtattatása, mindazáltal a' Peáti Medárdusi 
Vásárkor, kiki kezéhez veheti, és így, a* melly 
tudósításokat jókor meg nem nyerhetnék, azok
nak a.' helységeknek megjobbításaik, tsak a' 
toldalékban fognának előfordulni. 

2szor Lehetetlen lévén tőlem, hogy magam 
személyesen minden helységeket, 's pusztákat 
eljárhassak, munkámnak tzéllya pedig az, hogy 
abban az egész Országnak helységeit tulajdon 
neveik alatt, mint valamelly tükörben szemlél
ni lehessen, a' nevezetesebb Városoknak tör
téneteivel egyetemben; nints mód benne, hogy 
mindenek kívánságainak eleget tehessek, hite
les tudósítások nélkül, annyival inkább, mivel 
e' tárgyra nézve szük , és munkámtól külöm-
bözö intézetü kútfőink vágynak. 

» 3szor. Valamint Hazánk tökélletes leírásá
nak, mind az Országnak voltaképen való es-
méretére , mind pedig a' kereskedésre nézve 
sok, és nevezetes hasznai vágynak; úgy a* hi
bák, mellyeknek kikerülhetése, illy széles, és 
akadályos tárgyban, hiteles tudósítások nélkül, 
épen lehetetlen, sokaknak kedvetlen indulatot 
okoznak; de a' mi nagyobb a' fel tett tzél sem 
tellyesedik bé, sem a' Hazára, sem pedig mun
kámra nézve. 

„ 4szer. A z az Ország Törvénye is, melly a f 

nemzeti nyelvnek terjesztésére nézve hozatta
tott, és a' melly Törvény engemet e' nagy 
munkának elkészítésére ismét felélesztett, mél

tó 



tó reménységet nyújtott nékem, hogy á' Haza, 

a' Törvény által meghatározott,'s kihirdetett 

tzéllyát eszközlö munkámat nem fogja segede

lem nélkül elnézni. Igen kegyelmesen gyámolí

tá a' Felséges Királyi Helytartó Tanáts, mun

kámat, valamint minden köz haszonra intézett 

jó igyekezeteket éleszteni szokott: Először 1794-

ben 5dik Septemberben az 19464dik szám alatt., 

költt kegyes rendelésében; másodszor 1795ben. 

*6dik Júniusban az 13034 szám alatt, harmad

szor leg közelebb a' fent említett szám alatt; 

mert 

„ a) Igen böltsen tudgya, melly sokféle hasz

nai vagynak az illyen munkának. 

„ h) Tudgya azt is, melly súllyos, és sok 

akadályok alá vettetett, annak kidolgozása, és 

nyomtattatása.1 

„ c) Tudgya azt is, melly sok tűrést, állan

dó kedvet, és költségeket kíván eV munka, 's 

szabad légyen meg vallanom, nem könnyen, ál

dozza fel valaki, mind vagyonkáját, mind e

gésségét a' köz haszonért. Ez a* fő oka, hogy 

a' nevezetesebb Magyar könyvek nem szapo

rodhatnak, mert az Írók többnyire mind tulaj

don káraikkal dolgozván, akkor vetik ki a' tol

lat búsan kezeikből, midőn a' Hazának leg töb

bet szolgálhatnának, nem lévén sem ösztönök, 

sem segedelmek. Öt külömbféle tudósításokat, 

és kéréseket nyomtattattam vala már ezen ki-

vül-i79o<&£ esztendőtől ólta munkám eránt; a' 

Magyar, és Német Újságokban is kihirdettetett 

vala; de az a' meg gyökerezett bizodalmatlan

ság, melly Hazánkban, a' nagyobb, és költsé

gesebb munkák eránt elterjedt, minden jó igye-

keze-
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kezeteket elfojt; és így sem a* nevezetesebb 
Magyar írók, sem pedig a1 hasznosabb köny
vek nem szaporodhatnak. 

„Esedezem, sőt reménykedem utóllyára a' 
Tekintetes, Nemes N.N. előtt, méltóztassék jó 
igyekezetemet szívére venni, és munkámat be
tses tudósítása által, hitelesebb voltokért, a' ké
szítd Uraknak tulajdon neveik aláírásával bol
dogítani. Ne kételkedgyenek tovább a' felöl, 
hogy a* munka költséges, és terhes volta miatt, 
el nem készül, 's a" tudósítások haszontalanok
ká lesznek, mert az bizonyosan ki fog nyom
tattatni, ha én változó egésségem miatt belé hal
nék is, és így ne nézze el a' Tekintetes Nemes 
N. N. béhúnytt szemmel annyi esztendők ólta 
tett fáradozásomat, munkámat, és költségeimet. 
Minthogy tsak ugyan elkeli a' munkának ké
szülni, hadd légyen haszna vehető, 's Hazánk
nak, Nemzetünknek is javát, és előmenetelét 
eszközlö könyv. A ' k i , midőn a* Tekintetes 
Nemes N. N. betses, és boldogító segedelmét il
lendő alázatossággal kérném, a' leg hívebb tisz
telettel vagyok. Pesten 23dik Novemb. 1796. 

Utolsó különös kérésem ez vala. 

Minden Karban, és Rendben helyheztettetett 

T , N. Vármegyéknek, Királyi Városoknak, és 

Kerületeknek különös tiszteletre méltó Úri meg 

hitt nagy érdemű Deputátusaihoz intézett aláza

tos kérése az alább megnevezettnek. 

„ Vévén legközelebb a'Felséges Királyi Hely

tartó Tanátsnak Budán 25dik Októberben 1796. a* 



229£2dik szám alatt, minden Tekintetes Nemes 

Vármegyékhez, Királyi Városokhoz, és Kerü

letekhez küldött, 's velem is közlení méltózta* 

tott leg újjabb igen kegyes rendelését, e' folyó 

hónapnak aidik napján, mellyben az parantsol

tatott nékem, hogy a' melly T . N. Vármegyék

nek , Királyi Városoknak , és Kerületéknek 

MAGYAR ORSZÁG Leírásának első kötettyét még 

meg nem küldöttem volna, minden idő haladék 

nélkül, által küldgyem, azzal az alázatos ké

réssel, hogy valamint az első kötetbéli hibák

nak meg jobbításokat; úgy a' több kötetekre 

nézve meg kívántató tudósításokat igen szíve

sen kérjem. 

J ó eleve tellyesítettem vala ugyan én ezt, 

és némelly T. N.< Vármegyékre nézve nem fo

ganat nélkül; munkámnak első kötettyét is szí

vesen elküldözgettem, a' mint lehetett; de mint

hogy mindenüvé alkalmatosságom neip adódott, 

egyébaránt is sokféle terhes költségeimnek eny

hítésére, ide Pozsonyba szállítottam által a* 

m é g hátra maradott könyveket, olly édes re

ménységben lévén i hogy az öszve gyülekezett 

Uraságok a' kézhez, szolgáltatást, meg tenni 

méltóztatnak. 

„ Minthogy pedig a' második kötetnek nyom

tattatását az előfizető Urak miatt sokára nem 

halaszthatom, azonban a' Felséges Királyi Hely

tartó Tanátsnak kegyes parantsolattya szerént, 

a' tudósításokat is ez után nagyobb bizodalom

mal reményihetem, igen szívesen kérem a' Te

kéntetes Utat, hogy az ide zártt két esedezé

semet, h a lehetséges, haladék nélkül elküldeni 

méltóztassék. Egyébaránt kifogyván az idő

ből, 



böl, mind a9 közjóra intézett munkám sikerét* 

lenül, mind pedig a' Felséges Királyi Rendelés 

reám nézve, késedelmesen tellyesíttetnék. Mert 

a' melly tudósításokat leg fellyebb a' jövő Fe

bruáriusnak kezdetéig kezemhez nem nyerhetek, 

az első kötetbéli jobbításokkal egyetemben, 

tsak a' Toldalékba iktathatom bé, és így a' ké

sedelem mind az Országra, mind a9 munkára, 

mind pedig reám nézve nagyon akadályoztató 

lenne. Bizonyos, és meg nyugtató reménysé

get nyújt nékem annak meg fontolása, hogy 

ez Ország Gyűlésére egybe sokasodott Urasá

gok, mind az Országnak gyámolai; a' közjónak 

hathatós előmozdítói, 9s követhezésképen aláza

tos, és jóra. tzélozott esedezésemet sem fogják 

vigasztalás nélkül elnézni: valamint a' múltt 

Ország Gyűlésén is alázatos esedezésemet a f 

Magyar tanító Székeknek, a'rend szerént való 

Tudományok közzé lett felemeltetése végett, 

igen kegyesen elfogadták, és tellyesíteni mél

tóztatták. Nem lehetett illy igen, nagy jótéte

ményt háládatosság nélkül elnéznem, 9s ez va

la ismét újjabb indító eszközöm Magyar Ország 

leírisának kidolgozására, mellynek első kötet

tyében előforduló hibákat, kegyesen elfogják 

nézni, mind azok a9 tudós Uraságok, a9 kik es

mérik, mind a9 Hazánkról írtt könyveket, mind 

pedig azt böltsen meg fontollyák, melly sok 

akadály ókkal szövettetett öszve ez a9 munka? 

Ha pedig a9 Tekintetes Nemes Vármegyéknek, 

's Királyi Városoknak, és Kerületeknek tudósí

tásaihoz jókor szerentsém lejénd, valamint ed

dig, úgy ez után is minden tehetségemet fel fo

gom áldozni, hogy mind a1 Felséges Királyi 



Helytartó Tariáts reménységének, és igen nagy-

kegyelmének, mind pedig a' tudósító Urak kí

vánságainak, egész lehetőséggel eleget tehes

sek, a' ki különös tiszteléttel vagyok. Pesten 

23dik Novemberben 1796. 

Hogy ha minden olly híven, és olly buzgó 
indújattal tellyesítené a* reá bízott dolgot, mint 
én tellyesítettem eröm fejett is mindeneket; ké
tség kivül foganatossabb lehetett volna törekedé
sem ; de ámbár megbízott emberem Vala Posony
ban e* végett; még is szerentsétleníttettem álta
la. Mind az által T . T . Döme Károly Úr, a' Po
sonyi Fő Semináriumbéli V. Praefectus tellyesíttet
te annakutánna, a f mint hozzám írtt leveléből az 
Érd. Olvasó nyilván láthattya: tulajdon szavai a* 
többek # között ezek* „ Minden nyomtatványt, 

melléje tévén az Úr által küldött, nyomtatott 
tudósításból egyet egyet, bé takartam külön 
külön egy árkus tiszta papírosba, 's mindeniké
re kívülről ezeket a' rendeket írattam fel: 
Fels. Kir. Helytartó Tanátsnak Rendeléséből tarto
zik é jelenvaló könyvnek Szerzője minden T. N. 
Vármegyéknek egy egy nyomtatványt ingyen szolgál
tatni munkájából, 9s erre való nézve tétetik le itt 
Tek: Nemes N. Vármegye számára ez az első kö
tet, kérettetvén alázatosan d T. T. Ablegatus Urak, 
hogy ezt, d midőn vissza téréndenek, az emlitett 
T. N. Vármegyének beajánlani méltóztassanak. A1 
még hátra lévő kötetek is , megfognak küldettetni, 
mihent elkészülnek. „ Érzékenyen panaszolkodik 

annakutánna ez az Érdemes Jó Hazafi, melly súl
lyos vala kérésemnek tellyesítése! söt így sajnál

kozik 



kozik a' Magyar munkáknak Szerzőjik eránt,* „Óh 
vajmi nehéz nálunk, még ingyen is eladni a' köny
vet!„ már ez valóban igen akadályos, és elég 

ínséges állapot.— 

Nyughatatlan kételkedésben lévén , ha val
lyon minden T . N. Vármegyék, 9s K. Városok, 
's a9 *. kezekhez vették e' bizonyosan munkámat, 
és esedezéseimet; ismét ki nyomtattattam vóltt 
esedezésimet, és úgy küldözgettem el vagy Po
sta, vagy más alkalmatosságok által. 

Történte azomban, hogy a' Felséges Királyi 
Helytartó Tanáts, azt parantsolá nékem, hogy 
munkámat minden emberi erőtől kitelhető gon
dal, és a9 leglehetöbb szorgalommal dolgozzam 
ki: 9s mind a' T . N, Vármegyékkel, mind egye
bekkel, egyenesen hivatalbéli levelezésbe eresz
kedgyem Eleget akarván tenni e9 Királyi Ren
delésnek is, ismét újjabb esedezéseket készítet
tem , az időhöz, és környülállásokhoz képest, 
mellyek itten következnek, 

Nro. 572 

TEKINT NEMES VÁRMEGYE! 

„ M e g ígértem vala utóllyára 1796dik eszten
dőben 23dik Novemberben, azután pedig 1797dik
ben 14dik Januariusban költt, 9s nyomtatásban ki
osztogattatott esedezéseimben , hogy MAGYAR 
ORSZÁGNAK LEÍRÁSÁT bizonyosan elkészítem; 
ígéretemet meg is tartottam, és már a9 kéz írá
soknak egy része az Universitásnak könyvnyom

tató 
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tató házában vala, V Júliusnak végéig \79fcdik-

ban az egész Munka ki lett volna nyomtatva: 

ha a v Felséges Királyi Helytartó Tanátsnak 

akarattyát, V rendelését munkám eránt jókor 

meg nem tudtam volna. 

„ Ennek az egész munkának az a* tzéllya; 

hogy MAGYAR ORSZÁGNAK kiilömbfile s^ép tulaj* 

donságaij termései, történetei, és viszontagságai, 

's külömbfile nevezetességei világosságra hozattat-

ván, a' Nemzet a' maga Hazáját jól esmérje, a* 

pénznek nagy fogyatkozása, a' kereskedés ál

tal enyhíttessék; azok, a' kiknek módgyoknin-

tsen, hogy az Országot beutazhassák, e' munka 

által kívánságjok tellyesíttessék,; ha valamelly 

Vármegyéről, vagy Helységről, vagy annak 

földes Uráról van a' szó, azt a' könyvben a-

zonnal feltalálhassak; (mert senki sem tudhat 

mindent,) a* kik különösen a\ Városokijak rö-

vid történétyeit óhajtyák, tzéllyokat megnyer

hessék, a' kik valamivel kereskedni kívánnak, 

tudhassák, hol? mi? és mitsodás nemű terem? 

hol árúlhattyák el vagyonrtyaikat? és mennyi 

messzeségre esik? 's a't. A' külföldiek is Ha

zánkat e' munka által közelebb megesmérvén , 

a' kereskedésre még inkább felindíttassanak , 

és a' pénzt; kebelünkbe terjesszék széjjel 's a' t. 

Ezeken a' hathatós okokon kívül az Országnak 

Törvénnyé is tellyesíttetik a' Magyar Nyelvre 

nézve; melly fontos Törvény a' nevezetesebb, 

és hasznosabb magyar könyvek nélkül, üress 

tsalóka harang szó; sőt a\ Nemzetnek is kis

sebbséget okozhatna idővel. Valóban elég nagy 

ideje már, hogy a' több nemesebb érzetü Nem

zeteknek szembetűnő példáik után, valaha mi 
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Magyarok is felébredvén a' mély áloínból, ol-
lyan munkáknak készítésére szentelnénk erőn
ket, mellyek idegen nyelvekre fordíttatván, ál* 
talok a" Nemzetnek, hasznot, betsülletet, és a* 
Nemzeti nyelvnek is előmenetelt szerezhetnénk! 
Minden tárgyak között, tsak nem a' leg szük
ségeseb, és hasznosabb volna MAGYAR OR
SZÁGNAK LEÍRÁSA, mert ez a' Kereskedésnek 
a' kúltsa , ez a' Haza esméretének az ösvén
nyé ; és a* nemzeti előmenetelnek is eszkőzlö-
je. Boldog Ifién! még is találkoznak ollyanok, 
a' kik ezt által látni nem akarják, még akkor 
is, minekutánna a' Felséges Királyi Helytartó 
Tanáts e' munkát először 1794dikben, 5dik Se-
ptemberben az 19464^/* fzám alatt; másodszor 
\796ben 2Ódik Júniusban az 1 3 0 3 4 ^ szám alatt; 
harmadszor íjgődikban 2gdik Octoberben a* 22923« 
dik szám alatt költt Királyi kegyes Rendelések 
által, az egész Országnak pártfogásába, 's elő
mozdításába különösen ajánlotta. 

„ Leg inkább három akadályokat tapasztal
tam vala én, mellyek jó, és valóban hasznos 
igyekezetemet hátráltatták: és a' mellyeknek el
háríttatásokért a' Tekintetes Nemes Vármegye 
előtt, az igazságnak ki fzolgáltatása eránt va
ló kegyes indiilattyához bizakodván , tellyes 
reménységgel esedezeml A z első akadály ez: 
Nem kell az Országnak titkait, és annak jó leirá-
fel fedetni; mert ezt a szomszédok idSvel, ha el
lenségeink lesznek, torkunkraförras[thattyák. Má
sodik akadály ez: Nem kell á -Földes Uraknak 
neveiket, és azoknak birtokaikat megküldeni a Könyv-
s%er$nek, mert ezekből sokféle perlekedések támad
hatnák. Harmadik akadály ez: Nem akarják so

kan 
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kan, hogy az\ Ország is tudgya mit* bírnak. Sőt 

néhol más okokból is akadályoztathatott mim? 

k á m ; de a v mellyek, minthogy nem orvosol

hatók, elö sem hozom. 

„ A ' mi tehát az élő akadlyt illeti; fájlalha-

tó dolog, hogy azok is féltik az Országot, a* 

kik annak valóságos titkait által nem látván, 

ollyan igyekezetet akadályoztatnak, melly az 

ö szerentséjéket is , vagy leg alább hasznokat 

akarattyok elten is eszközli. Sehol sem fordul 

elö az én munkámban az Országnak belső e-

reje:, sem a'"Városoknak népessége, sem a' Lel

keknek száma y sem a' jövedelemnek summája, 

sem egyebek; mellyek felöl tsak legkissebbet 

is gyanakodni lehetne V és így nem kellene a' 

főrdö vízzel ki önteni a' gyermeket i s , melly 

a* Hazának közönséges hasznára születtetett; 

hanem buzgó, igáz hazafiúi apolgatás által szük

ség azt á' maga tökélletességéfe emelni A f 

második akadály is feneketlen, mert soha sem 

nyert még senki jószágot könyv általi ha tsak 

törvényes Levelek által birtokát meg nem bi

zonyította: de nem is keresett; mert minden ki 

nevetné; és én, nem is tettem ki munkámban? 

a' Nemzetségeknek kereszt Neveiket; 's ha né

hol a' mostani földes Úr helyett, a* volt más 

földesúr neveztetik, arról sem ^tehetek; mert 

mindenektől az újj tudósításokat annyi sok ese

dezéseim után sem nyerhettem meg: és épen 

ez okból kívánny* most a' Felséges Királyi 

Helytartó Tanáts munkám kinyomtatásának ha

lasztását mintegy a f jövő Novemberig; hogy 

némelly Vármegyék, mellyek a' múltt fegy

verkezés által megakadályoztattatván, tudósi-



tásaikat a* egész munkához még meg nem küld. 

hették, bizonyosan, és jómóddal, 's könnyen 

megküldhessék. A ' harmadik akadályra nézve 

kedveket tölthetem min.d azoknak, a' kik ma

gokat aV Tekintetes N^mes Varmegye előtt je

lenteni fogják: de én úgy véllem, hogy feje lé-

vén a' földes Úr a 1 maga Helységeinek, 's bir

tokának; szép is , helyes i s , szükséges is azt 

tudni; söt a' Nemzetségeknek is díszt szolgál

tat, mert általa nevezetesíttetnek. Itéllye meg 

maga a' Tekintetes Nemes Vármegye; ha val-

lyón nem érdemli e' meg a' közönséges tudósi-

tást, egy ollyan igyekezet; melly az. egész 

Nemzetnek hasznát, és előmenetelét eszközli; 

annyival inkább;, minthogy a' Felséges Ural

kodó, Kicalyi Hatalom is kíványa, és már szá

mosabb Vármegyék, 's Uraságok szívesen meg 

is küldöttek. En senkinek, munkáját sem kívá

nom ingyeny Jianem valamint eddig, minder* 

Tekintetes Nemes. Vármegyéknek, és Városok

nak i s , a* Királyi Rendelés szerént munkámat 

megküldöttem, vagy által adtam; úgy a' hátra 

lévő köteteket is szívesen megküldöm. A' kik 

pedig a' tudósításokat dolgozták , neveik alá 

írásokból, úgy is meg tudom, mind azokat az 

Érdemes jó Urakat; és így rész fzerént köny

vekkel, rész fzerént a' jelesebb Városoknak raj-

zolattyaikkal, vagy a' mint tetszik, kész pén

zel is fzívesen ki fizetem mindnyájukat, sőt 

fzeméiyesen is meg köszönöm. Mert elvégez

vén ínár a' munkának ki dolgozását, most azon 

vagyok, hogy az Országot ismét újjonnan, és 

egésszen bé utazzam; 's valamint a' Királyi, 

úgy *' nevezetesebb mező Városokat is; nem 



kÖlömben a' Kastélyokat, Várakat, és jelesebb 

vidékeket, magam lerajzolván, Bécsben jelesen 

ki metszettessem, a' mint már ez igyekezet is 

fzép folyamatban van : söt ha némelly hibák 

maradnának a9 munkában, utazásom által hely

re hozhassam. — Ezek fzerént reménykedem 

a* Tekintetes Nemes Vármegye előtt, vegye 

nemes, és a9 Hazának haíznát eszközlö érzé

k e n y szívére, jó igyekezetemet; annyi eszten

döktöl ólta tett fáradozásaimat, magam meg

erőltetésével tellyesített sok költségeimet; sőt 

egésségemnek, V mindenemnek feláldozását ! 

Méltóztassanak a' jövő Júliusnak ^ v a g y Augu* 

stusnak végéig, vagy ha lehetséges, hamarább 

is, jóltévöleg meg küldeni ezekre a' régi kér

désekre való feleleteket, akár D e á k , akár pe

dig M a g y a r nyelven: L Hogy hívják d Helység 

get? II. Magyarok ey, németek e\ vagy tótok, vagy 

elegyesek Lakosai? III. Kitsoda d földes Ura? IV. 

MitsodaHitben, vagy Vallásban vágynak? V . Melly 

faluk, és Városok fekszenek legközelebb ho^á? is 

mennyire ? VI. Hány nyomásra, vagy fordulóra van. 

felosztva határja ? VII. Mit rerem leginkább , mit. 

középszerűen ? hegyes é1, vagy térséges; agyagos é* ?. 

vagy homokos a* földgye? van é* erdejek, fájok, s$vr 

lejek: 9s a? t vagy nintsen ? és mitsóddsok ? VIII., 

Mivel bővelkedik, is mi nélkül szűkölködik? végre 

hol árulják el vagyonnyaikat? Hogy lehetne meg

jobbítani mind d földet, mind a* hasznot, mind 

pedig a* kereskedést ? V d t. Hogy ha én ezekre 

a' kérdésekre való feleleteket a' Tekintetes N e T 

mes Vármegyétől megnyerhetem, minthogy sze

mélyesen, minden helységeket, 's egyéb neve

zetes tárgyakat jbé nem járhatok, azon leszek 



tellyes igyekezettel, és szorgalommal/hogy az 
Országnak kívántt tzéllya, és haszna lehetőké* 
pen tellyesíttessék. Egyébként ezt a' szövevé
nyes, és terhes nagy munkát,, nem egy ember) 
de egy Társaság sem tellyesítheti hibák nél
kül. 

„ A z eddig Hazánkról készültt munkákban 

mintegy 7536 Helységek találtatnak: és azok 

között is, melly számosak az ollyánok, mel-

lyeket tsak neveikről lehet esmérni? e' pedig 

nem esméret: az én munkámban ellenben 1253a 

lakó helyeknél több fordál elö, és a' mennyire 

lehet környülállásaival eggyütt, nem tsupán nér 

szerént; következésképen, most van az az al

kalmatosság, hogy egy költséggel, 's egy út

tal , ollyan MAGYAR ORSZÁGNAK LEÍRÁSA ké
szíttessék, melly a" Haza kívánságának, 's re

ménységének eleget tegyen , és közönségesen 

használhasson. Ha pedig alázatos esedezéseim

nek tellyesítését meg nem nyerhetem, úgy el

fő jtatik a* jó Hazafiakban a' magyar , 's más 

nyelveken is készítendő nevezetesebb munkák

nak erfedete, 's foganattya; mert tanulni fognak 

fzomorú példámon. De mire fzolgálna az Or

szág Törvénye is, ha tsak papíroson marad, 

és nem tellyesíttetik — ? Egyébaránt is igen k e 

vesen lévén a' Magyar könyveknek Vevői, e-

lég súllyos akadályokkal kell a' Magyar írók-

jiak küszkődniök,, melly eket én, és más egyéb 

akadályokat is, kikerülhettem volna, ha e' mun

kámat nem Magyar; hanem Német nyelven bo-

tsátottam volna Világ eleibe; és nem olly sok 

fáradsággal lett volna terhesebb, minthogy a* 

német Nyelvet, mind L$cfén> mind Kassán, mind 



pedig kivált a' Pesti Universitásban,' mint an
nak a\ nyelvnek is Professzora nyilván tanítot
tam. De az illyen hasznot Hazámhoz tartozó 
kötelességem szerént örömest fel áldoztam, 

„ Élesztő jó reménységet nyújt nékem a' Ha
za nagyobb Részének hozzám mutatott kegyes 
hajlandósága 4 mellyel az Ország Gyűlésein is 
esedezésemet tellyesíteni méltóztattak , most 
annyival inkajbb, mivel e' munkámnak tökél-
letes elkészülhetését, mind maga Ő Felsége r 

mind 3L Felséges Magyar Kanczeilária, és a\F. 
Királyi Helytartó Tanáts , mind pedig minden 
i g a z Magyar jó Hazafiak kivánnyak 1 az id5 
p e d i g , a' szükség, és a* szomszéd Nemzetek
n e k jeles példáik, mintegy kénszerítenek mind
nyájunkat. Kitsoda fogna tehát még is ellene 
gátot vetni ? tsupán az, a' ki a' dolgot nem ér
ti , 's fél a' napnajt fénnyétői is , hogy ötet jól-
tévöleg ne elevenítse! — 

„ Szerentsém van magamat a' Tekintetes Ne
mes Vármegyének betses pártfogásába, 's a* tu
dómányi előmenetelt kedvellö jó Uraknak szí
ves indúlattyokba ajánlani, a' ki leg hívebb 
tisztelettel, és igaz szolgálatra való készséggel 
vagyok. Pesten ydik Febr. 1798% 
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NAGYSÁGOS KIR. TANÁTSOS, 

ÉS VICZE ISPÁNY ÚR! 

„ A ' mint egy részről igen hasznos > és szük
séges az egész Hazára nézve, MAGYAR OR
SZÁGNAK helyes Leírásai úgy szinte súllyos is, 
söt egy embertől mindgyárt egyszerre, épen 
lehetetlen lévén annak töké Hetes tellyesítése; 
kénteleníttetem Nagyságodhoz mély alázatos-
sággal fojamodni; hogy a* Tekintetes Nemes 
Vármegyéhez az tfzdik szám alatt benyújtott 
alázatos esedezésemet, bölts ítéllete, 's a* köz 
jót igazgató, és előmozdító hazafiúi kegyes in-
dúlattya szerént tellyesíteni méltóztassék. Jól 
tudom én azt, hogy a* Tekintetes Nemes Szol
ga Bíró Urak egyébaránt is elég sokféle ügyek
kel, 's foglalatosságokkal megterheltetve vágy
nak; de nem lévén más mód, hogy a* fenn em
lített munka, a' Megyét voltaképen esmérő jó 
Uraknak segedelmeik nélkül, a" maga tökélie-
tességére emelgessék; lehetetlen, hogy mindé-
neknek kívánságaik bétellyesedgyenek; lehe
tetlen , hogy a' Haza is a' maga hasznát , és 
én is kivánt tzélomat elérhessem! Ha pedig a* 
tudósításokat jókor meg nyerhetem ; vajmi sok
féle jóltévö hasznai lesznek e* munkának, az 
egész Hazára nézve; vajmi sok Hazafiak fogják 
áldani hamvaikat, a' kik segedelmemre voltak; 
mert hiszem ki ne látná/, hogy az illy szöve
vényes^ nagy munkát egy ember élnem bírhat* 

t y a , 



t y a , v és így leg szebb érdeme, tsak ugyan a* 
Tekintetes Varmegyékre Fog idővel isf hárám-
lani. 

„ Ellenben, ha olly számos esedezéseimet is 
elhallgatná a' Haza, midőn annak hasznát, dí
szét, és javát keresem; valóban menthetetlenek 
maradnánk a* vadtól: mert nem könnyen ajánl-: 
l y a fel magát akárki is e g y olly számos esz
tendőkig tartó munkára; nem könnyen áldoz
za fel a' buzgóbb jó Hazafi is , • i n d vagyon-
nyát, mint életét, mind pedig egésségétl Men
nyi nagy ideje, hogy szűkölködünk egy jeles 
szótár nélkül, és még sem tökélli el magát sen
ki ; noha Páriz Pápaival meg nem elégszik. 
Most van .Nagyságos Uram az az idő pont f 

mellyben Nagyságod a' Hazának, és közönsé
gesen minden Magyaroknak nevezetes segédei^ 
met szolgáltáthat! és valóban sokkal könyebb 
annak tellyesitése j mint sem azt akármelly ma
ga járását esmérő jó Űr,, mintegy mulatságból 
ne tellyesíthetné. 

„ Én mindnyájoknak neveiket, valamint azo
kat a 1 Tekintetes Nemes Vármegyéket, és Ura
ságodat is, a' kik segedelmemre hajolni mél
tóztattak, munkámban bé fogom iktatni. A l á 
zatosan esedezem egyszersmind, hogy valamint 
az első kótetnek jobbításait, úgy a' kővetkező 
kötetekhez tartozó tudósításokat is egyenesen 
hozzám méltóztassék küldetni Nagyságod; mert 
egyébként az időből könnyen kiszorulhatnék, 
minthogy Októberben már az egész iriunka egy* 
szerbe fog nyomtattatni. A ' mappa (földkép) 
pedig már Júliusban "készen leszsz. A z én szol
gálatra való készségem határ nélkül való, va-

~ lámint; 



lamint tiszteletem is , mellyel változhatatlanút 
maradok. Pesten ígdik Martziusban 1798. 

TEKÉNTETES FÖ BÍRÓ ÜK! 

„ Még \7$odik esztendőben nyomtattattam va-

la először egy kérő tudósítást MAGYAR OR

SZÁGNAK LEÍRÁSA eránt, és azolta lehetöké-

pen foglalatoskodom, 's minden módokat elkö

vettem, hogy az Országnak helyes, és igaz ké

pét terjeszthessem a9 Hazafiaknak elejékbe; de 

minden erőlködések, fáradozások, és költsé

geknek tellyesítése után is tsak úgy lehetek bi

zonyosan nyertese tzélomnak, ha a* Tekintetes 

Úr is a' maga járását nékem voltaképen leírva 

megküldeni méltóztatik. A* pégi kérdések, mel-

lyekre a' Tekintetes Úrnak betses feleletét alá

zatosan kérem, ezek valának: Hogy hívják d 

Helységet? Magyarok e*, Németeke9, vagy Tótok 

Lakosai , vagy pedig elegyesek ? Kitsoda d földes 

Ur ? Mitsoda Hiten, vagy Valláson vágynák ? Melly 

Faluk, és Városok fekszenek leg közelebb hoz\á, és 

mennyire ? Mit terem leg inkább ? mit középszerűen ? 

Mivel bővelkedik, és mi nélkül szűkölködik? Hot 

árúllyák el vagyonnyaikat? és hányadik (Classls-

b a ) Osztályba számláltatik? 's a' t. " 

^Lehetetlen lévén, hogy egy olly igen ter

hes munka a' Tekintetes Solga Bíró Urak' se

gedelmeik nélkül voltaképen, és tökélletesen 

el készülhessen ; azok által ellenben sokkal 



hasznosabbá, 's igazabbá is tétettetik, még pe
dig igen könnyű móddal; méltán reményihe
tem, hogy a' Tekintetes Urnák munkáját én il
lendőképen meg jutalmaztatván , kedves Ha
zájának híréért, Hazafiainak hasznokért, és a* 
Közjónak 's hírnek előmozdításáért, sok és fon
tos foglalatosságai között is, szíves, és a' nem
zeti előmenetelt eszközlö kérésemet tellyesíte-
ni, 's nékem Pestre Szeptemberig meg küldeni 
méltóztatik. Meliyet ha meg nyerhetek, élesz
tő balzsamja lészen annyi esztendők ólta tett 
igyekezeteimnek; viszont én is ígéretemet, a* 
Tek. N. Vármegyéhez, az 572&Á- szám alatt 
küldött kérésem szerént örömmel fogom tellye-
síteni, a' ki különös, 'és a* legméltóbb tisztelet* 
tel maradok, Pesten íodH ApriL 1798* 

N"- 5 8 7 -

AGYSÁGOS KIRÁLYI TANÁTSOS, ÉS 

N A G Y T E K I N T E T Ű V I C Z E I S P Á N Y Ú R ! 

„Miólta én MAGYAR ORSZÁGNAK LEÍRÁSÁHOZ 
kezdettem, lehetöképen iparkodom, hogy azt 
Nemzetünknek hasznára méltóképen elvégez
hessem. Nem kéméllettem sem egésségemet, 
sem vagyonkámat, hogy Hazámnak szolgálhas
sak; 's vajmi gyakorta alkalmatlankodtam ese-
dezéseimmel; mert hiteles Tudósítások nélkül, 
e' munkát hibák nélkül elvégezni, lehetetlen. 
Nagyobb része az eg^sz országbéli Vármegyék
nek kegyesen fogadta esedezéseimet; és a9 mel-

"iyek 



lyek eleinte hidegen fogadták is, már az idén, 

rész szerént a' Felséges Kir. Helytartó Tanáts 

által, rész szerént egyenesen hoznám, a' Tek. 

Szolga Bíró Urak neveik aláírásával megkülde

ni méltóztattak. Ugyan is már régen ki volna 

az egész munka nyomtatva, (.minthogy én min

dennel, söt még Hazánk' Földképével is készén 

v a g y o k , ) de vajmi fájdalmasan esik mind a* 

Földes Uraságokra, mind az Olvasókra , mind 

reám nézve, ha a' munka nem igaz. Alázato

san esedezem annakokáért utóilyára N A G Y 

S Á G O D előtt, (minthogy a* munka Februárius-

nak kezdetévei 1799. tovább való haladás néU 

kül nyomtattatni fog) könyörüllyön rajtam, és 

Nemzetünknek javát, e' Tek. N. Vármegye* 

Leíratásaval, és hozzám: Ex Officio: in Nego-

tio Literario, lejendö beküldésével , kegyesen 

segélleni méltóztassék. 

„ Mihelyt a* munka ki kerülénd a' sajtó alól, 
azonnal kötelességem szerént, vajmi szívesen 
fogok vele kedveskedni mind azoknak, a' kik 
e' munkát elösegéllették: és ha valamelly fo
gyatkozás lejéndene benne, a' Toldalékban 
mind híven, mind szorgalmatosan helyre fogom N 

hozni. Én utolsó erőmet is kész vagyok reá 
fordítani, hogy Magyar Országnak Leírását 
voltaképpen elkészíthessem, 's általa minden jó 
Hazafiaknak szolgálhassak: ts^k módot méltózw 
tassanak adni, hogy a' hiteles Tudósítások, és 
azoknak jókor kezemhez lett szolgáltatások ál
tal kinek kinek igazságot szolgáltathassak. Re
ménykedem ismét, 's tellyes bizodalommal bi
zakodom N A G Y S Á G O D N A K a' Hazai, és Tu-

» dó-



dómányi előmenetel éránt buzgó szíves indulat* 

tyához, melly ért mind kivált k éppen én hol
tig, mind pedig ^ok/ezer jó Magyarok számta

lan áldásokat fognak örömmel ereszteni az E-

gekre! tsak hogy éz a" fontos, és nagy munka 

voltaképen elkészülhessen. Ne mellőzze el 

N A G Y S Á G O S Uram terhes foglalatosságai kö

zött is esdeklő kérésemet; hogy ha én még az 

idén kezemhez vehetnem a' Tudósítást, való

ban kedvek* tellyesedésével fogják olvasni min

denfelé a'munkát, mellynek elkészítése most an

nyival is könnyebb, mivel a' mezfci Gazdásko-

dások végekre hanyatlanak. Midőn N A G Y S Á 

G O D N A K e' kegyes Jótéteményéért újjolag e-
sedezném, tellyes reménységgel > a' legbuzgóbb 

indulattal, és tisztelettel vagyok.* Pesten, gdik 

Oktobr. 1798. 

Ennyi sok kéréseket, 's más mennyiféle ter
hes tusakodásokat kellett tennem: hogy munká
mat voltaképen tehessem közönségessé. Talál
koztak számosan a kik ellenem felládzattak ; mert 
a1 dolgot nem értették, vagy érteni nem akarták; 
és sokan e' n^unkát az eddig Hazánkról készültt 
könyvekkel öszve nem hasonlították. Reám néz
ve ez is jól esett, g y ^ o r t a hasznosak a7 kisseb-
bítések; mert ha indulatainkat felszánttyák, a' 
bogáts kórok helyett kedves gyümöltsöket szár
maztatnak! A ' győzedelem nem bosszúállás; ha
nem békeséges tűrés által, tétetik állandóvá.— 

• Jó eleve hozzá készítettem vala én íhagamat 
mind az éretlen hibásításoknak tsendes elszeny-
vedéséhez, mind az agyarkodó irigység nyilai
nak megvetéséhez. Nevemet sértegethetik, de en

gemet 



gémet épen meg nem szomoritanak; annyival in

kább épen meg nem akadályoztathattak. Messze 

felül emel minden véllekedéseken tulajdon érzé

kenységem, 's nem is annyira panaszképen em

lékezem volt bajaim felöl itten; mint inkább a f 

környülállásoknak fel fedezésekért, hogy ügye

met, 's vóltt állapatomat a' tudós, és jó szívű 

Hazafiaknak kinyilatkoztassam , 's ez által is 

jobbító tudósításaikat ujjolag kérjem, *s egyszers

mind igyekezetemet ezután is méltó pártfogások

ba ajánilyam. Mert nem tsak azt tettem vala fel 

tzélúl, hogy munkámat ki botsáthassam; hanem, 

hogy a' mennyire lehetséges, idővel is a' hibák

tól megtisztogathassam. 

Él ly jó egésségben kedves Olvasó! és ha 

igyekezetemet segéllheted, ne vond meg azt Ha

zádtól, a' mellynek előmenetele, 's haszna min

den igaz Hazafinak kötelessége ; némellyeknek 

pedig öröm, sőt élet adó gyönyörűség. 



G. 

C^ABOIjTÓ. T<5t ipczí Vá-| 
ros Sáros Vármegyében, föl
des Ura Gróf Aspermont U-
raeág lakosai katolikusok, 
fekszik Bártfától más fél mért
földnyire. Határja közép ter
mékenységi! , rétje, legelő
je j ó , fája tűzre, és épület-
re v a n , savanyu vízé bőven, 
mivel három kútfők is vágy
nak határjában,második Osz
tálybéli. 

GABOAJÁN. Magyar falu 
Bihar Vármegyében, földes 
Ura Hertzeg Eszterházy Ura
ság , lakosai katolikusok, 
többen reformátusok, fek
szik Mező Péternek szom
szédságában , mellynek filiá-
ja , Nagy Váradtól három j 
mértföldnyire, Berettyó, vi- | 
ze mellette foly, mellyen ki-
lentz kereket forgató híres 
malma van, 's Apátursáj*-
járól is nevezetes. Határja 
gazdag, hala elég, vagyon-, 
rtyai nevezetesek, első Osz
tálybéli. 

GABORJANHAZA. Magyar 
falu Szála Vármegyében, föl
des Ura Hérrzeg Eszterházy 

Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Dobronokhoz nem 
messze, 's ennek filiája, az 
alsó Lendvai Uradalomban , 
határja elég termékeny, ha
nem néhol vizekkel el szok
tak földgyei öntertetni, el-
adásra jó módgya v̂ an , má
sodik Osztálybeli 

GACZEG. Szállás Bihar Vár
megyében. 

GÁcs V A R A . Nódrád Vár
megyében, földes UraG. For-
gách Uraság. Eredetét Bél 
Mátyás Halits tót szótól, 
származtattya , és messze vi
szi régiségét, 's azt állíttya,N 

hogy Giskra által, megerős-
síttetett vala hajdan. Fekvé
se kies/ és az oltalmazásra 
is alkalmatos helyen építte
tett , egy kerekded hegyre , 
Gácsfalvának, és Masková-
nak szomszédságokban , 
melly jeles fekvését Losontz 
Városának tekintete is öreg-

j biti. Ar Vár alatt napnyu-
! got felől, Tugar vize foly, 
mellyből gazdag halas tava 
készíttetett itten az Urasági 
nak. Minekütánna, e' Giskra 

által 



& GÁCS 

által megerossíttetett Várát 
K O R V I N U S JÁNOS, Béniin 
szerént elrontatta; ismét új-
jabb széjjel törettetését kí
vánta idővel az Országnak 
MDXLVMdik esztendőben 
hozott Törvénye , Art 46. 's 
azután alkalmasint omladék-
jaiba temettetve hagyattatott 
vala. míg azt N. G. Forgách 
Zsigmond fel nem építtette , 
emlékezetni hagyván a* kapu 
felett lévő márványban e* so
rokat : 

DEO OPTIMO MAX;MO 

ADJUTORE , 

Anno M D C X I L 

Dirutum Castrum Gdch, 
ex fundamento erexit% ac pro 
defensione Patria, finitimo 
in loco, contra Turcas sito, 
Comes Sigismundus For-

" gdch de Ghymes% Sacrce Cce-
sarect RegicequtMajcstatis, 
Mathice II. Dei Gratia Im-
peratoris Romanorum, 6 
Regis Hungária, Judex Cu-
rice, Consiliarius, Superioris 
Regni Hungária Generális, 
ac Comitatuum Neogradicn-
sis, Sáros, & Szabóit s Co
mes , Consorte saa charissi-
ma, '€atharina Pdlfy de Er
dőd, Liberis, Adamo, Eva 
& Maria Francisca, propi-
tio Numine viventibus, con-
ttruxit, munivit. 

Q Á c s 

A* Várnak épülete hosszas v 
néey szegelet forma, al
kalmatos véd helyekkel meg-
erőssíttetve Napkeletre van 
az Udvari Kápolna, nyugot-
ra pedig a' pompás palota , 
9s az egész épületnek alkot
mánya majd hasonlít a* hat 
szegelethez. E* Vár a' Ka
punál kettős véd hellyel erős-
sittetett, másutt pedig két 
kőfallal , és mély árokkal 
vétetett korul. Maga az é-

vpulet három emeletre ké
szült , mellynek legnagyobb 
palotája a' Magyar Királyok
nak szépen készölt képeik
kel díszesíttetik, Ntevezetes 
benne a' 60. ölnyi mélységű 
kút, raellybol a' vizet a* ra
bok szokták meríteni, 's olly 
sok vize van, hogy hosszas 
ostromláskori időre is ele
gendőnek állíttatik. Neve-
zeses felőle, hogy a' hazabé
li f és z\ Törökökkel való 
viszontagságok között ép
ségben megmaradóit; azu
tán pedig I7q3dik esztendő
ben Rákotzinak zendulése-
kor a' Nemeseknek mene
dék helyek vala, és általok 
védelmezte tett; fel adattatván 
pedig a' Vár , Rákotzinak 
parantsolattyáta Ifonejus ne
vű Frantzia foglalá el e* Vá
rat ; de őtet Rákotzinak ka
tonái megunván ; mindgyárt 
az ostromnak kezdetekor ál

tal 
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tal adattatott a9 Vár a' Csá
száriaknak* Az olta pedig a' 
földes Uraságnak ollykor 
ollykor igen alkalmatos szál
lást szolgáltat* 

GÁCS. Mező'Város Nó
grád Vármegyében, földes 
Ura Gróf Forgách Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
JLosontzhoz % mértföldnyire, 
kies helyen épült, 'skúlömb-
féle Fábrikákkal diszesítte-
t i k , és gazdagíttatik, Posta 
is van benne. Határja közép
szerű, posztó, papíros,'s nem 
külömben őrlő malmai is 
vágynak, tulajdonságai job
bak, mint Balassa Gyarmat
nak , erdeje nagy* első Osz
tály béh\ 
- G A C sA, Kdcq. Szabad pusz
ta Heves Vármegyében , föl
des Ura Álmási és Báró Hel
lén bach Uraságok * fekszik 
Tisza Örsnek szomszédságá
ban ^mellynek fóliája. 

G A C S Á L L Y . Magyar falú 
Szatmár Vármegyében, föl
des Urai több Uraságok, la
kosai reformátusok, fekszik 
Iánkhoz nem messze, Ro-
sály, Sima, Kis Namény, és 
Ricséhez egy egy órányira, 
szépen ki terjedtt határja há
rom nyomásbéli, tiszta Búzát, 
Kukoriczát, Zabot, és híres 
Lentsét terem bövséggel, er
deje meglehetős fzőleje nints, 

réttye is tsekély, piatza Szat-
máron, 

G A C S A L K . Gatqdkó. Tót 
falu Gömör Vármegyében , 
földes Urai külömbfele Urak, 
lakosai katolikusok, fekszik 
CsetnekVárosától nem mesz-
sze. Határja sovány, és he
gyes, legelője elég, fája is 
tfizre , piatzozása kettő, vas 
verő műhelye, vaey hámorja 
köze l , a' hol pénzt keres
hetnek , kendert áztató vize 
alkalmatos, rértye?^ soványak 
harmadik Ofzráíybéli. 

G Á C S F A L V A . Elegyes fa
lu Nógrád Vármegyében, 
földes Ura Gróf Forgách U-
raság, lakosai katolikusok, 
fekszik Gárs Városa mellett, 
's tőle Tugár vize által vá-
lasztatik, mély tavakat is for
mál , lakosai fával keresked
nek , határja gazdag, réttye, 
legelojeí, fája elég, eladásra 
is meglehetős módgya van , 
első Osztálybéli. 

G Á D . Rátz falu Torontal 
Vármegyében, földes Ura a* 
K. Kamara, lakosai óhitűek, 
fekszik Csakovához, fél mért
földnyire , határja Gyérhez 
hasonlító, második Osztály*, 
béli. 

G A D A N Y , vagy Gadon. 
Magyar falu Baranya Várme
gyében, földes Ura Czindery 
Urasáé, lakosai katolikusok, 
fekszik a' Pétsi járásban. Ha

tárja 
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tárja gazdag, 's külömbféle 
javakkal megáldattatott, el
ső Osztálybeli. 

G A D A N Y , Elegyes horvát 
és sváb fala Somogy Vár* 
megyében, földesura Gróf 
Szécsényi, a' Martzali Ura
sághoz tartozik, lakosai ka-
tolikusok, fekszik a' Kani-
asai járásban, Martzalitól i . 
órányira. Határbéli fóldgye 
termékeny.fája, makkja elég. 
malma is vagyon, szőlője kö
zépszerű, de mivel vagyon-
nyainak eladására jó alkal
matosága van Kanizsán, és 
Keszthelyen, első Osztály
béli. 

G A D J Í A . Elegyes Orosz fa
lu Abauj Vármegyében, bir
tokosa Jakahfalvay Uraság , 
lakosai óhitűek , hajdani la
kosai rfiagyarok valának, 's 
Gadnay Nemzetség vala bir
tokosa , fekszik Berents, 
Gagy , Bátor, Felső Vadász 
között a1 Tsereháti járásban. 
Egy hajdani templomnak 
omladékjait is lehet még it
ten szemlélni, melly felől azt 
állíttyák , hogy hajdan a' 
Templdriusok*, vagy veres 
Barátoknak'épülete vala. két 
nyomásbéli főldgye közép-
szerű, erdeje elég nagy, le
gelője szoross , réttye ha
sonlóképen , piatzozása is tá
vol lévén, másodikOsztály-
béli. • 

G A G Y . Alsó Gagy. Ma
gyar falu Abauj Vármegyé
ben , földes Ura Fáy Uraság, v 

hajdan nevezetesitette Bátori 
híres nemzetségnek kastél
lyá, lakosai katolikusok, fek
szik felső Gagynak szomszéd
ságában. Határja középsze-
szerfi, tulajdonságaira nézve 
Apátihoz hasonlít, második 
Osztálybéli. 

G A G Y . Felső Gagy. Ma-
eyar falu Abauji Vármegyé
ben , földes Ura Fáy Uraság, 
mint Bátoriaknak Aszszonyi 
ágon lévő maradékja, lako
kosai katolikusok, fekszik a' 
Tsereháti járásban, határja 
középszerű, 's hasonló lé
vén az előbbenihez, máso
dik Osztálybéli. 

G A J . Nagy Gaj. Rátz fa
lu Torontal Vármegyében t 

földes Ura Malenitza Uraság, 
lakosai ó hitűek , fekszik 
Margitához, Dettához, és 
Sz. Györgyhöz -J- mértföld
nyire , az ország útban, po
sta is van benne, határja jó 
termékenységi*, vagyonnyai 
külömbféíék, piatzok Ver-
seezen, és Csakován, máso
dik Osztálybéli. ^ 

G A J A Folyó víz , ered az 
Esztergán itató kútból, sza
porodik mindgyárt a* Venni, 
és Perén erekkel, sok rtíal-
mokat forgat a' Nánai, Jas-
di, Inotai, Sikátort határok-
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faan, és Fejér Vármegyében 
i s , végre Fejér Várnál el
folyván , a* Sárréttyével e-
gyesul. 

G A J A . Major Arad Várme
gyében. 

G A J Á * . Gajring. GajtrU 
nunu Tót mező Város Poz-
son Vármegyében, földes 
Ura Gróf Pálfy Uraság, la
kosai katolikusok 9 fekszik 
Malatzkától nem messze 
Mars vize mellett, földje 3. 
Calcaturára van osztva, te
rem búzája, rozszsa, lennye, 
réttye, és erdeje van, halas 
tava is van 9 határja gazdag, 
vagyonnyai nevezetesek, az 
eladásban jó módjok van 
Bétsben, első Osztálybéli. 

G A J D K L . Német falu Nyi-
trfc Várraegyében, földes Ura 
Gróf Pálfy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Baj-
mótzhoz két mértföldnyire, 
határja soványas. gyjimöl-
tsösei nagyok, és hasznosak, 
vagyonnyaira nézve hasonlít 
Czákhoz, lakosai fa edénye
ket készítgetnek, harmadik 
Osztálybeli. 

G A J D O B R A . Német falu 
Báts Vármegyében, földes 
Ura a' Királyi Kamara, la
kosai katolikusok , fekszik 
Balkésznek szomszédsága-, 
ban, Új Vidék, és Báts Vá-j 
rosa között, Obrováczhoz 
4600^ Csébhe* 4700 bétsi 

ölnyire, határbéli szántó föld
gyei termékenyek, réttyek 
szukségjekre elégséges, és 
meglehetős, gabonájokatÚj* 
vidékre három mértföldnyi
re hordgyák , az eladásra, 
legelője szoross, ha áradá
sok vágynak f erdeje, nád-
gya nintsen, pénzt szerez
nek kereskedésből, vajból, 
és borjuknak eladásából, má
sodik Osztálybéli. 

G A J D O S . Orosz felu Bereg 
Vármegyében, földes Urai 
B. Vécsei Ferentz , Sissari • 
lírák, lakosai ó hitűek, fek
szik a'Kaszonyi járásban. He
gyes határja sovány zab ter
mő , vagyonnyai tsekélyek 
Munkátson két mértföldnyi
re van a piatzozása, negye
dik Osztálybéli. 

G A J D O S . Csárda, és Szál
lás Csanád Vármegyében. 

G A J D O S . Tót falu Ungvár 
Vármegyében, földes Ura 
Gróf Berényi, és Vétsey U-'• 
raságok, lakosai ó hitűek, 
fekszik Ungvártól ötödfél 
mértföldnyire , Bereg 1 Vár
megyének szomszédságában, 
határja foványas, harmadik 
Osztálybéli. 

* G A J ' T A S A L . Banátbéli fa
lu , fekszik Ujpalánkától fél 
mértföldnyire. Határja közép-
termékenységi?. 

G A K O V A . Elegyes német 
falu Báts Vármegyében, föl

des 
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des Ura a> Királyi Kamara, 
Kigyós vizéhez , Raqtsevo 
pusztához, és Nemes Mile-
titztőlsem ipessze, Zombor-
Í10Z7960, Kollúthoz 6a6o, 
Bezdányboz pedig 6600,bé-
tsi öles mértéknyire. Határ-
béli szántó földgyei jók, bú
zát, árpát, zabot, eskükor 
ritzát terem, fzénája is jó 
terem, eabonájokat, melly 
szükségeken felül marad, Ba* 
jára jó három mértföldnyire 
viszik eladás végett, hely
ben /két száraz malmok van, 
a* Duna malmaitól pedig két 
órányira fekszik, mivel pe
dig sem erdeje, sem nádas
sá nintsen, második Osztály-
Wli. 

G Á L , Szabad puszta Arad 
Vármegyében. 

G Á L . Elegyes német, és 
magyar falu Heves Várme
gyében , földes Ura, és épi-
tetöje Hertzeg Grazsalkovicfi 
Urasáé, lakosai katolikusok, 
fekszik az Ország úttyában, 
Árokszálláshoz két mértföld
nyire. Határja jó termékeny
ségi!, vagyonnyai külömb-
félék, második Ofztálybéli. 

G A L A M B O S * Magyar falu 
Nógrád Vármegyében, föl
des Ura Gróf Ráday Uraság, 
évmások, lakosai katoliku
sok, és evangélikusok, fek
szik Óvárhoz nem messze, 

ys ennek filiája, Szétséntöl 

mint egy mértföldnyire. Ha* 
tárja középszerű, tulajdon^ 
ságaire nézve hasonló Bánk-
hoz, második Osztálybéli* 

G A L A O Y . Elegyes falu Ung
vár Vármegyében , földes 
Ura Berényi Uraság, lako
sai külömbfélék, fekszik Bo-
boruskához nem meszszo 
mellynek filiája, 's hozzá ha
tárja is hasonlító. 

G A L A M B O K . Magyar falu 
Szála Vármegyében, földes 
Ura a f Pozsonyi Kis Papáé, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Kis Komáromnak szomszéd
ságában, mellynek filiája, 
Kanizsától két mértföldnyi
re, , földgye közép termé
kenységi , legelője, szőlő 
hegye, erdeje van, malma 
helyben, fuhározásra, és el
adásra meglehetős alkalma
tossága , második Osztály
béli. 

G A L A M B O S . Szabad puszta 
a9 Kis Kunságban, fekszik 
Félegyházához közel, melly-
nek filiája, és ugyan azok
nak birtokokban is vagyon. 

G A L A M B O S . * Major Po
zsony Vármegyében. 

G A L A N T A . Népes magyar 
mező Város Pozson Várme
gyében, földes Urai Gróf 
Eszterházy, Fekete, Balog, 
Uraságok, a' kiknek külömb
féle Jeles épületeikkel éke
sít te tik , 's más Nemes Urak 
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is laknak benne, lakosai ka* 
tolikusok, és kevés evangé
likusok, 7 s számos 'zidók, 
fekszik Nagyszombathoz két 
mértföldnyire. Nevezetesek 
válinak itten a' tzigányok az 
egész Hazában jó hegedülé
sek módgyáért. Határja jó 
termékenységi., réttye, lege
lője meglehetős, eladásra al
kalmatos módgya levén, el
ső Osztálybéli. 

GÁLFALVA. Goholovitlfi . 
Kabalycvit^a. Mező Város 
Bereg Vármegyében , földes 
Ura Gróf Schönborn Uraság, 
lakosai katolikusok, és 6 
hitűek, fekszik a' Munkátsi 
Uradalomban. Fája tűzre, és 
épületre elég # és makk ter
mo erdeje is , melly közön
séges az egész Krajnai ke
rülettel ; de mivel határja so
vány, hegyes, és követses, 
réttye is sovány füvet terem, 
legelője sem igen elég, har
madik Osztálybéli. N 

G Á L F A V A . Galoyáni. Tót 
•falu Liptó Várraegyében, föl* 
des Urai Madotsányi, Csem-
nitzky, ét több Urak, lako
sai katolikusok, fekszik Mot-
ko Szent Kereszthez ,nem 
messze, és ennek filiája, ám
bár e' helység Szent Miklós
hoz egy órányira, Német 
Liptséhez pedig másfél órá
nyira fekszik, és fuharozás-
saj is kereshetnek pénzt; de 

GALGÖT. f 

mivel legelője szoros, *s föld-
gyének egy harmadrésze so-
ványas, határja hegyes,,és 
nehezen mi vehetik, másoT 

dik Osztálybéli. 
G A L G Ó T Z . Sajó Galgót\. 

Magyar falu Borsod Várme
gyében , földes Ura az Egri 
Káptalanbéli Uraság, lako
sai katolikusok, és más fe'-
lék, fekszik Sajó vize mel
lett Dédestól más fél mért
földnyire. JFöldgye középszer 
r&, legelője is; fiíj* épület
re , és tűzre elég, kereset-
tye tsckély , szőlő hegye 
meglehetős f fogyatkozásai, 
hogy piatzozása távol esik, 
és Sajó vize néha károkat 
okoz a' lakosoknak, máso
dik Osztálybeli. 

G A L G Ó T Z . FrajstadL Fraj-
stak. Mező Város, és hajda-

: ni Vár Nyitra Vármegyében. 
Eredete homályban vagyon. 
Tutót[i szerént, Parte II. 
Chron. Hungária capt VII. 

p. 3 a. itten telepedett vala 
meg Leheli, a' ki a* Csehe
ket, vagy Morvákat e* vi
dékről elkergette vala. Haj
dani Várának maradványa 
bizonyíttya nagy régiségét f 

és az előtt különös bersben 
tartatott, '$ falai a* Királyok 
képeikkel ékeskedtek. Ber
bert Károly alatt a* neveze
tes Trentséni Máténak bir
tokában vala. Mátyás, és 
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tjlds^ó Királyok alatt pedig | 
Újlaki lőrintz bírta, a' ki 
mag nélkül meghalálozván, 
Ildik Lajos Király, Thurzó 

1 Eleknek ajándékozá Galgó-
tzot, i^i^áikban, 'sminek-
utánna ennek maradékai is 
ki haltak vala, Forgách Á-
dam vette volt meg kész pén
zen a* Királyi Fiskustóh de 
Simonnak Rákótzihoz lett 
elpártolása miatt elvétette
tett, és ijildiktol ólta Gróf 
Erdődy Uraságoknak birto
kokban van. Meg hódoltat-
ták e' Várat Botskay, és Bet-
len; 166$dik esztendőben el
égett vala, és az Ozmanok-

v nak birtokokba jutott, a* kik 
azt meg is eróssítették, és 
itten, míg az léé^dikben kö
tött békeség szerént ki nem 
uríttetett, kulömbféle prédá-
1 ásókat tettek. Annakután
na pedig Montekukuli által 
oltalmaztatott. A' tizenhato
dik században könyvnyom
tató ház is vala itten, melly-
ben kulömbféle magyar, és 
deák könyvek jöttek világ 
eleibe. Szereptsétlen volt e' 
Város 173 (jdik esztendőben, 
mivel a* pestis, vagy dög* 
halál által nagy részént ki
üríttetett. Egyébaránt neve
z e s s , és gazdag kereskedő 

- Vároa^vólt. Híres kenyér sü
tők is Valának itten. Neve
zetemi továbbá e' helyet a9 

Szent Ferentz Szerzetebéli 
Atyáknak Klastromjok, és 
minden Szenteknek tisztele* 
tekre épuitt Szentegyházok 
a' Városnak Templomán ki
viül. Lakosai katolikusok 9 

fekszik Nyitrához két mért
földnyire, Vág vize mellett t 

mellytol gyakorta károsítta-
tik. Határ béli földgyei máso
dik Osztálybéliek, de mivel 
szőleje nagy, és termékeny, 
's gabonája 's bőven terem , 
ys mind Országos, mind pe
dig héti vásárjai vágynak 9 

és helyben eladásra jó mód-
gyok van, réttyei első Osz
tálybéliek , legelője elég 9 

malma, piatzozása helyben, 
és lápokkal való kereskedés
re Vág vizén, melly határ
ján keresztül foly, jó alkal
matossága , első Osztálybéli. 

GALLA. Alsó, is Fclso 
Gállá. Két tót, és német fa
luk, Komárom Vármegyé
ben, földes Ura Gróf Eszter
házy Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszenek Tatától 
másfél mértföldnyire, alsó 
a* felsőnek filiája. Itten talál
tatott i774dikben a* parasz
tok által az úgy nevezett mo-
numtntum mortuarium, a% 
ah e g y koporsó, tsontokkal, 
hamu edényei, és egy üveg
gel , melly felől, lásd a'Bé-
tsi német tudósításnak 46ik 
darabját az 5 dik esztendőre. 

Határ-
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Határjaik közép termékeny
ségnek, réttyek, legelőjök 
van % fájok hasonlóképen , 
harmadik Osztálybéliek. 

G á l y á n . Gályin. Galyini. 
T ó t f a l u Ungvár Vármegyé
ben, földes Ura Vétsey Ura
ság , lakosai katolikusok, 
és más félék, fekszik Széná
hoz nem roeszsze, és annak 
f i l iája, mellyhez határja is 
hasonlító. 

G A L I N A . vagy Gallina. 
ryes falu Krassó Várme-

{j y e o e n , földes Ura a* Kirá-
y i Kamana. 

G A L L O S . Gols németül. 
JNJémet mezőváros , Mosón 
Vármegyében, földes Uri 
jussal bírják Hertzeg, és Gróf 
Eszterházy, 's több Urasá
g o k , a* Paulinusok vészét 
pedig a* Jfcügyiói kinfstár, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Barátfaluhoz fé l , Védényhez, 
is fé l , Posonyhoz négy órá
nyira, Lajta vizétől sem mesz-
sze. Sullyos viszontagságot, 
és kárt szenyvedtek lakosai 
áz Ozmánok által, mert azor> 
k i v u l , hogy közzíilök soka
kat meg öltek, még házaikat 
is fel dúlták, és hamuvá tették, 
a' többieket pedig rabságra 
Kénszerítették. Melly kegyet
lenséget öregbített a' lako
soknak ellenek való magok 
szegezése, mert néméllyek 
fegyveresen a* Templomhoz 

fel gyülekezvén, mind ad
dig meg nem hódoltak, míg 
erejékkel bírhattak. Nem 
kissebb sanyarúságot szeny
vedtek Rákótzi zendűlésekor 
i s , melly még tovább tartó 
ínség vala, sŐta' szerencsét
lenül támadott tüzes gyulla
dások által is sok károkat 
szenyvedtek. Határja három 
nyomásbéli, leginkább ro
zsot, búzát, árpát középsze
rűen , zabo( keveset terem, 
földgyének egy harmad része 
domoos, és agyagos, réttyei, 
tölfas erdője, szőleje, és le- , 
gelője szükségekre elég; kö
zépszerű boraikat helyben , 
egyéb vagyonnyaikat pedig 
Nizsiderben egy órányira á-
rúllyák el. 

G A L L O S . Gots. Németfa
l u , Sopron Vármegyében, 
földes Ura Herczeg Eszter
házy Uraság, lakosai katoli
kusok. 

G A L L O . Elegyes falu Ung
vár Vármegyében, földes Ura 

.a* Religyiói Kintstár, lako
sai katolikusok, fekszik Do-
bruskának szomszédságában, 
mellynek filiája, 'is határja 
is hozzá hasonlító. 

G A L O C S . Tótfalu Ungvár 
Vármegyében , földes Ura , 
Berényi Uraság, lakosai ka
tolikusok, és más félék, fek
szik Doboruskához nem 
mezssze, mellynek filiája. 

D G Á -
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G Á L Ó S F A . Somogy Vár
megyebéli magyar falu, föl
des Ura Gróf Festetich Ura
ság, lakosai katolikusok, és 
más félék, fekszik BŐszénfá-
nak szomszédságában, melly
nek filiája, Sziget Városához 
|. mértföldnyire. Határja jó 
termékenységi., réttye lege
lője elég van. 

G Á L O S H Á Z A . Geletseny. 
Tót. és oláh falu Bihar Vár
megyében , földes Ura a* 
Nagy Varadi Káptalanbéli 
Uraság, lakosai ó hitűek* 
fekszik a' Nagy Varadi járás
ban, határja sovány, vagyon-
nyai tsekélyek , harmadik 
Osztálybéli. 

GÁLOSHÁZA.Szabad pusz

ta Sopron Vármegében, föl
des Ura tí. Mesko Uraság, a' 
kinek szép kaftéllyával éke-
síttetik, erdeje jeles, kertye 
az Uraságnak díszes, 's ha
las tó is van itten. 

G Á L O S P E T R I . Elegyes ma
gyar, és oláh falu Bihar Vár
megyében, földes Ura Drá-
vetzky Uraság, lakosai ó hi
tűek, és reformátusok, kü
lönösen az Uraságnak, szép 
kastéllyával díszesíttetik , 
mellyet néhai Vitéz Drávetz-
ky László Uraság építtetett, 
felül írattya ez: Pattant hce 
jEdes Chrijto, 0 pauperibus 
utriusque fixus , quas adju-1 
torio Altissimi exstrai cur I 

ravit Ladislaus de Dravet\ , 
S. C. R. A. M. Decretalis 
Colonellus, cumchara Con-
thorali Heléna Darvas dc 
Nagy Rétk, quorum Sym* " 
bolum: Spes confisQ, Deo p 

nunquam confusa recedit. 
Fekszik Tartza vizétől egy 
fertály, Debretzentől pedig 
öt mértföldnyire. Határja jó 
termékenységu, vagyonnyai 
külömbfélék, második Osz
tálybéli. 

G Á L Ó T Z . Magyar falu Ung
vár Vármegyében, földes l í 
rai Barkótzy, és más Urak , 
lakosai katolikusok, és töb
ben reformátusok , fekszik 
Kapóshoz egy mértföldnyi
re , 's Doboruskának filiája. 
Határja gazdag, javai jele
sek, első Osztály béli. 

G A L S A . Nép^fc, elegyes 
oláh mező Város, Arad Vár
megyében , földes Ura Vilá
gosvári Bohus Uraság, lako
sai katolikusok is , de leg 
inkább ó hitűek, fekszik Bo
hus hegye alatt, VilágQshoz 
közel Gyula rqezején, Szent 
Annához egy kis mértföld
nyire, határos Új Pankotá-
val, Muszkával, Kerekkel, és 
Kládova helységekkel. Itten 
lakik a' Fő Szolgabíró, Cser-
novits János Úr , a* Görög 
Hiten lévő Esperest, az Ura
dalmi Tisztek, és más Nemes 
Urak is laknak benne. Neve

zete-
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zetesiti továbbá e* helyet mo
stani jó Poétája Nagy Lász
ló Úr, e* mezó Városnak Nó
táriusa, a' kinek tudósítását 
Arad Vármegyéről szépen kö
szönöm* Határbéli négy for
dulóra osztott földgyeik min
den veteményre terméke
nyek, szőleje jó fejér, és ve
res bort teremnek, kivált 
Fheski, Bokie, és Ma]iró\ 
dombjain , ezeken kivűl 
gyümöltsös kertyeik is vágy
nak, Zsimboja nevű nagy 
eres tavában sok halakat fog
n a k , *s gyékényt, sást, és 
kákát kaszálnak , legelője 
mindenféle marháinak elég, 
vagyonnyait helyben, és A* 
radon, Simándon , }s Boros 
Jenőn árúllyák e l , első Osz
tálybéli., 

G A L S A . Népes magyar fa
lu Nógrád Vármegyében, 
földes Ura Gróf Kohárv Ura
ság, lakosai katolikusok, fek
szik Fülek Városától \ mért
földnyire, határja középsze
r ű , tulajdonságai hasonlók 
Alsó Ludányhoz , igen jó 
malma vagyon az Ipoly vi
zén , második Osztálybéli. 

G A L S A . Magyar falu Szála 
Vármegyében, földes Urai 
Bezerédy Gál, és más Urak, 
lakosai katolikusok, Szeg
várnak., szomszédságában, 
Inellynek filiája, Veszprém 
Vármegyének szélénél, ha

tárja közép termékenységS, 
vagyonnyai külömbfélek, 
második osztálybeli. 

G Á L S Z E T S . Tót mező Vá
ros Zemplén Vármegyében , 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai katolikusok, o hi
tűek, evangélikusok, és re
formátusok , fekszik napkel. 
Kohányhoz fél, ésszak. K e -
repléhez egy , nap nyugot. 
Tárnokához is egy órányira* 
térséges határja három nyo-
másbéli, gabonát, árpát te
rem, erdője van, szőleje ke
vés , és a* legalább való bort 
termő, víz nélkül szűkölkö
dik, piatza Kassán. 

G A L V Á S . . vagy Galváts. 
Tót falu Borsod Vármegyé
ben, földes Ura GrófCsáky 
Uraság, lakosai katolikusok, 
és más félék, fekszik Szen-
dröhőz nem messze 's filiá
ja, legelője elég, fája rfizre, 
és épületre, de mivel föld
gye néhol soványas, piatzo
zása nincsen , szőlő hegye 
tsekély, malma távol, har
madik Osztálybéli. 

GAMAS* Horvát falu So
mogy Vármegyében, földes 
Ura Lengyel Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Somogy 
vártól egy mértföldnyire. 
Határja gazdag, 's külömb-
féle javakkal megáldat tátott, 
első Osztálybeli, • 7 
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G A M Á I Z A . Csárda Vesz-
prém Vármegyében. 

G A M I S D O R F . Német falu 
Vas Vármegyében, földes 
Ura Gróf Batthyáni Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Oritsének szomszédságában, 
's ennek filiája, Német Új-
várhoz fél mértföldnyire, ha
tárja középszerű , tulajdon
ságai hasonlók Berke falué
hoz , második Osztálybéli. 

G A N A D . Szabad puszta 
Hont Vármegyében, földes 
Ura az Esztergomi Érsekség, 
fekszik Börsönyhöz nem 
meszszé, mellynek filiája, és 
határja hozzá hasonlító. 

G A N C S H Á Z A . Nemes ma
gyar falu, Posony Várme
gyében , birtokosai Gants 
és más Urak, lakosai leg
inkább reformátusok, fek
szik a' Csalóközben Samar-
ja ys Uzor között; környul 
lévén vétetve némelly fákkal, 
ys Pomlé nevezetű komorjai 
erdővel, határja jó termé
kenységi! , legelője, réttye 

van. 
G Á N Y A S I . Szabad paszta 

Somogy Vármegyében, föl
des Ura Inkei Uraság. 

G A N É K . Csárda Posony 
Vármegyében. 

G A N i c s A . v a g y Ganitjpnu 
Horvát falu Szála Várme
gyében , földes Ura Gróf 
Csáky Uraság, lakosai kato 

likusok, fekszik BeTattntz-
hoz nem meszsze, 's ennek 
filiája. Határja gazdag, va-

Íryonnyai nevezetesek, tu-
ajdonságaira nézve hasonlít 
Rratontzhoz, első Osztály
beli. 

G A K N A . Naxy, és kis Gan-
na. Két egymás mellett fek
vő német faluk Veszprém 
Vármegyében, földes Ura 
Gróf Eszterházy Uraság, la
kosai katolikusok, feksze
nek Bitva vize mellett, Ko
vácsihoz három fertály Ta-
polczaföhöz egy órányira. 
Határbéli földgyeik terméke-; 
nyek, zabot, és rozsot leg
inkább teremnek, búzát kö
zépszerűen, fájok tűzre, és 
épületre van, a* Nagy Gan-
nai lakosoknak, de a f Kis 
Gannaiaknak nintsen, réttyei 
kevesek, piatzozása Pápán 
két órányira, és Győrött; fu-
hározássál is pénzt kereshet
nek, malmai közel Bitva vi
zén, mellynek ki áradássá 
mind a1 két falunak ártalmas, 
a9 szomszéd Badatsonyon, és 
Balaton mellyéki szőlőkben 
is módgyok van a' keresetre, 
második Osztálybeliek. 

G A N O T Z . Felső, és Alsó 
Ganotfy Johansdorf, Gano-
yet\. Két részre osztott tót 
faluk, Szepes Vármegyében, 
birtokosai Márjásy, Okoli-
tsányi, és más Urak, lako

sai 
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?a? katolikusok, fekszenek 
Lőcsétől három fertály mért
földnyire , egy völgyben,. 
Svahótz, Lutsivna, és Poprád 
között, savanyu vizéről, és 
meszes fördőjéről írt Krantz. 
Határj a? jó termékenységiek, 
rétVyek, legelőjök j ó , fájok j 
is szükségekre elég lévén, 
második Osztálybeli. 

G A N T . Elegyes tót falu , 
Fejér Vármegyében , földes j 
Ura' Gróf Lambert Uraság, I 
lakosai katolikusok, fekszik 
a\ Csákvári járásban. Határ
ja soványas, vagyonnyainak 
fogyatkozásai miatt, harma
d i k Osztálybeli. 

* G A N T A . Magyar falu Bi-
fcar Vármegyében, határja 
középszerű, legelője, rétryei 
j ó k , *s más javai is lévén, 
második Osztály béli. 

G Á N Y . Tót falu Posony 
Vármegyében , földes Urai 
Gróf Battyányi, és más U-
rak, a* kiknek lakó helyeik
kel ékesíttetrk, lakosai ka
tolikusok, fekszik Barakony-
tól, és Dudvág vizétől sem 
meszsze, Galantának szom
szédságában, harárja közép-
szervi, vagyonnyai is olly for-
Afiák, második Osztálybeli. 

G Á N Y A . Orosz falu Mára-
marosVármegyében, egy Te
resei y patak osztályos hely-
ségetskével, vagy isContra-
Hióval, földes Ura a' Királyi 

FisktiSf és több Urak, lako
sai egyesület [6 hitnek, fek
szik Taracz vize partyán, 
nap kelet. Kilinfalvához i , 
déír. Alsó Apsához 4 , nap 
nyúg. Alsó Neveszniczéhez 
1., és Kökényeshez egy fél 
órányira. Határja két fordu
lóra osztatik, hegyes, völ
gyes, homokos, agyagos, 
terem leginkább zabot , éi 
tatárkát, tavasz búzát, ku-
koritzát,krompélyt középsze^ 
ruen, erdője van , gyümöl
csei bővelkedik, piatzok Szi
geten , és Tecsőn, harmadik 
Osztálybéli. 

G A R A . Német,~és rátz falu 
Báts Tármegyében, földes 
Ura Hertzeg Grazsalkovich 
Uraság, lakosai katolikusok, 
és Bunyevátzok; (Bunyevá-
tzoknak hivattatnak a* kato
likus rátzok, a' kik tisztáb
ban beszéltének rátziíl, mel
lyek többnyire Dalmátziából 
jöttek k i ) , fekszik Baja, és 
Zorobor között, Vaskúrtól 
4500, Csatái iáról 4100 bérsi 
ölnyire, hat£rbéli szántó föld
gyei jó búzát, és zabot te
remnek, mindenféle termé
seit , mellyek szíikségiken 
felül maradnak, Bajára há
rom órányi földre hordgyák 
az eladásra, nádgya, erdeje 
nincsen , itató, helye nedves 
időben könnyű, szárazság
ban pedig álló vizeiből itat-
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rak, szőleji középszerű bo
rokat teremnek, foldgyeiket 
jobíthattyák trágyázás 9 és 
marha szaporítás által, pénzt 
szereznek juh gyapjúból, és 
készi munkával is, harmadik 
Osztálybéli. 

G A R Á B . Elegyes tót falu 
Nógrád Vármegyében, föl
des Urai Revitzky , és más 
Uraságok, lakosai evangéli
kusok , fekszik Ipoly vize 
mellet, Káinónak, és Berzen-
czének szomszédságokban, 
kedves ízu, és tisztító erejű 
savanyú vize van, mellyet 
korsókban Loszontzra hor
doznak eladni. Határja jó 
termékenységi, legelője, rét-
tye, fája elég van, s vagyon-
nyainakis eladására jó mód-
gya lévén Losontzon, első 
Osztálybeli. 

G A R A B . Puszta Garáb. 
Szabad puszta Nógrád Vár
megyében, földes Ura Al
más y Uraság, fekszik Szent 
Ivánnak szomszédságában. 
Határja jó 'termékenység?!, 
és a' marháknak legelteté
sekre kiválrképén való jó 
füvet, és szénát terem. 

G A R A B Ó T Z . vagy Gara-
bontf. Magyar falu SzalaVár-
megyében, földes Ura a* 
Veszprémi Káptalanbélf Ura
ság, lakosai katolikusok, fek
szik Szála Apátitól nem mesz-
sze. Határja termékeny, le

gelője, szőleje, erdeje, fájar 
épftletre, és tűzre ejég-van, 
malma helyben, piatzozása 
Kanizsán, és Keszthelyen, 
első Osztálybéli, 

G A R A D N A . Elegyes tót fa
lu Abauj Vármegyében, föl
des Ura Kassa Városa, la
kosai katolikusok, és ó h i 
tűek, hajdan népes Viro» 
vala, fekszik Szebenye, De-
sö, és Szöled puszta mellet,. 
Vilmanytól nem meszsze, az 
ország úttyában. Határja ku
lömbféle javakkal megáldat
tatok; de tsak két nyomás
ra van osztva , szőleje meg
lehetős, erdeje is ván, pia
tzozása távol, második Osz
tálybéli. 

G A R A J D A . Szabad puszta 
és szállás Nyitra Vármegyé
ben, földes Ura a' Nyitrai 
Püspökség, fekszik Mocso-
nakhoz nem meszsze, melly
nek filiája, 's határja hozzá 
hasonlító. 

G A R A M vize. Ered Gömör 
Vármegyében Tergárt felett 
a' Király hegyben, torul 
Kralova Hora, 's le foly se-
bes folyásával Zavadka, in
nen pedig Bolgomka felé ál
tal Zólyom Vármegyébe > 
két mértföldnyi folyása után 
folyó vize a* kútfőbélifyez ha
sonló, és jó féle halakkal 
gazdag, azután Zólyom, és 
Hont Vármegyéket meg ha

ladván , 



GARAM. GARAT. I y 

ladván, Esztergom alatt foly 
a* Duna vizébe. 

G A R A M K E L B T S E M Y . A' K. 
betűben. 

G A R A M M I K O L A . Az M . 

betűben. 
G A R A M S Z B C Tót falu Zó

lyom Vármegyében, földes 
Urai Gróf Teleky f és Gétzy 
Urak , lakosai többnyire e-
vangelikusok, fekszik Ga
ram vize mellett, Zólyom
hoz fél ménföldnyire , *s két 
kastéllyal dís^ssínetik. Ha
tárja közép terméíuenységu, 
rértye f legelője, ifya van, 
második Osztálybéli. 

G A R A M Ú J F A L U . Az Ű . 

betűben. 
G A R A M V É S Z E K É N T . A* V , 

betűben. 
- G A R A N C S . Szabad puszta 

Pest, és Pilis Vármegyében, 
földes Ura Vattay Uraság t 

Csobánkához tartozik, ys jó 
boráért nevezetes. 

G A R A N C S O V A , és Gocs-

manova, két tsárda Sáros 
Vármegyében. 

G A R A N T S , vagy Gerents. 
Szabad puszta Pest Várme
gyében , földes Ura Miskey 
Uraság, fekszik Tinnyének 

. szomszédságában, mellynek 
filiája. 

G A R A N Y . Tót falu Zem
plén Vármegyében, földes 
Ura Almásy Uraság, lakosai 
külömbfélék , fekszik Kis 

Bodrog vize mellett Tere-
beshez fél mértföldnyire, Új
lakhoz is közel, és az Ura
ságnak szép Katséllyával é-
kesíttetik. Térséges határja r 

három nyomásbélf, gabonát, 
és árpát terem, erdője van* 
szőleje nints) szénával bő
velkedik, piatzozása Kassán, 
és Üjhelyberi. 

G A R A T Z . Banátbéli fala 
Temes Várhegyében ^ fek
szik a' Temesi kerületben. 

G A R Á Z D A . Vendég foga
dó Nyitra Vármegyében, 
fekszik Motsonakhoz nem 
meszsze, és annak filiája. 

G A R B Ó T Z . Magyar falu 
Abauj Vármegyében, földes 
Ura a' Szent,István neveze
tét viselő Kis Papság, lako
sai katolikusok, és reformá
tusok, fekszik Jánkhoz nem 
meszsze , Olsva vize mellett, 
Kassához két mértföldnyire. 
Határja jó termékenységu, 
réttyei is jók, de mivel le
geléje, és fája hibázik, má
sodik Osztálybéli. 

G A R B Ó T Z . Magyar falu 
Szatmár Vármegyében , föl
des Urai külömbféle Urak, 
lakosai reformátusok, fek
szik Sz. Berek, Méhtelekr 

és Hódoshoz egy egy órányi
ra. H&tárbéli szántó földgyei 
három nyomásbéliek, föld-
gye sovány, melly közép
szerűen terem, erdeje kevés, 
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szolleje nints, piatza egy jó 
mértföldnyire vágyon Szat-
máron. 

G A R C S J . Tsárda Nyitra 
Vármegyében. 

G A R D . Szabad puszta A -
baúj Vármegyében. 

G A R D I N O V E T Í I . Horvát fa
lu Szála Vármegyében, föl
des G . Álthán Uraság, la
kosai katolikusok f fekszik 
Beliuához nem meszsze, 
mellynek filiája. Határja jó 
termékenységi , réttye, le
gelője elég van f első Osztálybeli, 

G A R D I N O vÁcz. Báts Várm. 
G A R D O N . vagy Gárdony. 

Népes szabad puszta Fejér 
Vármegyében, lakosai ka
tolikusok , és reformátusok,, 
harárja tó termékenységi?. 

G Á R D O N Y . Szabad puszta 
Nógrád Vármegyében, föl
des Urai kulömbféle' Urak, 
fekszik Marczalnak szom
szédságában , és annak filiá
ja, határja is hozzá hasonlító. 

G Á R D O N Y . Magyar falu 
Somogy Vármegyeben, föl
des Ura Bakó Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik a' 
Szigeti járásban, Dráva Ta
másinak szomszédságában, 
's ennek filiája. Határjában 
kulömbféle javai vannak, de 
szőleje nipts, és keresetre 
is tsekély alkalmatossága lé
vén, második Osztálybeli. 

GARDOS»S Szabad puszta 
Somogy Vármegyében, föl
des Urai Boronkai, és Vran-
tsich Uraságok* 

G A R E . Elegyes magyar fa
lu Baranya Vármegyében, 
földes Ura af Pétsi Káptalan
béli Urasa?, lakosai katoli
kusok, fekszik a* Pétsi já
rásban, határja középszerű, 
meglehetős javai lévén, má
sodik Osztálybéli. 

* G A R S F A L V A . Elegyes fa
lu Nógrád Vármegyében, 
határja jó termékenységi!t, 
tulajdonságai ollyanok mint 
Gergelyfalvának, első Osz
tálybeli. 

G A R S L E H O T A . AZ L . be
tűben. 

G A R T H A . Magyar falu So
pron Vármegyében , földes 
Ura H. Eszterházy Uraság., 
lakosai katolikusok, fekszik 
Kapuvárhoz, mellynek filiája 
fél mértföldnyire. Nevezetes 
e'helységre nézve a* T. Vár
megyének tudósítása szerént, 
hogy az Oslyi halászok a* 
multt században, egy mezí
telen vad gyermeket fogtak 
a'Hanságban, mint egy iz 
esztendőst . *s a* Kapuvári 
Várba vitetett, és Hann I-
stók névre JH£ conditione 
meg is kereszteltetett; ki 
minekutánna tizenegyedfél 
esztendeig őrizet alatt tar* 
tartatott, az őrzőnekvígyázat-

lansá-
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lansága miatt elszökött, és 
ugy véllekednek, hogy a* 
Rá6ába, melly közel a'Vár 
mellett foly, ugrott légyen , 
minthogy tapasztaltatott, 
hogy a* vizbe való ugráshoz 
nagy hajlandósága Tett lé
gyen. Ki is megfogattatása 
után eleinte tsak füvet, gyö
keret, békát, sáskát, és ef
féle tsúszó, mászó állatokat 
evett, utóllyára a' húst is 
nyersen inkább, mint sem 
fózve szerette ; honnan szár
mazott légyen nem tudhatik, 
minthogy szóllani nem tu
dott. Határja soványas, gyíi-
möltsösei termők, dohánnyá 
sok , és meglehetős , de más 
fogyatkozásai miatt, a' har
madik Osztályba tétetett. 

* GASJUJCALAT . Elegyes 
falu a9 Bánátban, fekszik a1 

Betskereki kerületben, ha
tárja meglehetős. 

G A S P A R O . Tót falu Zó
lyom Vármegyében, földes 
Ura a* Besztercze Bányai Bá-
nyászi Kamara, lakosai ka
tolikusok, fekszik Benyíís-
nak, szomszédságában, és 
annak filiája, mellyhez ta
tárja is hasonlító. 

G A S P O D F N E , Szabad pusz
ta Temes Vármegyében, a1 

marháknak hizlalásokra jó 
legelőt, és szénát szolgáltat. 

G A S Z K A . vagyy Gas{ika. 
Tót falu Ungvár Vármegéb. 

! G A S Z T O N V . Gas^ting. Ma
gyar falu Vas Várraegyében, 
földes Urai Boros, és más 
Urak, lakosai katolikusok , 
fekszik Raba Szent Mihály
nak szomszédságában, és an
nak filiája, határja jó ter
mékenységet *s vagyonnyai 
is külömbfelék , második . 
Osztálybéli. 

G Á T . Magyar falu Bereg 
Vármegyében, földes Ura G . 
Sönborn Uraság, lakosai re
formátusok, fóldgye egyenes* 
buza termő, két fordulóra 
van osztva, makkos erdeje, 
és csíkiszó tava is van, az 

1 árvíz rongállya vagyonnyait 
Munkátson, melly oda há
rom mértföld jó módja van 
eladni, második Osztálybéli. 

G A T A . Gatttndorf. Hor
váth eredetű falu Mosón Vár-
megyéb. földes Urai G . Esz
terházi , és B. Babocsay Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
fekszik Újfaluhoz egy fertály, 
Lajtafaluhoz fél, Nizsiderhez 
két órányira ; számos zsidók 
is laknák benne, határja há
rom nyomásbéli, kiváltké
pen rozsot, egyebet közép
szerűen terem, földgye e-
gyenes, egy része követsés, 
másik pedig fekete agyagos, 
fája a* Lajta mellett ültetett 
füzesből, réttyei középsze
rűek, legelője szűk, piatza 

Niz-
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Nizsidérben , erdeje nintsen, 
második Osztály béli. 

G A T Á L T . Magyar, és tót 
falu Zemplén Vármegyében, 
földes Urai.több Uraságok, 
lakosai katolikusok, és más 
félék, fekszik Dubrókához 
egy fertály, Kis Csébhez is 
egy fertály órányira, térsé-

f es határja három nyomás
éli, búzát, zabot, árpát, és 

tengerit terem, erdője va
gyon, szőleje nints, piatza 
Nagy Mihályon. 

G A T T A J A . Elegyes falu Te-
mes Vármegyében, földes U-
ra a' Királyi Kamara, lako
sai leginkább ó hitűek, fek
szik Móriczföldhöz nem 
meszsze, és annak filiája, 
hat ár ja meglehetős. 

G Á V A . JÓ Magyar falu 
Szabolts Vármegyében, föl
des Ura a1 Jászoi Prépostság, 
lakosai teg inkább reformá-
tu:ok, fekszik a* Dadái já
rásban, Zalkodnak szomszéd
ságában , határja négy nyo
másbéli, földgye leg jobb ne
mű , mert minden féle gabo
nát bőven termő, első Osz
tálybéli. 

CAVASDIA . Oláh falu Kras-
só Vármegyében, földes Uira 
a9 Királyi Kamara, lakosai 
leg inkább ó hitűek, határ
ja középszerű. 

G A V R A N B T Z . Tót falu Sá
ros Vármegyében, földes 

Ura G . Sztrmay, vagy G . 
Aspermont Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik a'Ma-
kovitzai Uradalomban, ha
tárja közép termékenységit. 

G A Z M A N T . Szabad puszta 
Békés Vármegyében. 

G B E L A N K . Tótfalu Tren-
tsén Vármegyében, földes 
Urai kulömbféle Urak, lako
sai katolikusok, fekszik Va-
ringhoz nem meszsze, és an
nak filiája. 

G B K L S Z K I . Malom Nyitra 
Vármegyében. 

G I B A R T . Magyar falu Sza-
la Vármegyében, földes Urai 
Horváth, és más birtokos U-
rak, lakosai katolikusok, 
fekszik a9 nagyobb Kapor-
naki járásban, Szála Eger
szegnek szomszédságában, # 

mellynek filiája. Határja kö-
aép termékenységu, vagyon-
nyai külömbfelék, piatza kö- * 
zel, második Osztálybeli. 

G E B E . Gebu. Elegyes ma
gyar , és orosz falu ozatmár 
Vármegyében , birtokosat 
kulömbféle Urak, lakosai 
leginkább reformátusok, és 
ó fíitöek, fekszik Etsedtöl 
nem messze, Vitkénekszom* 
szédságában, *s ennek filiá
ja, Vasvárinak, és Császá
rinak is szomszédságában + 
határja térséges, és homo
kos , bárom nyomásbéli % 

rozsot, kukoritzát, kendert, 
lent, 
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lent, és görög dinnyét leg
inkább terem, fája nem sok, 
szőleje is igen kevés vagyon, 
szénából is szűkölködik, pia
tza három mértföldnyire 
Nagy Károlyban, második 
Osztálybéli. 

G E B B L F A L V A . vagy Gi-
íefy, Briigikciorf, Guglov-
t\c. Tót falu Szcpes Várme
gyében , földes Ura B. Splé-
nyi Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik Lőtsétöl nem 
meszsze. Határja közép ter
mékenységi!, fája elég, rét-
tye legelője meglehetős, pia-
tzozásra jó'roódgya, máso
dik Osztálybéli. 

G B B B R J É N V . Magyar falu 
Szatmár Vármegyében, föl
des Ura Bulyi Tekey Uraság, 
lakosai reformátusok, fek
szik a* Számosközi járásban, 
Darócz, Györteleknek , és 
Matolcsnalc is szomszédsá-
gokbah, a9 Szamos partyán,' 
mellyen könnyű járó híd va-

fyon, és számos halakkal 
edveskedik lakosainak, 

Szántó föld gyei két nyomás-
. béliek, és mivel Szamos vi

ze gyakran megfuttya hatá
rát, azért is mind öszf, mind 
pedig tavaszi vetést bőven 
terem, fája nintsen, piatza 
Szatmáron három mértföld
nyire, első Osztálybéli. -

Géez. Magyar falu Nó
grád Vármegyében, birto

kosai kűlömbféle Urak, la
kosai katolikusok, és más fé
lék , fekszik Megyernek 
szomszédságában, 's ennek 
filiája, Szétsénhez egy mért
földnyire, határja közpsze-
ru, de mivel szőleje, malma 
nintsen, noha legelője van 
elegendő, harmadik Osztály
beli. 

GÉcz. Puszta Gic\. Sza
bad puszta Nógrád "Várme
gyében. 

G E G Z . Magyar falu Szat
már Vármegyében , földes 
Ura Bécsky Uraság, lakosai 
leginkább reformátuséit, fek
szik a9 Nagy Bányai járás
ban, Csengerhez nem mesz
sze , 9s ennek filiája, Petek, 
Darák, Szina, és Atyához egy 
egy fél órányira. Határbéli 
szántó földgyei három nyo
másbéliek , mellyeket Sza
mos vize járván, búzát, ku-
koritzát, zabot, szénát bőv-
séggel terem, erdeje szép, 
szőleje nints, piatza Szatmá
ron, első Osztálybéli. 

G E C Z I L . Tót falu Árva 
Vármegyében , birtokosa 
Bajtsi Uraság, lakosai Luthe
ránusok i fekszik Árva vize 
mellett, Alsó Kubintól, és 
Nagyfalutól mintegy fél órá
nyira, batárjának egygyik 
része igen termékeny lapály, 
déli részében pedig kies li
getek fagynak, legelője j ó , 
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fája tűzre, és épületre elég, 
nevezetesek, szarvas gom
ba ji , második Osztálybéli. 

G K C Z E L T . totál Gecelov-
c\e. Tót falu Gömör Várme
gyében, lakosai leginkább 
evangélikusok, fekszik Cser-
nekhez fél mértföldnyire, ys 
ennek filiája; vidék jesová-
nyas, és koszikiás, réttyei ;s 
soványak, legelője elégiá
ja tsak tűzre, malma, itató-
ja, piatzozása közel, kendert 
eleget termesztenek, a'szom
széd vas veró műhelyben ke
resetre jó módgya, kendert 
áztató vize alkalmatos, má
sodik Osytáiybélii 

G E C S B . Tót falu Abauj 
Vármegyében, földes Ura 
B. Óiban, és Desofy Urasá
gok, lakosai katolikusok, 
fekszik Kassához egy mért
földnyire, 's a1 földes Ura
ságoknak szép kastéllyaival 
díszesíttetik, határjában min
den javai vágynak, 's Kassa 
Vámsának szomszédságában 
lévén , vagyonnyait jó ár >n 
eladhattya, elsó Osztály béli. 

G E C S E . Magyar falu Bereg 
Vármegyében, földes Urai 
kulömbféle Urak, lakosai re
formátusok, fekszik Bereg-
százhoz három mértföldnyi
re,, ámbár határja könnyen 
mi vehetik, és trágyázás nél
kül is mindenféle gabonát 
terem! piatzozása meglehe* 

t tSs van, a* hol vagyonnyait 
el adhattya, szomszédságok* 
bap szőlő hegyek is vannak* 
a1 hol kézzel pénzt kereshet
nek ; de mivel legelője szo-
ross, harmadik Osztálybeli. 

G E C S E . Kis magvar fala 
Veszprém Vármegyeben, föl
des Ura af Szombathelyi Se± 
minárium, lakosai katoliku
sok, és többnyire luteránu-
sok, fekszik Pápától egy 
mértföldnyire , Vaszarhoa 
napkeletre fél órányira, ha
tárbéli földgye termékeny, 
legelője elég, réttye leg jobb 
szénát terem , szőlő hegyek., 
és erdöjök van, piatzozása 
Győrben, első Osztálybéli. 

G E D E . Vas Gtdc, vagy 
S^dr Gede. Magyar falu Nó
grád Vármegyeben, földes 
Urad Gedey Uraság, lakosai 
katolikusok, és más félék, 
fekszik Jobbágynak szom
szédságában, és annak filiá
ja, határja középszerű, tu
lajdonságaira nézve hasonló 
Alsó Ludányhoz, második 
Osztálybéli. 

G E D E . Kerek Gede. Ma
gyar falu Gömör Vármegyé
ben , földes Urai kulömbféle 
Urak, lakosai katolikusok., 
fekszik Putnokhoz három.Ri-
maszombathoz i\ mért
földnyire, határbélf földgyé
nek nagyobb részsze közép 
termékenységi., de hegyes, 

mel-
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inellyet a9 záporok járnak , 
eladásra helye Rimaszombat
ban , legelője szoross, faja 
mind a9 két féle, második 
Osztály béli. * x 

G E D B . Vár Gede. Magyar 
. falu Gömör Vármegyében, 
birtokosai Kubinyi Urak, la
kosai katolikusok, és evan
gélikusok , fekszik az előb-
beni falunak szomszédságá
ban , határja Kérek Gedénez 
hasonlító. Vagyon a' Vár
nak az allyánál jó tsipős sa
vanyú vize , azon kivul tava 
is |- m. hoszasságú, melly-
ben hala, rákja bőven va
gyon, malma is, jó káposz
tássá , és kender földgyei, 
termesztenek Lent is az Ura
ságok, második Osztály béli. j 

G E D E R O T Z . vagy Gederot[.\ 
Elegyes falu Vas Vármegyé
ben , földes Urai G. Battyá-
ni, és G. Szapáry Uraságok, 
lakosai hatolikusok, fekszik 
Tiszinának szomszédságá
ban , 's ennek filiája, Mura 
vize mellett, határja gazdag, 
vagyonnyai jelesek, mind 
Csernetznek, első Osztály
béli. 

d l D L A V N I C S & K . Folyó VÍ -
zetske Trentsén Vármegyé
ben , a* Szulyovi kastélyhoz 
közel egyesül, más patakkal, 
nevezetes arról, hogy a* fájó 
szemet orvasollya. 

Gíúívy. Elegyes oláh fa

lu Bihar Vármegyében, bir
tokosai Drávetzki, és más 
Urak, lakosai 6 kitfiek, fek
szik a9 Várdai járásban, ha
tárja középszerű, vagyon
nyai külömbfélék, második 
Osztálybéli. 

G E G E N Y* Magyar falu Sza-
bolts Vármegyében, birtoko* 
sai Jozsa Guti, és más Urak* 
lakosai leginkább reformátu
sok , fekszik a9 Dadái járás
ban , Tasnak szomszédságá
ban , 's ennek filiája, határ* 

| béli földgye két nyomásbéli, 
mellynek egy részetskéje bú
zát is, a' többi pedig leg
inkább rozsot terem, rétryei 
jó időkben kétszer kaszáitat
nak, kereskedése meglehe
tős , itatója, káposztássá, 
hagymája, és más zöldségei 
bőven teremnek, mellyetet 
el is árulhatnak, nádgya e-
lég, száraz malma helyben, 
vízi pedig fél órányira; ba-
tárja néhol motsáros, és a9 

víz járja, fája nintsen, melly 
miatt harmadik Osztálybéli. 

G E I B . Lásd Hibbe nevezet 
alatt. 

*GÍEHI. Elegyes magyar 
falu Szála Vármegyében, ha-
tárbeli földgye elég termé
keny , szőleinek borait is el 
adhattyák, fája tűzre elég, 
's más jeles javai és lévén, 
első Osztálybéli. 

GKJSTZ. Nagy. és Kis Ge» 
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}ot\. Magyar faluk Ungvár 
Vármegyében, földes Urai 
kulömbféle Urak, 'lakosai 
katolikusok, többen refor
mátusok , fekszenek Ráthoz 
közel, 's ennek íiliáji, La-
tortza vize mellet, BeregVár-
megyének szomszádságá-
ban, Ungvártól két mért
földnyire, határjai gazdagok, 
réttyei, legelőjök, fájok elég, 
*s vagyonnyaiknak eladások
ra jó alkalmatosságok lévén, 
első Osztálybéli. 

G É K E S . Elegyes falu a'Bá
nátban , fekszik Lippához 
egy mértföldnyire, határja 
közép termékenységu. 

G E L E J . Magyar falu Bor
sod Vármegyeben, Curialis 
hely, birtokosai kulömbféle 
Nemes Urak, lakosai kato
likusok is, de többen re
formátusok, fekszik Sályi-
nak szomszédságában, 's en
nek filiája, Keresztestől nem 
meszsze. Itten született vala 
néhai Gelei Katona István, 
a 9 kinek magyar munkáji, 
's Grammatikája eléggé es-
méretesek, határja jó termé
kenységu, réttye, legelője 
elég, 's vagyonnyainaK ela
dására helyes alkalmatossága 
Keresztesen is , de haszno
sabb Miskoltzon, első Osz
tálybéli. 

G E L É N Í A L V A . Gelenau , 
Gálhoz Galanova. Tót fa

lu Nyitra Vármegyében, föl
des Urai kulömbféle Urak*, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Vág vize mellett, Galgótz-
hoz egy mértföldnyire, ha
tárja középszerű, réttye, le
gelője hasznos, más javai is 
meglehetősek lévén, máso
dik Osztálybéli. ' 

G B L E N H A Z A . Elegyes ma-

fyar falu Szála Vármegyé
én, birtokosai kulömbféle 

| Urak, lakosai katolikusok, 
I fekszik a9 nagyobb Kapor-
naki járásban, MiHei Egy-
ház&z égnek szomszédságá
ban, 's ennek filiája f határ
ja közép termékenységu. 

G E L E N E S , vagy Gtlinyes. 
Magyar falu Bereg Várme
gyében, birtokosai kulömb
féle Urak, lakosai Reformá
tusok, fekszik a' Tiszaháti 
járásban | határbéli fóldgye 
ugyan minden féle gabonát 
bőven terem, réttyei jók , 
legelője, fája tűzre, és épü
letre elég, piatzozása Bereg
szászon egy, Munkátson pe
dig három mértföldnyire, de 
mivel mind szántó föfdgyeit, 
mind réttyeit Tisza vize szok
ta elönteni, második Osz
tálybéli. 

G I L E T N E K . Hlinik. Ele
gyes tót falu Bars Vármegye^ 
ben, földes Ura a' Királyi 
Kamara , lakosai katoliku
sok , fekszik Keresztfalutól 
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egy mértföldnyire. Jó föld-

{ryein kivid vannak erdeje, 
eeelője, réttyei, káposztás 

föidgyei, kertyei jók, 's szá
mos marhát nevelhetnek, 
vagyonnyaiknak eladásokra 
otthon, is jó módgyok van, 
kézi munkával a9 Kőbányák
ban kereshetnek,% a' Bánya 
Városokban is fuhározással, 
malma helyben, Kőbányá
jában nevezetes malom kö
vet készítenek, szőlő hegye 
ugyan nintsen , mindazál
tal, első Osztálybéli. 

G E L L A . Szabad puszta Bé-
hés Vármegyében, földes 
\Jra B. Harucker Uraság, a' 
Gyulai Uradalomhoz tarto
zik , az előtt volt klastromja 
híresítette, mellynek neve
zetes magosságu tornya vala. 

G E L L E . Egyhá\ Gelle.Ma-
gyár Mező Város Posony 
Vármegyében , földes Ura 
G. Pálfy Uraság, és a'PJe-
kánus, lakosai katolikusok, 
fekszik a9 Csalóközben, Szer-
derhelytől egy mértföldnyi
re, Behetfáho?, ésPosfához 
közel, határia két nyomás-
béH, tiszta búzát, és rozsot 
terem, réttye nints, piatza 
Somorján van. 

G E L L I . Ó Gelle. Magyar 
falu Posony*Vármegyében, 
földe? Ura G. Pálfy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Kis Lutséhez. é$ Posfáboz 
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£ órányira , határja két 
nyomásbéli tiszta búzát és 
rozsot terem , erdeje rét< 
tye nints, piatza Somorján. 

G E L L E . vagy Gölle. Ele 
gyes falu Somogy Várme
gyében , földes Ura a' Góri-
czi Püspökség. 

G E L L Y B Í Malom Vesz
prém Vármegyében. 

G E L Y E . Somogy Várme
gyében, földes Ura a9 Fe
jérvári Káptalanbéli könyv 
őrző. 

G E L B M E R . Tsárda Vesz
prém Vármegyében. 

GULLER. Alsó , és Felső 
Geller. Két magyar faluk 
vagy puszták, Komárom 
Vármegyében , birtokosai 
külömbféle Urak, lakosai re
formátusok, fekszenek Nagy 
Megyertől fél mértföldnyire 
egymáshoz közel, határjaik 
9s vagyonnyaik is középsze
rűek lévén, második Osz
tálybéliek. 

G E L N I T Z . Gblnit\ NEVE
zet alatt. 

GELSJI . Elegyes magyar, 
és orosz falu Szabolts Vár
megyében , földes Ura G, 
Nitzky Uraság, és mások, la
kosai reformátusok, és ó hi
tűek , fekszik a9 Nádudvari 
járásban , Nyír Adonynak 
szomszédságában, mellynek 
filiája, határja három nyo
másbéli ̂  mellyne^ bizonyos 
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részi búzát•, a' többi pedig 
trágya nélkül is rozsot bőven 
terem, piatzozása Debrecen
ben bárom, Nagy Károly-
ban pedig négy mértföld-
nyire, legelője , iratója, ká
posztája, nádgya elég van, 
só alatt való fühározása vöt 
mértföldnyire. Tokajban , 
helyben három száraz mal
ma, 's hasznos méhei; fo-

» gyatkozása, hogy réttye e-
fég nints, fája sem lévén, 
második Osztálybéli. 

G E L S * . Magyar falu Szála 
Vármegyében , földes Ura 
Besenyei Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Kanizsá
tól három fertály mértföld
nyire, határbéli földgye kön
nyen mi vei te tik, és közép 
termékenységu f legelője, 
szőlő hegye, és erdeje, gesz
tenyéje , 's borainak eladá
sára jó módgya lévén, má
sodik Osztálybéli. 

G É M E S . Ghymes nevezet 
alatt. 

G E M S E . vagy Gems^c. 
Magyar falu Szabolts Várme
gyében, földes Ura G . Ká
rolyi Uraság, más Urakkal, 
lakosai katolikusok, többen 
reformátusok, fekszik a' Kis 
Vardai járásban, Tashoz nem 
meszsze, 's ennek filiája, 
három nyomásbéli földgyei-
ben jó rozs, kender, *sku-
koritza is bőven terem , rét-

GENCS. 

tyeit a' viz nem járja, mel
lyek a' marháknak hasznos 
szénát hoznak, piatza Ma-
dán , Kis Várdán egy mért
földnyire , fája tűzre nem 
meszsze, makkja elég, ker* 
tyei termékenyek , dohán
nyá j ó , fuhározása is néha ; 
fogyatkozása, hogy legelője 
szoross, 's itató, és kendert 
áztató helyeknek nem létele 
miatt, második Osztálybeli. 

G E V C S . elegyes tót falu 
Gömör Vármegyében, bir
tokosai kulömbféle Urak, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Rosnyó, és Csetnek Városai 
között, mind a' kettőtől fél 
mértföldnyire , határjának 
harmad része soványas, és 
nehezen trágyázta tik, lege
lője a9 marhákpak,juhoknak, 
ketskéknek elég, fája mind 
a* két fele, itatója alkalma
tos, piatzozása szomszédsá
gában, a' vas hámorokban, 
minthogy sok szenet égetnek 
keresetre jó alkalmatossága, 
de vagyonnyainak középsze
rű volta szerént, második 
Osztálybéli. 

G E N C S . Magyar , és oláh 
falu Szatmár Vármegyében, 
földes Urai több Uraságok , 
lakosai reformátusok, és ó 
hitűek, fekszik Károlynak, 
Teremnek, és Sz. Miklósnak 
szomszédságában, hatarja 
két nyomásbéli tiszta búzát, 
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és szénát igen jótterenf, er
deje, szSleje nints, piatza 
Károlyban két mértföldnyi
re, első Osztálybéli. 

G E N C S . Magyar Gencs. 
Magyar falu Vas Vármegyé
ben , földes Ura Kisfaludi 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Szombathelytől nem 
meszsze, határbéli földgye 
termékeny, legelője, fája e-
lég , szöíö hegye is van, el
ső Osztálybéli. 

G E N C S . Német -Gencs , 
Gentsdorf. Elegyes német 
falu Vas Vármegyében, föl
des Ura H. Eszterházy Ura
sáé , lakosai katolikusok, 
fekszik az előbbenitöl nem 
meszsze, határbéli földgyei 
termékenyek, fája, legelője 
elég; Koszögön, és Szom
bathelyen jó piatzozása, rét-
tyei elegendők, és jók, első 
Osztálybéli. 

G E N C S . Magyar és. óláh 
falu Szatmár Vármegyében, 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai reformátusok, és ó 
hitűek, fekszik'Károlyhoz 
fél mértföldnyire, a9 hol pia
tza is vagyon, Sz* Miklós
hoz is közel, határja két 
nyomásbéli, tiszta búzát, és 
szénát jót terem, fája, és sző
leje nints. 

G E N C S . Szabad hely Vas 
Vármegyében, a' Kemén
nyé* allyai járásban, nem 

meszsze fekszik Martzal vizé
hez, Veszprém Vármegyé
nek szélénél, Pápához mint
egy mértföldnyire, határja 
kövér, vagyonnyai jelesek. 

G E N T A . Bihar Várme
gyében, fekszik Belényes 
felé. 

G E N Y E T E . Getye. Elegyes 
oláh falu Bihar Vármegyé
ben, földes Ura G . Csáky y 

vagy Szlávy Uraság > lakosai 
ó hitűek, fekszik az Érmel-
lyéki járásban, Kraszna Vár
megyének határja szélén , 
Margitához, mellynek filiája 
nem meszsze, vidékje nem 
nevezetes térségu, vagyon
nyai is tsekélyesek lévén, 
harmadik Osztálybéli. 

G E O & G B R U K . Szabad pusz
ta Mosón Vármegyében, az 
Óvári Uradalomhoz tartozik, 
fekszik Szent Jánoshoz nem 

i meszsze, mellynek filiája, 's 
határja is hozzá hasonlító. 

G E O R G E N B E R G . Szombat
hely nevezet alatt. 

G E R . Kér. Gyér. Elegyes 
oláh falu Torontál Várme
gyében, földes Ura a9 Kirá
lyi Kamara, lakosai katoli
kusok, többen ó hitűek, fek
szik Temes Vármegyében 
fekvő Csakovához közel, 
melfynek filiáfa, 9s határja is 
hozzá hasonlító. 

G E R A L T . Tót falu Sáros 
Vármegyében, földes Ura 

í Bor-
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Bornemisza Uraság, lakosai 
6 hitűek, fekszik a' Zombo
ri járásban, határja közép 
termékenységu, fája elég, 
legelője, réttye jó, második 
Osztálybéli. 

, G E R B A . Elegyes falu a' 
Bánátban, fekszik Karanse* 
beshez nem meszsze. 

G E R D E . Magyar falu Ba
ranya Vármegyében, földes 
Ura G / Batthyáni Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
a' Pétsi járásban, Rugásd-
nak, és Varjasnak szom
szédságában , híres kotsizók 
lakosai. Az Uraságnak éle-
tes háza vagyon itten, föld-
gye középszerű, réttyei so
ványak, szóleje nints, erde
je van, piatza Pétsen i £ ó -
rányira, második Osztálybeli. 

G E R B C S E N Y . vagy Ger-
csén. Orosz falu Ungvár Vár
megyében , lakosai leg in
kább ó hitűek, kevesen ka
tolikusok, fekszik Húszak
nak , és Új Kementzének 
szomszédságokban, mellyfek-
bez határja is hasonlító. 

G E R E T S . Nevezetes erdős 
hely Komárom Vármegyé
ben, Bánhidától fél, Tatá
hoz pedig egy mértföldnyi
re ; tágas barlang van egy 
kősziklában benne , melly % 
órányi járó meszszeségre ter
jed , 's menedék helye vala 
a1 körűi fekvő helységednek I 

a9 Hazának veszedelmes vi«* 
szontagságaikor. 

G B R C Z E . Elegyes magyar 
falu Vas Vármegyében, föl
des Ura G . Batthyáni Ura
ság , és mások, lakosai ka
tolikusok , fekszik Sárvár
hoz egy mértföldnyire, ha
tárja középszerű , gyümöU 
tsössei hasznosak, V Győr 
Vármegyében szokták eltse-
rélni életért, tulajdonságaira 
nézve hasonló Borgatához , 
második Osztálybéli. 

G I R T Z E . Kis, és Nagy 
Gertit. Két oláh faluk Ugo-
tsa Vármegyében, földes Ura. 
B. Perény Uraság, lakosai 
ó hitűek, fekszenek egymás
hoz , és Királyházához is 
Szatmár Vármegyének szélé
ben közel, Túr Terebcshez 
egy mértföldnyire, Kánya* 
házától pedig |, órányira. 
Határj^ik két nyomásbélick, 
kukoritzát bőven , buzit, 
rozsot, zabot középszerűen 
teremnek, erdejek j ó , ka-
szallója a* Túr vize menté
ben kövér," legelője is jó„ 
de szőleje nem igen jó bort 
terem, ezen határban volt 
Gércz hajdani Vár, melly
nek helye most is látszatik , 
piatza Szatmáron. 

G E R C S E L V . Magyar, és tót 
falu Zemplén Vármegyében, 
földes Ura Zoltán és több 

I Uraságok, lakosai katoliku
sok » 
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sok, és külömbfélék, fek
szik Velestéhez és Risztéhez 
közel , térséges nyirkos, és 
követses határja,három nyo- j 
másbéli, erdeje vagyon, sző- j 
leje nints, rét nélkül szű
kölködik, piatzok Kassán, 
és Üj helyben* 

G E R E G E . Kis Gerege. Ma-

Syar falu Nógrád Vármegye-' 
en, bittokosái G . Ráday , 

és más Urak, lakosai kato
likusok, fekszik, a* Szétséni 
járásbán ,14 tkéhez nem mesz
sze, 's ennek filiája, határ
ja j ó , 's vagyonnyai is meg
lehetősek lévén , második 
Osztálybéli. 

G E R E G E . Lipta Gerege. 
Magyar faln Nógrád Várme
gyében , földes Ura Motsá-
ri Uraság, lakosai katoliku
sok , fekszik az előbbitől 
nem meszsze, határja jó , és 
az élőbbemhez hasonlító, 's 
ez is második Osztálybéli. 

G E R E G E . Mihály Gerege. 
Magyar falu Nógrád Várme
gyében , földes Ura G . Be-
rényi Uraság , lakosai kato
likusok, fekszik az élőbbe
mnek szomszédságában , 's 
mind egy öszve építve az 
élőbbem falukhoz, határja 
mind a' három egy forma, 
's tulajdonságai is, második 
Osztály béli. 

G E R E G E . vagy Geregye. 
Magyar falu Vas Vármegyé

ben , földes Ura Finta Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Gutházával által el
lenben, egy patak mellett, 
Sárvárhoz egy mértföldnyi
re. Határja középszerű, va
gyonnyai hasonlók Alsó Pá
tihoz, második Osztálybeli. 

G E R E K A S . Szabad puszta 
Tolna Vármegyében. 

G E R E N C Z E . Folyó' víz 
1 Veszprém Vármegyécen, e-
I red Bakonybélen felül, az 
úgy nevezett Kerteskö[hegy-
W / , a- Szent Gáli határban, 

' vize tiszta, és sebessen tser-
gedez az Ugodi, és Gyimó-
ti erdőségben, egynehány 
malmokat hajt, és azután 
Rába vizével egyesül. Vize 
néha egészen is ki szárad, né
ha pedig annyira meg árad, 
hogy a* Bakonybélieknek 
Pápai úttyokat egészen el
zárja. ' 

G E R E N C S É R Hrnkarovc[e. 
Elegyes tót falu Nyitra Vár
megyében, földes Ura az 
Esztergomi Káptalanbéli U-
raság, lakosai katolikusok, 
fekszik Nyitra Városához fél 
mértföldnyire. Fája tűzre, 
és épületre elég, szőlő he-

fyei termők, gyümöltsös 
ertyei jók , mellyeknek 

terméseit jól eladhattyák, 
legelője elég, piatzozása al
kalmatos, és malma szom
szédságban Nyitránj de rai-

E % . vei 
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vei földgyei, és réttyei kö
zépszerűek , második Osz
tálybéli. 

G E R E N C S É R . Hrancstro-
vics. Hrenkarovt[c* Népes 
tót falu Posony Vármegyé
ben 9 földes Ura Nagy Szom-

/ bat városa , lakosai katoli
kusok , kik többnyire or
szágos fuvarosok , fekszik 
Nagy Szombathoz fél órá
nyira, szántó földgyei három 
dűlőre lévén fel osztva tűr* 
hetó termést szoktak adni; 
de kaszállóban , fában , és 
marha legelő mezőben igen 
héjjáríosak, vagyonnyaik el
adására jó módgyok van , 
második Osztálybéli. 

G E R E N C S É R . Szabad pusz
ta Veszprém Vármegyében. 

G E R E N C S E R O T Z . Ltncsár-
gyeftsc. Elegyes tót falu, 

' Vas Vármegyében, földes 
Ura G . Nádasdy Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
hegyek között, Hódosnak 
szomszédságában, 's ennek 
filiája, határja sovány, és tu
lajdonságaira nézve hasonlít 
Berecsáho{. harmadik Osz-

• tálybéli. 
Q E R E N D . Szabad puszta 

Somogy Vármegyében, föl
des Ura G . Niczky Uraság. 

G E R E N D A . Tót falu Zem
plén Vármegyében, földes 
Urai több Uraságok , lako
sai külömbféle vallásúak, 

fekszik észak. Tehnához * , 
délre Vecséhez is í órányira, 
térséges határja három nyo
másbéli, gabonát, árpát te
rem , erdője , szőleje nints , 
piatza Kassán. 

* G E R E N D Á S . Htatky. Tót 
falu Zemplén Vármegyében, 
földes Ura Szemere vagy 
Barkótzy Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Gálszéts-
hez fél mértföldnyire, 's en
nek filiája, harárja három 
nyomásbéli, melly minden
féle veteményt meg terem, 
réttyei jók, legelője elég, 
fája az Urasig engedelmé
vel, malma helyben, itató
ja alkalmatos helyen , pia
tzozása Galszétsen,* és Kas
sán , só alatt fuharozhatnak, 
és kapával is kereshetnek , 
első Osztálybéli. 

G E R E N D Á S . Szabad pusz» 
ta Békés Vármegyében, 

G E ^ E N T . Horján. Elegyes 
magyar, és tót falu Ungvár 
Vármegyében, földes Urai 
többek, lakosai katoliku
sok, ó hitnek, reformátu
sok, fekszik Ungvárhoz mint 
egy kis mértföldnyire, om* 
ladozott Vára, mellyet Rá* 
kótzi György tördeltete széj* 
jel , még szemlélhető. Ha-\ 
tárja jó, vagyonnyai külömb-
félek, és jelegek, bora, fá
ja elég, első Osztálybeli. 

G E . 
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/ G E R E U T E . Vas Vármegyé
i é n , fekszik Szent Leránt-
hoz nem meszsze és ennek 
filiája. 

G E R E N Y E S . Magyar falu 
Baranya Vármegyeben, föl
des Ura H. Eszterházy Ura
ság , lakosat katolikusok, 
fekszik Sziget Városától két 
mértföldnyire, határja gaz
dag , '& mivel mindenféle 
javai vágynak, méltán első 
Osztálybéli. 

G E R E P C S E . Szabad puszta 
Zemplén Vármegyében. 

* G E R E S . Fekete Géres. 
Magyar falu Borsod^ Várme
gyében, határja középszerű, 
9s vagyonnyai is olly for
mák lévén , második Osz
tálybéli. 

G E R E S . Magyar, és oláh 
felu Szatmár Vármegyében, 
földes Ura G . Károlyi Ura-
ság, és több Urak, lakosai 
katolikusok, és reformátu
sok, fekszik Farkas orra ne
vű hegy alatt, Király Da-
rótznak szomszédságában, és 
ennek filiája, Beitekhez |. 
mértföldnyire, Piskarkos , j 
Erdőd Várossához, és Sza- | 
kaszhoz is közel. Határbéli 
szántó földgyeik három nyo-
másbél'ek, mellyek búzát, 
kukpritzát, zabot középsze
rűen teremnek, erdeje és 
szóllö hegye nints, piatzo-
zásai két, két mértföldnyire 

Szatmáron, és Nagy Károly* 
ban. 

G E R E S . Kis Géres. Ma* 
gyar falu Zemplén Várme
gyében, földes Ura a* Le
leszi Uradalom, .lakosai re
formátusok, fekszik Nagy 
Géresnek , és 'Királyi Hel-
metznek szomszédságában, 
határja két' nyomásbéli fe
lette nyirkos , melly jó bú
zát terem, erdője kitsiny, 
réttye kevés , lakosai Ki
rály Helmeczi szőlőben szok
tak munkálódni. . 

G Í R É S . Nagy Géres. Ma
gyar fahi Zemplén Várme
gyében, földes Urai külömb
féle Urak, lakosai többnyi
re reformátusok, fekszik az 
előbbeninek szomszédságá
ban, határja barom tartásra 
alkalmatos , mindent meg 
terem, szénája elég, gyi-
kinnye, nádgya tsíkászó ta
va is vagyon, erdeje tsekély. 

GERESD . Elegyes1 magyar 
és német falu, Baranya Vár
megyében , földes Ura a* Pé-
tsi Püspökség, lakosa? kato-
ííkusok, feleszik a* Mohácsi 
járásban, Mohácshoz három 
kis órányira, határjában ter
mesztenek szép tiszta búzát, 
melly három nyomásbéli, 
ugy borokat is , mellyeket 
Baján, és Szabadkán szok
tak eladni. 

E j , G E R E . 
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G E R B S D . Kis Geresd. Ma
gyar falu Sopron Várme-

Íjyében, birtokosai külömb-
ele Urak, lakosai katoliku

sok , és evangélikusok, fek
szik Nemes Ládonyhoz nem 
meszsze, és annak filiája, 
Soprontol 5| mértföldnyire, 
síkos, és sovány határja két 
nyomásbéli, szőleje nints , 
szénája elég van, legelője 
szoross, fája sincs. 

G E R B S D . Nagy Geresd. 
Magyar falu Sopron Várme
gyében , birtokosai kulömb
féle Urak. lakosai katoliku
sok, és evangélikusok, fek
szik az előbbi falunak szom
szédságában , Nemes Lá-
donynak filiája, Soprontól 
j 4 mértföldnyire, síkos, so
vány határja két nyomásbéli, 
melly búzát, rozsot, árpát, 
zabot , és kukoritzát te
rem, szőleje nints, szénája 
van elég, legelője szoross , 
fája sints. 

~ G E R E Z D . Szabad puszta 
Somogy Vármegyében, föl
des Ura a11 Veszprémi Püs
pökség , fekszik Atsának 
szomszédságában mellynek 

, filiája, és határja is hozzá ha
sonlító. 

G E R B S P O R F . %S[ent Grót 
nevezet alatt. 

GKRISDORF^ Gylrót nét 
alatt. 

G E R G A V E T Z . Elegyes falu 

GERG. 

Szála Vármegyében, határ
jának soványsága , 's va-
gyonnyainak tsekély volta 
miatt, harmadik Osztálybéli. 

G E R G A L . Gergalu. Tót fa-
lu Zólyom Vármegyében „ 
földes Ura a9 Bányászi Kirá
lyi Kamara, lakosai katoli
kusok, fekszik Motitskonak 
szomszédságában, mellynek 
filiája, határja közép termé
kenységu, fája, réttye elég, 
keresetre meglehetős mód-
gya, második Osztálybéli. 

* G E R G B L T I . Magyar falu 
Bereg Vármegyében, fek
szik a' Tiszaháti járásban. 

G E R C B L Y F A L V A . Kis ma-
yar falu Gömör Vármegyé
én, földes Urai Kornis, 

Hevesi, és Dráskótzi Urak,, 
lakosai reformátusok, fek
szik a9 Putnoki járásban, 
Bikszögtöl egy, Alsó Vály-
tól pedig három puska 15-
vésnyire, határbéli föld gye 
meglehetős búzát terem, pia-̂  
tzozása más fél mértföldnyi
re Rimaszombatban, de Ki 
vált Jólsván két mértföldnyi
re, gyümöltsös kényei jók, 
és hasznosak, mert .majd 
minden esztendőben termők, 
réttyei tsekélyek , erdője 
nintsen, második Osztály-
béli. 

G B * G E L Y F A I . V A , Elegyes, 
falu Nyitra Vármegyében , 
birtokosai kulömbféle Urak t 

lakó-



GERG. 

lakosai katolikusok, fekszik 
a' Nyitrai járásban, Ivánká
nak szomszédságában melly; 
nek filiája, határja jó tér
ni ékenységu, fája , réitye, 
legelője elég lévén, máso
dik Osztálybéli. 

G E R G E L Y F A L V A . Vis[ka, 
Grcgova. Tót falu Nógrád 
Vármegyében , birtokosai 
külömbféle Urak, lakosai 
katolikusok, fekszik Gáts-
falvához közel, 's ennek fi
liája, Tugár vize mellett, 
határja hegyes, követses, a* 
Gátsi Fabrikához közel lé
v é * , jó módgya van a* ke
resetre, agyagja tserép edény 
készítésre jó , 's leg inkább 
ez által élősködnek, vagyon-
nyait is illendő áron el ad-
hattyák, másod ikOsztálybéli. 

G E R G E L Y L A K A . Tót falu 
Sáros Vármegyében, lako
sai leg inkább ó hitűek, fek
szik az ország úttyában, Nagy 
Sároshoz közel., 's ennek fi
liája, Eperjestől mint egy 
mértföldnyire, határja jó, f et-
tye kétszer kaszáhatik, le
gelője elég, fája alkalmatos, 
Eperjesen piatzozása közel, 
első Osztálybéli. 

G E R G E L Y I , vagy GtrgölL 
Magyar falu, 's szabad ne
mes helység Veszprém Vár
megyében , földes Ura So
mogyi Uraság, és mások, 
lakosai katolikusok* és evan-

GERG. 3 r 

gelikusok, fekszik Martzal 
vizéhez nem meszsze, Pápá
hoz pedig egy mértföldnyi
re , Vinár , és külső Vat kö
zött, mellynek filiája. Határ
ja két nyomást éli rozsot leg 
inkább, búzát is , és min
denféle tavaszit meg termi, 
erdeje vagyon, szénájok, ka
kás, nádas, és sasos. 

G E R G Ő . Tót falu Zólyom 
Vármegyében, földes Ura a f 

Királyi Bányászi Kamara, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Hropeczhez nem meszsze, és 
annak filiája, batárja Hro-
necz vidékjéhez hasonlító. 

GERJEN. Gtrgytn, vagy 
Ger/ény. Magyar falu Tolna 
Vármegyében , ^földes Ura 
B. Rudnyánszky Uraság, és 
mások, lakosai katolikusok, 
fekszik a9 Dunától nem mesz
sze , Faddnak szomszédságá
ban, 's ennek filiája, Paks, 
és Tolna között, Hátárbéli 
szántó földgyei, mellyek tá
volabb esnek termékenyek, 
a' mellyek tudniillik Hintse
nek az áradás alatt, lakosai 
halászattal kereskédnek,fem-
mi fuharral, és forspontozá-
sokkal nem terheltetnek; de 
mivel mind a' helységet ma
gát , mind réttyeit, mind le
gelőit a' duna vize néha el 
szokta önteni, második Osz-
tálybéli. 

G E R J E N I . Szállás, és korts-
E 4 "ma 
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ma az előbbi falutól hem 
meszsze. 

G E R K A . vagy Gerla. Sza
bad puszta Békés Vármegyé
ben, fekszik Békéshez kö
zel, mellynek filiája, 's határ
ja is hozzá hasonlító. 

G E R K A V E C Z . Elegyes hor-
váth falu Szála Vármegyé
ben , lakosai katolikusok, 
fekszik Krachinev^czhez 
nem meszsze, és annak ̂ filiá
ja , mellyhez határja is ha
sonlító. 

G E R L A K Ó . Gcrlsdorf. Tót 
falu Sáros Vármegyében, la
kosai katolikusok, fekszik 
a9 Zombori járásban, Topoly 
vize mellett, Maltzotól nem 
meszsze, Lengyel Országnak 

v szélénél, ámbár határjának 
egy része alább való, de két 
része jó, réttye, legelője, fá
ja elég, piatzozása sem mesz
sze , második Osztálybéli. 

G E R X A K O I , vagy Gcrlako* 
vi Savanyú víz, az élőbbe-
ni falunak határjában. 

G E R L A G F A L V A . Gcrlsdorf. 
Német, és tót falu Szepesi 
Vármegyében, földes Ura j 
Márjásy Urasáé, lakosai ka
tolikusok, 's leg inkább 's 
vásznat készítenek, fekszik 
a' Karpat hegye alatt, lege
lője elég, fája mif)d\a9 féle, 
a9 Szent Györgyi hegynek 
szomszédságában , határjá
nak harmad része jó nému; 

de tekintvén több részének 
soványasságát, második Osz
tálybéli. . • . • 

* G E R L A T . Tót falu Sáros 
Vármegyében, lakosai ka
tolikusok, határja meg ki-
vánnya a9 szorgalmatos föld-
mi vetést, 9s középszerűnél 
alább való, réttye, legelő
je , és fája tűzre van, harma
dik Osztálybéli. 

G E R L I T Z E . Elegyes Ma
gyar, és tót falu Gömör Vár
megyében, birtokosai G. Ko-
háry, és más Urak, lakosai 
evangélikusok, fekszik Rat-
kóhoz más fél órányi járó 
földre , határja közép termé
kenységu, réttye, legelője 
meglehetős, fonással, s szö
véssel is foglalatoskodnak 
lakosai, második Osztálybéli. 

CERtiSTA .vögy Gerlistyc. 
Oláh falu a9 Bánátban Kras-
só Vármegyében, földes Ura 
a9 Királyi Kamara, lakosai 
katolikusok, többen ó hi
tűek, fekszik a9 Versetzi ke-

, ruletben, Guteritznek szom-
I szédságábán, mellynek fi* 
| Iiája l határja közép termé
kenységu. 

G E R M A T A . Elegyes oláh 
falu Temes Vármegyében , 
földes Ura G. Sándor Ura
ság, lakosai katolikusok, és 
ó hitfiek, határja közép ter-

I mékenységu. 
GERNvk. Szabad puszta 

Gö-
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Gömör Vármegyében, földes 
UraG: Kohári Uraság, fek
szik Dobocznak szomszéd
ságában , és annak filiája. 

G E R N E S . Oláh falu Mára-
maros Vármegyében, földes 
Ura a* Királyi Fiscus, és G. 
Tóldy Uraság, lakosai cörög 
vallású katolikusok >• fekszik 
nap ke). Ötvesfalváhöz i, dél. 
Sófalváhpz is £ , nap nyug. 
Szelistyéhez 1. mértföldnyire. 

- Határja két nyomásbéli, te
rem kukoritzát, zabot, és 
kölest, szénája elég, piatzok 
Husztorí, Viskenj és Tecson, 
erdője sok, vagyon köszvény 
ellen való fördője is. 

GERSE. Magyar falu Vas 
Vármegyében, földes Ura 
Gróf Festetich Uraság , la
kosai katolikusok, fekszik 
Vasvárhoz 1 mértföldnyire, 
legelője ugyan , és fája elég 
van; de földgye soványas, 
és szőlő hegye sem lévén, 
második Osztálybeli. 

G E R S E N T . Tót falu Ung
vár Vármegyében \ földes 
Ura G. Sztáray Uraság, fek
szik Nagy Szalatskának 
szomszédságában, és annak 
filiája, méllyhez határja is 
hasonlító. 

G E R T - JÁNOS . Elegyes fa
lu a' Bánátban Temes Vár
megyében, lakosai ó hitűek, 
fekszik Temes vize mellett, 
Temesvárhoz egy mértföld* 

nyire, határja jó termékeny
ségi, legelőjenagy, réttyei 
hasznosak, kereskedése is 
hasznos, első Osztálybéli. 

GERTTENES . Falu Tejnes 
Vármegyében , földes Ura a* 
Királyi Kamara. 

GERTIESTTIE . Oláh falu a9 

Bánátban, lakosai ó hitűek, 
fekszik a9 Versetzi kerületi
ben, határja meglehetős ter
mékenységi. 

G E R T I K E S T . Oláh falu a* 
Bánátban Temes Vármegyé
ben, földes Ura a' Királyi 
Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik Dognátskitól egy 
mértföldnyire, a' Versetzi 
kerfiletben. 

GESENTZ . Oláh falu a' Bá
nátban Temes Vármegyé
ben, lakosaió hitűek, fek
szik Lippához fél mértföld
nyire , határja középszerű > 
gyümöltsei hasznosak, lako
sat asszú szilvával, és szilva 
pályinkával kereskednek 
mellyet magok szoktak a-
szalni, és ki főzni, második 
Osztálykéli. 

* GESTE. Gts\tt. Népes fa
lu Nyitra Vármegyében, föl
des Ura Baeskádi Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Pogrányhoz nem meszsze, és 
annak filiája, '$ ha tár ja is 
hozzá hasonlító. 

G E S E N T . vagy Geqsény. 
Nagy, és Kis Gtsény. Tót 

-falu 
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fala Ungvár Vármegyében, 
földes Urai kulömbféle Urak, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Sobrántzhoz más fél mért 
földnyire, határja jó termé
kenységu, réttye, legeleje 
j ó , fája elég, első Osztály
béli. 

GESZT . Magyar falu Bihar 
Vármegyében, birtokosa Ti-
sza Uraság, lakosai katoli
kusok, többen reformátusok, 
fekszik a' Belényesi járás
ban , Sályinak szomszédsá
gában, iftellynek filiája, ha
tárja gazdag , vagyonnyai 
jelesek, első Osztály béli. 

GESZT . Elegyes Magyar, és 
tót falu Borsod Vármegyé
ben, lakosai katolikusok, és 

\ többen reformátusok, fek
szik Ónodhoz, 's Miskoltz-
hoz is két mértföldnyire, 
határja középszerű, legelő-

}*e elég, fája tűzre, és épu-
etre ingyen, szőlő, hegye 

tágas, és jó borokat terem, 
mellyból sok dézmát nem 
adnak. Fogyatkozásai hogy 
szántó földgyei néhol sová-
nyosak, 's malma helyben 
nintsen, mellyek miatt, má
sodik Osztálybeli. 

G E S Z T . Tót falu Posony 
. Vármegyében, földes Ura a* 

Tudományi, vagy Religiói 
Kintstár, lakosai katoliku
sok, fekszik az alsó Szigeti 
járásban, Dugvág vize mel

lett , Majténynak szomszéd
ságában, mellynek filiája, 
Sz. Ábrahámhoz -J- mértföld
nyire, Puszta fódémestöl egy 
mértföldnyire. Hatatja közép 
termékenységu , réttye , le
gelője elég, más meglehe
tős vagyonnyai is lévén, má
sodik Osztálybéli. 

GESZTÉ . Magyar falu Nyi
tra Vármegyében, földes-U
rai Bacskády, és más Urak, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Pogránynak szomszédságá
ban, mellynek filiája, Nyi-
trához egy, és ^ mértföld
nyire , fája tűzre, és épület
re, makk termő erdeje elég, 
szőlő hegye termékeny , 
mellynek borait helyben 
könnyen eladhatryák,legelő-
jeis elég, helyben jó mód-
gya a9 kövek árulására, pia
tza, malma közel, első Osz
tálybéli. 

G E S Z T E L T . Népes magyar 
falu Zemplén Vármegyében, 
földes Urai Orosz, Fáy, és 
több Urak, lakosai katoli
kusok, többen reformátusok, 
fekszik Hernád Németinek 
szomszédságában, 's ennek 
filiája, Kak, és Csanáloshoz 
i órányira, Hernád vize mel
lett, mellyen vám van; fe
kete nyirkos földgye három 
nyomásbéli, leginkább ga
bonát , árpát, és kölest te
rem, erdője vagyon, szénája 

ned-
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nedves esztendőben bőven 
terem, szőleje, szilvással is 
vágynak, piatzok Miskol-
tzon f és Szikszón. 

GESZTERED . Elegyes ma
gyar falu Szabolts Várhe
gyében, földes Urai Vink-
fer, ás több Urak, lakosai ka
tolikusok , ó hitűek, és re
formárusok ; fekszik a' Nád
udvari járásban, Rátz Fejér
tóhoz nem meszsze, melly
nek filiája. Határja jó ter
mékenységu , legelője nagy, 
második Osztálybéli. 

G E S Z T E S . N£met falu Ko
márom Vármegyében, földes 
Ura G. Eszterházy Uraság. 
lakosai katolikusok, fekszik 
Oroszlányhoz egy, és |> mért
földnyire. Határja jó termé
kenységu, vagyonnyai kii-
lömbfélek, második Osztály
béli. 

GESZTES. Hostisovt[e. Tót 
falu Gömör Vármegyében, 
földes Urai G. Kohári, és 
más kulömbféle Urak, lako
sai katolikusok, és más fé
lék, fekszikDobótznak szom
szédságában, mellynek fi
liája , Ratkóhoz más fél órá
nyira. Határja közép termé
kenységu, réttye, legelője 
jó,.fája tfizre, és, épületre 
elég, második Osztály béli. 

GESZTES . Szabad puszta 
Komárom Vármegyeben , 
földes Ura G. Eszterházi U-

raságf fekszik. Zsömlébe* 
nem meszsze, és annak fi? 
liája, 's határja is hozzá ha
sonlító. 

GESZTETE. vagy Ges^tit^a* 
Elegyes magyar falu Gömör 
Vármegyében, birtokosai B. 
Vécsey, és több Urak, la-

I kosai katolikusok, fekszik 
! Rimaszombathoz i i mért* 
földnyire, és közel Rima vi
zéhez , határbéli földgye ga
bonát bőven terem, melly
nek fele a* meredékes he
gyek miatt nehezen mivel-
tetik, és néhol soványas is, 
piatzozásai közel, és hasz
nosak, fája tiízre elég, ken
dert áztató vize alkalmatos, 
de legelője szoross lévén, 
második Osztálybéli. 
* G E S Z T I . Elegyes rátz fala 
Somogy Vármegyében, föl
des Ura Szelestey Uraság, 

I lakosai többnyire ó hitűek, 
' fékszik Somogy várhoz égy 9 

és <£ mértföldnyire. Szőlő 
hegye ugyan nem sok, de 
más javai vannak, földgye 
főképen termékeny , elsS 
Osztály béli. 

G E S Z T Ö T Z . vagy Gesftotfy 
Hos[tovitia9 Hos{tc. Tót fa
lu Hars Vármegyében, föl
des Urai kölömbféle Urak, 
latosai katolikusok, fekszik 
Kis Tapoltsánhoz nem mesz-» 
sze* Fája épületre, és tűzre 
elég, határjában makkja, le

gelője 
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gffctöje mind nagyobb/mind 
apróbb marháiknak elég, 
földgye j ó , réttye termé
keny, meglehetős módgya 
a9 piatzozásra *is, második 
Osztálybeli. 
• G E T F Á L V A . Szabad puszta 
Ny'tra Vármegyében, földes 
Üfa a* Religyiói Kintsár, fek
szik Kólonhoz nem meszsze, 
és annak filiája, határia is 
hozzá hasonlító. 

G E T T E . Magyar falu Szála 
Vármegyében, birtokosai 
külömbféle Urak, lakosai ka
tolikusok, fekszik Szála A -
pátihoz egy, és % mértföld
nyire. Határja közép termé
kenységi!, réttye, legelője 
jó , második Osztálybéli. 

G E V É N F A L V A . Gtjovit\a. 
Genyut[i. Tót falu Bereg 
Vármegyében , földes Ura 
G. Schönborn Uraság, lako
sai katolikusok, és más fé
lék , fekszik a' Dustina, és 
Visznitzei kerületben. Közel, 
lévén Munkátshoz, piatzo
zása j ó , belső réttyein sar
jú; is kaszálhatnak, a' szom
széd szőlőkben, és a* vas há
morban kézi munkával is ke
reshetnek; legelője kaszál-
lás előtt elég, fája mind a* 
két féle van ,* de mivel mind 
a* két nyomásbéli földgye 
olly sovány, hogy zabon kí
vül semmit máit nem terem, 
külső téttyei is nem igen jó 

szánát teremnek, 9slegelője 
is szoross, a* negyedik Osz
tályba tétettetett. 

G F A N G E R H . Gfingtrin. 
Szállás Vas Vármegyében. 

G I B Á R T . Magyar faln A -
bauj Vármegyében, földes 
Urai külömbféle Urak, la
kosai katolikusok, és refor
mátusok, fekszik Hernád 
vize mellett, Entzei által el
lenben , Vilmányhoz egy 
mértföldnyire. Határja jó ter
mékenysége , de mivel épü
letre való fája nints, tűzre 

Cedig tsekély, és kevés, ám-
ár legelője , és réttyei is 

jtik, második Osztálybéli. 
G I B B L Y . Tótfalu, Szepés 

Vármegyében , földes Ura 
B. Splenyi, vagy Spilenberg 
Uraság , lakosai katoliku
sok, fekszik az alsó járásban, 
Mátyásfalvának szomszédsá
gában, mellynek filiája. Mi
vel mind a' két féle faján 
kivűl, egyéb javai nem neve* 
zetesek, malma hasznos, rét
tyei tűrhetők, harmadik Osz
tálybeli. 

G I B T N A . Horvát falu, Szá
la Vármegyében, földes Ura 
G . Álthán Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Stridó-
nak szomszédságában, melly
nek filiája. Határjának gaz
dag termékenységéhez , *s 
külömbféle szép javaihoz ké
pest, első Osztálybéli. 

G i c z . 



Gicz. Elegyes magyar fa
lu Veszprém Vármegyében, 
birtokosai kulömbféle Urak, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Gyiróthoz nem meszsze, ha
tárja jó termékenységu, rét
tye , legelője, fája van elég, 
második Osztálybéli. 

Gicz. Szabad puszta Vesz
prém Vármegyében , földes 
Urai Bíró, és Bésán Urak, 
fekszik Győr Vármegye szé
lén , Tamási, és Románd 
közöt; földgye, és réttye jó, 
erdeje középszer&, szőleje 
ujj. Ékesíti e*. pusztát T. Bé
sán István Veszprém Várme
gye idik AH Ispány Urnák 
lakó háza, mellyet néhány 
esztendőkkel ez előtt, * a' 
Budai Ország út mellé épít
tetett. 

Gjczfe. Hutáim* Magyar 
falu Gömör Vármegyében, 
birtokosai Fáy, és több Urak, 
lakosai katolikusok, de több 
reformátusok, fekszik Siive-
thének szomszédságában , 
mellynek filiája, Peísőtztöl 
fél mértföldnyire, Jolsvához 
pedig két órányira , lakos aj 
nevezetes fejér pipákat, és 
jó tserép edényeket készíte
nek. Földgye jó , legelője] 
eléé:, fája mind a9 kétféle, 
malma helyben, piatzozásaj 
közel, gyümöltsöskertyeia? 

t házaknál, szenet, és meszet is 
' égetnek, 's mivel V vas há

moroknak szomszédságában 
vannak, el is adhattyák, el
ső Osztálybéli. 

GIDE . Szabad puszta Szat-
már Vármegyében, földes 
Ura G. Károlyi Urasáé;, fek
szik Mező Petrihez közel, 
mellynek filiája, 's határja 
is hozzá hasonlító. 

G L E R Ó V A . Major Árva 
Vármegyében.. 

G I G E . Magyar falu So
mogy Vármegyében, földes 
Ura Somsits, és más Urak, 
lakosai katolikusok, többen 
reformátusok, fekszik a' Ka-
posi járásban, CsóköJynek 
szomszédságában, mellynek 
filiája, hatarja szoross, és 
néhol homokos, mindazál
tal közép termékenységu t 

vagyonnyai is meglehetősek, 
második Osztálybéli. 

G I G B R . Szabad puszta He
ves Vármegyében, földes, 
Ura Földvári Uraság, fekszik 
Czibakházának , szomszédsá
gában , és annak filiája, ha
tárja is hozzá hasonlító. 

G I G L O C Z . Tót falu Zem
plén Vármegyében, földes 
Urai több Urak, lakosai ka
rol kusok , fekszik Uolcsi-
kócz, és Jeszenócz között, 
dombos határja három nyo
másbéli , gabonát, árpát, és v 

zabot teremj erdője van, 
szőleje nints, piatza Varan-
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G T L A N V . Csárda Bihar 
Vármegyében. 

G I L L Á D . Elegyes falu Te
mes Vármegyében 9 földes 
Ura a' Királyi Kamara, lako
sai katolikusok, és más fé
lék, fekszik Csakóvához kö
zel , és annak filiája. 

G I L I C Z . Elegyes falu Ba
ranya Vármegyében. 

G I L V Á C S . Sváb falu Szat-
már Vármegyében, földes 
Ura G . Károlyi Uraság, la
kosai Katolikusok, feleszik 
Nagy Majtényhez nem mesz
sze, mellynek filiája, Töke 
Terebes, és Király Darócz 
Városával határos. Határbé
li szántó földgyei három nyo
másbéliek , és termének bú
zát, zabot, kukoritzát, és 
krompélyt, sík tér helyen 
fekszik a9 Kraszna vize par-
tyán, erdeje, szőleje nints, 

Siatza i £ mértföldnyireNagy 
tárolyban. 

G I L V Á N F A . Magyar falu 
Baranya Vármegyében, föl
des Ura G . Batthyáni Ura
ság , lakosai katolikusok, és 
reformátusok, fekszik a9 Pé-
tsi járásban, Üjmindszent-
nek, és Kis Aszszonyfának 
szomszédságában* lakosai a9 

marhák neveléséből, és fa-
kotsik tsinálásából keresik 
élelmeket, itiellyeket Bács, 
Pest, és Csongrád Várme
gyékbe elhordanak. Határ

béli földgyti soványak, rét
tyei középszerűek , erdeje 
van, szóleje nints, második 
Osztálybéli. 

G I M E S . Gymes. Régi V á r 
Nyitra Vármegyében, földes 
Ura G . Forgách Uraság f 

melly innen is neveztetik. É * 
píttette e9 Várat András Iván
kának fia, a9 mint IVdik 
B É L A Királynak Diplomájá
ból nyilván látható , melly 
kőit MCCLVIdik esztendő
ben. Épült e9 Vár egy ma
gos , és kősziklás hegyen , 
iiifadik esztendő után, er
dős helyekkel körül vetettéi
vé. A' Várnak egész alkot
mánya három részekre osz-
tattatott: az alsóbb részében 
vágynak az őrzőknek, má
soknak, és lovaknak készült 
alkalmatosságok. Fellyebb 

f>edig a9 földes Uraságnak 
akó helye, 9s a 9 1 . ; azután 

pedig az erősségek, véd he
lyek, és tornyos vigyázó he
lyek. Kút helyett víz tartó
ja van. E 9 Várnak többépí-
tőji között nevezetesen meg-
újjíttatta, 9s fel ékesíttette 
azt ndik Zsigmond; vala
mint mostani birtokosai ál
tal is ékcsíttetik. 

GIMES. vagy Gymts. Me
ző Város Nyitra Vármegyé
ben, földes Ura G. íorgách 
Uraság , lakosai katoliku
sok, fekszik Nyitrához más 

fél 
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fél mértföldnyire,4 és az Ura
ságnak, (meílyet IVdikBÉLA 
Királynak idejétől fogva bír
nak) jeles kastéllyá val 'sker-
tyével díszesíttetik. Határja 
jó termékenységu , fája, le
gelője makkja. van , szőlő
hegye néhol soványas , va
gyonnyai külömbfélek, és 
meglehetősek , piatza Nyi-
trán, más fél órányira, má
sodik Osztálybéli. 

G I N T Z . Elegyes falu Nyi
tra Vármegyében , lakosai 
katolikusok , fekszik Lu-
dányhoz nem meszsze, ha
tárja középszerű, tulajdon
ságai ollyanok, mint Alsó 
Ludánynak , második Osz
tálybeli. 

G I N C Z E H A E O M . Csárda 
Békés Vármegyében. 

G I N T Z E N D O R F . vagy Gin-
t[enhof9 Elegyes német falu, 
Vas Vármegyében, földes 
Ura Gróf Batthyáni Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
hegyek között Mura vize 
mellett, határja középszerű', 
tulajdonságai hasonlók Al
só Siplnokho^ második Osz
tálybeli. 

G I N K O C Z . Elegyes nYagyar 
felu Ungvár Vármegyében , 
földes Ura Berényi Uraság , 
lakosai katolikusok, és más-
félék,fékszik Jenkének szom
szédságában | mellynek fi

liája, 9s határja hozzá hason
lító. 

G I N S Z E K . vagy Gins^tg. 
Elegyes német falu Vas Vár
megyében, földes Ura Gróf 
Batthyáni Uraság y lakosai 
katolikusok, fekszik Boros* 
tyánköhöz egy mértföldnyi
re, határ béli föld gye agya
gos , és homokos, 's va
gyonnyai is soványak lévén, 
harmadik Osztálybéli. 

G I N Y . vagy Ginyt. Sza
bad puszta Esztergom Vár
megyében. 

G Í N Z . Kőszeg nevezet alatt. 
G I R Á L T . ! Giraltovtie. Tót 

falu Sáros Vármegyében, 
földes Ura Potornay, 's töb
bek, az Uraságnak kastéllyá-
val díszesíttetik, lakosai ka
tolikusok, és evangélikusok, 

'fekszik kies helyen, Nyer* 
jesnek szomszédságában p 

, mellynek filiája , Hanusfál-
vához egy, és ̂  mértföldnyi
re , Girflt vizének Topolyba 
való folyásánál, határja, ha 
jól miveltetik termékeny % 

réttye kétszer kaszáltatik, 
legelője elég, tűzre is fája 
elegendő, piatzozása nem 
meszsze, első Osztálybéli. 

G I R B O V E T Z . Banátbéli fa
lu, lakosai katolikusok, fek
szik Mehádiától más fél 
mértföldnyire. Határja kö
zép termékenységi!, réttye ̂  
legelője jó* 
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G I R N I T S . Magyar falu 
Zempléti Vármegyében, föl
des Ura Gróf Döry Uraság, 
kinek lakó helyével ékeske
dik, lakosai katolikusok, 
fekszik nap kel. Kis Csecs, 
nap nyug. Körömhöz is í 
mértföldnyire, Sajó vize mel
lett, határja három nyomás
béli, terem mindenféle vete
mény t , mellyek között a9 

búzát középszerűen termi, 
szénával bővelkedik, erdője 
tsekély,mivel határjok mesz
sze terjed, a' marha tenyé-
szésre vagyon módgyok, pia-
tzok Ónodon, Miskoltzon, 
Szikszón, és Aszalón. 

* G I R M E S . Magyar falu 
Zemplén Vármegyében, la
kosai katolikusoK, fekszik 
az alsó járásban, határja kö
zép termékenységu. 

* G I R O . Elegyes magyar 
falu Fejér Vármegyében, la
kosai katolikusok, határja 
középszerű , valamint va
gyonnyai is meglehetősek 
levén, második Osztálybéli. 

G I R Ó T Z . Tót falu Zemplén 
Vármegyében, földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , "fekszik Kosa-
rocz , és Giglocz között, 
dombos határja három nyo
másbéli , gabonát, árpát, 
és zabot terem, erdője van, 
piatza Varannón. 

G I R O D A , vagy Qiritto. 

Oláh falu a9 B á n á t b a n , 
földes Ura Sándor, vagy 
Gróf Álthán Uraság, lako
sai leg'inkább ó hitűek, 
fekszik Temesvárhoz nem 
meszsze. Határbéli réttyei 
marháinak'alkalmatos szénát 
hoznak, piatzozása Nagy Bá
nyán, és Kis Bányán, a9 ho
va jÁutakon járnak, ható
ja alkalmatos, fája tűzre, és 
épületre elég , szőlei saját 
határjában vannak, néha 
makkja is elég terem, almás 
kertyei is vágynak, nádra 
semmi szükségjek sints , a9 

Királyi Bányák közel lévén 
pénzt kereshetnek, második 
Osztálybéli. 

G I R Ó T . Tótfalu. A 9 T. be
tűben. 

G I R T Z . GJchies{. Német 
falu Sopron Vármegyében, 
földes Ura H. Eszterházy U-
raság, lakosai katolikusok, 
fekszik az Ország uttyában , 
Vulka vizének a9 fertőbe 
való bé folyásánál, Sopron
hoz három mértföldnyire. 
Posta is van benne, határja' 
meglehetős termékenységu, 
rétege, legelője jó , eladásra 
is alkalmatosága lévén, má
sodik Osztálybéli. 

G I S D I A . Oláh falu a9 Bá
nátban Temes Vármegye- -
ben, lakosaié hitűek, fek
szik Lippától fél mértföld
nyire , lakosai. méhekkel, 

marhák* 
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marháknak hizlalásával, és 
pálinka főzéssel keresked
nek , határja közép termé
kenységi, réttye j ó , lege
lője . faja van, második Osz
tálybéli. 

G I S S E D O . fianátbéli falu 
Krassó Vármegyében, földes 
Ura a9 Királyi Kamara, la
kosai leg inkább ó hitűek, 
fekszik Lúgoshoz mért
földnyire , határja jő termé
kenységu. , 

G I S S I N G K N . Kövesd neve
zet alatt. 

G L A D N A . Német Gladna, 
és Oláh Gladna. Elegyes két 
falu a9 Bánátban Krassó Vár
megyében, földes Ura a9 Ki % 

rályi Kamara, lakosai leg
inkább ó hitűek, fekszik 
Faséthoz | mértföldnyire, 
határjában meglehetős vas 
bányák vannak, föld gye kö
zép termékenységu,, réttye, 
legelője van, harmadik Osz
tálybeli. 

G L A D O V A . Banátbéli falu 
Krassó Vármegyében, föl
des Ura a9 Királyi Kamara, 
lakosai leg inkább ó hitűek, 
fekszik Facséthez fél mért
földnyire,' határja közép ter
mékenységu, réttye, lege
lője jó, második Osztálybeli. 

G L A S H Ú T T E N . Üveghuta, 
több Vármegyékben, az Ü. 
betűben. 

G L A Z M Ü T T E N . Két német 

kisded faluk Vás Vármegyé
ben , egyiknek földes Ura 
H. Eszterházy Uraság, má
siknak pedig G. Batthyáni U-
raság, lakosaik katolikusok, 
fekszenek Szalonakhoz mint
egy két órányira. Határjok 
soványosak, fájok bőven 
van. , 

G L A Z R U T T E N . Alt Gld^ 

hütten, Neu Glashütten, ó9 

és új Banya. - Két elegyes 
faluk Baranya Vármegyében. 

G L E B A N . Glebani. GbeU 
íani. Tót falu Trentsén Vár
megyében, lakosai katoli
kusok, fekszik a9 Szétséni 
Uradalomban, határbéli föld
gye termékeny, legelője, fá-
ja elég, piatzozása szom
szédságban, első Osztálybéli* 

* G L E K . Banátbéli falu. 
G L I B A R I C Z A . Malom Ba

ranya Vármegyében. 
G L I N B O K A . Elegyes falu 

a9 Bánátban Krassó^Várme
gyében , földes Ura a9,Kirá-
lyi K a m ^ i , lakosai ő hi
tűek, fekszik Karansebeshez 
nem igen meszsze , határja 
meg lehetős. 

G L O B O K O . Horvát falu, 
Szála Vármegyében, földes 
Ura G . Althán Uraság, la
kosai katolikusok. Határja 
soványas, vagyonnyai is rse-
kélyek lévén, harmadik Osz
tálybéli. 

' G L O D . Oláh falu Márama-
F ros 
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ros Vármegyében , földes 
Urai' Dunka , ás más kü-
lömbféle Urak. lakosai ó hi
tűek, fekszik Sajó Pojanához, 
Budfalvához, és Szlatinká-
hoz is egy órányira. Szűk, és 
terméketlen határja. két for
dulóra osztátik, melly több
nyire tsupán zabot terem 9 

hajárjában vágattatnak a* la
kosok által malom kövek is, 
mellyeknek elárúlásával pó
tolják szükségjeket, má
sodik Osztálybéli. 

G L O D - SzLATNIKA* Az Sz. 
betűben. 

G L O C O N . Szabad puszta 
Torontal Vármegyében, föl
des Ura a' Királyi Kamara. 

G L O G Ó V I T Z . vagy Glogo-
vdt\. Sváb falu Arad Várme-

' gyében, itten vagyon a* régi 
Arad, vagy is Orod Prépost
ság, és a Váras, melyben 
vak B E L A Ország Gyűlést 
tartott, az északi határ ré
szén , hét nagy hat ölnyi ha- j 
lom dombok míg mái na
pig is\ meg vágynak, a' hol 
B E LA felesége Heléna, tízi 
Zomb, OposTanátsosok, köz 
segedelmével, a' Gyűlés a-
latt, Bélának szeme kitola-
tói közzul, néhány ioo U-
rak, 's Nemesek meg ölet 
tetvén eltemettettek; ekkor 
származott a* nevezetes emlí 
tett hét halom. Lakosai ka- I 
tolikuiok, fekszik Maros vi- J 

ze mellett, Aradhoz nem 
meszsze* Határja termékeny, 
káposztával, és más holmi
vei kereskednek, eladásra 
jő módgva, faja van, sarjút 
is kaszálhatnak, ámbár Ma
ros vize által néha károsítta-
tik, mindazáltal első Osz
tálybéli. 

G L O S I T Z A . Banátbéli falu, 
fekszik a1 Pántsovai járás
ban. ' 

G L O Z S A V . Elegyes Tót, 
és rátz falu Báts vármegyé
ben, földes Ura Gróf Hadik 
Uraság, lakosai evangéliku
sok, és-ó hitűek, fekszik 
Begecshez 3 0 5 0 , Üj Futak
hoz pedig 5400 bétsi ölnyi
re , határbéli szántó földgyei 
leg inkább búzát, zabot, és 
árpát teremnek, réttyei jók; 
Űj Vidéktől két órányira lé
vén , terméseiket eladás vé
gett oda hordgyák, itató ja 
meglehetős, Szerimben sző
lő kapállással pénzt keres
hetnek , a9 hol némelly la
kosoknak szol eik is vágynak, 
erdejek, szőlejek nintsen , 
nádgyok kevés, malmai a* 
mellette folyó öreg dunán, 
harmadik Osztálybéli. 

G L U K N O * Gluh.nau. Né
met falu Szeges Vármegyé
ben , lakosai katolikusok, 
fekszik Mindszenthez nem 
meszsze, mellyhez határja 
is hasonlító. 

* G N O T H -
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* G K O T H F ^ V A . Elegye* 
falu Kis Hontvármegyéoen, 
faja nintsen elég, legelője 
szoross, 's föld gye is sová-
nyas lévén, harmadik Osz
tálybéli: 

G N A Z N A . Kni[cn, Gna[-
io. Mező Vátos, Szepes Vár
megyében, földes Ura a* Ki
rályi Kamara, lakosai leg
inkább katolikusok, fekszik 
Fodolinhoz nem meszsze, 
Poprád vizéhez, is közel; egy 
azok a' Városok közzul, mel-
lyeket Zsigmond Király a* 
Lengyeleknek elzálogosított 
vala. Határja középszerű, 
réttye, legelője elég, fája 

v mind a9 két féle, második 
Osztálybéli. 

G O B E R I I N O . Kobtrling. 
Német falu Vas Vármegye-, 
ben, földes Vtz G . Batthyá-
ni Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Szalonakhoz 
nem neszsze, 9s ennek filiá
ja, savanyu vizének tisztító 
ereje van ; fűrész malom is 
van itten, határja hegyes, de 
jó , vagyonnyai külömbfé-
lék, második Osztálybéli. 

G O C Z V O D . Gottesgnad* 
Tót falu Posony Vármegyé
ben, földes Úra G. Pálfy Ura
ság , lakosat katolikusok, 
feleszik Gidra vize mellett, 
Báhonyr.ak szomszédságá
ban, Nagy Szombathoz egy, 
és \ mértföldnyire. Szántó j 

földje közép termékenységi*, 
de legelője, 9s réttye igen 
kevés, erdeje semmi sints, 
vagyonnyainak eladására jó 
modgya van, második Osz
tálybéli. 

Gocs. Goc[ov^ Tót falu 
Gömör Vármegyében, föl
des Ura G. Andrásy Uraság, 
lakosai katolikusok, és más 
félék, fekszik Dopsinához 
mellynek filiája, egy mért
földnyire , határjának nagy 
része négyes, és köves, melly • 
nehezen miveltetik, réttyei 
a9 hegyeken ritka füvet te
remnek, legelője j ó , fája 
mind a9 két féle, malma, 
piatzozása két, 9s három: 
mértföldnyire, keresetre jó 
módgya az Uraságnak v a s 
hámorában, káposztás föld
gyei is meglehetősek, máso
dik Osztálybéli. 

GoT>iNovASEt£A. Elegye* 
oláh falu a' Bánátban Kras
só Vármegyében, földes Ura 
a 9 Királyi Kamara, lakosai 
leginkább ó hitűek, fekszik 
Lippához más fél mértföld
nyire, határja közép termé
kenységi, vagyonnyai meg* 
lehetősek , harmadik Osztálybeli. 

G O D I S A . Gudi$idr* Ma
gyar falu Baranya Várme
gyében , földes Ura Sanska 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik a9Hegyközi járásban9 

F i határ-



Batárja jó termékenységi, 
tulajdonságai jelesek; de mi
vel földgye nehezen mivel-
térik, a' második Osztályba 
tétetett. 

G O D O N Y , Malom Zemplén 
Vármegyében. 

* G Ó D O R H A Z A* Elegyes 
magyar falu Vas Vármegyé
ben , lakosai katolikusok, 
fekszik Szent Gothárdhoz 
mintegy mértföldnyire, ha
tárja soványas,, tulajdonsá
gai Beretsához hasonlók, 
harmadik Osztálybéli. 

G Ó G A N F A . Magyar falu 
Sopron Vármegyében, % föl
des Ura G. Szecsényi Uraság, 
s9 a9 Czenki Urad. tartozik, 
lakosat katolikusok, fekszik 
Czenktől délnek i £ Irá
nyira , határja közép termé
kenységu , van a9 falunak 
köz erdője. 

G O G Á N T F A . Magyar falu 
Szála Vármegyében, földes 
Urai kulömbféle JLTrak, la
kosai katolikusok, fekszik 
Martzal vizéhez közel, - So
mogyhoz egy mértföldnyire, 
határja közép termékeftysé-
ségu, vagyonnyai külömb-
félek, második Osztálybéli. 

G O I T S S S T . vagy Goi{Cst. 
Oláh falu Krassó Vármegyé
ben, földes Ura a' Királyi 
Kamara, lakosai ó hitűek , 
határjai jó termékenységu. 

G O L Á N S A . Elegyes falu 

Ungvár Vármegyében, föl
des Urai több Uraságok, la
kosai katolikusok v és más
félék, fekszik Tibéhez nem 
meszsze, és annak filiája , 's 
határja is hozzá hasonlító. 

G O L C Z . Elegyes falu a9 

Bánátban Krassó Vármegyé
ben, földes Ura a9 Királyi 
Kamara, lakosai katoliku
sok, és többen 6 hitűek, 
fekszik Karansebeshez egy 
mértföldnyire. Határja kö
zép termékenységu, réttye, 
legelője j ó , második Osz
tálybéli. 

j G O L E K A . Tót falu Ungvár 
Vármegyében , földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik Tarján 
Bisztrához nem meszsze , 
mellyhez határja is hasonlító. 

. G O L I C Z A . Szabad puszta 
Szála Vármegyében, fekszik 
Szent György Völgyének 
szomszédságában, és annak 
filiája, határja is hozzá ha
sonlító* 

G O L I M B E R O , Kaütmbtrg. 
Elegyes kis falu Szepes Vár
megyében , földes Ura a 9 

Religyiői Kintsrár, lakosai 
katolikusok, Jbatárja sová
nyas. 

G O L O P . Magyar falu Abauj 
Vármegyében , birtokosai 
Vay, és több kulömbféle U-. 
rak, lakosai katolikusok, és 
reformátusok, fekszik Mo

ttókhoz 
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nokhoz nem meszsze, és en- I 
nek filiája , határbéli föld- | 
gye középszerű, mind a' két 
féle fája hibázik , határjának j 
harmad része jeles, eladásra j 
jó alkalmatosága van, má
sodik Osztálybeli. 

G O L O P . Magyar falu Zem
plén Vármegyében, földes 
Ural B. Vay, és több Ura
ságok , kinek kástéllyával é-
keskedik, lakosai reformá
tusok, fekszik Tállyához, és 
Monokhoz is \ mértföldnyi
re , fekete nyirkos földgye 
három nyomásbéli, melly 
minden vereményt meg te
rem, szénája kevés, piatzok 
Tokajban, Táiyán, és Bodrog 
Keresztúrban. 

G O L S Z . Gálos nevezet AM

iatt. 
G O M B A . Magyar falu Pest 

Vármegyében , földes Ura 
Fáy Uraság, lakosai katoli
kusok, és többnyire refor
mátusok, fekszik Maglód
hoz egy, és i mértföldnyi
re. Határbéli fökteyei kö
zépszerűek, fája elég, szoléi 
jók , tulajdonságai hasonlók 
Senyéhez, második Osztály
béli. 

G Q M B A . Magyar/falu Po
sony Vármegyében , földes 
Urai Kempelpn,~ Farkas 9s 
több Uraságok f lakosai KA
tolikusok , és reformátusok, 
fekszik a9 Csalóközben, Csö-

tortöknek szomszédságában, 
mellynek filiája , Luipers-
dorftól nem meszsze, eredeti 
helye a9 XlIIdik és XlVdik 
században t\ hiresedett 
Gomba nemzetségnek ; az 

I után a' Czisztertziták vévék 
meg M iholányi Uraságtól , 
néhai Szeleptséni Érseknek 
idejekor igen nevezetes, 
posztót készítő ház, vagy Fá-
brika vala itten, mellyből 
a9 külföldiekhez hasonlók 
kerültek vala k i ; de mint 
hogy a9 költség felül haladá 
a9 jövedelmet vege szakadott. 
Ez időben az Érseki kastély 
mellett, jeles halas tó, és 
más ékességek is valának it
ten. Sovány, köves.és szíik 
határja van; erdejét egyedül 
Kempelen Úr bírja, tehát 
széna, és fa nélkül szűköl-
ködik.< 

G O M B A . Kis Gomba. Mi* 
gyár falu Somogy Várme
gyében, földes Urai külömb
féle Urak, lakosai katoliku
sok, és más félék, fekszik 
Balaton tavához közel, Mar-
tzalnak szomszédságában, 
mellynek filiája, Bottyánhoz 
egy , és £ mértföldnyire. 
Határjában • minden javai 
vannak, szőlő begye is lé-, 
vén, első Osztálybeli. 

G O M B A . Nagy Gomba. 
Magyar falu Somogy Várme
gyében, birtokosat Deső, és 

F 3 kü-



kulömbféle Urak, lakosai 
katolikusok, és más félék f 

fekszik az előbbertinekszom-
czédságában , vagyon fája 
tűzre elég, makkja nintsen; 
de más javai vannak, úgy 
mint legelője , termékeny 
földgye ,• és szőlő L* gye is , 
első Osztálybéli. 

* G O M B Á S . Tót faluLiptó 
Vármegyében, földes Ura a* 
Királyi Kamara, fekszik a' 
Líkavai Uradalomban, Vág 
vize mellett, Rozenberghez 
más fél mértföldnyire, lege
lője elég, 9s az Uraság enge
dőiméből fája épületre , és 
tűzre ván ; de mivel föld
gyének fele egy keveset so-
ványas, fele pedig határjá
nak hegyeken fekszik, má
sodik Osztálybéli. 

G O M B O S . Tsárda Abauj 
Vármegyében. 

G O M B O S I P U S Z T A . Igen ne
vezetes majorsági! puszta He
ves Vármegyében,földes Ura 
Hertz. Grazsalkovich Uraság, 
a' kinek tágas szép épűletu 
•búza tárháza, és szarvas mar
hákra készített igen nagy 
istállója van itten; kőfallal 
körül vétettetve', és neveze
tes faragott kövekből készultt 
képekkel ékesíttetett, fek
szik Aptznak szomszédságá
ban, mellynek filiája. Ha- j 
tárja gazdag termékenysé-! 
gu, és a' marháknak tenyész- j 

tetésére kiváltképen alkal
matos. 

G O M B O S F A L V A . Gombo* 
stvt\e. Tót falu Sáros Vár
megyében, földes Urai Gom-* 
bos, és más Urak, lakosai 
katolikusok, és 6 hitűek, 
fekszik Eperjeshez egy mért
földnyire, 's az Uraságnak 
kastéllyával , díszesíttetik. 
Ámbár egy nyomása határ- , 
jának soványas; de mivel az 
is, ha mi vehetik meglehetős 
gabonát, és bőven terem, 
réttyei kétszer kaszáltrtnak, 
legelője, és szükséges erdeje 
is van, piatzozása kettő, a' 
hol vagyonnyait jól eladhat-
tya, első Osztálvbéli. 

GOMBOSSZEG.Szállás Szála 
Vármegyében, földes Ura a* 
Szombathelyi Püspökség, 
fekszik Milleiegybázszegnek 
szomszédságában, és annak 
filiája. 

G O N O Z D . Szabad puszta 
Tolna Varmegyében. 

G O N T B R H Á Z I . Kis falu 
Szála Vármegyében, földes 
Ura H. Eszterházy Uraság. 

G Ó R . Magyar falu Vas 
Vármegyében, birtokosa a* 
Genevai közönséges társa
ság , lakosai katolikusak, 
fekszik a' Sárvári Uradalom
ban , határja jó termékeny
ségu, réttye, legelője j ó , 
második Osztálybéli. 1 

G O R A I Í T E T Z . Tót falu Sár 
ros 
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ros Vármegyében, földes Ú* 
rai több Urak, lakosai ka
tolikusok, és 6 hitűek, ha
tárja nem igen termékeny, 
legelője mind azon által e-
lég, marhákkal kereskednek 
lakosai, fája min a1 két fé
le , Harmadik Osztálybéli. 

G O R D I N O V R T Z . , Elegyes 
horvát falu Szála Vármegyé
ben. 

G O R D I S A . -Magyar falu Ba
ranya Vármegyében, földes 
Ura G. Eszterházy Uraság 9 

lakosai leginkább reformátu
sok, fekszik a9 Siklósi já
rásban , nap kel. Mattyal, 
ézak. Ipátsfiívai határos, a9 

Dráva mentében , tavakkal 
környfil véve, mellyek ha
lakkal ugyan bővelkednek, 
de ha Dráva vize ki önt, 
falujokból alig járhatnak ki 
9s be a9 lakosok, legelőjökön 
sok szép marhát nevelnek. 
Határja három nyomásbéli 
biizat, kukoritzát, zabot te
rem , erdeje vagyon, halait 
Siklóson'Szokták eladni. 

G O R D O N . Szabad puszta 
Veszprém Vármegyében, ha
tárja jé termékenységu, és 
a9 marháknak legeltetésekre! 
kiváltképen alkalmatos. 

GöRiczA .rHorvát falu Vas 
Várraegyében, földes Urai 
G. Batthyáni, és Gr Szapáry 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Martyántznak szom

szédságában, mellynek filiá
ja, határja jó termékenysé
g e , tulajdonságai hasonlí
tanak Csernótz falujáéhoz 0 
első Osztálybéli. 

Gorttsan. Horvát falu 
Szála Vármegyében , földes 
Ura G . Álthán Urasáé, la
kosai katolikusok, fekszik 
Gordinovetzhez nem mesz
sze, határjának külömbféle 
minémuségeíhez, 9s jeles va* 
gyonnyaihoz képest , első 
Osztálybéli. 

GORITSITZA . Horvát falu 
Szála Vármegyében, földes 
Ura G . Althán Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
Snibalievetznek szomszédsá
gában, mellynek filiája, ha
tárjának soványsága, 9s va-
gyonnyainak tsekély mivol
ta szerént, harmadik Osz
tálybeli. 

G O R O N D . Goronda. Orosz 
falu Bereg Vérmegyében, 
földes Ura G. Schönborn U-
raság, lakosai görög katoli
kusok , fekszik a9 Kaszonyí 
kerületben. Határbéli szántó 
földgyei gabonát teremnek, 
makkos erdeje van, de so
vány a' határja, piatzozása 
sints meszsze, Munkátson 
két mértföldnyire,a9 második 
Osztályba tétettetett. 

(£OROSDIA . Oláh falu A-
rac* Vármegyében , földes 

[ Ura I£aszonyi Uraság, lako-
F 4 - sai 



sai óhitűek, fekszik Boros
jenőhöz két, és | mértföld
nyire , hatírja közép termé
kenység?!, vagyonnyai kü-
lömbfélék t második Osztály
béli-

G O R O S T O . Tót falu Ung
vár Vármegyében, földes U-
rai röbb Urak, lakosai ka
tolikusok, és más félék, fek
szik Tibének szomszédságá
ban , és határja is hozzá ha
sonlító* 

G O R O S T Ó . Tót falu Ung
vár Vármegyében , földes 
Ura Ajhofer Uraság, lakosai 
katolikusok, és más félék, 
fekszik Tibének szomszéd
ságában , mellynek filiája, 
's határja is hozzá hasonlító. 

G O R T V A * Elegyes falu, 
vagy szabad puszta, Gömör 
Vármegyében , birtokosai 
kulömbféle Urak , lakosai 
katolikusok, és más félék, 
fekszig Söreghez nem mesz
sze , és annak filiája, határ
ja is hozzá hasonlító. 

G O R Ü B K A . ördög Gorub-
ka, vagy Porubka. Tótfalu 
Ungvár Vármegyében, föl
des Urai több Uraságok, la
kosai katolikusok, és más 
félék, fekszik Tibéhez kö
zel, és ugyan határjaik is 
hasonlók. 

G O R U J E . Oláh falu Krassó 
Vármegyében, földes Ura a* 
Királyi Kamata, lakosai ó 

hitűek, határja közép ter
mékenységu. 

G O S T E L B K . Tsárda Békét 
Vármegyében. 

G O S Z T O L T A . Horvát fala 
Szála Vármegyében, földes 
Ura G . Szapáry Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
a' Szalad! járásban, szólei 
meglehetős borokat terem
nek, eladásra is jó modgyok 
van; de mivel hat ár ja he
gyes, és völgyes, a'harma
dik Osztályba tétettetett, 

G O S Z T O N T . Magyar falu 
Vas Vármegyében, földes 
Ura Hertelendy Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
Tsákányhoz nem meszsze, 
Körmendhez más fél mért
földnyire, határja gazdag, 
vagyonnyai jelesek, tulaj
donságaira nézve hasonlít 
Balogfához, első Osztálybéli. 

GoTUÁRD.5^e/zr GothcrdL 
Német mező Város, Vas Vár
megyében. Az Sz. betűben. 

G O T T L Ó B . Német falu 
Torontal Vármegyében, föl
des Ura G . Liptai Urasáé, 
lakosai katolikusok , fek
szik Nagy Szent Miklóshoz, 
Sz. Marjához, és Triebsz-
vetterhez nem meszsze, ha
tárja jó termékenységi!, er
deje , fája, szőleje nintsen, -
vagyonnyainak eladására al
kalmatos módgya , , Hátz-
felden, Temesváron, és Tö

rök 
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rok Becsén, második Osz ; 

tálybéli. 
G O V K D O J O V A . Elegyes fa

lu a* Bánátban, fekszik a' 
Pantsovai kerületben. 

* G O V E S D I A . Oláh falu 
Ktassó Vármegyében, föl
des Ura a' Királyi Kamara, 
lakosai katolikusok, és ó 
hitűek 9 fekszik Lippához |-
mértföldnyire, határja közép 
termékenységu, vagyonnyai 
külömbtélék, második Osz
tálybeli. 

G O V O S D I A . Elegyes oláh 
falu Arad Vármegyében, föl
des Ura a9 Királyi Kamara, 
lakosai 6 hitűek, fekszik két 
hegyen, a9 Kőrös mentében, 
határbéli földgye terméket
len, mivel némelly része so
vány, azért kenteiének élel
mekre valót pénzen szerezni. 

G O B Ö L J Á R Á S . Szabad pusz
ta Fejér Vármegyében. 

G Ö B Ö S . Elegyes falu So* 
pron Vármegyéken, fekszik 
Csapodhoz nem meszsze, 
mellyhez határja is hasonlító. 

G Ö D . Nagy puszta Pest 
Vármegyében, földes Ura 
Hertz.Grazsalkovich Uraság, 
fekszik Vácz mellett, Szod-
del, és Dunakeszivel hatá
rozva; nevezetes arról, hogy | 
Váczi vásárok alkalmatossá
gával a9 barom vásár rajta 
tartatik, melly sok ezer da- j 
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rabimarhának alkalmatos le
geltetést szolgáltat. 

G Ö D É N Y H Á Z A . Gugyi* E-
legyes Magyar falu Ueocsa 
Vármegyében , . birtokosai 
külömbféle Urak, lakosai re<-
formátusok * fekszik Batár, 
vize mellett, igen közel Ki
rályházához, Csornától két, 
Tekeházától három fertály 
órányira. Határja két nyo
másbéli melly búzát keveset, 
hanem rozsot, zabot,, és ku
kon tz át inkább terem, erde
je , fája, szénája, legelője 
bővséggel, fazekas mester
ségből élnek többnyire. 

GÖDÖLŐ. -vagy Gtdtüo. 
Népes mező Város Pest Vár
megyében, földes Ura Hertz. 
Grazsalkovich Uraság, la
kosaikatolikusok, és refor
mátusok, fekszik egy jeles 
völgyön az Ország úttyában, 
Hatvan 5<és Pest Városa kö
zött, Hatvantól, és Pesthez 
is három mértföldnyire, haj
dani birtokosa Bossányi lí 
rásáé vala, azután más Ura
ságok ; nevezetessé tette e9 

Várost, néhai Gróf Grazsal
kovich Antal Uraság,.volt 
Királyi Kamarának fő Igaz-

Íjazója, a9 ki itten egy je-
es, és Várhoz hasonlító Kas

télyt építtete f mellynek kö
zepén egy verő éra van, 9s 
az egész épület, nem közön
séges ízlett, és méltóságot 

mutat. 
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mutat , kulömbféle jeles szo-
baji között, leg nevezete
sebb a* Zála, vapy vendég 
szoba, melly fejér márvány 
színnel ékesittetett, 's kár-
píttyai, és a9 falnak táblai 
pedig arannyal jelesen bé-
szegettetek. Második az ú{*y 
nevezett M Í R I A T H B R E Z I A -

üAK szobája, melly itten né
hány napokig benne lett tar
tózkodásának emlékezetére 
neveztetett, 9s e9 halhatat
lan emlékezetű kegyes jó 
Királynénknak mestersége
sen készultt életekori test 
állásához hasonló nagy ké
pével dízsesíttetett. Harma
dik nevezetes szoba, melly-
ben Henceg Eugénius ágya 
szemléltetik, a' több mint 
egy harmintz szobák is, ku
lömbféle drága selymekkel 
's atlatzokkal, és válogatott 
hertzegi házi eszközökkel, 
méltóságosan ki ékesíttettek. 
Nevezetes e9 ritka, szépségfi 
Kastélyban, az Urasáénak 
kápolnája, vagy Temploma 
a' leg újjabb római ízlés sze
rént építtetve, melly ^Nepo-
mützénus Szent Jánosnak 
emlékezetére szenteltetett. 
A* négy oszlop között fel
emeltetett drága ékességu ol
tári készület, és Kép felett, 
ezek a* szavak olvashatók; 
Nulli Sanclorum sed Domi
nó Sanclorum , in mcmo-

GÖDÖ. 

rihm SanSorum, cxstrui-
mos akarta. A* Hertzegi 
imádkozó hely alatt, melly-
ben a' Hertzegi könyvtár 
van, szemléltetik néhai Gróf 
Grazsálkovich Antal Uraság
nak kulömbféle kövekből 
kirakott, }s jelesen eltaláltt 
meji képe. Nevezetes épü
letek továbbá a9 Hertzegi 
tántz , és komédia házak, s 
nem külömben a9 ló iskosa 
is, mellyek az utasoknak fi
gyel mctcsségei ke t nem o k 
nélkül indíttyák fel; vala
mint a? nagy, és mestersé
gesen készült hertzegi kert, 
melly mind kulömbféle kül
ső Országi fákkal, mint má
sutt alig látható ritka virágok 
nemeivel bővelkedik, 9s egy 
elcévelyítő utas kertel, (La-
birinthus) három ugró ku
takkal, és a9 nevezetes Ki
rály hegyével, mellyben af 

régi Magyar Királyoknak, 
ifoejj képei szemléltetnek, 9s 
a9 kertnek egész intézete tsu-
dálkozásra méltó ékességgel 
készíttetett. Nevezetes to
vábbá e9 Hertzegi kertben 
a9 két hantokkal, és moh
hal öszve rakott jó magos-
ságú, 9s kulömbféle, képek
kel ékesített épületek is, és 
a9 Király hegyének által el* 
lenében lévő Kálvária he
gye , mellynél lévő nagy ko 
kádban foly öszve Papság 

vidék-
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vidékjétől az ugró kutakban 
bele folyó víz. Ugyan e* Kál
vária hegyériéi kezdődik, 
áz a' szép erdő , mellyben a5 

Hertzegi mulatságokra, kü
lömbféle játékos helyek ké
szíttettek, még az istállók
nak boltozattyait is márvány 
kő oszlopok tartyák, és a' 
váliík is márvány kövekből 
készültek, a' rátsok pedig! 
minden lovak számára jele
ken el szakasztva vas vesz-
szókböl. Nevezetes továbbá 
a' konyha kertben , az az 
^oszlop , melly tiszta sóból 
van , 's különös fedezet alatt 
tartarik; a* konyha kert mel
let van á* nagy vadas kert 
kőfellal körül vétettetve, en
nek végénél kezdődik pedig 
a* fátzán kert i 's majd ezek
nek oldalában, a> hertzegi 
mulatságra rendeltetett kies 
erdő, mellyeken keresztül 
készíttetett egy gyönyörű é» 
lő fákkal árnyékozó út, a' 
konyha kertöl fogva egész 
Besnyoig. A% Várasbéli épü
letek között nevezetesebbek 
az Uraság tisztyeinek lakó 
helyei, a' piatz közepén pe
dig Boldogságos Szűz M Á 
R I Á N A K képe, az előtte lévő 
ugró kúttal egyetemben , 2? 
vendégfogadó, és a'.serház, 
Űtszai között pedig legneve
zetesebb az Ország úttyábart 
lévő házak, a'ser ház, mel-1 

I lyek egyenlő mérték szerént 
I építtettek, és többnyire a* 
földes Uraságnak költségé
vel. A* Városon kivül van 
még az Uraságnak bontsok 
hegye mellett lévő szőlő he-
gyen, egye nevezetes szS-
retölő háza és pintzéje, 
mellyben a* Therézia hordó
ja azért nevezetes, mivel 
magában négy száz akó bort 
foglalhat, 's balas tavai is je
lesek; a* níalmok pedig mel
lyek egy emeletre épültek 
elég hasznosak, mivel szá
razságok idején is minden
kor őrölnek. Lakosai a* Vá
rosnak szolgaimatosak, 's 
rész szerént külömbféle me^ 
sterségeknek uzese által, rész 
szerént pedig gazdaskodás 
által élnek. Határja közép 
termékenységu , fája mind a* 
két féle éleg, piatzozása -
hasznos Pesten , de mivel 
földgyének nagyobb része N 

homokos» második Osztály
béli. 

GÖDÖLŐI U R A D A L O M . Föl
des Ura Hertz. Grazsalkovich 
Uraság, magában foglal husz 
falut, ügy mint: Gödöllő, 
Bag, Héviz, Gyerk, Kartal, 
Matsa, Zsidó , tíjfalu, Szent 
Miklós, Sződ, Dunakész, 
Csömör, Kerepes, Gsík, Tar
tsa, Soroksár, Vetsés, Ka-
kuts , Örkény, Tatár Szent 
György, Etser , Issaszpg, 

Dány, 
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Dány, pusztákat pedig eze
ket , úgy mint: Lörintzi, Pé
teri , Gubats, Halom, Szent 
Király, Nyíregyháza, Bes-
nyo, Egerszeg, Alap, Göd, 
Gsörög, Szent Mihály. 

GÖDÖR . Magyar falu Vas 
Vármegyében, földes Ura 
Saller Uraság, lakokai ka
tolikusok, fekszik a' Kőszegi 
járásban, határja középsze
rű , tulajdonságai hasonlíta
nak Berkefaluehoz, második 
Osztálybéli. 
, G Ö D Ö R . Boros Gödör, 

vagy Német Gödör. Elegyes 
német falu Vas Vármegyé
ben , földes Urai több Urak, 
lakosai katolikusok, fekszik 
a9 Kőszegi járásban. Határja 
közép termékenységu, va
gyonnyai külömbfélék , és 
jók, bora melly ^ándorhe
gyén terem kedves, máso
dik Osztálybéli. 

GÖDÖR . Szabad puszta 
Bars Vármegyében. 

GÖDÖRHÁZA . Elegyes falu 
Vas Vármegyében , földes 
Ura G. Batthyáni,vagy G. Ná-
dasdy Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik hegyek kö
zött , Velemérnek szomszéd- I 
ságában , mellynek filiája, j 
batárja közép termékeny
ségi. \ ! 

G Ö D R E , vagy Gödri, Ge-
dri. Magyar falu Baranya 
Vármegyében 9 földes Ura 

Siskovits Uraság , lakosai 
katolikusok, fekszik a' hegy
közi járásban, határbéli szán
tó földgyei nehezen mivel-
tetnek, mivel majd minde
nütt hegyes, 's völgyes he
lyeken fekszenek, harmadik 
Osztálybéli. 

G Ö L L E . Magyar falu So
mogy Vármegyében, földes 
Vra a* Goritzi Püspökség, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Igáihoz nem meszsze. Kí 
vévén a9 fát minden javai 
vágynak, 's földgye kivált
képen termékeny lévén, el
ső Osztálybéli. 

G Ö L L N I T Z . vagy Gelnit\y 

Hnilet\. német mező Város 
Szepes Vármegyében, földes 
Ura G. Csáky Uraság, la
kosai katolikusok, és evan
gélikusok, fekszik Gelnitz 
vize mellett, Remete, és 
Krompack között. Ispotálya 
van, vasa, és hámora is ne
vezetes , rezet ásnak bányai
ban , 9s vas drótokat is ké
szítenek, Bányai már u g o -
dik esztendőben esmérete-
sek valának, lakosai néme
tül beszélnek ugyan; de sok
kal külömbözöbb hangzatot, 
és kimondást adnak a1 sza
vaknak mint Lőtsén, vagy 
másutt, a9 hol németül tisz
tán beszéltének; ezek pe
dig darabos, és idomarlaa 
.hangokkal élnek. Nem mesz

sze 
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sze látszatik a* Várostól egy 
régi Várnak avagy kastély
nak omladékja. Határja so
ványai , keresetre jó mód-

fya minden nap a' Bányák-
an , fája mind a* két féle, 

az első Osztályba számlál
tatott. 

G Ö M Ö R V Á R M E G Y E . C O -

mitatus Gömöriensis. Gó-
mörer Gcspanscháft. Gp-
mörs^ke S[tolit{c. Nevezetét 
vette Gömörtől e9 Várme
gyének régi Városától. La
kosai magyarok, kevés né
metek, és tótok. Hoszsza e9 

Vármegyének Putnoktól , 
Polvolkáig tíz mérföldet tér 

szen, szélessége pedig Rozs-
flyó felé, Kis Hont Várme
gyének határjaig, Jánositól 
Rimaszombat felé hat mért-
földet. Határos e9 Vármegye 
naíp kelet felől Torna, és 
Borsod Vármegyékkel, nap 
nyugot felé pedig a* Király 
hegye, (Kralóva kora) ke
ríti , Liptó, Zólyom, és Kis 
Hont Vármegyék mellett; 
észak felé szomszédságában 
van Szepes Vármegye, dél 
felől pedig rész szerént Kis 
Hont, rész szerént pedig Fü
leknél Nógrád Vármegyék 
környékezik. Vidékje e 9 

Vármegyének hegyes , és 
völgyes, kivált észak, és nap 
nyugot felől ; egyébaránt 
térségein jó termékenységu 

földet szolgáltat lakosainak. 
Hegyei között nevezeteseb
bek ezek: 

iső. Po\aló hegyé, né
metül Oks[enberg9 totúl Fb-
loveti, a9 Bánya hegyek köz
zé számláltatik, mint hogy 
sok vas, és ezüst is ásattatik 
kebeléből, nagy és magos 
tetőjével, minden Rozsnyai 
hegyek felett emelkedett, 9 s 
kulömbféle mesze terjedS 
részeivel t Szepes Várme
gyéig terjed: tetője kopasz, 
oldalai pedig kulömbféle é-
lő fákkal, 's vadakkal gaz* 
dagok. 

idik. A 9 Fekete hegy, 
Svart[enherg, Tscrnahera: 
Dopsina Városa mellett van% 

9s az előbbihez nagyságára 
nézve majd hasonló, most 
is hasznos ugyan,; mind 
réz, mind pedig vas Bá<* 
nyáiért; de hajdan még hasz
nosabb vala, míg a9 Bánya
béli fakadoző vizek, az ásást 
nem akadályoztatták. Erde-% 
je rragy, és gazdag, tetője 

1>edig, és más helyett, olda-
ain is hasznos legelöt szol

gáltat. 
3dik. A 9 Murányi hegyek, 

és erdők, Murans^ke hore. 
Kezdődnek a9 Dopstnai he-

fyeknek végezeteknél, V 
ülömbféleképen emelke? 

dett erdőivel Kis Hontnak 
észak felől való részénél, ha

tárt 
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tárt választván, Zólyom Vár
megye felé terjed , néhol 
meredek kősziklái vágynak. 

4dik. A* Pelsőtzi hegy, 
melly tsudálatos alkotásával 
egy mértfóldre terjed. A* 
körülötte lévó völgyek, mind 
Rosnyó, mind pedig Cset-
nek felöl falukkal gazdagok, 
maga pedig az erdős hegy, 
a* természettől készfiit kő
sziklákkal , mint valamelly 
sövénnyel van körül vétetve. 
Tctője e 9 hegynek rész sze
rént kopasz \ rész szerént 
pedig élő fákkal gazdag, 9s 
mind a9 juhoknak, mind a9 

szarvas marháknak, gazdag 
legelöt ád, sőt azon kivul 
még kiváltképen való jó ré-

> tek is vágynak rajta. Midőn 
hajdan Btbtk még pásztor 
vala, és a 9 Pelsőtzi hegyek
ben gulyájának nyoma után 
ment volna, egy kősziklá
nak hasadékjában, felette 
nagy kintsre talált vala, 
melíyből annakutánna hét 
Várakat építtetett. Mert azt 
állíttyák, hogy Bebck épít
tette Murdnyt, Kras[nahqr-
káty Szadvárt,Tornát, Szend-
rŐt,. Regétzét, és a9 Füle-
ki Várat is. Attya 9s tör-
sökje Nedek, vagy a9/ régi í-
ratok szerént Bubek vala, 
ez .idővel annakutánna igen 
híres, és gazdag nemzetség
nek , melly az Ország Bárói 

méltóságával is díszeskedett. 
Menedék helye tsak három 
van a9 Pelsőtzi hegynek, 
úgy mint Rosnyónák, Ber-
zete felől a9 Csetneki völgy
ről , más menedék hely van 
dél felől való részén, har
madik Pelszőtz Városának 

| Több hegyei e9 Vármegyé
nek kissebbek, és külömb
féle gazdag élő fákkak, va
dakkal, és jó legelőkkel meg
áldattalak. Folyó vizei kö
zött nevezetesek ezek : 

iső. Garam vi[i. Ered 
Tergár nevű falu felett a9 Kir 
rály hegyi erdőben, onnan 
Zavadka felé foly, 9 s a 9 t . 
(lásd Garam nevezet alatt). 

adik. Sajó vi\c. Ered a9 

Dopsinai kegyekbén kivált
képen Radovánál, külömb
féle kút fokból , és kisded 
patakokból, 9s Felsó Sajó 
falut meg haladván dél felé 
Rosnyó Városa alá foly, ho
lott Tseremcsna,ésKras[na-
horka vizeivel öblösíttetvén* 
sebessen foly PelsŐtz felé,, 
9s Csetnek, vizével nagyob-
bíttatik. Azután Beretke alá 
foly, 9s a9 Murányi völgybe 
szakad; Tolsva vizét is, ma
gában veszi, 9s Gömör Vá
rosát keresztül folyván Put-
nok felé foly; az után Tú-
rótz, és Balog vizeivel meg
dagadván , 9s Patina vizét is 
öblébe fogadván, Lenártfal-

vánál 
é 
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vánál foly által Borsod Vár
megyébe j halakkal bővel
kedik , kivákképen szép 
hartsákkal , 9s menyhalak is 
számosan találtatnak benne. 
Ónod, és Lád között hasz
nos, és nevezetes malmokat 
hajt, ia . 13. kerekekkel. 

3dik. Rima viqt. Ered 
Kis Hont Vármegyében, Ti-; 
szóltz Várása felett, és dara
bos mély völgyön foly által 
Gömör Vármegyében Jáno
sinál Rimaszombat alatt: 
két mértföldnél tovább meg 
Xartya folyását, míg Lénárt-
fal vánál a* Sajóval egyeye-
aittetnék, mellyel essős i< ÍŐk 
alkalmatosságával kárté-
konykodó vízzé válik. 

4dik. Balog vi{i. Ered 
JJont Vármegyében, és az 
egész völgynek,mellyen foly, 
nevezetet szolgáltatott, mert 
ettffl hívják Balog Völgyé
nek; ezis'Lénártfidvánálfoly 
a9 Sajóba. 

?dik. Túrot[vi[e. Ered 
a* Kis Honti hegyek között, 
's minekutánna tsavargó fo
lyásával e 9 Vármegyének né-
melly helységeit nedvesítette 
Runyánál Futnok Városa fe
lett egyesfii Sajó vizével. 

6dik. Tstrcmosno. Kü
lömbféle kút fokból szárma
zik Torna Vármegyében, 9s 
Derne víznek is neveztetik, 
azután Krasznahorka felett, 

Patsa, és Hosszú réti tser-
mellyekkel öblösödvén, Ber-
zéte mellett foly a' Sajóba. 

7<lik. Jolsya yi[e. Ered a' 
Murányi hegyekben, 9 sMu-
rány vizének is neveztetik, 
négy mértföldig tartó folyá
sa után Beretkenél egyesül 
Sajó vizével. 

8dik. Csötnek,yagy Csct~ 
nck yi^e. Ered Tstrna Lc-
hota felett, a' honnan Cser,* 

' nek felé foly le , fs innen 
Pelsőtz felé, két mértföldnyi 
futása után, lessz egyé a9 Sa
jóval; mind ezek a9 vizek, 
külömbféle halakkal, és jó 
ízu rákokkal bővelkednek. 
Levegője e 9 Vármegyének 
kiváltképen egésséges vala-* 
mint lakosai is. Földgye ter
mékeny kivált a' Balog yqU 

fyén, 's Sajó vize menté
én, hidegebb részeiben pe

dig jó legelőt szolgáltat. Bo
rai Borsod Vármegye felől 
még lehetősek, és a' testnek 
táplálására alkalmatosak ; 
nevezetesebbek pedig a9 Ra
gályi, Zubogyi, Kcleméri% 

és .más némelly helyeken 
termett borai, mellyek a9 

N. Hont Vármegyebéliekhez 
majd hasonlítanak. Kényei % 

és gyümóltsösei gazdagok, 
*s tozelekje is nevezetes > 

úgy mint a9 S{ilit{ei borsó 
9s a9 t. Marháik is jelesek, 
méhei ha$ZNQWK k a9 felsőbb 
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része pedig e 1 Megyének 
melly terméketlenebb kü-
löbféle bányákkal táplallya 
lakosait, 9s vasa kiváltké
pen híres, és a' Diós Győ
rihez majd hasonlító. Neve
zetes barlangja is van, mel
ly et lásd Agttltk nevezet a-
latt. Közönséges lakosai rész, 
szerént föld mivelésből, rész 
szerént kereskedésből élnek, 
ugyan is némellyek Tokaj
ból sőt hordanak Rosnyóvi-
dékjére, 9s ott nyereséggel 
ánilgattyák , mások ismét 
mézzel, és viasszal keresked
nek, leg nevezetesebb ke
reskedések van, a' Csetne-
ki, és Dopsinai vem, 's ön
töttvasakkal, melly eket Pes
tre, 's más helyekre is el
szállítván , jó nyereséggel 
szokták el árúlgatni. Mind 
öszve 31a lakó helyek vágy
nak benne , 's a9 Rózsnyai 
Püspöki Megyéhez tartozik. 

GÖMÖR . Régi mező Vá
ros Gömör Vármegyében, 
földes Ura Gerhárdt Uraság, 
lakosai evangyelikusok, fek
szik Sajó vize mellett, melly 
folyó víz e' Városnak alsó 
részét hasittya, Rozsnyóhoz 
3A, Jolsvához pedig a mért
földnyire , 's az evangéliku
soknak oskolájok által ne-
vezetesíttetik, hova a1 ma
gyar Nyelvnek kedvéért is 
Számosan öszve gyűlnek a9 

tanuló ifjak. A 9 Város mel
lett látszatik a9 Vár hegyen, 
egy régi Várnak omladékja, 
mellytől a9 Vármegye neve
zetét vette, lakosai rész sze
rént kézi mesterséggel, és 

fazdáskodással foglalatosk
odnak, nevezetesíti e9 he

lyet Gyöngyösi István ne
vezete* Magyar költő, a' ki 
itten Vitze Ispányi hivatalt 
viselt életében : ezen kivül 
egy nevezetes hegedülő sze
mély is vala itten, a9 ki 7\r/z-
ka Pannának neveztetett, 9s 
tanítóját a9 muzsikálásban 
nem tsakfelul haladta; ha
nem magának nagy hírt, és 
ritka meg betsuítetést is szer* 
zett, 9s az Uraságoktól húsz 
mértföldnyire is elvitetett; 
meg halt I77adik esztendő
ben. Határja jó termékeny
ségu , pettyei kiváltképen 
jók, ha Sajó vize által nem 
kírosíttaknak: híres dohányt 
is termesztenek lakosai, fá
ja tűzre van, gyümöltsösseL 
kiváltképen JÓK, de legin
kább emlékezetet érdemel 
itten az Uraságnak díszes 
kastéllyá, és gondos szorga
lommal miveltt tseresnyés 
kertye, melly e9 vidéken 
nevezetes; káposztajok, és 
dinnyéjek is szépen terem e9 

városbéli lakosoknak, hala-
szattyok Sajó vizén, mel
lyen híd is van a9 lakosok

nak 
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nak hasznokra, els8 Osztály
béli. 

GÖMÖR P A N Y I T . A* P, be
tűben. 

GÖMÖRI . Magyar falu Gö-
mör'Vármegyébeh, birtoko
sai k u l ö m b f é l e Urak, lako
sai katolikusok, és evangé
likusok , fekszik Rima viza-
töl mintegy kis mértföldnyi
re , Serkéhez nem meszsze, 
Várgedének szomszédságá
ban , mellynek filiája, ha
tárbéli földgye közép termé
kenységu, iája mind a9 két 
féle, legelője elég, gyümöl
tsös, konyha, és káposztás 
kejtyei jók, kendert áztató 
vize alkalmatos, nyír vízzel 
is kereskednek, második/ 
Osztálybéli. 

G Ö N C Z . Régi mező Város 
Abauj Vármegyében, birto
kosa G. Csáky Uraság, la
kosai katolikusos, és refor
mátusok , hajdan nevezete
sebb, és híresebb is vala, 
a* mint Bombardi Hung. 
modern, p. 133. és Turótzi 
Ung. Septemtr. p. 176 elő 
adták. Itten lakott vala né
hai Károlyi Gáspár Prédiká
tor , a' kinek Bibliabéli for
dítása olly betses, tiszta, és 
könnyű magyarságáért. Ha
tárbéli legelője szoross, er
deje mind a9 két féle szük
ségre elég, szőlő hegyei na
gyok , 's hasznosak, orszá

gos vásárja esztendőben 
négyszer esik; kulömbféle 
jeles vagyonnyaihoz képest 
első Osztálybeli. 

GÖNTZ R U S Z K A . Az R. be
tűben. 

G Ö N T É R H A Z A . vagy GHnt^ 
hd[a. Magyar falu Posony 
Vármegyében, földes Ura 
Hert. Eszterházy Uraság, la-
kosai katolikusok, fekszik 
Somorjához fél mértföldnyi
re. Határja meglehetős ter-
mékenységS, egy részét a* 
szomszéd folyó víz szokta 
el önteni, réttye, legelője 
jó , el adásra megletős mód* 
gyaV második Osztálybéli. 

G Ö N Y U . Felső Gönyü+ Ma-
I gyar falu Abauj Vármegyé
ben, földes Urai több Ura
ságok , lakosai katolikusok, 
fekszik a' Kassai járásban , 
épületre fája nintsen, mivel 
felét szántó fóldgyének né
ha a' víz járja, ámbár Kas
sának szomszédságában lé
vén , vagyonnyainak el adá
sára jó alkalmatossága van, 
mind az által második Osz
tálybéli. 

GÖ*ÍYO . v Magyar falu Győr, 
Vármegyében , földes Ura 
G. Eszterházy Uraság, lako
sai katolikusok, kevés re
formátusok , fekszik Duna' 
vizemellett, a' Budai posta 
útban, Győrhöz két mért
földnyire, nagy vendég fo-

G gadója 
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gadőja, nevezetes Fostája is 
van, kis határjának nagyobb 
része dombos két nyomás
béli, fóldgye igen homokos, 
kevés gabonát terem , sző
leje nints , erdőt nevel, ha-1 
hárjában van egy díilő vál- i 
tozó ér nevű hely, mellynek 
fóldgye igen termékeny, de 
néha Duna, és Bakony vi
zei szokták el önteni, má
sodik Osztálybéli. 

GÖR. vagy Guer. Elegyes 
falu Vas Vármegyében, föl-
des Urai több Uraságok, la
kosai leg inkább katoliku
sok, fekszik Bőtől nem mesz
sze , mellynek filiája Sopron 
Vármegyének szélénél, ha
tárja középszerű. 

G Ö R B E D , vagy Gurbegy. 
Oláh falu Bihar Vármegyé
ben , földes Ura a' Nagy 
Váradi Káptalanbéli Uraság, 
lakosai ó hitűek , fekszik a' 
Belényesi járásban, határja 
gazdag, réttye , legelője e-
lég, vagyonnyai külömbfé-
lék, és jelesek, első Osz
tálybéli. 

GÖRBÖD . Elegyes magyar, 
és oláh falu, azatmár Vár
megyében , földes Ura Gróf 
Károlyi Uraság, lakosai re
formátusok, és ó hitűek, fek
szik a* Nagy Bányai járás
ban, Medgyes Tónak szom
szédságában, térséges,- és fe
jér agyagos határa 3 nyo

másbéli, rozsot, kukoritzár, 
és zabot terem középszerűen, 
fája van, szőleje nints, pia
tza Meggyesen , és Szatma
ron , második Osztálybeli. 

G Ö R B E , vagy Görlö. Ma
gyar falu, vagy szabad pusz-
Tolna Vármegyében, földes 
Urai Csefalvai, és más kü
lömbféle Urak, fekszikPin-
czehelyhez nem meszsze , és-
annak filiája, 's határja hoz
zá hasonlító. 

GÖRBÖ . Szabad puszta Szá
la Vármegyében, földes Ura 
G . Szécsényi Uraság , a* Pö-
löskei Uradalomhoz tarto
zandó, mellyhez délre há
rom órányira fekszik, igen 
szép fiatal fenyves erdője va
gyon. 

GÖRBŐ. Nagy Görbck Ma
gyar falu Szála Vármegyé
ben, birtokosai külömbféle 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszik az előbbeni faluhoz 
nem meszsze , Sümeghez 
mint egy mértföldnyire, ha
tárja meglehetős termé
kenység?!, réttye, legelője 
elég van, szoleji tágasak , 
és borait jól eladhattyák, má
sodik Osztálybéli. 

GÖRCSÖN. Magyar Gör
csön. Magyar* falu Baranya 
Vármegyeben, földes Ura 
Mihálovics Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik a* Pé-
tsi járásban, Baksának» és 

Kis-
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Kisdérnek is szomszédságai
ban. Határjában földgyei, és 
réttyei középszerűek, szőle
je, erdeje is van, piatza há
rom órányira Pécsen, első 
Osztálybéli. 
, G Ö R C S Ö N . R(U\ Görcsön. 
Rátz, és nimet falu Baranya 
Vármegyében^ bitokosai ku
lömbféle Urak, lakosai ka
tolikusok , leg inkább 6 hi
tűek , fekszik a* Mohátsi já
rásban. Mohácshoz i£ órá
nyira. * Határja három nyo
másbéli , vágynak jó gabo
na termő földgyei, szép sző
lő hegyej, és réttyei. 

G Ö R G E T E G . Magyar falu 
Somogy Vármegyéién, föl
des Ura a' Veszprémi Püs
pökség , lakosai katoliku
sok, fekszik Csokonyához 
nem meszsze, 's ennek fi
liája. Babotsáhóz mintegy 
más fél mértföldnyire, Sző-

~lö hegyei jók, fája, makkja, 
és legelője is elég van , de 
mivef földgyének egy része 
homokos, második Osztály-
Béli. • 

G Ö R G Ő . Magyar falu Tor- j 
na Vármegyében, földes Ura' 
Hert. Eszterházy Uraság, és 

. mások , lakosai reformátu
sok, fekszik Tornához egy 
mértföldnyire, határbéli föld-
dye mindenféle gabonát te
rem, eladásra való módgya 
meglehetős, legelője elég, 

itatója alkalmatos, makkja w 

fája tűzre, és épületre elég, 
szőlei meglehetősek, szilvás
sal hasznosak, káposztás föld
gyei jók, keresetre alkalma
tos módgyok, első Osztály* 
béli. 

GÖRGŐ. Gorg* Harkov. 
Tót falu Szepes Vármegyé
ben, földes Ura Görgei Ura
ság, lakosai katolikusok, 
fekszik Készmárkhoz egy jó 
mértföldnyire, ámbár mind 
a* két féle fája van kevés f 

legelője is elégtelen, de mi
vel földgye jó termékeny
ségu , vagyonnyainak eladá
sára alkalmafos módgya van, 
első Osztálybéli. 

GÖRISITZA. Gorisit[a.*£lé+ 
alatt. 

G Ö R L I N T Z . Tót *falu Vas 
Vármegyében, lakosai ka
tolikusok, fekszik a' hegyek 
között, határja közép termé
kenységu. 

GÖRÖGINYE . Tót falu Zem
plén Vármegyében, földes 
Ura G. Csáky Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Kár-
nához £ órányira, hegyes 
és agyagos határja három 
nyomásbéli, zabot, és krom- y 
pélyt terem leg inkább, er
dője bikkes , szőleje nints r 

vagyon határjában egy Vitt-
czócz nevű pusztában lévő 
erdőtskében G. Csáky Ura
ságnak szép mulató helye. 

G a G§-
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GÖRÖMBÖLY . Tót falu Bor
sod Vármegyében , földes 
Ura a* Munkátsi egyesfiltt 
Püspökség. Jakosai ó hitűek, 
fekszik Miskóltzhoz közel, 
holott piatzozása t legelője 
elég, épületre fája a* szom
széd Tapóltzai erdőből , a9 

Csabai malmokhoz közel 
vannak, szőlő hegyei tága
sak, termékenyek, és kö
zépszerű borokat teremnek, 
föld gye a* hegyeken sová-
nyas, 's af záporok néhol 
nem kevés károkat okoznak, 
mindazáltal más javaiért, el
ső Osztálybéli. 

GÖRÖSGÁL . Magyar falu 
Somogy Vármegyében, föl
des Urai B. Hunyadi, és több 
Uraságok , lakoSai katoli
kusok , fekszik Német Lád-
nak szomszédságában, melly
nek filiája, Szigethez egy, 
és \ méitföldnyire. Határja 
jó termékenységu, réttye, le-

élője hasznos, első Osztály
éli. 

GÖRSÖN. Alsó, és Felső 
Górson. Két magyar fakuk 
Veszprém Varmegyében^bir-
tokosai külömbféle Urak, la 
kosai reformátusok, feksze 
nek egymáshoz -J órányira 
Martzaltó, és'Ihász között, 
Acsádtól északra £ órányira, 
Pápához mint egy más fél 
mértföldnyire. Határjai jó 
termékenységfiek, vagyon-

f; 

nyaik jelesek , réttyei hasz
nosak, eladásra jó alkalma-
matosságjok, a' kertyeik a-
latt folyó Tapolczafői for
rás hasznokra malmot hajt, 
második Osztálybeliek. 

G Ö S F A . Magyar falu Vas 
Vármegyében, földes Ura G # 

Szécsényi Uraság,az Egervári 
Urasáéhoz tartozik, lakosai 
katolikusok, különös szor
galmatosságit, föld és szőlő 
mívesek, fekszik hegyek kö
zött, Egervárhoz •£ órányira. 
Határja gazdag, tulajdonsá
gai hasonlítanak Andrásfá-
hoz, híres borával kereske
dik, föképNmelly a' kerék 
hegyen terem, első Osztály
bén. 

G R A B Á T Z . Német falu To-
rontal Vármegyében, földes 
Ura a9 Királyi Kamara, la
kosai katolikusok, fekszik 
Csatád, és Komlósfalunak 
szomszédságokban, határja 
jó tetmékenységfi, legelője, 
réttye nagy, erdeje, fája 
nintsen, eladásra jó mődgya 
Nagy Sz. Miklóson, Temes
váron, Török Becsén, má
sodik Osztálybéli. 

G R A B E T Z . Grahót\. Ele* 
gyes magyar falu Tolna Vár* 
megyében, földes Uffi a* Tu
dományi Kintstár, az előtt 
a' Szekszárdi Apát úré vo l t , 
lakosai katolikusok, fekszik 
a' Völgységt járásban, ha

tárja 
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tárja gazdag termékenységit, 
vagyonnyai külömbfélék, és 
jelesek , első Osztálybéli. 

G R A B E N S C H A F T E N . vagy j 
Graberschaften. Német falu 
Vas Vármegyében , földes 
Ura G. Batthyáni Uraság. 

G R A B R O V N A K . vagy Gra-
brovnik. Horvát falu Szála 
Vármegyében, földes Ura G. 
Althán Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Strídó-
hoz , mellynek filiája nem 
meszsze. Határja soványas , 
9s vagyonnyai is tsekélyek, 
harmadik Osztálybéli. 

G R Á D I C S A . Tőt falu Vas 
Vármegyében, földes Ura G. 
Batthyáni, vagy G. Szapáry 
és rfiás Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik hegyes 
helyén Tissinához közel , és 
ennek filiája, határja jó ter
mékenysége , tulajdonságai 
hasonlítanak Csernethez, el
ső Osztálybeli. ' 

G R A P I N A . Szabad puszta 
Bács Vármegyében , földes 
Ura Zombor Városa, fek
szik Zomborhoz közel, és 
annak filiája. határja is hoz
zá hasonlító. 

G R A I F E N T H A L . fekszik Te-
mes Vármegyében, földes 
Ura a' Királyi Kamara. 

G R A N T Z . vagy Gront[. 
Tót falu Szepes Vármegyé
ben , földes Ura Guldenfin-
ger Uraság, lakosai katoli

kusok, fekszik Vallehdorf-
hoz fél mértföldnyire. Ha-
tárhéli földgye jó termékeny
ségu t legelője szoross, fája 
is kevés, eladásra jó mód
gya, 's jeles vagyonnyai sze
rént első Osztálybéli. 

G R A N A S T O V . Német, és tót 
elegyes Város a* 16 Szepes
ségi Városok közzul, földes 
Ura a9 Királyi Kamara, la
kosai katolikusok, feksiik 
Pilchovhoz nem meszsze, ha
tárja közép termékenységu, 
's felső Krompakhoz majd 
mindenekben hasonlító, har
madik Osztálybéli. 

G R E B I C S . Felső, is Alsó 
Grebics. Két elegyes f^luk 
Komárom Vármegyében % 

földes Urok G . Eszterházy 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszenek Tatának, ésMo-
csának szomszédságokban ; 
's határjaik is ezekhez ha
sonlítók. 

G R E H E N I T Z . Elegyes falu 
Krassó Vármegyében f lako
sai katolikusok, és ó hitűek, 
fekszik Krassó vize mellet 
Omorral által ellenben, Új 
Palánkához j - mértföldnyire, 
határja közép termékenysé
gu, réttye, legelője elég van. 

G R E K O P A . Tót falu Ung
vár Vármegyében, lakosai 
külömbfélék, fekszik Tibé-
hez nem meszsze, mejlynek 

G 3 filiája, 
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filiája, V határja is hozzá ha* 
sonlító. 

G R E N I T Z . Gronit^ Grant[% 

Uranovit^a. Elegyes mező 
Város Szepes Vármegyében, 
földes Ura a' Szepesi Püs
pök , lakosai katolikusok, 
fekszik Lutsivnához egy 
mértföldnyire, hámorjai is 
vágynak, határbéli szántó 
foldgyei meszsze esnek, ys 
nem trágyáztatthatván il
lendőképen, néhol soványab
bak , Vényeinek három ne
gyedrésze sásas, és ritka fü
vet terem, némelly javai je
lesek; .de más fogyatkozá
sai miatt, második Osztály-
béli. 

G R E O N . Elegyes falu a9 

Bánátban, Krassó Várme-
. gyében, földes Ura a* Kirá

lyi Kamara) lakosai katoli
kusok , fekszik az Új Palán
kai járásban, határja közép 
termékenységu 

1 G R I B O V A . Tőt falu Sáros 
Vármegyében, földes Ura 
G . Szirmay Uraság, lakosai 
katolikusok , fekszik a' Ma-

' kovitzai Uradalomban, föld
gye nem utolsó nemi, mel-
íyet a* lakosok jól mivelnek, 
azon felül vagyon tágas er
deiek, és legelőjök, harma
dik Osztálybéli. 

G R I C S . Blegyes német fa
lu Vas Vármegyében, föl
des Ura Gróf Batthyáni Ura

ság, lakosai katolikusok, 
fekszik Német Sz. Mártony-
hoz nem meszsze, mellynek 
filiája , Szent Gothárdhoz 
más fél mértföldnyire, ha* 
tárja középszerű, tulajdonsa* 
gai hasonlók Alsó Szolno
kéhez, második Osztálybéli. 

G R I N A V I A . Grünau. Ele
gyes tót mező Táros Posony 
Vármegyében , földes Ura 
G. Pálfy Uraság, lakosai ka
tolikusok , és Evangéliku
sok, fekszik Bázinghoz, és 
Tót Gurábhoz nem meszsze, 
határja gazdag termékeny
ségu, vagyonnyai jelesek, 
eladásra is nem utolsó al
kalmatosságok lévén, első 
Osztálybéli. 

* G R I N T Z B C H . Német falu 
Vas Vármegyében, lakosai 
katolikusok, határja közép
szerű, tulajdonságai hason
lítanak Assáuhoz, második 
Osztálybéli. 

G R O B E N S A C H . vagy Gr&* 
benak. Német falu Vas Vár
megyében, földes Ura Gróf 
Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Pinka 
mező. Városhoz , mintegy 
két mértföldnyire. Határja 
közép termékenységu, va
gyonnyai külömofélék, e l 
adásra jó alkalmatosága, e l 
ső Osztálybeli. 

* G R I N D A . vagy Avram. 
Szabad puszta Torotal Várra. 

G R O D -
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/ G R O D N A Ü . Német falu 
Vas Várinegyében f földes 
Ura G. Batthyáni Uraság;, la
tosai katolikusok, fekszik 
Márjásdorfhoz nem meszsze, 
mellynek filiája, Borostyán
kőhöz fél mértföldnyire, ha
tárbéli föidgyei soványak lé
vén , harmadik Osztálybéli. 

G R O I S Z B A C H , Rákos név 
alatt. * 

G R O M O S Tót falu Sáros 
Vármegyében, földes Ura B. 
Palotsay Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Plavnitzá-
hoz nem meszsze, mellynek 
filiája, határjának egy része 
j ó , réttyei meg lehetősek, 
legelője, fája is elég van, 
de más fogyatkozásai miatt, 
harmadik Osztálybéli. 

G R O N O S D O R F . Granastov. 
név alatt. 

G R O S . Oláh falu Arad Vár
megyében , földes Ura a* Ki
rályi Kamara, lakosai ő hi
tűek , fekszik Erdély Ország 
úttyában egy kösziklás l e 
gyen, 7s völgyön széjjel épí
tett házakkal, szántó föld
gyei a* Körös mentébén, és 
hegyeken vágynak, lakosai 
fával, és gyümöltsel keres
kednek.. 

G R O S . Oláh falu Bihar Vár
megyében , földes Urá a' 
Nagy Váradi Püspökség, la
kosai 6 hitűek, fekszik a' 
Belényesi járásban, határja 

néhol soványas, tulajdonsa-
gai tsekélyek, harmadik 
Osztálybéli. 

GROS . Elegyes falu a' Bá
nátban Krassó Vármegyé
ben, földes Ura a' Királyi Ka
mara, lakosai katolikusok, 
és ó hitűek, fekszik Fasét-
h e z | mértföldnyire, határ
ja középszerű, vagyonnyai 
külömbfélék, másodikOsz* 
tálybéli. 

G R O Z Ó T Z , Tót falu Zem
plén Vármegyében, földes 
Ura G . Szirmay Urasa?, la
kosai katolikusok, fekszik 
Homona Bresztohoz í órá
nyira , hegyes, és agyagos 
határja három nyomásbéli , 
zabot, és krompélyt legin
kább terem, erdője bikkes, 
szőleje nints. 

G R O Z I N . Szabad puszta 
Zemplén Vármegyében. 

I G R U B I N . Bánátbéli falu 
Krassó Vármegyében, föl
des Ura a* Királyi Kamara, 
lakosai leg inkáhb ó hitűek, 
fekszik Lúgoshoz \ mértföld
nyire , határja is hozzá ha
sonlító. 

G R U B E N S Z H O C I I . v. Guj* 
cqenhof, Gutjina. Német fa
lu Vas Vármegyében, föl
des Ura G . Batthyáni Uraság, 
lakosai katolikusok, határ
ja középszerű, tulajdonságai 
hasonlítanak Cseke falujáé
hoz, második Osztály béli. 

G 4 G R U I -
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GRUISZEG . Német falu Vas 
Vármegyében , földes Ura 
G . fiatthyáni Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Sté-
gervize mellett, Pinkafeld-
hez^ mértföldnyire, határja 
soványabb a* középszerűnél. 

G R I L O N G O . Grujling. Ele
gyes oláh falu Bihar Várme
gyében , földes Ura a* Nagy 
Varadi egyesült Püspökség, 
lakosai leg inkább ó hitűek, 
fekszik Magyar Csekébez 
nem meszsze, és annak filiá
ja, határja soványas, tulaj
donságai is tsekélyek, har- | 
madik Osztály béli. . | 

Gsisz. Girt\nevezet alatt. 
G T R U C Z A . Tőt falu Ung

vár Vármegyében, birtoko- I 
sai több Urak, lakosai ka
tolikusok, fekszik Doborus-
kához nem meszsze, melly-
hez hacárja is hasonlító. 

G U B A C S . Szabad puszta 
Pest Vármegyében, földes 
Ura Hertz. Grazsalkovich U-
raság, Soroksárhoz tarto
zandó. 

* G U D R I A T S . vagy Gu-
irit^ Elegyes falu a* Bánát
ban Temes Vármegyében, 
földes Ura a' Királyi Kama
ra, lakosai katolikusok, és 
ó hitűek, fekszik a' Lugosi 
járásban, határja meglehe
tős. , 

Guc. Szabad puszta Ko
márom Vármegyében , föl

des Ura az Esztergomi Ér
sekség. 

G U G . Szabad puszta Győr 
Vármegyében, földes Ura a* 
Religyiói Kintstár , az előtt 
a* Szent Mártoni Btntdicti-
nus Atyáknak birtokokban 
vala, Középtermésu szántó 
földekből áll. 

G U L Á T S . Magyar falu Be-
reg Vármegyében, földes 17-
rai k u l ö m b f é l e Urak, lakosai 
reformátusok, fekszik a' Ti 
szaháti járásban, határját a' 
víz áradások járják, piatzo
zása sem közel van , a' hol 
vagyonnyait eladhatná; de 
mivel föídgye, ha a9 viz nem 
háb'orgattya, közönséges mi-
veléssel is mindenféle ga
bonát terem, fája tűzre, és 
épületre Van , legelője al- , 
kalmatos, és a9 lápokkal is 
kereskedhetnek , második 
Osztálybéli. 

G U L A T S . Magyar falu Szá
la Vármegyében, birtoko
sai kulömbféle Urak, lako
sai katolikusok, fekszik Ba-
datson hegyéhez közel, Ta-
poltzához pedig £ mértföld
nyire , határja közép termé
kenységu, réttye, legelője 
jó , szép kastélyka van ben
ne, második Osztálybéli. 

G Ü L V I Z . Tót falu Sáros 
Vármegyében, földes Ura 
G. Csáky Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Eper

jeshez 



G U M I GURÁ. 6% 

jeshez'egy, éz \ mértfóld-
nyíre, két nyomásra osztott 
foldgyei soványak, réttyei 
a* szarvas marháknak nem 
igen alkalmatos füvet terem
nek , de mivel legelőjök e-
lég, 's más javaik is vágy
nak , második Osztálybeli. 

G U M I L I T Z A , vagy Gumi-
há{a, Guralityi. Elegyes tót 
falu Szála Vármegyéberi, föl
des Ura G. Csáky Uraság f 

lakosai katolikusok, fekszik 
Turnitsához nem meszsze, 's 
ennek filiája, határbéli fóld
gyei bőv termékenységuek, 
más javai is vannak, első 
Osztálybéli. 

C U O R F A L V A . Gontova. 
Tét falu Liptó Vármegyé
ben , földes Urai Guothy, 
Kaszaniczky, és más külömb
féle Urak, lakosai katoliku
sok, fekszik Nagy Palugyá-
boz fél mértföldnyire , Ke-
lecsénnek pedig filiája, ha
tárja közép termékenységu, 
fája, réttye, legelője van , 
második Osztálybéli. 

G U R Á B . Horvát Guráb. 
Horvát, és tót falu Posony 
Varmegyében, földes Ura G . 
Pálfy Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Bazinhoz 
egy mértföldnyire, Cseklész-
nek szomszédságában, ha
tárja közép termékenységu, 
vagyonnyai külömbfélék, és 
jelesek, bora nevezetes, el

adásra is meglehetős alkal
matosságok levén, első Osz
tálybéli. 

G O R Á B . Német Guráb. 
Magyar, és tőt falu Posony 
Vármegyében, földes Ura 
G . Pálfy Uraság, lakosai ka
tolikusok , és evangéliku
sok, fekszik Puszta Födé-
meshez fél mértföldnyire, 
és az Uraságnak jeles kastél-
lyával díszesíttetik, Tarnók 
nevű puszta is hozzá tarto
zik. Határja jó termékeny
ségu , vagyonnyai jelesek, 
és külömbfélék. Csádé ne-
nű tava is van , első Osztály
béli. 

G U R Á B . Tót Guráb. Tót 
falu Posony Vármegyében, 
földes Ura G . Pálfy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
az elóbbeni faluktól nem 
meszsze, határja jó termé
kenységu *s Czájla vize ál
tal nedvesíttetik, tulajdon
ságaira nézve az előbbenihez 
hasonló lévén, első Osztály
béli. 

G Ü R A H N O T Z . Elegyes o-
láh falu Arad Vármegyében, 
(ez a* név annyit tészen mint 
szája, vagy torka a9 kis erdő
nek, nap kelet felöl egy me
redek kösziklás hegy van 
előtte, ugy hogy nyáron ki-
len tz óra tályban láttyák af 

lakosok a* napot) földes 
Ura a' Királyi Kamara, la

kosai 
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kosai 6 hitűek, földgye nem 
igen termékeny, kaszállója 
az erdőben a* hegyeken van, 
határos Erdély Országgal, 's 
némelly részét a' víz járja, 
midőn a' havak el olvadnak, 
második Osztálybéli. 

G Ü R Á N T . Elegyes oláh fa
lu Bihar Vármegyében, föl* 
des Ura a* Nagy Váradi Püs
pökség, lakosai ó hitűek, 
fekszik a1 Belényesi járásban, 
határja soványas , , vagyon
nyai tsekélyeít , harmadik 
Osztály béli. 

X Ü R B A . Oláh falu Arad 
Vármegyében , földes Ura 1 
részének Királyi Kamara 1 
részét pedig B. Péterfi bírja, 
lakosai ó hitűek, fekszik 
Borosjenőhöz egy mértföld
nyire, szomszédos a' Zárán-
di járással, határbéli földgye 
melly négy dűlőre van tel 
osztva, búzát, árpát, zabot, 
de kivált kukoritzát terem, 
fája szabad , makkja elég, 
az Helységnek szép fekvése 
vagyon az erdők között, jó 
rutzázó tavai vágynak, vad
dal is elegendővel kövelke-
dik, a9 makk termő oldalán 
foly egy patak,mellyben szá
mos rákok találtatnak, má
sodik Osztálybéli. 

G Ü R B E S D . Gus^an. Gur
ítsd. Oláh. falu Bihar Vár-
megyében , földes Ura a* 
Nagy Váradi egyesült* Püs-

Ipöksé|, lakosai 6 hitűek, 
fekszijc a* Belényesi kerület
ben, határja középszerű, 
vagyonnyai külömbfélék M 

második Osztálybéli. 
* G U R D I A . Oláh falu a'Bá

nátban. 
G U R I T I . Györgyin név 

alatt. 
G U S I T Z . E r e g y e s falu a* 

Bánátban, fekszik Ujpalán-
kához | mértföldnyire. 

G U S T Y Á K . Szabad puszta 
Veszprém Vármegyében. 

G U S Z A R . Szállás Bihar Vár
megyében. 

G U S Z L A . Szabad puszta 
Tolna Vármegyében, fekszik 
Zombornak szomszédságá
ban, és annak filiája. 

GUSZONA . Magyar falu 
Gömör Vármegyében, bir* 
tokosai kulömbféle Urak, la
kosai katolikusok, fekszik 
Rimaszombathoz e g y mért
földnyire, határja magos he
gyeken fekszik, és nehezen 
miveltetik • gabonát —*- J mind 
azon által jót terem, legelője 
elég, piatzozásai közel, fá
ja szuken % gyümöltsös , és 
konyha kertyei, 's káposz
tás főldgyei jók, második 
Osztálybeli. 

G U S Z T Y Á N . Szab a á puszta 
Veszprém Vármegyében, föl
des Ura G. Batthyáni Uraság, 
Enyinghez tartozik, melly
nek filiája. 

GtJT 
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G U T . vagy Tamás. Ele
gyes magyar, é# német fala 
Fejér Vármegyében, földes 
Ura G . Amadé Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
a' Sármellyéki járásban, ha
tárja középszerű , vagyon
nyai külömbfélék. 

GUT, Nagy Gút. Magyar 
falu Bereg vármegyében , 
földes Ura G . Schöriborn', 
lakosai reformátusok, fek
szik a' Kaszonyi kerületben, 
gabona termő egyenes föld
gye , makkos erdeje van, 
határja sovány, melly két 
fordulóra van osztva, va-
gyonnyait Munkácson há-
rpm* mértföldnyire elad ha t-
tya, második Osztálybéli. 

GUT. Kis Gút. Magyar 
falu Bereg Vármegyében, 
földes Urai Hunyadi, Bertsé-
nyi, Bornemisza Urak, és 
mások, lakosai reformátu
sok, határja egyenes, gabo
na termő, fét fordulóban so
vány , határán makkos erde
je is van, Mukkátson három 
mértföldnyire eladhattya va-
gyonnyait , ez is második 
Osztálybéli. 

GUTA . Magyar Mező Vá
ros Komárom Várraegyében, 
földes Ura az Esztergomi Ér
sekség, lakosai katolikusok, 
fekszik a* Vág, és Duna vi
zének öszve folyásánál. Nád-
gya, és legelője elég, rét

tyei meglehetősek, eladásra 
jó alkalmatosága, mivel du-
na vize határját keresetül 
follya, gyumöltsös hertyei 
jók, első Osztálybéli. 

GUTA . Tót falu Nógrád 
Vármegyében, földes Urai 
külömbféle Urak , lakosai 
katolikusok, és evangéliku
sok, fekszik Atsáboz fél 
mértföldnyire, Nagy Bemei
nek filiája. Határja jó, tulaj
donságai hasonlók Bánk fa
lujáéhoz, második Osztály
béli. 

GUTAHAZA. Elegyes ma
gyar falu Vas Vármegyében, 
földes Urai külömbféle Urak, 
lakosat katolikusok, fekszik 
Rumhoz közel 's ennek fi
liája, Vasvárhoz egy, és 
mértföldnyire. Hatatja jó ter
mékenységu , vagyonnyai 
külömbfélék, második Osz
tálybéli. 

GUTTENBRÜN. Ó , és Új 

Guttenbrün. Elegyes faluk 
Temes Vármegyében, földes 
Ura a' Királyi Kamara, la
kosai katolikusok, és más 
félék, fekszenek Lippához | 
mértföldnyire. Határjaik jó 
tetmékenységuek, vagyon-
nyaik külömbfélék, méh 
tartások hasznos, első Osz« 
tálybéliek. 

G U T O R . Guttrn. Nemes 
magyar falu Posony Várme
gyében , földes Urai G . Sza-

• .' - - P á f y 
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Íáry Uraság, és mások, la-
osaí katolikusok, és refor

márusok , fekszik Duna vize 
mellett, melly miatt majd 
minden esztendőben sok ká
rokat vall, Somorjával ha
táros , szántó földgyei két i-
dőre vannak fel osztva, de 
igen kevesek, többnyire fá
ból, 's szénából gazdálkod
nak , halászattya hasznos; 
második Osztálybeli. 

G u r E R í r z . Elegyes falu 
Krassó Vármegyében, fek
szik Gerlistának szomszédsá
gában, mellyhez határja is 
basonlitó. 

G U O R F Ö L D E . Magyar falu 
S/ala Vármepvében , földes 
Urai külömbféle Urak, lako
sai katolikusok, fekszik a' 
Nagyobb Kapornaki járás
ban , határja tsupa hegyek
ből •, és völgyekből áll, és 
természete szerént sovány, 
legelője is soványas, és sze-
ross, 's a' szomszédságban 
szoktak szerezni, szőlő he
gye közép termékenységu, 
erdeje szép és elég, de mi
vel a9 záporok földgyét, és 
az apróbb folyó vizek is 
gyakorta károsittyák, har
madik Osztálybéli. 

* G U V E S D I A . Oláh falu Te
mes Vármegyében , földes 
Ura a' Királyi Kamara. 

G V A L . Szabad puszta Fest 
Vármegyében, földes Ura 

G. Károlyi Uraság, fekszik 
Alsó Németihez nem mesz
sze , és annak filiája , ha
tárja is hozzá hasonlító. 

G V Á L A . Rátz, és kevés 
számú, magyar falu Toron-

| tal Vármegyében, birtokosa 
Szeged Városa, lakotfai ka
tolikusok, a9 rátzok pedig 
óhitűek, fekszik Söreghez, 
Szegedhez, és Szent Ivány-
hoz nem meszsze, hoizá tar
toznak , a' Térvári dohány 
kertészek, négy nyomásbéli 
határja térséges, és j ó , ga
bonát, kukoritzát, lent, ken
dert termesztenek , erdejek 
nints, de nádgyok , és gyé-
kénnyek van, a* Tiszának 
ki áradásakor halászattyok 
is, sertésekkel, szarvas mar
hákkal bővelkednek, juhok 
is elég van, első Osztálybéli. 

Gr A L A N T . Elegyes ma
gyar, és oláh falu Bihar Vár
megyében , földes Ura az ó 
hitíi Püspökség, lakosai ka
tolikusok, és 6 hitnek, fek-» 
szik a' Belényesi járásban. 
Határja közép termékenysé
gül, réttye , legelője jó, má
sodik Osztálybéli. 

G Y A L Á N . Magyar falu So
mogy Vármegyeben, földes 
Ura G. Smideg Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
az Igali járásban. Határja 
gazdag, vagyonnyai külömb
félék, tulajdonságai hason

lók 
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lók Büssíi falujáéhoz, első 
Osztály béli. : 

G Y A L A . Gyatya, Ó, is 
Új Gyala. Két elegyes tót 

faluk Komárom Vármegyé
ben , birtokosai kulömbféle 
U r a k , lakosai katolikusok, 
fekszenek Ó Gyala Perbeté-

•hez T gy , Új Gyala pedig fél 
mértföldnyire. Legelőjók sa-, 
ját marhájoknak elég, réttyei 
tsekélyesek , szőlei elég ta-

fasak, és középszerű boro-
at teremnek, el adásra is 

m e g lehetős alkalmatosán-
j o k , második Osztálybeliek. 

G Y A L Ó K A . Magyar falu 
Sopron Vármegyében , bir
tokosa Báró Mesko Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Szakonyhoz, mellynek filiá
j a , nem meszsze, Sopron
hoz 3 és 1 mértföldnyire, 
határja közép termékenysé
gu, szőleje nints, erdője tse-
kély. 

G V A L Ü . Szabad puszta He
ves Vármegyében , földes 
Ura Almásy Uraság, fekszik 
Czibakházához nem meszsze, 
és annak filiája, határja is 
hozzá hasonlító. 

G Y Á N . Kötar Gydn, Mt~ 
1$ Gydn, Vi[es Gydn, To-
boka. Három magyar, és 0«-
láh faluk Bihar Vármegyé
ben, földes Ura az elsőnek 
Rédey, a* másodiknak Ti-
sza, a* harmadiknak a9 Nagy 

Váradi Káptalanbéli Uraság, 
lakosai katolikusok, és ó hi
tűek, fekszenek a* Szalon-
tai járásban, határjaik jók,* 
vagyonnyaik meg lehetősek; 
és külömbfélék, első, és má
sodik Osztálybéliek. 

G Y A N A F A L V A , Jincsdorf, 
Zsenavc^i. Elegyes német fa
lu Vas Vármegyében, földes 
Uraî  a1 Cziszterczita szerzet
béli Atyák, lakosai katoliku
sok , fekszik Dobrához nem 
meszsze, mellynek filiája, 
's határja is hozzá hasonlító. 

G Y A N D A . Szabad puszta 
Heves Vármegyében, földes 
Urai több Uraságok, fekszik 
Tisza Bőhöz nem meszsze, 
és annak filiája, 

G Y A N D A . Szabad puszta 
Abauj Vármegyében. 

G Y A N Ó . Elegyes falu Vas 
Vármegyében , földes Ura 
Móritz, és más Urak, lako
sai katolikusok, fekszik Sz. 
Léránthoz nem meszsze. Vas
várhoz mint egy mértföld
nyire , határja gazdag, tu
lajdonságai hasonlók Alsó 
Szilvágyhoz, első Osztály
béli. 

G v A N o v t A # Zsanovla. E-
legyes falu Vas Vármegyé
ben , földes Ura G. Nádas-
dy Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Felső Petrótz-
hoz nem meszsze, Sz. Got-
hárdhoz ̂  mértföldnyire/ha-
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tárja soványas, tulajdonságai 
hasonlítanak Boretsához , 
harmadik Osztálybéli. 

G Y A N T A . Tsinta. Magyar 
falu Bihar Vármegyében, föl
des Ura a1 Nagy Varadi Püs
pökség, lakosai reformátu
sok, fekszik a'Belényesi já
rásban , harárja közép ter
mékenységu, réttyei legelő
je jók. 

G Y A P A . Szabad puszta 
Tolna Vármegyében, földes 
Ura B. Rudnyánszky Uraság, 
határja jó termékenységu, és 
a' marháknak legeitetetések' 
re kiváltképen alkalmatos. 

G Y A P A L Ó T Z . Tót falu 
Zemplén Vármegyében, föl
des Urai több Uraságok , 
lakosai katolikusok, fek
szik Piszkarócz és Rafa-
jócz között, dombos határja 
három nyomásbéli, gabonát, 
árpát, zabot terem, erdője 
tölgyes, és bikkes, szőleje 
nints, piatzok Varannón. 

G Y A P J Ú . Tsefypü. Oláh 
falu Bihar Vármegyében, föl
des Ura Bőthy Uraság, lako
sai ó hitűek, fekszik a 9Be
lényesi járásban, Leshez fél 
mértföldnyire, erdők között, 
határja gazdag, tulajdonsá
gai jelesek, és külömbfélék, 
első Osztálybeli. 

G Y Á R A K . Nevezetes er
dős hely Bihar Vármegyében, 
Szalontához egy mértföld- j 

, GYAIL 

nyire, Gyepes vize keresz
tül foly rajta, mellyen az 
oláhok a' szálfákat, és tal
pakat Szegedre szokták le 
szállítani. 

G Y Á R A K . Tót falu Nyitra 
Vármegyében, földes Ura 
G . Koller Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Zsitva 
vize mellett, Érsek Újvár
hoz egy, és |. mértföldnyi
re, legelője eléjj, tfizre fá
ja van, fóldgyei, 's réttyei 
jók; de mivel szőlő hegye 
nintsen, a9 második Osztály
ba tétetett. 

G Y A R M A T , vagy Gyar
mat ka. Elegyes falu Temes 
Vármegyében , földes Ura 
G . Atthán Uraság. 

G Y A R M A T A . Oláh falu A-
rad Vármegyében, földes 
Ura B. Péterfy Uraság, lako
sai ó hitűek, fekszik Tsigér 
vize mellett, lapályos, és vi
zes helyen, Lanka neveze
tű nagy, és vadakkal gaz
dag erdőnek szélén, Szőlős, 
Csigeréi, és Moroda helysé
gekkel határos, föld gye ter
mékeny , fája elég van, és 
leg inkább ezzel keresked
nek lakosai, de rnivel néha 
a* víz elönti határját, máso
dik Osztálybéli. 

G Y A R M A T . Fekete Gyar
mat. Magyar falu Arad Vár
megyében , földes Ura a* Ki
rályi Kamara, lakosai refoiv 

mátu-
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tnátusok, fekszik fekete Kö
rös, vagy Keres mellett Bo-
rosjenöhöz két mérföldnyire, 
batárbéli földgye soványas, 
és Körös vize által lett ki
öntések miatt motsáros he
lyei vágynak , fája, makkja 
e lég , kézi munkával is ke
reshetnek lakosai, második 
Osztálybéli. 

G Y A R M A T . Lehota Gyar
mat. Elegyes tót falu Bars 
Vármegyében , földes Ura 
Majthényi Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Zskva 
vize. mellett, Verebélyhez 
egy mértföldnyire, szabad 
helység. Határja középszerű, 
tulajdonságai ollyanok, mint 
Setétkútnak, második Osz
tálybéli. 

G Y A R M A T . Sziget Gyar
mat. Tót falu Bars Vármé-

Íryében, föl4es Urai külömb-
éle Urak, lakosai katoliku

sok , fekszik az élőbbemtől 
nem meszsze, ez is szabad 
helység. Legelője saját szük
ségekre elég, földye termé
keny, fűzessei saját határ* 
jókban, gyümöltsös kertyei 
jók ; de mivel elegendő fá
ja nintsen, a' harmadik Osz
tályba tétetett. 

G Y A R M A T . Fü%es Gyar
mat. Magyar falu Békés Vár
megyében, földes Ura Gróf 
Haruker Uraság, lakosai re
formátusok, fekszik Szarvas-

GYAR. 7 1 

hoz báróm mértföldnyire, 
Bihar Vármegyének szélé
nél, hajdan mező Város va
la, és a' Nádasdiak bírták. 
Harmad része szántó föld
gyeinek meg' lehetősek, nád-
gya elég, füzessé tsekély, 
kerti, szőlei középszerűek, 
malma vízen, de ritkán hasz-
nálhattyák. Fogyatkozásai y 

hogy határját Körös, i s Be
rettyó vizek szokták el önte
ni, szénája sasos, töltéseket 
is kell tartaniok, legelöjök 
nem elég, és piatzozások tá
vol van, második Osztálybeli. 

G Y A R M A T . K6hid Gyar
mat;. Magyar falu Esztergom 
Vármegyéoen, földes Ura az 
Esztergomi Káptalan béli U-
raság, lakosai katolikusok, 
fekszik Esztergomtól , két 
óránnyira, Nána, Libád, és 
Keménd faluknak szomszéd-' 
ságjokban, hajdan eleget 
szenyvedett Rákótzi, és más 
hazai zendülések idejekkor. 
Határbéli földgye kies, és jó, 
legelője elég, fája mind a9 

i két féle, szőlei számosak, 
és jó neműek, eladásra mód-

fya 2! Dunán, és Esztergom-
an , fogyatkozása , hogy 

néha Garam vize réttyeit 
mossa3 mind az által, első 
Osztálybéli. 

G Y A R M A T . Elejgyes falu 
Győr Vármegyében, földes 
Ura a' Csornai Prépostság 

után, 
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után, a' Religyiói Kintstár, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Győrhöz négy, Téthez pedig 
£ órányira. Határja két nyo
másbéli , minden féle gabo
nát középszerűen terem, er
dője van, szóleje meglehe
tős , szénából szűkölködik, 
lovakat szépeket nevelnek, 
e' Helységnek nap keleti vé
gén a' hegy oldalban vagyon 
az Uraságnak, egy igen tér
séges , és úttzák formájára 
épült pintzéje. 

G Y A R M A T . Fu\ts Gyar-
mat. Magyar falu Hont Vár
megyében , ftldes Ura az 
Esztergemi Érsekség, lakosai 
katolikusok, többen refor
mátusok, fekszik Peretsén-
hez két mértföldnyire, Fegy-
vernekhez ^ órányira. Ha
tárja 3 nyomásra osztatott, 

• réttyeit némelly helyen a* 
víz elönti, dohányok melly 
porrá törettetik, az egész 
Országban nevezetes, lege
lője elég, fája mind a9 két 
féle, szőlő hegyei is közép
szerűek, piatzok fiáthon, pa
takja a' falun végig foly, el
ső Osztálybéli. 

G Y A R M A T . Kis Gyarmat. 
Elegyes magyar falu, Hont 
Vármegyében f földes Ura 
G. Pálfy Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Páldon 
felül |. órányira Garam felé, 
határja gazdag, javai kü

lömbfélék; malma Szikintze 
vizén, réttye, erdeje ele
gendő, piatza Esztergomban 
3 órányira, első Osztálybeli. 

G Y A R M A T . Kis Gyarmat. 
Magyar falu Esztergom Vár
megyében, földes Ura Gróf 
Sándor Uraság, a' kinek kő
fallal vétetett szép vadas ker-
tyével díszesíttetik, melly
ben elég számos külömbféle 
vadak találtatnak, lakosai 
katolikusok, fekszik Bajná-
hoz egy órányira, határja 
közép termékenységu , rét
tye , legelője j ő , második 
Osztálybéli. 

G Y A R M A T . Lapos Gyar
mat. Elegyes magyar, és tót 
falu Nyitra Vármegyében, 
birtokosai külömbféle Urak, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Nyitrához más fél mértföld
nyire , határja közép termé
kenységu , tulajdonságai ha* 
sonlítanak Nagy Laposhoz, 
második Osztálybeli. 

G Y A R M A T . Balassa Gyar
mat. Vár, és népes magyar, 
'& elegyes mező Város Nó
grád Vármegyében, földes 
Ural G. Balassa, és G. Zichy 
Uraságok , nevezetét vette p 

mert az előtt Nagy Gyar
matnak is hívattatott, az 
138 5dik esztendő tájban élt 
földes Urától, a' ki p> Vá-
rosrtöbb jószágai felett ked-
vellvéa, tulajdon nevéről 

kívánta 
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kívánta neveztetni. Lakosai 
katolikusok, fekszik Ipoly 
vize mellett, Szétsénhez két 
mértföldnyire. Nevezetesír 
tettete az említett Ura B Á 
L Á S , a'ki nagy vitézségéért 
nagy Balassának, a1 Váras 
pedig Nagy Balassa Gyar
matnak neveziere, lásd fe
lőle Bél Mátyást Tom. IV. 
P*g' 131* Nevezetes hely 
vala már L Á S Z L Ó Ki
rálynak idejekor 1 adódik 
esztendőben, ys erősségje 
öríző bástyája vala a1 több 
bánya Városoknak. Szeren
csétlen vala 15 5adik eszten
dőben, mert a* Vár az Oz
mánok által elfoglaltatott, 
a* Város pedig fel gyújtat
ván hamuja alá temettetett. 
Viszsza foglalván pedig idő-
vei azt, rendelés tétete fe- í 
lője i6o8dik esztendőben az 
Ország* gyűlésén, hogy is
mét meg erőssíttessék. Ismét 
fejet hajtott ostromlójának 
i6o9dik esztendőben, mert 
Betlen Gábornak meg hó
dolt. Nevezetesíttetett i6a6-
dik esztendőben, az Ozma^ 
nok , és a' Tsászár között 
szerzett béke kötés által; is
mét el foglalák az Ozmánok 
i64odik esztendőben 9 még 
pedig az egész Városnak 
nagy romlásával. Viszsza vé
thetvén pedig, ismét ilj 
r#udelés terítetett az Or«j 

GYAR. 7^ 

szágnakRendgyei által 1647-
dik esztendőben, annak meg 
erSssíttetése felöl, '$ ugya^ 
abban az esztendőben hat* 
hatosán oltalmazák vala ör-
zőf az Ozmánoknak súlyos 

, dühöskedéseik ellen. Ugyan 
is, észre vévén előre a' Ma
gyarok, hogy az Ozmánok 
egy gazdag menyaszszonyt 
fogpának Esztergomba által 
szállítani, lest vetvén elejék^ 
be, szerentsésen el fogak, 
véle volt nagy kintseivel r 

'$ őrzőivel egyetemben, mel
lyen az Ozmánok igen fef 
indulván, meg átalkodott dü
hösséggel ostromlottak e'Ví~" 
rat; de haszontalanul, mert 
azt, mind annak őrzői, mind 
pedig a9 lakosok, sőt még 
az Aszszonyok is vitéz, es» 
egész telhető erővel oltal
mazták. Bátorító segédei^ 
mekre valának az akkor os
tromlott Gyarmati Várbéli 
oltalmazó Magyaroknak a* 
szomszéd Palánkai lovagok 
is. Minekutánna pedig aa 
Ozmánoknak erejeket meg 
törték, 's reájok kirohan
tak a'Várból, és Őket GsS-
be ve vek ; ismét segédek 
mekre esett Forgách Ádám
nak válogatott seregével lett 
vélfétlen érkezése, mellyen 
még inkább meg bátordván 
a' Gyarmatiak, késő estig 
kergetik, és üldözik vala a* 

H *' 



74 ( j Y A I L 

ellenséget. Hajdani erőssége 
e 9 Várnak hanyatlott ugyan; 
de maga a* Város hova to
vább szépen gyarapodik, la
kosai rész szerént kulömbfé
le mester emberek, rész sze
rént pedig szóló, és föld mi-
velők. Nevezetesíti e9 Vá
rost az i s , hogy mostan a9 

közönséges Vármegye Gyű
lései itten tartatnak. Harár-

Í
*a néhol homokos, 's leg in-
tább rozsot terem, szőleje 

sok van , 's bora középsze
rű , malmai hasznosak. rét
tye , legelője elég, eladásra 
jó módgya, második Osz
tálybéli. 

G Y A R M A T . Magyar falu 
Somogy Vármegyében, föl
des Ura Hertz. EszteAázy 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik a' szigeti járásban, 
határja sovány, tulajdonsá
gai hasonlítanak Cserenfd-
ho[% harmadik Osztálybéli. 

G v A R M A T r Fejér Gyar
mat. Népes magyar mező 
Város Szatmár Vármegyé
ben , földes Urai G. Károlyi, 
és több Uraságok, lakosai 
katolikusok, é* reformátu
sok, fekszik Szatmárhoz £ 
mértföldnyire, Penyége, Czé-
génv, Matolcsnak is szom
szédságában. Határja két 
nyom ás béli, melly terem 
búzát, árpát, zabot, kuko-
ritzát, gyakran Tisza, Túr, 

' G Y A I L 

és Szamos\vize ha ki önt, 
egész határja a' vízben van, 
erdeje, és szőleje nints,pia
tza Szatmáron, és Tisza Új 
lakon. 

* G Y A R M A T . Szabad pusz
ta Komárom Vármegyében, 
földes Ura Gróf Sándor Ura
ság, fekszik Szomorhoz nem 
meszsze, és annak filiája. 

G Y A R M A T . Magyar falu 
Vas Vármegyében, birto
kosai a9 Czisztertzita Szerzet
béli Atyák, lakosai katoli
kusok , fekszik Szent Gort-
hárdhoz más fél mértföldnyi
re. Határja gazdag, vagyon
nyai jejesek, tulajdonságai 
ollyanok mint Badafalvának, 
első Osztálybéli. 

G Y É K É N Y . Tó Tsongrád 
Vármegyében , nevezetét 
vette a9 Gyékényi Uradalom
tól, a9 honnan ki foly, 9 s 
mint egy mértföldnyi széles
ségre terjed el. 

G Y É R E S . Tót falu Hont 
Vármegyében, földes Ura a* 
Bányász] Királyi Kamara, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Viszokának szomszédságán 
ban, mellynek filiája, Sel-
metzbányához egy órányira. 
Határja köves, néhol közép 
termékenységu, néhol so
ványas, réttye szoross, lako
sai fuvarral, és a9 bányák 
körül keresik élelmeket , 
fájok tűzre elég, eladásra is 



GYEK. 

jó alkalmatosság]ok van, má
sodik Osztálybeli. 

G Y É K É N Y E S . Elegyes tót 
falu Bars Vármegyében, föl
des Ura a9 Religyiói Krnts-
tár , lakosai katolikusok, 
fekszik Bacshoz nem mesz
sze, Lávához pedig mint egy 
kát mértföldnyire. Határja 
jó termékenységu, javat kü
lömbfélék, réttye, legelője, 
fája elég van, szoléi is van
n a k , első Osztálybéli. 

G Y É K É N Y E S . Majorság, 
Szála •Vármegyében. 

G Y É K É N Y I S . Magyar falu 
Somogy Vármegyében % föl
des Ura G . Szécsényi, G . Fe-
ftetich, és G . Zichy Urasá
gok , lakosai többnyire ka
tolikusok , de találtatnak e-
vangeükusok, és reformátu
sok is, fekszik Csokonyától 
a' mellyhez tartozik, nyári 
nap nyueot felé hat oránnyi-
ra, a* Dráva vizéhez közel. 
Határbéli földgye termé
keny , fája, réttye elég van, 
legelője középszerű. A' la
kosok kulömbféle aprólékos 
portékákkal, de leg inkább 
gabonával kereskednek Hor
vát Ország felé, a* Dörnyei 
révenn által; melly oda KÖ« 
zel vagyon, második Osztálybeli. 

G Y B L I T Ó . Szállás Vas Vár
megyében. 

GYEIT. YY 

G Y E N E S . Szőlő hegy Szá
la Vármegyében. 

G Y E N T A . Nagy szabad 
puszta Heves Várraegyében, 
határja gazdag, közepén egy 
tó van, melly a' marháknak 
alkalmatos itató helyet szol
gáltat. 

G Y E P E S . Folyó víz Bihar 
Vármegyében, ered Körörf 
vizéből, 's abba János Dali
nál ismét viszsza foly, Bé
kés Vármegyének szelénél* 

G Y E P E S . Magyar, és oláh 
Gyepes, Zsepis. Elegyes m«* 
gyar,és oláh faluk Bihar Vár
megyében , földes Ura a' 
Nagy Váradi Püspökség, la* 
kosai katolikusok, és ó hí* 
tuek, fekszenek a'Szaiontai 
járásban, Tenkének szom
szédságában , mellynek olátz 
Gyepes filiája,határjai közép* 
szerSek, kulömbféle vagyon-* 
nyai meglehetősek, ináso* 
dik Osztálybéliek. 

G Y E P E S . Magyar, és ,né-v 

met falu Veszprém Várme
gyében , földes Ura Kun, 
László Kir. Tanátsos Úr, é$ 
Veszprém Vármegyének el
ső Al Ispánya, és más Urak* 
(különös tisztelettel köszö
nöm az egész Haza előtt, 
említett Királyi Tanátsos és 
földes Urnák, munkám eránc 
való buzgó hazafiúi szíves
ségét, mert tekéntvén igye
kezetemnek k u l ö m b f é l e 

H v ' hasi-
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hasznait az egész Hazára néz
ve ; azt szívesen, és voltar 
képen elő mozdíttatta, min
den T. FŐ Bíró Uraknak hi
teles tudósításaik által,) la
kosai katolikusok, fekszik 
Devetserhez egy , Polány-
hoz, Rednekhez, és Ajká
hoz fél órányira, határja kö
zépszerű , vagyonnyai kü
lömbfélék , réttye, Jegelője 
j ó , erdeje nem sok, malma 
helyben, szőleje nints, má
sodik Osztálybeli. 

GYBPU . Magyar falu .Szá
la Vármegyében, földes U-
rai G . Eszterházy, és más U-
rak, 'lakosai katolikusok, 
fekszik Káptalanfától nem 
meszsze, határja néhol sová-
nyas, és homokos is, kö-
zépszárű vagyonnyaihoz ké
pest, a' második Osztályba 
tétettetett. 

GYEPÖ. Farkas Gyepű. 
Szabad puszta Veszprém Vár
megyében, földes Ura a* 
Veszprémi Püspökség. 

GYEKÉR. Gyikér, Kikér. 
Szabad puszta Heves Vár
megyében , fekszik Czibak-
házahoz nem meszsze, és an
nak filiája. 

GYÉR . Oláh, és rátz falu 
Torontai Vármegyében, föl-
ues Ura a* Királyi Kamara, 
lakosai ó hitűek, fekszik Do-
látzhoz, és Csákójához is 
fél mértföldnyire , határja a* 

Csakovaihoz hasonlító , de 
legelője , és erdeje jeles • 
marhájok sok van, piatzok 
Csakován, és Temesváron, 
első Osztálybéli. 

GYERBS. Gyiris, Fekete 
Gyeres. Elegyes oláh falu 
Bihar Vármegyében, földes 
Ura a' Nagy Varadi Püspök
ség / lakosai leg inkább ó 
hitfiek, fekszik a9 Belényesi 
járásban, Nagy Váradhoz 
nem meszsze , Belfenyérhex 
közel, határja gazdag, va
gyonnyai jelesek, eladásra 
10 módgyok, első Osztály
béli. 

GYBRK. Herkovt^e. Ele
gyes magyar, és tót falu, 
Hont Vármegyében, földei 
Ura az Esztergomi Káptalan
béli Uraság, lakosai katoli
kusok | fekszik Ipoly vizé
nek partyán, az Ország út
ban , Ság mező Városhoz |. 
mértföldnyire. Határbéli sző
lő hegyei jó borokat terem- x 
nem, réttyei hasznosak, le
gelőjük elég, fekvése kies , 
földgye termékeny, malma 
Ipoly vizén , fája szuken 
van, első Osztálybéli. 

| CYERMELY . Magyar fala 
Komárom Vármegyében t 

földes Ura G . Sándor Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Szomorhoz nem meszsze, Ta
tához mintegy | mértföld
nyire. Legelője | ét réttyei 
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saját sarukségjekre elegek, 
szőlei középszerűek, de mi
vel hegyek között van, al
kalmatlan piatzozása miatt, 
a' második Osztályba téte
tett. ' ' 

GYBRTA . Magyar filu Bé
kás Vármegyében v földes 
Ura B. Harukker Uraság. 

GYERTYÁNOS . Magyar fa* 
lu Szála Vármegyében, föl
des Ura Hertzeg Eszterházy 
Urasáé, lakosai katolikusok, 
fekszik AlsóLendvához nem 
meszsze , mellynek filiája* 
Határját néha Mura vize 
szokta elönteni, földgye más
ként elég termékeny, szőfö 
hegye helyben, és eladásra 
is jó módgya tfan más he
lyeken , második Osztály
béli/ X / 

1 GYERTYÁNOS . Német fa
lu Torontal Vármegyében, 
földes Ura a1 Királyi Kama
ra, lakosai katolikusok, fek
szik Kis Jécsánoz £ , Temes
várhoz egy, és Háczfeld-
hez egy mértföldnyire, ha
tárja jó tiszta búzát, és za
bot terem , kukoritzát, és 
árpát középszerűen, földgye 
majd homokos, majd agya
gos, erdeje nintsen, piatza 
Becsén , néha Temesváron , 
nádgya, és. szénája szűken 
van , második Osztály béli. 

GYERTYÁNOS. Elegyes ma
gyar falu Vas Vármegyében 

földes Ura a' Genevai közön
séges Társaság, lakosa^ ka
tolikusok, határja közép ter
mékenységu. 

GYJGYISBN VOJEN . Oláh 
falu Bihar Vármegyében,41 föl
des Ura a* Nagy Váradi Püs
pökség, lakosai leg inkább' 
ó hitűek, fekszsk Vaskohnak 
szomszédságában, mellynek 
filiája, határja középszerű', 
vagyonnyai meglehetősek, 
második Osztálybéli. 

GYÍKÉNYES. Gyékényes^ 
név alatt. 

GYIMŐT ; Magyar falu Vesz
prém Vármegyében, földes 
Ura, G. Eszterházy Uraság, 
Lampért Urak is búrnak, ben
ne, lakosai katolikusok , e-
vangyelikusok $ és reformá
tusok, fekszik Pápához nap 
nyúgotra egy órányira, Béb-
hez, fiődögéhez |. órányira, 
hátárja jól termő, szolejek^ 
erdejek, a' határban nintsen, 
fájok az Ugpdi Bakohyból, 
az Uraságnak engedelmével, 
földgyök rozsot, és króm? 
pélyt leginkább terem,- bú
zát tsak egyik dulö földgyök, 
egyebet középszerűen , le-
gelőjök szűk, malmok Ge~ 
rentsc vizén, mellynek ára
dása , valamint Séd yizéé is 
sok kárt okoz a' lakosoknak, 
piatzok Pápán közel, fuva
rozással is pénzt kereshet
nek, második Osztály béli. 

H 3 G Y -



79 GYÍ*. 

G Y K E S . Gurus nevezet 
alatt. 

GYMES KOSZTOLÁHY. A' 
K. betűben. 

GYIRMOT* Elegyes falu 
Győr Vármegyében, földes 
Ura a' Győri Káptalanbéli 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Rába vize mellett, 
Győrhöz egy mértföldnyire, 
határjának nagy része dom
bos, két nyojpásbéli föld
gye homokos, mindenféle 
gabonát középszerűen te
rem, réttyeit Marczal, és 
Rába vizek sokszor el öntik, 
erdője meg lehetős. 

GYIRÓT. Gcrisdorf. Hor
vát falu Sopron Vármegyé
ben , földes Ura Hertz- Esz
terházy Uraság, lakosai ka
tolikusok v feleszik Sopron
hoz két, és | mértföldnyire, 
határia néhol középszerű, 
néhol motsáros , bora so
vány , réttye, legelője jé , 
erdteje eléé, második Osz
tálybéli. 8 

GYIRÓT . Német falu Vesz-
pr$n Vármegyében, földes 
Ura G. Eszterházy Uraság > 
"kosai katolikusok, fekszik 
Varsánynak szomszédsága-
b * n , határjának nagyobb ré-
« e homokos, borai közép
szernek, réttyei kevesek, 
e *«e)e tsekély, legelője so-

v á n y , malma a* határban, 

£hriv . 

de ritkán forog, második 
Osztálybéli. 

G Y I V A . Gyéva. Afagyar 
falu Esztergom Vármegye' 
ben, földes Ura Majthényi 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Sárkányhoz közel, 
Köbölkúttól sem meszsze, 
legelője elég, fája épületre, 
piatzozása Esztergomban, 
fogyatkozásai, hogy föld-
gyeit a' hegyeken, és rét
tyeit is néha a* záporok jár
ják , mellyek miatt, máso
dik Osztálybéli. 

* G Y O L A . Bánátbéli falu, 
fekszik a9 Csanádi kerület
ben. , 

GYOMA . Magyar falu Bé
kés Vármegyében, földei 
Ura B . Harukker, ésG.Te* 
Ieky Uraságok, lakosai leg
inkább reformátusok, fek
szik Körös vize mellett, En
dréddel által ellenben, Szar
vashoz egy jó mértföldnyi
re, legelője száraz időben 
minden marháinak elég, 
szántó földgyei termékenyek, 
réttyei többnyire jók, szőle-
jt számossak, valami kevés 
nádgya is van, vízi maim* 
nintsen, és fája sints, pia
tzozása meszsze, mind azon 
által határjának termékeny 
voltához képest, első Osz
tálybeli. 

GYÓN . Magyar falu Pese 
Vármegyében, földes lírai

kor 
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külömbféle Urak, lakosai e-
vangelikusojt, és refprmátu* 
$ok , fekszik Dabashoz , és 
Sárihoz nem meszsze 9 Pest
hez négy mértföldnyire, a* 
Ketskeméti járáhan, határ-
béli földgye alkalmatos, és 
elég termékeny, határ ja tá
gas , és sok helyen jól ter
m o , legelője szükség felett 
való, fája szuken, második 
Osztálybéli. 

GYÓN . Szabad puszta Fe
jér Vármegyében , földes 
Ura G . Zichy Uraság, ha
tárja jó termékenysége, és 
a' marháknak tenyeszteté-
sekre kiváltképen alkalma
tos. 

GYÓRÓ. Magyar falu So
pron Vármegyeben , földes 
Urai több Urak, lakosai ka
tolikusok, és Evangyeliku-
sok , fekszik Szemeréhez 
nem meszsze, és annak fi
liája, Sopronhoz 5Í mért
földnyire , síkos határja két 
nyomásbéli, melly l>úzát, 
rozsot, árpát, zabot, ésku-
koritzát terem, szőleje nints, 
réttye elég, marhákat, és 
juhokat számosan nevel
nek, mivel legelőjők bőven 
van. 

GYŐRÖK* Falu Bihar Vár
megyében. 

GYOROK. Mez5 Város A-
rad Vármegyében , földes 
Ura Edelszpacher Uraság, a9 

ki e' helységtől neveztetik , 
lakosai katolikusok, fekszik 
Glogovátzhoz két mértföld
nyire , és az Uraságnak szép 
kastéllyával díszesittetik. Ja
vai kiváltképen a1 szőlő he
gyekben áll, mert jó féle 
Aus[f>ruch boráról híres, és 
más fekete színű erős veress 
bora is terem, külömbféle va-
gyonnyait helybén el adhat-
ty%, határjának egy része 
homokos, és "fája sintsen , 
mindazáltal első Osztály béli. 

GYOROK . Szabad puszta 
Bihar Vármegyében. 

GYORS . Szabad puszta So
mogy Vármegyében, fekszik 
Kadarkútnak szomszédságá
ban , mellynek filiája, föl
des Ura Somsics Uraság. 

GYŐ. Al Gyo. Magyar 
falu Csongrád Vármegyeben, 
földes Ura G. ErdŐdy Ura
ság , lakosai katolikusok» 
fekszik a' Tisza partyán, Sze
gedhez e g y , Vásárhelyhez 
pedig a mértföldnyire, fóld
gye ugyan fekete, de a* vi
zek áradásával nagy része 
el öntetik, és igy gabonát 
bőven nem teremhet, mivel 
határja máskép is szfik, fü
zessé kevés, hallal, náddal, 
gyékénnyel bővelkedik, rév-
je is van, határján két ha
las fokok, ugy mint Gyevi 
fok, és Porgány fok vágy
nak. 

H 4 G Y Ő . 
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G Y S . Fel Gyo. Szabad 

Eúszta Csongrád Vármegyé-
en , földes Ura Kárász U-

raság, katolikus lakosai do
hány kertészek, fekszik a9 

Tisza mentében, Horgasnak 
filiája, határjában Lada T6 
nevű nádas tó vagyon, föld-
gye jobbára fekete. 

GYÖD . Magyar fala Bara
nya Vármegyében , földes 
Ura Czinderi Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik a1 

Pétsi járásban, határja jó 
termékenységu'. 

GYÖGY. Gyügy. nevezet 
alatt. 

GYÖLIKTZ . Elegyes német 
falu Vas Vármegyében, föl
des Ura G. Nádasdy Urasáé, 
lakosai katolikusok, fekszik 
hegyek között, határja kö
zép termékenységu. 

GYÖMÖITSEN . Magyar fa
lu Baranya Vármegyében, 
földes Ura Petrovszky Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik a9 hegyközi járásban, 
határja jó termékenységu, 
vagyonnyai jelesek, első 
Osztálybéli. * 

GYÖM Ond. Magyar falu 
Gyór Vármegyében, földes 
Ura G. Eszterházy, G. Zsi-

frai ̂  és több Urak, lakosai 
atolikusok, és evangyelf-

kusok, zsidók is lakják, fek
szik Feloéczi, és Téthi hely
ségeknek szomszédságok

ban , Győrhöz , és Pápához 
három mértföldnyire, dom
boshatárja két nyomásbéli, 
földgye agyagos, és köve-
tses , mindenféle gabonát . 
középszerűen terem, erdője 
vagyon, szőleje nints. 

GYÖMÖRŐ, Magyar falu 
Szála Vármegyében, földes 
Urai Sándorfi, Gyomoréi, 
és más Urak, lakosai kato
likusok, fekszik Somogy
hoz | mértföldnyire. Hatar
ja középszerű termékenysé
gu, réttye, legelője jó. 

GYÖMRŐ. Magyar falu Pest 
yármegyében , földes Ura 
Almásv, G. Teleky, Örmé
nyi , és több Uraságok, la
kosai katolikusok, többen re
formátusok, fekszik Üllőhoz 
nem meszsze , Maglódhoz 
fér mértföldnyire, határja kö
zépszerű, szőleje is olly for
ma, nádassá, és legelője e-
lég van, P/sten hasznos pia
tzozása, de mivel szántó föld-
gyeinek némely része homo
kos, a' második Osztályba 
tétetett. 

Gvőn. Nagy Gyon. Sza-. 
bad paszta Veszprém Várme
gyében, Csúrnak filiája. 

GYÖNGY. Gyüngyes. Oláh 
falu Szatmár Vármegyében, 
földes Ura G% Károlvi Ura
ság, lakosai ó hitűek, fek-
szik Kraszna vizéhez közel * 
Beitekhez pedig más fél mért-
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fóldnyire, határos Géressel, 
v és Ákossal, melly a5 Szilágy
ságban Erdélyben vagyon, 
határbéli szánté földgyf i há
rom nyomásbéliek, de so
ványak, azért tsekélyen ter
mik a' húzat, zabot, és ten
gerit, piatza Beiteken, és Ká
roly városában* második 
Osztálybéli. 

GYÖNGYÖS . Népes magyar 
mező Város Heves Várme
gyében, földes Urai Hertz. 
Grazsalkovich , B. Orczy, 
Almásy, B. Haller Sámuel
nek maradékai, és B. Hu-
nyady Uraságok, lakosai 
többnyíre katolikusok, és re
formátusok is, fekszik Gyön
gyös Püspökihez nem mesz-. 
sze , Egerhez pedig öt, Hat
vanhoz két mértföldnyire. 
Nevezetének eredetét né-
mellyek szerént a' keresztül 
folyó pataknak, tiszta hab
zásitól vette, mások szerént 
pedig az erdejében teremni 
szokott sok gyöngyöktol, 
mellyekbŐl lép készíttetik. 
Eredete Jgen regi, és a* Ma-

fyaroknak leg régibb ideje 
örril határoztatik, némel-

lyeknek véllekedések sze
rént, de bizonyosan nem ál
lítható. Hogy az Ozmánok
nak birtokokban vala, bizo-
nyíttyák azok az íratok, mel
lyek által itten a' Szerzete
sek meg erőssítettek, sok 

viszontagságokat szenyve-
dett a' Hazának nyomorúsá
gos változásaikor, a' mint 
Istvánfi%é$ más történetírók 
felőle emlékeznek. Épület-
tyei között leg nevezetesebb, 
a9 Szent Bertalan tiszteletére 
épültt, 9s két tornyokkal é-
kesíttetett Város nagy Szent
egyháza, melly az egész Vá
rost ékesíti, belső tágas bol-
tozattya, a a oszlopokon áll, 
és sok oltárokkal, Vjeles 
festésekkel ékesítétett. Nem 
meszsze vala ehez a* Jezsui
ta Szerzetebéli Atyáknak é-
pulettyek, és híres oskolájok, 
melly Lijppai Érsek által ál
líttatott fel, most Almásy 
Uraságnak birtoka. Második 
Templomja, melly az előb
binél sokkal régibb, a' Vá
rosnak nap kelet felől való 
szélénél van, melly S^ent 
Erzsébetnek a* B. Szűz Má
riához tett köszöntésének em
lékezetére szenteltetett, mel
lette van a' S\ent Ferent^ 
Szerzetebéli Atyáknak épü
lete , melly az egész Ország
ban leg számosabb * Kla
strom az említett Szerzetes 
;Atyáknak Klastroraaik kö-

jjzött. Felállítóji Sátoriak va^ 
Iának 's az után KORVINUS 
M Á T Y Á S , A L B E R T , és m4s; 
Királyok, sőt még a* Törö
kök által is meg erossíttettek. 
Harmadik az Ispotálybéli 

Tem-
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Templom. Negyedig pedig 
a* tót útszában lévő, melly 
Szent Urbánnak emlékeze
tére szenteltetett, ezteta'Jé-
szuiták bírták, és díszesen 
meg is újjították: kár, hogy 
mostan nagyobb gond nin
tsen reá, mert az esső által 
származott nedvesség, ártani 
kezd belső bóltozattyának. 
Más épületei között neveze
tesebbek az említett birto
kos Uraságoknak házaik. Je
les a' Város háza is, közön
ségesen pedig a' szebb épü
letei e' Városnak a' Csapó, 
és Sólymos útszákban vágy
nak. Nevczetesíti e* helyet 
továbbá a* S[tnt Ftrtnt\ 
Szerzetebéli Atyáknak belső, 
és a9 Városnak gyarapodá
sában lévő Oskolája,, mel
lyek között a' deák oskolá
ban számos ifjak kezdenek 
sokasodni, minthogy e' hely 
mind óltsó, mind a' tanuló 
ifjaknak kiváltképen alkal
matos, öregbíti ezt,*külömb-
féle munkáji, 's hoszszas ta
nításai által az egész Hazá
ban esméretes , S[uhdnyi 
Fcrent[ helybéli Dircctor 
Űrnak példás szorgalmatos-
kodása.Itten született a9 töb
bek között Fekés hd[y 
György Út is, a* ki magát 
a* marháknak orvoslását tar-
gyaző munkái által, jelesen 
esméretesítette. Lakosai rész 

GYÖM, 

szerént kézi mesterségek ál- . 
tal, rész szerént pedig föld 
mivelésből élnek, borai jók, 
és kfcépszerSek, 's 1 bőven 
teremnek. Nevezetes e' Vá
ros felől az, hogy némel-
lyek véllekedések szerénr 
Magyar Országnak a' kellő 
közepén állíttatik fekvése, 
melly kiváltképen kies, és 
levegője is egésséges. Meg 
jegyezhető az is, hogy itten 
a'lakosok, sok szamarakat, 
's öszvéreket tartanak a' ta
karmánynak meg kémeilé
se végett, 's nem kevés ha
szonnal. Határbéli földgye 
középszerfi, folyó vizén mai- . 
ma, helyben piatzozása, és 
Országos vásárjai is jók, le
gelője szuk, réttyei jók ; de 
mivel fája, 's legelője ke
vés , a' második Osztályba 
tétetett. 

GVÖNGVÖS. Szabad paszta 
Somogy Vármegyében, fek
szik Német Ládhoz nem 
meszsze, 's ennek filiája. 

GYÖNGYÖS PÜSPÖKI. A* P . 

betűben. 
GYÖNGYÖS PATA. A* P . 

betűben. 
GYÖNGYÖS MELYEK. Ma

gyar falu Somogy Várme
gyében, földes Ura Czindery 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Német Ládhoz nem 
meszsze, mellynek filiája , 
határja középszerű, szőlő Lé

gy* 
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gye meg lehetős, eladásra 
alkalmatos módgya; de föld
gye homokos láván, máso
dik Osztálybáli, 

GYÖNK . Elegyes magyar, 
és német falu Tolna Várme
gyében, földes Ura Kenesy* 
és más Uraságok, lakosai 
reformárasok, és evángyeli-
kusok, fekszik Baranya Vár
megyének szomszédságában, 
határja gazdag, vagyonnyai 
külömbfélék, és jelesek, el
ső Osztálybéli. 

GYŐR. DIÓS GYŐRI V Á R . 

Régi omladozott Vár Borsod 
Vármegyében, földes Ura a' 
Királyi Kamara, Nevezetes 
épület vala, míg egészszen 
el nem hagyattatott,' 's a' 
Magyar Királynéknak lakó 
helyek , kiváltképen Ildik 
LATOS Királynak idejekor, 
a' mint a9 Várnak észak fe
löl lévS ajtóin lévő íratok 
nyilváhítottáktf Ugyan is egy 
ajtó félnek felsS homlokán 
e' sorok valának emlékeze
tűi fel jegyeztetve. Maria 
Dei Gratia Hungária % et 
Bohemicz 9s Regina i$a6. 
Fényes,: és jeles épuletu Vár 
vala ez, négy szegeletre al
kotva, közepén pedig a' fó 
Tiszti szállás volt két eme
letre , melly a' tornyokkal 
egyesítve vala, még pedig 
olly formán, hogy mind az 
alsóbb épületek, n\iqd pe

dig a* tornyok korul lehe
tett vala járni, melly felöl-
ről tsudálkozásra méltó gyö
nyörű ellátást szolgáltatott. 
A ' Várnak észak felől való 
részén valának a 1 Királyné
nak szobái; dél felől való 
részén pedig a' Kápolna két 
emeletre, olly formán, hogy 
a' felöl áldozó Papot alól is 
lehete halgatni. Ez az olda
la van még néminemű ép
ségbea, a9 több oldalai pe
dig már le omladoztak. A' 
Vár alatt fply el egy patak, 
melly a1 hegyekből fakad, 
és kulömbféle faalatskákkal 
bővelkedik. Valóban fájlalni 
lehet e' szép, és elég erőss 
Várnak omladozását, annyi
val inkább, mivel itten szem
lélhető , melly jeles, és erőss 
alkotmánya épületeket tet
ték a' régi Magyarok. Ren
delések is tétettek e' Várnak 
meg újjitása felől az Ország-, 
nak Rendgyei által , ügy 
mint az i63gdik esztendő
ben hozott törvényeknek la
dik tzikkelyébfcn, az 1618-
dik esztendőbéli törvények 
között pedig, az $3diktzik-
kelyben. Mindazáltal tsak 
ugyan omladozó hanyatlásá
ban hagyattatott. Oltalmazó 
helye vala a* Keresztyének
nek az Ozmánok ellen, mi
dőn Eger Városa birtokok-* 
ban vala. Azután idővel kii-

lömb-
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lömbféíe Uraságoknak bir
tokokba jutott vala* 

GYŐR. DIÓS GYŐR. M * -
gyar mező Város Borsod 
Vármegyében, földes Ura a* 
Királyi Kamara, lakosai ka
tolikusok, reformátusok, és 
kevés evangyelikusok, leg
inkább magyarok , és kevés 
svábok, fekszik a' Várhoz 
közel, ys terjed a1 Diós Győri 
huta felöl fel felé. Hajdan 
nevezetes Város vala, és kő
fallal körfii vététtetve, melly
nek omlldékjai még az előtt 
szemléltethettek* Templom
ja is nagy, és méltóságos va
la; de az időnek viszontag-
sága ezt is meg emésztette. 
Volt itt első Remete Sz. Pál 
Szerzetének hajdan neveze
tes Klastromja, mellyet Bor
sodi István Magyar Ország
nak Nádor Ispánya 1 3 0 4 ^ 
fundált , annakutánna ER
ZSÉBET Királyné , LAJOS , 
ZSIGMOND , 's MÁTYÁS , na
gyon meg gyarapították jó
szágokkal, az oltári Szen
tségnek tiszteletére. Építte
tett ugyan azon Szerzetnek, 
Győr felett való erdőknek 
allyán, ^orsód Palatimis más 
Klastromot is, a' S[. Lelet
nek tiszteletére, 9s jószágok
kal meg is ergssítette 1313. 
esztendőben. Mostani épü
letei többnyire alatsonyak, 
mellyek között nevezete-. 

I íebb a9 Királyi Pre/eStisnak* 
és más tiszteknek lakó há
zaik, Fördő is van itten, de 
vize melegíttetik. Vidékje 
gyönyörű , és termékeny, 
Misköltzi piatzozása közel, 
a 9 hol minden terméseit hasz
nosan el adhattya, legelője 
elég, és j ó , fája tűzre, év 
épületre , kereskedésre jó 
mődgya, szőlő hegyei tága* 
sak, és jó borokat teremnek, 
malma helyben, szántó föld-
gyei két nyomásra varinak 
lel osztva, mellynek némely 
része meg kivánnya a ' tra« 
gyáztatást, más részen pedig 
midőn nagy záporok vannak, 
a9 víz által kárt szenyvednek 
lakosai, első Osztálybéli. -

GYŐR. Borsos GySr. Mai 
gyar falu Veszprém Várme
gyében , földes Ura G . Eszi 
terházy Uraság, lakosai ka
tolikusok , és reformátusok, 
fekszik Pápához ^ mértföld* 
nyire, Dákának szomszéd
ságában , határja jó termé-* 
kenységu, vagyonnyai kü-̂  
lömbfélék, fájok az Uraság-
nak engedelmével, a' Ba
konyi erdőből , második 
Osztálybéli. 

GYŐR. Felső Gyor. Ma
gyar falu Borsod Vármegyé
ben , földes Ura a9 Királyt 
Kamara , lakosai katoliku
sok, fekszik Győr mellett r 

hajdan a9 Várhoz tartozott; 
de 
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de az után a' Ládi szerzete
seknek birtokokba jutott. 
Szöiö hegye jó pémfi boro
kat terem, piatzozása közel 
Miskoltzon, dézmát nem ad
nak. Fogyatkozása, hogy 
szántó földgye nintsen elég, 
legelője, *s fája is kevés ,' 
melly miatt a' harmadik Osz
tályba tétetett. 

GYŐR. Kis Győr. Magyar 
falu Borsod Vármegyében, 
földes Ura a' Királyi Kama
ra , lakosai reformátusok, 
fekszik Darótzhoz mát fél 
mértföldnyire , határja ter
mékeny, bora jó, réttye, fá
ja , legelője elég, piatzozása 
Miskoltzon hzsznos, első 
Osztálybeli.^ 

GYOR VARMEGYE. Comi-
tatus Jawrinitnsis, Raabtr 
Gcspanschaft% Rábs[kaS[to-
litie. Nevezetét vette e' Vár
megyének fő Városától , 
hajdan Gewtc Vármegyének 
írattatott, mellyet némelly 
deák írók is követtek. Gew-
rinensis Comitatus, vei Epi-
scopatus Gewtinerús. Tör
tént vala pedig ez, mivel az 
Ő betűt, a' Magyarok haj
dan w betűvel írták vala. 
Vidékje e* Vármegyének 
négy szegeletu forma; de 
valamivel hoszszabbkább, 's 

. egész kerülete mint egy hú
szon öt mértfőidet tesz. 
Szomszédságában fekszik ] 

egy felől Komárom Várme
gye, más felöl Posony, és 
Mosón Vármegyék, nap nyu
got felől Sopron Vármegye, 
dél felől pedig Bakony er
deje, és Veszprém Várme
gyével határoztatjk. Vidék
je kiváltképen termékeny, 
's mind búzát, mind gabo
nát, mind zabot, mind pe
dig bort eleget hoz. fekvése 
is kies , főképen ha Szent 
Márton hegyéről szemlélte
tik, egész gyönyörűséggel 
legeli az emberi érzékeny
séget. Bort termő begyet 
között nevezetesebbek a' 
Csanaki, Kis, és Nagy Ba
ráti, Ny üli, Etsiy Ravasq* 
di, és a' S[ent Márton be* 
gyen termő borok, az után 
a* Bchjnándi, Tapi, Nyal-
kal\ Csanaki, MéhfoL A* 
Fői, és Kis Petsenyi hegyek 
pedig szuken teremnek u-
gyan; de borai kiváUképeH 
egésségesek. A' Győri ba* 
rok is egésségesek, de há* 
rom, vagy négy esztendő 
múlva meg gyengülnek. 

Hegyei Sz. Márton hegye, 
és a' Sokosói hegy. TSzi 
fája a9 Vármegyének népe* 
voltához kéjest kevés, er
dői a' Bakony tövében* So+ 
koron, Tét, Tiny6, Csík-
vánd, és Malomsok korul; 
a' honnan szokták Győrbe 
is szállítani a9 tfizi fát. 
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Folyó vizei között leg ne
vezetesebb, iszőr DUNA vi
ze , melly Posony Városánál 
két felé szakadván, keske
nyebb ága a' Mosón Vár
megyei mezőségen foly, 
mellyet meg haladván Győr 
Vármegyébe szakad a1 Hé-
dervári mezőn, és innen Győr 
alá foly , 's minekutánna 
Rabtza, és Rába vizeit öb
lébe fogadta, Gönyűnél is
mét öszvc foly, a1 Posonyi 
vidékjénél el szakadott ágá
val. Középszert, és nedves 
esztendőkben hajókázható,. 
ha ellenben szárazságok van
nak, néhol által lehet öblét 

Í 'ázolni, vize külömbféle ha-
akkal, és vizával is bővelke

dik. 
Ildik Folyó vize Rába, 

melly a* régiektől Arrabó 
vizének hívattatott. Bé foly 
e* Vármegyébe Sopron Vár
megyéből , Malomsok falu
nál , keskeny, de mély y és 
zavaros vizével, *s Győr Vá
rosának erősségére van; vi
ze nem olly jó, és nem is olly 
egésséges mint a' Duna vi
ze, sot néhol nádakkal is 
gazdag iszapos feneke. 
, IIIdik Folyó vize Rabtza, 
melly Sopron Vármegyéből 
foly, Bösdrkdnyt meg ha
ladván Győr Vármegyébe a9 

Kapi fftezőségen, 9s foly 
tiszta vizével Győr alá, ho-

Iptt aMakosok által tisztáta
lanná tétettetik, elfolyó víz 
felől fzokták a9 Győriek mon
dani: nA* ki egyszer Rab
tza vi[ébSl is[ik, a\ Gyor-
bői többé el nem mehet.« 

Több kissebb folyó vize, 
Csiles % és Pausa. Tava is 
van e 9 Vármegyének, melly 
Konyítanak neveztetik, a9 

mellette lévő helységtők 
Halászattya hasznos; deva* 
dászattya nent nevezetes. Or
vosi erejű kút fő is van ben
ne Téténnél, melly sokak
tól látogattatik. 

Mind ösz,ve 134. Lakó he
lyek vágynak benne; 9s a9 

Győri Püspöki, és Esztergo
mi Érseki Megyéhez tarto
zik. 

GYŐR. Nagy Gyor, Tau-
riniim, Raab , Rab. Győr 
Vármegyének fő Városa, sőt 
Magyar Országnak neveze-
teseob Városai közzé is mél
tán számláltathatok 

E R E D E T E 

E 9 régi Városnak homály
ban vagyon, bizonyos el
lenben felőle az, hogy a9 ré-

?i Városnak alapját, akár a 9 

annoniabéliek tették, akár 
a9 Rómaik, akár a'Frantziák 
újjították, más helyen vala 
régi fekvése. Cellarius sem 
tagadgya ezt: (In notitia 
Orbis amiqui Lib. II. Cap. S* 

pag. 
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roly idejében kezdődé Győr
ben a' Keresztyén Isteni tisz
telet , mellyet azért állít Bél 
Mátyás, mivel N A G Y K Á 
ROLY minden birodalma alá 
hajtőt helyeket, Keresztény 
Hiten lévő lakosokkal száf-
líta meg, és hogy Győr á-
zoknak számok közzul ki 
maradhatott volna, nem véli-* 
hető. Leg inkább gyarapo
dott, és nevekedett Győr 
Városának híre, alakosok
kal egyetemben, az ide va
ló Püspöki széknek fel állít-
tatásával» mint hogy az idő- ' 
ben a' lelki Tankok igen fS -
tiszteletben tartattak* 

H i S T O R I Á J A . 

Emelkedett szerentséjfc 
Győr Városának A B A , éa 
PÉTER Királyok alart, mu 
dón e' két Királyok között 
esett hartznak viselésére a f 

Város új erőségekkel gazda* 
gíttatott, melly erősítés idő* 
vei', a' Városnak előmene
telére , 's hasznára vala. A* 
egész hadnak történetét le 
írta Bonfin. Bonfin. Dec. II. 
lihr. 11. pag. 190.4.9. Thu-
rót\i. M. Turoczi Chron. 
Hung. Par. II. Cap. XXXV-
pag. 44. Ki szállítá elSször 
népét HENRIK , »ÁBA ellen 
MXLIIben. ThuTÓty szerént. 
a* viadalnak helye közel vc-
la GyOrhöa 9 Mcnyfo falu 

mel-

583/) de hol? és mefly 
fekvése vala? nem lehet vi
lágosan az írásoknak fogyat
kozások miatt meg határoz
ni. Ezt erőssíti Bomhardi is 
Győr Városa felől. ( Hung*-
rix modernas p. 71. 

A' régi Városnak fekve-
séról külömbféle módon vél-
lekednek az írók, némellyek 
Antoninusnak utazása sze
rént, két Arahona Városát 
költenek. CtÜarius ismét kü-
lomböző véllekedéssel van. 
JLa[iusy Cluyerius, ésSchön-
hbtrí ismét az Antoninus 
utazásához képest vélleked-
nek ; de nem egyezőleg. 
Homályos az ez időbéli kör-
nyúl állása hajdani Győr Va
rasának, melly leg először' 
Nagy Károlynak hadakozá
sa, 's győzedelme által kez-
de híresedni, a' mint Bon-

Jin elevenen le festette. Bi
zonyosabb k e z d hajdani 
Győr Városának állapottya 
lenni, a' Magyaroknak har
madik ki jövetelek ólta, és 
kivált a' SZENT ISTVÁN ide
jétől kezdvén, melly hely, 
hogy ar ekkori időben már 
népes, és nevezetes vala, 
tsa& az is meg bizonyíttya, 
hogy S^tnt István Király 
Pöspökséget, és Papságot ké
szítő oskolát állíttáta fel it
ten. Bél Mdiyárnak vélleke-
dése steréat még Nagy Ká-, 
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mellett, melyet Bonfin bő
ven , elevenen, és szorga
lommal le rajzolt vala* Győ
zedelmes lett volna ez üt
közetben A B * , ha kegyet
lensége miatt a1 Magyarok 
tSle rész szerénc el nem pár
toltak volna, rész szerént pa-
rantsolartyaival Tisztyei el
lenkezőleg nem tselekedtek 
volna. Szerentsés vala HEN
RIK háromszori Magyar Or
szágba lett be ütésével; de 
midőn negyedszer Péternek 
halálát akatá meg boszszúl-
ni, gyászos kotzkája jutott 
a1 szerentsétől, a' mint l u -
rótzi le írta, Par. II. Chron. 
Hung. C. XLIIL 49, Bonfin. 
Dec. II. lib. IL p. 700. 6. 
Mert le küldvén nagy szá
mú hadi seregét, és azok
nak a' hadhoz, meg kívánta
tó eleségeit Gebdrdt Püspök
nek vezérlése alatt, hírűi 
vitetek ANDRÁS Királynak, 
és Béla Vezérnek, a' kik 
HENRIK Katonáinak élemé-
nyéket, szénájokat, $s egye
beiket fel gyújtatván, a* la
kosokat marháikkal egye
temben el küldék arról a' vi
dékről, mellyen a' Tsászár 
népe vala. Le érkezvén a* 
T s á s z á r sem embereinek 
nem talála szükséges éle-
ményt, sem marháinak ta
karmányt , sőt még az előre 
le küldött hajóinak holléte 

felől sem tudott vala semmit. 
Meg érkezvén azonközben 
Gebhdrd Püspök Győr Vára 
alá, levelet külde a* Tsászár-
nak, mellyben tudakozódék, 
hogy > és miként várja Tsá-
szán személlyét ? de levél vi
vője is el fogattatván, Miklós 
Püspök magyarázta meg a* 
nála lévő Tsászárnak szól-
lott levelét, mellyrea' mieink 
HENRIKNEK képében azt vá-
laszolák, hogy a* nagy szük
ségtől szorongattatván a' né
met Tábor ő is minél elébb 
sietne ki felé Magyar Ország
ból , mellyet Gtbhdrdt Püs-

Eok meg értvén, kézzel láb
al ki felé sietteté az Or

szágból katonáit. E' vala 
Győr Városánál eleinte a9 

leg első hadi fortélyoknak 
remeke. Nevezetes vala e9 

Városra nézve Dt[iderius 
Püspök által szereztetett bé-
keség is SALAMOH Király, 
Gei[a, és Lds[ló között, 
mellynek, hogy tökélletes, 
és jó vége légyen Ország 
gyCléset hirdettetett Sz. Fá
bián, és Sebestyén napjára 
Győr Városába. Lásd Thuro-
tzitPart. U. Chron. C . XLVII< 
p. 5 J . 1 6 . 

Szomorú vala ellenben, 
midőn fíenrik, Fridrik Au
sztriai Vezérje által akkor tá-
madá meg a' Magyarokat, 
midőn Hazánkat egy felől 

meg 
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m e S fizettetvén a* Sajónál 
IV . BELA , három esztendeig 
prédélák a9 Tatárok, el é-
getvén mindeneket z1 hova 
tsak hé férkezhettek. Lát
ván 9 hogy a* Magyarok sza-
ladásban volnának, sok ka
tonákat gyűjte öszve Htnriky 

hogy' valamint 2? Tatárok 
egy felöl, úgy a* németek 
is más felől dúlnák, és pusz
títanák az Országot. Nem e-
légedvén meg tett kárté-
konyságjokkaT, Győr Váro
sára rohantak, ás az erőssé
get el foglalák. Ezen a' Ma
gyarok elkeseredvén, a* kör 
zelebb lévő helyekről öszve 

fyíllekezének, 's fegyveres 
ezzel ménének a' Város

b a , és minden németeket 
meg égettek az erősségben, j 
látván Vezérjek, hogy a' 
Tatárok egyébaránt is Kevés I 
napok múlva, fel dúlnák, 
's égetnék a* Várost. Hogy 
tehát illy veszedelmes ínsé
gében idegeneknek préda-

Jókra ne jussanak, magok 
:ártékonykodtak, !s midőn 

a' Tatárok Szent Márton he
gyét el nem foglalhatták, 
's Győrt akarják vala fel dúl
ni , üressen, és el pusztítva 
találák azt. Bél Mátyásnak 
véllekedése szerént ez idő 
pontban vesztekel Győr Vá
rosának hajdani szabadságait 
illető levelei. Azután pedig 

í a' Bolgárok kezdettek ke
gyetlenkedni Hazánkban , 

I kiket SZENT ISTVÁN Király 
járma alá hajtván, magát Bof-

I gárok Királlyánakneveztete. 
Megjegyzésre méltó továbbá 
Győrről, hogy a* Rabtza vi
zénél Ottokár Tseh Ország
ból , Ausztriából, és Bran-
deburgiábol egybe gynjtött 
seregeivel, néhai IV. B É L Á 
NAK győzője ys Magyar Or
szágnak 'meg esküdt* ellen
sége , magyarosan meg ve
rettetett, és akkor Győr Vá
rosa épségben marada. Ne-, 
vezetés Győr Városának ré? 
gi szabadságára nézve, ötö
dik I S T V Á N Király által 
MCCLXXIdik esztendőben, 
és harmadik ANDRÁS Király 
által MCCXCVben lett régi 
szabadságainak meg újjítta-
tása, noha azokkal sanyarú 
időkben élhettek. Nem kü-
lömben LAJOS Királynak, 
e* Város erántvaló különöi 
kegyelmessége, m e 11 y e t 
Győr Városával MCCCLXI-
ben közlött vala, és a*Győ
ri Káptalanbéli Uraság által 
is MCCCLXXXÍVdik esz
tendőben meg esmértetett; 
annakutánna ZSIGMOND Ki
rálynak idejekor, valamint 
más Városok, úgy^ez is elég 
bajokkal küszködék, halála 
után pedig az említett' Ki
rálynak, mi történt vele A L -

I OERX 
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BÉRT V5je alatt, halgatnak 
felöle az'írók. Midőn pedig 

' Julián Kardinálisnak köz
ben járására ULÁSZLÓ , és ER
ZSÉBET között a' békességnek 
meg szerzése munkába vé-
íettett, Győrbe méne Budá
ról ULÁSZLÓ ERZSÉBETHEZ, 

holott a9 meg egyezésnek 
pontyaival egymáshoz köze
lebb jutván, nagy ajándé
koknak váltogatásaival vé-

Sezék a9 tanátskozást, és a' 
éke szerzést: de ERZSÉBET 

kevés napok múlva meg ha-
Jálozék. Azt írják a'külföldi 
írók, hogy Erzsébetnek hir
telen halálát, Ulászlónak 
mestersége siettette. De Bon-
fin ULÁSZLÓT e* vád alól e-
gészen fel szabadíttya. Da
rab ideig változtatás nélkril 
maradott Győr Városa Vá
rával egyetemben, egész az 
U L Á S Z L Ó idejétől fogva, 
mind az ideig, míg az Ő Fia 
LAJOS uralkodnék. A' Mo-
hátsi siralmas veszedelem 
után pedig, hogy FERDI
NÁND, TÁNOS vetekedő társát 
minél könnyebben meg aláz
hassa , letévén esküvését 
Köptsénnél a' magyarok sza
badságainak fel tartására 
nézve, Buda felé vevé úttyát, 
a* felső Királyi Várasokat pe
dig Óvárt, Győrt, Komáro
mot, Tatát, Esztergomot, 
minden vér ontás nélkül a1 

Vár Őrzőinek hajlandóságai 
által, igen könnyű móddal, 
sőt mintegy vadászati uta
zással el föglalá. Meg felem-
ledvén pedig SZOLIMÁN Tö
rök Tsászárnak ZÁPOLYA ál
tal fel zendített seregétöt 
MDXXIXdik esztendőben,7 

a' németeknek gyalázatos 
félelmek miatt a' mint Ist-
vánfi emlékezetben hagyta 
(Lib- X . pag. 158. i a . ) el
pusztíttatott, az Ozmánoktól 
pedig sérelem nélkül ha-
gyattaték. Igen szomorú e-
sete vala ez Győr Városának, 
melly azonban idővel jobbra 
fordúla, mert látván FERDI
NÁND a' le romladozott Vár
nak alkalmatos fekvését, és 
az erősségre nézve helyes 
voltát, újjabb erőssitéssel, 
's élettel kezdé azt meg a-
jándékoztii, Salm Miklós e' 
Vár akkori igazgatójára bíz
ván a' Várnak meg erőssít-
tetését, ki után Lamberg 
léve Győr Várának FŐ Ka
pitánnyá, ez után Königs-
berg Honorius következek , 
ennek halála után pedig 
Taiffel Erasmus, a* ki Pa
lástnál eV vesztvén a* hadat 
maga el fogattatott, és a 9 

gyözedelemnek jeléül SZOLI
MÁN eleibe vitettetvén, bőr 
zsákba varródott, és vízbe 
merítettek el, Győr Várát pa
dig vitéz őrzőitől meg fosz

totta. 
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torta. Nevezetes vala Timon 
szavai szerént MDLIIdik ^sz-
tendőben Győr alatt az, hogy 
FERDINÁNDNAK Cseh, Mor
va , és Ausztriából öszve sze
dett katonái Mauritiusnak 
verzérlése alatt Magyar Or
szágba kuldettetvén , a' he
lyett, hogy az ellenséget, 
mellyét Ackomtt, keményen 
ostromlott vala, Eger Vára 
alól el űzték volna, félénk, 
és tunya restségek közöt^től-
tötték az aranynál drágább 
időt, melly ártalmas, és gya
lázatos tselekedet miatt e' 
képen panaszolkodott a' töb
bek között a' ma nevezetes 
Braschitis ez időbéli költő. 
„ An talts homines everttnt 
Turcicd Regna. 

Barbarico qui ipsi sunt 
mag is hoste mali. 

TaiíFel szenrentsétlensége 
után Rubcrus János jutott 
Győr Vánának igazgatásához 
FERDINÁND által, az után 
pedig Echius Gróf tétette-
tett , ki magát a* Hazában 
méltóképen Kedveltette va
la , igasságos tettei által. 
MAXIMILIÁN Tsászár is olly 
nagy számú sereggel telepe
dett meg Sziget Várának os~ 
tromoltatásakor Győr alatt, 
mellyel az ellenséget kön
nyen , és^bátran meg támad
hatta , sőt ki is küszöbölhet
ték volna; mert a; ezer lo

vas, és So ezer gyalog fér
fiak valának Győr alatt pa-
rantsolattyára készen—. 

Szomorú esete vala ez 
időben Győr Városának is , 
a v mint Istvánfi írja, mert 
történetből S[tnt Mihály 
napjakor viradóra egy ve
szedelmes tűz támadván, sze
les időnek alkalmatosságá
val , nem tsak a' gyengék, 
vagy betegesek halának 
meg, hanem még azokköz-
zül is sokan oda lettek, a9 

kik jószágaiknak, kiszaba
dításokra sietvén, a' sebess 
tűznek lángjától meg éget
tettek; noha a' kereskedők 
önként is 'sokat el ajándéko-
zának , úgy véllekedvén, 
hogy inkább azoknak jussék 
kik azoknak hasznokat ve
hetik , mint sem a' tuz áltat 
meg emésztessék. Rettentő 
vala ez alkalmatossággal, 
hogy a' Városnak új kapuja 
alatt volt 18 nagy ágyúk is 
el süledezvén iszonyító fé
lelmet, és károkat okoztak, 
sőt a9 puskaporos ház|t is 
nagy faradsággal oltalmaz* 
hatták meg. Nevezetes vala 
továbbá az égésnek alkal
matosságával , hogy a* né- > 
metek a tuz közt futkosván, 
's az olasz katonák történet
ből előttök meg fordulván, 
minthogy felölök olly vél-
lekedésben valának, mint ha 

I % a* 
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a' tűz 8 általok támadott 
volna, nem tartózkodtakő-
ket meg ölni 9 ámbár annak 
után na ártatlanoknak talál
tattak; történt e* szomorú 
eset GySrben MDLXVIben. 

Meg lévén Gyor Városa 
felépíttetésének alapja vetve, 
minden újjabb Ország gyfi* 
léseiben , más más kérlelő 
törvények hozattattakeránta. 
Decr. Anni MDLXVI. Art. 
XIV. Anno MDLXVII. Art. 
XVII. Anno MDLXIX. Art. 
XIX. Anno MDCLXXIV. 
Art. V. Anno MDCLXXV. 
Art. IX. Mellyet Maks[imi-
lián serényen tellyesíte,, sőt 
tulajdon költségbéli segédei 
mével is elómozdíta. Bizony
sága az újj kapu felett lévő 
kőrakásba beiktatott homlok 
irat, e' sorok szerént: 

M A X I M I L . ELECT. R O M . 

IMP. GBRM. HUNG. BOH. 

R E X ARCHI D Ü X . AUSTRI. 

D Ü X BÜRG. ANNO CHRJSTI 

MDLXVII. f 

M*£ halálozván pedig Mak-
s\imilián% Ruáolf válalá ma
gára e' gondot, mellyet tel-
lyesített is , mert helyben 
hagyá Hazánknak rendelé
seit, 9s a* Törökök ellen ol
talmazó katonákat is tende-
l e , az Országnak védelme
z é s é t El foglalván azon
ban a' Török FÓ Vezér Z/ -

nán, Veszprémet, 's Palo
tának is hirtelen történtt fel
adattatását igen fájlallya 
vala; hogy pedig a* Tsászár 
a' Törökökön boszszút áll-

flfatna, meg parantsolá Pál
fy Miklós, Zrínyi, és Har
dek Fő Vezéreknek , hogy 
hirtelen seregeket gyüjtené-
nek, és az ellenséget siető-
leg támadnák meg. Tábort 
állítanak annakokáért az esz
tendőnek végén Ocfobetben 
Komáromnál, melly alkal
matossággal tartatott hadi ta-
nátsban, Hardech tisztelte
tett meg az első Fő Vezér-
seggel. El indúlának harma
dik Novemberben Székes Fe
jérvár felé, hol az ellenséget 
széjjel verek, és meg alá-
zák. Hardek Győrbe lett 
viszsza menetele után na
gyon is hízelkedett magának, 
mint ha a' győzedelem né-
kie tulajdona lett volna. 
Hardek tanácsával élt vala 
M Á T Y Á S Esztergáin Várá
nál is; de felette nagy ká
runkra , 's az Esztergomiak
nak is veszedelmekre. Mert 
meg jelenék Zinán Ázsiából, 
egybe gyűjtött temérdek sok 
népével , még pedig azok
nak el rendelésében példás 
serénységgel, hogy Eszter
gom Várának szabadító se
gedelmére lehetne: azonban 
a' mieink fel oldák az ostro

mot, 
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m o t , 's magokat a' Komá
romi táborba viszsza vonák. 
Élt ez alkalmatossággal Zi-
ndn, a* ki történetből tö
kéllé magát el Győr Váro
sának ostromlására. Ismét 
előre hízelkedék magának 
Hardek a' Törökökön való 
győzedelemmel; de gőgös 
reménységének tellyésedése 
buborék módgyára enyészet 
el előle; noha a' Varnak 
számos'őrző katonái, és Tisz-
tyei, olly erőben valának, 
hogy ha Hardek ditsőségre 
vágyódó szivét, hasonló me
részséggel, ys okossággal, és 
állandó férfiúi erővel egy-
gyesítette volna , nem olly 
súlyos lett volna a* Törökö
kön, való győzedelem, ám
bár 100 ezer embere vala 
Tata körül, a' kikhez Győr 
alá 24 ezer Tatárok érkezé
nek. Meg szállá tehát Győrt 
Zindn Júliusban, 's a* duna 
partyának jobb felől való ré
széről táborát egész Rába vi
zéig a* hold negyedének for
májához hasonlító t rendbe 
meg telepíté, sántzokat is 
készíttettetettt a' mieinknek 
kirohanásaik ellen, és ma
gát szekerekkel. és e^yéb 
hadi eszközökkel lehetőké
i n meg efőssíti vala. Mint 
egy három nap telek el ké
születeivel f míg a' Városnak 
déltől való oldalát ágyúztad 

ni kezdette. Szüntelen tü-
zéltete azután Zindn, ho^y 
a' mieinket félelémbe ment
hesse. Szerentsés elő mene
tellel* is folyt vala dolgok a* 
Törököknek, sőt már Tatár 
katonái a9 dunán kezdenek 
által úszkálni, míg őszve se
reglett tsuportyaikat, a' ma
gyar, és szafcsz embereivel 
Pálfy el nem széllesztetre, kik 
közzul ekkor a* foglyoknak 
meg vallások szerént, há
rom ezerén estek volt el Pál-* 
finak Vitézzei által. Illy bá
tor vakmerőséggel viselvén 
magokat a' Tatárok, köze
lebb veszi magát Zinán ü 
Városhoz, úgy hogy a* mi 
Várat őrző embereinket a' 
Jantsarok már puskák által 
lövöldözhették. Ez után min
den erejeket arra fordítot
ták, hogy a* Vár falát által 
fúrván , meg ronthassák vé
delmezőinket. Míg e' mun-
kájoknak 's tzéllyoknak meg 
akadályoztatásában fáradoz
nának őrző katonáink, a' Tö
rökök a' ki vájott erősség
nek üregjét puska porral töl
ték meg, 's rettenetes dur
ranással sütik vala el ; de ha
szontalan, mert a' puska por
nak ereje gyengébb lévén, 
mint sem az erősséget ketté 
hasíthatta volna. Más fortély 
által törekedett azután Zi-
ndhf mert gátot vettetett, 

I 3 még 
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még pedig tsudálkozásra 
méltó serénységgel Rába vi
cén , hogy ez által szabados 
utat kereshetne seregének a' 
Városhoz, melly munkájok-
ban ámbár serényen lövöldö-
zéneka9 mieink is, mindazál
tal példás vitézségeket az 
Ozmánok meg bizonyítot
ták, mert a9 golyóbisok özö
nével keveset gondoltak, és 
a9 tüzet vitézül ki állották. 
Sikeretlennek tapasztalván 
végre e 9 munkát, hajókból 
készíttete hidat Zinán, még 
pedig ezt is olly serénység
gel, hogy a' mieink észre 
sem vehették. Meg ijedvén 
ezen Hardek, el tsüggede re
ménységében a' Városnak 
meg tarthatása felöl. Meg ke
vesed vén e9 szerént a' szün
telen való ostromlások miatt 
a' Magyar Nemes ifjúság, 
új parantsolatot, és kérést 
küldözének a9 Vármegyékre, 
Pálfy, és Zrínyi Vezérek, 
hogy V Várnak meg szaba
dítására a' leg lehetőbb siet
séggel repülnének, melly re 
minden késedelem nélkül 
40 ezer lovas, és gyalogok 
gyűjtetlek öszve. Elérkez
vén e' seregetske, azonnal 
meg támadá vélek Pálfy a9 

Törökséget, midőn t. 1. a' 
Tatárok Rába folyó vize kö
zött prédára el szélledének. 
Hardek pedig más felől tá-1 

madá meg az Ozmánokat 
válogatott néppel, a' mint 
IstvanfindlMúizttA; meg ve
rek , 's el is szélleszték ek
kor seregeink a' Törököket, 
melly történet mind a' Bu-* 
dai Fő Fassát, mind pedig 
Zindn fiát, a' Beglerbeget 
félelemmel lepte meg. Fel 
gerjedvén a9 következendő 
veszedelemtől a* Vezér fegy
ver fogásra lázzasztá a' Törö
köket , 's azután vala még a* 
sokkal dühösebb verekedés, 
mellyben Pálfy magát igen 
példásan ki mutatta. Fptás--
nak eredtek a' Budai Passa, 
és a9 Beglerbeg, meg félem-
ledett az egész Török tábor, 
és már riémellyek szegede-
geték vala a9 sátor fákat, 's 
meg is gy Szettettek volna, 
ha a9 hajós, és segítő sere
gek ki rendeltt idojökre megv 
érkeztek volna. A 9 többek 
között Pálfy is sebbe esett a9 

hartzban , melly reggel a9 

napnak fel jövetelétől fogva 
egész délig tartott. A 9 Törö
kök közzul el estek Bél Má-r 

tyds szerént majd három 
ezerén, a9 mieink közzfil pe
dig mint egy négy százan. 
Neki keseredvén Zinan Pas
sa, el tökéllette, hogy se
regeinket a9 Szigetben meg 
támadgya, melly tzéllyának 
végben vitelére számtalan 
ökröket gyűjtöttek vala ösz

ve 
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re a9 Budai hídnak fel ro-
nattatására. Észre vévék u-
gyan e 9 fortélyt a* mieink, 
mind a' kémek által, mind 
pedig az ökrök hajtásának 
nagy lármájából , mellyet 
hogy Zindn el végezhessen, 
és a' mieinktől el rejthesse, 
minden felől világokat gyúj
tatott , és ájtatos buzgóságot 
rendelt a9 dolognak szeren
csés véghez jríhetéséért. Ám
bár tehát e 9 tzéllyát a* Tö
rököknek a' mi Tisztyeink j 
tudták, mindazonáltal bíz
ván a9 Morva, és Sziléziai 
segedelmekhez, a9 í j ezer 
hajdúkat haza eresztették, 
és í^y a* Török fel állítván 
a' hidat, ágyú golyóbisok
kal lövöldözgettette a1 Ma
gyarokat, a Jantsárok pe
dig szántzainkat el foelalák, 
's a9 bent találtt ágyukat a9 

Tsászári nép ellen sütöget
ték , és Agy nagy vérontást 
okozának seregeinkben. Ke
mény ütközet vala a9 Tsá
szári nép, és a9 Török hada 
között, mellyben számos, is 
nevezetes Vitézek estekel; e-
gész nap tartott vala a' ve
rekedés , és á9 Törökök még 
sem szűntek meg a9 hídnak 
öszve kaptsolásától, Taná-
tsot tartatván a9 hídnak fel 
állíttatása után M Í T Y Á S FŐ 
Hertzeg azt végezek el, hogy 
a9 Várnak oltalmazása Har-

dekre bízattassék. Fel oldat-* 
tátott a9 sábori sereg, 9s Óvár 
felé indúla, a9 Várba pedig 
be eresztettek hat ezer ne
met , gyalogok, és nevezc* 
tes tisztek, mint hogy Har
dek a9 Magyarokat nem szen
vedhette, tsak mint egy 160 
embereket hagya bent a9 

Várban, a9 kiknek Izdentzi 
Tános parantsolt vala, melly 
el költöztetés, ha gyaláza
tos rendetlenséggel esett is , 
a9 mint Istvánfiie írta , leg 
alább a9 Magyarokat a9 Vár
nak fel adattatásától ártatla-
níttya. Sokkal inkább sze-
rentséltetvén ez által Zindn 9 

mint sem maga reményiette 
volna, minden lehetősége
ket el követett, hogy a9 Vá-
rat a9 benne lévőkkel kemé
nyen ostromolhassa, 9s mi
nél elébb Zászlója alá kerít-' 
hesse. Minthogy a9 Rába, és 
Rabt^a között levő külső Vá
rosnál elő nem mehetett, is
mét az őrálló erősségeket 
fúrattattya vala, még pedig 
olly vitézi serénységgel , 
hogy őket ismét észre nem 
vehették, 's már nappal kén-
nyek szerént folytathatták 
vala munkájukat. Által vere
kedvén pedig a9 vizén, már 
a9 mieinkre kezdenek rohan
ni , mellyen Hardek gyer
meki módon el tsűggedvén, 
nem kevés kárt okozott, 

í 4 mett 
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merf az oltalmazó férfiak el 
szántr vitézséggel állottak el
lent a* Törökök dühösségeik-
nek, úgy hogy, ha Hardek 
hasonló szívvel hírt volna, 
az alatta volt katonáknak vi
téz magok, védelmezéseik-
t e z képest, vagy meg veret
tetett vó'na áltatok az ellen
ség, vagy pedig a* Varrlak 
fel adattatását az ellenségnek 
kárával még tovább tartóz
tathatták volna; de Hardek 
m i n d e n reménységét el
vesztvén , nem tsak maga, 
rettege alatsony félelme mi
att; hanem más alatta való
kat is el félemlített. Ámbár 
MÁTYÁS F5 Hertzegtól jó 
reménységgel tápláltatort, 9s 
el menetelekor, mind Ke
resztényi , mind a* Király
hoz , és mind a' Hazához le 
lett hitére emlékeztettetett, 
mind az által, mind ezekkel 
Hardek nem gondolt, sőt a' 
bizonyos segélló seregnek 
el érkezésével sem éleszte-
tődvén félelme, vagy a* Vá
ros fel adattatásánalc kíván
sága gyötörvén , el küldé 
Periint Zinán Török FŐ Ve
zérhez a' Várnak fel adatta
tása végett, a* ki egy Beg-
lerbegett a* maga személlyé
ben , és a* Budai követeket 
a' Városba bé küldé; rövid 
idő alatt meg egygyezének 
a' Városnak fel adattatása 

eránt; ki kérvén a9 Tsászári 
seregnek részére, hogy az 
őriző katonaság mindenestől, 
lovaival) fegyvereivel, bú
toraival, betegjeivel szaba
don el költözhessek; a' mi 
leg undokabb tselekedete 
vala Hardeknek ez, hogy a' 
Várnak fel adattatásakor 
még azt kívánta a9 Begler-
bégnek figyelmetlenül, hogy 
a9 Várat minél tovább íehet 
szerentsés nyugodalomban 
bírhassák. Utálatossá, sót el 
tűrhetetlenné teszi Hardeket 
az emlékezetre nézve e 9 tse
lekedete is, hogy a9 tzifrább 
ünnepi ruhájába öltözék a9 

Várnak fel adattatása alkal
matoságával, lásd felőle !> / -
vdnfit Lib. XXIX. pag. 6f 5« 
31. és Otrtiliust Part. I.p. 
166. a* kik ez esetet egé
szen le írták. Meg nyervén 
a9 Várost Zinán az ő szertar
tásaikhoz képest tett Isteni 
tisztelettyek után ao foglyo
kat , az egész Ozmán sereg
nek lattára > magához híva
tott , és meleg vízben lábai-
bat tulajdon kezeivel meg 
mosván, ditsérte, hogy a9 

Török vallásért rabság) okat 
békével el szenyvedték , 9s 
kéri valá őket, hogy ebben 
az után is híven meg ma
radnának, 9s meg is ajándé-
kozá okét minnyájokat tiz 
tíz arannyal. Szomorú vala 

ellen-
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ellenben a' Tsászáriakra néz-
v e , a* kik vagy az erőtlenség, 
v a g y más baj, vagy beteg-
ségjek miatt, az el költö
zésben hátra maradtak, mert 
a ' Törökök tett fogadásokat 
m e g törvén, minekelőtte a' 
hajókra léphettek volna, 
mindeneket el ragadván tör 
l ö k , a* leg méltatlanabb ke
gyetlenséggel ölék meg. II-
lyen istentelen vala a' Török 
többnyire minden tett foga
dásának meg tartásában ! 

Nehéz volna le írni, melly 
keserves szívbéli fajdalom
mal szenyvedte a9 Tsászir 
Győr Városának el vesztését. 
Félelembe, *s ínségbe vala 
ekkor az egész Magyar Or
szág, reszkettek a* Pozso
nyiak^ Bétsiek,a' Törökök
nek vadságoktól, >s kegyet
lenségektől ; méltán undo
rodott Cseh, *s Morva Or
szág is, mert a' hol az Oz
mánok győzedelmeskedtek, 
nem tsak fel forgattak 9s ron
tottak mindeneket; hanem 
a' halálos veszélyt is magok
kal hordozták! Érzette ezt 
az időben a* Győri Püspök, 
és Papság is , amannak Rá
koson Soprony Vármegyé
ben engedtetett lakó hely, 
míg Győr Városát ismét visz
sza vehetnék az MDXCVII-
dik esztendőbéli törvények
nek 3 9dik tzikkelye szerént 

Ezek pedig Sopronba téte
tének által, meg hányattat
ván jószágaiknak, és jöve
delmeiknek birtokokban. 
Nem soká maradott a* Káp
talan Sopron Városában, 
mert MDXCVIIIdik eszten
dőben, ismét a' Tsászárnak 
birtoka alá esvén Győr Va
rosa, kéjre az Ország Ó Fel
ségétől , hogy a* Káptalant 
régi birtokos helyébe , jus
sainak meg erődítésével 
viszsza tenni kegyelmesen 
parantsolná. Viszsza térvén 
a' Káptalan MDCdik eszten
dőben , maga a' Püspök is 
régi helyét el foglalá. 

Maks\imilidnra jutván a* 
birodalom, Mátyásnak halá
la után , sietóleg el tökéllet-
te Győr Városának ostro-
moltatását I59yben. Egybe 
gyűjtvén annak okárt e* vé
gett a' Fő Tiszteket, taná-
tsot tárta, a' Várnak ostoiy 
lása, és a' hadnak folytatá
sa felől. Melly alkalmatos
sággal némellyek Budát, 
mások Eger Városát taná-
tsolák az ostrommal való kö
rül vételre. Valának ollya-
nok is >, a' kik Pápát akarák 
előbb a* Töröknek hatalmok 
alól ki fejteni, hogy így el 

'zárván afc ellenséget, Győrt, 
és Fejérvárt könnyebben le
hetne az Ozmánoktól ki 
pusztítani, Aldobrand Zsig

mond 
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mond pedig, és Bérnstain 
János vitéz férfiak Győr Vá
rának ostromoltatását java-
solák, mert az által mind 
Aosztria , mind a' több Né
met Birodalmak felszabadít-
tatnának a' Törököktől való 
félelem alól. így is leve a' 
dolog, mert fel bontván a' 
Tábort Ovár alól, nagy see 
rénységgel Gyór Városának 
ostromlásához kezdenek. 
Eggenberg Rubert, ésBern-
stain János, válogatott se
reggel küldettetvén GyőrVá-
rosának ostromi bé zárattatá-
pára, a' kik helyeket gyor
san el foglalván, dél felöl 
való részét az erősségnek vi
tézi serénységgel törettetek, 
még pedig megszűnés nél
kül, mind éjjel, mind nap
pal, qgy hogy már a* Vár
nak hasadozott omladozását 
is észre vévék. Az ellenség 
is hasonló serénységgel tö
rekedett a' Várnak meg ol-
talmazhatásán, és a* Fejér
vári kaput magassan fel tölt
vén, nagyobb ágyúknak fel 
helyheztetésére alkalmaztat
ták, a9 honnan a9 mieink 
nem kevés kárral lövöldöz
telek. Stíllyos vala MAKSZI-
MILIÁNNAK kiváltképen, 
hogy a9 Zrínyi serege Késő
re érkezett, midőn már a9 ké
mek azt a9 hírt adák, hogy az 
Ozmánok részéről Satergin 

Meehmtt Boszniából, és Pan
noniának széleiről, nagy szá
mú sereggel érkeznék Győr 
V á r o s á n a k 'segedelmére. 
Hogy pedig e 9 roszsz riírt a9 

Várat őrző Ozmánok, meg 
ne sejthessék, nagyobb tűz
zel, és igyekezettel kezdek a9 

Várat ostromolni a9 Tsászá-
riak. Azomban Ali Pássá sem 
mulatott el semmit a9 Vár
nak oltalmazásában, sőt olly 
fel fuvalkodott vakmerő me
részséggel valának, hogy a9 

kapukat sem zárak bé nap-

Íal , és juhaikat a9 Városnak 
özelebb lévő kövér bástyáin 

legeltették, gyakorta ki sza-

fuldván a9 mieink felé,. 9s 
atonáinkra,Őket felől hala

dó erő vei, 9s közzulök a9 mint 
lehetett ragadozának embe
reket is , hogy általok sere
geinknek tzéflyaikat ki ta
núihassák. Alig* mult el Ist
ván fi szerént tsak egy nap is, 
hogy a9 mieinkre ki ne rohan
tak volna, népünknek nem 
kevés ártalmával; lásd felől? 
Oerteliust, Lib. XXX. p .711. 
ia. Nehezen szenyvedhetővé 
tette az ostromlást más felől, 
az őszi essős időnek alkal
matlansága, mellyet a9 fer-
getes hideg is megkettőzte
tett. El romladozván az útak 
is, napról napra érezhetőbb 
szüksegje leve a' hadi tábor
nak, mellyet a9 sántzolók-

nak 
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tiak ragadozásra való szabad-
ságjok öregbített. El fogy
ván tehát a* seregnek elede
le , szükségben levén a' lo
vak is, mind abrak, mind 
széna nélkül, mellyet az Oz
mánok észre vettek, 's mint 
hogy ők ezekkel bővelked
tek , és a* Mtchmtt seregé
nek siető közelgetésér is meg 
tudták, dühösséggéváltozék 
volt előbbi vakmerő bátor-
ságjok, és semmit el nem 
mulatának, a' mivel sere-

x günket ronthatták,és emészt, 
kették; és így nem tsak kőz 
embereink; hanem nevezetes 
Tisztyeink is prédáivá lettek, 
az Ozmánok dühösségeik-
nék. Maga Bernstain is, az 
ostromló seregnek kórmá-
nyozója, midőn áz ellenség
nek fekvését, és oltalmazó 
ágyúinak mivoltát ki kém
lelni akará, lovára késedel
mesen felülni akarván, re
ménytelenül öszve szaggat
tatott, valamint az öregebb 
Kins^ki is, eggy véliettenfil 
sátorába ki lövött ágyú go
lyóbis által öszve törettetett, 
llly terhes, és snllyos viszon
tagságok között lévén M A K -
XIMILIÁN tudtára a d á k 
kémjei, hogy a' Mecbmed 
hadi népe, már a9 Mohátsi 
mezőt meg haladá, és sietve 
törekedik* Győr Városának 
védelmezésére, tanátsaival 

élvén annakokáért meg hitt 
Tisztyeinek, hogy a' szüksé
gen kivül két féle ellenség
gel ne légyen dolga, seregér 
á' Dunán Komárom szigeté
be által költöztette, még pe
dig olly szörnyű sietséggel, 
hogy sok hadi eszközök, ele
ség , melly harmad nap alatt 
gyüjtete öszve, ezeken ki
vül hajók, egyebek, az 
ellenségnek prédául hagyat
talak. Fel bontakozván a'-
mieink, nem tsekély féle
lem, és rendetlenség között 
futamodának el Győr alól , 
holmieiket fel gyújtogatván. 
Hasznokra tudták e' meg sza-
ladást az Ozmánok fordíta
ni , mert az elhagyott Tábor 
helyen kivül, egyéb el ma
radott jószágokat is elfogla-
lának, 's mind a* hadi esz
közöket, mind a1 számos fog
lyokat nagy győzedelmi 
pompával vivék magokhpz 
által a' Városba; a' meg tö
redezett Várnak falait pedig 
bé foldozgatták 9 ostromi ű-
tainkat semmivé tévén. Na
gyon el bízá ekkor magát 
Ali Bassa e* győzedelme ál
tal, mert Török betűkkel 
metzeté fel, hogy GyőrVá-

' rosát a' Keresztyének soha 
I többé, hatalmok alá nem ve
hetik. Sőt á* Tsászári tzimert 
is, a' harmintzhadi Táblával 
fel íiiggesztetvén egy vas ka

kast 
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kast is emeltete fel, e* felél 
írással: „ Akkor veszik a* 
Keresztények Gyor Várát 
vis[s[ay mikor e\ a9 Vas 
Kakas meg szóltál. u Ez 
a' magát el hitt Ali Bassa szü
letésére nézve Olasz vala , 
hazája S[urrentin, és a* Ge-. 
nuaiaknál Chióban katonás
kodott akkor, midőn Szoli
mán Sziget Várát meg vé
vén, Pialis nevű Vezérje ál
tal Chio szigetét tsalárdsá-

fával meg hodolá. Rabság-
a esvén ekkor az említett 

Olasz Tiszt törökké lett, *s 
annyira vivé dolgát az Oz
mánok között, hogy az idő
ben a* leg nevezetesebb Ve
zérek közzé számláltattatok. 
Azért bizák reá a* Törökök 
Győr Városának ostromát is. 
Annyira félelembe ejté e' 
reménytelen szomorú ostro-
mi ki menetel R U D O L F O T , 
és egész német Országot, 
hogy az Ozmánoknak to
vább való bé rontatásoktól 
napról napra félve irtóztak. 
És így minden gondgyát 
Győr Várának viszsza véte
lére függesztette, mégpedig 
olly eltöltélléssel, hogy akár 
hadi fortély, akár erő, és 
akár melly lehető mód által 
történnyék,mindazáltal a'Vár 
minél elébb ki vétettessék 
az Ozmánoknak hatalmok
ból, melly győzedelemnek 

1 végbe vitelére Svart[enburg% 

és Pálfy rendeltetének Fő 
VezérŐl. A 1 kiket is Ő Fel
sége magához hívatván , e-
leikbe terjesztette szívbéli 
szorongattatásait, bennek 
helyheztetett bizodalmát 
nagy hadi böksességeiket 9 

$s vitézi erejeket, az Isten
hez, és az Országhoz való 
példás buzgóságjokat is , é* 
Hardeknek istentelen álnok
ságát; és hogy reménylené 
az Egek9 segedelme után a9 

Várnak viszsza vétettetését % 

hogy ha elszántt akarattal, 
és meg eggyező szívvel ma
gokra váfalnák annak meg 
vételét. Szíves buzgósággal, 
és serénységgel fel válalák 
az említett jó Vitézek a* Fel
séges Királyi parantsolatot, 
sőt még életeket is el szán
ták annak tellyesíthetéséért. 

Minek utánna a1 Tsászár-
tól téli szállásokra jutának, 
nagy titokban tartván tzél-
lyokat, és a' Tsászári paran
tsolatot, szorgalmatosan gya
koroltatták vala katonáikat 
a* fegyverkezésben, *s ki 
tanúiván azonban, Győr Vá
rának mind erejét, mind ál-
lapottyát, mind az óráitok
nak minémöségeit a* Keresz
tények , és parasztok által; 
mihelyt Martius hónapja a' 
havakat el oszlatta, mind a* 
lovas, mind a9 gyalogok köz-
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zfil ki válogatták a* tetszöb-
beket. Svart[enburg alatt, a' 
külömbféle nejpzetbéliek va-
lának,. Fdlfymellett pedig 
a* Magyarok, és az ezeknél 
kevesebb számmal lévő né
metek. Tsekély, és kevés 
vala az egész hadi erő a' 
nagy tzélhoz képest; de vi
tézi bátorságú, és jól had
hoz készült. El indítván te
hát a* hadi seregét Április-
ban ., szerentsére Felnémeti 
Máté akada elejékbe, a' ki 
által Svatt^enbifg ki tanul
ván, hogy a* Törökök ostro-
moltatásokról nem is ál
modnának , és a' Várnak ka
puit sem zárogaítyák illen
dőképen, Fetménetit a* vélek 
való menetelre bíztattya. 
Azután pedig ki osztogattya 
vala Tisztyeinek első rende
léseit. 

El érkezvén Menfö vidék-

{*éhez estvére az egész éjj, a* 
tatonák' el fáradt,testeiknek 

erőssítésekre engedtetett ; 
tsendességben töltvén azt. 
Midőn pedig a> nap már vi
lágosodnék, a' Németi vbl-

fybe ereszkedtek é j j e l i 
elyekről , mint egy kis 

mértföldnyire, melly napot 
ottlétellel töltötték. Midőn 
pedig Istvánfi szerént Győr
től már tsak két mértföld
nyire volnának egybe gyűjt
vén $ mind a* lovas, ound 

Eediff a* gyalog Tiszteket, 
inek kinek tudtára adaték, 

melly helyet foglalná el , 's 
melly rendel folytassa dolgát, 
ki rohannyon bé a1 Város
ba, ki foglalná el a' piatzot, 
kik vernek széjjel az ellen
séget, hogy öszve ne tsopor-
tosodhassanak; szóval kinek 
kinek egy jeles rajzolás ál
tal is világosíttatván tisztbéli 
kötelességjét elejékbe adák 
a' FS Tisztek. Ezeknek sze* 
rentsés el rendelése után éj
fél előtt egy órával a' Várost 
meg láták, épen arra a' hely
re érkezvén szerentsésen, a1 

hol az előtt Tábori helye va
la a' Tsászári seregnek. Azt 
beszéllik némellyek, hogy 
egy Sas késéré vala népün
ket, mellyet a' katonák jóra 
magyaráztak, tsak azt nem 
kedvellették, hogy a* hold 
világ igen is tiszta, és vi
lágos „lévén érkezéseket az 
ellenségnek valami képen el 
ne árúllya. Ez is homályba 
borulván áz Egek tetszéséré 
a1 mieink is szüntelen köze
lítenek, még pedig a' nél
kül, hogy áz Ozmánok őket 
észre vehették volna. Élvén 
mindyáján az égi jó téte-
ménynyel, 'stsendesen ejt
vén lépéseiket, hogy a* ki 
rendeltt helyre szerentsésen 
eljuthatnának, fiabakurt már 
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a9 kapu alá érkezett, mellyet 
bé zárva talála. 

AzyOn közben lest gyaní
tanak az Ozmán őrállók a9 

testeknek mozgásaiból , és 
nagy fel szóval kiáltozának, 
hogy onnan minél elébb 
el széllednének, ha életeket 
kedvellik, mellyre a' mieink 
közzul, némellyek felelének, 
hogy ott semmi leselkedő 
kémek sem volnának; hanem 
az eleséggel meg rakott 
számos seregek, a' kik há
tulról a' Magyarok seregé
ből ostromoltatnának, és-ha 
bé nem ereszteténdenek a' 
Várba, halálos veszélyeket 
várhattyák. Midőn ezek fel 
szóval történnének, Baba-
kurt ki rendelt helyét el fog
lalván , Lamorch is sietség-

fel folytatá eleibe ki szabott 
ötelességjét, és az egész 

hadi tselekedet reménység 
felett való szerentsével tör
téne. Mért a' hadi bé rontó 
eszközöket a' kapu alá hely-
heztetvén» annak egyik fele 
a' piatzra 300 lépésnyire re-

Eiile, a' másik pedig dara-
okra-szaggattatott , melly 

nagy rémítő dördülésre az 
alvó ellenség fel lázzadván, 
ki felső, ki alsó ruhájába, 
ki félig mezítelen, majd a' 
piatzra, majd pedig a9 Vár
nak őrízőjáhez egybe tsopor-
tosodván, sietőleg kapdosá-

nak a9 fegyverekhez, más 
r é s z r ő l hasonlóképen a9 

mieink is parantsolattyok 
szerént a9 bé rontott kapun 
vitézi bátorsággal rohaná-
nak bé. Babakurt Obern-
brukkal Svartzenburgnak 
követőivel, a9 Frantzokkal, 
és a9 sántz ásókkal a9 piatzor 
el foglalák, a9 Magyarok is 
örsy Péternek vezérlése alatt 
rohannak vala bé a9 Város
ba, holott balra, és jobbra 
a9 leg keményebb erőssége
ket el fogylak, a9Tsászár9 

és a9 Tót Bálint nevet viselS 
seregekkel* Négy felé kez
dődvén a9 viadal, bé kSl-
deték Lopes Mihály is más 
seregekkel, ezeknek egyik 
része, míg az egész hadi 
nép bétolodnék, Svartzen-
burg Vezérnek intézete sze
rént viadalt kezd, másik az 
ellenséggel küszködik, har
madik segedelemre siet, má
sok pedig az alkalmatosabb 
helyeket foglalták el. Maga 
pedig Svart^enburg Tököfyt 
Sebestyénnel 9ski válogatott 
katonáikkal a9 kapunak ból-
tozattya alatt szemlélték a9 

dolognak kimenetelét, hogy 
a9 hátra nyomított, vagy meg 
gyengített félnek, segedel
mére lehessenek. A9 Kaput 
őrzé vala még Pálfy a9 maga 
Magyar, és Német seregei
vel, midőn mind a9 két resz

tül 
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r31 számosan el esvén, bi
zonytalan volt a' hartznak ki 
menetele, noha három óráig 
tartó'verekedés alatt, néha 
mint egy győztek vala a' 
mieink. De Ali Bassa har-
mintz ki válogatott Embe
reivel egyik kezében a' Zász
lót tartá , másikban pedig 
minden fedólék nélkül olly 
példás vitézséggel hartzolt, 
hogy a* Babakurt, és Obern-
bruch igazgatása alatt lévők 
közzul aoozan hullának ál-
talok el , • a> hol pedig Ali 
Fassa a' Várnak fő Kapitánya 
meg hala, 60 lélektelen em
berek számláitatának. El ke
seredvén pedig Ali Passának 
halálán, a1 leg dühösködőbb 
vakmerőségre vetemedtek, 
's oroszlánok módgyára tá-
madákmega' mieinket, lás
sad e' pontra Istvdnfit a' ki 
azt írja, hogy három vagy 
négy Ozmánok a9 meg va
kulásig fel hevfilének, ys 
olly irtóztató mészárlást tet
tek , hogy már öt százan fu
tásra kénszeríttettek általok, 
mellyet látván Svartzenburg 
kéri elé Tökölyi által Pálfit, 
hogy a9 vigyázó lovasok, lo
vaikról le szállván a' bent 
vérrel izzadva dplgozó se
rednek segedelmekre sietné
nek ; ekkor Pálfy személye
sen elő menvén, példát mu
tatott mind a' T i m e l w k , 

mind pedig a' magokat visz
sza vonó katonáknak , mel
lyen a' belső ellankadt erő 
meg újulván, 'rettentő vér 
ontás tőlté bé az lítszákat; 
mert áz Ozmánok magokat 
egész lehetőséggel oltalma-
zák, és midőn már a' halált 
lehetne képzelni el lankadó 
szemeikben, még akkor is 
ölni, és vágni törekedtek, 
h o g y megeyőzettetve is 
győzedelmesek maradnának. . 
A' Jakosits véd erősségje fe
lett is kemény új viadal va
la; de látván Pálfinak , és 
a' lovasságnak segítségre 
való Vetéseket, azonnal meg* 
félemiének, némellyek a* 
Várba szaladván, mások pe
dig a' puska port gyújtván 
fel az erőség alatt, a' bólt-
hajtásnak s z é j j e l vetése 
miatt , mind magoknak t 

mind a' mieinknek nagy 
kárt, és halált okozának. 
Minekutánna az ellenégnek 
meg aláztatását szemlélte va-* 
la Pálfy, a' még hátra lévők, 
nek életeket kívánta fel tar
tani ; de azok a' mieinkre 
tüzelvén, kénteleníttetek is
mét fel vontt ágyúkkal Őket 
meg alázni, mellynek ere
jét , és sebeit érezvén, a' 
magokat egészszen el szán
tak, még is öldökölni akar
tak, mások, hogy az ellen
ség' fezébe ne kerflllyenek, 

az 
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az erősségnek falairól ugrál
tak a9 Duna- mélységébe, a9 

hol temető sírjokat lelek; a9 

kik pedig magokat el rej
tették, vagy-rabokká tétet
tek, vagy ha magokat vé
delmezték halál vala díjjok. 
így juta Győr Vára a9 Tsá-
szárnak , és Magyaroknak 
kezekbe ismét viszsza, melly-
ben reménytelenői lepvén 
meg az ellenséget, kulömb
féle gazdag prédákra találtak. 
Ó Felsége számára tartatott 
meg 178 ágyú, ehez tartozó 
szerszámokkal egyetemben. 
Meg haltak az Ozmánoknak 
részekről, a' puska por által 
meg ölettetteteken kivül 
i40ozan, rabokká lettek 
3oozan, a9 mieink közzSlis 
sokan el esének. Hírül adód
ván a9 diadalmas Vezérek ál
tal ő Felségének,, úgy mint 
Babakurt, és Pálfi által, a9 

szép győzedelem Prágába, 
Svartzenburg azt is bejelenté 
vala, minému jutalmakat ér
demlenének a9 küldött Tisz
tek. Melly alkalmatossággal 
Svartzenburg 100 ezer ara
nyat, és Hus{topet{Városit 
nyeré Morvában ajándékul a9 

Tsászártól: Pálfinak pedig 
1000 aranyat érő poharat a-
jánlának az Ausztriai Rendek 
o !ly jelenréssel, hogy kérne 
5 Felségétől a1 mi tetszenék, 
mellyet el hárítván magáról, 

azt feleié: hogy ő olly mél
tó dolgot Királlyának, és 
Hazájának jutalom nélkül is 
szívesen tellyesíte. Ez a9 re
ménytelen , 's kiváltképen 
való győzedelem, minden* 
felé el terjedvén, új életet 
adott mind a9 Magyaroknak, 
mind pedig a9 Németeknek, 
a9 kik is érette ditsőiték a' 
Mindenhatónak erejét, és jól 
tévő segedelmét. 

Eggy szomorú történet bél-
lyegezé akkor e 9 Várnak di-
tsöséges győzedelmet, hogy 
Lopes Mihály (Olasz volt 
születésére nézve ) egy lovas 
seregnek Vezérje , Svartzen
burg által tömlőtzbe tétette-
tett, mivel észre vévén, hogy 
pajtással közzul egy Frantzia 
nagy rakás arany prédát 
nyert vala, érette baráttyát 
titkon meg ölte, hogy az 
aranyaihoz férhetne, és a9 

holtat a9 ganajba temette 
el. Melly tselekedetéérr, ám
bár nagy eszköz vala a9 Vár
nak meg vételében, hogy 
még is a9 prédálási szabad
ság nagyra ki ne feszullyön 
meg vallván tsplekedetét ha
lálra ítéltetett, és nyilván ö-
le tteté • meg Svartzenburg. 
E' vala Győr Városának az 
Ozmánoktól / négy eszten
dőnél kevesebb időbeli jár
mok alól lett ki Szabadka-
sának rövid históriája, raeU 
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lyet Cstrríoyh deák versei
ben , és Bokdtius is jelesen 
elő adtak. 

A* Tsászárnak kezébe ke
rülvén illy szerentséseo Győr 
Városa , minthogy annak 
ostroma, és meg vételé Svar-
tzenburgra vala bízattatva, 
e 9 Vár fó̂  Igazgatójának té* 
tettetett Ó Felségétói, melly 
ditsöséges hivatalt meg nyer
vén, semmit el nem mula
tott e jó Tiszt a* Várnak 
szépen lett ki tisztításában, 
*s meg exősskésében. -Hogy 
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pedig ̂ z ostromot; is győ
zedelmet elevenebb emléke
zetben fel tarttathassa a9 la
kosok között, a* 400 lépés* 
nyire bé lövött , kaput, a9 

Királyi Templomba függesz
tette fel, állandó emlékeze
tűi,, melly böl a9 nézegetők 
mint hogy mindenkor egy 
keveset eltördelnek, hova to-. 
vább, jtsorbittatik. E9 győze-
(Jelemnek emlékeztető jele 
imé Bél Mátyásnak le raj* 
zoltatott példája szirént ez: 

Anno • 
MDXCVIII 

' Isfáie Testűm* Raab len1 

42 Mar. n C.Q. 

dest Türcben GevaZtxpi-
"derkn troheru (htrkm < 

Gottialliin dt'e ££r * 
V. M. 

Fájdalmas vala a9 Győ-> 
riekre nézve iéóodik esz
tendőben, x védetlenül mind 
a9 két nagy lelkű Vitézzétói 
ágy mint Svartzenburg A-
dolf, és Pálfi Miklóstól hir
telen lett meg fosztattatása, 
melly kárt az egész Ország: 
érzett, és szívesen fájlalt va* 
la; a9 Győriek pedig annyi
val inkább nehezen felejt
hették el , mivel a9 Várost 
lehetőképen meg erossket-

I tejeles épületekkel ékesget-
? t e , és ha a9 Vár FŐ Veder

jének élete továbbterjedhe
tett volna, kétség kívül még 
egészszen külaqahözO színe 
vett volna magárai*9 Város; 
Üutánna Réder Mdchior.té* 
tetett a9 Győri Várnak F& 
Kapitányává, a9 ki is hada
kozó , erőss, és tanátsot ad«-» 

>ató Férfi vSla^ Jtem kés
vén semmit új hívatallyának 
által vételében, el érkezek a9 

K tábor-
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táborba az ostromnak, igaz
gatására; de kevés napok 
múlva halálos betegségbe es
vén, Német Országba viszsza 
rére* 9s Cseh Országban Bro-
dánál ki múlt e' világból. 
Ez időben Győr Városa tá
bori mfihely, és Vitézi os
kola vala, mert sehol sem 
folytattatott valami neveze
tes hartz az Országban, a9 

nélkyl, hogy a9 válogatott 
Győri ykézi sereg, éles fegy
verét néni forgatta volna. 
Nevezetes vala ez időben 
Kis Ibraim a' Fejér Vári Tö
rök sereg.között, v^lamelly 
osztálynak Tisztye, a* ki a9 

mint ^gy, részről kegyetlen ; 
úgy meg rettenthetetlen szí
vű, és bátorságú Vitéz vala. 
Öszve veszvén pedig valami 
nevezetes Jántsár Tisztel Fe-
jérváronn, azt titkon vagy 
erőszakosan a' más világra 
küldötte. Melly tette miatt 
érezvén veszedelmének kö-
zelgetését, él szökött a1 Tö
rököktől, 's hozzánk jöve 
az előtte esméretes urakon 
Győr Városába, a9 holott is 
Keresztyéni Hitre térdén; a> 

Magyarok seregébe állott. 
Boszszonkodván a' Törökök
re , nem tsekély vérengezé-
seket vitt vélek véghez, sőt 
még a* Budai 9s Fejérvári 
útryokat is el állotta a' ma
ga Tisztyeintk hírekkel, és 
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engedelmekkel, e 9 tzélra ki
válogatott merész társaival,a* 
mi tsudálatosabb még zy 

Fejérvári külső Városokba 
k bé rontott, ys a* véle szem
be jövőket le öldöste, vagy 
el fogta, úgy hogy sem az 
őrzők, sem az Aszszonyok, 
sem más senki bátorságban 
tőle nem lehetett. A' mi leg 
nevezetesebb, jó módgyát 
ejtvén, még az éjjeli Várnak 
falain járó őrzőket is nyíllal le 
lövöldözte, sót zf bé zarott aj
tók őrzőinek sem vala miat
ta bátorságjok, mert ezeket 
is le szabdalván, felette se
bess paripáján sérelem nél
kül viszsza tére, vigyázó 
pajtássaihoz Kis Ibraim. IlJy 
tettei által a' Várnak Kapi
tánnyá is Murates meg fé-
lemledvén, minthogy az ő 
életéig a9 magáét szüntelen 
féltette , avagy leg alább 
hírének, és betsüfletének 
meg sértettetését; • két száz 
aranyat hirdete ki jutalo»-
múl, a9 ki ezt az Ozmánok
nak ártalmas Embert valami 
képen ki irtaná az élők köz-
zol. Találkozék egy Huszáitn 
nevezetű öreg katona a9 gya
logok közzuí, a9 ki is vak
merő el tökéilett bátorsága 
miatt, mások felett esmére
tes vala. Ez midőn Győr Vá
rát az Ozmánoktól Pálfy se
gedelme által el nyerénk a9 

Vár-
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Várnak véd faláról a'Dunába 
le ugorván , épségben visz
sza jutott az Ozmánokhoz; 
a* kik előtt, hogy új jelét 
mutassa vitézi merészségé
nek^ el hagyván Feleségét, 
9s Gyermekeit , - ei. szökését 
tettette, és Palotára által gya
logolván,,tett gyilkosságával 
vádolta vala magát a9 Fő 
Tiszt előtt, melly tselekedete 
miatt el szökvén, kéré a9 

Várnak Kapítánnyát, hogy 
nagyobb bátorságnak oká
ért , Győrbe* által küldeni 
méltóztatnék. Nem késedel-
mezvén a9 Várpaklgazgatója, 
tudósítást tesz vala Győrbe 
a 9 szökevény felől, 9s szeren
tsésen el érkezett 2fi álnok 
ált ortzás gyilkos Győrbe, 
egy napot a' Várnak Fő Tisz-
tyénél töltött, estvére pedig j 
a9 Kis Ibraim pállására ké-j 
reszkedett,, kivel a9 Fejér
váriakkal tett vitéz bátorsá
gairól1, és ezeknek tőle való 
félelmekről, midőn késő éjt-
szakáig bor ital. között be
szélgettek volna, mellyel tele 
telvén végre-nyugodalomra 
ereszkedtek, kevés idő alatt 
mély álmát tetteté" Húszaim, 
mintha hoszszas utazása, és 
bajai miatt, nagyon el fára-
dott volna, ez után Kis Ibraim 
valóságos mély álomba me-v 

rule, mellyet figyelmetesen 
ki tanúiván Húszaim, meg 

ragadá az álnok, gyilkos nagy 
kését, 9s az erőss, és izmos 
embernek mejjét által verte, 
9s az után ki szőkék mind 
a9 házból, mind pedig a9 Vá
rosból. Haszontalan nyomo-

| zák ótet a9 mieink minden
felé, még az erdőségekben 

' is ,* de reá nem találhattak , 
más felől ellenben öt Komá
romba menő katonákra bot-
la af Tatai térségen, kikkel 
dühös oroszlán módgyára 
sokáig küszködött, 9s köz-
zulök «gygyet meg is ölt 9 

de a' mieinktől számos se-
! bekkel illettetett, és utóllyá-
ra áltatok istentelen feje , 
gonosz lelkétől el választa
tott, 9s Győrbe küldetek* az 
olly nemfi gonosz tselekede-
teknek örök emlékezetére. 
A 9 szegény Kis Ibraimot pe
dig pajtássai szíves Vzánako-
zással temették el , a9 Fejér
vári Passának vigasztalására, 
és örömére* 

Ez után lobbana fel Bots-
kainak nyúghatatlansága,'az 
egész Országnak kárával. 
Meg károsíttatoxt ekkor 
Győr Városa is határjaira 
nézve;' de épületeiben nem, 
sőt ide folyamodék Forgách 
Ferentz akkor Nyitnu Püs
pök, a9 tanuló Kis Papság
nak seregével egyetemben* 

Kezekben lévén az Ozmá
noknak Tisztyeink hibáji 

K % miatt 



iog - G Y 6 R . GY'6R. 

miatt Esztergom Városa, 
mfnd igyekezettel, mind tsa-
lárdsággal arra törekedtek, 
hogy Győr Városát magok
nak tulajdoníthassák , af 

mint Ens Gáspár, (Históriáé 
Rerum Hungaricarum Suple-
mento, prodiit Coloniae A-

Srippinae, Anno MDCVIII. 
ct. p. 45,) írásban hagyta. 

Munkában vévén, úgy mond 
áz Ozmánok a' békeségnek 
dolgát, MDCVIdik eszten
dőben' i8dik Mártiusban , 
arra kerék a* Várnak több 
Tisztyeit, a'kik ötvenen va
lának, hogy őket tanátsko-
zás végett botsátanák bé a' 
Várba. Midőn tehát a* mi
eink semmi gonosztól sem 
tartván a r kaput nyittatni a-
karnak, észre veszi egy őr 
vigyázó á* tsalárdságot, hir- | 

' telén fegyverre szóllít min
deneket , és sok ágyúzás ál
tal a* véd hely felől cl ker
gettettek. Hly gyönyörű pél-
dájit talállyuk leg inkább 
az Ozmánok hitek meg tartá
sának. Kik igazgaták az ti
tán Győr Városát homályban 
vagyon: bizonyos ellenben 
az, hogy e* Városra áz Ural
kodó Felségeknek különös 

fondgyok vala, annyival in-
ább , mivel Esztergom , 

Visegrád, Veszprém, Buda, 
Eger, és Várad mind az Oz
mánoknak jármok alatt lé

vén, Győr, Komárom, és 
Újvár valának a9 Tsászári, 
és Királyi hatalom alatt ép
ségben , mellyek nem tsak 
a* kulömbféle ostromokat ki 
állották ; hanem gyakorta 
gyalázatot is éreztettek az 
ellenséggel. Történek azon
ban MDCXXVIban, midőn 
az ellenséggel kötött béké
séének öröm napja ágyúzá
sok között tartattatnék, hogy 
egy véd hely a' rajta lévő 
mint egy 70 fiérfi, és asz-
szony Emberekkel le rogy-
gyott; észre nem vétettet-
vén, hogy a' víz áltál az 
erősségnek feneke ki mosat-
tatott vala, és így sokaknak 
hirtelen halált, V Városnak 
pedig nem tsekély félelmet 
okozott. Egyéb aránt virág
zott vala Győr Városa, még 
akkor is, midőn az Erdély 
Országiak új új szélvészekkel 
zavarák az Országot, noha 
eV Várnak, és az Ozmánok
nak öríző Tisztyrf szüntelen 
való villongásban lévén, hol 
egyik, hol másik szabdalga-
tá egy mást. Szomorúbb, ys 
nevezetesebb vala MDCXL-
Vllben a' Rátz Városban tá
madott tfiz # mellyet vala-
melly istentelenek okoztak; 
talán azok, vagy ollyati gyúj
togatok , mint a ' kik ugyan 
az esztendőben újjolag fel 
gyújtván a1 Várost 175 há» 

hamu-
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hamuvá tétette te tt t melly sa
nyarúságot tsak nem az egész 
Várost sínylett vala. 

Alig építek fel a' Váras-
béliek el égett hazaikat %, 
midőn MDCLVIban a* Vár-
ban ismét új tuz támadott, 9s 
tsak nem egészen kopasz fa
lakká változtattatott miatta. 
Égteka 9 szomsíéd házak is, 
és könnyen el terjedhetett 
volna bellyebb a' Városba 
a' tuz 9 ha a9 szél a9 sebess 
tűznek lángjait a' duna felé 
nem hajtotta volna. Gon\a-
ga Laias vala az időben a' 
Várna-k, 'á Pétsnek is Fő 
Kapitánnyá , mellyet jeles 
serénységgel viselt vala, és 
a' szeny védett kár is csudál-
kozásra méltó serénységgel 
helyre állíttatott. Valóban 
nevekedet volna akkor Győr 
Városa, mind külső , mind 
belső ékességjeire, mind pe
dig erejére nézve, ha M-
DCLXdik esztendőben De
cembernek végén , jóltév$ 
Fő Tisztye ez árnyék világot 
az örökké valóval fel nem 
tserélte volna. Nem hagyá 
sokáig LBOPOLD Győr Vá
rát Igazgató nélkül, mivel 
az Erdély Országi szélveszek, 
Magyar Ország felé is zugá
nak, 's valamint az egész 
hadnak folytatását, úgy a' 
Várnak örizetét is Gróf Mon~ 
tekukulira bízáj melly hasz

nos vala ez a* Tsászárnak 
részére, könnyen képzelhet
ni abból, mivel a9 Törökök 
MDCLXIIIban rfettentőnagy 
számmal tódulván Magyar 
Országra, tetemes károknak 
terjesztésekre törekedtek; 4c 
majd hoszszas tanátskozá-
saik, majd az útnak alkal
matlanságai el zárak őket 
kedves Hazánknak pusztítá
sától : a9 mint Vagner le írta 
vala. Mert nem határózá még 
egészlen meg a9 Vezér, ha' 
Bétset, vagy a9 Tábort kezd-
gye e9 először is ostromlani ? 
Hogy pedig először is Győr 
Városára tszélozott, számos 
hajói, 9s egyéb hadi készü
letei nyilvanítorták; de a9 jól . 
tévő essőzés őtet ebben meg 
akadályoztatta, és így Győr 
Várát el hagyván, Újvárrá 
rohanának. Szerentsésen 
meg gázolván itt a9 Törökö
ket Gróf Montekukuli, sok 
ideig viselé fo igazgatói hi
vatalát, még pedig mind a9 

Magyaroknak, fciind a9 Né
meteknek , tellyefc meg elé-
gedésekkel; az alatt igyeke
zetét a9 Várnak meg erőssí-
tésére is fordította, mellyet 
akkor a9 dühös ellenségnek 
szomszédsága kiváltképen 
meg kívánt. A9 Fejérvári ka
put pedig, mellyen Svartzen-
burg bé vezette diadalmas 
népét, új védelmező helyek-

K 3 kel ' 
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kel erőssíté meg. Egy bé al
kotott márványkőbéli írat 
által kívánván az olvasók
nak eleven emlékezetekben 
fel tartani tettét e' szavak ál
tal : Imptratorc Ltopoldo 
Cetsarc semper Augusto, 
Hungária, ac Bohemice Re
ge, Archi Duce Austrias, 
Supremo Capitanto íauri-
nensi, Löcorumque adjacen-
tium , Rajmundo Comite de 
Montecuculi, Auraii Vel-
leris Equiti, dicti Impcra-
toris intimo Consiliario, 
Ejusdemquc Armorum Ge-
neraliLócumtenente,et Cam-
pi Martschaüo, Consilii Bel
lid Prcssidt. Nec non supre
mo rei Armamentarias Pra* 
fecto &c. Munimentum istud, 
hoc primum anno, t murát is 
metnibus ad perfeclionem de-
duBum fűit, Válla , et Lo-
ricaé instauratez, inttrna , 
exttrnaque opera auatn plu-
rima adj tel a, aaversus ho-
stiles , accessus optime in-
strucliim. Direcíore Franci
sco Barone de Wynics* Di-
dce S- Cetsarc a Majestatis 
Colont llo, a Generáli in gé
nére Anno MDCLXXL 

Még az után sem szűntek 
meg a' Szent Márton hegye 
felől való Várnak erősségeit 
öregbíteni, és tökéletesíte
ni f mellyet Gróf Monteku-
kuli mintegy előre el lát

ván , avagy kezdeti jeleit é-
rezvén, a' támadandó zűr
zavarnak. Mert azon töre
kedtek akkor némellyek, 
hogy mind azokat az erős
ségeket, mellyekben Német 
önzők volnának, az Ozmá
noknak segedelmével akár 
erő, akár hadi fortély által 
ki tsavarván, hatalmok alá 
hódíthassák. Meszsze is ha-
ládának már tzéllyoknak ki 
munkálásában, és az a' nap is 

| meg vala MDCLXXVdikben 
| határozva J hogy némellyek 
a' Várba szép szín Vatt bé 
menvén, valamelly kapu őr
zőit meg öllyék, és a9 külső 
alattomi ostromlókat bébo-
tsátván, a' Várat minden 
hadi eszközeivel, ismét az 
Ozmánoknak birtokokba 
helyheztessék. De mind a1 

Német, mind pedig a 9Ma
gyar őriző Fő Tisztek sze
mesek l é v é n , hamarább 
nyomába akadtak a' veszély 
ki gyulladásának, mint sem 

|a9 tzél el sülhetett volna, 
I melly Hardeknek istentelen-
ségénél is veszedelmesebb 
lett volna. Kitanulván azon
ban a9 Haza árulókat, érde
meikhez képest buntetteté-
nek, hogy a9 hasonló gono
szokra nézve példa adattas-
sék Nyóltz békeséges esz
tendő,derule fel a' Győriekre 
e' szélvész után, midőn Sza

kmán 
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liman temérdek egybe gyúj
tott , és Gyor felé indultt ha
di serege miatt új félelmet, 
9s veszélyt érzettekHónykok-
hoz MDCL&XXIIIdik esz
tendőben közelíteni, mert az 
Ozmánokon kivul sok felé, 
és szélesen vezeté már Tö-
kölyi is katonáit, 's Füleket 
esztendővel az előtt hatalma 
alá hajtván /.magát mint Ma
gyar Országnak Királlyá , 
uey kezdé vala viselni. Ez 
alkalmatossággal az Ozmá
nok Tsászárja loo harmintz 
ezer katonákat állíta fel, 
rész szerént Hazánknak, rész 
szetént pedig az egész Ró
mái birodalomnak el nyeré
sére. Bizonytalan vala ugyan 
még ekkor hoVá, és ki el
len fogja az Ozmánok Tsá
szárja seregét egyenesen.in
dítani ? Azonban parantso-
lattya érkezvén Lotháringiai 
Károlynak Ő Felségétől Új
várnak ostromlására, alig 
kezdé e' Várnak santzolását, 
midőn már a' hadi tanáts-
hoz az el félemlítő hír siető-
lee érkezek az Ozmánoknak 
felette nagy seregéről. Mi
nekelőtte tehát a' Vezér e* 
nagy seregével el érkeznék, 

Earantsoltatott, hogy népün-
et a* Duna, és Vág közzé 

vezetné el. Innen várván el, 
hova fog az Ozmánoknak 
mérges özöne széjjel terjed-

! ni. Mindenek azt vélték, 
hogy e* nagy roppantt sere
gével Béts5*vagy Győr Váro
sát fogná ostromolni, melly 
végett Győr, Komárom, és 
Károly Vára, tíz napok alatt 
a' leg lehetőbb szorgalom
mal erőssíttettek. Meg ért
vén azonban a* Vezér felől 
a' ki azt mondotta vala, 
hogy annak a* nagy seregnek 
tsak Béts Városa lehetne il
lendő jutalma, lehetett va-
lamenyire tzéllyáról ítélni. 
Mindazáltal minden erejét 
Győr Várának erőssítésére 
fordítá Lotháringiai Károly 
a* mint Vagntr'\z]zy Libro 
VIII. p. 584., mind addig 
míg a' Várost a' fenyége-
tődzŐ nagy erőnek, vagy 
ki állására, vagy meg átázá
sára alkalmatosnak nem vél-
lé., Mihelyt pedig a' Vár 
jól , és bizodalmasan meg 
erőssíttetett, azonnal tábor 
helynek választásáról tanáts-
kozánák. Némellyek a* Csa- > 
lóközi szigetbe, mások pe
dig Rabtza mellé tanátsolák 

jV táborhelyet; de Károly
nak egygyik sem tetszett ; 
hogy tehát félelmet ne gya
níthasson az ellenség Rába 
közét, vagy Rába fél szige
tét válásztá k i , mellyen 
mindnyáján meg is állapo-
dának, és így a' Tábor heT 
lyet kí mérvén, homloka a* 

K 4 x tábor-
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tábornak Rába felé vala, 
jobb dereka a' kónytó felé, 
bal része Gyor felé, bátrai
ról pedig Rabcza vizétől zá-

, rattatott bé. Ki mérvén e* 
szerént a* tábor helyét, mint 
hogy a' katonáknak egy ré
sze , a' tatároktól meg tá-
madtatott, nagynak is talá-
lák azt* Észre vévén azon
ban az Ozmánoknak egész 
kéregét, melly délig moz
gás nélkfil vala; dél után 
pedig két részre szakadván, 
egyik része duna felól, má
sik része pedig Szent Már
ton hegye felöl való széles 
térségen egészszen el terjed
vén, azt véllhette az ember 
e' nagy sokaságnak szemlé
lésekor , mint ha egész nap
kelet ide érkezett volna, 
mind lakosaival, mind kin-
tsével, mind pedig marhái
val. Mind ezeket a félelmet 
.erjesztő sok seregeket, a9 

leg tsendesebb vitézi bátor
sággal nézte vala Lothárin
giai Károly, és úgy folytat
ta igazgatásbéli tanátsadá-
sait, 's olly vidám kedvel, 
és eltökéüett szívvel, mint 
ha az öldöklő nagy sereg 
Ő reá nem is tartozott vol
na. Leg először is^Győrt 
helyheztette jó rendbe, és 
a' bent lévő két ezredhez 
13 sereget ada, hogy benne 
9 ezer örsző sereg lenne, az 

ÖYblu 

ellenségnek tartoztatására, 
Vallist nevezvén ki Kroy-
nak távol létében igazgató 
Vezéri)!. De az Ozmánok1 

yezére Győrt el mellőzvén 
Béts felé siete, a1 honnan 
kevés idő mrlva, gyaláza
tosan viszsza verettetett. 
Melly Bétsi ütközetnek ideje 
alatt szorgalmatosan fára<* 
doztak a' Győriek, a' Vár 
körül való menedék helyek
nek bővebbítésében , úgy 
véllekedvén, hoey ha a* Be-
tsiek szerentsétlenek lején-
denek, az egész erő ő el* 
lenek fogna dühösködni. 
Mert ámbár Bé'set remény
iette Szultán lakó helyfii 
magának; de ha ezt, meg 
nem nyerhetné, Béts után 
méltóbb helyet kevély gőg-
jéhez képest alig vadászba-
hatott volna büszke kíván
sága Győr Városánál. Ki 
küldvén tehát a' Várból a' 
gyengéket, és tehetetlene
ket, olly állapotba helyhez-
teté ö a1 Várat, hogy hoszszú 
és kemény ostromot is ki 
áthasson. E' dolognak fo
lyása alatt kegyetlenül meg 
verettetek Béts alatt Kara 
Must a fa a9 Keresztényektói, 
's futásra kénszeriteték, *s 
öt egész óráig nyargalt fél
tében. Itt ismét egybe tso-
portosodván tábdrt akará-
nak verni, hogy vagy Ó Vár* 

vagy 
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vagy pedig Győr alatt a9 gya-
lázat helyett diadalmat nyer
hetnének : de olly igen meg 
félemledve valának, hogy ha 
a* mieink egygyező szívvel 'is 
magyarosan meg markolták 
volna a' fegyvert, dühös el
lenségeik ellen, egy lábig 
vagy le apríthatták volna, 
vagy leg alább széjjel ver
vén , meg szabadulhattak 
volna, kevély nyughatatlan
kodtak kártékony ellenség-
jektöl. Meg vallotta azt 
Győrben níajja JÁNOS Len
gyel Kkály is, midőn Eo-
zsonyból Jakab fiával a* Va
rat, Y annak fekvését, vi
zeit, és erősségeitcsudálva 
szemlélgette, sajnálván ké-
sedelmezését, az ellenség
nek tovább való üldözésére 
nézve, melly a9 Németek, 
és Lengyelek között való 
véllekedésbéli külömbözés-
böl származott. Ki verettet
vén a*Török, ugyan abban 
az esztendőben Esztergom
ból, Újvárból, Budából, és 
ezeknek vidékjeiről jő mesz-
szeségre, ineg szabadúlának 
m i n d e n ellenségeskedési 
szenvedésektől; de nem a* 
haza áruló áspis kígyóktól, 
mert kevésbe múlt, hogy 
az Ozmánok birtokokba nem 
süllyedett Győr Városa, ü -
gyan ís midőn Lotháringiai | 
Károly a* Tsászári népet, 

Újvárnak ostromlására ké-> 
szítette, hogy azt meg vévén 
utat készítene Buda Várához. 
Azomban ki kémlelvén ál
nokul az Ozmánok a' Tsá-
száriaknak szándékjokat el-
tökéllették, hogy Seraskfér 
Esztergomot kemény erővel 
ostromollya, más felől pedig ' 
Győr Várát árulók által, kin-
tsel kerítsék hatalmok alá> 
melly gonoszságnak végben 
vitelére még vevék az ak
kori meg aggott jó Vitéz
nek M'duer Dánielnek lel
két, Vei is rendelek titkon 
egy más között, hogy négy 
ezer válogatott Jantsárokat, 
éjjel hamarabb bé botsássa-
nak a1 Várba, mint sem az 
őrző katonák fegyvereikhez 
kaphatnának; de áz ostrom
ló erő HILusler Vezérnek se* 
regével szembe találkozván 
nagy még átalkodással vias
kodtak Győr Váráért, melly
ben az Ozmánok, a' Tsá- < 

szári Vezér népének vitéz
ségek által, noha mind a9 

két felől sokan el e$tek va
la, tsak ugyan viszsza veret
tettek. Müller pedig nagy 
gonoftzságja miatt lelki isme
retétől vádoltattatván agyon 
lőtte magát* Hlyen követ
kezése van az istentelen ma
ga hasznát vadászó Haza fel 
adásnak! Ki irtatván pedig 
azután á' Haza árulóknak 

gy o-
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gyökerei, meg piheneGyőr 
Városa is a'rongáló ellensé
geskedésektől. Szemláto
mást gyarapodék már annak 
ntánna, mind a9 lovasokra 
nézve, mind pedig azoknak 
előmenetelekre tekintvén ; 
mert a',közönséges árulható 
eszközökön kivul , barop 
marháknak, lovaknak vásá
rát, és piatzot állítottak fel, 
a' mellyre olly sok Emberek 
öszve gyülekezének, hogy az 
időben Hazánkban sehol 
hozzá hasonlítható sokadal-
mak, vagy vásárok nem vól-

, tak. Kevés idő múlva, új 
színt veve magára a' Királyi 
Város, 9s öszve hasoniktat
ván régi voltával, alig es
mérhették meg új virágzásá
ban , olly díszes, gazdag, és 
pompás léve, ,mind épület
ijeire, mind az útzáknak 
tisztaságára, és azoknak ki 
rakott tsínosságára nézve. 
Meg ujjúla kiváltképen e' 
Város, Rdkót[t zendülésé
nek le tsendesítése után, mi
dőn JÓSZEF halálakor, Pálfy 
Jánosnak szorgalmatossága 
által az áldott békéséé meg 
szereztetett Honnyunkban. 
Mert olly bátorsággal, 9s sze-
rentsével ménének elő a9 

Magyarok R á k o t z i alatt, 
hogy a' mezőséget 9s falukat 
is széjjel vervén, az őrző 
lovasokat ki pusztították, t 9 

szőlőket pedig adózóvá tet
ték , sőt a9 külső Várost te
vék már tzélúl a9 fel rgbo-
lásra , melly Rábay és Rab-
tza között meszsze terjede. 
Ugyan is meg jelenének a* 
Váras alatt, mint egy ezer 
lovasok, és gyalogok alat
tomban, mellyet a9 mezei 
vigyázók észre vévén jelt a-
dának repülő tuz által a' 
Várbélieknek , melyre a* 
Magyaroknak akkori Vezére 
Toldi, seregeivel tsende&en 
szagúldván, meg állapodok 
a9 Bétsi Kapunál. Jelen vala 
mára9 prédáló sereg, midőn 
az ágyuk ki süttetvén Toldi 
az ütközetre ki szóltíttáték. 
Hamarább is tamadák vala 
meg a9 prédáló sereget, 
mint sem ezek a9 Városból va
ló kijöhetést vélték volna. 
Kemény verekedés támadott 
a9 két fél között, mint hogy 
ezek az utakat nem tudták, 
9s reménytelenül olly nagy 
erővel meg előztetve valá
nak, kéntelenítettek félre 
nyomulni; el vesztették ek
kor Rákótziak ízeletyeket 
a9 tovább való prédál ásra, 
9s mindén kedvek el enyész
vén , nem is bántották töb
bé e9 Várost; esztendővel pe
dig az után MDCVIIIban 
Trentséntöl nem meszsze, 
egész a9 földig meg aláztat
tak , sót nagy részint meg is 

ölet-
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ölettettek. GySr Városának 
régibb fekvését, lásd Pjg-
hius Istvánnál, Hercnle Pro-
ditio p. 12.5. edit. Colonien. 
MDCIX. in o&. az ö utazása-
nak leírásában,és Tolliusnak 
munkáiban, Epistola Itine-
rar. V. p. 145. seqq. 

A* VÁROSNAK MOSTANI 
FEKVÉSE. 

Egybe hasonlítván e9 Vá
rosnak egész tekéntetét, és 
külső méltóságát a' régivel, 
azt mind szebbnek, mind ne
vezetesebbnek tapasztallyuk, 
erősségei a9 régi alapra épít
tettek,* de gyakorta meg új-

, jíttattak, és az épületi me
sterségnek újjabb szabásai
hoz vágynak alkalmaztatva. 
Erőss, és nagy falak kerítik 
minden felől a' Várast, melly
nek alapja négy szegeletu 
kemény kövekből jó magos-
ságnyira építtetett, hogy a9 

víz az oltalmazó kő falnak 
ártalmára ne lehessen: be-
lolrfel is négy szegeletu kő-
veket mutogat. A 9 Város
nak i|ly erö^s külső falain , 
nagy, és tartós védelmező 
helyek vágynak alkotva, 
raei között három leg 
magossabb, és nevezetesebb, 
nap keletre, nyugotra, és 
északra; nappal ezek ki nyit
va állának, éjjel pedig a* 
vigyázók számokra rendel

tettek, hogy ha az ellenség 
közelítene, vagy belől 5 
Városban valami szerentsét-
lenség történnék, tűzi lövés 
által jelentenék, a9 közelge
tő veszedelmet, 9s valamint a' 
Városban vélletlenfil ki ütő 
tíz támadást is. Egyébaránt 
a9 körül való erősségek jele r 

sek, és tartók, mellynek 
falait egy felől a9 Duna, más 
felöl Rába vize follya körül. 
Leg nevezetesebb vigyázó 
helye Győr Városának az a' 
magas, ú j , és díszes nagy 
torony, melly a9 külső Vá
rosba vezet, és a9 Városnak 
költségévei építtetett 1795-
dik esztendőben. A 9 Város
nak három kftpuja van, ezek 
között leg nevezetesebb a9 

Vas kapu, azt most Bétsi 
kapunak nevezik, mint hogy 
arra mutat útat, második a9 

Fejérvári, vagy puszta kapu, 
mint hogy a9 Győri térség-
I re vezet; harmadik pedig a9 

vízi kapu: Leg erőssébb a* 
Bétsi kapu, mellynek tete
jén a9 Tsászári tzím, és az a9 

felül írat van, melly már fel-
lyebb elő adattatott. Itt van 
fel jegyezve az MDCLXXik 
esztendöbéli nagy víz fel da-
gadásais e9 betűkkel, Anno 
MDCLXX. Mc. XI. A. a[ 
a\ Aprilisntk ndik napján. 

-A9 Kapu alatt vagyon a* 
bé menőnek jobbja felől az 

az 



it6 GY&R. GY&l 

az erőss foghíz, mellyet an
nak építője nevéről, Ivános 
ideának neveznek. A' má
sodik dél felöl való kaput, 
eredetétől fogva, háromfé
le névvel illették, Fejérvári 
kapunak, mint hoey Fejér
várra vezet, puszta kapunak, 
azért mivel a' Győri pusztát 
szemlélteti, Szent Kapunak 
pedig azért, mivel a9 Szent 
Márton hegyének ellenébe 
építtetett, és ezen szoktak, 
a' biítsui szent áhétatoságok-
nak folytatásához a' nevezett 
helyre ki járni, e' k a p u n 
ronta bé Svartzenburg, és 
Pálfy midőn az Ozmánoktól 
G y ő r Várát szerentsésen 
viszsz^ foglalták. 

Belső része á9 Városnak , 
a1 kimiveltt épületi ízléshez 
alkalmaztatott: közfepén va
gyon a' Város piatza, négy 
szegeletre alkalmaztatva, 9s 
tágasán ki terjesztve, a9 

Boldogságos Szűznek képé
vel fel ékesíttetve, mellette 
a' Városnak közönséges kűt-
tya, a9 nap keletről való ól-
dalon pedig az őrálló ház, 
Hauptvache jeles ép&lettel. 
készítve, alatta pedig a9 se
tét fogház, melly hajdan a9 

Törököknek készíttetett. Üt-
szái pedig a9 nagy Városiak
tiak módgyok szerént ki ra
kattattak. B e l s ő épőletei 
Győr Városának jelesek, és 

alkalmatosak, de liem mar 
gossabbak, mint az erőség
nek kő falai, hogy az el
lenségtől tűzzel ostromoltat-
tatván, azt hirtelen fel ne 
égethesse. Egyedül a9 Vár, 
(most Püspöki Kastély ) és 
a9 Szent Egyházak halad-

Sák felül az erősségi kő fa- ^ 
Lat. A 9 Vár mellett van a9 

Királyi most Káptalanbéli 
Szentegyház; ré^i, de nem 
kis mesterséggel építve, mel
lyet Gróf Zichy Püspök igen 
méltóságosan mee újjítta-
tott. Valóban a9 külső Or
szági márványból készftltt 
Oltárok, és drága 9s kivált
képen díszes festések, min
denektől méltók a9 figyel-
metes meg nézésre, 9s nem 
közönséges érzékenységet in
dítanak a9 szemlélőben. Több 
nevezetes szent Ereklyét 
között díszeskedik a9 Szent 
László ezüstös feje koponyá
jával, mellyet Demeter Püs
pök Erdély Országnak Ma
gyar Országtól való elválá-
sakor, mint hogy Váradon 
Szent László álul Boldog
ságos Szűz Máriának tiszte
letére építtetett híres Tem-
plpmból , Rákotzi György 
Várat építtete, 9s fel ásván 
a' több tetemek között Szent 
Lászlónak feje koponyáját 
is, magához vette, ő tőle 
pedig el hozá Demeter, volt 

. Erdé-
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Erdélyi Püspök, ki MDVIII-
ban Győri Püspökké, MDX-

. ben pedig Kalotsai Érsekké 
tétettetvén , a9 Szent Kopo
nyát MDCban Győrbe hely-
heztette , a' Káptalannak 
gondoskodására bízván azt % 

melly a9 Boldogságos Szűz* 
nek igen nevezetes képévei, 
*s több ritkaságokkal olly 
erőss, és állandó helyen tar-
tya> Éiógy a' tűz azoknak 
ártalmokra épen nem lehet. 
Itt vagyon a* Fej érvári bé 
lövött kapufnak fele is, mint 
nevezetes régiség fel fög^ 

fjesztetve, melly gyotfede-
ennnek emlékezetére, min

dén esztendőben húsvét hét
főjén nagy pompával, .vala a' 

• hálaadó Ifteni tisztelet; de 
már többé nem tarratik. Azon 
helyen pedig, hol az Ozmá
nok meg fiitamtattak, és a' 
kő falakról rész szerént le u-
grostak, rész szerént le taszít
tattak, egy nemét, és ma
gyar ditsoítő lelki tanítás 
szokott minden esztendőben 
tartattatni. 

E 9 Királyi Szentegyházon 
kivül leg régibb itte* a9 Sfe. 
Ferentz Szerzetebéli Atyák
nak Templom jok, melly haj
dan a9 Törökök által, mint 
hogy ők a9 képeket tellyes-
séggel nem szenvedhették, 
ki pusztíttatott; most egy 
soronyal, és ̂ élesen terjed$ 

klastromi épülettel díszeske* 
dik. Ez után következik af 

volt Jézus Szerzetebéli A-
ty ákn-a-k - - Szemegybázokf 

melly i654dikben szentel
tetett fel, és Klastromjok 
két magas tornyokkal, verő 
órával, és szépen meg egye
ző hangzású harangokkal dí-

| szeskedve, mellyet Ildik Fer
dinánd állíta fel itten, és leg 
közelebb iyojben, tsínosan 
meg új jutatott kivulröL Volt 
nagy épulettyek a9 piatznak 
dél felől való oldalán va-

fyon, mesterséges munkával 
észül ve, és egy igen díszes 

Boldogságos Szűz Máriának 
képével fényeskedik; majga 
az épület három emeletre é* 
píttetett, 9s z9 piatznak deli 
szépségét kiváltképen ̂ éke
síti. Egy részében most a* 
deák Oskola vagyon, ?s szé
pen virágzik. Emlékezetet 
erdemei ennek mostani hely
béli Igazgatója Fő Tijzt 
Balog György Kanonok Úr, 

ki mind a9 kis Papáknak, 
mind az Ifijűságnak, mind 
pedig a' tudómányi előme
netelnek hathatós elő mo»-
dítőja. Ide' származtak an
nak utánna MÖCXYIIIdik 
esztendőben a9 Karmeliták, 
a9 kik MDCCXlIlIdik .esz
tendőben, kezdettek mosda
ni Templomjoknak épírté-

{téséhez, és azt MPCCXXI-
hen 
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ben egy toronnyal szép ma
gos boltozatokra, és e' Szer
zetnek Romában lévS Szent
egyházának hasonlatosságá
ra építve , el is végezek, a' 
Bétsi Kapuhoz közel hely-
heztetvén azt. E' Szentegy
ház is meg újjíttaték kívül
ről i797dikben J és felölröl 
ez írat tétetett emlékezetéül, 
1/etus ReligioM renovarunt. 
Az Ur^suUna nevet viselő 
Apátzák is méltó helyet íbg-

v lalának itten MDCCXXVI-
ban, Klastromjokat a' Tem
plommal együtt Győr Váro
sának északi szegeletébe 
helyheztervén, holott a9 Vá
ró^ lármától tsendesen va
gyon, még a9 raboknak is 
vagyon egy Kápolnátskájok 
nem meszsze a9 Bétsi kapu
tól, a9 raboknak fogházai, 
és a9 tömlőt/tartónak háza 
között építjve. A 9 zöld pia-
tzon pedig V Szent Három
ságnak jeles képezete e9 kő
be metszett irattal. /PÁNI A N -

CELQRUM i N C P t R U P T I B I L I 
Carolus VTtus Rom a no rum 
Imperátor Amtviacus Reg ni 
Apostoliéi Conservator, Lar 

jam Adorationis Causam 
CorreSis Seduclorum auda-
ciis, Perpetúee. Deprecatio-
nis monumento. Ad expian-
dam offenfi Numinis iram. 
Ex ovit a pieiate rtstitui jus
sit An, salat. MDCCXXXI. j 

Mert történt annak előtte 
itten, hogy némelly rab, 
szabadulását keresvén, az 
Úr Testét magával viselő 
Papi személyhez futamodott, 
sőt ahoz kapazskodott, 9s mi
vel pedig mások által erő
szakosan el vonattatnék at
tól,'tőrtént, hogy az Úrnak 
Teste földre hullván lábak
kal gázoltatnék; ennek o-
káért K Á R O L Y Tsászár a9 

mennyire lehetett, eleget kí
vánt tenni, a9 mint ki tet
szik az elő adott írá&ból. 

Nevezetes épületek továb
bá a9 Püspöki Kastély, és 
némelly káptalanbéli Urak
nak házaik, mellyek a9 Ki
rályi , m o s t Káptalanbéli 
Szentegyházhoz nem * mesz
sze vágynak, leg inkább ab
ban az útszában,, melly a9 

vízi kaputól a9 nagy Tem
plom felé vezet , bol a9 

KRISZTUS testének képe is 
látszatik igen jeles mester
séggel alkotva. Nevezetes 
vata itten MDCCXdik esz
tendőben hogy Eugtnius 
Hertzegnek Belgrád Várát 
meg nyervén, az akkori Ró
mai Pápa, egy kalapot, és 
kardot ajándékozott, mel
ly ékkel itten nagy pompával 
a9 nevezet Vitéz ditsőíttetett* 
MDCCLXXIVben pedig Pa
pi Jubileumot tartván , e 9 

Káptalan Templomának meg 
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iijjítőjá Gróf Zichy Püspök 
ugyan ez alkalmatosággal 
meg ditső&ljt MÁRIA THE-
K É Z I A Királyné által a' Sfynt 
István Rendgyévél, és egy 
tulajdon kezeivel készített 

Eüspöki ruházattal ajándé-
oztatott vala meg, melly 

örvendetes nap emlékeztető 

Iténzel örökösittetett, a* mel
yért e*- kegyes Püspöknek 

képe , a' Szentegyházban 
tartatik emlékeztető tisztele
tére. Nevezetes épületek to
vábbá a' Királyi ház, mel
lyet az előtt Tsászár házának 
neveztek; nem külömbén a1 

Város napkeleti kerítésének 
részénél épultt fegyverház, 
mellyben mindenféle nyilak, 
hadi fegyverek, olly szám
mal , és móddal vágynak el 
rendelve, hogy kevés idő 
alatt néhány ezer embert 
fel lehet belőle fegyverkez
tem^ A* puska por tartó há
zak pedig olly mesterséggel 
készíttettek , a' föld alatt 
vahS bálthajtásoknak tágas 
üregjeiben, hogy azoknak 
a* tüzes golyóbisok; ha so
káig ostromoltatnának is,ke-i 
vés ártalmat okozhatnak. 
Első rlevezetes épület az új-
jabbak között Gróf Zichy 
Püspök által Mária There-
ziátol még vett Vár, mellyet 
maga, és az utánna követke
ző Püspököknek számokra 

lakásul úri módon el készít-
tete. Egy szép Kápolna, és 
Torony * *s verő óra is va
gyon e* reydent{iál>a. Ezek 
után következnek, a* Vár
megye háza, a' Franciska* 
nusok út szájában, hajdan a' 
Szent Márton Apáturságnak 
lakó helye. G. Eszterházy, 
G. Balassa, és G. Zickyek-
nek, 3s G. Vitzainak Palo* 
táik, a1 két kaszárnyák, és 
a' Bárány Vendég fogadója, 
melly af P. Paulinusoknak 
Pápai Konventjekhez tarto
zott, nemes szabadsággal, és 
fundamentomábúl 1778. táj
ban újjra fel állírtatott, ez 
lévén egy Vendég fogadó 
Győrnek belső Városában, 
9s a*t. Nevezetes, és tágas 
épület továbbá a' Vározháza 
is; hol a' V. Tanáts a9 ki ren* 
deltt napokon egybe szokott 
gyfilni, a? kebelekben lévő 
közönséges ügyeiknek elin
tézésekre, és a' gonosz té
vőknek meg zaholázásokjca* 

í Meg jegyzést érdemel Győr 
Városában az is., hogy itt a* 

I Tanáts kétféle vala; Katonai, 
és Polgári, a'Városnak hajda
ni szabadságaihoz, és szertar
tásaikhoz el intézve. A9 Vá
roson kívül leg nevezetesebb 
az újj Város, melly a' bel
sőtol tágas térség által válasz*: 
tátik el ; az előtt itt vgla a? 

, külső Városnak háza, melly 
azért 
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azért rontatott vala el, hogy 
az ellenségnek lappangó he
lyet ne szolgáltatna. E' kül
ső Városnak ifégy hoszszabb 
útszái vannak, Rába* és Rab-
tza között, azrép&Jetek. kitsi-
nyek, és könnyen el ront
hatok, hogy szükséges idők-v 

ten hirtelen széjjel bontat-
tathassanak. Ez új Városban 
öt Templomok vagytvak, el
ső , és leg nevezetesebb a\ 
Katolika Szentegyház, má
sodik egy kisded toronnyal 
ékesíttetett kerekded Tem
plom, mellyben tsak némelly 
alkalmatosággal tartatik az 
Isteni tisztelet;*harmadik a9 

Görög templom' egy szép to
ronnyal, és verő órával. Ne
gyedik az Evangélikusoknak 
Templomjok, mellyhez két 
Prédikátort tartanak a' lako
sok , ezek közz&l egyik a' 
magyar, másik pedig a9 né
met híveknek Pásztora. A9 

Templom alap kövére, egy 
tzín táblára ezek írattattak: 

Deo Optimo Maximo Sa-
crum Tőkrantia Chri-

1 stiana. . , 

Josephi Ildi Imperátor isy & 
Regis vere Apostolid Impc* 
río Sapienter Constituta. 
Ecclesia Evang. Aug. Confi 
Jaurinensis Post 34. Anno-
rum Cessationem , Anno 
MDCCLXXXUItio Men

te Aprili. Líbcrum Rtligio-
nis Exercitium na3a in fun-
do muni menti olim Aggere 
cum adsito inter amnes Ra
bom , & Rapttym Tractu in 
Prcesidio militári, consensu 
summi Principis P/7, Feli-
cis 1500 Rfnis tmptOy Ecl. 
Inspc&orc Nob., Alexandra 
Totb. Proinspc&ore Nob. 
Josepho Matkovits, Mini-
stris autem Mathice Rdth 
Hungarico , £r Michatlc 
Frajtag Germanico. 

Oratorii. 

Collatis singulorum Ec+ 
clesice Membrorum sumpti-
bus die i8va Április Anno 
MDCCLXXXLV capri. 
Hunc lapidem fundamenti 
loco poni voluit die ima Ju» 
nii MDCCLXXXIV. Ma
rni Excellentissimi Hceróis 
Stgismundi L. B. a Gemmin-
gen de Hornberg, S. CL J?. 
& A. Majestatis Camerarii, 
Ordinis Militaris Regit 
Theresiani Fquitis, Cattipi 
Mareschalli Locumtenentis$ 

& unius Legionis pedestris 
Ordinis Colonclli. ötödik a9 

reformátusoknak Templom* 
jok, a9 kik tsupán Magya
rok. Meg tisztelő emlékeze
tet érdemel itten néhai Győri 
Doclor Molart\y a9 ki még 
életében tulajdon kéltségé
vel , egy Ispotályt építtete a9 

szegi-
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tzegényeknek számokra, 
mellyben számos betegeket 
tudajdon költségén táplált 
vala | halála után pedig töb
bet hagyptt, £z igeh ditsé-
retes tzéljyának fel tartására 
7000 forintnál, sőt ugyan 
ez ispotályban patikát is ál
líttatott fel, melly igen ne-
mejj cselekedetéért méltán 
meg érdemiette, hogy a' ké
ső következenddség is tisz
teletben tartsa' emlékezetét. 
Kö^yv nyomtató ház: is ya r 

gyon : Győrbep ( f , mellynek 
sajtója alól számom magya* 
könyvejt Jcprnlnek - világos-, 
ságra. Nevezetes pala az , 
S[ds[kinak idejében itt 
nyomtattatott közönségesen 
b*sz^4Jó könyvekről, sőt a? 
Győr} £^0ndáriomról is az \ 
előtt; cje, már njpst mis 
könyvnyomtató Ur^k ebben 
^ Győrit meg előzik. Patika 
Győr Városában kettő van, 
Selyem mi velő ház pedig 
egy melly hajdan a* Város-
oak serháza vala, most pe
dig a' körül belől termő se
lyem formaiak készíttetlek 
benne , öt Vásárjai. neveze
tesek. Még a' Zsidóknak is 
van Győrben zsinagógájuk, 
melly után nevezetes még a' 
Sóház, Harmintzad, és aV 
Postaház. A' Városon kivul 
vagyon piég a9 dunántul, 
Révfalu, és Patahdia, a1 

G Y Ó I U lai 

Fejérvari kapun kivül pedig * 
a' t^urök., majorok, és gyü
möltsös kertek vágynak, hol 
barom, és egyéb apróbb mar
hák tartattatnak; gyenge é-
puletekből készíttetve. Me-
zejek a' Győrieknek mipd 
búzával, mind borral kivált-
képen gazdag, leg neveze
tesebbhely a' Városhoz nem 
meszsze , az ygy nevezett 
Szabad hegy, melly itten leg 
kedvesebb mulató hely, bir
tokosa a' Váips Plébánusa. 
Leg jobfcf bort teremnek pe-
4ig azok a' szőlő hegyek, 
mellyek a9 Szent Márton he
gye oldalán miveltetnek. 
Szfiretet jókor tartanak a' 
Győriek, hogy az essős idő
től meg lepettetyén, hirte
len el ne rothadgyon termé-
s^k^ Á' mia'Várasbéli szük
séges életnek eszközeit ille
t i , kiváltképen bővelkedik 
Győr mindenféle meg kíván
tató eléségekkel; fogyatko
zást szfcnyrifd ellenben, a* jó 
vízre nézve-, 's a9 levegő «em 
kedves minden idegenek
nek, mellyet a' l a k o s o k 
mindazáltal könnyen el 

J szenvednek. Özszel, Tavasz-
szal itten gyakorta nagy köd 
uralkodik a' Város körül f 

nyárban pedig a9 sok párol
gás , a9 napnak hévsége ál
tal meg gyulladván, ártanak 
a' vérnek, és ez az oka, 

L hogy 
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hogy itt a' forr6, és más fé
le hideglelések gyakorta u-
ralkodnak. A 1 Városnak la
kosai külömbfélék, Magya
rok, és Németek, a* Ma
gyarok katonás termesze* 
tfiek; ámbár nem egészszen 
él már ma a' Győriekben ama 
régi nevezetes vitézi bátor* 
*á£ , 's el szántst akarat; 
mindazáltal moit is mások 
felett való, mellyet mind ne
veltetések, mind volt katonai 
móddal szokott'temetkezé
sek, mind a' régi Eleiknek 
viséltt dolgaik által való fel 
élesztetés okoz. 

Lakosai af Királyi Város
nak többnyire katolikusok, 
's magyarok, németekkel, 
's kevés rátzokkal, és tótok
kal el egyítve j rész szerént 
kereskedés által, Tész szerént 
kulömbféle kézi mestersé
geknek uzescáltal, leg töb
ben pedig föld mivelésse 1 él
nek. ' Termésbéli Vagyon-
nyaik nevezetesek, piatza 
jo,*ésóltsó, *s a* természet
nek kulömbféle javaival sok 
Városok felett meg áldatta-
tott Qyör Városa, fája szu
ken van , mind épületre, 
mind tfizre, de más javakkal 
eléggé bővelkedik. 

GYŐR; S\olga GyonSiz* 
had puszta Veszprém Várrae
gyében . földes Ura Hunkar 
Uraság, a' kinek különösen 

•jó ízléssel épfiltt Kastélyá
val ékesíttetik, fekszik Szom
bathely , Bársonyos, és A -
szár között, hat ár ja nem 
n *gy t de minden javákkal 
bővelkedik, tsak malma nin-> 
tsen. 

GYŐR PAPFALVA, Juravt-
t[a. A* P. betűben. ; 

GYSR TELEK. A* T . be-
töberi. 

GYÖRB . Magyar falu Tol
na Vármegyében, földes Ura 
a' Pétsi Püspökség, lakosai 
katolikusok, fekszik Szász
nak szomszédságában, ha
tárja jó termékenységu, va
gyonnyai külömbfélék; első 
Osztály béli. 

GYÖRÉD. Nagy, 4$ Kis 
Győrt d.' Elegyes faluk Bar* 
Vármegyében, lakosai ka
tolikusom, határbéli földgye 
síkos , és termékeny, lége
lője hasznos, fája tfizte, és 
épületre, szőleje saját hátár
jában , van a* községnek 
földgye, és réttye is, S/ent 
Benedekén, és Báron piatzo-
zások, első Osztálybéliek. 

GYÖRFA . Szahsd puszta 
Szála Vármegyében, fekszik 
Csesztregnek szomszédságá
ban , és annak filiája. 

GYÖRFISZEG. Szállás Szála 
Vármegyében, földes Ura af 

Szombathelyi Püspök, fek
szik Miileiegyházszegnek 
szomszédságában. 

GYÖR-
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G Y Ö R G Y I . Magyar falu 
Pest Vármegyében , földes 
Ura B.Prónay Uraság, la
kosai katolikusuk, fekszik 
Széliéhez fél tfrányira, ha
tár jarjé, fiija kevés, kgeló-
je elég, tava is v$m, má
sodik Osztálybeli, j_ 

G Y Ö R G Y F A L V A , , Pap 

Györgyfalva , v Gyur<ovieze. 
Tót falu Bersg Vármegyé
ben,» földe* Ura G. Schön-
born Uraság, lakosai ó hi
tűek , fekszik a* Krajnai ke-
rfiletben, botárja leg inkább 
zabot terem, pifóozasa Mun
kácson} nem meszsze', lege* 
lő je , fája mind a* két relé 
elég van, harmadik Osztály
áéit , 

. ;G,YÖRGYI« Elegyes tót falu 
íAbauj VátmígyéBenj, földes 
Urai külömbféle Urak, la
kosai katolikusok, fekszik 
a 9 Kassai <játási>*n, határja 
meglehetős, terjpésu, de más 
javai meglehetősek, második 
Osztálybéli. 

G Y Ö R G Y I K , Szabad pusz
ta, 's fékszik Bar^tskának 
szomszédságéban* 

GYÖRGYIN . Swbad puszta 
Bacs Vármegyében, földes 
Ura Szabatja Városa, melly-
tői nem meszsze fekszik. 

GYÖRGYÖS. Kis falu Zem* 
plén Vármegyében , bíffja 
Csengeti, vagy Kádas Urac
sig, lakosai katolikusok,>.és 

J más félék, fekszik Manus-
fálvához nem meszsze, ha
tárja Detrikhez hasonlító. 

GYÖRGYÖS. Szabad puszta, 
Somogy Vármegyében, fek
szik Csokonyától del felé l 
órányira , bírja G. Szécbeny 
Uraság, határja Csokonyá-
hoz hasonlító. 

R GYÖRGYÖS. Ofosz falu 
<ZémpIén Vármegyében, föl
des Ura Kádas Úr, Rákosai 
Görög katolikusok, fékszik 
Hanusfalvához i . , Micsak-
hoz pedig i órányira, hê -

fyés határja három nyomása 
éli, gabonát, és zabot te

rem , erdeje van, ^áőleje 
nints i rét nélkül isv> szűköl
ködik^ piatza Hanuifalván. 

GvöattiLY. Szállás Békés 
Vármegyében. 
» >QYÖRK. Vámos Györk > 
jGyurcsik* Magyar falu He
ves Vármegyében, földes 17-
r* B. Brúder Uraság; lako
sai katolikusok, fekszik a* 
Gyöngyösi járásban, határja 
középszerű , tulajdonságai 
hasonlók Adácshdz j máso
dik-Osztály béli.. ;.. 

GYŐR*. HévézGyÚrk. E-
legyes Tótfalu PQ?t Várme
gyében, földes Ura ft. Gras-
s*lkovicl\ , Uraság, lakosai 
katolikusok , fekszik Ság
hoz nem meszsze, határja 
közép terdiékenységu, borai 

L a meg , 
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meg lehetősek, fiija elég, 
második Osztálybéli. 

GYÖRK. Tót Györk, Hor-
na Jurke. Elegyes tót íalu 
íest Vármegyében + birto
kosa Párnitzky Uraság, lako
sai katolikuspk, és evangé
likusok' fekszik Aszódhoz, 
és Atsához is egy mértföld
nyire, batárja középszerű, va-

fyonnyaí meglehetősek , • 
esten piatzozása hasznos, 

második Osztálybéli. 
GYŐRKE . Magyar falu A-

baoj Vármegyében , földes 
Ura Zombori , és Motsárí 
Uraságok, lakosai reformá
tusok, fekszik Kassához há
mora mértföldnyire, hat árja 
rerrfiékeny, és Kassa Váro
sában jó t módgya a' kerese
tre, első Osztálybéri. 

GYÖRKBFA . Szabad puszta 
Szála Vármegyében, fekizik 
Salamon Várhoz nem mész* 
sze. , 

GYÖRKEFALU . Oláh falu 
Szatmár Vármegyében, föl
des Ura a* Nagy Bányái K. 
Hivatal, lakosai ó wtíek, 
fekszik Nányához 3 , Sür-
gyefaluhoz pedig 1^ órányi
ra , határja igen hegyei, er
dős, kövei, agyagos, kuko-
ritzát, és zabot keveset te
rem, fiija van, szőleje nihts, 
szekerezésból, és kézi niün-
kából élnek, piatza Nagy I 
Bányán. | 

. GYÖRLIKTZ. Gietersiorf* 
Elegyes németfalu Vas Vár
megyében , földes Ura G . 
Nádasdy Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Szent 
Györgyhöz nem meszsze, 's 
ennek filiája, batárja kö
zépszerű, tulajdonságai ha
sonlók' Alsó Shiavet[dhoi, 
második Osztálybéli. 

GYŐRÖCSKE. Magyar falu 
Ungvár Vármegyében, fotó ér 
Ura a* Királyi Kamara, la
kosai katolikusok, és mái 
félék, fekszik Ungvárhoz 
két mértföldnyire, határja 
gazdag, vagyonnyai külömb
félék, első Osztálybéli. 

GYŐRÖD. Kit Győröd. Tói 
&lu Bars Vármegyében, föl
des G . Kegfevfts, és Péli 
Naey Uraságok> lakosat ka
tolikusok , fekszik hegyes 
helyen, Nagy Győröd mel
lett , harfrjá -közép termé
kenységi, fíia elég, legelő
je, réttyei jók, második Osz
tálybeli. 

GYŐRÖD. Nagy Győröd. 
Bars Vármegyében, föídesU-
ra H. Eszteíházy^Uraság, lá* 
kosai katolikusok , fekszik 
Töhbl, és Kis Győrödnek 
szomszédságában, mellyek 
ennek filiáji. > 

GYŐRÖK. Stfíös Győrök. 
dagyar falu Somogy Várra*, 

gyében, földes Ura Jánko-
vicfa uraság, lakosai kato-

liku-
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likasok, fékszik Lölle , és 
lengyeltóti között f Bog
lár hegye fele', Somogyvár-
hoz mint egy mértföldnyire, 
Balaton tavához közel, ha
tárja a9 természetnek min
denféle javaival meg aján
dékoztattatok, bora neve
zetes, első Osztálybéli. 
- GYŐRÖK. Magyar falu Szá

la Varmegyében, földes Ura 
G. Festetich Uraság, lakosai 
katolikusok,, fekszik Keszt
helyhez fél mértföldnyire, 
Balaton tava mellett, szölö 
hegye jó , földgye középsze
r t ! , borainak eladásokra jó 
modgyók van, második Osz
tálybéli. 

GYŐRÖS. Fekete Győrös. 
Oláh lalu Bihar Vármegyé
ben , földes Urai külömbféle 
Urak s lakosai ó hitaek, fek
szik a' Belényesi járásban, ha
tár ja közép termékenységi. 

GYŐRTBLKK. Gyukov. Ma
gyar falu Szatmár Várme
gyében , birtokosai külömb
féle Urak, lakosai reformá
tusok , határos ököritó, Ko-
tsod, és Tunyog helységek
kel is, határja a nyomásbéli 
melly kitsinységéhez képest, 
meg lehetősen terem, búzát, 
kukoritzát, zabot, gabonát, 
szénája elég terem a9 leg 
szárazabb időben is, mivel 
réttyei a' Láp szélen Vágy
nak. E9 helységnek határán 

jő le a9 Számos vizében ama 
nagy költséggel készülttÁ* 
r o R , mellyet néhai nagy em
lékezetű Gróf Károlyi Antal 
készíttetett vala, mellynek 

fmeg tartásáról mostan a' Ne
mes Vármegye gondosko
dik, a' Láp szélén fekvő 
Helységeknek határán ahoz 
hasonló más árkot készíttet
vén, melly is azon élőbbe-
ni vajasban vétettett; basz
na az, hogy a' midőn a9 Sza
mos sok helységek9 határam 
ki önt, azon Vajasba sza
lad a9 víz, úgy azután on
nan le a9 Számosba, piatza 
Szatmáron 4 mértföldnyire. 

GYŐR VAR . Magyar falu 
Vas Vármegyében , földel 
Ura G» Festetich Uraság, la* 
kosai katolikusok, neveze-
tesíti a\ horvát pártosoknak 
meg győzettetések, a9 tónál 
dél felől, fekszik Mára vi
zéhez közel, határja közép
szerű. * 

GYÖV . Elegyes falu Ung
vár Vármegyében , földes 
Ura a9 Királyi Kamara, la
kosai katolikusok, fekszik 
Kis Ráthnák szomszédságá
ban , és annak filiája. 

G Y Ü D . vagy Gyiíd. Ma
gyar falu Baranya Várme
gyében , földes Ura G. Bat
thyáni Uraság, lakosai ka
tolikusok , 's a9 Szent Fe-
rentz Szerzetebéli Atyáknak. 

L j kla-
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klastrómjok van itten, fek
szik Siklóshoz mint egy 
mértföldnyire, határja gaz
dag, vagyonnyai jelesek, el
ső Osztálybeli. 

Gy ÜGY. Szabad puszta So
mogy Vármegyében, a' Mar-
czali Uradalomhoz tartozan
dó, fekszik Matczalitól ki-
lentz órányira. 

GYUKOSIN, moft Mokrin-
nak hívattatik. 

GYULA , Magyar, és né
met Gyula, két egy más mel
lett lévő mező Városok Bé
kés Vármegyében, földes U-
ra B. Harukker Uraság, la
kosai katolikusok, és refor
mátusok, fekszik Körős vize 
között, hajdani ó Várával 
nevezetesíttetett, Lakosai 
szorgalmatosak, vásárjai pe
dig népesek, az Uraságnak 
épületein kiviül, vadas kert, 
és tekenős békás tavak is 
vágynak itten. Határbéli 
földgyeiAek nagyobb része 
gazdagon terem , vagyon-
nyainak el adásokra jó aíkal-
matosságjok van helyben, és 
Aradon, legelójök tulajdon 
marháiknak elég , erdejek 
tsekélyes, apróbb szükség-
jeikre nádgyok elég van, 
szóleik termők, vízi malmok 
helyben, első Osztálybeli. 

G Y U L A KESZI. A* Ki be
tűben. 1 

GYULA . Magyar falu Ba

ranya Vármegyében, foldés 
Ura G . Batthyáni Uraság,' 
lakosai katolikusok, határja 

I a' középszerűnél jobb , sző-' 
lei meglehetősek, réttye, 
legelője elég, második Osz
tálybéli. - : ; 

G Y U L A ; Joyant\a. Népes 
magyar falu Tolna Várme
gyeben , földes Ura H. Esz
terházy Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik a' Simon
tornyai járásban , határja 
gazdag, vagyonnyai jelesek, 
első Osztálybéli. 

GYULA . Magyar falu Ugo-. 
tsa Vármegyében; földes U-
ra B, Perény Uraság, lako
sai reformátusok , fekszik 
Aklitol egy, F. Ardó Városá
tól pedig fél órányira, határ
ja két nyomásbéli, terem, 
búzát, rozsot, kukoritzát, 
fája, szóleje, legelője, ka-
szállója vagyon, norral, tsé-
resnyével bővelkedik, mely-
lyeket Máramarosban szok
tak el adni. 

GYULAFALVA . Oláh falú 
Máramaros Vármegyében, 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai ó hitűek, fekszik Su-
gataghoz, és Fejérfalvához 
egy órányira , határja ' két 
nyomásbéli, hegyes, agya
gos, meszes, zabot, tavasz 
búzát, és kukoritzát terem. 

GYULAFAL VÁJDUIU[. Né~ 
vezet alatt. 

G Y U -
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G Y U L A H Á Z A . M o s ó n 
Vármegyében. 

GYULAHAZA . Magyar falu 
Szabolts Vármegyében, bir
tokosai külömbféle Urak, 
lakosai katolikusok, többen 
reformátusok, fekszik Tas-
nak szomszédságában, és an
nak filiája, határja három 
nyomásbéli, 's mindenféle 
gabonát terem, lent is hoz, 
réttye hasznos, és jó , legelő
je aratás után elég, fája tűz
re, és épületre van, dohán
nyá jó, nádgya elég, a9 hegy 
allyai szőlőkben , kapával is 
kereshetnek három száraz 
malmok helyben, élső Osz
tálybéli. 

GYULA KESZI . A 9 K . be
tűben. 

GYULA VARSAKY . A 9 V . 

betűben. 
GYULAJ . Magyar, és oláh 

falu Szabolts Vármegyében, 
földes Ura G . Károlyi Ura
ság, lakosai katolikusok, ó 
hitűek, és reformátusok, fek
szik Nyír Bátorhoz kétmért* 
földnyire. Három nyomás-
béli földgye jó búzát terem, 
réttye kevesebb ugyan; de 
j ó , és kétszer kaszáltatik , 
piatzozása vám nélkül, To
kajon kivül, legelője elég, 
hatója alkalmatos, fája épü
letre, és kevés tűzre való is 
van, nádgya , káposztássá 
elég, első Osztálybéli. 

GYULITZA . Elegyes falu 
Arad Vármegyében, földes 
Ura Kaszonyi Uraság, lako
sai katolikusok , határbéli 
földgye termékeny , fáia , 
makkja elég, hajókat is ké
szítenek lakosai só alá, szil-
vássai nagyok, fogyatkozása 
hogy a9 víz néha járja, mind
azáltal szén javaikoz képest, 
első Osztálybéli. 

GYULOVUSZ. vagy Gyek-
vét{. Szabad puszta Szatmár 
Vármegyében, Vetéshez tar
tozik. 

GYUR . Szabad puszta Bé* 
kés Vármegyében, 

i * GYURCSJBVBCZ. Elegyes 
falu Szála Vármegyében, ha
tárjának középszerű voltához 
képest, második Osztály béli. 

GYURCSINA . Népes tót 
falu Trehtsén Vármegyében* 
földes Urai kölömbféle Urak, 
lakosai katolikusok, fekszik 

í Túrótz Vármegyének szélé
nél, Rajetzhez -J mértföld
nyire. Legelője, erdeje elég, 
de mivel földgye soványas , 
második Osztálybeli. 

GYURGYOVE. Nagy Őyur* 
gyove. Tót falu Trentséh 
Vármegyében, földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik Bezeréd-
hez, vagy Bruszirához nem 
meszsze. Határb?'li földgyé
nek sovány volta miatt, har
madik Osztálybéli. 

L 4 GYÜR-
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GYUREO . Tót falu Sáros 
Vármegyében, fdldes Ura B# 

Palocsay Uraság, lakosai ka
tolikusok , és ó hitűek, fek
szik Palocsához nem mesz
sze, 's filiája, határja nem 
utolsó nemu, fája szűkség-
jére elég, és alkalmatos ke
reskedése is van, marhák
kal 9s gabonával, mellyet 
szilintelen Lublóra szoktak 
hordani, harmadik Osztály
béli. 

GYÚRÓ . Magyar falu So
pron Vármegyében, birtoko
sai kulömbféle Urak, lakosai 
katolikusok, fekszik Kapu
várhoz egy mértföldnyire, 
határja közép termékeny* 
*égfi. 

GYÚRÓ, vagy Sq. György. 
Magyar falu Fejér Váregyé
ben, Szent György nevezet 
alatt. 

ÖYÜROK . Falu Temes Vár
megyében , földes Ura a* Ki
rályi Kamara, fekszik Fa-
briitának szomszédságában, 
mellynek filiája. 

G Y Ü D . Magyar falu Bara
nya Vármegyében , földes 
Ura G. Batthányi Uraság, la
kosai katolikusok, és refor
mátusok, fekszik n. k. Sik
lós, n.ny. Harkány mellett. 
Nevezetes e9 helység, a* Bol
dogságos Szűznek tiszteleté
ré épultt Templomáról , 
mellynek gondviselőik ottan 

két emeletu Klastromban la
kozó Ladislaiani Szerzete
sek, a9 hova meszsze Tarto
mányokról , az áhétatosság 
kedvéért el szoktak az em
berek járni* Határja három 
nyomásbéli, búzát leginkább, 
egyebet középszerűen terem, 
bora vagyon elég, fája ke
vés, borait Eszéken 5, vagy 
a9 Valpoi Uradalomban 3 
órai járásra hordgyák eladni. 

GYÜGY. Gyügynit[c. Ele
gyes magyar, és tót falu Hont 
Vármegyeben, földes Ura 
Földvári Uraság, lakosai e-
vangyelikusok, fekszik E-

féghez ^ , Házas Maróthoz 
T órányira, malma Selmetz 
vizén épíílt, az útsza közepén 
savanyú forrás vize van, a1 

falu végén Vendég fogadója, 
határja közép termékenysé
gi. , fája elég van, szőlő he
gye meglehetős, hutája hasz
nos, második Osztálybeli. 

GYÜGYE . Magyar falu Szat-
már Vármegyében, földes 
Ura ti. Barkóczy, és több 
Uraságok, lakosai reformá
tusok, fekszik Jánkhoz nem 
meszsze , Számos Újlak , 
Czégény, Danyádhoz is kö
zel, délről Rapóthoz, melly-
tól Szamos vize hasíttya. 
Határja, agyagos földgye 
három nyomásbéli, búzát, 
kukoriczát, zabot meglehe
tősen terem, erdeje nints, 

sző-
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szőlőnek, és legelőnek is héj-
javai vagyon , kevés gyű-
möltsössei vágynak, piatza 
Szatmáron, és Tisza Újla
kon két két mértföldnyire, 

GYÜLVESZ . Magyar fala 
Szála Vármejgyében, földes 
Ura G . Nitzky Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
Szála Szent Lászlóhoz nem 
meszsze, határja jó termé
kenységu. 

GtÜLVEsz. Oláh falu To
romat Vármegyében, földes 
Urai Naum, esDadány Ura
ságok , lakosai ó hitnek, 
fekszik Ivándnak, és Szent 
Mártonnak szomszédságok
ban , határja jó termékeny
ségu , de kevés, erdeje, sző-^ 
leje nintsen, piatza Perle
szen , Csakován , és Temes
váron , második Osztálybéli. 

G Y Ű L I víz.' Magyar falu 
Sopron Vármegyében, földes 

. Ura Jankovich Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Vis-
hez nem meszsze, 's ennek 
filiája, Sopronhoz 3 , és | 
mértföldnyire, 's az Uraság
nak szép kastélyával ékeske
dik, határja közép termé
kenységu , réttyei meg le
hetősek, fája, legelője szu
ken , eladásra könnyű mód
gya , második Osztálybéli. 

* GYÜMÖLTSIN. Elegyes 
Magyar falu Baranya Vár
megyében, határbéli száhtó 

GVtiU. v i%9 

földgyei a' hegyek miatt ne
hezen mi vehetnek, de mi
vel más javai vágynak, má
sodik Ostálybéli. 

GYÜRE. Ivdntsina. Ma
gyar falu Szatmár Várme-

g/ében , földes Urai külömb-
le Urak, lakosai reformá

tusok , fekszik Nagy Bányá
hoz fél mértföldnyire, három 
nyomásbéli szántó föld gyei, 
rozsot, kukoritzát, búzát, 
és más tavaszi életet is terem
nek , ha trágyáztatnak; rét
tyei közel a9 Tiszához, melly 
ha ki nem önt, hasznos szé
nát hoz, .piatzozása öt mért
földnyire van, legelője tá
gas, és jő füvet terem, ita-
tója alkalmatos, fája tűzre 
közel af határban, és jó ikon; 
első Osztálybeli, 

GYÜRE. Magyar fahi Szat
már, és Szabolts Vármegyék
ben , földes Urai Ibrányi, és 
más Urak, lakosai katoliku
sok, többen reformátusok, 
fekszik Kapots Apátihoz nem 
meszsze, }s ennek filiája, 
Nagy Varsánynak, és Ara
nyosnak szomszédságában a1 

Tisza mentében, térséges ha* 
tárja 3.nyomásbéli, búzát, ga
bonát leg inkább terem, föld* 
gye agyagos, és homokos, 
erdeje vagyon, szőleje nin
tsen, piarza Munkácson hat 
mértföldnyire. 

GYÜRGYEVO. O láh fala 
Krassó 
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Krassó Vármegyében, földes 
Ura a9 Királyi Kamara. 

GYÜRHEGY*. Elegyes falu 
Szála Vármegyében, lakosai 
katolikusok, határja gazdag, 
tulajdonságai hasonlók Cso-
bántzhoz, első Osztálybéli. 

, * GYÜRKEFALU* Magyar 
falu Szatmár Vármegyében, 
határbéli földgye, és réttye 
meglehetős, itató helye al
kalmatos , fája közel az Ura
ságnak engedelméből épü
letre, és tuíre; az arany , és 
ezüst bányák egy órányira 
vannak hozzá, a' hol Kéz
zel , 's szekérrel is pénzt ke
reshetnek, szenet is éget
nek, mellyet a' Bányákban 
el adhatnak, harmadik Osz
tálybéli. 

GYÜRKI . Magyar és cu-
riális falu Hont Vármegyé
ben , földes Ura Gyurky U-
raság, mind a' két áeon, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Kőkeszihes <£• órányira, 's en
nek filiája. Legelője elég, 
fája van mind a'két féle, sző
lő hegye sok, és jó borokat 
terem, piatza B. Gyarmaton, 
és a' Bánya Városokban, első 
Osztálybéli. 

GYURUFU. Magyar, és né
met falu Baranya Vármegyé
ken , földes Ura Petrovszky 

Uraság* lakosai katolikusok, 
fekszik a' Sz. Lörintzi járás
ban, Korpadnak, és Dinnye
berkinek is szomszédságá
ban, határjáb«\n erdeje,, sző
leje, főldjjye, réttye közép
szerű , lakosai zsendely, és 
hordók tsinálásából keresnek 
pénzt, piatzok Pétsen három 
órányira, második Osztály
béli. 

GYŰRŰS. Nagy, és Kis 
Gyuriis. Magya faluk Szála 
Vármegyében, földes Urai 
több Urak, lakosai katoliku
sok, fekszenek amaz 3eze-
rédhez, ez pedig Nemes Apá
tihoz nem meszsze. Határ-
béli földgyei, és szóleji kö
zép termékenységűek, rét-
tyeik meglehetősek, máso
dik Osztálybeliek. 

GYÜRÜS. Gyórücsa. Oláh 
falu Szatmár Vármegyében, 
földes Ura G . Károlyt Uraság, 
lakosai ó hitűek , fekszik. 
Erdődhőz nem meszsze, M. 
Homoród helységekhez is 
közel, Szatmárhoz 4 . mért
földnyire. Földgye selejtes, 
mivel hegyes, völgyes, ku-
koritzánái, és zabnál nem is 
terem egyebet, erdeje van', 
szőleje nints, napszámjaik-
kal keresik élelmeket, mi* 
sodik Osztálybeli. 

H. 
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A 6 AJ. Szabad puszta Szá
la Várm., földes Ura G^Fe-
stetich Uraság, fekszik Vra-
tisinte^ntk szomszédsága* 
ban, és annak filiája, 's ha
tárja hozzá hasonlító. 

HAB A * . Szabad puszta 
Posony Várm., földes Ura 
a* P . Király, fekszikBuröz. 
Miklóshoz közel, és annak 
filiája. 

* HABGÁRT . Szepes Várm. 
lakosai katolikusok. 

H A B I . Szabad puszta Bá
ránya Vármegyében. 

HABONKA. Habovka, vagy 
Habönap. Tót falu Á r v a 
Várm. földes Ura a' K\ Ka
mara, lakosai katolikusok, 
fekszik Sztudena vize mel
lett, batárja soványas-
. HABURA . Tót falu Zem
plén Várm., földes Ura G. 
Csáky Uraság, lakosai ó hi
tűek, fekszik Labortza vizé
hez közel, Csertész, és Borro 
között, hegyes batárja két 
nyomásbéli, árpát, zabot, 
és kevés tatárkát terem, ban
diirkával bővelkedik, erdeje 
van, só l e j e nints', piatza 
Sztropkón. 

HACZFKXD. Mezó Város 
Toróntal Várm., régenten 
Zsombolyának neveztetett, 
földes Ura a' Kii:. Kamara, 

lakosai katolikusok, fekszik 
Hajfeid, Czernya, és Gyer
tyánoshoz nem meszsze, ha
tárja 4 fordulóra van oszt
va, terem leginkább tiszta 
búzát, és mindenféle vete
mény t, fóldgye fekete agya-» 
gps, erdeje, szőle nints, 
piatza T. Becsén. 

HACS Szabad puszta So
mogy V á r m . , földes Ura 
Lengyel Uraság, Lengyeltó
tihoz tartozik. 

KACSAvA . Tót falu Hont 
Várm., földes Ura B. Ke
mény, G. Berényi, B. Sághy 
Uraságok , lakosai leg in
kább evangélikusok, fekszik 
Rima vize mellett, közel 
Fűrészhez, mellynek filiája, 
épületre való fája tsekély, 
legelője szoross, réttyei ke
vesek, földgye sovány, fa 
tányérok, és mozsároknak 
készítésekből élnek, mellye-
ket az alföldre szoktak le 
hordani. 
- - HADA . Szabad puszta Tol
na Várm., fóldps Urai G> 
Batthyáni, és Daróczy Ura
ságok, fekszik Bölcskéhez 
nem meszsze, és annak fi
liája , határja is hozzá ha
sonlító. 

HADÁSZ. Ó , is Új Hadds[. 
Elegyesfolu Vas Várm., la

kosai 
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kosa! katolikusok, fekszenek 
Körmendhez mint egy mért
földnyire, határjaik közép
szerűek, és szorossak, lege-
lőjök, és fájok van; de sz8-
16 hegyeik nintsenek. 

HADUSFALVA. Haduso-
vet[, Hadrsdorf. T 6 t f és 
német falu Szepes Várm,, 
földes Urai Újházi, és több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik Iglőnak szom
szédságában, Lethánfalvának 
filiája, határjának \ része 
termékeny, legelője elegen
dő , fája mind a1 két féle, 
el adásra jó módgya van. 

HADVIGA. Hedvig* Német 
falu Turocz Várm., földes 
Ura B, Prőnay Uraság, lako
sai többen evangélikusok , 
f e k s z i k Ivantsinától nem 
meszsze, Tót Prónának filiá-

Í'a , határbéli földgye hegye-
Len nehezen mivéltetik, rét 

tye kevés, legelője elég, fii
ja mind a9 két féle van* 

HAGI. vagy Hagli. Tót 
falu Szepes Várm., földes 
Ura a9 K.Kamara* lakosai ka
tolikusok , és ó hitűek, fek
szik Frankoykától nem mesz
sze , határja soványas, lege
lője szoross, piatzozása tá
vol van. 

HAGTAROS. Magyar falu 
Szála Vármegy. földes Urai 
több Uraságok, fekszik a* 
Kapornaki járásban. 

HAGYMÁD"; vagy Hagy-
más. Magyar falu Bihar Vár
megy. a1 Váradi járásban, 
földer Ura a 'Nagy Váradi 
Püspökség, Bélnek filiája, 
lakosai katolikusok, és ó hi
tűek, határja középszerű, va
gyonnyai meglehetősek. 

H A G Y M Á S . Szabad puszta 
Veszprém Várm. földes Ura 
G. Eszterházi Uraság, fek
szik Oszlophoz nem mesz
sze, és annak filiája, \ ha
tárja hozzá hasonlító. 

HAGYMÁSFALU . Elegyes 
falu Bihar Várm., földes U-
rai több Uraságok, lakosai 
katolikusok, és ó hitfiek, fek
szik Sz. Jóbhoz nem mesz*. 
sze, és annak filiája, határja 
soványas. 

HAGYMASKÍR . Lásd Kér. 
HAHÓT. Alsó % is FelsS 

Hahót. Két magyar faluk 
Szata Várm. földes Ura G. 
Festetich Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik az Ország 
ilttyában, a' Kapornaki já
rásban, hátárbéli földgye kö
zép termékenység, legelő
j e , szőleje, erdeje* és bo
rainak eladására jó módgya 
van. 

HAJ . Tót falu T ó r ó c x 
Várm. földes Ura Körmöci 
Bánya Városa, lakosai lu
theránusok, és kevés kato
likusok , fekszik Mosótzhoz 
1 órányira, minthogy igen 

tavat 



tavas í környéke e g é s z e s 
len is, van mesének való kö-
<ve, határbéli fóldgye termé
keny , és más javat is vágy
j a k . 
' HAJDOVA . Tsárda Csanád 
-Várrhegyében. 

HAJDÚRA. HajdUíka. Tót 
W n Sáros Várm. földes U-
ftö Bs Palocsay Uraság, la
kosai katolikusok,, és ó hK 
tuek< , fekszik Plavnittfáiuk 
szotmszfdságában, mellynek: 

-filiája., zatárja ha jol ,trá-
gyázratikv meglehetős termé
kenységi, fája, és legelője 
•an. 
- HAJOÓ VAROSOK. így ne-
-veziernek Szabolts Várm* 
•hét népes Helységek: úgy 
mint BÖSZÖRMÉNY, D O R O G , 
Hátha* , N Á N Á S , P O L G Á R , 

Szoao^zLÓ, V ÁMOS PÉRTS , 

-határbéli tulajdonságukat, 
lásd tulajdon neveik alatt* 

, E R E D E T E K. 

Túrómnak altatása szerént 
M Á T Y Á S Királynak uralko
dása alatt származtak az illy 
katonáskodó seregek, hogy 

nyugbaratlaníttatott vidé
kek » .akkor úgy nevezett 
hajdúk, labantzok, v á g y 
gyalogok által védetmeztes-

1 seitek. Vége szakadván pe
dig idővel e' szükségnek 
hasznos szolgálat tételek 
vtán, {ónak ítélték cy vkéz 

HAJ* 1 3 } , 

népnek egy tsomóban való 
maradhatását. Minek okáért 
Botikai a' békeségnek 160 5-
dik esztendőbéli megkötése 
után h i v szolgálattyokéit 
mostani lakó helyekre szál
lította , ngyan az említett 
esztendőnek vége felé , az 
után p e d i g Szoboszlót it 
nyertt földgyéhez kaptsol-
ván Botskai r egy sereg lo
vasság is le telepíttetett vala 
ottan. Ki hirdettetvén azután 
.szabadságaik, '$ meg álla
podva^a* lakosok is 1606- <• 
dik esztendőbén, mintegy 
tulajdon, és írásoktól nem 
függő kerfilletté vált. Azolta 
már kulömbféle szabadsá
gokkal ajándékoztattak 
Jneg/Vrégihb birtokaikban 
is meg erősíttettek. 

HAJERDORF. Elegyes falu 
Krassó Várm., földes Ura a' 
K. Kantra. 

HAJFBLD. Német falu T O -
rontal Várm., földes Ura G. 
Feráris Uraság, lakosai mind 
katolikusok, fekszik Masz-

; dorfhoz. , Hatzfeldbez , és 
Cernyáho? közel, határja 4 
nyomásra van osztva, föld
gye térséges, fekete, agya* 
gos, és bőven termő, erde
ié nints, szőleje kevés, pia-
tzok T. Becsén. 

HAJMÁS. Szabad puszta, 
és majorság Veszprém Várm. 
földes Ura C . Eszterházy U» 
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raság , fekszik Koromlátol 
északra nem meszsze, föld-
gye hegyes, de termékeny, 
erdeje j ó , legelője a f birka 
nevelésre alkalmatos. 

HAJMÁS. Nagy y és Kis 
Hajmás. Magyar faluk Ba
ranya Várm., földes Uraik 
a' ReligynSi Kinrstár,és több 

'Urak, lakosai katolikusok, 
iiatárjai kövérek, javai kü
lömbfélék. ' - •* 

> HAJMÁS . Elegyes falu So-( 
"mogy Várm., földes Űra Fe
jteti ts Uraság, íako&i kato
likusok, fekszik a9 Szigeti 
'járásban, Böfcsénfának filiá
ja , szőleje van, és más javai 

* is, j posványos földgyei riébol 
soványok, határja szbross. 

' H A J M Á S K E R . A* K . be
tűben. • 

HAJNIK. Szállás Pest Vár
megyében. 

HAJNIK. Tót falu Zólyom 
yárm., földes Ura G. Eszter
házy Urasa?, lakosai kato-

' likusok, fekszik Garam vize 
mellett, ys az Uraságnak ka-
stéllyával ékes. Határját meg 

^szokta Garam vize önteni, 
legelője elég, 1 batárja síkos, 
és termékeny, fája tűzre, és 
épíletre van, a' Zólyomi, 
Szelmetzi, Körmötzi piatzok-
tól nints meszsze. 

HAJÓ. Elegyes falu Bihar 
Várm., földes Ura a* Nagy 
Váradi Püspökség, lakosai 

katolikusok, és 5 hitűek, 
feksfcik Nagy Váradhoz mint 
egy két .mértföldnyire, ha^ 
tátja középszerű. 

HAJÓS. Német mező.Vá
ros Pest Várm., földes Ura 
a' Kalocsai Értekség, lako
sai katolikusok, fekszik Ka-
lotsáboz két mértföldnyi^ 
igen tágas helyen , , *s ak Br*-
seknek díszes nyári mulató 
helyével ékesuterik^ atáfja 
három nyomásbéli, ae s kés 
ŝzer buzit, rozsot, zabot te-
rem>szőleje van, erdeje nints, 
szénával bővelkedik, igádat, 
fát az Uraságtól szereznek. 

HAJSZETN. Tót falu Sároc 
Várni. ,ífőldes Ura^G; Saw-
may Uraság, lakosai katoli
kusok y és ó hitftek, ''s a* 
Makovitzai Ur%dal<M«htfz 
tartozik, földgye termékeny, 
és könnyen művelhető, rét
tyei is jók, erdeje9 legtlójis 
elég van. 

• H A J T I S . Oláh falu Szat
már Várm. V lakosai ó hirtek, 
szántó földgyei: mindeneié 
veteményt teremnek, réttyei 
jók, legelője elé* ̂  fája tűi
re , és épületre a'határban , 
makkja uvszabados, de $*áfl-
tó földgyeit a* víz j£rja.' • 

HALABOR. Magyar falu 
Bereg Vár megy. földes Urai 
több Uraságok , lakosai ka
tolikusok , és reformátusok, 
fekszik a' fél Vidéki J á r t 

ban , 
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ban , Beregszásznak filiája, 
batárja jó, legelője elég, szó
l ó hegye is van , fája nints ̂  
és essös időben a' víz járja. 

HALACS . Tőt falu Tren-
tsén Várm., földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
határja néhol középszert , 
javai selejtesek. s 

• HAL Aris . ' Elegyes oláh fa-
In Ar*d Várfn,, földes Ura 
Forrái Uraság, lakosai ka
tolikusok , és ó hírnek , ha* 
tarjában fája 9 makkja elég, 
hajókat is tsinálhak lakosai, 
fóldgye térmékeny]'de tiéhoj 
hegyes, é$ Maros vize néha 
c l önt i . ' " ' ' \ 

HA LAP/ Nagy Halav. Ma-

Í 'yar falu Nógrád ; várni.-; j 
óldes UraíBeniczky, és'röbb 

Uraságok, lakosai Katol iku
sok, és más* félék, fekszik 
Balassa Gyarmattól más fél 
mértföldnyire, Möhorótiak 
filiája. Hatatja <kotépz&*; 
fíja töáre1 van, legefeje iélégi 

HALÁP.- lKí!s jffalápS Sza
bad puszta ' Nógrád Várm. ; 
fpldes Urai több Uraságok, 
fékszik Mohorónak szom
szédságában, és annak filiája. 

H A L A P . Magyar falu Szá
la Várai., földes Ura Bolyai 
Uraság , lakosai katoliku
sok , fekszik Badatson he-
gyealtyáboz közel, TapoU 
csanhoz fél mértföldnyire, 
h a t á r ; a középszerű} bora 

meg lehetős, eladásra, és 
fuharozásra is jó módgya 
ván, 

HALA$. Szabad mező Vá
ros a'' Kis Kunságban; ne
veztetett a* mellétté mint 
egy fél posta mértföldnyire 
ki terjedő Tótól, melly ha
lakkal bővelkeáik; >s V Vá
rosiak i 6Q 3dikbait' készftltr 
jSétséttyértis hárbm falakból 
álló tzímer sfceiiiléketík. V 
rézipriviicgiumákban Halasa 
széknek nevezgetik 4 mert itt 
volt a' Kis Kánoknak lég 
főbb székek, holott a* fcú<^ 
noknak Kapitánnyok, Gróf-
jok, e's!a' Tábla Bírák itéllá 
széket tartottak.: Fekszik Ba* 
járói, Szeged tői, KetskeméN 
tői, és Kafotsátói is hat mért
földnyire , Sfcelnt Marjához 
pedig ötre; lakosai katoli
kusok , nagyobb, részént re
formátusok, egynehány 
Luterinasok is; kostája ne
vezetes, melly4* Pesti, és 
Pétervári útnak közepén va* 
gyon, sós tója a' halakat meg 
néni szenvedi, deV fördés-
re égésséges vie6. 1 Három 
hál mái felöl azt tartyák, hógy 
Kinizsi Pdl azon. helyeken 
verte volna meg a9 Csehe
ket, és ezeknek temető bal
maik. Á' Városnak felső ré
szénél, a9 nap keleti oldalon 
lévő hosszas hegy felől pe
dig ait állíttyák, - hogy M Á 

TYÁS 
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TY As Királynak fekete sere
ge ULÁSZLÓ idejekor eloszolr 
ván, e' hegy mellett szállott 
meg, 's az olta fekete hegy
nek neveztetik -V Városnak 
alsó részénél, a1 nap.keleti 
oldalon lévó halom pedig, 
Kurut\ halomnak nevezte* 
tik, mert a' Halasi Jegyzó 
Könyv szeréét, Kiba nevű 
KajMtiny^ ^zon helyen ver-
te meg V'Kurutzokat,. l e 

vágván közulök a34, 's hóin 
t e s t e i k .oda hordattattak 
1703 esztendőben. Épfllet-
lyei e9 Városnak számosak, 
és lakosai mimegy 8000 lel
kekre számláltatnak ; de 
többnyire alatsonvak, 's a' 
Magyaroknak régi szoká
saikhoz k é p e s t készültek. 
Nevezetes gz említett halasi 
tóbéli sziget arról y mivel az 
Ozmánok*, és Tatároknak 
véreneecéseik idejekor oda 
vonták bé magokat a' lako
sok egy -keskeny hídon, 
mellynek lábai néhol még 
most is szemléltetnek. Sántz 
forma árokkal van körül vé
ve , 's a' túl lévó kerti szój-
lökbe töltésen* járnak kereszt 
tul e' tón a' lakosok. Határja 
homokos, de jól termo, rét
tyei, 's kivált legelője na* 
gyon tágas, és sok külömbr 
féle marháknak kivált bir
káknak tartására elég alkal
matos , boraikat Szegedre, 

>s más Vármegyebéli Hely
ségekre is el hordgyák, ke-
resettyek marhákkal, gyap
júhói, és életből. 

HALAS . Tsárda Sáros Vár
megyében. 

HALASTÓ. Tsárda Turócz 
Vármegyében. 

HALÁSZ. Gyöngyös Ha-
Idsu Magyar f$lu Heves, és 
KüL Szolnok Várjn. földes 
Ura Almásy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Gyöt*, 
gyöstól nem mes/sze, szán
tó földgyei termékenyek, 
szőlei jók, réttyei kétszer 
kaszáitatnak, vízi malma kö
zel, és helyben is, borait; 
's más vagyonnyait könnyen 
Ntfadhattyák. / i 

HALÁSZ. Jíjja Halds^ 
Magyar falu Heves, él KüU 
Szolnok Várm., földes Ura 
az Egri Püspökség,, lakosai 
katolikusok, fekszek Tisza 
yjze mellet, határjában le : 

Selőjeelég, fiija tűzre, éj 
puletre, nádgya, sássá is 

elég van, de a' víz áradások 
rontyák fbldgyeir. > 

.HALÁSZ. Nagy Halász 
Magyar falu Szabolts Várm., 
földesUrai Vay, és több U-
sáeok, lakosai Ipg inkább 
reformátusok , fekszik Kis 
Várdáboz más fél mértföld
nyire, határja j ó , vagyon* 
nyai külömbfélék, tulajdon
ságai Berciéihez hasonlók. 

* HALÁSZ 
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* HALÁSZ. Halacsúvce%Kls 
tót falu Trentsén Várm. 

HALÁSZI . Magyar mező 
Város Mosón Várm. földes 
UraSalomai, és Tescheni H . 
Albert, lakosai katolikusok, 
fekszik a' Dunának bal par-
tyán, Magyar Óvárhoz nap 
kel. \ órányira, határja 3 
nyomásbéli, földgye róna, 
homokkal, és agyaggal egye-
Jített, gabonát meglehetősen 
terem, réttye, mezeje, er
deje is középszerűen, pia-
tzok Magyar Óváron, széna-
jókat pedig Bétsben hord-
gyák eladni. 

HALÁSZI. Magyar falu Nó
grád Várm. földes Ura G. 
Ráday Uraság, lakosai ka
tolikusok, és más félék, fek
szik Szécsénhez nem mesz
sze, Ludánynak filiája7, ha
tárja középszerű, vagyon
nyai külömbfélék. 

HALÁSZMEZŐ. Riber polc.; 
Halászok tanyája Liptó Vár
megyébe Vág vize mellett. 

HALÁSZTELEK. S z a b a d 
puszta Békés Vármegyéb. 

• HALASZTÓ. SelsS, és K'úl-
/0, Puszta Halasztó. Elegyes 
faluk Vas Várm. földes U-
rai több Uraságok, lakosai 
katolikusok, fekszenek Szar-
vaskendhez nem meszsze, 
legelőjök ugyan, és fájok is 
van, de szántó földgyeik so-
ványosak. 

H A L A T I N . Ó , ésÚjHa^ 
latin. Orosz faluk Márama-
ros Várm. határjai sová
nyak, 's leginkább zabot ter
mők. 

* HALINDORF . Német fa
lu Sopron Várm. lakosai 
katolikusok, határja közép
szerű. 

HALI . Szabad puszta Győr 
Várm. földes Urai több U-
raságok, fekszik Gyomorhoz 
nem meszsze, 's határja is 
hozzá hasonlító. 

HALIGÓCZ. Harihot[, Hal-
gólc[. Tót falu Szepes Vár-
megy. földes Urai Doloví-
czényi Urak, lakosai katoli
kusok, fekszik Ófalutól má& 
fél mértföldnyire, barlang
jában külömbféle állati tson-
tok találtatnak, mind lege
lője, mind földgye valami
vel alább való mind Rich-
valdnak. 

HALIMBA . Magyar, és né
met falu Veszprém Várm. 
földes Urai Pásztori, és több 
Urak, lakosai katolikusok, 
és reformátusok, fekszik Kis 
LSrintéhez fél órányira, ha
tárjának nagyobb része t e -

(ryes, földgye középszerű % 

egelője, erdeje, és réttye 
jó, eladásra meglehetős mód
gya van. 

HALMAJ. Magyar falu A-
baúj Várm. földes Ura G. 
Andrásy Uraság, lakosai ka-' 

M toli-
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rolikusok, és más félék, fek
szik Bársonyos vize mellett, 
földgye jó , de része ta
tárjának salétromos. 

H A L * A J . Magyar fala He
ves, és K. Szolnok Várm. 
földes Ura Almásy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
a' Tarnai járásban, Kará-
tsondnak filiája , fold gye 
trágyázás nélkül is termé
keny, réttyei jók, Gyöngyö
si piatzához közel van , le
gelője szuken, fája, makkja, 
nádgya, és szőlő hegye nints 
elég, 

* H A L M E S . Tót falu Posony 
Várm., földes Ura G. Pálfy 
Urasági lakosai katolikusok, 
határja három nyomásbéli, 
közép termékenységu , rét
tye, mezeje szűken van. 

H A L M J . Magyar mező Vá
ros Ugotsa Várm*, földes 
Urai több Uraságok, lako
sai katolikusok, és reformá
tusok, fekszik az Ország út-
tyában , kies térségen, Kö
kényesdnek filiája, Dobőcz-
tól ^ órányira, postája is 
van. Határja 3 nyomásbéli, 
terem búzát, rozsot, kuko
ritzát, zabot egy formán, ho
mok agyaggal egyeli teteti a' 
földgye, erdeje, kaszállója, 
legelője j ó , szóleje is van, 

Í iatza helyben, Tisza Üjla-
011 y és Máramaroson. Itten 

a' sertés tenyészet nag^ pon- j 

tya a' gazdaságnak, a' Hely* 
ség térhelyen fekszik, Tem
ploma e g y felemelkedett 
halom forma dombon épultt, 
mellytöl kéttség kívül vette 
nevének eredetét, e* dom
bon még most is sok em
ber tsontok találtatnak, a' 
H a l m i Uradalomnak feje , 
négy Vásárok is szoktak ben
ne lenni. 

H A L N O . Nagy Halno. Sza
bad puszta Nógrád Várm. 

H A L O G T . Nddasd Halogy. 
Magyar fala Vas Várm. föl
des Ura G. Batthyáni Ura
ság, lakosai katolikusok, 
fekszik Mura vize mellett, 
Nádasdnak szomszédságá
ban, mellynek filiája, ha
tárja középszerű, legelője, 
és fája van; de szántó föld
gye, és réttye néhol sová-
nyas. 

H A L O M . Máskép Halom-
.egyháza. Szabad puszta Pest 
Várm. földes Ura H. Gra-
zsalkozich Uraság, fekszik 
Vecsés, Ol ló , és Soroksár 
között, a9 földgye marha já
rásra hasznos, szénát bőven 
terem. 

H A L O M . Hegyes Halom, 
németül £(tras{ Zomerain. 
Elegyes horvát falu Mosón 
Várm. lakosai katolikusok, 

' fekszik délre Lajta vize mel
lett. Nevezetessé tette P É T E R 
Királynak utolsó nyomorú-
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sága MXLIIdik eszt. Régisé
get is jegyez meg felőle La-
[ius , a* Templom falában. 
L. VO. LVSI. IE. VE. MI. 
El. LEG. $ V . APO. XXX. SS. 
melly enrfyit tészen yyLucii 
Volusii Veterani Militis, et 
Ltgionis XV. Apollinaris 
triccsimális subcenturionis 
memóriám. rt Határja jó ter
mékenységu t Vagyonyai kü
lömbfélék, el adásra jó mód
gya van. 

H A L O M A L L Y A . Sdg Ha-

lomaUya. Szállás Győr Vár-
megy. földes Ura G. Eszter
házy Uraság, fekszik Páz-
mándhoz nem meszsze, és 
annak filiája, 's határja hoz
ma hasonlító. 

H A L U C Z I C Z . T ó t falu 
Trentsén Várm. földes Ura 
G. Révay Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Vág-
újhelytől nem meszsze, Bo-
saczának filiája, határja so«~ 
ványas, fája, réttye, lege
lője ellg, fenyő madarak is 
sok számmal vágynak néha 
vidékjén. 

H A M B U R G . Tőt falu Sáros 
Várm. földes Ura Berzeviczy 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Berzeviczével által 
ellenben, és az Uraságnak 
kastélyával diszesíttetik. 
Hajdan a* Veres Barátoknak 
Klastromáről nevezetes va
la , határja hegyes t de jó 

gabonát termő, réttyei két
szer kaszáitatnak, legelője , 
fája, mind a* két féle van. 

H Á M O R , vagy Hammer* 
Elegyes falú Abauj Várm. 
földes Ura Kassa Városa, és 
G. Csáky Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Szepes 
Vármegyének határa szélén,* 
Belárdnak filiája, minthogy 
itt Kassa^Városa sok vasat 
készíttete, onnan vette a* 
helység is a9 maga nevezetét, 
lakosai tótok, erőss, és iz* 
mos emberek, sovány a9 ter
mő földgyök, fával való ke
reskedésből élnek* 

H Á M O R . Alsó Jfdmor. 
Tót falu Bars Várm. ^földes 
Ura a' K. Kamara, lakosai 
katolikusok, fekszik Király
hegyhez i £ mértföldnyire, 
határja néhol soványas a9 

nagy hegyek miatt, fája mind 
a1 két féle elég van. 

H Á M O R . FelsS Hámor. 
Tót falu Bars Várm. földes 
Ura a' K. Kamara, lakosai 
katolikusok, fekszik az élőb
bemhez nem meszsze, egy 
kies völgyben, fája tűzre, 
és épületre, 's legelője is 

'elég van, szántó földgyei né
hol hegyeskések; de kön* 
nyen miveltethetnek, el. adá
sa könnyű a* Bánya Váro
sokban , ' malma is helyben 
van. 
, H Á M O R , Vas Hámor. 

ftf a Kis* 
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Kisded fala Borsod Várm. 
földes Ura a9 K. Kamara, la
kosai katolikusok, fekszik 
Diósgyőrhöz nem meszsze, 
és annak filiája. 

H Á M O R . Tisolcq Hámor* 
Hont Vármegyében. 

H Á M O R . Két vas verő mű
hely Gömör Várm. földes 
Ura G. Andrási Uraság, fék
ezik N a g y Vezveresnek 
szomszédságában, és annak 
filiája. 

H Á M O R , vagy Hamtr, Ha-
misáorf. Német falu Vas 
Várm. földes Ura H . Eszter
házy Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Borostyán
kőhöz mint egy mértföld
nyire, Lokenhausznak szom
szédságában, mellynek filiá
ja. Határja néhol sovány, 9s 
egy részét a' viz áradás is 
járja. 

H A M R I . Os\ada Hamri. 
Tót falu Árva Várm. földes 
Ura a9 K. Kamata, lakosai 
katolikusok, fekszik Térsz-
Jenától 4 órányira, Usztyá-
nak filiája, határja közép* 
szerű, faja elég, réttyei jók f 

de a' viz gyakorta el önti. 
% H A M R I . Zabido Hamri 

Tót falu Árva Várm. földes 
Ura a' K. Kamara, lakosai 
katolikusok, fekszik Zabido 
mellett,Trsztenának filiája, 
régenten vas hámorok vol
tak benne; most sok kováts-

tsal van tele. Határja tűrhe
tő , legelője jó. 

HAMRI . Tórfalu Trentsén 
Várm. földes Ura G.llléshá-
zy Uraság, lakosai katoliku
sok , fekszik nap keletre 
Trentsén Városához közel, 
Szoblahónak filiája, neveze-
tesítette Háistfernck Rákó-
t[i ellen tett győzedelme 
i7o8dík esztendőben, határ
ja jó, fája van, legelője szo
ross, más javai meglehető
sek. 

H A M V A . Magyar falu Gö
mör Várm. földes Urai Ham-
vay, és több Uraságok, la
kosai leg inkább reformátu
sok , fekszik Lénártfalvának 
szomszédságában, Patnok-
hoz fél mértföldnyire, föld-
gye <jti, piatzozása két há
rom mértföldnyire, legelője 
eléé, fája tfizre van, mal
mok, is helyben. 

H A K A J K A . Tót falu Ung* 
vár Várm. földes Ura G. 
Sztárai Uraság, lakosai ka
tolikusok, és 6 hitűek, fek
szik Sobrántzhoz i £ mért
földnyire, tibének filiája, 
határja jó , fája mind a9 két 
féle elég, réttyei, 9slegelő
je is tágas. 

H A N C Z I S O R . Oláb falu A * 
rad Várm. földes Ura a9 K. 
Kamara, lakosai ó hit&ek T 
fekszik a9 helység patak men
tében egy völgyben, igen 

köves 
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ltoves helyen, szántó föld-
gyei , ás marha legelóji mesz
sze a* hegyekéit* vágynak, 
határjok szomszéd az Erdély 
Országi határral, erdőjében 
minden féle vadak találtat
nak , és pénzen vett fával 
kereskednek a' lakosok. 

H Á N C S . Tót falu Zólyom 
Várm. földes Ura a* Beszter-
cze Bányai B. Kamara, la
kosai katolikusok, fekszik 
Moticskóhoz nem meszsze, 
mellynek filiája. 

H Á N C S Á V Á . Tót falu Kis 
Hont Várm. földes Uraj több 
Uraságok y lakosai evangéli
kusok, fekszik két magos 
hegy között mély völgyben, 
határos Fűrész^ Klenócz, és 
Nyustya helységekkel, ha
tárja 3 nyomásbéli, földgyei 
a1 meredek -hegyeknek ol
dalában kövecsesek; és so
ványak, rozsot, és zabot kö
zépszervien tetemnek, rét-
tyeik tsekélyek. 
* H A M D L O V A . Grégerhaj. 
Elegyes német falu Nyitra 
Várm. földes Ura G. Pálfy 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Turócz Várm. szélé
nél, igen meszsze terjedve 
Csauzának szomszédságában, 
nevezetes e* vidéken ural
kodó német nyelvnek szóbé
li ejtése, menyből a9 Tako-
sokat némellyek Luzátzlá-
ból, mások Turingiából va

lóknak tartyák, földgye so-
ványas, és a' záporok jár
ják, piatzozása Körmötzön, 
és Privigyén van. 

H A N B L O V A , Szabad pusz
ta Szepes Várm. földes Ura 
Andrásy Uraság, fekszik Vá-
gendriszlhez nem meszsze, 
és annak filiája, határja is 
hozzá hasonlító. 

HAKGATS . Magyar fala 
Borsod Várm. földes Ura ar 

K. Kamara, és több Urak , 
lakosai katolikusok) és re
formátusok, fekszik Borsod
hoz i£ mértföldnyire, Szi-
ráknak filiája, szántó föld
gyei termékenyek, legelője 
elég, fája tfizre, és épfiletre 
van, szőlő hegye középszerű. 

H A N G O K Y . Alsó Hangony1. 
Magyar falu Gömör Várm* 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
egy kis völgyben patakots-
kája mellett, Szent Simon
hoz közel, mellynek filiája; 
hátárbéli földgye középsze
rű; a* hegyeken lévők nehe
zen trágyáztatnak, piatzozá
sa két, és öt mértföldnyire. 4 

HANGONY. Felső Hangony. 
Magyar falu .Gömör Várm. 
földes Urai B. Vécsey t 

több Urak, lakosai katoli
kusok, fekszik az előbbe-
nitöl nem meszsze, 's Szent 
Simonnak filiája, határja kö
zép termékenységit. . 

M 3 H A W - ; 
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H A N K Ó T Z , Hankovec. Tőt 
falu Sáros Várm. földes Ura 
G. Aspermont Urasáé, la
kosai katolikusok, fekszik 
Zborovhoz két mértföldnyi
re, határjának fele termé
keny, legelője j ó , fája is 
elég van. 

H A N K Ó T Z . Hankóvc%t. Tót 
falu Zemplén Várm. földes 
Ura G. Csáky Uraság, la
kosat katolikusok, fekszik 
Homonnához mint egy i | 
mértföldnyire, Lyubissának 
filiája, határja három nyo
másbéli, leg inkább gabo
nát, zabot, középszerűen pe
dig búzát, árpát, és tengerit 
terem, határja többnyire he
gyekből áll, erdője megle
hetős , fiihározásból is élnek, 
piatzok Homonnán. 

H A N K O Y A . Tőt falu Gö-
mör Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai kevés ka* 
tolikusok, és többen eyan-

f elikusok, fekszik Bubocza, 
s Racsín hegyek között, 

Dobsinához | mértföldnyire, 
Csetneknek filiája, határja 
meg lehetős, fája elég, le
gelője j ó , és tágas, juhokat, 
és számos ökröket is tarta
nak lakosai. | 

H A K K O V I T Z A . Orosz falu 
Bereg Várm. földes Ura G. 
Schönborn Uraság, lakosai 
ó hitűek, fekszik a' Duszi-
nai kerületben s határja trá-

HAH*. 

gyázás nélkül zabnál egye* 
bet nem terem, piatzozasok 
három, 's négy mértföldnyi
re van. 

H A N D * S A B E K . Erd név a-
larr. 

H A K T . Elegyes falu Tol
na Várm. földes Ura G. Apo-
nyi Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik a' Völgyesi 
járásban , Apárnak filiája , 
határja a' természetnek tsak 
nem minden javaival bővel* 
kedik. 

H A N T A . Magyar falu Vesz
prém Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok, és reformátu
sok , fekszik Kis Bérhez \ 
órányira, határja jó gabonát 
terem, réttye, legelője, fája 
van, szóleje kevés, kender 
földgyei közt 'ejry el pusz-
túltt Templomnak omladék-
jai látszatnak , hajdan neve
zetes Prépostsága vala. 

HANTOS* Elegyes falu Fe
jér Várm. földes Ura G. Bat
thyáni Uraság. 

H A V U S F A L V A . Mező Vá
ros Sáros Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai katoli
kusok , és evangélikusok, 
fekszik Eperjeshez két mért* 
földnyire , 's az Uraságnak 
kastéllyával díszesittetik, el
ső K Á R O L T alatt MCCCXXX-
Uben nyerte szabadságát; 
egy része határjának tsekély, 
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a' többi j ó , réttyei haszno
sak, legelője, és mind a1 két 
féle fája elég, vásárjai is es
nek, piatza helyben, és E-
perjesen. 

HANUSFALVA. Hansdorf, 
Haritsdn. Tót falu Szepes 
Várm. földes Urai több Urak, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Bélához i | mértföldny5re, 
legelője jó , de szuken elég, 
határjának fele ha szorgal
matosan miveltetik jó gabo
nát terem. 

HANSZLIKFALVA . Tótfalu 
Trentsén Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai katoli
kusok , és evangélikusok, 
fekszik Kis Zabiádnak szom
szédságában , Orechonak fi
liája, batárja j ó , vagyon
nyai külömbfélék , piatza 
Trentsénben nem meszsze. 

HANVA . Magyar falu Gö
mör Várm. földes Urai Dar
vas, és több Urak, lakosai 
reformátusok, fekszik Rozs
nyótól f, Futnoktól i£ , Ri-
maszécstől pedig i mértföld
nyire, réttye az egész Vár
megyében leg jelesebb, mind 
terjedésére, mind pedig ter
mékenységére nézve, lege
lővel a' szomszéd helysége
ket is segíti, földgye termé
keny, 3 nyomásbéli, erdeje 
tsekély, piatza Rozsnyón. 

H Á N T . Magyar falu Szála 
Várm. földes Urai több Ura

ságok, fekszik Káptalanfá
hoz nem meszsze, is annak 
filiája. 

H A N T I . Szabad puszta He
ves Vármegyében. 

HARACSON. Haricsdn. Né
met falu Sopron Várm. föl
des Ura H. Eszterházy Ura- • 
sás , lakosai katolikusok, 
fekszik Sopronhoz i-J mért
földnyire , határja középsze
rt, terem búzája, árpája, 
rozsa, bora nem terem, er
deje elég van, réttye kevésr 

piatza jó. 
HARAKÓCZ. Tőt falu Sze

pes Várm. .földes Ura Petró-
czi Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Braniskó hegye 
mellett, Sáros Várm. szélé
nél, Pongráczfalvának szom
szédságában , Polyanócznak 
filiája, határjának | része 
középszerű, fája mind a' két 
féle van, legelője jó. 

HARANABÓUNA . Szabad 
puszta Szepes Várm. földes 
Ura Ieló Városa , fekszik 
Istvánnlyához nem meszsze, 
és annak filiája. 

HARANGOD. Szabad pusz
ta Zemplén Várm. határja 
meszsze terjedő, és többnyi
re jó termékenységu. 

HARANGLÁB . Magyar falu; 
Bereg\Várm. földes Ura Ló-
nyai Uraság, lakosai refor
mátusok , fékszik a' Kászo-
nyi járásban, Mező Kaszony-

M 4 - -nak 
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nak filiája, hatírja szúk, fá
ja tűzre, és épületre elég* 
legelője is, ha az áradások 
nem járják , réttyeit néha a' 
víz el önti. 

H A R A N G MEZŐ. Hegyes 
Illudes[us[. Oláh falu Bihar 
Várm. a* Szalontai járásban. 
Határja középszerű vagyon
nyai meg lehetősek. 

H A R Á N T . Szabad puszta 
Mosón Várm. földes Ura 
Kállay Uraság, Napkorhoz 
tartozik. 

H A R Á N T . Kis Hat dny. Sza
bad puszta Békés Várm. 

H A R A S Z T . Pot Haraszt. 
Szabad puszta Pest 'Várm. 
földes Ura G. Keglevits U-
raság, fekszik Üj Hártyán-
hoz nem meszsze, és annak 
filiája, Nagy Köröshöz tar
tozik. 

H A R A S Z T . Szabad puszta 
Hont Várm. földes Ura B. 
Lusinszky, és KorponayU-
raságok. 

H A R A S Z T . Tsárda F e s t 
Vármegyében." 

H A R A S Z T . Hros[t, Hrascc* 
Tót falu Szepes Várm. föl
des Ura Márjási Uraság, la

tkosai katolikusok, határja 
néhol soványas, de mis e-
gyéb javai vágynak. 

H A R A S Z T I . Tót falu Abauj 
Várm. földes Urai Kelcz, és 
más Urak, lakosai katoli
kusok, fekszik Sáros Vár-

HARA. 

\ 

megy. széle felé, hegyes, é$ 
erdős helyen, Lapis pataká
nak filiája, határja soványas, 
legelője, és fája szűken van, 
piatza jó Kassán. 

H A R A S Z T I . Magyar falu 
Baranya Várm. földes Ura 
G. Eszterházy Uraság, lako
sai katolikusok, többen re
formátusok, fekszik Dráva 
vize mellett, Baranya Vár
hoz egy mértföldnyire, Sik
lósnak filiája, Nagyfaluval is 
határos, fekszik tavak között, 
mellyeket Siklós Várának 
kúttyábol eredett vizek ne
velnek, és téli időben tsik-
kal kedveskednek, földgye 
három nyomásbéli, búzát leg 
inkább, egyéb veteményt pe
dig középszerűen terem, akol 
nevezetű erdeje is van. 

H A R A S Z T I . Harasitinct. 
Magyar Kuriális Gyíirki U-
rakat illető kis helység Hont 
Várm. lakosai katolikusok, 
és evangélikusok, fekszik 
a' Bozóki járásban, Hazas-
nényének filiája, legelője e-
legendó, jó nevendék erde
je van, földgye két vetőre 
van fel osztva, szőlő hegye 
nintsen. 

H A R A S Z T I . Nértiet falu 
Pest Várm. földes Urai B. La-
fert Urak, kiknek helyben 
szép lakó épűlettyek van, 
hozzá való ékes jó nemű 
gyümöltsös kertel eggyütt f 
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a9 házak szép rendes sorral 
vágynak építtetve , és az út-
szák fákkal ki ültetve, er
dője van mind a' Duna par-
tyán, mind által ellenébén 
fekvő Duna szigetében, ven
dég fogadója is van, a9 du* 
nán malmai, és deszka ke
reskedése. Lakosai katoli
kusok , fekszik a9 Duna mel
lett, Soroksárhoz £ mért
földnyire , határja homokos, 
mindazáltal jó rozsot, és ta
vaszit hoz, kevés bort térem, 
hanem sert jót szoktak főzni 
itten, 

H A R A S Z T I . Szabad puszta 
Nógrád Várm. földes Urai G. 
Teleky, és B. Prónay Ura
ságok, fekszik Herenytsény-
nek szomszédságában, és an
nak filiája. 

. H A R A S Z T I F A L U . Horvát, 
és németfalu Vas Várm. föl
des Ura G. Batthyáni Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Körmendhez nem 
meszsze, Nagy Kölkednek 
filiája, legelője, és fája elég 
van, de szántó földgyei, és 
réttyei középszerűek. 

H A R C Z . Magyar fatu Tol
na Várm. földes Ura a9 Re-
ligyiói Kintstár, az előtt a9 

Pécsi Paulinus Atyáknak 
birtokok vala , lakosai ka
tolikusok, fekszik Szecsőd-
höz nem meszsze, Adárdnak 
filiája, a9 mellette folyó Sár 

vizén nádgya van , a9 Duna 
folyásához is tsak" két órá
nyira fekszik, földgye jó. 

H A R C S Á R L U C S K A . Az L. 
betűben. 

H A R D . Szabad puszta Fe
jér Várm. földe* Urai több 
Uraságok, fekszik Vaj tán ak 
szomszédságában, mellynek 
filiája. . 

H A R P I T S A . Tót falu Zem-

Elén Várm. földes Urai több 
uraságok, lakosai elegye

sek , fekszik Terebeshez Kö
zel,-térséges határja 3 nyo
másbéli, gabonát, és árpát 
terem, szénával bővelkedik, 
erdője, szőleje nints, piatza 
Kassán, és Üjhelyben. 

H A R I K Ó C Z . Harikovct. 
Tót, és német falu Szepes 
Várm. földes Ura G. Csáky 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Lőtséhez fél órányi
ra, Blaumontág nevezetű 
Vendég fogadója is van, ha
tárja jő , vagyonnyai kü
lömbfélék. 

H A R R A . Szabad puszta 
Komárom Vármegy/fekszik 
Ácsnak szomszédságában , 
mellynek filiája, határja is 
hozzá hasonlító. 

H A R K A . Szabad puszta Pest 
Várai, földes Urai több Ura
ságok. 

H A R K A BUSZ. Tót falu Átw 
va Várm. földes Ura a9 Kir. 
Kamara,lakosai katolikusok. 

fek-
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fekszik a* Jablonkai járásban, 
Tersztenátol 6 órányira van, 
batárja sovány. 

H A R K Á C S . Magyar falu 
Gömör Várm. földes Urai a* 
Religyiói Kintstár, és Drás-
kótzy Uraság, lakosai kato
likusok , 's Különös szorgal-
matosságú kereskedők, fek
szik Túrót* vize partyánál, 
Gömör Városától -f órányira, 
's az Uraságnak kastéllyávah 
js díszesíttetik : határja há
rom nyomásbáli, legelő, és 
erdő ne'lkül szűkölködik, 
piatza Jolsván két, Rósnyon 
pedig négy mértföldnyire 
van. 

H A R K Á N Y . Magyar hely
ség Zemplén Várm. földes 
Urai G. Aspermont, és Al-
másy Uraságok, lakosai re
formátusok, fekszik Szadá-
hoz £ , Lúczhoz pedig egy 
mértföldnyire, határja három 
nyomásbéli, gabonát, árpát, 
zabot, és tengerit terem, er
dője nints, a*fát 3, 4 mért
földnyiről szerzik, bővelke
dik szénával, juhokat is tar
tanak , szűkölködnek bor 
nélkül, piatzok Tokajban , \ 
Tállyán, Tarczalon, és Bo
drog Kereszt úron. 

H A R K Á N Y . Magyar falu 
Baranya Várm. földes Ura 
G. Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok , többen refor
mátusok , észak. Turonyal, 

Tsarnotával i | órányira ha
táros, határjaj nyomásbéli 
búzát leg inkább, egyebe
ket középszerilen terem, bor
ral bővelkedik, mellyeket a* 
Valpói uradalomban 3 órá
nyira szoknak el adni. 

H A R K Á N . Harka, Horka. 
Német falu Sopron Várow 
földes Ura Sopron Városa, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Sopronhoz | mértföldnyire, 
határja jó termékenységu, 
terem búzája, árpája, bora jó, 
•agynak erdeji is. 

H A R M A C Z . Magyar falu 
Gömör Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , és reformátusok , 
fekszik Serkéhez fél mért
földnyire, Dobóéinak filiája, 
földgye ki vévén £ jó termé
kenységu , piatzozása kettő 
hasznos, legelője elég, fája 
mind a' két féle, makkja, 
malma is a' határjában van. 

H A R M A D I A . Elegyes falu 
Krassó Várm. földes Ura a* 
K. Kamara, fekszik Lúgos
hoz |> mértföldnyire, határ
ja közép termékenységu. 

H A R M A N I C Z . így nevezte
tik egy Vendég fogadó Tú-
rócz Várm. melly oUy neve
zetű hegy alatt fekszik , föl
des Urai Körmöcz Városa, 
és B. Révay Uraságok, Hay 
helységhez nem meszsze fek
szik, és annak filiája. 

H Á R -
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H Á R M A S H Á T A R . Szabad 
puszta Pest Várm.'földes Ura 
B. Orczy Uraság, fekszik Iz
sáknak szomszédságában, és 
annak filiája, határja is hoz
zá hasonlító. 

H Á R M A S M A L O M / Szála 
Várm., földes Ura H . Esz
terházy Uraság, Alsó Lend-
vának szomszédságában van. 

H A R N Ó C Z . Szabad puszta 
Borsod Várm. földes Urai 
LosonCzy, és több Uraságok, 
fekszik Sajó Szent Péterhez 
nem meszsze, és annak fi
liája, határja is hozzá hason
lító. 

H Á R O M F A . Elegyes hor
vát falu Somogy Várm. föl
des Ura Vég Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik a' 
Kanizsai járásban, Tarány-
nak üliája, szőleje nints, de 
földgye jó , és eladásra is al
kalmatos módgya van, rét
tyei jók. 

H Á & O M H Á Z A . Drtihof. 
JElegyfes falu Vas Várm. föl
des Urai a* Cskztertzita Szer
zetbéli Atyák, lakosai kato
likusok , fekszik Mura vizé
hez közel, Kéthelynekfiliá
ja , földgye termékeny, ha
tárja jobbára síkos, réttyei 
jók / fája, és legelője elég, 
a9 Szent Gothárdi piatzon, 
is Stájer Országban is ke
resetre módgya van. 
- HAJLSÁG . Tót falu Sáros 

Várm. földes Urai több U* 
raságok, lakosai katoliku

s o k , fekszik Eperjeshez kö
zel, határja ha jól mivelte-
tik elég termékeny, réttye 
sarjút is terem , legelője 
szükségekre elég, piatzozása' 
Eperjesen közel. 

H A R S Á N Y . * N a g y Har
sány. Magyar falu Baranya 
Várm. földes Ura G. Batthyá
ni Uraság, lakotai reformá-
tások, fekszik nap kel Vil
lánhoz 1 , Tapolczához \ , 
nap nyug. Kis Harsányhoz £ , 
ész. Kövesdhez i i órányira; 
nevezetét vette, a* híres N. 
Harsányi hegytől, mellynek 
egyenes magassága 64 öl, 
és a láb; hoszszasága iooo, 
szélessége 3 jo ö l , két olda
la nagyon meredek, hajda
ni Várának omladékjai szera-
lélhetők, nap kel. a' szántó 
földek között van itten egy 
sós kútforrás/déli, és nap 
nyugoti allyán a' Harsányi 
hegynek nevezetes szőlők 
vágynak, 's borai ha sokáig 
tarratnak kellemetes fó szer-
számi illatot éreztetnek. A* 
régi Várnak helyéről tiszta 
időben, Bács, és Verőcze 
Vármegyéknek, Városait, '$ 
Helységeit láthatni, 's Pécs 
Városát is minden útszáival; 
ámbár oda i\, posta járás
nyira van; ész. oldala szép 
erdőből áll, 's nyulakkal, 

őzek-



148 H A R * . H A R * , 

Székkel, és nagy rókákkal 
kedveskedik az Uraságnak; 
nagy vendég fogadó is van 
benne, határja 3 nyomásbé
li* '$ leg inkább búzát ter
mo , egyebet középszerűen, 
de a1 helységnek népességé
hez képest semmi vetemén
nyel sem bővelkednek, bo
raikar Eszéken öt órányira 
árúllyák el. 

H A R S A N Y . Kis Harsdny. 
Magyar falu Baranya Várm. 
a* N. Harsányi begynek nap 
nyug. végénél, földes Ura 
G. Batthyáni Urasáé, lako
sai reformátusok, fekszikn. 
kel. N. Harsánytól J, ész. 
Német Palkonyához 1 , nap 
nyug: Nagy Tótfalutóí dél. 
Nagyfalutól 1 órányira; nap 
kel. közel van a9 Helységhez 
a9 Babocsai puszta, holott 
régenten Helység vala, dél. 
Sári pasztán vágynak rét-
tyeik. Itt volt az előtt Kis 
Harsány, de a9 posványság 
miatt el költözködtek. 1? 
Helységben van Vármegye 
Háza, 's az Uraságnak Ven
dég fogadója, határja három 
nyomásbéli, *s leg inkább 
búzát terem, egyebet közép-
Szerűén, borral bővelkedik, 
de sokáig nem tartható, fája 
szuken van, piatzok Eszé
ken. 

H A R S Á N Y . Magyar falu Bi
har Várm. földes Ura a9 Nagy 

V/radi Káptalanbéli Uraság, 
lakosai reformátusok, fek
szik a9 Szalontai járásban, 
határja jó termékenységi* 

H A R S Á N Y . Magyar f a l a 
Borsod Várm. földes Ura az 
Egri Püspökség, lakosai ka
tolikusok, és reformátusok, 
fekszik Aranyosnak szom
szédságában, szántó földgyei 
elég termékenyek, Miskol-
czi piatza két órányira van, 
legelője elég, fája tfizre, és 
épületre van, szőlő hegye 
tágas, és jó bort terem. 

* H A R S A N T - Elegyes Ma
gyar falu Hont Várm. lako
sai katolikusok, fekszik Lé
vához egy órányira, határja 
jó termeítenységű. 

* H A R S H A G Y . Magyar fala 
Somogy Várm. földes Ura Fe
stette Uraság, lakosai kato
likusok, feliszik a9 Szigeti 
járásban, határja jó termé
kenységé. 

HÁRSKÚT . Magyar f a l a 
Torna Várm. földes Urai G. 
Andrásy, és Kotsó Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Dérnő mellet Gömör Várme
gyének szélénél, határja kö
zépszerű. 

H A R T A . Elegyes falu Pest 
Várm. földes Ura G. Ráday 
Uraság, lakosai katolikusok, 
és evangélikusok , fekszik 
Solthoz egy mértföldnyire, 
szőlei utolsó neműek, nád-
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£ya elég van, határja szo-j 
rossf és az áradások is járják, j 

H Á R T Y Á N . Kis Hártyán, j 
Magyar falu Nógrád Várm. 
földesUrai több Uraságok, 
lakosai katolikusok, és más 
félék, fekszik Szétsénbez i | 
mértföldnyire, Sós Hartyán-
nak filiája, határja néhol so
ványas, vagyonnyai közép
szerűek. 

H Á R T Y Á N . Sós Hártyán. 
Magyar falu Nógrád Várm. 
földes Ura Gyűrki, és más 
Uraságok, a' nevezetét sós 
vizétől vette, fekszik az élőb
bemtől nem meszsze, ha
tárja is ahhoz hasonlító. 

H Á R T Y Á N . Tót Hártyán. 
Tót falu Nógrád Várm. föt 
des Urai több Uraságok, la
kosai katolikusok9 fekszik 
Kis Szellőhöz j f mértföld
nyire, Gácsfalvának filiája, 
Fazaro nevű pusztája is van, 
határja középszerű, vagyon* 
nyai külömbfélék. 

H Á R T Y Á N . Vavykis Ifár-
tyán. Magyar falu Pest Vár
megy, földes Urai Gosztonyi, 
és több Urak,, lakosai kato
likusok , evangélikusok, töb
ben reformátusok, fekszik 
Nógrád Vármegyének széle 
fele, Rátóthoz ^ statiora, 
Dukához'is annyira, Vácz-
hoz pedig |- sf otióra, határ
ja 3 nyomábéli, hegyes, a-
gyagos j fíkja pedig homo-

kos, szóleje kevés, de jó 
borokat terem, piatza Vá-
czon, van vízi malma, és jó 
szénát termő kaszál lója. 

H Á R T Y Á N . Kis Hártyán* 
Német falu Pest Várm. földes 
Ura H. Grazsalkovich Ura* 
ság, lakosai katolikusok, fek
szik Kakuct > és Örkény kö
zött, határja jó termékeny* 
ségŰ. 

H A S A C Y . Magyar falu Ba« 
ranya Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik V Pé-
tsi járásban, Olaszinak filiá
ja, határja a9 természetnek 
szép javaival bővelkedik. 

Í J A S H A G Y . Magyar f a l u 
Szála Várm. földes Ura B. 
Senyéi Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik LővŐhŐa 
1. mértföldnyire, határja ho
mokos, és a9 viz mosások 
között sovány. 

H A S I N A . Tót fala Zem
plén Várm. földes Urat több 
l/raságok, lakosai katoliku
sok, többen oroszok, fek
szik Homonnához dél. 
pedig Laczfalvához £ órá
nyira, gabonát, és zabot kö
zépszerűen terem, 3 nyo
másbéli határja, árpát, és 
búzát középszerűen terem,' 
endőjdk tsekély, réttye szíU 
ken van, piatza Homonnán. 

HASZEL . Kis falufska Vas 
Várm* földes Ura G. Hat* 

tbyáni 
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thyáni Uraság, lakosai ka* 
tolikusok, fekszik Langau 
mellett, holott az előtt gá-
litzkő, és büdöskő o 1 vasztá
tott, határja soványas. 

H A S E N D O R F . Zait\falva 
név alatt. 

H A S C H K N D O R F . Németfa
lu Sopron Várm. földes Ura 
H. Eszterházy Urasig, lako
sai katolikusok, fekszik So-

Sronhoz i| mértföldnyire, 
farkadnak filiája, batárja 

síkos, két nyomásbéli, bú
zát., rozsot, árpát, zabot, és 
pohánkát terén , szőleje, és 
réttye tsekély. 

HASZNOS . Magyar falu He
ves, és Kül. Szolnok Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
magas helyen, a9 Mátra he
gyei közzul ki nyúló nagy 
völgynek oldalán , Gyön
gyöshöz mintegy 3 mértföld
nyire , Tárnak filiája. A 9 fa
lu felett nap keletre vágy
nak egy déli oldalról hozzá 
mehetetlen kősziklán épultt 

Íúszta Várnak maradványai, 
ellyebb a9 Mátra nagy he

gyei közzfil egyiken, ismét 
más Várnak maradványai 
vágynak, mellyet Óv árnak 
neveznek, ezzel által ellen
ben észak felé, egy a9 több 
hegyeken fellyebb emelke
dett tsútsos hegyen, ismét 
harmadik Várnait maradvá

nyai szemléltetnek, mellyet 
Ágas Várnak neveznek. E9 

Várat István Király 127a-* 
ben hozzá tartozandókkal 
együtt, a9 Béla fi ja Taari 
Porch Istvánnak ajándékoz
ta. Által ellenében, e' Vár
nak téli nap nyugotra, van 
az erdők között egy nagy 
tisztaság, mellyet Pata rét-
tjének neveznek, holott a9 

Hasznosi lakosoknak kaszái-
lóik, és telelő istállóik vágy
nak , Eudennek ajándékoz
ván Árpád e 9 vidéket, a* 
kinek Pota nevű unokája az 
időben Pata Várát építtette; 
nevezete, noha az említet 
Várnak maradványai még ma 
isszemléihetőkPata felett, éf 
a9 Mátrának déli oldala alatt, 
mindazáltal e9 hasznos rétek 
által maradott fel a9 lako
soknál. Határja Apczhoz ha
sonlító. 

HASZNOS . Két Üveg huta 
Heves Várm. földes Ura Al
más y Urasáé, fekszik Nagy 
Batonyhoz közel, és annak 
filiája. 

H A S Z O S . Deits Croatisch 
Hresdorf. Német, és horvát 
falu Vas Várm. földes Urai 
G. Erdődy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszenek Mo-
nyorokerékhez i mértföld
nyire , 9s határjaf az említett 
helységéhez hasonlítók. 

H A > Z * R U N K A . Tó ' falu Po-
fpny 



H A T J U . H A T N E . i f i 

jony Várm. földes Ura G. 
Pálry Uraság, lakosai kato* 
likasok 9 fekszik fenyves er
dők között, határja két ke
rülőre van osztva, rozzsá te
rem, réttye van, javaikat 
Nagy Lévárdon adják el. 

H A Z E S T . Bánátbéli falu, 
Lúgoshoz i£ mértföldnyire, 
határja jő termékenységit s 

H A T Á R . Elegyes falu Bi
har Várm. földes Ura a' Nagy 
Váradi Püspökség, fekszik 
a* • Vaskobi járásban y Vas-
kohnak filiája, határja so- I 
ványos, vagyonnyai selej
tesek. 
^ H A T H A L O M . Szabadpusz
ta Veszprém Várm. földes 
Urai több Urak, fekszik 
Gyiróthoz nem meszsze, és 
annak filiája. 

H Á T H Á Z . , N é p e s hajdú 
Város, lakosai katolikusok, 
és többnyire reformátusok, 
fekszik Debrecenhez mint 
egy mértföldnyire, Ráczfe-
jértónak filiája, potsája is 
van, határja homokos ugyan, 
de jó termékenységu, le
gelője nagy; és sok marhá
kat tartanak lakosai. 

H A T I N C Z . Szabad puszta 
Arad Vármegyében. 

H A T R Ó T Z , Hatkovc[e, E-
legyes tót falu Abaúj Várm. 
földes Ura Semsey Uraság , 
lakosai katolikusok, fekszik 
a' Kassai járásban, Jászó 

Újfalunak filiája,, határja he
gyes, és néhol soványas , 
más javai meglehetősek. 

H A T M E G . Zahotya. Tót 
falu Bereg Várm* földes Ura 
G. Schönborn Uraság, la
kosai katolikusok, és több
nyire ó hitnek, fekszik Fe
kete patak, és Fogarashot 
nem meszsze. 

H A T N E . Tót falu Trentsén 
Várm. földes Urai G. Balas
sa, és több Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik 
Proszné falunak, 's Mariko
vának szomszédságában, 
I 7 i 9 b e n itten egy borjú jött 
a' világra | mellynek két feje 
vala, és egy szeme ; határja 
közép termékenységu. 

H A T V A K . Elegyes magyar, 
és német mezÖ Város Heves 
Vármegyében, földes Ura 
H. Grazsalkovich Uraság , 
lakosai katolikusok, és re
formátusok , fekszik Zagyva 
vize mellett, Pesthez, Eger
hez is hat mértföldnyire. 
Hajdan Dancsiaknak kastél-
lyávai ékeskedett I544dik 
esztendőig, míg a' Törökök 
diadalmaskodván mindenfe
lé, a* kastélyt fel nem gyúj
tották , és magok Egerbe 
vonák bé imgokat. Látván 
e' helynek alkalmatos vol
tát, meg parantsolá Mech-
met DeTikurtnak, hogy az 
el égett kastélyt nem tsak 
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fel építtesse; hanem egy
szersmind sántzal is korul 
vévén, azt meg is erosittse, 
's e' szerént a' Budaiak na-

fyobb bátorságban marad
attak, és az Egriekkel gya

korta villongásokat tettek. 
MDXCIVben pedigjiprilis-
ban öszve szedvén Tiefen-
bach Tsászári Vezér hadi né
pét, meg szállá Hatvant, és 
ostromlotta vala. Meg hall
ván azonban, hogy az os-
tromlottaknak Jászberény fe
löl segedelmek érkeznék , 
kéntelenítetett el osztani e-
rejét, 's Túrhoz közel az 
ellenséget meg támadván, 
két óráig tartott kemény 
viaskodások után azon szép 
győzedelmet nyertek, mert 
a' mieinkből mint egy szá
zan estek el , az Ozmánok 
közzul pedig nevezetes Tisz
teken kivul többen 3ooonél. 
Ez eset után észre vévén, 
hogy Szolnokról lisztet, és 
más féle eleségeket akarná
nak az Ozmánok a9 Budaiak
nak szállítani, Balassa Fe-
rentz meg tamadá őket alat
ta valóival, 's azpkon is győ
zedelmeskedett , és nagy 
zsákmánnyal tére viszsza. 
Mintegy száz ezer Török, és 
Tatárság érkezek ezután se-

Íredelmekre, 's már Fest fe-
é közelítettek, mellyet a' 

mieink mihelyt meg tudtak. 

azonnal fel oldották az os
tromot; és Kassára méne az 
ostromló Vezér. Minekután-
na pedig 1596dik esztendő
ben M A X I M I L I Á N Hertzeg 
Vátzot meg vette, Hatvan 
alá szállttá ostromló táborát, 
és azt tűzzel, vassal sürget- * 
te. Történt azonban,ho£y né
hány napok múlva, mintegy 
3 0 0 válogatott Ozmánok 
Arszlán Vezérjeknek enge
delmével az ostromlókra, és 
azoknak eszközeikre rohan
tak, 9s nem kevés ealyibá-
kat okoztak volna, hogy ba 
Pálfy őket a' viszsza vonu
lásra jókor nem kénszerítet-
te volna. Ez után még na
gyobb erővel ossromoltatott 
vala Hatvan Vára, 9s már 
nem tsak a' falak, hanem 
a' torony is, mellyból a9 

mieinkre tüzelének omladoz
ni kezdett , 's papjaik is 
imádságra késztettél a9 né
pet; Arszlán pedig ifjúi ide
jének meg haladásával mind 
ezekkel keveset gondolt, 
9s bátorságában meg nem 
tsökkent, sőt midőn a' Vár 
az ostromlóktól fel kenette
tett, nem is felelt vala reá. 
Végre tsak ugyan megtö
rettetett erejek, és a' Vár is 
elfoglaltatott, a* bent lévők
nek nagy öldöklést szenyve- -
désekkel; mert épen senki
nek sem kegyelmeztek meg 
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a' gyózőfc. Ekkor az erős
sége is el rontatott a* Tsá-
száriak által 9 mellyet az Oz
mánok ismét fel építettek, 
és idővel Roqnirmnak elég 
bajt okozott, hogy az Egri, 
és Budai Ozmánra: eggyesfi-
lését meg gátolhassa, a' ki is 
minekelőtte táborával maga 
meg érkeznék, előre kül
dötte Sulc{ot9 és Nádasait 
mint egy lop magyar, és 
német katonákkal, kikre a' 
Várbéliek ki rohanván, vé
res tsatát szerzettek közöt-
tok, 's mind a' két részről 
lert némelly jő Vitézeknek 
el esések után, viszsza nyom- I 
ták vála az Ozmánokat a' 
Várba. Az után pedig ágyú
zás, és ostromi erő által, 
tsak ugyan kénszerítették az 
Ozmánokat a9 fel adásra, 
szabad elmenetelt engedvén 
nékiek Szolnok felé MDC-
IHdik esztendőben. Ez után 
való esztendőben pedig,hall-
ván a* Várnak Kapitánnyá, 
Házán Passának jövetelét 
10 Stvtimbtrhtn, félelem 
rejtezék szívébe nagy erejé
től , fel gyútatá a* Vára£, és 
el hagyá; az Ozmánok pe
dig szépen el foglalák, és 
ismét meg erősítették. Vég
re pedig ié78ban Mtrc\y 

és Hüusltr Vezérek által 
viszsza vétettetett; de hall
ván, hogy az Ozmánok nagy 
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Várad felől, Szolnok felé 
roppantt erővel tolódnának 
előre; jónak ítélték V Vár-' 
nak le rontatását, melly idó 
ólta hamva alá temettetve 
van. Ékesíti e* Várat Hertz. 
Grazsalkovich Uraságnak 
szép kastéllyá, és a* Város
nak Szentegyháza , melly-
hez Prépostság is kaptsolta-
tott. B. Orczy Uraságnak is 
szabad udvara vagy oh itten, 
nevezetes vámja is van Zagy
va vizén, és ahoz közel az 
Uraságnak malma, a* Vá
ros nevezetesen szaporodik 
ugyan , mindazáltal régi né
pességéhez nem hasonlíthat 
tó. A'Kaputzinusoknak Kla
strom jók is vala itten, de 
I797ben kotyavetye által 
el adattatott, minden v ó 11 
vágyotinyaikkal egyetem
ben. Serház is van btnne. 
A* piatzon leg szebb épüle
tei , és némelly rátzoknak 
kereskedő bóltyaik szemlél
tetnek. Határja nagyobb ré
szént termékeny3 h görögj 
dinnyéje nevezetes, szóleje. 
alkalmatos, réttyeinek né
melly része kétszer kaszálta** 
tik, legelője marhájoknak 
elég, nevezetesebb piatzo
zása Pesten, és fája szuken 
van. 

H A T V A N . Püspök Hatvan. 
Magyar falu Pest Várm. föl
des Ura a* Váczi Püspökség 

N líko. 
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lakosat katolikusok, fekszik 
Gatya vize mellet, erdeje, 
dohánya nevezetes, réttyeit 
néha a9, víz meg önti. 

H A T V A N . Magyar falu So
mogy Várrá, földes Urai G. 
Batthyáni, és több Urasá-

Í 'ok, lakosai leg inkább re-
ormátusok, fekszik a' Szi

geti járásban, szőlőjén kí
vül, fája, legelője, réttye 
tan^, Szigeten el adásra jó 
módgya, fóltfgye termékeny. 

H A T V A N . Kis falu Fejér 
Várm. földes Ura G. Zicky 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszikKálóczhoz nem mesz
sze , és annak filiája, 's ha
tárja is hozzá hasonlító. 

H A V A J . Orosz falu Zem
plén Várm. földes Ura Bisz-
tranovzky Uraság, lakosai ó 
hitűek, fekszik nap kel. O-
rosz Bisztrához ^ , dél. Vari-
choczhoz i , nap nyug. Ma-
kóczhoz órányira, Katarja 
Sztropko Polyenáéhoz ha
sonló. 

H A V A R D O S . Harmis. Hor
vát falu Vas Várm. lakosai 
katolikusok , fekszik Mo-
nyorókerékhez mint egy 
mértföldnyire, határja kö
zépszerű, legelője nagy, rét
tyei jók, meszet is égetnek 
lakosai. 

H Á Z A . Boldog Hd^a. Sza
bad puszta a9 Jászságban. 

H Á Z A * N É N Y E . AZ N . be
tűben. 

H A Z S I N A . Hasina név a-
latt# 

HAÜZEST . Elegyes f a l u 
Krassó Várm. földes Ura a9 

K. Kamara. 
H É C Z B . Elegyes magyar 

falu Abauj Várm. földes Ura 
az Egri Püspökség, lakosai 
katolikusok, fekszik Vil-
mányhoz egy mértföldnyire, 
szőlei nevezetes , és híres 
asztali borokat teremnek, 
határjának j> soványas, rét
tye kevés, fája nints. 

H B C S E . Szabad p u s z t a 
Győr Várm. földes Ura a9 

Religyiói Kintstár, fekszik 
Szabadhegynek szomszédság 
gában, és annak filiája, föld* 
gye a9 juh tartásra igen al
kalmatos. 

HSCSB. Chocsa. Elegyes 
Tót falu Bars Várm. földes 
Ura G. Migáizi Uraság, la-

I kosai katolikusokfekszik 
Nyitrához nem meszsze, 

I Nagy Hereszténynek filiája, 
földgye, réttye j ó , legelője 
elég, malma helyben, el 
adásra jó módgya, Nyitrán, 
és Szent Benedeken. 

H E C S E H B L T . Magyar falu 
Baranya Várm. fekszik a9 he-
gyentúl való járásban, ha
tárja jó termékenységu, va
gyonnyai külömbfélék. 

* HBD*R« Magyar falu Ba«% 
ranya 
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r?ny!i Várm. határja jó 9 va
gyonnyai külömbfélék. 

H É D B R V A R . r Nevezete? 
magyar mező Város Győr 
Várm. földes Urai G. Vi-
czay , ás G. Sándor Urasá
g o k , lakosai katolikusok, 
fekszik Rárónak szomszéd
ságában, közel a'kis Duná
h o z , \Mosony,r és Posony 
Vármegyéknek széleiken. 
Nevezetét veszi H e d e r i c h 
Hamburgi- Grófoktól, kik
nek hajdan tulajdonok vala. 
Nevezetesíti e 9 helyet Gróf 
Viczay Uraságnak Várhoz 
hasonlító kastéllyá; az egész 

, Hazában, nevezetes régi pén
teknek gazdag gyűjteménye, 
<ís sok kulömbféle ritka drá
gaságok , nem külomben 
gazdag könyv tárja, 9s né
melly jeles kézírások, és ku
lömbféle fegyvereknek je
les gyűjteménnyé. Díszesíti 
pedig az ángoly ízléssel nem 
régen készultt pompás úri 
kertye, melly mind az Ura-
ságnák,mind másoknak,gyö-
nyörködtetŐ mulató helyet 
szolgáltat. Országos bárom 
Vásárok is esnek benne, ha-
lászattya nevezetes. Határja 
jó termékenységu , búzát, 
gabonát, kukoritzát, és ká-

. posztát is jót terem , réttye 
szuken van, vagyonnyatnak 
eladására jó módgya Győr
ben, és Mosonyban. , 

HEDRI* 

. HEDRAHELY . Magyar falu 
Somogy Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka* 
tolikusok, és reformátusok, 
fekszik Kaposvárhoz más fél 
mértföldnyire Zelits hegyé
nél Katfarkútnak filiája r ; 

h a j d a n i méltóságosTem-r 
pjomjáüak omladékjai lát* 
szatnak, melly a9 Veres ba
rátokénak állíttatik, tágas 
szőlei vágynak, fája, lege
lője, és makkja elég van, 
határjának egy része homo
kos. \ 

HBDRL Hcdrikovct. Tát 
falu Sáros Várm. földes Ura 
Hedry Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik az Ország 
úrtyában, ftertholdhoz nem 
meszsze , Frissnek filiája, 
régi Kastéllyá van, rnellyet; 
hajdani Hedri Uraság épít
tetett , határja termékeny, 
réttyének egy része kétszer* 
kaszáltatik , legelője, faja 
tűzre van. , 

HEFLAIN, Höflcih név a-» 
latt. 

HEGEDUSFALVA. Hue{Ov* 
ce. Tót falu Zemplén Várm. 
földes Ura Szirmai Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Topolokához -J. órányira, 
határja három riyoruásbéli, 
hasonló Hraboczéhoz, szőle* 
je nints, piatza Homonnán. 

HEGY. Elegyes magyar 
falu Posony Várm. földes 

N a Uraiv 4 
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Urai Váradi", és több Urasá
gok, lakosai katolikusok, 
fekszik Galantához i mért
földnyire , Kossuth , és Viz-
kelett mellett, határbéli két 
kerülőre osztott földgyei 
jók, legelője tsekély, erde* 
je , és réttye nints. 

H E G Y A L L Y A . Szabad pusz« 
ta Zemplén Várm, földes 
Ura Török Uraság, fekszik 
Nagy Kázmérnek szomszéd
ságában , mellynek filiája , 
'A határja is hozzá hasonlító. 

H E G Y A L L Y A . vagy Kapitl-
i bcrg. Győr Várm. földes Ura 

a* uySri táptalanság. 
H E G Y E . Elegyes falu So-

proo Várni. lakosai katoliku
sok , fekszik. Nemeskérhez 
mint egy mértföldnyire, 
földgye , ha tragyáztatik, 
mindenféle gabonát terem, 
réttyei hasznosak, fája mind 

két féle van. * 
HEGYES . Magyar falu Bács 

Várm,, földes Ura a* K. Ka
mara , lakosai katolikusok , 
fekszik Baisa, és Szeghegy 
között, az Ország uttyán, ho-

, lott posta is van, amahoz 
i o o o , ehez 5600 bétsi öl-

y <hyire, határbéli földgye bó-, 
zát, zakót, árpát jófterem, 
réttyei egyszer kaszáitatnak, j 
legelőbe elég, marhájok, és 
juhok sok van, piatzok Új 
Vidéken, erdeje , szőleje , 
nádgya i)ints? 

H E G Y I S . Elegyes Ö1áhf«~ 
lu Bihar Várm. földes Ura a* 
K. Kamara, -lakosai ó hi-
t8ek, fekszik a9 Papmezői 
járásban, Magyar Csekének 
filiája, határja néhol sovány, 
vagyonnyai selejtesek. 

H E G Y E S . Rátz , és oláh 
falu Torontal Várm. földes 
Ura Tajnai Uraság, lakosai 
ó hitfiek, fekszik Nagyjü* 
kindához , és Padéhoz is kö
zel , határja 4 nyomásra van 
osztva, földgye jó, legelője 
ejég, sok martiakat tartanak 
lakosai, erdejék nints , de 
nádgyok, és gyékénnyck e-
lég van, szölejek ií van, pia
tzok Török Beetén. 

H B G Y E S . Nagy Hegyes. 
Szabad puszta Szabolts Vár
megy, földes Ura Debreczén 
Városa, fekszik Szoboszló-
hoz nem meszsze, és annak 
filiája. 

H E G Y I S D , Elegyes német 
falu Szála Várm. földes Ura 
H . Eszterházy Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Ta*. 
polczához 1. mértföldnyire, 
Monostor Apátinak filiája, 
határja közép termékenysé
g e , mindenét el adhattyák 
helyben* 

HEGYESD. Szabad puszta 
Somogy Várm.' földes Ura 
G. Szecsényi Uraság. 

H E G Y E S D . Elegyes f a l u 
Bihar Várm, földes Ura a* * 

K, 



K . Kgmara, lakosai külömb
félék , feksaik Magyar Cse
kknek szomszédságában ,. és 
annak filiája, 's határja is 
hozzá hasonlító. 

. H B G Y E S H A I > O M . Strass{o-
mcrain. Elegyed német falu 
Mosony, Várm. földes > Ura 
H . Alberti lakosai katoliku
sok, és evangélikusok „fek
szik az Orstág uttyában, Po-
ionyhoz 4 órányira, Lajta 
vize m e l l é j három, nyopaás-
béli föld gyei öszi^ ,és tava
sz i gabonát teremnek, rét
tye /legelője j ó , erdejek ki-
tsiny, Lajta vizén kétkere
kű malma van, piatzok Ma-

f yar Óváron , és Ausztria-j 
an. • • / 

H E G Y E S * Ő . JSegy Vesz
prém Várm. Kerteskőnek 
szomszédságában nap nyű
göt felé, ^ nevezetét yette 
hegyes tetőjétől. .... 

. H E G Y F A L U . Elegyes falu 
Vas Várm. f ö l d e s U$a G. 
Haller Uraság, a' kinek ka- J 
stélyával ékessíttetjk, lako
sai katolikusok, fekszik Ne
mes Csóhoe * mértföldnyir 
re, Vámb$ Családnak filiája, 
fpidgye termékeny, réttyei 
igen jók, legelője, fája van. 

H E G Y F Ő , vagy Hegyfalu. 
Szabad puszta Gömör Várm. 
termékeny iötdekből 's ré
tekből álló majorság, Han-
ya helységétől birátmtik. { 

HEQYT. 

- H E G Y I . S\tnt MHfton. kz 
Sz. betűben. . 

H E G Y I . Tót falu Zemplén 
Várm. földes Urai Rozgo-
j)yi,\és több Uraságok, la
kosai katolikusok r

f ó hi
tűek, és reformátusak ,, fek
szik Szólók, és Kis táská
hoz ^ mértföldnyire > térsé
ges határja három nyomás
béli , búzát, gabonát, t$n» 
gerit, árpát, és zabot te-
rem, erdeje, szőleje; nints, 
legelője elég, piatza .Új
helyijén, Ungváron, és Nagy 
Mihályon. 

H E G Y K S ^ Heiligea Suin. 
.Magyar,* és német mező Vá-. 
J:OS $opron Vártp. földes Ura 
Q. Szécsényi Urasági lako
sai katolikusok, fek s z i k 
Czenktöl nap keli ,1 órányi
ra, van nádgya a9 Fertő ta
vánál, erdeje alkalmatos, 
a9 fertő határjának nagy ré
szét el öntötte, egyén va
gyonnyai > középszerűek. 

H E G Y M A G A S . Magyar-fa
lu '* Szála Várm. földes' Ura 
Lengyel Uraság, lajtosai ka-
Tí)liku?olt, fekszik a9 Tapól-
czai járásban, határja közép 
termékenységi ,,, jó borait 
könnyen el adhattya. 

Hfc^YMBG. Magyar, falu 
Borsod Várm. földes Urai B. 
Mesko , és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, es re
formátusok, fekszik Borsodr 

N 3 hoz 
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hoz i mértföldnyire, Felső 
Vadásznak filiája,' fája tűzre 
van, szántó földgyei közép
szerűek, legelóje szoross.' 

HecVMic. Magyar Hegyr 

meg. Magyar falu Kis Hont 
Várm- földes Urai G. Bet
lehem Miklós, és B. Lu-
sinszky Ferentz , lakosai 
katolikusok, fekszik Osgyán 
mellett , erdejek nintsen, 
legelője szfik, foldgyei 3 
nyomásban trágazás után jók, 
fuvarozással keresik élelme
ket. 

H E G Y M E G . Tót Htgymeg. 
Tót folu Kis Hont Várm. föl
des Urai Szeremley , és Sza
kái Urak, lakosai katoliku
sok, többen evangélikusok, 
f e k s z i k Kraszkóhoz nem 
meszsze , / s Alsó Szkálnok-
nak filiája, Vad vizes föld
gyei tsekély termést hoznak, 
rozsban, és zabban; réttyek 
kevés, legelő mezejek j ó , 
erdejek makkolásra alkal
matos. 

H E G Y S U R . Magyar falu 
Posony Várm. lakosai kato
likusok, és lutheránusok, a* 
Posonyi Vár fő kapitánysá
gához tartozik, Bot Szeggel 
határos északra. Fóldgyei 
két időre vannak fel osztva, 
kevés réttye, és mezeje van. 

* H E H A L O M . Magyar falu 
Nógrád Várm. földes Ura 
H. Eszterházy Uraság. 

H I J Ő . Nevezett* fofyfc víi 
Borsod Vármegyében. ^ ' 

H E JŐ K*RBSÍI>ÚIU A* KÍ 
hetiben. * r 

H E L B E N . Aitó HÁben \ 
Chlébani, vagy Helbingl Tót 
falu Nyitra Várm; földes U-
rai G. Klobuwczky, és több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszikimgy TapoU 
tsánhoz egy méttféldnyire ; 
Korosnak filiája* határja kö^ 
zépszerS, javai ktitömbfélék; 

HfiEBEVw FéUÁ Helben% 

Visne Chltbarú9
:»agy HtB* 

bing. Tótfalu Nyitra Várm* 
földes Ura Korosi Uraság; 
lakosai katolikusok, fekszik 
az élőbbemnek szomszédsá
gában, Korosnak filiája) fá
ja, és szóleje nintsen, de 
réttye, és Fóldgye jó , pia
tzozása alkalmatos Nagy Ta-
poltsányon, és Bájnán, mal
ma helyben, legelóje elég 
van. 

H B L E S F A . Magyar falu Ba
ranya Várm. földes Ura H . 
Eszterházy Uraság, a'kinek 
itt lévő pintzéjében aratás
kor is jég tsapokat lehet 
szeralélni. Lalosai katoliku
sok, fekszik Pécs, és Sziget 
Várhoz nem meszsze, Bű-
kösdnek filiája, szántóföld-
gyei soványak, jók af rét
tyei , jó borokait VermŐ szől-
lei vannak, de erdeje nints, 
piatza Pécsen 3 órányira. 

H B L -



I ^ L L E N B A . M*gy*r 
Hont Várni., földes Urá az 
Esztergomi Káptalanbáli U-
raság, lakosai katolikusok, 
fekszik a* Duflá vize mellett, 
Esztergomhoz m£s, fél mért
földnyire, a't Szálkai Plébá
niának filiája, földgyei jó 
gabonát termpk, 's három 
vetőre vannak osztva, lege* 
föje» fája elég van. 
• HüL NLAKÓG Z- *tfflY JSck^ 
manóc[. Tót falu> z e p e ? 
Várm. földe*. G. Csáky' 
Uraság , lakosai katoliku
sok, és ó hitűek^ fekstzik 
Gólniczhez nem meszsze, ha* 
tárj% jó termékenységu, va-
gyonnyai külömbfélék.. 

H E L M E C Z . Magyar fala 
Ungvár Várm. fqldes Urai 
több Urak., fokosai katoli
kusok, és r^fynpátujfok, fek
szik Ungvárhoz xn£s fjgl mértt 
földeire ? Kis Kátnak filiá
ja , hatáyajó,réttye elég, 
fíja, legelője elég van,-

HiLMpcz.^ Kiréfy HiU 
mcc[. Mező Váro$ Zempién 
Várm. földe* Wsa Lefedi 
Uraság, J^kpsa4 .katoliku
sok, fekszik Lel észhez j £ 
óráöyira,' fekvése kies, mel
lyet nevezetesírett. Lordndfi 
'Suhannának lakó épülete, 
ki is itt választván lakását 
i6$4ben, e' szavakat tétet
te a9 kastéllyápak homlokára 
emlékezetül: $$sama Lo-

H E L M . i j p 

rand/t RcL Pri. Dom. Gtpr-
gíi Rakatty Princ. TransiU 
yanicB dit i. Maji. tjatárja 
mindent bővén terepi, kivált 
ba trágyáztunk, J^g?lője e-
lée., . piatzozása* két mérp-
föW!iy|r^UihcJybén, Galszé-
cs$n v Kis Várdán , Ungvá
ron , helyben is esik két Ör-
szagos Vásár esztendőnként, 
fája tűzre az Uraságtól, ká r 

posztá$sa, dohánnyá jc^mal-
ma r,és itató/a helyben van. 

píELMEcízjcE. Tót : f a l,a 
fcempfén Várm. földes Un* 
G. Vandernót Líraságv lako
sai katolikusokV 
bitüek, fekszik ész^ifomojir 
náho* \ r dél. Porukfcih&z 
órányira, határja h^romnyo-
qaás^éU, gabonát, :é$2;abop 
középszerűéi, árpát j és bú
zát pedig, nem terem y erdő
je, vagyw,\ lcgel$jc ; $zrá , 
réttye kjBvés,. piatzok (Hp* 
monnán i. órányira. % ? v : u 

HBLMFES. Tót faJuPosoqy 
Várav^ földes Ura GJ Pálfy 
Ut*&ÍZi lakosai katolikusok, 
fekszik Nagy Sz^fpbathoz; 
i £ mértföldnyire;,, Pudmf-
ricznek filiája,: ef helység
hez közel vagyon egy part 9 

mellyról 170*ben Rákótzi 
az ütközetet nézte .yala, ha
tatja jó termékenységu^; ya.-
gy9nnyai k i j l ö m b f é í é E . ' 
^ H E L P A , Elegyes falu Gö

ndör Várm. földep Ura G, 
N 4 Ko-
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Kohári Uraság ,• lakosai ka
tolikusok, és más félék, fek
szik Jolsvához nem meszsze, 
9s ennek filiája, hatáfbéli 
földgye leginkább zabot te
rem , legelője elég, fája 
mind a9 két féle van, piatzo
zása 3 , 4 #nértfóldnyiref, ffî  
rész makna is van. 

HÉMISOVÉTZ . HorVáf faltí 
Szála Várm, földel Ura G. 
Altban Uraság, lakosai ka-
tolikusok, feksrik Drasko-
vecznek szomszédságában, 
mellynek filiája, tatárja kö
zép termékenységi, vagyon
nyai külömbfélék, és meg 
ldhetftsek." 
; HfeNCáE. Magyar falu So
mogy Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszik Kaposvárhoz 
i-J mértföldnyire, Kadárktít-
nak filiája, földgye homo
kos , határja szoross, szőleje 
nints. i 
' HEVGSE . Szabad puszta 
Szála Várni, földes Urai több 
Uraságok*, fekszik Tárnék* 
riak szomszédságában, és 
annak filiája. 

HEI*CZ££ÓC£. Szabadpusz
ta Zemplén Várm. földes U-
rai Okolitfsáhyi, és Sztáray 
Uraságok.^ 

HEIICZELÓCZ . Tét ? fa 1 u 
Ungvár Várm. lakosai kato
likusok, fekszik Sobrántf-
hóz mértföldnyire, ha

tárja középszerű f* vagyon
nyai meg lehetősek.' 

H E K C Z J D A . Magyar falú 
Bihar Várm. földes UraBŐ-
thi Uraságf, lakosai leg in
kább reformátusok, fekszik 
a' Sárréti járásban, Mező Pe* 
trinek filiája,* határja jó, rét-
ty c k $ e ^ J e g a M lag , vagyon
nyai1 jelesek. rr-r~ 

H E N C Z K O . ,. Hcrit{kovc{ci 
Tót falu Gdmör Várm. földes 
Ura G. Arídrási Uraság, la* 
kosai katolikusok, fekszik 
Rozsnyó, és Dopsina között, 
Sajó vize partyán, Nagy Vez-
veresnek fihája^ vasveró 
m&helye is van , hátárja kö
zépszerű, faja, réttye, le* 
gelóje van. 

HEIJCZÓGZ . Tót falu Zem
plén Várm, földes Urai Szir-
may Uraság; lakosai kato-
likufok, éS evangélikusok, 
fekszik Hoszszá mezőhoz kö* 
zel , ; Ondova vizének bal 
partyán, térséges határja két 
nyomásbéli, igen jó , erdő-
jök nem lévén, fárnagy fá* 
radsággal szereznek. 

H E K D Ó R * . Éfcsény n é v 
alatt. 

HinGttócz. Szabad pusz
ta Üiigvát Várm. " 

HfeNGVEt. Szabad puszta 
Nógrád Várm. földes UraH. 
Eszterházy Uraság. 

H E K I G . Königsdorf, Ha* 
nikovctf. Tót fejű S á r o * -

Várm. 
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Várm; MúmV+VitfAÜté 
ség lakosai katolikusok, 
feszik Péchuj&lunák szom
szédságában , és annak filiár 
ja* réttye r legelője tágas > 
erdeji, és piatzozisai közel 
vannak. 

HENKBUES Elegyes oláh 
fela Bihar Várm. földes Ura 
a9 K. Kamara, lakosai1 k£» 
tolikusok, és6 biuek, fek-
szik a' Belényesi járásban-, 
's Belényesnek filiája, határi 
ja soványas; vagyonnyai se
lejtesek, í . - i. -
; HE*YJ&. Pito Henye, Qr-
dÖg\ Henye > ésBalaton He* 
nye. Hatom faluk Szalá Vár-
megy. Balaton Henyének 
földes Urai7 tebh Urak, Szent 
Öékallyának filiája, Pető He
nyének, -és1 Qféőg Henyé
nek pedig G. Festetics Ura
ság , lakosai katolikusok, 's 
más félék is , fekszek tté el
ső a' Tapoltzai, amazok pe<-
d i g V KtV Kapornaki járás
ban, hátárjaik középszerdtk. 

HENVE Szabad p a s z t a 
Tolna Várm. fekszik-Kaj^ 
dacshoz nwn meszsze, melly
nek filiája: 

HENYISZ . Tőt, és horvát 
falu Somogy Várm. földes 
Ura B. Hunyadi Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
Hoszszúfaluhoz ész. i órá
nyiba , Átadnak filiája, ha
tárjának nagy része homo-

H E N S « I5C 

kos r réttye, regélője, fája 
elég van* i 

Hrasto^A. Elegyes falu 
Gönjör Várm1. földes Ura (5. 
Andr&y-UraságV fekszik Bér-
íérhez 4 ótáiiyira, a* Unr-
~ság itt lakik* egy régi mód 
széréint fel épfUtt Kastélíyá-
bai?. 7 v ! t\-*\ <' ' 
' ' H E R A H I Z / U Elegyes falu 

Vas Tártn: földes Ura Giftdl 
Uraság, lakosai kátöljkú1-
s^íekszik Szómbáthelybez 
"í\ mééföjdnyne/,1 és az,U-
raságnak jeles kastéllyá val 
dísz^sítfetik, Ühyomnák'fir 
liája, határja j ó , jávai ki& 
lömbféiék, ; 

HERBATEA. "Magyar falu. 
Szalá .Várm. földes Ura ( 2 . 
Festetics'Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik a* Kis Ka
pornaki járásban, nem régi 
helység % hat ár ja t;sup£ ir|T 

ványokbóf all« (. v 

H Í ^ C Z F A J ^ A . M&rcon. 
ros$;falu Beteg Várm. földes 
Ur^G. Sctönborn _„Uraság\ 
lakosai oroszok f fekszik a* 
Rasaonyi járásban, Puznyák-
falvának filiája, határja so
vány, 9s zabon kivül egyez
tet nemJgen terem, Murw 
kácsi piatza 1 mértföldnyire 
van róle«.-

HsaezESTr Oláh fald Bi
har Várm. földes Ura a' Nagy 
Váradi Püspökség, fekszik 

a> 
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a^Va^kohi járásban, határ ja 
* középszerű. 

JJI.HEUBD.:Magyar falu Nó-

fjf̂ d Várm. .földes Ura B. 
jpdmaniczky Uraság, lako

sai katolikusok, fekszik Hat-
[vanhdz mint egy jpértfóld-
nyíre ? határia Középszerű, 
vagyonnyai jtülo/nbfelék. 

% H E B E G . Magyar falu Ko
párom Várm. földes Ura az 
esztergomi Érsekség, lako
sai katolik^ok, fekszik Ta
tához két mértföldnyire, le
gelője marháiknak elég, rét
tye is , szolcji tsekély boro
kat termők.. 

H E R E N T S £ K Y . Magyar falu 
Nógrád Vá>m. földes Ura 
fr. Eszterházy Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
Alsó Bodontól ne&uneszsze, 
mellyhez földgye hasonlító. 
1 R HEREND . Magyar falu Bá
ránya Várm. földes Ura G. j 
Batthyáni Uraság , lakosai 
katolikusok, fekszik a'Pétsi | 
járásban, Égeítájjnak filiája, 
határja a9 természetnek szép 
javaival meg áWattatott: 

H E R E N D . Népes puszta 
Veszprém Várm. földes Utai 
G. Zichy, és több Urasá
gok, lakosai katolikusok, 

. és reformátusok, fekszik 
Szent Gálnak szomszédságá
ban , és annak filiája, ha
tárjának egy része agyagos, 
másutt murvaf rozsot, és 

krompélvt gazdagon terein > 
erdeje nmtsen, malma , ha
muháza van l̂akofcai kúlömb-
file.fa szerszámokat készíte
nek a' Bakony ejrdőból, t a 
tárja kitsiny lévén, semmi
vel sem bővelkedik. 

HERENDI&ST . Oláh falu 
Krassó Várm. földes Ura a' 
K. Kamara. 

EURÉNY . Szabad puszta 
£öi*ör. Várm. erdőségből ál
l ó , Beretkéhez tartozik. 

, HERBNY . Elegyes falu Vas 
Várm. földes Urai több Ura
ságojt, lakosai katolikusok, 
fekszik Szombathelyhez fé| 
mértföldnyire, és annak fi
liája , 's az Uraságnak kas
télyával ékes, mellyet né* 
halSzalánczi Márton vóltV. 
Ispány Úr építtete, batárja 
jő oermékenységu, vagyon
nyai külömbfélék. 

UERÉSZHYB. Elegyes hor-
váf falu Somogy Várm. ,fól-
des Ura G . Szícsényi Urá-, 
ság* lakosai katolikusok; 
fekszik a' Babotsai járásban, 
Dráva.vize partján, Csokor 
nyácól téli nap «yigoira •% 
órányira, malma van aA Drá
ván, határjában fája, é$sző
leje is van, de sovány bórt te
tem, lakosai Dráv* vizén ké-
Wkedo sajkákra állanak kor
mányosoknak , 's néha széa-
nel, és fával kereskednek 
Fétervárdra , melyeket a' 

Váras-
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Várásdi Générálátüs tüdejééi 
még'Vésznéfc K \'': 

H E R E S Z T É N T . Kis Hértk^ 
'titif. rT8t°fálti Bars Várm. 
földes töri-Abt/Üráíágok', 
lakosaf káttdlkusok,' fekárik 
Barshók •'i* ' m^tfóíd^irtV 
fbídgyé, & Pettye termékeny, 
piatzozása közel, málrtiá'at-
kalriatos. : : ! : ; 

H E R E S Z T E N Y . Nagy Ne-
rextfénv; velki cfl>ásítani. 

TÁt faíüLBars Várrfu ffctdés 
Ur* : B; a !̂á»éfíyaf Uraáá^, la-
kosai katolikusok, feksfcik 
az előbbihez fcöfcel, G'ikiés 
mellett, erdeje' nágy,,'áíja 

;tfizre, és épületre ván, IfcW-i 
gyé, réttyé ió , Myiprán* ési 
özent Ifcrtéaeken kőnnyfi 
módgya a*N feladásra. 

HERHEJ. Utrhaj. Tót ftlu 
<Sáros Várm. földes Urai több 
Urak, 4akósj&i katolikusok, 
fekszjk Topoly vízepartván, 
HaAkócfchalT filiája, réttye 
szoross, de le'geíóje fája nem 
hibázik. >:l':~ 

HERHÍTSE. Orostffáhrtáá1-
ramaros Vatta, földes Ürü 
több Urák, lakosaiegyesíiltt 
ó hitűek, fekszik nap kel. 
Kövesligetés a' (íernyési 
bitárhoz I , dél. Huszthozis 
I mértföldnyire, határja két 
nyomásbéli, terem kukon-
tiát, zabot, tatárkát, éfekö* 
lest, szénájok elég van, pia-
tzok Koszton, volt e* hely

ség határjában V B^iHták-
núk: Klastrómjók hajdan, er* 
itóje.élég,1 szóleje nem tef 
.rém. - • v 

H E R L I K G . Srabad puszta 
Sáros Várm. földes Ura-af 
S:* FlskuS) fekszik Keczer 
Peklifthez hem meszsze, ék 
annak filiája. - n i 

' H B Í I M A N ; Elegye* fal* Va4 
Várm. földes Urai Inkey, é| 
töbfc Urakj fokosai katoli* 
kusok, fekszik Steat Királyt 
nak szomszédságiban, és an-
*tak filiája, ossdteje nintsen J 
de más javai vágynak. 

H E R M Á N . Hermanovci. 
Tóf falu 'Sáros Várm. földes 
Ura Péchty Umrité; lakosad 
katolikusok , fekszik Beró 
holdhoz fét mértföldnyire, 
'$ az Uraságnak kastéllyával 
ékes, földgye nehéz mive* 
lésu, de ha az meg* adatik 
termékenyt réttye, legeld 
jfe elég, fája (is tűzre van^ 
piatzozása sints meszsze. 

H E R M A N Y . Topoly cHér* 
ittíny. TókőluSáíios Várm. 
földes Ura Oézsöfy > és töbB 
Urak, fekszik Bisztra felett 
Tapoly vfee irielletr, Hanus* 
falvának filiája, földgye to* 
vány, mind a' két fele fája, 
és legelője elég van. M 

H E R M Á N Y . Tót fald Zem
plén Várm. földes Ura G, 
Csáky Uraság, lakosai ka
tolikusok, és többnyire e-

van* 
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vángeliküsokr* fekszik Ha-
nustalvához Varannóhoz 
pedig s m&ífpldnyir^, ha
tárja három nyomásbéli, i 

föidgye hegyes, köves, za
bot terem leginkább^ erdő
tök van, gombával b$vel- ; 

kedik, menyek.köpött szar* 
vas gomba is találtatik, ju
hokat számosan tartanak, 
piatzok Eperjesen, e' hely
ségnek ;felfe Sáros Várme
gyéhez tartozik. .! : ! 

HERMANOEZ* Réz olvasztó i 
hely Besztdrcae Bányának 
birtokában, és ugyan ann*k 
filiája. • 

H E R M Á N S Z B G . Magyar fa-
Szaobár Várm* földes Ura G. 
Barkóczy Uraság, lakosai ka
tolikusok,: és reformátusok, 
fekszik a' Számos közi'járás-
han, Cségölhöz és Számos 
vizéhez sem meszsze, kevés 
szántó foldgyei két nyomás-
j e l i ek , erdeje nints, gyűr5 

möltse gyakran terem, piar 
tia Szatmárón. 
. H E R N Á D ; Szabad paszta 
Pest Várm. -földes Ura & 
Podmaniuky » és B. Lafert 
Uraságok, fekszik tij Har. 
tyénnak szomszédságában, 
jó nagy hatója ;, jó szénát 
terem , és gabonát is, egy 
részé homokos, és azon jó 
juh légelés szokott lenni. 

H E R N A O . Szabad puszta 
Pcsa Várm. földes Urat több 

. H E R I I . 

Uraságok, fekszik Máciá^ak 
szomszédságában, és anpak 
filiájav •. > 

HBRNAIJ . Nevezetes folyó 
yíz Abauj Várm. Kassa meí-
imMy e l , 'R T ] S Í* $öíts-
né\ foly Tisza vízébe. f . 

H E R N Á D CSAJ*Áxos. Cs** 
jutfos név alatt. 

H E R N Á D N É M E T I , . A r F N . 

bvtubenv; ,. ...r 
' H E R N Á D F A . Magyar .falu 
Baranya Várm* fö|de$ ,Üra 
Q. Batthyáni Uja$ág, lako-

jíjM katolikusok „ 4s refor
mátusok i kik Bogná^ me-
$t*rségjek: után keresnpk 
pénfct, fekszik a1 Sz. Lorin-
czi járásban, Szent Dénes
nek fiüája, RónaJfának, és 
Mecskének szomszédsága*, 
banv foldgye közép termé-
kenységö , réttye sovány, 
erdeje van, í«(Jleje nintsf 
piatza Pécsen, , , : r 

Híí-NAKOVA Cz^LLA. 84tZ, 
és, oláh falu I>mes Várm. 

! földes Ura a' K. Kamara, 
; lakosai ó hitflek , fekszik a' 
Lippai járásban, Rakásnak 
filiája, határja középszerű, 
legelője tágas, méheket is 
tartanak lakosai. 

H E R N E C S . Mernycsti. O -

láb falu Máramaros Várm. 
földes Urai Rednik, és több 
Urak, lakosai ó hitnek, fek
szik Deszéhez, Sugatához 
i órányira, határja két pyQr 

más-
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másbéli, földgye köves, mo-
fsáros, zabot, tavasz búzát, 
és kevés kukoritzát terem, 
erdője vagyon. 

H E R N V E . Horvát fala Sza
ra Várm. földes Ura 6 . Al
tban Urasáé, lakosai kato
likusok , s fekszik Snihalie-
veczbéz ném meszszfe, és art* 
nak filiája, határja soványas. 
* H E R H Y É K . Magyar falu 
Szála Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik áz Alső 
Lendvai Uradalomban, Pá
kának filiája, határja, szo
rosa, hegyes, és völgyes, 
réttye meg lehetős, de ke
vés i földgye természet sze-
f ént sovány, fája tűzre Van, 
földgyeit, réttyeitis a* zápo
rok járják néha* 

HERPAJ . Szabad puszta Bi
har Vármegyében* 

H E R T E L E N D . Elegyes falu 
Baranya Várm. földes Ura 
Melcz?r Uraság, lakosai ka-
tolikusok, a9 kik Horvátok, 
és németek, fekszik Ibafá-
nak, és Csebenynek szom
szédságában, földgye, és rét
tyei közép termékenységiek, 
erdeje, szüleje vagyon, pia
tza Pécsen. 

HERTL . Szabad p u s z t a 
Tolna Vármegyében. 

HERTNEK. HernknektBSl 
származott, elegyes tótfalu 
faros Várra, földes Ura G, 

Forgács Urasági lakosai ka
tolikusok, felezik az Ország 
óttyában, Bártfához 1 mén* 
földnylre/s az Uraságnak ka-
stéllyával, és jeles kényével 
ékes,határ;a nem igen termé
keny, erdeje nagy, melly bőt 
zsindelyeket tsinálnak lakói 
sai, rettye, legelője van. 

H E R V A L T Ó . Tót falu Sáro* 
Várm. földes Ura B. Splényl 
Uraság, lakosai katolikusok,, 
fékszik Bártfától | mértföld. 
nyíre, Richvaldnak filiája, 
réttye, legelője, erdejeeléjg 
van. 
- H E R N O R Ü N D . Vallis Do* 

minorum Pansqka Dolinái 
Leg nagyobb Királyi Blnya^ 
Besztercze Bányához i raertw/ 
foldnyire. 

HERZEST . Elegyes oláh fa
lu Bihar Várm. földes Ura af 

NagyVáradi Püspökség, Un 
kosai leg inkább ó hitfiek t 

fekszik a* Vaskoht járásban, 
Rézbányához közel, melly
nek filiája. 

H E S T I . Bánátbéli falu Lú
gostól nem meszsze. 

HESZERES . Elegyes fala 
Krassó Várm. földes Ura a* 
K. Kamara. 

H E T . Magyar falu GÖmőt 
Várm. földes Urai több Urak, 
lakosai reformátusok, fek
szik a' Putnoki járásban, a* 
Sajó fojtábah , határja ter
mékeny . legelője szfik, er

deje 
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deje nints, dohánya jó te* 
lem r piatzozása hat mért
földnyire . varn Rozsnyón. 

H E T E . Magyar fala Bereg 
Várm- földes Urai Bakó, és 
több Urak, lakosai katoli
kusok és reformátusok 4 

fekszik Beregszászhoz egy 
mértföldneire, M e z ő Ká-
szonynak filiája, földgyei 
tiszta búzát is teremnek, le
gelője elég, fája tfizre, és 
epfiletre van, piatza nem 
meszsze , legelójit a r víz ára
dások el Öntik néha; 

H E T E N Y . Hajdan jeles fidu 
vala Abauj Várm. Jászó, és 
Szepsitól nem meszsze, most 
pusztaság, földes Ura a' Já-
szói Prépostság. 

H E T É I Í Y . Lovds\ Hetény* 
Német, falu Baranya Várm. 
a' Pécs Váradi Urasáéhoz tar
tozik, lakosai katolikusok, 
fekszik Pécsváradhoz egy ó-
ráriyira , határ ja három nyo
másbéli, tiszta búzát, és jó 
borokat terem , mellyeket, 
a1 .Bácskában szoknak el ad
ni , vágynak jó kaszálló rét
tyei , nagy hasznú patak 
malmai, és egésséges forrás 
vizei. 

H E T Í N Y . vagy Httytn. 
Elegyes falu Bereg Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
fekszik M e z ő Kaszonyhoz 
nem meszsze, és annak filiája. 

H E T Í N Y , Magyar falu Ko

márom; Várm. földes Ura az 
Esztergomi Érsekség , lako
sai katolikusok > és reformá
tusok^ fekszik av Kászonyi 
járásban, Iszának filiája, ha
tárja középszerű, mint rét
tye, V legelője. 

H E T Í K Y I . Magyar, és o-
rpsz falu Ugotsa Várm. föl
des Urai több Uraságok, la
kosai ó Jiituek, és reformá
tusok , fokszik Nagy Szőlős
höz |. mértföldnyire > Király
házának filiája, Felső Ardó-
hoz £ órányira, határja 3 
nyomásbéli kukoritzát, za
bot bőven terem, egyebet 
középszerűen, erdeje, szó
leje nints, a9 Tisza nagy ká
rokat okoz határjában* pia
tzok Máramarosban. 

H I T E S . Magyar falu Szá
la Várm. földes Urai több . 
Uraságok, lakosai külömb
félék, fekszik Szent László 
Egyházához közel, mellynek 
filiája. 

H E T E S . Magyar falu So
mogy Várm. földes Urat több 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszik Juttához ész. mint 
egy mértföldnyire, földgye 
gazdag termésűi. 

H É T F E H E L Y . Magyar falu 
Baranya Várm. földes Ura a' 
Pécsy Káptalanbéli Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Ábaligethez nem meszsze, 
hellyhez hasonló termésű. 

H É T -
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H É T H Í R S . Sithcnlinckn* 
Mező. Város Sáros Várom, 
földes Ura Szirmay Uraság 9 

lakosai katolikusok, fekszik 
az északi járásban,, kies he-
lyeiij 's az Uraságnak ha
zái ékesítik, Ispotálya is van, 
réttye kevés , de földgye ga
bonát bőven termő, legelő
j e , 's erdefe elég van, Öi^ 
szagos Vásárjai is vágynak, 
piatza helyben, és serháza, 
vidéki piatzozásátói s ints 
meszsze. 

H E T M E N Y . Elegyes f a l u 
Nyitra Várm. földes Ura B. | 
Hunyadi Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Vág vize 
mellett, Sellyéhez felmért* 
fóldnyire, és annak filiája, 
batárja középszerű, vagyon
nyai Sellyéhez hasonlók*, 

H E T I É . Hetes név alatt. 
H E T T Y E . Elegyes magyar 

falu Sopron Várm. földes 
Ura G. Festetich Uraság, la
kosai katolikusok, és evan
gélikusok, fekszik Kalísiné-
jiek szomszédságában, ba
tárja sovány, melly két nyo
másra van osztva, búzája, 
rozsa, tengerije, zabja te
rem : kevés réttye van, bo
ra nem terem, Sopronhoz 
4 mértföldnyire van. 

H U T Y B . Elegyes falu Vas 
Várm. földes Urai több Ura
ságok , lakosai katolikusok, 
fekszik Ság hegye alatt, Sár-

Hi£Tiv 

várhoz mértföldnyire , 
földgye termékeny, legelő-, 
j e , rája, szőlő hegye is va
gyon. 

HETTYE FEJ. Elegyes falu 
Szála Várm. lakosai karoli-
kusok, fekszik Nyavaládhoz 
nem meszsze, és annak fi
liája, tatárja közép termé
kenységu. 

H E T I N . Régi Vár vala Ba
ranya Vármegyében. 

HITVENJBS . Szabad puszta 
Arad Várm. határja jó. 
s H E V E S V A R M E G Y E . Conii*. 
tatus Hevefitnfis, Hcveseher. 

' Gespanschaft. Nevezetét 
vette Heves Városától. Egye-
síttetvén Külső Szolnok Vár-, 
megyével, szélessége nap 
kelet felől, nap nyugot felé 
Hatvan, és Póroszló Között, 
mint egy hét mértföld, hosz-> 
sza pedig BekŐtzétöl észak 
felé tizennégy mértföldet 
tesz. Határos e* Vármegye-. 
vei egy felől Nógrád Vár
megye , más felől pedig Bé* 
kés Vármegye, Maros , é& 
Berettyó vize pedig a' Nagy, 
Kunságtól választyák el, mint 
Zagyva vize a9 Jászságnak 
határ szélétől: Borsod Vár
megyét ellenben nap kelet, 
felől Eger vize határozza. E' 
Vármegyének tsak nem e-

{jész vidékje kies; mivel kü-
ömbféle hegyek, halmok, 

szép erd4k, és térségek áltat 
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vldímíttátik. Hegyei közötr, 
sőt az egész Országban is 
leg nevezetesebb mdtrahe-
gye f melly Nógrád Varme
gyének szélétol terjed He
ves Vármegyének végéig, 
külömbféle magosságokra 
emelkedett tetőjével Borsod 
Vármegyébe , a* honnan 
mintegy bal felé fordul Gö-
mörVái megyébe. Erdőji fák
kal, és külömbféle vadak
kal igen gazdagok, '* az 
egész hegy bástya gyanánt 
választya el Hazánkat Mor
va Országtól. Terjed hasz-
nosfalvától kezdvén Zagyva 
vizének völgyétől fellyebh 
m é g fellyebb emelkedve 
Tárna vízéig , vagy Sirokig 
hat mértföldnyire, szélessé
ge hol három, hol pedig 
több mértföldet tesz. Mere
dekség nélkül való alsóbh 
részei egész majd Hatvanig 
szóló hegyekkel boríttatnak, 
Gyöngyös felé fekvő része 
pedig Kékes hegynek nevez
tetik. £ ' nagy hoszszas he-

{ryen kivfil, mellynek kü-
ömbféle bányái is vágynak, 

még mint egy negyed része 
e' Vármegyének erdős kis-
sebb hegyekből áll, tserjés 
lieettyei is vágynak, szépen 
fekvő termékeny jó nagy tér
ségein kivül. 
; Folyó vizei között leg ne

vezetesebb Tis\a vize, melly 

Poroszlónál, Borsod, és Sza
bolts Vármegyék'szélén két 
ágra szakad, 's eggyiké najjy, 
másika pedig kis Tiszának 
neveztetik, harmadik ága 
pedig Taksotmál foly Kun
hegyesig, holott mind ré
teket nedvesítimind pedig 
számos marháknak alkalma
tos itató helyet szolgáltat, 
Kunhegyestől délre Bdnha-
lőnttíli fordul 's rajta hi
dason járnak, azután Kar-
t\ag Újs[dllds, majdüerfr-
tyó vize felé foly, 's halak
kal kiváltképen bővelkedik.' 
Berettyó vize pedig a> Kun
ságból foly e' Vármegyébe 
Tur Városa körfii, 's Körös 
vizébe fclybé. Ezek e9 Vár
megyének a9 Tiszántúl lévó 
folyó vizei. Nevezetes folyó 
vize más részről Zagyva vi
ze , melly e' termékeny'Me
gyét Pest Vármegyétől elvá-
lasztya. Eredetét veszi Má
tra hegyének háta megett, 
V elejémé tsekély patakots-
ka, míg több folyókkal nem 
öblösittetik. Tárna, és Gyön
gyös folyó vizek is haszno
san nedvesítik e' Megyének 
némelly vidékjeit. Továbbá 
pedig Bent vize is emléke* 
zetet érdemel, nem annyi
ra nagyságáért, mint hasznos 
voltára nézve, mivel igen 
számos thalmokat, 's &al-< 
lókat is forgat, és kivált 
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nagy szárazságban a9 kör&l 
lakó vidéknek hasznos szol
gálatokat tesz. Három kút 
fokböl fakad az úgy neve
zett Kékeshegynek oldalá
ból. Nagyobb folyó vize e* 
Vármegyének Eger vize, 
melly hasonlóképen hasznos; 
de áradások idején ártalmat 
is okoz a* szomszéd lako
soknak. Több kissebb folyó 
patakjain kivul hasznos kút 
fői is vágynak e' Vármegyé
nek , mellyek között leg ne
vezetesebb a' Parádi sava
nyú víz: de a' Retskeni kút 
főnék is szép tulajdonsága 
van. A* mi pedig e' Várme
gyének térségeit illeti K azok 
többnyire jó 'termékenysé
gnek, 's valamint jó búzá
ja, gabonája, árpája, zabja, 
dohánnyá, bora, sajtya, va
ja bőven van, úgy levegője 
is jó van, és kedves lakó 
helyet szolgáltat. 

Lakosai leg inkább Ma-

fyarok, a' kik lakó helyé
ét , ha változtatni kéntele

nítettek is, mindazáltal jobb 
idő jártával ismét el fogla
lák azt; tótok is jó szám
mal vágynak, Németek pe
dig leg inkább a' Városok
ban # és némelly újjab hely
ségekben. 

Fő Ispánsága e r Várme-

§yenek egész Szent Isztván 
irálynak idejétől ólta, min

denkor az Egri Püspöki szék
hez tartozik. Az egész Vár
megye négy járásra osztat-
tatott, úgy mint: a* Tárna 
mellyéki, Gyöngyösi) Tisza, 
és Mátra mellyéki járásokra. 
Mind öszve 25a lakó he
lyek vágynak benne, 's a» 
Egri, es N zr Vátzi íüspöki 
Megyékhez tartozik. 

H E vas. Magyar mező Vá
ros, Heves, és Kül. Szolnok 
Várm. földes Ura G. Beré-
nyi, és több Uraságok, la
kosai katolikusok, és refor
mátusok, fekszik Egerhez 4 
mértföldnyire, *s az Urasá
goknak kulömbféle épület-
tyeivel ékesíttetik, hajdan az 
egész Vármegyének ékessé-* 
ge vala, földgyének némely 
része trágyázás nélkül is ter
mékeny, réttyei jók, piatzo
zása Gyöngyösön, Egerben 
nem meszsze, legelője elég, 
keresetre jó módgya, száraz 
malma helyben van. 

H É V Í Z . Magyar falu Pest 
Várni, földes Ura H. Eszter
házy Uraság;, lakosai katoli
kusok, fekszik Bag, és Hé
víz Györkhöz, *s Túrához 
Pesthez pedig 3 statiora, há
tárja hegyes,'homokos, és 
agyagos, vagyon erdeje, sző
leje , rozsot leg inkább te
re no $ káposztával bővelke* 
dik, ' szűkölködik, legela, 
és tavaszi termesztőben, ka-

0 posz-
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posrtáját,az alföldiek fzokták 
meg venni, Js Pesten Budin 
is árúllyák, a1 hegyekről le
rohanó vizek ellen töltések
kel védelmeztetik, vagyon 
Monostor Szállásán egy víz 
fakadás, melly télen sem 
fagy bé soha i s , a' honnan 
meglehetős, hogy a*hévsé-
gétől vették, Hevéz Hévíz 
Györk is nevezeteket, 

Hívíz G Y Ö R K . A ' G y . bé
rűben. 

Hszéa. m^troven* Ele
gyes falu Bars Várm. földes 
Ura G. Migázzi Uraság, la
kosai katolikusok, feksiik 
Aranyos Maróthoz ^ órányi
ra, mellynek filiája, és a' 
Jiol módgya van az el adás* 
ra, *s keresetre, földgye, 
és réttyei jók, szöleji meg 
lehetősek , legelője elég, 
malma helyben van. 

H I A D E L . Tót falu Zólyom 
Várm. földes Ura a' Liptsei 
Bányászi Kamara , lakosai 
katolikusok , fekszik Zó
lyomhoz i | mértföldnyire, 
holott esik piatzozása, Mo-
stenitzának fiitája, legelője 
elég, fája tűzre, és épületre 
van, határja hegyes, köves, 
és nehezen miveltetik, 'sá' 
záporok is járják. 

Hí A B E . Gcjb Gibba. Tót 
mező Város Líptó Várm. föl
des Ura af K. Kamara, la
kosai katolikusok, és evan-

Híi>; 

felikusok, fekszik Sz. Mi-
lóshoz mintegy két éjrányi-

ra, hajdan bánya Város va
la, 's leg inkább németek 
lakták, I776ban háromszor 
tetemesen elégett vala, föld
gyének \ teszt nem igen 
termékeny, de nagyobb ré
sze bí ven termő, fája tűzre , 
és épületre van,' legelője is 

H Í D . ÓHíd. Magyar &lu 
Szála Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku-

| sok, fekszik Szent Gróthoz 
i mértföldnyire, határja jő 
termékenységu. 

H Í D . Ko Híd. Malom Pest 
Vármegyében. 

H I D A R . Magyar, német, 
ét horvát falu Baranya Várm. 
földes Ura G. Battháni Ura
sáé , lakosai katolikusok, 
kik között sok pokrótz, és 
csapó mesterek találtatnak, 
fekszik Pécstől, úgy Mohács
tól is 3 mértmöldnyire , 
határja három nyomásbéli, 
hegyein jó borok, és a' föld-
gyein jó gabona terem. 

H I D A S . Leg szélső hely
ség Baranya Várm. a' mint 
Tolnával határos, Bonyhád
tól i , Sekszárdtól pedig 4 
órányira, három részre osz
tódik a' lakosok* külömbsé-
gek miatt, úgy mint magyar, 
rácz, és német falura, kik 
katolikusok, ó Jhitűek, evan-

geli-
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gelikusok, és reformátusok, 
földes Urai Kajdacsy, Nun-
kovics, Kardos, és Perczel 
Urak, kiknek itt jeles lakó 
helyeik vágynak, a* helység 
fekvése igen szép, mivel a9 

jó borokat termo hegyek 
között hoszszasan el nyúl lik. 
dohánya jó terem, }s jő ver
mes borokat nevelnek, azon 
a' patakon melly Tolnát, Ba
ranya Vármegyétől elválasz-
tya, szép vízi malmok épít
tettek. 

HIDAS H O L L Ó S . Hollós 
név alatt. 

HIDAS KÜRT . Magyar falu 
Posony Várm. lakosai kato
likusok , fekszik Viszketet
tél ~ órányira, Dudvág vize 
mellett, földes Ura G. Eszter
házy Uraság, két nyomásra 
vannak szántó föjdgyei oszt
va , réttye, legelője, és fája 
van. 

H I D A S T E L E K . Szabad pusz
ta Bihar Várníegyében. 

H I D E G H E T . vagy Gaden-
dorf. Magyar falu Posony 
Várm. földes Urai B. Jesze-
nák, G. Foreách, és több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok A fekszik Felinek szom
szédságában , és annak filiá
ja , határja két időre oszta
tott , kevés legelő mezein 
kivül semmi haszon vételek
kel nem bír. Van benne egy 
régi formára épftltt kastély 

is, melly M: Forgách Famí
liához tartozik. 

HIDEG K Ú T . Magyar falu 
Nógrád Várm., földes Urai 
G. Keglevics, és több Urak, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Fülekhez 1 mértföldnyire, 
Cserédnek filiája, határja, 's 
vagyonnyai is meglehetősek. 

H I D E G K Ú T , Német falu v 

Pest Várm. földes Ura Náda-
sy, Trstyánszky Urak, lako
sai katolikusok, fekszik Bu
dához két órányira , ' Soly
márhoz pedig 1 óra járás
nyira , határja két nyomás
béli', leg inkább rozsot te
rem , borral bővelkedik, 
szűkölködik szénából, érde-

' je, és forrásai vágynak, pia
tza Budán. 

H I D E G K Ú T . Kaltcnbrun, 
Dubravka* Tót falu Posony 
Várm. földes Ura G. Pálfy 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Posonyhoz 1 mért
földnyire, a* hol vagyonnyait 
jól el adhattyák, határja kö
zép termékenységu, roszot, 
és árpát térem, réttye van , 
szőleje nints, épületnek va
ló fája is van. 
, H I D E G KÚT . Oláh falu Szat-
már Várm. földes Ura G. 
Bánfi Uraság, lakosai ó hi
tűek, fekszik Nagy Bányá
hoz 1 órányira, határja két 
nyomásbéli, hegyes, éskö-
sziklás földgye terem kevés 

O a* búzát, 
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búzát, tengerit, és zabot, 
faja szuken, szőleje nints 9 

semmivel sem bővelkedik. 
H I D E G RÚT. Német falu 

Tolna Varm. földes Ura G. 
Aponyi Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Kapós 
vize mellett. Pinczebelynek 
filiája, határja néhol homo
kos , és szánté földgyei mi
vel magpssan fekszenek, ne
hezebben miveltetnek, fája, 
legelője van. 

HIDEG KÚT. Két elegyes 
tót faluk V>s Várm. egyik
nek földes UraG. Nádasdi, 
másiknak pedig G. Batthyá
ni Urak, lakosai katoliku
sok, egyik fekszik Német 
Újvárhoz a mértföldnyire, 
másik Stájer Ország szélén, 
földgyei termékenyek, le-
gelójökelég, fájok, tűzre, 
és épületre van, réttyei jók, 
szőlő hegyeik, és gyümöl-
tsös kertyeik is vágynak. 

H I D E G KÚT. Nemet falu 
Veszprém Várm. földes Ura 
G. Eszterházy Uraság, la
kosai katolikusok, Fekszik 
Tót Vázsonyhoz fél, Vámos
hoz egy órányira, fóldgye 
középszer!), veress, és néhol 
követses, legelője elég, rét
tye kevés, fája tűire van. 

H Í D I G KÚT. Szabad pusz
ta Sáros Vármegyében. 

H I D E G KÚT. Szabad pusz
ta Tolna Vármegyében. 

HIDEG KÚT. vagyKalttn-
brun. Elegyes falu Temes 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara.^ lakosai katolikusok, 
és ó hitűek , fekszik az Or
szág úttyában, postája is 
van. 

H I D X G KÚT. Oláh fa 1 u 
Szatmár Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai ó hitűek, 
fekszik Lénádfalu , és Feke
te faluhoz l órányira, Nagy 
Bányához pedig egy órányi
ra, határja két nyomásbéli 
fóldgye hegyes, kŐsziklás, 
kevés búzát, kukoriczát, és 
zabot terem, fája is kevés, 
szőleje nints, piatza Nagy 
Bányán. 

H I D E G PATAK . A' P. be-
tflben. 

H I D E G S É G . Klainandrc. 
Horvát falu Sopron Várm. 
földes Ura G. Szécsényi Ura
ság , lakosai katolikusok, és 
magyarul is beszéltnek, feü> 
szik a9 Fertő partyán, Czénk-
töl nap kel. i órányira, ha
lászatban , is szőlő mi ve-
lésben foglalatoskodnak: mi
vel a* bor termések a' So-
pronyival vetekedik, erdeje 
nints, legelőjét, és réttyeio 
a' FertS rongállya, határja 
középszerű. 

HÍDGTA . Szabad p u s z t a 
Tolna Várm. földes Ura Be-
zerédy Uraság, Kajdácsho* 
tartozik. 
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H i D i A s . Oláh fala Temet 
Várm. lakosai ó hitfiek, fek
szik Keveréshez fej mért
földnyire, Temes vize mel
lett , határja jó , 1 egelője 
nagy , vagyonnyai külömb-
felelc. 

H Í D V É C . Mellyet mivel 
sok apró hídaknak a* végén 
van, azért hívnak így. Ma
gyar falu Baranya Vármegy. 
földes Ura a' K. Kamara, la
kosai leg inkább reformátu
sok , fekszik Kémeshez fél 
mértföldnyire, határja három 
nyomásra van osztva, terem 
búzát, tengerit, lent, mak
kot, mellyekkel bővelkedik, 
hala is van. hegye nints, el
adásra módgya van Pétsen, 
és Siklóson. 

' H Í D V E G . Népes magyar, 
és tót falu Hont Várm. föl
des Ura az Esztergomi Ér
sekség, lakosai katolikusok, 
fekszik Hont: mellett, Dré
gely Palánknak filiája, ha
tárjában minden javai vágy
nak > réttye, legelóje eleg, 
Bora, búzája sok terem, do
hánya nevezetes. 

H Í D V E G FAtu. M a g y a r 
falu Somogy Várm. földes 
Ura G. Batthyáni Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
az Igali járásban , fája nints, 
de nádgya elég van, legelóje 
elég, szőlő hegye, földgye 
termékeny, 
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J H í d v e g V A R O S . Macyar 
'falu Somogy Várm. földe* 

Ura G. Battyán\ Uraság, la-
ko&i katolikusok, fekszik 
Mezó Komárommal által el
lenben , nevezetes töltést ké-
szíttete itten néhai G. Bat
thyáni , vók Nádor Ispány f 

szántó földgyei kevesek, 
makkja, legelője, fája is szu
ken, malma helyben van. 

H Í D V E G . Két niagyar fa
luk Szála Várm. egyiknek 
földes Ura H . Eszterházy, 
lakosaik katolikusok, fek
szik egyik Balaton tava mel
lett Sz. György Várostól l í 
órányira, Szála vizének a* 
Balatonba való bé folyásá
nál, hoszszú hídgyáróí ne
vezetes ; másik pedig a' 
Lendvai uradalomban , en
nek földes Ura G. Szétsényí 
Uraság, lakosai a' Balatoni 
halászattyokból élnek, a9 Ba
laton, és Szála vize 300 hóid
nál \ ^nagyobb darab földet 
tészen , bozátossai haszon 
vehetétlenek. 

H Í D V É G . Rába Hídveg. 
Magyar mezp V á r o s Vas 
Várm^ földes Urai több Ura
ságok, lakosai katolikusok r 

fekszik Vasvárhoz fél mért
földnyire, 's az Uraságok
nak házaival díszesíttetik, 
szőleje nintsen, de más ja
vai vágynak, földgyei is ter
mékenyek. 

O . j H Í D -
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H Í D V E G . Magyar fala Zem
plén Várm. földes Urai G. 

' Aspermont, és Almási Ura
ságok , lakosai katolikusok, 
és többen reformátusok, fek
szik Hernád vize partyán, 

' Berzékhez, és Körömhöz is £ 
mértföldnyire, határja há
rom nyomásbéli, terem min
denféle gabonát, erdöjök tse-
kély, szénájok sem terem 
elég, ittefí az Aszszonyinem 
szúnyog halét készít, pia-
tzok, Miskoltzon, Szikszón, 
és Aszalón. 

H Í D V E G . Szabad puszta 
Posony Várm. földes Ura So
mogyi Uraság , magyarok 
lakják, fekszik Alistálnak 
szomszédságában, mellynek 
filiája, BögellShöz £ óra já
rásnyira , 's határja két nyo
másra van osztva, legeleje, 
nádgya, sássá van, de erdeje 
nints. 

H Í D V E G . Szabad puszta 
Heves Várm. földes Ura az 
Egri Püspökség, fekszik Sa
rudhoz nem meszsze, és an
nak filiája. 

H Í D V E G . Szabad puszta 
Tolna Várm. földes Ura Hie-
mer Uraság, fekszik Kajdács-
nak szomszédságában,melly-
nek filiája, 's határja is hoz
zá hasonlító. 

H I E R M . Hirman. Német 
falu Sopron Várm. földes 
Ura H . Eszterházy Uraság, 

lakosai katolikusok, fekszik 
Kis Mártonhoz i mérföld
nyire , Kis Boldog Asszony
nak filiája, határja közép
szerű , kevés, és nem derék 
bora van, erdeje nints, va-

fyonnyait .jól eladhattyák 
opronban, melly két mért

föld hozzá. 
Hí H A L O M . Elegyes f a l u 

Nógrád Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Palo
tásnak szomszédságában, és 
annak filiája, határja sová
nyas. vagyonnyai selejtesek. 

H I L D . Szabad puszta Pest 
Várm. földes Ura a* Kalo-. 
csai Érsekség, fekszik Ha
jóshoz közel. 

H I L F K Ó C Z . vagy Ukoc^ 
Orosz falu/Bereg Vármegy. 
földes Ura G. §chönborn U-
raság, lakosaid hituék, fek
szik a9 Kaszönyi kerületben, 
Hribócznak filiája, piatza 
Munkácson, határja sová
nyas. hegyes, zab termő. 

H I E E E . Tsárda Pest Várm.' 
H I L L Ó . Tót fa lu Abaúj 

Várm. földes Ura B. Mesko 
Uraság, lakosai katolikusok^ 
fekszik Kassához nap. ny. 
egy mértföldnyire, *s az Ura
ságnak kastéllyával ékes, ha
tárjának nagy része köves, 
sovány, és hegyes; de va-
gyonnyait jól eladhattya. 

H Í M . Elegyes magyar falu 
Abaúj 
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Abaú j Várra, földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszik Kassához, más fái 
mértföldnyire , Perénynek 
filiája, határja közép termé
kenysége , piatzozása jő. 

H I M E S H A Z . Nemeshá\, 
Imeshű[. Gazdag, és népes 
német helység Baranya Vár
megy, földes Ura a' Pétsi i 
Püspökség, lakosai katofi-
kasok, kiknek a' hajdani' 
Klimó Püspök által építetett 
szép Szentegyházok van, 
fekszik Mohácstól két órá
nyira , lakják nagy számú jó 
mester emberek, határja 3 
nyomásbéli, fbldgyei igen 
szép búzát termének, úgy a' 
begyeiken termett jó boraik
ból is Baján, és Szabadkán 
sok pénzt szoktak bevenni; 

* vágynak jó patak malmai is. 
HíiyFA. Szabad puszta Vas 

Várm. földes Ura G. Zsigray 
Uraság , fekszik Ivánczhoz ; 
közel, mellynek filiája. 1 

H I M O D . Magyar falu So-
pron Várm. földes Ura a1 

Győri Püspökség, lakosai ka
tolikusok , fekszik Kapuvár
hoz fél mértföldnyire, ha- ! 
tárja középszerű, terem bú
zát, árpát, tengerit, rozst, 
két nyomásra van osztva, 
bora nem terem , híres erdei! 
vágynak, 's fűrész malma is 
van* 

H ikc zócz. Hinc^pvc^e. 
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Tót falu Szepes Várm. lako
sai katolikusok, és ó hitűek, 
fekszik Szepes Várallyához 
fél mértföldnyire, Veloacb* 
nak filiája, határja nedves 
de jól termő, réttyei néhol 
soványak, legelóje elég, fá
ja mind a' két féle van. 

H I N D . Nagy, és Kis Hini. 
Két tót faluk Bars Várm, 
földes Urai Berthóld, és több 
Urak, lakosaik katolikusok, 
fekszenek Verebélyhez fél 
mértföldnyire, szőleji vagy- -
nak, földgyeik, réttyeik 
meglehetősek. 

Hj&ics. Magyar falu Bara
nya Várm. lakosai reformá
tusok , fekszik Sz. Mártontól 
egy futamatnyira, a' Sikló
si járásban, határja három 
nypmásra van osztva; terem 
búzát, kukoritzát, kendert, 
szőlő hegye nintsen, bővel
kedik búzával, tengerivel, 
hallal, mézzel, makkal, Pé
tsen , és Siklóson is van pia
tzozása. Mikor határ őrző 
nemesek voltak, akkor ezek 
adtak hírt Kémesre a* ma
gyar Kémnek, az az Fő Ma* 
gyar Hadi Vezérnek, és ez 
a' szó hírvits , az az tudósí
tás ma is meg van ott. 

H I R I P . Magyar, és oláh 
falu Szatmár Várm. földes 
Urai több Uraságok, lakosai 
katolikusok, és reformátu
sok, fekszik Szatmárihoz egy 

O 4 mért-
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mértföldnyire, határja há
rom nyomásbéli, búzát, ku-
koritzát, és zabpt terem, és 
igen sok veres hagymát, 
mellyböl pénzt szereznek a1 

lakosok, határja mótsáros , 
erdeje vagyon, szőleje nints, 

Í iitza Szatmáron egy mért-
dldnyire. 

H I S I A S . Hitylds vagy Hi-
%ids. Elegyes oláh falu Te
mes Várm* földes Ura a9 K. 
Kamara, lakosai leg inkább 
6 hitűek, fekszik Lippához 
jf mértföldnyire, Keverés
nek filiája, határja jó ter
mékenységu. 

H L A D O M É R . Laiomím*-
Vezet alatt. 

H L A B Ó M E R . Tsárda Árva 
Vármegyében. 

H L A D O M E K . Szabad pusz
ta Túrócz Várm. földes Ura 
Révay Uraság. 

H L A D O N K A . Tót falu Ír 
va Várm. lakosai katoliku
sok , fekszik Tersztenához a 
óránnyira, Vitanovától \ ó-
rányira, határja soványas; 
mert zabnál egyebet nem 
terem.. 

H L B O K E . Alsó, felső Hlbo
ke, Hluboka. Tót faluk Tren
tsén Várm. földes Uraik több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszenek Szenitznek 
vagy ^ Szénásfalunak szom
szédságában , Fredmirhez 
aem meszsse, legelö/ök, fá- | 

jok van, fóldgyeik neheze* 
miveltetnek, híres gyapjok-
ból szép hasznok van/ 

H L I N I K . Tót falu Liptó 
Várm. földes Ura Csemnicz-
ky Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik Liprséhez 

órányira, Szent Máriá
nak filiája, földgyének | ré
sze tsekélyes, fája tűzre, és 
épületre szuken , legelője 
elég, Liptsén, és Szent Mi
klóson a órányira van piatza. 

H L I N I K . TótfaluTrentsén 
Várm. földes Ura Marsovsz-
ky Uraság, és több Urak, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Nagy Kotesóhoz i mértföld
nyire , Bitsának filiája, föld
gye termékeny, erdeje, le* 
gelöje , piatzozása jó. 

H L I N I K . L á s d Geletnek 
név alatt. 

H L I V I T S K . Tót falu Ung
vár Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, és ó hitűek, fekszik 
Sobrántzhoz i mértföldnyi
re, határja középszerű, fá
ja , legelője elég van. 

H L O Z A . vagy Hlotqa. Tót 
falu Trentsén Várm. földes 
Ura G. Illésházy Uraság, la
kosai katolikusok, feleszik 
Ledecznek szomszédságá
ban,Bellusnak filiája, melly-
hez javai is hasonlók. 

H L U B O K A F A T A . Hluchi-
novic\a. Tót falu Bereg Vár

megy. 
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megy. földes Ura G, Schon-
feorn Uraság, lakosai ó hi
tűek, fekszik a' Versovi já-
jásban, Verbjaszo,és Petruso-
viczához nem mesze, határja 
aabon kivül nem igen terem 
egyebet, legelője elég van. 

H L U B O K A . Tdt falu Nyi
tra Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszik nem meszsze Jablon-
czához, mellynek filiája. 

H L U B O E B . Feíso, és Alsó 
Hluboke, Tót faluk Tren
tsén Várm. lakosai katoliku
sok, amaz fekszik közel Ro-
hács Várihoz, e f pedig ,Hra-
bovához , tulajdonságaik 
majd egy formák. 

H I U S K I . vagy Hlusck. 
Malom Posony Várm. fek
szik Tíúr Szent Györgyhöz 
nem meszsze. 

H O B G A R T B N . Elegyes Né
met falu Szepes Várm- la
kosai katolikusok, fekszik 
Gnazdához i mértföldnyire, 
batárja meglehetős. 

H O B O L V . Magyar falu So
mogy Várm. földes Ura G. 
Batthyáifí Uraság, lakosai 
katolikusok; és reformátu
sok, fekszik dél. Sziget mel
let , Német Ládnak filiája, 
földgye jó , makkja, fája , 
legelője elég van, és Szige
ten eladásra jő módgya. 

Hocs A . Tót falu Zemplén 
Várm. földes UráG.-Kegle-

vich Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik nap kel. Kis 
Brezniczéhez i , nap ny. Vis-
kóczhoz ^ 9 dél. Bukóczhoz 
l \ órányira, határja 3 nyo
másbéli , többnyire zabot, 
és rozsot terem, erdője, sző
leje nints, piatza Sztropkón. 

H O C S I W A . vqsy Hocscna. 
Tótfalu Trentsén Várm.,föU 
des Urai több Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik 
Puchovhoz ész. fél mértföld
nyire , Dohnánnak filiája, 
földgye közép termékenysé
gu , 's más javai is ollyanok. 

H O C H A R B . Német f a l u 
Vas Várm. földes Ura G. Bat
thyáni Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Pinkafeld-
hez í mértföldnyire, és an
nak nliája, határja néhol so
vány as, eladásra meglehetős 
módgya van. 

H Ó C S T E T N O . Hocstctten. 
Elegyes tót f a l u Posony 
Várm. földes Ura G. Pálfy 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Morava partyán, a9 

Borostyánkői Uradalomban, 
határja jó termékenységu g 

melly két nyomásra lévén 
osztva, terem búzát, rozsot, 
árpát, szőleje nints, eladSsra 
jó módgya van Posonyban. 

HOCHSTRASZ. öttvény név 
alatt. 

H O C H S T R A S Z . Németfalu 
Sopron Várm. földes Ura H . 

Esz-
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Eszterházy Urasig, lakosai 
katolikusok, is evangéliku
sok, fekszik Loka mellett, 
mellynek filiája, Vas Vár
megyének szélénél, 's az U-
raságnak majorjaival, és é-
puleteivel öregbíttetik; ha
tárja igen sovány, juhokkal 
bővelkedik , semmi hegye 
nints, Sopronhoz <f| mért
földnyire van. 

H O C H V I E S E N . Vtlka pola. 
Elegyes nagy mező Város 
Bars Várm. földes Ura a' Re-
ligyiói Kintstár, a' Paulíno-
soknak birtokok vala, lako
sai katolikusok, fekszik Új 
Bányához két, Selmeczbez 
pedig 4 mértföldnyire, ha-
rárja középszerig mint va
gyonnyai. 

H O D Á S Z . Magyar, és orosz 
falu Szatmár Várm. földes 
Urai több Uraságok, lako
sai ó hitfiek, és reformátu
sok, fekszik Gebének, Iklód-
nak szomszédságában, há
rom nyomásbeli földgyei 
leg inkább rozsot, kukori-
tzát termének, fiija van, sző
leje nints, piatza Debreczen-
ben 6 , Károlyban pedig 3 
mértföldnyire. 

H O D Á S Z . Ó , és Új Ho-

dds[. Hodis. Egygyik mező 
Város, másik ftlu Vas Vár
megy, földes Urok G. Bat
thyáni Uraság, lakosai kato
likusok , v és evangélikusok, 

fekszenek Szalon akhoz 1* 
mértföldnyire , Inczédhez 
sem meszsze, földgyeik ter
mékenyek , réttyeik jók r 

fájok tűzre, és épíletre van. 
H Ó D I . Tót falu Posony 

Várm. földes Ura G. Bar-
thyáni Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Galantához 
í mértföldnyire, mellynek 
filiája, 's az Uraságnak ka
stéllyá val jelesíttetik, határ
ja két nyomásra van osztva, 
van erdeje, és réttye, ela
dásra is jó módgya, 

H Ó D O S . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a9 K. Ka
mara, lakosai leg-inkább ó 
hitűek, fekszik a' Jenői já
rásban , határja terem búzát, 
zabot, kukoritzát , erdők 
között fekszik. 

Honos. Oláh Hódos. O-
láh falu Bihar Varm. földes 
Ura a' Nagy Váradi Kápta
l a n b a Uraság, lakosai kü
lömbfélék, fekszik a' Sza-
lontai járásban, Magyar Cse-
kének filiája, határjaközép
szerű" , bora is van, vagyon
nyai külömbfélék. 

H Ó D O S . Jakó Hódos. Ma* 
gyar falu Bihar Várm. földes 
Ura Szilágyi Uraság, lako
sai leg inkább reformátusok, 
fekszik a9 Váradi járásban, 
Csatárhoz közel, és annak 
filiája, határja j ó , javai je
lesek. 

H Ó D O S . 
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Honos. Elegyes fala Kras
só Várm. földes Ura a* Kir. 
Kamara. 

Hoflos. Elegyes falu Te-
mes Várm. földes Ura Sko-
lonits Uraság , lakosai kato
likusok, és ó íritfiek, fekszik 
Rakásnak szomszédságában, 
es annak filiája, 's földgye 
is bozzá hasonlító. 

H Ó D O S . Magyar falu Po
sony Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , es reformátusok, fek
szik Sík Abonyhoz 1 óra já
rásnyira, határja kát nyo
másban van, terem rozszsa, 
árpája , tengerije , szántó 
földgye, rettye, legelője bő
rén van , erdeje, nints, va-
gyonnyaikat Szerdahelyén, 
ás Samarján adják el. 
; H Ó D O S . Nagy, és Kis Hó

dos. Két magyar faluk Szat-
már Várm. földes Uraik több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , és reformátusok, fek
szenek Szatmár Városához 
egy, és két mértföldnyire, 
Garbóczhoz, Méhtelekhez is 
közel, s z á n t ó földgyeik 
ftagy Hódosnak három nyo
másbéliek, mivel lapos, gya
korta víz álló helyes, erdéV 
je makkot is terem, szőleje 
nints, Hodbs vize határjá
ban hallal, rákkal bővelke
dik. Kis Hódosnak földgye 
két nyomásbéli középszerfi, 

fívaí, és kövér sertésekkel 
bővelkedik. 

H Ó D O S . Oláh Hódos. O-
láh falu Szatmár Várm. föl* 
des Urai Q. Teleky, és Öt-
ves Uraságok, lakosai ó hi-* 
ffiek, fekszik Lophágyhoz 

, leg közelebb, Szatmárhoz'% 
{mértföldnyire , határja két 

nyomásbéli, földgye fejér 
agyagos, erdeje vagyon, 
pénzt szereznek a1 Szatmári, 
és Erdődi szőlő hegyeken 
kapálással. 

H Ó D O S . Elegyes magyar 
falu Vas Várm. földes Ura 
G. Batthyáni Uraság, lako
sai katolikusok, és evangé
likusok, fekszik Mura vizé
hez nem meszsze, határja 
szoross, és földgye is sovány. 

H Ó D O S Á N . Elegyes fa lu 
Szála Várm. lakosai katoli-» 
kusok, határját a* természet 
szép javakkal meg áldotta. 

H O D O S K L . Szabad puszta 
Bihar Vármegyében. 

H O D O S K A . ozabad puszta 
Veszprém Várm. földes Ura 
Somogyi Uraság, határja jó 
termékenységu. 

H O D R U S . Banya Hodru* 
sa, Hodritium. Hont Várm. 
Schelmecz Városához tarto
zandó, népes tőt, és német 
helység: ámbár Selmecztöl 
egy órányira fekszik, mind 
azonaltal mint egy külső Vá
rosának tartarik* 

Hon-
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H Ó D S Á G . Német falu Bács 
Várm. földes Ura a* K. Ka
mara f lakosai katolikusok, 
fekszik Parabutyhoz 4400; 
Bácshoz 8000, Karavuko-
vához af 00 bétsi ölnyire , 
határja két nyomásbéli,. 9s 
tiszta búzát, kukoritzát, ken
dert, és krompélyt haszno
san terem, egyenes fekete a' 
földgye, erdeje nintsen, sem 
szőlője, sem nádgya, piatza 
Vukováron, Eszéken, és Új
vidéken , néha helyben is. 

H Ö F L E I N . Nagy, is Kis 
fíöfltin. Héflain név alatt. 

H Ö G Y E S T . Magyar falu Bi
har Várm. földes Ura a* K. 
Kamara, lakosai katoliku
sok, és reformátusok,,fek
szik a' Papme&ői járásban, 
Magyar Csekének filiája, 
határja soványas, vagyon
nyai selejtesek. 

H Ö G Y E S Z . Népes m e z 8 
Város Tolna Várm. földes 
Ura G. Aponyi Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
Kapóshoz 1 mértföldnyire., 
's az Uraságnak jeles kastél-
lyával díszes ,* határja jó, va-

fyonnyai külömbfélék, do-
ánya erőss, és a' természet

nek majd minden javaivar 
bővelkedik. 

H Ö G Y E S Z . Magyar f a l a 
Vas Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszik a' Keményes 

allyai járásban, hatfrbélí 
fóldgye termékeny, legelő
je , fája, szőlő hegye is van. 

H Ő K E . Elegyes oláh 'fala 
Bihar Várm. földes Urai több-
Uraságok, lakosai katoliku
sok, és ó hitűek, fekszik 
az Érmellyéki járásban, Sz. 
Jóbnak filiája, határja meg
lehetős. 

H O L A T I K . Új Halatin* 
Orosz falu Mára ni áros Várm. 
földes Ura G. Teleky, és> 
több Urak, lakosai ó hitSek, 
fekszik nap kel. Priszlophoz 

ész. Volaszánkához Gal-
líciában 1 órányira, határja 
két nyomásbéli, zabot, króm* 
pélyt terem leg inkább, szé-í 
nát középszerűen , . elesége 
szflken van, erdője fenyves, 
fűrész malma vaeyon , 's 
deszkáikat Nagy Ag vizén 
Husztra szállíttyák . búza, 

fabona, és bor nélkül szu-
ölködtk, piatzok Huszton, 

és Dolbán van. 

H O L A T I N . Ó Halotiri. O-
rosz falu Máramaros Várm. 
földes Urai több Urak, la
kosaid hitűek, fekszik nap 
kel. Új Holatinhoz 1 , nap 
ny. Kelecsényhez \ órányi
ra, határja két nyomásbéli 
zabot, és krompélyt terem, 
szénát középszerűen, főze
léket keveset, erdője van, 
búza, gabona, és bor nél

kül 
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kul szűkölködik p i a r z o k 
Huszron, és Dolhán. 

HoLDMlJzS VÁSÁRHELY. 
a* V. betűben. 

H O L B I C S K A . Malom .Po
sony Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság , fekszik 
Bixárdhoz közel, és annak 
filiája. 

H O L C S I K Ó C Z . Tót fa lii 
Zemplén Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik Rafa-
jócz , és Giglócz között; 
dombos határja 3 nyomás
béli , gabonával bővelkedik, 
erdeje van, szőleje nints, 
piatza Varannón* 

H O L S C A L Ó K . vagy Holc^ 
slag. Horvát falu Vas Várm. 
földes Ura G. Battby^ni Ura
ság, lakosai katolikusok , 
fekszik Borostyánkőhöz nem 
meszsze, mellynek filiája, 
határja soványas , de kere
setre jő mődgya van. 

H o t i c s . Mező Város Nyi
tra Várm. földes Ura a* F . 
Tsászár, lakosai katolikusok, 
és evangélikusok, Jsszámos 
zsidók, fekszik Pozsonyhoz 
négy méntföldnyire., Ne ve
zetésit] c* Várost, a* pojn-
pás királyi Vár; melly kő 
fallal, és sántzokkal vagyon 
körfii vétettetve, 's az egész 
Városnak nagy díszr, és é-
kességet szolgáltat; híresítik 
egysaers'imjad az egész Ha-j 

zában esméretes holicsi fejér, 
és virágos asztali edények, 
meHyeknek készítő műhe
lyét F I R E N T Z Tsászár 1746* 
ban állíttatta fel, és azolta, 
mindenkor nagyobb tökél-
letességre emelkedik, ys hí-
resedik is. , A* Királyi ká-
tsáknak vadászattyai is em
lékezetet érdemlenek, mel
lyek itten leg inkább ősszel 
tartatnak, az ide való négy 
szegeletu* tóban, nem pus
kával szokták vadászni a* 
vad kátsákat, hanem mes
terséges tőrös hallóval, mel
lyet a4 melly kátsák észre 
vesznek, és magokat repü
lésekkel a' veszedelemből 
ki szabadítani akarják, ép* 
pen akkor fogattatnak meg; 
és így a' vadászat mind mu
latságosabb , mind pedig 
hasznosabb, mert puska poc 
nélkül történik, és egyszer
re ig^n nagy számmal akad
nak a' bálóba,* a' Tsászári 
méhes is különösen neveze
tes, melly Koptsánhoz nem 
meszsze vagyon. Határja jó, 
fája tfizre, és épületre van, 
dohányt is sokat termeszte
nek lakosai, és szép jöve
delmek van belőle , azon 
kivül keresetre jó módgyok, 
réttyei jók, legelője elég, 
piarza, malma helyben. 

HOLKSI . Malom Posony 
Vármegyében? 

Hoi-
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H O L L A D . Magyar falu So
mogy Várm. földes Ura az 
Esztergomi Káptalan, lako
sai katolikusok, fekszik Sit-
vához közel, Vörsnek fi
liája , földgye termékeny, 
réttya, legelője, fája, sző
leje is van. 

H O L L Ó D . T s á r d a Bihar 
Vármegyében. 

H O L L Ó K Ő . Hajdani omla
dozott Vár, Nógrád Várm. 
fekszik magas hegyek kö
zött, mellyek között neve
zetesebb Gondos sor hegye 
MDLIIben az Ozmánok, jár
ma alá jutott, 's 41 eszten
deig birtokokban vala; az 
után i663ban pedig ismét 
hatalmok alá hódították , 's 
ao esztendeig vala jármok 
alatt; annak utánna pedig 
innen a1 Lengyelek segedel
mével kifizettetvén omla-
dozásában hagyattatott. 
, H O L L Ó K Ő . Magyar falu 
Nógrád Várm. földes Urai 
G. Forgách, és Berényi Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
fekszik a1 le írtt Várhoz kö
zel, Szécsénhez pedig egy 
mértföldnyire , Lótznak fi
liája, tatárjában fája, erde
je , legelője, malma van , 
fóldgye közép termékenysé
gu, piatzozása közel. 

H O L L Ó S . Tsárda Borsod 
Vármegyében. 

HOLLÓS. Egyhd\as Hol

lós , Nemes Hollós, Henye 
JHollos. Három elegye* fa
luk Vas V á r m . Egyházas 
Hollósnak földes Ura G. Bat
thyáni Uraság, Nemes, és 
Renye Hollósnak pedig Ben-
k ő , és több Urak, lakosai 
katolikusok, fekszenek Kör-
méndhöz mint egy i\ mért
földnyire, határjokban szó
lejek ugyan nintsen; de más 
tsak n e m minden javaik 
vágynak, szántó fbldgyeik is 
termékenyek. 

H O L L Ó S . Hidas Hollós. 
Elegyes falu Vas Várm. föl
des Ura G. Batthyáni Ura
ság v lakosai katolikusok, 
fekszik az előbbenniekhez 
közel, határja síkon fekszik, 
földgye termékeny, réttye 
elég, és jó nemu, fája is 
van. 

H O L O M N I C Z . vvgy Polum-
nit[. Tót falu Szepes Várm. 
lakosai katolikusok, fekszik 
Készmárkhoz i~ mértföld
nyire , határjának fele jó ga
bonát terem, azon kivül le
gelője, és fája is elég van , 
piatza sem meszsze. 

H O L O T K A . Tsárda Nyitra 
Vármegyében. 

H O L T . Oláh falu A r a d 
Várm. földes Ura a' K. Kama
ra, lakosai ó hitűek,- fek
szik Fejér Körös vize mellett, 
Halmágyhoz \ mértföldnyi
re , határja j ó , terem búzát, 

ten-
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tengerit, zabot, de Körös 
vizének áradásai károsíttyák, 
makkja, fája, gyümöltsös 
kertyei is vágynak. 

HOX,UB)NA . Tót falu Be
reg Várm. földes Ura G. 
Schönborn Uraság, lakosai 
ó hitűek, fekszik Suszko, 
és Repede folyó vizekhez 
nem meszsze , réttyei jók, 
leg.löjök, mind a' két féle 
fájok , makkjok is van; 
Munkácsi piatza jó utakon, 
két ys bárom mértföldnyire. 

H O L U S I C Z . Tót falu Tren
tsén Várm. lakosai katoliku
sok, föld gye termékeny, le
gelője , fája is elég van. 

H Ö L V É N T . Hulvinka. Ma
gyar falu Bars Várm. földes 
Ura az Esztergomi Érsek
ség, lakosai katolikusok, és 
többnyire refornátusok, fek
szik Báthoz nem meszsze, 
Nagy Sallónak filiája , ha
tárja j ó , szőlő hegye, gyü
möltsös fákkal rakva van , 
fája, réttye is van , legelője 
elég, piatzozása nem mesz
sze Báton. 

H O M O K . Elegyes falu Be
reg Várm, földes Ura G. Er-
dődy Uraság, lakosai kato
likusok , és ó hitűek, fek
szik a' Kászonyi járásban, 
Jánosinak filiája, határja két 
nyomásbéli, ; jő gabonát te*-
rem, legelóje elég, tuz re 
való fája vau, keresetre mód

gya, a' szomszéd szólókben, 
és a' kő Bányákban. 

H O M O K T K R K N Y E . A* T. 
betűben. 

H O M O K . Elegyes falu So-
nuigy Várm. földes Ura a* 
Goriczi Föspökség, lakosai 
katolikusok, fekszik a* Szi-

{reti járásban, Taszárnak fi-
íája, földgye j ó , valamint 

szőleje, és más javai is. 
H O M O K S Z . . G Y Ö R G Y . AH 

Sz. betűben. 
H O M O K . Horvát falu So

pron Várm. a' Rábán kivul 
j való felső járásban , földes 
Ura G. Szécsényi Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
a* Fertő partyánr Czenktől 
nap kel. | órányira, lakosai 
magyarul is beszélnek, egy 
kis erdeje van, réttyei is . 
I vannak, de sásas szénát te
remnek bőven. 

H O M O K . Magyar falu Szat
már Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai leg in
kább reformátusok, fekszik 
Mikola, Sár, és Peleské-
hez is közel, híres fördője 
sok betegeknek használ, 
szántó földgybi három nyo
másbéliek, fája nints, pia
tza • Szatmáron. 

H O M O K . Abauj Homok. 
Szabad puszta Zemplén Vár
megy. a9 Jeszoviták birtoka 
vala, Petráhónak határjához 
tartozik. 

Ha-
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H O M O K . Komára. A* K. 
betűben. 

H O M O K . Szabad p u s z t a 
Baranya Várra, földes Ura a' 
Pécsi káptalanbéli Uraság, 
fekszik Bogdasának szom
szédságában , mellynek fi
liája. 

H O M O K T E L E K . Szabad 
puszta Heves Vármegyéb. 

HOMOK . Magyar falu Ung
vár Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , és reformátusok f fek
szik Ungvárhoz közel, Kis 
Rátnak filiája , határja j ó , 
vagyonnyai kúlömbtélék. 

H O M O K I . Tsárda a' Jász
ságban. 

H O M O L I T Z A . Elegyes falu 
a' Bánátban , lakosai kato
likusok 9 és ó hitűek 9 fek
szik a' Duna mellett, PánT 

tsovától nem meszsze. 
H O M O N N A . MezS Város 

Zemplén Várm. földes Ura 
G. Cpáky Uraság, és a' Ple-
bánus Úr is , lakosai katoli
kusok, és kevés oroszok, 
fekszik fel emelkedett, és 
szép vidéki látást szolgálta
tó helyen, nap kel. Lubis-
sához |., nap ny. pedig Ko-
chanóczhoz | órányira, Is-
pitály, és Só ház is van ben
ne , hajdan nevezetes vala 
HomonnaiaV idejekkor; so
kat költötYek Drugetek is 
fregb ülésére; nem külöm-| 

ben Homonnai György i s , 
a' kinek életében itten elég 
nagy pompa tartatott vala. 
j A 1 Vára jeles épület, melly 
I mellett foly délre Laborcza 
vize, nap keletre pedig a 9 

' mező Város fekszik, nem kii-
lömben ékesittették az újjabb 
birtokos Uraságok is, szép 
kertekkel, és nyári mulató 
épületekkel: határja három 
nyomásbéli, gabonát, és za
bot középszerűen, búzát, és 
árpát tsekélyebben terem, 
hegyes, agyagos, és köve-
tset a1 földgye, erdője va
gyon, de kevés, réttye elég, 
itt az Uraságnak nagy ma
jorsága van, piatza híres, 
mellyben minden élelemre 
meg kívántató dolgokat ju-
talmasan lehet venni. 

H O M O N N A O L V K A . AZ Ó * 

betűben. 
H O M O N N A B R E Z T O . A' B . 

betűben. 
H O M O R Ó D . Alsó Homo-

ród, Felső, és Kö[ép Ho
moród. Három faluk, Szat
már Várm. földes Urok G. 
Károlyi Uraság . lakosaik 
Alsó komorodnak svábok, 
tótok, 's katolikus Magya
rok, házaik szép rendel é -
pültek; Felsó, és Közép Ho-
mórodnak pedig lakosat 
mind o l á h o k , fekszenek 
Száldobágyhoz nem meszsze, 
határjaik hegyesek) dombo-
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sak, jés néhol soványak, er
dejek meglehetős, Alsó Hu
morodnak szőleje tsekély 
bort terem, piatzok Szatmá-
ron kát mértföldnyire, néha 
Nagy Bányán, es Károly-
ban őt mértföldnyire. 

H O M O R Ó D . Szabad puszta 
Győr Vármegyében 3 földes 
Urai több Urak, fekszik a9 

Sokoró allyai járásban, Rá* 
ba Sz. Mihálynak szomszéd
ságában, jó gabonát termő 
földgye, réttye , és legelője 
vagyon. 

H o M O R O G . Két faluk Bi
har Várm. egyiknek földes 
Urai több Uraságok* fekszik 
mező Fetrihez közel, és an
nak filiája, másiknak pedig 
földes Ura a9 K. Kamara, ez 
Sályinak filiája, lakosaik ó 
hitűek, és reformátusok, ha
tárja egygyiknek soványo-
sabb , a* másik pedig szép 
javakkal meg áldattatott. 

H O M O S B I A , Oláh f a l u 
Krassó Várm. földes Ura a' 
K. Kamara. 

H O M R O D . Magyar falu A-
bauj Várm. földes Ura Ki-
szely Uraság, lakosai kato
likusok, és reformátusok, 
fekszik Szikszóhoz egy jó 
mértföldnyire, Léknek filiá-

Ía, az Uraságnak lakása je-
esíti, épületre való fája szu

ken van. de'tűzre elég, őt 

órány; földről, határja, i% 
szőlő hegyei is jók. 

* H O N C Í A . Elegyes falu 
Bereg Vártn. lakosai kü
lömbfélék, fekszik Szőlős* 
hoz, holott piatza esik, kö
zel ; a' hol vagyonnyaikat 
lakosai el adhattyák, lege
lője alkalmatos, fája van, 
makkja is , malma helyben, 
de földgye gazdag trágyá
zást kíván. 

*HONCZIZOV . Oláh falu A-
rad Várm. földes Ura a' Ki
rályi Kamara, lakosai ó hi
tűek , fekszik Patak menté* 

I ben egy völgyben , szántó 
földgyei, búzát, zabot, ten
gerit teremnek, kaszál ló jók, 
es marha legelő mezei is jók, 
de meszsze a* hegyeken van
nak, erdeiében mindenféle 
vadak találtatnak, határja jó 
termékenységu, pénzen vetc 
fával is kereskednek. 

H O V O R I S . Oláb falu Kras
só Várm. földes Ura a1 Kin 
Kamara. 

H O H T V A R M I G T B . Comi* 
tatás Honttnsis, Honttr 
Gespanschaft* Nevezetét 
vette némelfyeknfek vélleke* 
dések szerént bajdani Hont 
nevű Ipoly vize mellett é-
pfilt falujától, Bél Mátyás 
szerént pedig Hunt, vagy 
Kunt régi német Vezértől, 
Belii Notitia Hang. nova 
Tútru IV. pag* j * 6 . $. %. 

P Két 
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Két vészre osztattatott vala 
*' Vármegye elsÓ F I R D I -
vÁvo alatt,* de azután ismét 
öszve kaptsoltatván , most 
is egy Fö Ispánsághoz tarto
zik. Nagyobb része nevez
tetik Nagy Hont Vármegyé
nek, melly négy járásra osz
tattatott, úgymint: Bdti, 
SehnttTJ, Palásti, és Bo{ó-
ki járásokra; kissebb része 
pedig Kis Hont Vármegyé
nek, egy járást foglal ma
gában, és a' Vármegyétől 
neveztetik. Hoszszasaga e' 
Vármegyének mint egy ki-
lentz mértföldet tesz, szél-
lessége pedig majd két. kö
zepén öt, néhol pedig két , 
több, és kevesebb mértföl
deket tesz. N a p keletre 
szomszédságában fekszenek 
Gömör, Heves, és Nógrád 
Vármegyék, nyugotra Bars , 
északra, Nógrád, és Zó
lyom, délre pedig Bars% és 
Esztergom Várjnegyék ha
tárózzák. Nevezetesebb he
gyei Nagy Hont Vármegyé
nek a9 Selmet\i hegyek, 
mellyek Béla Bánya TÉörfil 
leg magossabbak, némel-
lyeknek tetöje kopasz , má
sok pedig élö fákkal ruház
tattak ; oldalai néhol mere
dekek, és kfisziklásak, má
sutt pedig kellemetesebbek, 
és külömbféle ffivekkel, 's 
fákkfd ékesíttettek. Neveze

tesek továbbá a9 Börsönyt 
hegyek, mellyekhez szám
láltathatnak a' Perotsényi, 
Kement[ci, Drégelyi, ma
rót hi, és S[akolai hegyek, 
mellyek között magossan áll 
az úgy nevezett Magosfa he
gye, minthogy tetojétöl tisz
ta időben mind a' Szepesi, 
mind pedig a' Karpat, és 
a9 Nyitrai fejér hegyek is 
szemléltethetnek, mellyek
hez Zebeginy begye is szám
lálható. Ezek után következ
nek a1 Palásti hegyek, majd 
a' S\enohradi hegyek, és 
S[itna hegye, melly az egész 
Vármegyében lee magos-
sabb, és meszsze ellátást szol
gáltat. Több számos, és nagy 
hegyek is vágynak e* Vár
megyében ; de a' mellyek a9 

közel lévó helységektol ne
veztettek , erdői is kiváltké-

Een számosok. Folyó vizei 
özött Nagy Hont Vármeyg. 

első Duna vize, és második 
Garam vize, mellyek kis 
részét illetik e* Vármegyé
nek, harmadik Ipoly vize; 
ered Nógrád Vármegyében, 
's Balassa Gyarmat alatt foly 
bé e* Vármegyébe, fok mal
moknak forgatásáért hasz
nos, és szép vidékeket is 
öntöz , de hirtelen essös, 
vagy hó olvadáskor gyakorta 
káros is a' szomszéd lako
soknak ; S\pbb felett foly bé 

Du~ 
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Duna vizébe. Negyedik fo
lyó vize, vagy patakja a9 Sel-
mct[i bányákra szolgáló viz, 
melly rész szerént mester
séggel készíttetett, viz tartó 
tavakból, rész szerént pedijr 
a9 föld, és bányák üregei-
bői mesterség által tétetik 
folyóvá, hogy a* bányászi 
munka szárazság idején va
lami akadályt ne szenved-
gyen, *s Bél Mátyás azt jegy-

. zette meg fetőíe, hogy e9 

pataknak kútfője, és folyá
sa leg drágább Európában, 
's néha áradások idejekor 
a' szomszéd lakosoknak kár
tékony i s , az után Doma-
nik mellett foly el , majd 
végre Gyérk, és Visk kö
zött foly Ipoly vízébe. Ütő
dik Korponu vize, totúl 
Krupinitjfi, ered a* Pelsőtzi 
hegyekből, 9s meg haladván 
Zólyom Vármegyét, Hont 
Vármegyébe foly bé; *s kii-
lömbtéíe helységeket nedve
sít \ 9s Gyerk, és Ság Váro
sa között egyesfil Ipoly vizé
vel; halai aprók, de jó íznek. 
Hatodik folyó vize a9 Baka 
Bányai folyó párak, ered a' 
Szomszéd hegyekből, 9s ku
lömbféle kútfői vágynak, 
rendes folyása Mikovinyi-
ntk intézete szerént készít
tetett, Varsányon alól, Kis 
Kérnél Garam vizének egy 
igával egyesül, \ aiután 

S[ikint[cnek is neveztetik. 
Több számos kissebb folyó 
patakjai is vágynak e9 Vár
megyének, úgy mint a9 Csám 
brági, Js a9 többi, mellyek 
malmoknak forgatásaira al
kalmatosak. 

FördŐi között nevezetes 
a9 Gyógy/, és Szántói me
leg tordók, mellyek büdös 
köves szagúak, és kulömb
féle nyavalyákban használa
tosoknak állíttatnak; fakad
nak kősziklából, a9 melly
ben fördésre való hely is ké
szíttetett. Számos savanyu 
kútfői között nevezeteseb
bek: izsőr, z\Selmet[i járás
ban a9 Szántói botkút, melly 
kedves izíí, és a9 lép tájók
nak, 's nehéz gondolatú em
bereknek kiváltképen hasz
nálatos. Magyarádi savanyu 
víznek is neveztetik, mint 
hogy szomszédságában hely
heztettetett, adik A 9 S{ala-
tyeni savanyú víz, mellyet 
Sós víznek is neveznek. A f 

Báti járásban pedig a9 Gyo- t 

gyi, és felső Balojtai sava
nyú vizek. Tollius idejekor 
a' Selmetzi bányákból is fa-
kadott vala savanyu víz, a* 
Körmötz hánya felé vezeti 
útban. Orvosi erejii vizei kö* 
zött pedig nevezetesek a* 
Bakabányai, és Drsenie^i 
kút fék, mellyek a* gely^U 
lassanként el oszlattyák. 

f a Tét* 
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Térségei jó termékenysé-
gúek, de némelly hegyes 
yidékje nehezen miveltetik; 
főzelékjei között leg neveze
tesebb a* B o z ó k í borsó, 
melly az egész Országban, 
af Lotsei után foglal helyet. 
Borai között nevezetesebbek 
a* S{udeni> Pccstnitij, ,Vi-
nari, Moravi , Nááasi, 
Prdndorfiy vagy Tót Bakai% 

9 sa f t . Középszerűek a' Bá-
thi, harmadik osztálybéliek 
pedig, a'Rakontzi, és Ipoly 
vidékje mellett termő borok. 

Bányáikban ásattatnak 

Í ;azdagon arany, ezüst, ó-
om, réz, és vas; 's drága 

külömbféle kövek is talál
tatnak e* Vármegyének he
gyei között. Levegője, ki
vévén némelly Banyák ko
rul, kiváltképen egésséges, 
és jó lakást szolgáltat. 

Nevezetes egy része e' 
Vármegyének,* Kis Hpntnak 
neveztetik; melly t. i. nap 
nyugotra Nógrád, és Zó
lyom, északra pedig, sót 
délre is Gömör, és majd Nó
grád Vármegyéknek határ 
széleivel v é t e t i k körül. 
Hossza Kis Hont Vármegyé
nek Tiszóltztól Rimaszomba
tig három, szélessége pedig 
Stukától % Tót Hcgymtkig 
egy jó mértföldet tesz. Térsé-

Se nem nagy, ésegyenetlen; 
• néhol kivált, gazdag ter

mésű. Hegyei között neve
zetesebbek : iszór a' Tis{ol-
t\i hegyek, mellyek néhol 
darabosak, és kószirtesek is; 
de nagyobb része külömb
féle szép élő fákkal ruház
tatott , és kedves ízu kútfők 
által nedvesíttetnek. adik A* 
Klenót[i hegyek, mellyek 
mintegy két mértföldnyire 
terjednek, 's mind szép élő 
fákkal, mind gazdag lege
lővel meg áldattattak. 3<iik 
A9 Kokayi hegyek, kissebb 
hegyek továbbá, a' Rima 
Lebotai hegyek, mellyek 
Cseh Brezóig terjednek, az
után a' Pileni, Hatsavai, 
Nyusteni, Likéri, ésBrezói 
hegyek. Folyó vizei között 
emiékezetet érdemel iször 
jR//n<rvize; ered a'Tiszoltzi 
nagy hegyekben, 's minek
után na külömbféle folyások
ból egysulne , Füris\ alá 
foly ; azután Hatsava, és 
Nyustyafelé, innen külömb
féle Helységeket nedvesítvén 
Várbótzon alól, Új Rimá
val , 's Luznó patakjával e-
gyesul. Meg haladván pedig 
Rimaszombat Városát, Já
nosi felé foly, 's Gömör Vár
megyében Lénárd falván alól 
Sajó vizébe ömlik. Apró 
külömbféle halai, és rákjai 
is igen jó izfiek, de áradá
sok idején a' réteknek, és 
vetéseknek is károkat szo

kott 
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kott okozni, adik Folyó vi
ze S[uha patakja, essós idők
ben hirtelen fel szokott da
gadni, szárazságban pedig 
el fogy, Fazekas felé foly, 
majd Zaluzsa felé, az után 
pedig meg öregbfilvén Os-
gydn felé, 's Darótznál foly 
által Nógrád Vármegyébe. 
Patakjai külömbfélék. Vi-
dékje e* kis Vármegyének 
többnyire hegyes, és völ-

fyes, márháji jók, vadgyai 
ivált a' nyulak, és szárnyas 

állatok számosak. Orvosi 
sok féle hasznos füvek is 
találtatnak itten. Fördői nin-
tsekek; ezek helyett ellen
ben számos savanyu kútfői 
vágynak, ú. m. a' S[uhai, 
Pudcki, Fazekas Zalu^dnyi, 
Sussániy Hcsinyi, Osgyá-
ni, Rima Bre[ói, és 27-
s[olt[i bor kutak. Lakó he
lyei mind öszve ez egyesultt 
Nagy , és Kis Hont Várme
gyének 0,73. fs az Eszter
gomi Érseki, és a' Rozsnyói 
Püspöki Megyékhez tartoz
nak. 

H O N T . Magyar falu Hont 
Várm. földes Ura az Eszter
gomi Érsekség, lakosai ka
tolikusok , fekszik Ipoly vi
ze mellet, Drégely Palánk
nak filiája, nevezetes vala 
itten hajdan H o n t Vára, 
mellynek tsak omladékjai, 
és emlékezete van fel; ba

tárja jő gabonát termő, ho
mokos földgyének legelő
je nagy, mind a1 két féle 
fája van 9 szőlő hegyei ter
mők. 

H O N T F A L V A . Elegyes ma
gyar falú Bihar Várm. lako
sai katolikusok, fekszik az 
Érmellyéki járásban, határ
ja középszerű, legelóje elég 
van. 

HONIG. Hönigsdorf. TÓt 
falu Sáros Várm. lakosai ka
tolikusok , fekszik a' Sárosi 
járásban, batárja középszerű,, 
fája, legelője elég van, el
adásra meglehetős módgya. 

H o p o R T T . Magyar fa I u 
Zemplén Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai reformá
tusok, fekszik Alsó Dobszá-
hoz \ órányira, Csanálostől 
pedig tsak egy útacska ha-
sittya e l , földgye terem ga
bonát, árpát, zabot, kölest, 
kendert, kukoritzát, főze
léket középszerűen, erdője 
van, szőlő hegye a9 faluhoz 
közel fekszik, píatzok Mis
koltzon , Szikszón, és Asza
lón. 

HÓR . Tót falu Zemplén 
Várm. földes Ura Szirmay 
Uraság, lakosai katolikusok, 
és más félék, fekszik Vecsé-
hez közel, határja két nyo
másbéli, gabonát, és árpát 
terem, erdője kitsiny, szőle
je nints, piatza Kassán. 

P 3 H O E A . 
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HORA» Liptó Várm. föl
des Ura Horánszky Uraság, 
fekszik Szent Andráshoz nem 
meszsze, és annak filiája. 

HORB* Falutska Márama-
ros Várm, Kalotsához tar-

f tozik. 
HORB OK C S E B I K Y B . CSC-

binyt név alatt. 
HORDOK. R A D V A K Y . Az R. 

betűben. 
* HORED . Elegyes f a l u 

Nógrád Várm. határja kö
zépszerű, vagyonnyai kü
lömbfélék. 

H O R E U C Z . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Ura a' 
Religyiói Kinrstár, lakosai 
katolikusok , fekszik Vág 
vize mellett, Meczne, és 
Strezenicze faluknak szom
szédságában , Csaczához ha-
sonli ó , Rovnyénak filiája. 

HORBNICZ . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Ura H . 
E zrerházy Uraság, lakosai 
katolikusok , fekszik Pu-
kovhoz fél mértföldnyire, 
Csaczának filiája, révje is 
van , és az Uraságnak gaz- | 
dasági épületei jelesírik,fold- ] 
gye termékeny, legelője , | 
rertye, fája van. | 

* H O R G Á C T . Elegyes falu 
Bács Várm. i 

H O R G . S . Magyar f a l u j 
Csongrád Várm. földes Ura 
Horgasi Kárász Uraság, a9 

kinek szívességét T. Nem. 

Csongrád Vármegyének, sz$« 
ves meg küldéseért az egész 
Haza előtt különösen köszön * 
nöra. Koltda András Űr, a* 
N. Vármegyének mostani 
Irattárosa (Archivarius) ké
szítette ; ys a' T. N. Rendek
nek helybe hagyása után 
küldettetett meg. Lakosai 
katolikusoki fekszik a1 Ti
szához \ , Szegedhez, Ka
nizsához , és Sz. Marjához is 
két mértföldnyire, fóljgyé-
nek egy része fekete , más 
része homokos, és bőven 
termo, fa helyett náddal tü
zelnek , melly határjában 
elég bőven terem; kereset* 
tye marhákkal, és gaboná
val , piatzok az említett Vá
rosokban. 

H O R H I . Szabad puszta 
Tolna Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság,felsŐ Nyék^ 
hez tartozik. 

H O R H I . Magyar falu Hont 
Várm. földes Urai több Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
evangélikusok, és reformá
tusok , fekszik Lévához nap 
nyugot felé egy órányira, 
határja jó tulajdonságú, va-
gyonnyaikat Báton, borai
kat pedig Selymetzen szok
ták el adni; de Szikintze 
vize néha házaikat is meg 
nedvesíti árjával. 

HORTT. vagy Horhy. Ma
gyar falu Heves, és Külső 

Szol-
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Szolnok Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai katoli
kusok , fekszik Nagy Keres-
kényhez közel, és annak fi
liája , szántó földgyei tiszta, 
és kétszeres búzát teremnek, 
réttyeinek egy része kétszer 
kaszáltarik, szólei meg le
hetősek, malmok közel van. 

H O R K A . Magyar falu Gö
mör Várm. földes Urai sok 
Uraságok, lakosai reformá
tusok, és^kevesebben kato
likusok , fekszik Sajó vizé
hez k ö z e l , Pelsőtzhöz £ 
mértföldnyire, a' falu köze
pén fakaaott tiszta, és soha 
bé fagyni nem szokott böv-
séges forrása van, földgye 
meg lehetős, piatzozásai kö
zel, Jolsván i £ , Rozsnyón 
a4 mértföldnyire , réttye 
a' Sajó mentéken j ó , föld-
gyének f e l e középszerű, 
fele vadvizes, legelője elég, 
erdeje el pusztultM gyümöl-
tsösse hasznos. 

* H O R K A . Elegyes f a l u 
Nyitra Várm. lakosai ka
tolikusok, fekszik Csejta, és 
több mező Városokhoz nem 
meszsze, földgye középsze
rt, fája tűzre, és épületre 
van, kulömbféle fa szerszá
mokat is készítenek lakosai. 

* H O R K A . Elegyes tót fa
lu Szepes Várm. lakosai ka
tolikusok , mind a' két féle 
fája szűken van, határjának 

% sovány, több javaik kö
zépszerűek. 

H O R K A . Nemes tőt falu 
Trentsén Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik ész. Vág 
vizéhez közel, Rovnyénak 
filiája / földgyei magos he
lyen fekszenek, és nehezen 
miveltetnek, legelője, 9s piar 

tzozásai alkalmatosak. 
H O R L Y Ó . Tót falu Ungvár 

Várm. földes Urai több U-
rak, lakosai katolikusok, 
és ő hitűek, fekszik Ungvár
hoz 3 mértföldnyire, Őrnek 
filiája, határja közép termé
kenységu. 

H O R N A V E C Z . Vindisdorf. 
Bars Várm. földes Ura Kör-
mötz bánya Városa. 

H O R N Y A . Fclsofalu, Aisi? 
dorf. Elegyes tót falu Ung
vár Várm. lakosai óhitűek, 
fekszik a' Sobrántzi járásban, 
Tibének filiája , határja kö
zépszerű , valamint vagyon
nyai is. 

H O R N Y Á N . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Ura G. II-
lésházy Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Farkaska 
mellett , Babotnak filiája , 
földgye jó , legelóje elég, 
és réttye is, piatzozása közel. 

H O R N I M L I K . Felső Malom. 
Nyitra Várm. 

HORNSTAIN. SdrkS név 
alatt. 

P 4 Hoa-
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H O R Ó G Z . Horovce. T ó t 
falu Trentsén Várm. lakó* 
sai katolikusok, fekszik Vág 
vize mellett, Rovnához kö
zel , 's révje is van, az Ura
ságnak kastéllyával ékes, 
földgye termékeny, legelóje 
is elég v&. 

H O R O G v É G . Szabad pusz
ta Somogy Várm. földes U-
rai több Uraságok, fekszik 
Kadarkutnak szomszédságá
ban, és annak filiája. 

H O R Ó H Á T . vagy Horró
hat. Szállás Tsanád Várm. 
Makóhoz tartozik. 

H O R P A C S . Magyar fa lu 
Nógrád Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik Nógrád
hoz mint egy mértföldnyi
re, Borsos Berinkének filiá
ja , határja középszen* , va
gyonnyai külömbfélék, pia
tza meglehetős. 

H Ü R P Á C S . Horvát felu So
pron Várm. földes Urai G . 
ozécsényi, és több Urasá-

Í*ok, lakosai katolikusok, 
ekszik CzenktöJ délre a| ó-

rányira, Soprontól 3 mért
földnyire , a* Rábán kivül 
való járásban, >s az Uraság
nak kastéllyával jelesittetik; 
erdeje nagy van, határja jó 

, termékenységi, vagyonnyai 
külömbfélék , eladásra j ó 
módgya van. 

H O R S O . Szabad p u s z t a 
Borsod Vármegyében. 

HORT . Magyar falu Heves 
Várm. földes Ura G. Batthyá
ni Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Ecsedhez délre 
-J mértföldnyire, határjá jó 
termékenységu, vagyonnyai 
külömbfélék. 

HORXI. Horhi név alatt. 
H O R T O B Á G Y . Szállás Sza

bolts Vármegyében. 
H O R V Á T . Bán Horvát M 

Disznós Horvát. Magyar 
falu Borsod Várm. földes U-
rai több Uraságok, lakosai 
katolikusok, evangélikusok, 
és reformátusok, fekszik a' 
Szendrói járásban, Sajó Gal-
gócznak filiája, határja kö
zépszerű , vagyonnyai kü
lömbfélék. 

' H O R V Á T F A L V A , Krobat-
hegy. Elegyes falu Vas Var
megy, földes Urai a' Szent 

*£othárdi Cziszterczita Szer
zetbéli Atyák, lakosai kato
likusok, fekszik Badafalvá-
hoz közel, és annak filiája, 
fája, legelóje elég van, el
adásra jó módgya, határja 
hegyes, és néhol soványas. 

H O R V Á T I . Erdo Horváti. 
Magyar falu Abaúj Várm. 
földes Ura a9 Kir. Kamara, 
lakosai katolikusok, és re
formátusok , fekszik e g y 
völgyben Kupához közeK ha
tárja jó termékenységu. 

Hon-
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H O R V Á T I . Hofvaticqs. 
Magyar, és tőt falu Hont 
Várm. földes Urai B. Hellén-
bach, Disznósi, Horváthi, 
és Földvári Urak , lakosai 
katolikusok, az Egegei pa-
rochiához tartozandó, fek
szik a'Selmetzi vízen túl, 's 
nap kelet felé szomszédgya, 
nap nyugotról felső Szen-
drédhez j órányira, legelóje 
elég, szőleje, gabona ter
mő földje jó, és elég, melly 
két vetőre van fel osztva. 

H O R V Á T I . Magyar falu 
Szála Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik Szent Gróthoz 
két mértföldnyire, Dióskál-
nak filiája, földgyei irtvá-
nyosak, legelője, szőlőhe
gye középszerű, malma a' 
határjában, fája tűzre van, 
réttyeit, és földgyeinek egy 
részét az áradások járják. 

H O R V Á T I . Horvácsik.Tót 
falu Torna Várm. földes Ura 
G. Keglevics Uraság, lako
sai katolikusok, és oroszok, 
fekszik Boltivá vize partyán 
Tornához £ mértföldnyire, 
Hidvég Ardónak filiája, ki 
pusztíttatván hajdan az Oz
mánok, és Tatárok által, 
sokáig pusztán állott, mig 
G. Kegfevits Uraság, mo
stani lakosaival új életre nem 
hozatta, földgye termékeny, 

réttye kétszer kaszáltarik, 
legelóje elég, fája tűzre, éa 
épületre van. 

H O R V Á T K K M L R . A 9 K. 
betűiben. 

H O R V Á T J Á H D O R F . A* J . 

bet&ben. 
H O R V Á T K Ú T . Magyar fala 

Somogy Várm. földes Uraf 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik Lengyel-

i tótihoz nem meszsze, határ
ja jó termékenyséeű, va-

igyonnyaj külömbfélék. 

K O S Z T O T . Elegyes német 
I falu Szála Várm. földes Ura 
Gál Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Sümeghez i£ 

! mértföldnyire, Szegvárnak 
filiája , határja közép termé
kenységi; , legelője elég, 
vagyonnyai külömbfélék. 

H O S Z T O V I T Z A . T ó t falu 
Zemplén Várm, földes Ura 
G. Csáky Uraság, lakosai ó 
bitfiek, határja két nyomás
béli, réttyei jó szénát ter
mők, legelóje elég, malma 
helyben, itatója alkalmatos. 

HOSSZÚFALU . Elegyes falu 
Nyitra Várm. földes Ura a* 
Tudományi Kintstár, lako
sai katolikusok, fekszik Ve* 
tse, és Sellye mellett a* Nyi
tra! járásban, határja közép* 
szerű, tulajdonságai hason
lók Királyfalváéhoz. 

Hos-
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HOSSZÚFALU. DluhaLan~ 
govilla, Langcndorf. Tót 
falu Posony Várm. földes Ura 
G. Pálfy Uraság , lakosai 
katolikusok, fekszik Nagy 
Szombathoz i£ mértföldnyi
re, határja néhol terméket
len, 's kaszai lója szok, fája 
nintsen. 

HOSSZÚFALU . Magyar falu 
Somogy Várm. földes Ura 

- B. Hunyadi Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Lábod-
hoz közel, Átadnak filiája, 
határja középszerű, mint va
gyonnyai. 

H O S S Z Ú F A L U . Két magyar 
faluk Szála Várm. egygyik-
nek földes Ura H. Eszterházy 
Uraság, a'másiknak pedig, 
melly Csánynak filiája, Boja
ki Úr, lakosai katolikusok, 
határjaik, ha jól míveltetnek* 
k ö z é p terméke nységuek, 
Lendva vize el szokta önteni. 

HOSSZÚFALU . Elegyes falu 
Vas Várm. földes Ura G. Er-
dödi Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik Farkas erde
je alatt, Sárvárhoz egy mért
földnyire, H. Peresztegnek 
filiája, földgye termékeny. 

- H O S S Z Ú F A L U . Szála Várm. 
földes Ura H. Eszterházy Ura
ság, fekszik Alsó Lendvá-
nak szomszédságában, melly
nek filiája. 

HOSSZÚHEGY . Szabad pusz
ta Fejér Várm. földes Ura G. 

Amadé Uraság, fekszik Isz-
ka Szent Györgynek szom
szédságában, és annak fi
liája, hatatja ia hozzá ha
sonlító. 

Hosszá LÁZ . Az L. betű
ben. 

HOSSZÚMEZS . E l e g y e t 
magyar mezó Város Mára-
maros Várm. földes Ura a' 
Sz. Korona, lakosai külömb
félék, fekszik Tisza vize mel
lett i Sziget piatzozó helyé
nekszomszédságában, Szar
vaszóhoz Y> Apsához i mért
földnyire; határja két nyo
másbéli , terem egy formán 
búzát, zabot, árpát, rozsot, 
tatárkat,kukoritzát, és krom
pélyt , földgye igen jó , ha
tárja térséges, erdője bóven 
van , marhákkal is bővel
kedik. 

Hosszú MBZS. Dluhc Po
lc. Tótfalu Trentsén Várm. 
lakosai katolikusok, fekszik 
Újhelyhez i mértföldnyire, 
határja közép termékenysé-

(r u , vagyonnyai külömbfé-
ék. 

Hosszú MEZS. Orosz falu 
Ungvár Várm. az Ungvári 
Uradalomban, lakosai óhi 
tűek , Kis Rátnak filiája, ha
tárja j ó , vagyonnyai kü
lömbfélék, eladásra jó mód
gya van. 

Hosszú M E Z S . C^iroka 
Hosszú mcio. Tót falu Zem

plén 
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plén Várm. földes Ura Szir-
may Uraság , a' kinek laká
sával díszesíttetik , fekszik 
nap kel. Cziróka Belyához, 
délr. Modrához \ órányira, 
határja 3*iyomásbéli, búzát, 
gabonát, és egyebet közép
szerűen terem, határja tér
séges , majd hegyes, és a-
gyagos is, bik fa erdeje van, 
malmai jók, piatzok Ho
monnán. 

Hosszú MEZŐ. Izhugya 
Hosszú mtzp. Tót falu Zem
plén Várm. földes Ura G. 
Deső'fy Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Koskócz, 
és Izbagya Hrabóczfaoz l ó-
rányira, határja két nyomás
béli, gabona^, zabot jól, 
középszerűen pedig, búzát, 
árpát, és tatárkát terem, er
dője van, piatza Homonnán. 

Hosszú MEZŐ. Költs Hosz^ 
SXJÍ mczp. Tót falu Zemplén 
Várm. földes Urai több Ura
ságok, fekszik Körtvélyes-
hez nem tneszsze, és annak 
filiája, határja közép termé
kenységu, réttyei jók, le
gelője hasznos, és elegen
dő, malma közel, piatzozá
sa Homonnán. 

Hpsszú MEZŐ* Varannó 
hosszú mez6. Tót falu Zem
plén Várm. földes Ura G. 
Barkóczy Uraság , lakosai 
katolikusok, fekszik közel 
az előbbeniekhez , határja 

két nyomásbéli, ys ha trá-
gyáztatik mindent meg te
rem , réttyei jó szénát hoz
nak, legelője elég, fája tűz
re van, malma a* szomszéd
ságban , piatzozása Varan-
nón, Homonnán , és Nagy 
Mihályon. 

Hosszú MEZŐ. Krasyta 
horka. HosS{ú mczp. Ma
gyar falu Gömör Várra, föl
des Ura G. An^ráíi Uraság, 
a> kinek jeles épületével dí
szesíttetik, fekszik Rosnyő-? 
hoz mint egy fél mértföld
nyire, határja jó termékeny
ségu, vagyonnyai jelesek, 
eladásra alkalmatos mód* 
gyok van. 

Hosszú R É T . vagy Kraiz* 
na Horka. Elegyes falu Gö« 
mör Várm. földes Ura G. 
Andrásy Uraság, a9 kinek 
jeles kastéllyávál ékessítte-
tik, lakosai katolikusok, fek
szik Kraszna Horka Váral-
lyának szomszédságában,ha» 
tárja néhol soványas, de ha 
az idő kedvez, és trágyáz-
tatik jól termő, legelője e-
lég , piatzozása Rozsnyón , 
malma f V konyha kényeik 
jók, szőlei a* Körtvélyesi he
gyen, Torna Vármegyében. 

Hosszú R Í T . Dluhaluka, 
Langs Vitzt. Tót falu Liptó * 
Várm. földes Ura Jób Ura
ság, lakosai katolikusok, 
'saz Uraságnak kastéllyávál 

dísze-
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díszesíttetik, szomorú törté
nete vala Khebrich Uraság 
kastéllyának - I7 i9dik eszt. 
mert éjjel a* tolvajok bé tör
vén, az Uraságot meg tárna-
dák , agyon is lőtték, és a' 
kintsét el vivék 9 más drá-
daságokkal egyetemben; le
gelője, és földgye közép ter
mékenységu , fája tűzre van. 

Hosszú R E T . Dluha laka. 
Töt falu Sáros Várm. földes 
Ura G. Aspermont Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Zboró; és Bártfa között, Zbo-
rónak filiája, savanyú vi
zéről nevezetes, holott Sze-
redi Gáspár fegyveresen ki-
metzve szemléltetik, jobb 
kezében tartván kardgyát, 
ez irattal: Hoc est Seredi 
Gáspár. Fája mind tűzre, 
mind épületre van, legelő
je is elég, réttyei jók. 

Hosszú SZÉN . Elegyes fa
lu Temes Várm. földes Ura 
a' Kir. Kamara. 

Hosszú.szó. Magyar falu 
Gömör Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosaitöb-
nyire evangélikusok, fekszik 
Ágtelekhez i órányira, Csol-
tónak filiája, földgye három 
nyomásbéli, közép termé
kenységu trágyázás után, le
gelője elég, erdeji el pusz
tultak, réttyei tsekélyesek, 
itatója alkalmatos, piatzozá
sa Rozsnyón 3 mértföldnyire. 

Hosszú szó. Oláh falu Bi
har Várm. földes Ura af Nagy 
Váradi Püspökség, lakosai 
leg inkább ó hitűek, fek
szik Tenkéhez közel, és an
nak filiája. 

Hosszú V Ö L G Y . Langvi[e. 
Elegyes falu Szála Várm. föl
des Ura G. Batthyáni Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Homok Komárom
hoz nem meszsze, mellynek 
filiája , fs hozzá hasonlító 
termésű fóldgye van. 

H O T E K Y . Hotinka. Ele-

(jyes falu Máramaros Várm. 
akosai katolikusok, és ó 

hitnek, fekszik Kapnik Bá
nyához 1 mértföldnyire, ke
resetre, és eladásra Szigeten, 
Kapnikon, é$ felső Bányán, 
és af Só Bányákban is, egy 
9s két mértföldnyire jó mód-
gyok van. 

H O T I C Z A . Horvát falu Szá
la Várm. földes Ura H. Esz
terházy Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Alsó Lend-
vához közel, mellynek filiá
ja, határja meglehetős ter
mékenysége, de Mura vize 
meg szokta önteni. 

H O T I N K A . vagy Hottiny. 
Oláh falu Máramaros Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai katolikusok , és ó 
hitűek, fekszik Akna Súga-
tagnak szomszédságában, 
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és annak filiája, határja is 
hozzá hasonlító* 

H O T K Ó C Z . Új Major* Sza
bad puszta Szepes Várm. 
földes Ura G. Csáky Uraság, 
fekszik Zsegrének szom
szédságában ; és annak fi
liája. 

H O T T O . Magyar falu Szá
la Várm. földes Ura több 
Uraságok, lokosai katoliku
sok, fekszik Bontzodföldhöz 
közel, és annak filiája! ha
tárja középszerű; 

H O T Y K A . E l e g y e s falu 
Zemplén Várm. földes Ura 
Görgfei Uraság , lakosai ó 
hitűek, és többen reformá
tusok, fekzzik Patakhoz nem 
meszsze , Trautzonfalvának 
filiája, batárja meg kivan-
nya a1 trágyát, legelóje al
kalmatos , faja tűzre, és é-
pfiletré van, szőleje közép-

. szerű, malma a' szomszéd 
határokbán, eladásra mód
gya Patakon, 

H O V Á R D O S HARWIS . Vas 
Várm. földes Ura G. ErdŐdi 
Uraság, fekszik Féterfához 
nem meszsze, és annak fi
liája. 

HOZOLECZ , Tőt falu Sze-

Ítes Várm. földes Ura Oko-
icsányi Uraság, lakosai ka

tolikusok, fekszik Poprád* 
hoz fél mértföldnyire, Gá-
nócznak filiája, 's az Ura
ságoknak kastéllyaival, '$ 

gazdasági épűlettyejkkel je-
Fesítetik, határjának \ része 
sovány; de más javai jelesek. 

H Ö F L E I F . Kis Höffleinr 

Német falu Sopron Várm* 
földes Ura H . Eszterházy U-

| raság, lakosai katolikusok, 
; fekszik Kis Mártonhoz kö
zel , Sopronhoz pedig a|> 
mértföldnyire, határja két 
nyomásbéli, leg inkább bú
zát, rozsot, árpát, zabot, 
pohánkát is terem , borai jó 
ásztali borok, vagyon kő
bányája is , réttye tsekélyes. 

H Ö F L E I N . Nagy Höf-
fkin. Német mező Város 
Sopron Várm. földes Ura H . 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok , fekszik So
pronhoz a|- mértföldnyire, 
határja két nyomásbéli, bú
zát, rozsot, árpát, zabot, 
és pohánkát is terem, bora 
jó , réttye kevés, nap nyu-
gotra van az Uraságnak egy 
hegyen szép Vadász háza, 
posta is van itten. 

HŐKE ÉR . Magyar falu Bi
har Várm. földes Ura Drá-
vetzky Uraság, lakosai kü
lömbfélék , határja jó termé
kenységu, vagyonnyai kü
lömbfélék. * 

HÖVEI . Elegyes magyar 
falu Sopron Várm. földes Ura 
a' Religyiói Kintstár, lako
sai katolikusok, fekszik Ka* 
puvárhoz nem, meszsze, Hi-

mód-
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módnak filiája, határja kö
zépszerű, terem búzát, za
bot, árpát, tengerit, szólö 
hegye nints, szénája sok, 
Sopronhoz 4^ mértföld, va
gyonnyai meglehetősek. 

HRABITSA . Szabad puszta 
Bars Várm. földes Ura a1 K. 
Kamara, fekszik Felső Há
morhoz nem meszsze, és 
annak filiája. 

H R A B K O . Tót falu Sáros 
Várm. földes Ura Berthóty 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Szent Annához fél 
mértföldnyire, Szent Kereszt-
tiekfiliája. *s hajdan a* Ve
res Barátoknak helyek va
l a , kiket Perényi Miklós 
állira fel I 3 3 3 b a n , az Au-
gufiirúanus Remetéké vala, 
fóldgye középszerű, réttye, 
legelóje, fája van. 

H R A B L E . Alsó, is Felső 
Hrable. Olvasztó Kemen-
tzék (Ustrina) Zólyom Vár
megyében. 

H R A B Ó C Z . Hrdbovczc.Tót 
falu Sáros Várm. földes Ura 
G. Szirmay Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Bárt
fához ^ mértföldnyire , 's az 
Uraságnak kastéllyával ékes, 
papíros malma is van, ha
tárja közép tprmékenységíi. 

HRABÓCZ. Alsó Hrabóc\. 
v Tót falu Zemplén Várm. föl

des Urai több Uraságok, la
kosai katolikusok, és óhi

tűek, fekszik Possa, és Ku% 
csinyhoz \ fertálnyira, ha
tárja három nyomásbéli, ha
sonló Possáéhoz, hanem er
dője nints , piatza Hornon* 
nán van. 

H R A B Ó C Z . Oros[ Hrabóc^ 
Orosz falu Zemplén Várm. 
földes Ura B. Vécsey Uraság, 
lakosai leg inkább ó hitűek, 
fekszik nap kel. Orosz Bisz-
trához 1 , nap ny. Dubrova 
Sumgoczeczel öszve kap-
tsolit helységekhez \ órá
nyira, határja két nyomás-, 
béli, hegyes, követses, so
vány, a' töldgye többnyire 
zabot terem; középszerűen 
árpát, kölest t tatárkát, és 
krompélyt, erdője elég vanf 

piatzok Ungváron , és Ho-
monnán, 

H R A B Ó C Z . Alsó, is FelsS 
Hrabób{, vagy Hrabovit\a* 
Falu Bereg Vármegyében. 

H R A B Ó C Z . I^bugya Hra* 
bóc{. Tót falu Zemplén Vár
megy, földes Urai több Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
és ó hitűek, fekszik Izbu-
gya Hoszs/ú mező, és Izb, 
Bresztóhoz £ órányira, ha
tárja két nyomásbéli , leg
inkább gabonát, zabot, kö
zépszerűen pedig búzát, ár
pát, tatárkát, és kölest te
rem, erdeje tsekély, piatza 
Homonnán. 

* H R A * 
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* H R A B O V A . T<?t falu Sá
ros Várm. lakosai katoliku
sok, határja öszi gabona alá 
termékeny, réttye , legelője 
van, erdeje bőven, piatzo
zása Bártfán. 

H R A B O V C S I K . Tőt falu 
Sáros Várm. földes Ura G» 
Asperraont Uraság, lakosai 
katolikusok, földgyei kö
zépszerűek ^ réttyei haszno
sak. 

H R A B O V E . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Ura Hra-
bovszky Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Podmér, 
és Jablonove mellett, Pred-
mirnek filiája, 9s az Uraság
nak kastéllyávál díszesítte
tik, földgye • közép termé
kenységu, vagyonnyai meg 
lehetősek. 

H R A B O V B . írtvány Nyitra 
Vármegyében. 

H R A B O V K A . Két tót faluk 
Trentsén Várm. földes Ura 
JG. Illésházy Uraság, lako
sai katolikusok, fekszenek 
Alsó Szucsa mellett, Tren-
tsényhez mintegy mértföld
nyire, savanyú forrása is van, 
legelője, réttye elég. 

H R A B O V I C Z A . Felső, és 
Alsó Hrabovicza. Tót faluk 
Bereg Várm. lakosai ó hi
tűek, az Uraságnak papiros 
malma, és timsót fózö háza 
vagyon, az utóbb nevezte-
cgttpen, legelője, és mm4 a f 
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két féle fája van, fóldgyei 
ioványak, és leginkább za
bot termők. 

H R A B O V I S T Y E . T ó t f a l u 
Nyitra Várm. földes Urai 
Skultéti, és több Urak, la
kosai katolikusok, fekszik 
hegyek között a' Vág Újhe
lyi járásban, Krajnának fi
liája, faja szűken van, föld-
gyei soványak, legelője szo
ross. 

H R A B O V A R O S Z T O R A . kz 
R. betűben. 

H R A B S Z R I . Tót falu Sároc 
Várm. földes Ura Búdeskú-
ti Úr, lakosai óhitűek, fek
szik a* Zombori járásban, 
savanyú kútfői is vágynak, 
és sindelyeket készítenek la? 
kosai, réttye, legelője, van. 

H R A C S Á K . Fels'6% és Alsó 
Hracsán. Elegyes faluk Szá
la Várm. Alsó Szent György
nek filiája, amannak földes 
Ura G. Althán Uraság, ea 
Mossinecznek filiája, lako
sai katolikusok , határjaik 
középszerűek. 

H R A D . Szabad puszta Nyi
tna Várm. földes Ura B. Splé-
nyi Uraság, fekszik Koros
hoz nem meszsze, és annak 
filiája. 

H R A D E C Z . Tót falu Nyu 
tra Várm. földes Ura G. Pálfy 
Uraság, lakosai katolikusok, 
feksaik Prividgyéhez nen* 

most* 
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meszsze, és annak filiája, 
határja is hozzá hasonlító. 

HRADEK. vagy Liptó Új
vár* Az Ú. betűben. 

H R A D E I . Tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura Sándor U-
raság t lakosai katolikusok, 
fekszik Vig Üjhelyh ez ecrv 
mértföldnyire , határja, *s 
vagyonnyai is hasonlók Hor-
ftához. 

HRADEX. Tót falu Tren-
tsén Várm. lakosai katoliku
sok, fekszik Beczkó Várá
hoz nem meszsze,'nagy he
gyek között, határja közép
szerű. 

HRADGECZ. Tót falu Nyi
tra Várm* lakosai katoliku
sok, fekszik Nagy, és Kis 
Lehotához nem meszsze, 
mellyekhez fóldgye hasonló. 

HRADIS. vagy Hradistya. 
Tót falu Nyitra Várm. földes 
Ura a* Nyitrai^ Káptalanbéli 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Szénásfalutól más fel, 
Brezovátol egy, Oszuszká-
hoz pedig fél mértföldnyire, 
Rákóczinak verekedésekor 
sokat szenyvedett, malma 
nevezetes, mind a' kétféle 
fája van elég, és sok meszet 
égetnek lakosai, legelője jó, 
rettye kövér. 

HRADISTYA. Tótfalu Nó
grád Várm. lakosai katoli
kusok, fekszik Dévénhez a 

mértföldnyire, határja jó , 
fája, réttye, és más szép 
vagyonnyai is vágynak. 

HRADISTYB. Tót falu Nyi
tra Várm. földes Ura Szent 
Iványi Uraság, lakosai ka-* 
tolikusok, fekszik Zsámbok-
réthez nem meszsze, Ber-
zenczének filiája, határja je
les, mint Szkacsáné. 

HRADISZKA. Tót falu Sáros 
Várm. földes Ura G. Asper-
mont Uraság, lakosai ó hi
ttek, fekszik a' Zombori 
járásban, határjának egy ré
sze soványas , réttye jó , és 
tágas, legelője, és fája mind 
a* két féle van. 

HRADISRO. Kundsepkhen. 
Tót falu Szepes Várm. föl
des Ura Lőcse Városa, la
kosai katolikusok, és ó bi
tiek, fekszik Lótsétol nem 
meszsze, Duráncinak filiája, 
határja köves, és a' záporok 
járják, árpát, és zabot is 
középszerűen terem. 

HRADNA. Kis Hradna. 
Tót falu Trentsén Várm. föl
des Ura G. Illeáházy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Sziva mellett, Szentegyhá
za jeles parton épült, föld
gye közép termékenységi! r 

fája elég, réttyei jót. 
HRADNA. Nagy Hradna. 

Tót falu Trentsén Várm. föl
des Ura G. Illésházy Uraság, 
lakosai katolikusok, fek

szik 
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szik az elóbbenihez közel, 
Dubodjelnek filiája. 

HRADNA^ Siidyov Hrad
na. Tótfalu TrentSén Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai katolikusok, igen 
közel fekszik Szulyovhoz 
9s ennek filiája, Akai, es 
Ordódi Uraságoknak kasté
lyaikkal ékes, határja Porub-
kához hasonlító. 

HRAGISTYE . Szabad pusz
ta Trentsén Vármegyében. 

HRANOVITZA. Grcnit[ 
név alatt.' 

HRASÁN. Két horvát fa
luk Szála Várm. földes Urok 
G. Althán Uraság, lakosai 
katolikusok, határja közép
szerű, 

HRECSEN. Porubka Hre-
cstn. Tót falu Trentsén Vár
megy, lakosai katolikusok. 

HRECSIN. Szabad puszta 
Hont Várraegyében. 

HRENKO. Tsárda Nyitra 
Vármegyében. 

* H R I B O C Z . Hriboveci; O -

rosz falu Bereg Várm. föl
des Ura G. Scbönborn Ura
ság, lakosai görög katoli
kusok , fekszik Munkácshoz 
i mértföldnyire, a1 hol javai
kat el adhattyák , szántó 
földgyeik hegyesek, 's za
bot termének, határja sp-
ványas. 

HRIBOLTOVA. Tót falu Li-

ptó Várm. fekszik Gombás
sal által ellenben, Vág vize 
mellett. 

HRICSÓ. Alsó, Fds6\ ü 
Podhrágy Hricsó. Tót faluk 
Trentsén Várm. földes Urok 

Eszterházy Uraság, lako
saik katolikusok , feksze
nek Vág vize mellett, Zoi-
nához i mértföldnyire, Pod-
hrágynak szomszédságában , 
fölogyeik a* síkon terméke
nyek, legetójök j ó , fájok 
van elég, piatzozások közel. 

HRISOCZ. Tót falu Szépet 
Várnu földes Ura G. Csáky 
Uraság, lakosai katoliku
sok , Fekszik Szent Annához 
fél mértföldnyire, Kluknó-
nak filiája , határja hegyes, 
és völgyes, 's néhol soványas. 

HRITSOV. Régi omlado
zót Vár Trentsén Vármegy* 
építtette Kilián János, az 
után, Lekár, 's majd Turzó 
Nemzetségnek b i r t o k o k 
vala* 

* HRBOLTOVA. Tót. falií 
Liptó Várm. földes Ura a' K . » 
Kamara, lakosai katoliku
sok, legelóje elég* kerese
tre jó módgya, 's mind a1 

két féle fája van. 
HROCHUTZ. Tót falu Zó-< 

lyom Várm. földes Ura H . 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Zó
lyomhoz i|. mértföldnyire, 
Ocsovának filiája, legelője 

Q elég, 
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elég, fája tűzre, és épüle
tre van , de batárja sovány, 
hegyes, köves, és hideg. 

HRONETZ. Tót falu Zó
lyom Várm. földes Ura a1 

Zólyomi Kamara* 
HRÜBO. Tót falu Zemplén 

Várm. földes Ura Szirmay 
Uraság, lakosai katolikusok, [ 
fekszik Pákasztó, és Tur-
czócz között; hegyes határ-

Í'a két nyomásbéíi, zabot, 
:evés tatárkát, és krompélyt 

terem, erdője van , szőleje 
nints, széna nélkül szűköl
ködik, piatza Sztropkón. 

HRÜSOVI H E G Y E K . Bars 
Vármegyében. 

HRUSO. Tót falu Hont 
Várm. földes Ura a' Tudo
mányi Kintstár, és a1 &{tUp-
tsinyianum Seminarium, la
kosai katolikusok, fekszik 
délre Nyékhez i£ , órányi
ra , és a' Bozóki Uradalom
hoz kaptsoltatott, hegyek, 
és erdők között lévén, ha
tár ja tágas, legelője nagy, 
fája elég van. 

HRUSO. TÓt falu Nyitra 
Várm. földes Ura Bertalanfi 
Urasáé, lakosai katolikusok, 
fekszik Vág Üjhelyhez fél 
'mértföldnyire, Alsó Bodfal-
vának filiája, réttyei, gyü-
möltsös kertyei jók, piatza 
Csejtán, és Újhelyben. 

HRUSO. Major Posony Vár
megy, földes Ura G. Batthyá

nyi Uraság, fekszik BúrSz. 
Miklóshoz nem meszsze, és 
annak filiája. 

*HRUSÓ . Tór falu Zem
plén Várm. fekszik Rovne 
falutól nem meszsze. 

HRUSOVA. Tót falu Gömör 
Várm. földes UraG.Kobáry 
Uraság, lakosai katolikusok, 
és evangélikusok, fekszik 
Dobóczhoz nem meszsze, és 
annak filiája, földgye nagy 
részént salétromos, és he
gyes, réttyei soványak, le
gelője szuken van, fája tűi
re, és épületre az Uraságnak 
engedelméból. 

HRUSTIN. Tót falu Árva 
Várm. földes Ura a' K. Ka
raara, lakosai katolikusok, 
fekszik Árva Várához közel, 
minden Namesztovi járásbéli 
Helységek között leg köze
lebb, határja közép termé
kenységu, terem kiváltké
pen árpát,, és zabot. 

HUBINA . Tót falu Nyitra 
Várm. földes Urai Motesicz-
ky, és több Urak, lakosai 
katolikusok , fekszik Vág 
vize mellett, Pöstyénhez fel 
mértföldnyire , Moravának 
filiája, határja jó. 

HUBO . Magyar falu Gö
mör Várm. földes Urai kü
lömbféle Uraságok, Stubay, 
és más nemesek lakják, kik 
is reformátusok, fekszik Sajó 
vize mellett 9 hegyek között, 

Tor-
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Tórnallyához egy rüértföld-
nyire, határja középszerű, 
legelője jó, erdeje elég, sző
lő hegye is vagyon , piatzo
zása 4 Í mértföldnyire Rozs
nyón. 

HUBOVKA. Hornt Hubov-
ka, vagy Klietsina. Tót fa
lu Trentsén Várm. földes 
Üra G. Balassa, és G. Sza-
páry Uraságok. 

HÓDOSÁN. Horvát f a l u 
Szála Várm. földes Uta G. 
Álthán Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik S z e n t 
Györgynek szomszédságá
ban , és annak filiája, határ-

Í
'a középszeré, vagyonnyai 
LÜlömbfélek. 

HUGAT . Szabad puszta 
Győr Várm. földes Urai több 
Uraságok, fékszik Tó köz
ben, a9 Rabcza vize partyán, 
határja két nyomásbéli, föld
gye J4 gabonát termo, rét
tye elég, hanem a' Rabcza 
vize grakorta ki 'önti , jó 
marha legelő mezője van, 
erdője nints. 

HUGYAI . Elegyes magyar 
falu Szabolts Várm. lakosai 
ó hitűek leg inkább, fek
szik a1 Nádudvari járásban, 
Rácz Fejértónak filiája, ha
tárja gazdag, tulajdonságai 
hasonlók Balkányhoz. 

HÜGYAK . Elegyes magyar 
falu Nógrád Vátm. földes U-
ra az Esztergomi Érsekség, 

lakosai katolikusok, és evan
gélikusok, fekszik Ipoly vi
ze mellett, Szécsényhez fél 
mértföldnyire, Varbónak fi
liája, határja középszerű , 
vagyonnyai külömbfélék. 
Nevezetes a* Hugyagi sava
nyu víz, a* mellyet nem 
tsak a9 szomszédbéliek, ha
nem a' Pestiek is meg veszik; 
*s az Orvosok dítsérik. 

HUGYI . Szabad puszta Pest 
Várm. földes Ura Vattay Ü-
rasag, f e k s z i k Peregnek 
szomszédságában, és annak 
filiája. 

HUKAJ , Szabad puszta Sá
ros Vármegyénben. 

HUKLIVA. HúklovL Orosz 
falu Bereg Várm. földes Urá 
G. Schönborn Uraság, lako
sai ó hitűek, fekszik a' Mun-
kátsi járásban, ennek hatá
rában a9 Karpat magoss ha
vasai meszsze ki terjednek, 
a' hol számtalan juhok, és 
szarvas marhák bőven legel
nek. 

JíuLL. Elegyes falu Bars 
Várm. földes Ura Motesicz-
ky Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Verebélyhez 
két méttíoldnyire, Nohaj-* 
nak filiája , szőleje helyben, 
legelóje elég , réttyei , és 
fóldgye termékenyek, gyü-
möltsös kerryei jók. 

HUM . Major Szepes Vár
megyében. \ 

Q % Hy-



£04 H U M E . H U O R * 

HUMENECZ . Szállás, és 
major Posony Várm. fekszik 
Lakszár Üjfalukoz nem 
meszsze. 

HUMPERG. vagy Hundes-
berg. Németfalu Vas Várm. 
földes' Urai több JJraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Szent Kúthoz közel, és an
nak filiája, 's határja is hoz
zá hasonlító. 

H U K D E R T M A R K . Sldtyá-
sdr név alatt. 

HUNKÓCZ. Tót falu Sáros 
Várm. földes Ura G. Asper-
mont Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Zboróhoz 
két mértföldnyire , határja 
sovány , de legelóji jók , és 
fája is tűzre elég van. 

HÜNKÓCZ. Tót falu Ung. 
vár Várm. birtokosai Szir-
may Uraság, lakosai lep; in
kább ó hitűek , fekszik a9 

Spbrántzi járásban , Tibé
nek filiája, 'határja gazdag, 
vagyonnyai jelesek. 

HUNSZDORF. Hunnis villa, 
vei Villa Canis.Hémet hely
ség Szepes Várm. földes Lí
rai több Urak, 's Ckolitsá-
nyi Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Kézsmárkhoz 
\ mértföldnyire, 's az Ura
ságnak Kastéllyávál szépít-
tetik. Nevezetesíti e* helyet 
a* Hunnusoknak, és Roma
iaknak 44idik esztendőbéli 
Remény yiadallyok 9 és vé

res ütközettyek. Határja, 
homokos, köves , és forrá-
sos, nagy része szántó föld-
gyeinek mivel meszsze van
nak, ritkán trágyáztatnak, 
's többnyire tavaszi vete
ménye termének \ piatzozása 
Kézsmárkon hasznos, lege

l ő j e , 7s fája is elegendő. 
HUORA. Tót falu Liptó 

Várm. földes Urai több Ura
ságok , lakosai katolikusok, 
fekszik Okolitsnához egy 
mértföldnyire, savanyú vize 
is van, mellynek veres iszap
ja, ha meg égettetik, véres 
gránát színűvé változik; ha
tár ja termékeny; de mivel 
hegyeken fekszik, fpldgyei 
nehezebben miveltethetnek, 
legelője elég van. 

HUORKA. Tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura Sándor 
Urasáé, lakosai katolikusok, 
fekszik vHradéknek szom
szédságában , mellynek fi
liája , határja középszerű, 
mint vagyonnyai. 

HUORKA. Tót falu Tren
tsén Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszik Bitarován alól, nap 
kelet felé Zolnához | mért
földnyire. 

HÚSZAK. Orosz falu Ung
vár Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai külömbfélék, 
fekszik az Ungvári Urada
lomban, felső Domonyának, 

filiája, 
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filiája, határja középszerű f 

mint vagyonnyai: 
HÚSZAS, özahad puszta 

Vas Várm, földes Ura a* Sz. 
Kereszti Apátúrság, fekszik 
Gyarmatnak szomszédságá
ban , és annak filiája. 

HUSZNA. Oro/iz falu Ung
vár Várm. földes Ura a9 K, 
Kamara, fekszik Lengyel Or
szág felé, Ungvárhoz vegy 
mértmöldnyire, határja so-

, vány, vagyonnyai selejtesek. 
HUSZT V Á R A , Máramaros 

Várm. épült magos, és kö-
sziklás hegyen. Eredete itagy 
régisége miatt homályban 
vagyon; hanem ha akkor 
építtetett volna, midőn S\tnt 
László ki űzvén innen á' 
Roks^plánusokat, e* vidé
ket bátorságossá tette: bi
zonyosabb ellenben felöle, 
hogy az Oroszoknak meg 
győzettetések után, ha nem 
építtetett, leg alább m e g 
erőssíttetett, mert a* több 
szomszéd Várak, 's Munkáts 
Vára is ekkor meg erőssíte-
tett, Magyar Országnak haj
dani rsendes virágzásakor a' 
Királyi Koronához tartozott 
vala; míg azt U L Á S Z L Ó a' 
Só bányákkal egyetemben 
M Á R I Á N A K ndik LAJOS Ki
rály Hitvesének nem adá 
jegybéli, vagy háza&ági a-
jándékúl, és MÁRIÁNAK a' 
Mohátsi veszedelem után is, 

J 

birtokában vala, míg az, Ka-
rasi Kristóf nevezetes öl
döklő, és ragadózó által, el 
nem foglaltatott; de kevés 
idő múlva Bátori András, 
FERDINÁNDNAK parantsolat-
ryára vissza szerzetté. An
nak utánna 155 6ban Bttlin 
szerént Hist, Líb. IV. p. aoi. 
keresztel utazván itten l\a-
hlla Királyné, Bátori Ist
vánnal, a' ki az után Len
gyel Országi Királynak vá
lasztatott, nagy örömmel fo-
.gadák Huszt Városában. 

Meg lévén a* Vái; erőssít-
ve FERDINÁNDNAK őrizeté
vel , Korlát Mikály, és ZoU 
tay vagy Zalay Bcneáek ál
tal hathatósan oltalmaztatott, 
és az ostromlóknakminden 
igyekezeteiket sikeretlenné-
tették, míg végre meg.tör
vén a* nyomorúság erejeket, 
ötven napi tsendeséget kér
tek vala, és hogy ha az alatt 
FERDINÁNDTÓL segedelmek 
nem érkeznék, fel fogják ad
ni a* Várat, jnelly úgy is 
történt vala, és a* Várbeliek 
meg kevesedvén, el költö-
zének a* Várból. IZABELLA 

Királynénak birtokában lé
vén a* Vár, BagymásjLKri
stófot tette a" Vár őrzőjének, 
a* ki azt jelesen m e g e r ő 
síttetvén , kevésben m ú l t 
hogy a' Királyné fiának Er
dély Országot által adván , 

Q 3 v maga 
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maga Huszt Várába nem köl
tözött ; de hirtelen meg ha-
lálozván, vége szakadott tzél-
lyának: Annakutánna pedig 
sok vetekedésekre szolgálta
tott Huszt Vára alkalmatos
ságot , ys míg JÁNOS Szoli
mán táborába mulatott va
la, hathatósan ostromlott a 
azt Svendius, Lázjir, M A X I 

M I L I Á N seregének Vezére, 
olly szándékkal lévén, hogy 
míg JÁNOS Szpliman tábo
rába mulat, 5 addig meg 
bódíthassa; de haszontalan 
vala igyekezete, mert sege
delmekre érkezvén az os
tromlovaknak Hagymást, 
4> Bátort, a' Vár alól el
költözni kénszeríttetett 1566-
dik esztendőben. Az utánna 
való esztendőben is erössen 
vítta Vala e 9 Várat a* neve
zett Vezér, de hallván JÁ
N O S N A K számos Ozmánok
kal való jövetelét, hogy né
pét a9 nagy sokaságnak ki 
ne tegye, sietóleg Kassára 
utazott a1 Vár alól. Annak 
utánna Csáki Mihálynak. 
Békén Gáspárnak, és Bor-
nemissza Farkasnak zálogo-
síttatott vala el Huszt Várai 1 
Hogy ez/ek az Urak azt örö
kös birtokokban raep; tart
hassák , MAXIMILI A N N Á L 

sürgették vala a' meg erős-
sítéít, és sok perlekedésre 
szolgáltatott kaput, 's el is 

végeztetett á9 közönséges Or
szág Gyűlésben, hogy a* Vár 
viszsza vétettessék; ne hogy 5 

az Ozmán Tzászár, meg hall
ván e9 Várnak Erdély Or
szágtól lett el idegenítését, 
módgya szerént, uj szélvészt -
ne okozzon. Az alatt felelet 
érkezek a9 birtokosoknak 
kérésekre a9 Tsáseártől, hogy 
a* Várnak birtokától el ne 
állyanak; hanem híven, és 
I jó oltalomban tartsák; meg 
: halálozván pedig az a l a t t 
! Csáki, ismét sürgette vala 
Békési a' Tsászárnál, hogy 
a' meg holtnak részét 1000 
magyar forintban örökösen 
bírhassa, vagy ő, vagy JBor-
nemiszjx; de kérése el ha-
lasztatott. Lengyel Országi 
Királya válafztatván pedig 
Bátori István, mind Békifi, 
mind Pedig Bornemisza a' 
Várnak birtokából ki ztfrat-
tattak; a' Várnak akkori őr
zője Komis Gáspár'pedig 
a9 Tatároknak 15^4dik esz
tendőbéli béróhanásokkor 
v i t é z s é g é t nyilvánította. 
Mert meg hallván az ellen
ségnek el érkezését, először 
a9 szoross utakat el záratta; 
de ezeket ki kerülvén a9 

Tatárok, fa9 nagy meredek 
hegyek tetőin rontottak bé 
Marmátziába , 9 s . Nagy Ág 
vizének görbe folyása után 
hamarabb el érkezének-, 

mint 
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mint véltek vala felölök. Ek
kor seregét Komis ellenek 
állítván tsatába ereszkedett 
vélek; de a' temérdek so
kaság által viszsza nyomat-
tatott, még pedig sok jó em
bereinek elvesztésével, azt 
mindazáltal kémjei által meg 
tudta, hogy temérdek el
lenség , tódul előre * ' Haza 
kebelébe, és a* népet fegy
verre ládzasztotta. Meg szűnt 
vala ugyan az ajándékok u-
tán a' Khám kegyetlenségé
től ; de természete erőt vé
vén rajta , minden lehető 
rablásokat, és rettentő öl
dökléseket 'sszeplösítéseket 
vittek 'véghez. Lásd felöle 
Bethlent Lrb. VIII.- p. 571. 
' Megunván annakutánna 

Bdtori Zsigmond a* kor
mányt, midőn Erdély Or-
szágott Ildik RUDOLFNAK 

áhal adta, Huszt Vá>a is a* 
Tsászár örizete által védel-
meztetett, 's birtokában va- ; 

la. Alig kezdé el ismét igaz-

Íjatását a' nevezett Fejede-
em, 's Mihály Vajda által 

meg ölettetett. Hogy pedig 
a* Tsászár Basta György
nek hívséget meg jutalmaz
hassa , Huszt Várát néki a-
jándékozá. Látván Basta a5 

zűrzavaros egyenetlenséget 
az Erdélyiek között, 's né-
mellyeknek a9 Tsászárhoz 
való hívségekért fogságb? 

lett eárattatásokat , Huszt 
Várába költözék által fegyve
res őrizetével, '& azr a* Tsá-
szári erővel állandóul meg 
tartottá: de Bocskai István 
zendulésekor, a' fel adásra 
tsendes ostrommal kénsze-
ríttetett, ys a* Bétsi békeség 
kötés szerént Erdély Ország
hoz kaptsoltatott. Hornon* 
nai Bálint pedig úgy nyeré 
meg, hogy Palóetj György* 
nek leányát mint Bocskai 
vérből valót feleségül ,ven-
né; mellyet ez tellyesítvén, 
Rákóczi, Bocskainak halála v 

után sürgette az általadarta-
tást; de az akkori kétséges 
környülállásokhoz k é p e s t 
nem tellyesíttetett ; annak 
utánna pedig meg lévén a9 

békeség Bethlen Mátyás, és 
Gábor között Nagy Szom
batban 1615 ben által enged
tetett. Art. XII. Ki halván 
pedig - annak birtokosai az 
Erdélyi Királyi Fiskusra szál
lott vala. Meg mutogaták 
idő' jártával az Erdélyiek Fe
jedelmeiknek Huszt Várához 
való birtokosságokat, még 
Rédei Jánosnak életében, 
Kemény János mtz verettet* 
vén, az Ozmánok á l t a l , 
Huszt Várába vonta vala ma
gát, az után pedig Apafi 
Mihálynak is egész élete fol-
táig birtokában volt. Minek-

I utánna pedig egész Erdély 
Q 4 Or-
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• 
Ország -LEOPOLDNAK meg 
hódola , különös Királyi ke
gyelemből adattatott j&er/f/z 
Miklósnak, a* kinelfta Jó-
\stf azt Húgainak adá által, 
*s így szállott végre Gróf 
Teleky, és Kemény Urasa-
gokra, házasság által, tijjabb 
történetei Rákótziak ideje
kor eléggé esméretesek. — 

HUSZT. Mező Város Má
ramaros Várm. a' Sz. Koro
nához tartozik, lakosai 6 hi
tnek, és reformátusok, fek
szik Tisza vize mellett, a9 

le írttVár alatt, Nagy A e , 
és. Huszt vizeknek öszve fo
lyásánál Hajdan kerítés nél
kül lévén, igen sok viszon
tagságokat szenyvedett, 's 
szép épulettyei valának, és 
Izabella Királynénak is szál
lást adott. Határja jó , mind 
héti piatza, mind pedig or
szágos Vásárjai hasznosak, 
fája mind a' két féle van, 
legelóje elég, réttyei is jók. 

HUSZTISZLO. Vadászház 
Liptó Várm. a' Lubochnai 
völgyben. 

HUSZTRÖZ. Elegyes tót fa
lu Máramatos Várm. földes 
Urai többek, lakosai leg in
kább ó hitnek, fekszik Huszt-
hoz fél mértföldnyire, és an
nak filiája, határjaszoross, 
legelóje sovány, réttye is. 

HUSZTÓT. Elegyes f a l u 
Baranya Várm. földes Ura a' 

Pétsi Kis Papság, lakosai 
katolikusok, fekszik Bános
hoz nem meszsze, Abaliget-
nek filiája, mellyhez föld
gye hasonlító. 

HUTA. Régéc^i ó Huta, 
KötfpHuta, Új Huta. Há
rom Üveg Huták Abaúj Vár
megy, földes Ura a' K. Ka
mara , 's a' Regéczi Urada
lomhoz tartoznak, fekszenek 
Erdő Horvátihoz nem mesz
sze. 

HOTA . Fuzéri, és Radvá-
.jiyi Huta Abaúj Várm. föl
des Ura G. Károlyi Uraság. 

HUTA. Elegyes falu Abauj 
Várm. földes Ura G. For
gách Uraság, fekszik Regé
té Ruszkához nem meszsze, 
mellynek filiája, }s vidékje 
hozzá hasonlító. 

HUTA. 0 , és U] Huta. 
Borfod Várm. földes Ura a9 

K. Kamara, lakosai katoli
kusok , fekszenek Diósgyőr
höz mint egy fél órányira, 
fóldgye kevés, fája elég van. 

\§ HUTA. vagy S[ent Léltk. 
í Tót falu Esztergom Várm. 
földesUra a'Religyiói Kints-
tár, lakosai katolikusok , 
fekszik Keszóltzhöz n e rrj 
meszsze, Hutája nevezetes, 
határja soványas,.; faja sok 
van. 

HUTA . Tót ftlu Gömör 
Várm. földes Ura G. Kohári 
Uraság, lakosai katolikusok, 

határ-
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batárja hegyes, és közép
szerű, fája sok van, vagyon* 
nyai meglehetősek. 

H U T A . Stebnik Huta, és 
Végles Huta. KétOrpszfa-> 
luk Sáros Várm. földes Urai 
G. Aspermont, és Hutkai 
Uraságok, fekszenek a' Ma-
koviczai Uradalomban, ja* 
vaik tsekéllyek, határjaik
nak ^ része jobbatska. | 

H U T A . Dévén Huta. Nó
grád Várm. földes Urai G. 
Zichy, és G. Balassa Urasá
gok,' lakosai katolikusok, 
fekszik Felső Tiszovnyikhoz 
nem meszsze, és annak fi
liája. • , 

HUTA , Sáros Várm. földes 
Ura G. Aspermont Uraság, 

, Zboronak filiáj?. 
•HUTA. Vasat veró Mubely 

Sáros Várm. fekszik Szedli-
czához nem meszsze, >ésan
nak filiája. ^ - • 
, H U T A . Ű Huta. Oláh fa

lu Szatmár Várm. földes Ura 
G. Károlyi Uraság, lakosai 
egyesült t 6 iritfiek, fekszik 
Mogyorósnak 9s Válaszúinak 
szomszédságában , Puszta 
Szelestye ncvfi helységnek 
határán épült az erdők kö
zött t hegyes, völgyes, há
tárja két^ nyomásbéli, *s fe
jér agyagos, közép termésű 
erdője van, pénzt szereznek 
az üveg Hutában , Nagy Bá
nya 3 mértföldnyire van hoz

zá, Va* Szilágysággal is ha
tározódik* 
^ HUTA. és Stracscna Hu-
ta. Szepes Várm. amaz Lő-
tse, e* pedig Igló Városá
nak birtokában van. 

HUTA* Öreg Huta. Ung
vár Várm. birtokosai több 
Uraságok, lakosai ó hitnek,, 
fekszik az Ungvári Urada
lomban, határja foványas. 

HUTA. Végles Huta, Det- ' 
va Huta. Két fót falu Zó-* 
iyom Várm. földes Ura H . 
Eszterházy Uraság, feksze
nek Végleshez % mértföld
nyire, lakosai katolikusok , 
határjaik soványak. 

HUTKA, . Alsó y és Fels& 
Hutka. Két tót falu Abauj 
Várm. földes Urai több Ura»v 

ságok, lakosai katolikusok, 
fekszenek Hernád vizéhez 
közel 5 majdi minden javaik 
vágynak, és Kassa is szom
szédságokban lévén, piatzok 
alkalmatos. 

H V T T I . Szabad puszta Tu-
reóz Várm. földes Ura B. 
Prónay Uraság, fekszik Tót 
Prőnának szomszédságában, 

< és annak fixája. 
HUTTI . Tót&lu Liptó Vár

megy, földes Ura Dvorniko-
vits Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik Árva Vár
megyének szélénél, fája tuzT 

re, és épuletr^ van, de lege
lője, földgye sovány. 

Hvoa-
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HVORKI. Tót fau Trentsén 
Várm. földes Urai több Urak, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Lietavának szomszédságában 
és annak filiája, mellyhez vi-
dékje, termése is hasonlító. 

HVORNICZA. vagy Hvo[-
nic\a. Tót falu Trentsén Vár

megy, földes Urai G. Balas
sa , és G. Szapáry Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Schavikhoz közel, és annak 
filiája, földgye meglehetős 
termékenysége, fája bőven, 
legelője elég van. 

i. 

i #BAFA. Horvát falu Bara
nya Várm. földes Ura Je
szenszky Ür , lakosai katoli
kusok, fekszik af Szent LŐ-
rinczi járásban, Mosgónak 
filiája, Hertelendnek , é s 
Gyurufunek is szomszédsá
gokban, földgyei középsze 
ruen termékenyek, réttye 
j ó , szőleje, erdeje van, pia
tza Pétsen, és Mosgón. 

IBORFIA. Elegyes falu Sza-
t la Várm. földes Urai több 

Urak, lakosai katolikusok, 
Tárnoknak filiája, határja 
jó termékenységu. 

IBRACS. Elegyes falu Bars 
Várm. fekszik Körmötz Bá
nyához |- mértföldnyire. 

IBRÁNY. Magyar falu Sza
bolts Várm. földes Ura Ibrá-
nyi Uraság, lakosai katoli
kusok, és reformátusok, fek
szik Nyíregyházához mint
egy két mértföldnyire, Orosz
nak filiája, földgye jó , le

gelője, réttye elég, suly-
mok is bőven teremnek ha
tárján. 

IIRONY . Magyar falu Sza
bolcs Várm. földes Urai Zol
tán, és több Urak, lakosaik 
leginkáb reformátusok, fek
szik Bátorhoz más fél mért. 
foldnyire, Leveleknek filiá
ja, határja, és vagyofiyai jók. 

leuRiSTTB. Tót falu Tren
tsén Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
Donátinak filiája 

IDA. Kis Ida. Elegyes fa
lu Abaúj^ Várm. földes Ura 
a' Szepesi Káptalanbéli Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Kassához nem mesz
sze , határja jó , réttyeinek £ 
részét a' víz rongállya. 

IDA. Nagy Ida. Hajdani 
Vár, és mező Város Abauj. 
Várm. földes Ura G. Csáky 
Uraság, Perényi, és Jábretzr 
ki Urak, a1 kiknek épüle

tekkel 
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teikkel díszesíttetik. Hajdan 
nevezetesebb vala, és Vára 
is jó karban lévén , elég vi
szontagságokat szenyvedett. 
Régi Várának jeles épuleté-
ról abból lehet ítélni, hogy 
ao napi kemény ostromot 
ki állott vala; míg FERDI

N Á N D N A K Vezérei által el 
nem rörőltettetett. Neveze
tes vala itten I 5 5ydikben e* 
Várnak ostroma, midőn Pe-
rényi Fcrene^ a* Várnak ol
talmazására mindenféle Em
bereket öszve gyűjtött, >s na
gyobb része Czigányokból 
állott, kik a' Várnak sán-
tzait oltalmazták, belől pe-
dir a' Várat a* rendes kato-

v nák. Elég férfiasan viselték 
magokat a9 Czigártyok, 's 
reménység felett ki mutat
ták tehetségeiket, és bátor-
sápokat is , mert FERDI

N Á N D N A K háromszor a* Vár-
felé rohantt katonáikat, visz
sza kénszerítették, még pe
dig sokakat véres fővel. A*1 
nyomorúságot könnyen szen
vedték, és a' puskának jó 
hasznát tudták venni. Tör
tént azonban, hogy a' puska 
porok egészen el fogyott,* 
egyébaránt győzedelmesek 
lettek volna; de midőn az 
ostromló Sereg, a' bástyák 
felé tolódott, és már viszsza 
felé indult vala, nem tud
ták el titkolni hevességjek-

Ició. III 
f ben á* szükségét, V fel szó
val átkozák az ostromlókat, 
és fenyegették, hogy ha még 
puska porok volna, egy
szerre holtakká tennék őket, 
ezt meg tudván az elegyes 
Magyar, és német ostromló 

, katonaság, annál bátrabban 
rohanának a9 sántzra viszsza, 
és a* hív Czigányokat a* kik 
ezernél többen'voltak, egy 
más után le metélték. An
nakutánna C[oboriak bírták 

.e* Várast, a* mintáz Ország 
törvényei bizonyíttyák, mi
dőn azt Betlen Gábor nem 
akarta ki adni kezéből. Fek
szik EnitzkétŐl ném mesz
sze, Kassához pedig négy 
mértföldnyire, i6joben a9 

Zsidóknak nevezetes, és igen 
számos öszve gyűlések vala 
itten, a' mellyben Religió-
béli Tárgyak eránt tan át s-
koztak. Földgyeinek egy, 
réttyének pedig két harmad 
része soványas, fája; nád
gya van, tűzi szűken, le
gelője elég, ha Kanyapta 
vize el nem zárja, Kassán 
eladásra , és keresetre jó 
módgyok van. 

IDIOS. Bánátbéli falu, fek
szik Kikindához, fél mért
földnyire. 

IDONY, Idernak. Elegyes 
falu a9 Bánátban. 

IDRÁNV. Magyar f a l u , 
Abanj Várm. földes Urai több 

- Urak, 
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Urak, lakosai katolikusok, 
és reformátusok, f e k s z i k 
Hernád Tizétől nem meszsze, 
Forróhoz pedig fél mértföld
nyire , Felső N o v a j n a k 
szomszédságában, határja jó, 
de szfik, legelője szoross, 
épületre való fája kevés van. 

. IQAL . Magyar mező Vá
ros Somogy Várm. földes 
Ura G. Batthyáni Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
Nagócsboz i mértföldnyire 
délfelé, határja j ó , vagyon
nyai külömbfélék. 

IGAL . Szabad puszta Vesz
prém Vármegyében, földes 
Ura G. Eszterházy Uraság. 

IGAR. Két magyar faluk 
Fejér Várm. föWes Urai G. 
Perényi, és Vörös Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
egyik Fejérvárhoz i mért* 
földnyire, másik pedig Ino-
tához nem meszsze, határ
jaik, 's vagyonnyaik is kö
zépszerűek* 

IGAR. Szabad puszta Fe
jér Várm. földes Ura G. Esz
terházy Uraság, fekszik Ma
gyar Almáshoz közel, melly
nek filiája. 

IGAR. Magyar falu Heves, 
és Külső Szolnok Vármegy. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai katolikusok, és más 
félék, fekszik Tisza Őrshöz 
nem meszsze, mellynek fi
liája, földgye termékeny, le

gelője elég;, szőleje is van , 
száraz malma helyben ^ el
adásra módgya Egerben, 's 
Debreczenben is. 

IGAR. Magyar falu So
mogy Várm. földes Ura G # 

Batthyáni Uraság , lakosai 
katolikusok, fekszik Simon
tornyához 9 's Ozorinhoz is 
mint egy fél mértföldnyire, 
határja j ó , vagyonnyai kü
lömbfélék. t 

IGATS. Szabad puszta Csa
nád Vármegyében. 

IGLIKTZ. Tót falu Bereg 
Várm. földes Ura G. Scbön-
born Uraság, lakosai leg 
inkább ó hitűek, fekszik 
Munkátshoc i mértföldnyire, 
Miklóshoz sem meszsze, és 
annak filiája, határja zabot 
terem, legelóje szoross, va
gyonnyait eladhattya Mun-
kátson, a' szomszéd begyek
ben pedig, és a* Vas hámo
rokban is van módgyok a' 
keresetre. 

IGLJNTZ. Orosz falu Ung
vár Várm. földes Urai B. Vé-
csey Uraság, fekszik Ung
várhoz 4 mértföldnyire, Gaj
doshoz közel, határja kö
zépszerű, vagypnnyai is. 

IGLO. Iglayia, Neudorf ', 
Novavts^. Szép , és népes 
Bánya Város Szepes Várm. 
földes Ura a' K. Kamara, la
kosai katolikusok, és evan
gélikusok, fekszik Lőtséhez 
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égy jó mértföldnyire, Her
nád vize mellett, mell ven 
malmain kiviül híres papiros 
malma is van. Minthogy 
hajdani szabadságaikat, a' 
Hussziták össve égették; és 
el szagatták , i433ban új 
szabadságokkal ajándékozta
tott vala meg ZSIGDOND Ki
rály által. Nevezetes pom
pát tartottak az Iglóiak 1 7 7 a -
dik esztendóbon a' hódol ás
nak alkalmatosságával, 'sa r 

16 Szepességi Várasok új, 
petséttyeknek meg hallására. 
Hajdani lakosai a' muzsiká
lásban gyakorlottak valának, 
és az Isteni tiszteletben is a91 
muzsikálást fizetés nélkül 
magok vivék vala véghez. 
Nevezetes tudós Férfiai is 
valának. A 9 Városnak belsó 
épületei közt nevezetes , a' 
nagy, és jeles Szentegyháza, 
nem külömben a' Városhá
za , és a' piatzon egy mással 
szemközt lévő épületei, négy 
kapui vágynak, mellyeken 
kivíil Lőtse felé, kővel ke? 
ritett szép temetkező helyek 
is van, festésekkel, és em
lékeztető iratokkal meg rak
va. A' Városnak mulató he
lyei között nevezetesebbek 
a* S%ansipuci% mellyet G. 
Csáky Uraság építtete, 9s ku
lömbféle Uri alkalmatosá-

okkal készült; nem külöra-
•n a'kék hóid világ's a 9 1 . 

Határja e 9 Városnak meszsze 
terjed , erdeje^ nagy, javai 
jelesek , sokaknak hasznos 
bányáik is vágynak. 

IGMÁND. Kis, és ífagy 
Igmand. Két magyar fa lu 
Komárom Várm. földes U-
rai G. Eszterházy, és ku
lömbféle Urak, lakosaik ka
tolikusok, és reformátusok; 
fekszenek Tatához két mért
földnyire, Nagy Igmándnak 
filiája, legelőjök, és réttyek 
elegendő, eladásra jó mód- ' 
gyok van, 

IGNESTYI. Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a* K. Ka
mara , lakosai ó hitűek, nap 
kel. Bohánnyal, nap nyug. 
Kertessel határos, határja 
sovány, és hegyes, kever 
búzát de jó kukoritzát, za
bot , és gyümöltsöt terem • 
más vagyonnyai selejtesek > 
leg inkább fával keresked
nek a9 Tisza mentéig. 

IGNICZ. Znyacsovu. Orosz 
falu Bereg Várm. földes Urat 
többek, ú. m. B. Gilányi 
Domonkos, B.Vétsey, Ken
de , és G. Schönborn Urak, 
lakosai Görög katolikusok, 
fekszik Munkácshoz k é t , 
Kajdanóhoz fél mértföldnyi
re , földgye egyenes fekvé
sű , 9s tengerit termő határa 
két fordulóra van osztva, 
nagy erdeje, 9s jó halászata 
tya van a9 Latortiában, de. 

az 
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az á r v í z vesztegeti fold-
gyeit. 

* IGOROVATZ. Banátbéli 
falu, fekszik Pantsovához fél 
mértföldnyire. 

IGRAM. Tót falu Posony 
Várm. földes Ura G. Pálfy 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Csatajnak, és Kápol
nának szomszédságokban, 
Kápolnája iya5Íkben ép fiit, 
határja három nyomisra van 
osztva, jó búzája terem, rosz-
zsa, bora van, réttye is elég, 
piatza PosonyBan. 

IGRITZE. Magyar faló Szá
la Várm. földes Ura Rumi 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Szent Péter Úrihoz 
közel, fája, legelője elég 
van, földgye termékeny. 

IGRICzi . Magyar falu Bor
sod Várm. földes Ura Fáy, 
és több Uraságok, lakosai 
leg inkább reformátusok, 
fekszik Hejó vizéhez |- mért
földnyire , Csát Városához 
sem meszsze, Tisza Kürtnek 
filiája, térséges földgye j ó , 
legelője, piatzozása a mért
földnyire. 

IHAROS- Magyar falu So
mogy Várm. földes Ura In-
key Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Nagy Kani
zsához két mértfölgnyire, 
postája is van, határja jó, va
gyonnyai külömbfélék. 

IHASZJ . Szabad M a j o r 

Veszprém Várm. földes Urai 
több Urak, fekszik Vászár-
hoz nem meszsze, és annak 
filiája, határja jó. 

IHRACZ. Olvasztó műhely 
Zólyom Vármegyében. 

IHRACS . Elegyes falu Bars 
Várm. földes Úra a* Selmeczi 
Kamara, lakosai katoliku
sok, fekszik Jasztrabához 
közel, és annak filiája, fája 
tűzre, és épületre, 's mak
kja: is van,* legelője elég, 
malma alkalmatos; földgyei 
a' hegyek miatt nehezen mi
vel tétnek. 

IHRISTVE. Tót falu Tren
tsén Várm. földes Urai kü
lömbféle Uraságok, lakosai 
katolikusok, fekszik V á g 
Beszterczéhez fél mértföld
nyire , határja meglehetős 
termékenységi. 

IKERVAR. Magyar mező 
Város Vas Várm. földes Ura 
G. Klokusiczky Uraság, la
kosai katolikusok , fekszik 
Sárvárhoz nem meszsze , 
földgye termékeny, réttye , 
legelője , fája elég ván, ha
tárját néha a' víz áradások 
járják. 

IKLAD . Szabad puszta Bars 
Várm. földes Ura az Eszter
gomi Érsekség, fekszik Cse-
kéhez közel, mellynek fi
liája. 

IKLAD . Német falu kik 
között kevés tót is találkozik 

Pest 



Pest Várm. földes Ura G. 
Ráday Uraság, lakosai evan
gélikusok, fekszik Domony-
hoz, Maczához Pesthez-
pedig három Statióra, ha
tár/a két nyomásbéli, melly 
a* re'teken kívül hegyes, jő 
nemű bort terem, szántó 
föld gye fekete agyagos, tisz
ta búzát, rozsot, zabot bő
ven terem, legelője szuken, 
erdeje van, jó vendégfogadó
ja , és Galga vizén malma, 
a' lakosok marha szarvból, 
tsínos evő kanálakat tsinál-
nak, piatzok Aszódon, és 
Váczon. 

IKLÓD . Elegyes falu Szála 
Várm. fóldesUra G.Szapáry 
Urasáé, lakosai katolikusok, 
fekszik Cserta, és Kerka vi
zekhez közel, Szécsi sziget
nek filiája, határja szoross, 
földgyei néhol soványak, de 
lakosai szorgalmatosan mí-
velik, réttye elég, legelő
je szuk, fája tűzre, és mák
ja is elég van. x 

IKLOD . Szabad puszta Bi
har Várm. f e k s z i k Nagy 
Ügrödhöz nem meszsze, és 
annak filiája. 

IKLOD . Szabad puszta Vas 
Várm. földes Ura G. Batthyá
ni U r a s á g , fekszik Nagy 
Rákosnak szomszédságában, 
és annak filiája. 

IKLÓD , Kis ^magyar falu 
Szatmár Várm. földes Urai 

Iklódi Uraságok, lakosai re
formátusok , fekszik Kántor 
Jánosinak szomszédságában, 
határja két nyomásbéli,mint-
hogy homokos a' földgye 
leginkább gabonát terem, 
erdeje kevés, szőleje nints , 
piatza Debreczenben h a t 
méttföldnyire. 

IKLODA. Elegyes oláh falu 
Temes Várm. földes Ura a* 
K« Kamara, lakosai legin
kább ó hitűek, és katoliku
sok , fekszik Keveréshez fél 
mértföldnyire , Niczkidorf-
nak filiája, határja közép
szerű, fája elég van, réttye, 
legelője hasonlóképen. 

IKRENY. Szabad puszta 
Győr Várm. földes Ura G. 
Lamberg Urasáé, lakosai 
németek, fekszik, Tó köz
ben , Győr Városának szom
szédságában , határja három, 
nyomásbéli, igen j ó , és bő
ventermő, náddal bővelke
dik. Rába áradásai neveze
tes károkat tesznek benne „ 
de a' költséges töltések ál
tal már most elháríttatik. 

IKTAR. Elegyes falu Te
mes Várm. földes Ura K. 
Kamara,. fekszik Szinerhez; 
fél mértföldnyire, határja jó, 
vagyonnyai külömbfélék. 

I ILGYO . Elegyes oláh falu 
I Arad Várm. földes Ura Len
gyel Uraság, lakosai ő bt-

| táek, fekszik a? Aradi járás* 
baij, 
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ban t földgye termékeny , 
fája elég* hajókat is tsinál-

. nak határjában. 
ILK. Magyar falu Szatmár 

Várm. földes Urai több U-
rak, lakosai reformátusok, 
fekszik Oravitzához a mért
földnyire, Vitkének filiája, 
Farasznyának szomszédságá
ban , középszerű szántó föld-
gyeik három nyomásbéliek, 

fabonát, és kendert leg in-
ább teremnek, határja ho

mokos, fája van, szőleje 
nints, piatza Károly ban öt, és 
Munkatson 3 mértföldnyire. 

ILLADIA . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a' Kir. 
Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik Csiklova , Makovis-
tyéhez is közel, határja négy 
nyomásbéli, térséges, és he
gyes, kukoritzát bőven t%-
rem, más gabonát is , nagy, 
és jó erdeje van , szőleje 
nints. 

M L L A G I C Z A . Elegyes falu 
av Bánátban. 

ILLANÓVÁ. Plostin Illa
nó. Tót falu Liptó Várm. 
földes Ura a' K. Kamara, la
kosai katolikusok, fekszik 
Okolitsnához fél mértföld
nyire, Szent Miklósnak fi
liája, határja soványas, fája, 
réttye elég van , legelője 
meglehetős. 

ILLAVA V Á R A . Hajdani 
Vár Trentsén Várm. földes 

/ 

Ura G. Königszeg Uraság, 
hajdan első LAJOS alatt Bu-
bek György birta vala, K O R -
V I N Ü S MÁTYÁS pedig ama 
régi nevezetes Vitéznek Ma
gyar Balázsnak ajándékozta, -
hogy sok szép katonai" szol-
gálattyait meg jutalmazhas
sa , köz emberből fénylő hi
vatalra emeltetett, és meg 
gazdagodott. Tetteit l á s d 
Istvánfinál Lib. 1. p. 6. 16. 

I Azután véllhetS hogy Kinizsi 
Pálnak birtokában vala, a9 

ki egyetlen egy leányát el
vette az említett Vitéznek. 
Majd Osztrosits , horvát 
Országból szármozott, neve-
zetesNemzetségé vala, melly 
e9 Várat jelesen fel ékesít-
tette/ azután a9 Királyi Fis* 
cusé, 9s majd G. Breuner 
U r a s á g tette tulajdonává 
80000 forintal; utánna pe- , 
dig a9 nagy hírfi Szétsényi 
Érsek szállítá ide először is 
a* Trinitariusokaty 9s 169a-
dik esztendőben, Klastrom-
jok építtetése el kezdetett. 
Nem tsak a9 költsönözött 
pénznek adáját fizette vala 
G. Breuner Kriftóf; hanem" 
még nyoltz ezerét is adott 
hozzá a9 magáéból a9 Tem
plomnak építtetésére, 172.7-
I ben pedig G. Königszeg 
Nemzetségnek birtokába ju
tott. A 9 Várnak két épfllete 
van, a9 felső részben az Ura

ságnak 
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ságnak alkalmatosságai, az 
alsóban pedig az említett 
Szerzeteseknek klastromjok 
vala, melly jeles Templomá
val ékeskedik, hova rakott 
kő hídon esik az által já
rás , fekvése kies, és halas 
tó is van hozzá. 

ILLAVAI URADALOM* Ma
gában foglallya Illava Váro
sát , Belust, Prejtát, Lecz-
kóczot, Podvazit, Illavkát, 
Alsó, és Felső Klobusicznak 
pedig némelly részeit. 

ILLAVA, MezSVáros Tren
tsén Várm. földes Ura G. 
Königszeg Uraság, neveze
tét a* Vártól vette, melly tói 
fekszik fél mértföldnyire, 
lakosai katolikusok, szép 
serház van benne, és alkal
matos Ispotály, még jelesebb 
Város vala Rákótztnak zen
dülése előtt, föld gye. ter
mékeny, erdeje, legelője 
elégj piatza hasznos. 

ILLAVRA. Tót falu Tren
tsén Várm. földes Ura G. j 
Königszeg Uraság, lakosai 
katolikusok, feksziklllavá-
tól délre fél mértföldnyire, 
és annak filiája, réttye, le-

télője, fája van, de fóldgye 
evés. 

ILLÉSFALVA. Illasexc\c, 
Setgarsdorf, Villa Splna-
runu Tót falu Szepes Várm. 
földes Ura G. Csáky Uraság, 
lakosai katolikusok, fek

szik Lótséhez fél mértföld
nyire , batárja termékeny, 
réttye kevés, de jó, legelője* 
fája mind a' két féle, pia
tzozása Iglón, ésLŐtséo, 

ILLESFALVA. Jalsovc[e* 
Tót falu Zólyom Várm. föl
des Ura G. Illésházy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Garam vize mellett, Besz-
tercze Bányához fél mért
földnyire , határja középsze
rű, fája mind a' két féle, 
van, réttye., legelóje jő. 

ILLESHAZA. Elegyes ma
gyar falu Posony Vármegy. 
földes Ura G. lllésházi Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Csalóköz szigetében* 
Magyari, ésUjbely Jókával 
határos, határja középszerű, 
melly egy időre van osztva; 
de mivel az Érsek Újvári 
Duna mellett fekszik, az ár
v í z t ő l gyakorta károkat 
szenyved, vagyon itten aa 
Uraságnak szép erdeje. 

ILLÉSI . Szabad p u s z t a 
Hont Várm. földes Ura G, 
Balpssa, és G. Zichy Urasá
gok, fekszik Újfalu, ésLe-
zenye között, £ órányira, 
szántó földgyei jók, szőleje, 
réttye elég, és jó nemű/ 

ILMA?. Tót falu Hont Vár
megy, földes Ura G. Kohá-
ry Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Selymetzhez fél 
mértföldnyire9 Szent Antal

it, hoz 
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hoz i órányira, és annak fi
liája, földje terméketlen, so
vány, nagyobb részest, er
dőség a* hátira; többnyire ' 
a' Bányákból való munká
ból , és szekerezésből élnek. 

ILLING. vagy Iliink. Ele
gyes magyar falu Nógrád 
Várai, földes Urai kulömb
féle Urak, lakosai katoliku
sok , fekszik Szécsénhez i £ 
mértföldnyire, határja kö
zépszerű, vagyonnyai is meg 
lehetősek. 

IILMITZ . Német fiüu Mo
són , és Sopron Várm. lako
sai katolikusok, fekszik a' 
Fertő mellett, Sopron Vár
hegye szélén, Nizsiderhez 
zt mértföldnyire, e9 Hely
ség , két Vármegyében fek
szik , i részének, melly So
pron Vármegyében fekszik, 
földes Ura a9 Szombathelyi 
Káptalan, f részének pedig, 
melly Mosony Vármegyében 
esik, földes Ura H. Eszterhá
zy Uraság. Cluvirius átlátá
sa szerént Ulmus hajdan itt 
feküdt vala, Btt Mátyás pe
dig Rusz r Varasát állíttya 
Vlmnak , szántó földgyei 
termékenyek, búzát, és ro
zsot, árpát, zabot termének, 
réstye tsátés, és sovány szé
nát terem, legelőjök száraz 
esztendőben igen tsekély, az 
előtt a9 nádlásból, és halá
szatból tapaszulható hasznok 

volt, mellytŐl most á9 vi
zek le apadása miatt el es
tének. S^ék só itten bőven 
szedetik, mellynek az előtt 
haszna nem tudatott, már 

, most pedig a9 meg tett ta
pasztalások után, abból egy 
különös ( ugyan itten fel ál
ltatott műhelyben) Bécsi 

Iakású mesterek igazgatá
sok alatt, az úgy nevezett 
Zóda> ebből pedig annak 
utánna, különös úgy fejér-
ségéért, mint konnyuségéért 

I magát kedveitető szappan 
[ készíttetik. Határja sík, és 
egyenes, némelly helyeken 
tavakkal egyelítve, szénajo-
kat Bécsben, egyebeiket pe
dig Nizsiderben árúUyák el. 

ILLÓBA . Oláh falu Szat
már Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosaióhitűek, 
fekszik Sebes Patak, és N . 
Sikállóhoz is közel, postája 
is van, határja két nyomás
béli, hegyes, köves, völgyes, 
a9 földgye rozsot, kukori
tzát, zabot keveset terem, 
fája van, szőleje nints, pia-
tzok Nagy Bányán, vagy 
Vátallyán. 

ILLOCZA , TfCt falu Tren
tsén Várm. lakosai katoli
kusok, fekszik hegyek kö-
zöt, határja hegyes, és ko
szét) termékenységi!. 

ILLOSKA. IUasac-. Ele
gyes falu Baranya Vármegy, 

föl-
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földes Ura G. Eszterházy U-
raság, lakosai katolikusok f 

ás ó hitűek, fekszik a9 Ba
ranyai járásban. Lucsnakfi
liája , egyéb jeles javain 
kivül Eszéken boraikat jói 
el adhattyák lakosai. 

ILLONCZA. Hintett. Tót 
falu Bereg Várm. földes Urai 
külömbféle Uraságok, lako
sai 6 hitűek, fekszik a1 fel
vidéki járásban, határja meg
lehetős. 

ILLOVA , Banátbéli fa lu 
Krassó Várm. földes Ura a' 
K. Kamara, lakosai katoli
kusok, és ó hitűek, fekszik 
Karansebeshez fél mértföld
nyire, Polvasnitzához nem 
meszsze, határja jó. 

I L L Ö V í . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Porub-
ka mellett, legelője, fája 
van, piatzozása is. 

ILLTE . Magyar falu Bihar 
Várm. földes Ura Szentivá-
nyi Uraság, lakosai katoli
kusok, és más félék, fekszik 
a' Szalontai járásban, Sályi-
nak filiája, határja jó , va
gyonnyai külömbfélék. 

I L O K . Szabad puszta Győr 
Várm. földes Ura a' Religiói 
Kintstár, fekszik Szent Már-
tony mező Városnak szom
szédságában, igen szép er
dőből áll , és esztendei 

ILÓN. aij> 
vágásokra van osztva , mel-
lyekből Győrbe sok öl fár 
hordanak. 

S ILONÁK ÚJFALU* AZ Ú be
tűben. 

ILÓNOE ÚJFALU . Orosz 
falu Ugocsa Várm. földes U-
raB. Perényi Uraság, lako
sai ó hitűek, fekszik Cson-
govához i órányira erdő kö
zött , határja két nyomásbé
li, földgye agyagos, és so
vány, erdeje, faja, kelleti-
nél is több van , szóleje 
nints, sertést elég sokat tart
hatnának. , 

ILOSVA. Ersava* Magyar 
falu Bereg Várm. földes Ura 
Ilosvay Uraság, lakosai leg 
inkább reformátusok, fek-
szikí)obrokához közel, Bart-
házának filiája, határja két 
nyomásbéli ^ oggyike jó ga
bonát terem, másika pedig 
meg kivánnya a' trágyázást, 
kászállója n a g y , legelője 
elég, fája tűzre, és épület
re van. 

ILOSVA . Oláh falu, melly
nek tsak egy részetskéje van 
Szatmár Vármegy. nagyobb 
része pedig Kraszna Varra. f 

vagyon, földes Urai Gencsy 
Uraságok, lakosai ó hitűek, 
ftkszifc a* Nyíri járásban f 

Somlyónak filiája , határja 
hegyes, völgyes, agyagos, 
fája, szőleje elegendő, pia
tza Somlyón 

R a ILTYO.' 
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ILTTO . Elegyes falu Arad 
Várm. földes Ura Lengyel 
Uraság, lakosai külömbfé
lék, f e k s z i k Soborsinhoz 
nem meszsze, és annak fi
liája. 

IMÁR. Puszta Veszprém 
Várm. földes Urai több Urak, 
leg inkább rétekből, és le
gelőkből áll, Bitva vizének 
áradása réttyeinek néha ár
talmas, legelője sülevényes, 
és tsalítos, de essős időkben 
elég hasznos. 

ÍMESHÁZA. Hinushd[tiiv 
alatt. 

IMLŐD. vagy Imól. Ma
gyar fala Komárom Várm. 
földes Ura az Eszrergomi Ér
sekség, lakosai katolikusok, 
fekszik Perbetétől nem mesz
sze, réttye, legelóje elég, 
nádgya saját szükségére van, 
réttyeinek , és legelőinek 
egy részét az áradások járják. 

IMOLA . Magyar falu Gö
mör Várm. földes Urai ku
lömbféle Urak, lakosai leg 
inkább reformátusok, fek
szik Ragálytól, és Ágtelek-
tol egy egy órányira, föld
gyének fele termékeny, fele 
pedig nehezebb mivelésü, 
piatzozása ; £ mértföldnyire 
Rozsnyón, ezen Helység ha-

* tarjában, ollyan ásvány talál
tatik mellyböl gipsz, és ama 
fogy ver tisztításra alkalmatos 
por (Smirgl) készíttetik. 

IMRE. 

IMRE. Szent Imre. Az St* 
betűben. 

I M R E . Elegyes falu Sáros 
Várm. földes Ura kulömb
féle Urak, lakosai katoliku
sok , határja közép termé
kenységu. 

IMRBG. Elegyes\magyar, 
és tót falu Zemplén Várm. 
földes Urai többek, fekszik 
Szürnyeg, é s Jesztrebnek 
szomszédságában , hegyes, 
völgyes, homokos hatarja 3 
pyomásbéli, erdője van, sző
leje tsekély, piatzok Újhely-
ben. 

I M R E G F A L V A . Stefanor-
czj, vagy Bzjiinka. Elegyes 
tót falu Szepes Várm. földes 
Ura G. Csáky Urasáé, la
kosai katolikusok, batárja 
középsserfl, fája mind a9 kér 
féle, 9s egyéb vagyonnyai 
is meglehetősek. 

* IMSÁD. Falu Máramarof 
Vármegyében. 

INAM. Magyar falu Hont 
Várm. földes Ura az Eszter
gomi Káptalanbéli Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
B. Gyarmattól nyugotrakét 
órányira Felső Nyéknek fi
liája , szőleje jó bort terem, 
fája mind a9 két féle van, 
földgye termékeny, legelóje 
szoross, gabonáját B. Gyar
maton , borát pedig a9 Bá
nya Várasokba fzokták el
adni. 

IKAMCS. 



/ I N K E . an 

l i f A w c s . Elegyes magyar 
fala Abaúj Várm. földes Ura 
G. Keglevits Urasáé, lako
sai katolikusok, fekszik a9 

Szikszói járásban, határja 
középszeré, vagyonnyai is. 

INAKCS. Kis puszta Hont 
Várm. földes Urai több Ura
ságok, szántó földgye kát 
vetőre van fel osztva, jó 
réttye van, ys jő dohány is 
terem benne. 

IN A K I ) . Elegyes falu Bihar 
Várm. földes Ura G, Csáky 
Uraság, lakosai katolikusok, 
es ó hitaek, fekszik a' Sza-
lontai járásban, Gyapjához 
közel, és annak filiája, ha
tár ja. középszer í. 

INARTS. Alsó Inarts, vagy 
Inocs. Szabad puszta Fest 
Várm. földes Urai G. Keg-
levics, és Beleznay Urasá-
ságok, fekszik Új Hártyán-
«ak , és Örkénynek szom
szédságában, posta is van it
ten , határja jó gabonát és 
szénát terem, van erdeje is, 
és G. Keglevrcs Urnák nyári 
lakó helye. 

INARTS. Felső Inarts. Sza-1 
had puszta Pest Várm* föl-! 
des Urai Beleélni, ?s Gel-1 
lért Succcjforok, fékszik Sári, 
Hártyán , és Kakucs között, 
vagyon gabonája meg lehe
tős mértékben; 

INCZÉD . Elegyes horvát 
falu Vas Vár^.:&Mes Ura 

G. Jfetthyánt Uraság, lako
saikatolikusok, fekszik Né
met Újvárhoz |. mértföld
nyire, földgye termékeny, 
réttyei jók, fája tűzre, és 
épületre, szőleje , malma is 
van, piatza Rohonczon , és 
Kószögön. 

INKB . Magyar falu So
mogy Várm. lakosai katoli
kusok, fekszik a' Kanizsai 
járásban , Iharosnak filiája , 
földgyének fele fövenyes, 
réttyei jók, legelője, fája 
van, szőíeji tsekelyesek, ket 
pusztája is van. 

INKEJ. Szabad puszta So
mogy Várm. földes Ura Már t 
ton Uraság. . ••' 

INOCZ, Orosz falu Zem
plén Várm. földes Üiaf-Ibrá-" 
nyi Uraságok, lakosai gö
rög katolikusok, fekszik n. 
nyug. Dubrava Smugoczhoá 

ész. Ublyáboz i órányi
ra, határja' két nyomásbéli 
többnyire zabot; árpát pe
dig, tatárkát,.és krompélyt 
középszerűen terem , föld-
gye hegyes, völgyes, fo-
vány, fejér agyagos, kavi-
tsos, erdője elég, piatza 
Ungváron, Hornon nán , és 
néha Nagy Mihályon.. 

IHÓRA. Magyar falu He
ves, és Kül. Szolnok Várm; 
földes.Ura G. Teleky Ura
ság, lakosai katolikusok, 
és reformátusok , fekszik 

R 3 Nagy 
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Nagy révhez nem meseszer, 
az úgy nevezett ördög árka 
mellett, Czibakházának fi
liája, földgye termékeny, 
legelője elég, főzesse közön
séges , nádgya, sássá 's sző
leje is van, épfiletrc való fát 
a' Tiszán szereznek. 

IN O K A . Szabad puszta Tol
na Várm. földes Ura H. Esz
terházy U r a s á g , fekszik 
Kónyhoz közel, és annak 
filiája. 

IKOTA. Magyar fala Fejér 
Várm. földes Ura G. Zichy 
Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Csút, és Igar 
pusztához nem m e s z s z e , 
Csórnak filiája, határja kö
zépszerű. 

IKOTA . Szabad puszta 
Veszprém Várm. földes Ura 
G. Zichy Uraság , szántó 
földgyei, és réttyei jók, na
gyobb része hegyes, számofc 
malmai Gaja vizén, erdeje 
nintsen, határja középszerű. 

Ivv. Elegyes falu Bars 
Várm. földes Urai több U-
rak, lakosai katolikusok, 
fekszik Verebélyhez k é t 
mértföldnyire, határja jó. 

INTA. Szabad puszta Vas 
Várm. földes Ura G. Batthyá
ni Uraság, fekszik Miskéhez 
és Dömölkhöz nem. mesz
sze, és amannak filiája. Gyö-
nyörS a' vidékje, előtte va
gyon a' szép Sági begy, kö

rülötte rétek; szántóföldek, 
szöllós dombok, az Uraság
nak alkalmatos kastéllyávál 
díszesíttetik. 

IPACSFA. Magyar falu Ba
ranya Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság , lakosai 
reformátusok, fekszik a'Si
klósi járásban, Bodonyhoz 
nem meszsze, mellynek fi
liája , Dráva Szabolcs, és 
Kovácshídához is közel, egy 
szigetségben, tavakkal kör-
nyfil vétetve. Határja három 
nyomásbéli,búzát leginkább, 
több veteményt középsze
rűen terem, erdeje van. 

IRATOS. Nagy Iratos. Sza
bad puszta Arad Várm. föl
des Urai Jí. Forrai, és Ka-
szonyi Urak, fekszik Kur-
tics, Arad, és Varjas között, 
földgye igen jó. 

IRATOS. Dum Iratos. Sza
bad puszta Csanád Várm. 
földes Ura a' Kir. Kamara, 
f e k s z i k Tornyához nem 
meszsze, és annak filiája. 

IRATOS. Kis Iratos. Sza
bad puszta Csanád Várm. 
földes Ura Szalpek Uraság, 
ez is Tornyának filiája. 

IRAZ* Szabad puszta Bihar 
Vármegyében. 

IRSG. Mező Város Tolna 
Várm. földes Ura G. Vitzay 
Uraság, lakosai katolikusok, 
és reformátusok, f e k s z i k 
kies térjégen, a* Simontor

nyai 



nyai járásban, 's az Uraság
nak jeles kastéllyával díszes, 
élet tartó ház is van benne, 
határja j ó , vagyonnyai je
lesek , és külömbfélék. 

IREG. Megyés Ireg. Sza
bad puszta Tolna Várm. föl
des Ura H. Eszterházy Ura-
*ág, Tengödhöz tartozik. 

IRHOLCZ . Olahul JahloVa. 
Oroszul Vulkhovec\. Orosz 
falu Máramaros Várm. föl
des Urai több Uraságok, la
kosai egyesült ó hitnek, fek
szik Taracz vize partyán, n. 
kel. Alsó Neresznitzéhez í , 
n. nyug. Nyagovához is"£ 
mértföldnyire, határja két 
nyomásbéli, mindenben ha
sonló Ganya Helység* határ
jához, piatza Szigeten három 
mértföldnyire. 

IRINY . Magyar, és oláh 
falú Sz&tmár v árm. lakosai 
leg inkább reformátusok, 
és egyesült 6 hitűek, fek-

* szik Károlyhoz 14 mértföld
nyire, Porteleknek és Den-
gelégnek szomszédságában, 
az Ér mentében , földgyei 3 
nyomásbéliek, tiszta búzát, 
kukoritzát, és zabot bőven 
termének, erdeje van, sző
leje nints, piatza Károlyban. 

IRISTYB. Tót falu Tren
tsén Várra. lakosai katoli
kusok, fekszik Hockcsi, és 
Puchovboz közel észak felé, 

földgye sovány, vagyonnyai 
selejtesek. 

IROTA. Elegyes magyar, 
és tót falu Borsod Várm. föl
des Ura Bé Mesko Uraság, 
lakosai katolikusok, és oro
szok fekszik Borsodhoz fél 
mértföldnyire, Felsővadász
nak filiája, fája tűzre, ésé-
puletre van, szőlő hegye is 
van, szántó földgyei közép
szerűek, piatzozása távol esik. 

IRSA. Elegyes magyar, és 
tót falu Pest Várm. földes 
Urai több Uraságok, lakosai 
katolikusok , és evangéliku
sok, számos zsidók is lakják, 
Albertinak tő szomszédságá
ban i Czeglédhez, és Szent 
Mártonyhoz is két mértföld
nyire fekszik, számos bol
tok, kortsmák, és mészár
székek vágynak benne, a* 
határjának egyik része ho
mokos,, vagyon mindenféje 
gabonája, szénája, kevés bo
ra, de fája nints. 

IRSA. Szála Várm. földes 
Urai Inkei, és több Urasá
gok, lakosai katolikusok, 
és más félék , fekszik Salo-
márhoz közel, és annak fi
liája. 

Is A . vagy Is\a. Elegyes 
falu Komárom Várm* földes 
Ura a* Sz^nt Tamási Prépost
ság, melly az Esztergomi fő 
Káptalanbéli Kanonokság-

I gal állandóul egyesülve van, 
R 4 lakó-
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lakosai katolikusok, fekszik 
a' Dunához közel, Komá
rom alatt i mértföldnyire, 
határja középszerűi, egy ré
szét az árvíz néha el önti, 
hasznos piatza nem meszsze 
van. 

ISA. Szabad puszta Vesz
prém Várm. földes Ura Med-
gyesi Somogyi Uraság, 
fekszik Kovátsi mellett, ha
tárja jó termékenységi, 's 
földgye mivel jobban mi-
veltetik, mint Kovátsinak 
határja, ezt felfll haladgya, 
réttyei is jók. ^ 

ISÁK. Magyar falu Pest 
Várm. földes Urai B. Or-
cziak, lakosai katolikusok, 
reformátusok , és zsidók, 
fekszik Kecskeméthez 4 , 
Szabad Szálláshoz a, Filep 
Szálláshoz 1 , Vadkerthez 
pedig 3 mértföldnyire, határ
ja 3 nyomásbéli, melly rész 
szerént homokos, rész sze
rént pedig székes agyagos, 
sok folyó homok halmok 
fogWlyák el határjaikat, 
kétszeres búzát, és rozsot 
zabot terem, szénája kö-
zépszerfien van, szóleje elég, 
erdeje nints , banem szép 
nádas, és halas tava, melly 
Kolontónak neveztetik , 
spanyol, és más juh, sít 
egyéb marha tenyésztetés is 
nagy gazdasága: gabonájit 
az előtt Szent Mártonyba 

hordották a1 Dunán, \ az 
ott meg állapodott kereske
dőknek hajóikra; piatzok 
helyben, és Ketskeméten is. 

* ISÁKFA. vagy Izsákfalva. 
Magyar falu Vas Várm. föl
des Urai Somogyi, és más 
Uraságok, lakosaik katoli
kusok , fekszik Sárvárhoz 1 
mértföldnyire, Ságnak filiá
ja, hajdan jeles kastéllyá 
vala, a' törölt háborúban la
kosai a' szigetekben, és er
dőségekben tartózkodtak, 
míg i664ben a' Szent Got-
hárdi győzedelem által sa-
nyarúsagaiktól fel nem sza
badítanak. Földgye néhol 
nem igen termékeny, ha
tárja szoross, fája van, le
gelóje is. 

ISAKÖZ . Tót falu Szála 
Várm. földes Ura G. Csáky 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Alsó Lendvához i|-
mértföldnyire, Bellatniczhoz 
közel, és annak filiája, ha
tárja a' természetnek sok ja
vaival meg ajándékoztatott. 

ISAP. vagy Iszap. Magyar 
falu Komárom Várm. földes 
Ura G. Zichy, és más Urak, 
lakosai leg inkább reformá
tusok, fekszik Nagy Me-
gyerhez nem meszsze, ha
tárja jő, vagyonnyai külömb
félék , réttyeit a* víz járja. 

Is A SZEG. Tót f a l u Pest 
1 Várm. földes Ura H. Gtasal-

ko-



kovich Urasig, lakosai ka
tolikusok, fekszik Gödöllő-
höz -|, Dányhoz, Kerepes
hez |., Pesthez pedig i|. 
stdtióra, hatájrja két nyo
másbéli, hegyes, erdős, ho
mokos , és agyagos, ó , és 
új szőlei vágynak, dohány 
házi kertyeiben meglehető
sen terem, tiszta búzát, roz-
sor, és zabot is, malmai a> 
Rákos vizén, és jó vendég 
fogadója a9 helységben. 

Isév. Rátz falu Baranya 
Várm. a* Bellyei Uradalom
hoz (fertőzik, lakosai leg in
kább katolikusok, nevezete-
siti Eugeniusnak i6V7dik-
ben hiv hajókázások, 's életet 
hordó szolgálattyok, melly
nek emlékezetére az emiitett 
H. mezején S% Péternek em
lékezetére Szentegyházat é-
píttetett, 's Kastélyt is akart 
vók építtetni. Fekszik az ó 
Duna partyán , Marok, és 
Dályokhoz is \ órányira, 
szántó földgye 3 nyomásbé
li , szép tiszta búzát, és e-
gyebet is terem, erdője, le
gelője, a* két Duna között 
elég van, a' hol marha, és 
sertés szállásokat tartanak, 
halászattyok is nevezetes, 
szóleje van. 

ISÉP. vagy Is\ép% Zsipos. 
Tótfalu Sáros Várm. földes 
Úra Roly Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Szed-

Isip. 

liczéhez közel, és annak fi
liája, határja középszerű. 

ISIPFALVA . Tót falu Líptő 
Várm. földes Urai több Urak, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Tarnőczhoz nem meszsze, 
és annak filiája, batárja kö
zép termékenységu, fája tűz
re van. 

ISKÁR. Bánátbéli falu Te
mes Várm. földes U/a a' K. 
Kamara, lakosai külömbfé
lék, fekszik Keveréshez egy 
mértföldnyire, határja is hoz
zá hasonlító. 

ISKB. Elegyes magyar fa
lu Ungvár Varm. földes Ura 
Bánóczi Uraság, lakosai ka
tolikusok, és Reformátusok, 
fekszik Ung vize mellett, 
Pálótzhoz 1 mértföldnyire , 
Csicserhez sem meszsze, ha
tárja j ó , vagyonnyai kü
lömbfélék* 

Is M E N T . Magyar falu Tol
na Várm. határja a* termé
szetnek sok javaival bővel
kedik. 

ISNVÉTHB. Isnatova. Ele
gyes magyar, és orosz falu 
Bereg Várm. földes Ura G. 
Schönborn Uraság, lakosaj 
reformátusok, és, görög ka
tolikusok, fekszik Guthoz^ 
mértföldnyire, réttyei sová
nyak , de szántó föld gyei 
termékenyek, és két fordu
lóra van osztva, Munkácson 

Isó-
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két mértföldnyire minden 
. vagyonnyaíkat el adhattyák. 

ISÓPALIAGA. Elegyes Ma
gyar fala Bihar Várm. földes 
Ura Boti Uraság, lakosai 
külömbfélék, fekszik a f Vá
radi járásban , Mező Teleg-
nek filiája, hatarja közép
szert, vagyonnyai is-

ISPÁKK. Elegyes magyar 
fala Vas Várm. földes Ura 
G. Batthyáni Uraság, lako
sai katolikusok , f e k s z i k 
Mogyorósdhoz nem meszsze, 
Nagy Rákosnak filiája, er
deje , legelője elég van, ke* j 
reskedésre is jő módgya. 

ISPÁNY M E Z Ő . Spanyo 
polc. Elegyes tót fala Gö
mör Várm. földes Ura G. 
Kohári, és több Urak, la
kosat katolikusok, fekszik 
Jolsvához i mértföldnyire, 
lakosai sok szegeket, és kü- . 
lömbfele fa edényeket ké
szítenek , határja begyes, 
réttyei jók. 

ISPÁNT aÉT.-Tsárda Bor
sod Vármegyében. 

ISPISTYE. Bánátféli falu, 
fekszik Vérsetzhéz \ mért
földnyire. 

ISTANZ, vagy Istancia. 
Zemplén Várm. földes Ura 
G. Aspermont Uraság, fek
szik Keletsénnek szomszéd
ságában. 

ISTEBNIK. Tót falu Tren-
jfcén Várm. fekszik Orechov-

nak szomszédságában, -bak 
tárja is hozzá hasonlító. 

ISTEN M E Z E J E . Magyar 
falu Heves, ésKül. Szolnok 
Várm# földes Urai Radits, 
Cserayus, és Szabó Urak , 
lakosai katolikusok, fekszik 
Erdő Rövesdtől ész. i őrá. 
fiyira, a9 Gömör, és Nó
grád Vármegyékből Heves 
Vármegyébe né járó helynél, 
főldgyei 's réttyei soványak, 
az erdejében hamu zsírt főz
nek. 

ISTRITZ. Nagy, Kis, is, 
Bongyos Istrit^ Ostrahit^ 
Három tót falok Trentsén 
Várm* földes Urai kulömb
féle Urak, lakosaik katoli
kusok , fekszenek Zaj U-
grótztól, 's egymástól sem 
meszsze , határjaik közép 
termékenységiek. 

ISTVÁN. £[cnt István. Az 
Sz. Betűben. 

ISTVÁND. Magyar falu Szá
la Várm. földes Ura G. Fe
stetics Urasáé, lakosai ka
tolikusok, fekszik Sümeg
hez i£ mértföldnyire, Ollár-

I nak filiája , határja közép
szerű, bora meglehetős. 

ISTVAND. Ltstntit Ist* 
vdnd. Magyar falu S z á l a 
Várm. földes Ura G. Eszter
házy Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Egerszeg, 
és Szála bér között, Lesentze 
Tomájnak filiája , határja 

j ó . 
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jó , szőleje is, borait jól él-
adbattyák. 

ISTVÁKDI. Magyar falu, 
Somogy Várm. földes Ura 
H. Eszterházy Uraság, lako
sai leg inkább reformátusok, 
fekszik Szigethez két mért
földnyire, az Ország úttyá-
ban, Szuloknak filiája, po
stája is van, határja homo
kos, fája nints, legelóje jó, 
eladásra módgya, és szőlő 
hegye is van. 

ISTVÁNDK Magyar fa lu 
Szatmár Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai re
formátusok , fekszik Túr vi
ze mellet, Gyarmathoz | 
mértföldnyire, Csekének , 
KömörSnek, F ü l e s d n e k 
szomszédságában , határja 
két nyomásbéli, Túr vize ve
szi körfii, melly ha me^ füt
ty a határját, földgyeit so
ványa teszi, búzát, kukori-
tzát, zabot középszerűen te
rem » szénája meglehetős, 
Túr vizén jó malmok vágy
nak , a9 hová a* Nyírből is 
járnak Srölni, fája elég van, 
piatza Újlakon i £ mértföld
nyire. 

ISTVÁNFALVA. Stefanóv-
ce. Tót falu Posony Várm. 
földes Ura G. Pálfy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Nagy Szombathoz két mért
földnyire, Pudmeritzhez nem 
meszsze, határja középszerű 

3 nyomásra van osztva, te
rem rozszsa, árpája, zabja t 

van réttye, szőleje is, erdeje 
nints , vagyonnyait Posony-
ban, és Bazinban adják el. 

ISTVÁNFALVA. Stefans-
dorf. E l e g y e s falu Vas 
Várm. földes Urai a9 Csisz-
tertziták, lakosai katoliku
sok , fekszik Szent Gothárd-
hoz | mértföldnyire, föld
gye , réttye sovány, legelő
je j ó , fája nem sok. 

MSTVÁVFALVÁ. Sttfanov-
ct* Tőt falu Szepes Várm. 
földes Ura G. Csáky Uraság, 
lakosai katolikusok. 

ISTVÁNHÁZA. Szabad pusz* 
ta Heves Vármegyében. 

ISTVÁNKOVSZKY. Malom 
Nyitra Vármegyében. 

IST v ÁNMEGVB. Magyar 
falu Bács Várm. földes Ura 
H. Grazsalkovich Uraság ̂  
lakosai katolikusok, fekszik 
Bájához 900, Szent István
hoz 400 bétsi ölnyire, ha
tárja agyagos, és lapályos 
helyen fekszik, 's nagyon 
kevés, lakosai szőlő kapá
lással, és kézi munkával ke
resik élelmeiket. 

ISTVÁN VÁGÁS. Tót falu 
Sáros Várm. földes Ura Szir
mai Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Berthóldhoz 
fél mértföldnyire, mellyhez 
földgye hasonló, Szinyer Li-
pócznak filiája. % 
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ISZKA. Orosz helység Má-
ramaros Várm. három sza 
kaszra van osztva, úgy/mint: 
Iszka, Pilipecz, ás Roszto* 
ka , lakosaié hittek, földes 
Ural többek, fekszik Hideg 
Paták, Ritula, és Lyacho-
vecznek is szomszédságok
ban, minden szakasznak ha
tárja két nyomásbéli, zabot, 
és krompélyt bővebben, szé
nát középszerűen, főzeléket 
keveset terem, fűzfája va
gyon, bor, búza, gabona 
nélkül szűkölködik, piatzok 
Huszton, ésDolhán. 

ISZKÁSZ. Felső, Alsó, és 
Közép Iszkász^ Három ma
gyar faluk Veszprém Várm. 
földes Urai Mártonfalvai, és 
több % Nemes Urak, Felső 
Iszkász af S. Vásárhelyi Ura
dalomhoz tartozik, lakosai 
katolikusok, fekszenek Cső-
szi, és Nagy Szőlőshöz mint 
egy fél órányira, Felső Isz-
kásznak filíáji, 's igen jó 
lelkű Dravetz János neveze
tű Plebánusok van, föld-
gyeik jók, búzát, rozsot, }s 
mindenféle tavaszit terem
nek, legelójök elég, rét-
tyeik is jók, térséges szép 
makkos, és nyíres erdejek 
is van, Somlyó hegyén hasz
nos szőleik. 

JSZTANCS. Tót falu Zem* 
plén Várm. földes Ura G. 
Aspermont Uraság, lakosai 

Í S Z T . 

oroszok, fekszik az Újhe
lyi járásban , Magyar Izsép, 
és Upornak szomszédságá
ban, hegyes, völgyes, ha
tárja 3 nyomásbéh, erdője 
tsekély, szőleje nints, rét 
nélkül szűkölködik, piatza 
Újhelyen, és Kassán. 

ISZTBBNYE. Tőt falu Ar-
va Várm. földes Ura Ra-
kovszky, és több Uraságok, 
lakosaik katolikusok, és Lu
theránusok, fekszik Velits-
nához nem meszsze, ésRe-
visnyéhez hasonlító, határia 
jó , és szép erdeji vágynak. 

ISZTEBNIK. Tótfalu Tren
dén Várm. földes Ura *' 
Nyitrai Püskökség, lakosai % 

katolikusok, fekszik Tren-
tsénhez nem meszsze, Ore-
chonak filiája, földgye ter
mékeny, legelóje, fája van, 
piatzozása közel. 

ISZTEMER. Magyar f a l u 
Fejér Várra, földes Ura G. 
Zichy Uraság, lakosai ka* 
tolikusok, fekszik Mórhoz 
i|. mértföldnyire, Iszka Sz. 
Györgynek filiája, határja 
középszerű. 

ITTBBB. Magyar, tsRdt\ 
Ittebe. Két falu Torontal 
Várm. földes Ura Kis Ura
ság, lakosai M. Ittebének 
reformátusok, Rátz Ittebé
nek ó hitűek, fekszenek egy
mástól £ , Párdány Módos
hoz I órányira, határjaik 
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gazdagok, és kövérek, szo
lé jek nints,- piatzok N. Becs
kereken, Temesváron, Csa-
kován, és Fántsován. 

IVACSRAFALU. TÓt falu 
Bereg Várm. földes Ura G. 
Schönborn Uraság, lakosai 
ó hitűek. 

IVACHNOFALVA. IvacfuiQ-
va, Ivanoya név alatt. 

IvAcsxó. Nyikoptj. Oláh 
falu Szatmár Várm. földes 
Urai több Uraságok, lako
sai 6 hitűek, fekszik Szat*-
márhoz i£ mértföldnyire, 
Alsó Homoródnak filiája, 
Réztelekkel, és Hirip Hely
ségekkel határos, Földeye 
3 nyomásbéli kétszeres pó
zát, tengerit, és zabot te
rem középszerűen, erdeje, 
kaszállója van, szőleje nints, 
piatza Szatmáron van. 

Ív AD. Magyar falu Heves 
és Külső Szolnok Vármegy. 
földes Ura B. Orczy Uraság, 
és azlvady Família , lakosai 
katolikusok, Péter Vásárá
nak filiája, melyhez fél órá
nyira fekszik , sovány a-
^yaggal egyelített homokos 
fóldgye van. 

IVAN. fagy hány. Ele
gyes falu Sopron Várm* föl
des Ura G. Szécsényi Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Czenktql téli napke
letre 4 órányira, határja kö
zépszerű termékenységu, ne

vezetes a9 jó Kolompokról, 
mellyeket még Erdélybe is 
el hordanák. 

IVÁN. Heves* Iván. Sza
bad puszta a9 Jászságban , 
nap keletre a' Jász Apáti ha
tárhoz kaptsolva. 

IVAWT. Szabadpuszta He
ves Várm. földes Urai több 
Uraságok, fekszik dél. Mind-, 
szentnek szomszédságában * 
nagy erdőségből áll, a9 Má
tra tövében. 

IVÁN. S\ent Iván. Lásd 
mind az Sz. betűben. 

IVÁN. Elegyes német, ét 
rátz falu Baranya Várm. föl
des Ura H. Batthyáni Ura
ság, lakosai katolikusok, és 
ó hituelf, fekszik Budmér-
beit, Rátz Petréhez, és Né
met Palkonyához is közel, 
egy folyó víz mellet, három 
nyomásbéli földgye búzát 
leg inkább terem, erdője 
elég van, 

IVÁNCSINA, Tót fidu Tu* 
rótz Várm. földes Urai töb
bek , lakosai katolikusok 4 

f e k s z i k Mosóczhoz nem 
meszsze, földgye termékeny, 
réttye hasznos , legelője al* 
kalmatos, fája tűzre, és épü
letre van, piatzaMosőtzoitt 

IVÁNCZ. Elegyes tót falu 
Szála Várm. földes Ura G. 
Csáky Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Dobro-
nakhoz Ül mértföldnyire, 

Bago* 



Dagonyának filiája, kulömb
féle javai vágynak, de föld-
gyei néhol kövecsesek. 

IVÁNCZ . Elegyes falu Vas 
Várm. földesura G.&igray 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Rabtza vize mellett, 
Csákányhoz fél mértföldnyi
re , legelője, és fája van; 
de szántó földgyei néhol so
ványak. 

IVÁNCZHÁZA. S z a b a d 
puszta Veszprém Várm. föl
des Uraitöbb Urak, Tevéi
től tsak egy szekér út vá-
lasztya e l , határja leg in
kább rozsot terem, de ha 
szorgalmatosan trágyáztat-
nak búzát is teremne/t, mal
ma is van, mellyet az Árdai 
•íz forgat. 

IVÁND. had név alatt. 
IVÁND A . Rátz falu Toron-

tal Várm. földes Ura Mosz-
kaUraság, lakosai óhitűek, 
fekszik Csakovához i mért
földnyire , határja j ó , búzát 
középszerűén, egyebet bő
ven terem, szőleje is van, 
piatza Temesváron, Csako-
ván, néha Becskereken is. 

IVÁNKA. Magyar falu Bor
sod Várm. földes Ura Rad-
vánszky Uraság, lakosai ka
tolikusok , és evangéliku
sok, fekszik a'Sz. Péteri já
rásban , Bánhorvátnak filiá
ja, fóldgye termékeny, le
gelője elég, fája tűzre, és 

épületre, széleje j ó , malma 
alkalmatos. 

j IVÁNKA . Magyar falu He
ves és Külső Szolnok Várm. 
földes Ura B. Orczy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Poroszlóhoz, 's Egerhez sem 
meszsze, földgye termékeny 
trágyázás nélkül is, nád-
gya, sássá elég van, folyó 
vize határjában. 

IVÁNKA . Elegyes tót falu 
Nyitra Várm. földes Ura B. 
Hunyadi Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Nyitrá-
hoz fél mértföldnyire, javai 
majd hasonlók felső Szőllös-
höz. 

IVÁNKA, hányi név alatt. 
IVÁNKA . Szabad puszta 

Komárom Várm. földes Ura 
G. Batthyáni Uraság. 

IvÁNKAFALVA* hánts ina. 
Tót falu Túrótz Várm. föl
des Urai több Urak* lakosát 
katolikusok, és evangéliku
sok, fekszik Túrótz vize 
mellett , Szent Mihálynak 
filiája, két szép Templom 
van benne. 

IVANÓCZ. Ivanovcif. Tót 
falu Trentsén Várm. földes 
Urai több Urak, lakosai ka
tolikusok, fekszik Kocha-
nőczhóz, mellynek filiája, 
nem meszsze, batárja Felső 
Kohanóczhoz hasonlító. 

IVANÓCZ. Elegyes f a l u 
Vas Várm. földes Urai In-

key 



fcey, és több Urak, lakosai 
katolikusok, fekszik Kan-
tsócshoz közel, és annak fi
liája, javai külömbfélék. 

IVÁNOVA. Tót falu Liptó 
Várm. földes Ura RhádyU-
raság, lakosai katolikusok, 
fekszik Vág vizéhez közel, 
Rozenberghez i mértföld
nyire, Szent Mihálynak fi
liája , határja meg lehetős, 
vagyonnyai külömbfélék 

IVANOVECZ. Horvát falu 
Szála Várm. földes Ura G. 
Álthán Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Sz. Már
tonhoz nem meszsze, és an
nak, filiája, határja közép 
termékenységu. 

IvÁNv. Rátz falu Baranya 
Várm. a'Dárdai Uradalom
hoz tartozik, lakosai 6 hi
tnek, fekszik Baranyavárá
tól £ , és Saroktól * órányi
ra , határja három nyomás
béli szép búzát, zabot, és 
kukoritzát terem, erdője 
nints, legelóje kevés. 

iy 'ÁNT. Nagy hány. Ma
gyar falu Heves és Külső 
Szolnok Várm. földes U p az 
Egri Püspökség, lakosai ka
tolikusok, földgyei trágyá
zás nélkül is két szántás u-
tán termékenyek, legelője 
elég, réttyei jók. 

IVÁVTI. Orosz falu Bereg 
Várm. földes Ura G. Schön
born Uraság, lakosai leg in

kább ó hitűek, fekszik a' 
Kaszonyi kerületben, Rüsz-
kótzhoz ^ mértföldnyire, 
Munkátson jó módgyok van 
vagyonnyaiknak eladására, 
melly i mértföld hozzá, és 
szölö hegyek is jó van, de 
szántó toldgyei tsekélyek, 
és fa nélkül is szűkölködnek. 

IVÁNVI. Magyar falu Gö
mör Várm. földes Ura G. Ko» 
háry Uraság, lakosai kato
likusok , fekszik Rima Szécs-
hez fél mértföldnyire, Csá
kó mellet, földgye mindent 
terem, piatzozása közel, a 
's 4 mértföldnyire is, lege
lóje elég van. 

IVÁKTI. Magyar fidu Ba
ranya Várm. földes Ura Pe-
trovszky Uraság, lakosai re
formátusok, fekszik nap. kel. 
Sós Vertékéhez, ész. Sellyé
hez , nap. nyug. Keresztár
hoz, délr. Réfaluhoz közel, 
határja 3 nyomásbéli búzát 
leginkább, egyebet pedig 
középszerűen terem, erdője 
van, réttye meglehetős. 

IVÁNYI. Ivánka. Elegyet 
lakosú portális helység Po
sony Várm. földes Ura H. 
Grasalkovich Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik nap 
kel. C$eklésznek, ész. Pra-
tsának szomszédságokban, 
Posónybóz i£ mértföldnyire, 
I híresít! a' földes Uraságnak7 

igen gyönyört (castélTya 9 

melly 
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melly kedves, és Hertzegi 
mulató helyet szolgáltat, 
ékesttik körülötte lévő é-
pfiletek, és a'ritka szépsépű 
Hertzegi kert, mellyben ku
lömbféle mulatsági épfile-
tetskék is vannak, neveze
tes bé kerített szigettye is van 
itt az Uraságnak, melly va
dakkal gazdag, és mnlatsá
gi kelyekkel ékesíttetett, 
a9 két Dunának folyása kö
zött határja 3 nyomásbéli, 
közép termékenységi, ke
vés réttyei jók, piatzok Po-
sonyban van, holott vagyon-
nyaikat jó áron el adhattyák. 

IVANOVOSZELLO. Szabad 
paszta Bács Várm. földes Ura 
Zombor Városa, f e k s z i k 
ugyan Zomborhoz közel, 
és annak filiája. 

IVÁNTSA. Szabad puszta 
fejér Várm. földes Urai több 
Uraságok, fekszik Adony-
hoz közel, és annak filiája. 

IZA. Orosz falu Márama-
ros Várm. földes Ura a' Kir, 
Fiscus, lakosai ó hit&ek, 
fekszik nap kel. Huszthoz 1, 
toap nyug. Keselymezőhöz j . 
mértföldnyire # Nagy Ág vi
ze hasíttya HerincsétŐl, ha
tárja két nyomásbéli, terem 
kukoritzát, zabot, tatárkát, 
szénája elég, szóleje nints, 
piatzok Huszton. , 

IZBU; 

IZBUGTA. Tót fidu Zem
plén Várm. földes Urai Vitz-
mándi, és Szirmay Uraság , 
lakosai katolikusok, és 6 
hitűek, fekszik nap kel. Tár
nához i , Natafalvához is £ 
órányira, határja két nyo
másbéli, gabonát, zabot, jó 
búzát terem, árpát tsekél-
lyebben, erdője nints, me
zeje térséges, réttye kevés, 
malma van, piatza Nagy 
Mihályon. 

IZBUGTA BBLA. Valtnto* 
czal. Orosz falu Z e m p l é n 
Várm. földes Urai több Urak, 
lakosai orosz vallásúak, Vo-
licsához, és Horbokhoz | ó-
rányira, határja két nyo
másbéli, zabot terem, kö
zépszerűen pedig gabonát, 
tatárkát, és kölest, árpát's 
tavaszi búzát is, bikkfa er
deje van elég, piatza Ho
monnán három órányira. 

IZBUGTA BRBZTO. A* B . 

betűben. 
IZBUGTA HOSSZÚMEZŐ. I . 

HRABÓCZ. A* H. betűben. 
IZBUGTA ZBOJNA. A ' Z. 

betűben. 
IZGAR. Oláh falu Krassó 

Várm. földes Ura a9 Kir. Ka
mara, lakosai ó hitűek, fek
szik Vermes, és Jerszegnek 
szomszédságokban , határja 
négy nyoraásbéli, egy része 

térséges, 
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térséges, más része hegyes, 
többnyire kukoritzát terem, 
erdeje van, szőleje nints. 

I Z M É N T . Kis Izjnény* Sza
bad Puszta Tolna Várm* ha
tárja közép termékenységül 
vagyonnyai is, 

IZMÉNY. lsmény név alatt, 
I Z S A , IZSAP.ZÍJ , Isdpnév 

alatt* 
I Z S Á K . Isdk név alatt. 
Izsép. Magyar I\sip. Ele

gyes magyar Helység Zem
plén Várm. földes Ura G. As-

Íiermont, és több Uraságok, 
akcftai elegyesek, fekszik 

Isztáncsnak, é s 4 Cselének 
szomszédságában , hegyes, 
völgyes határja, 3 nyomás-
béli, gabonát, és árpát te
rem , erdeje kevés, szőleje 
nints, rét nélkül szfikölkö-
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dik, piatzok Újhelyhen ; és 
Kassán van. 

Izsáp. Tót Itsio. Tót falu 
Zemplén Várm. földes Ura 
a'Religyiói Kintstár, lako
sai elegyesek, fekszik a' To-
plya mentében, Varannónak 
szomszédságába^, batárja 3 
nyomásbéli, erdője van, az 
őszi vetés földgyében nehe^ 
zen, a r tavaszi könnyebben 
terem földgyein. 

IZSEPFALVA. Liptó Várm. 
Isipfalva név alatt. 

IZVOR. Tőt falu B e r e g 
Várm. földes Ura G. Schön-
born Uraság, lakosai katoli
kusok, és 6 hitűek, fekszik 
a1 D u s z i n a i kerületben, 
Ploszkónak filiája, batárja 
sovány, 's leg inkább zabot, 
és kevés kukoritzát terem. 

J A B A . Szabad puszta So
mogy Várm. földes Ura a* 
Kir; Kamara, fekszik En-
drődnek szomszédságában, 
és annak filiája. 

TABALCSA. Rátz falu Kras
só Várm. földes Ura a'Kir. 
Kamara, lakosai katoliku
sok , fekszik Krasova, Ner-
med, Domány, és Francz-
dorfhoz közel; határja öt 
nyomásbéli,egéssz? n hegyes, 

és köves, tsak kevés kuko» 
ritzát terem , erdője van, 
szőleje nints. 

JABLANÍTZA. Bánátbéli fa
lu , földes Urs a1 K. Kamara. 

JABLONCZAV Mező, Város 
Nyitra Várm. földes U r a i 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, Fekszik Szénásfa
luhoz 1 mértföldnyire, 9saz 
Uraságnak jeles Kastéllyá
vál, es szép Templomával 

S disze-
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díszesíttetik. Nevezetesíti az 
I704c]ik esztendóbéli ütkö
zet, mellyben Rákóczi gy&-
zedelmeskedék, határja jó 
termékenységu, vagyonnyai 
jelesek. 

JABLONCZA. Magyar falu 
Torna Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, és több 
Urak, lakosai katolikusok, 
fékszik Tornához i | mért
földnyire, 's hajdan Túró
iéi szerént a9 Csehek meg 
erősítették; réttye j ó , lege
lője elég, makkja, gyümöl
csös fáji hasznosak. 

' JABLONKA Lengyel, és 
tót falu Árva Várm. földes 
Ura a' Kir. Kamara, lako
sai katolikusok, f e k s z i k 
Trsztenához i £ mértföldnyí
re , határja sovány, vagyon
nyai selejtesek. 

JABLONKA. Alsó Jablon
ka. Orosz f a l u Zemplén 
Várm. földes Ura Szirmay 
Urasáé, lakosai ó hitűek, 
fekszik Papinához |., és Fel-
só Jablonkához\ órányira, 
hegyes, agyagos határja két 
nyomásbéli, lee inkább za
bot, egyebet középszerűen 
terem , bikkfa erdője van , 
piatza Homonnán. 

JABLONKA. Felső Jablon
ka. Orosz f a l u Zemplén 
Várm. határja Alsó Jablon
kához hasonlít; ys bikkfa er
dővel bővelkedik. 

•' i 

JABLONOVE. Tót f a l a 
Trentsén Várm. földes Ura 
Marsovsky Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Marso-
va mellett, Predmirnek fi
liája , földgye középszerű, 
almája sok terem. 

JABLONYA. Tót Jablonya. 
Tót falu Zemplén Várm. föl
des Urai Szirmay, és Kazin-
czi'Uraságok, (akosai kato
likusok , fekszik Tőt Kriva, 
és Koskóczhoz is órányira, 
határja 3 nyomásbéli, egyéb 
vetések felett a9 gabonát, és 
őszi búzát bővebben termo, 
piatzok Homonnán van. 

JABOKA. Rátz Klastrom 
Temes Várhegyében. 

*JABOVICZA. Bereg Vár
megyében. 

JABRIKOVA. vagy Kralli.. 
Olvasztó műhely Zólyom 
Vármegyében. 

JABRINKOVA. Tőt falu Zó
lyom Várm. lakosai katoli
kusok, fekszik Brezno Bá
nyához 1 mértföldnyire, ha
tárja meglehetős. 

JABUKA. Két falu Temet 
Várm. földes Urai a* K. Ka
mara , fekszik egyik Pán-
tsovához 1 mértföldnyire,. 
a' másik pedig Verseczhez 
fél mértföldnyire , határjaik 
jók. 

JACZ. Kis* Nagy, e's Ne
met Jác\. Három tót faluk 
Nyitra Várm. földes Uraik 

Bos-
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Bossányi, Gróf Traun, és 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszenek Nagy 
Tapolcsánhoz mint egy fél 
mértföldnyire, földgyei, és 
réttyei jók, legelőjök tágas. 

JAD. Magyar falu Somogy 
Várm. földes Urai H. Eszter
házy Uraság, lakosai katoli
kusok, és reformátusok, fek
szik Somogy várhoz fél mért
földnyire, Osztopánynak fi
liája, határja j ó , vagyon
nyai külömbfélék* 

JAD. Bánátbéli falu. 
JÁGER. Tsárda Baranya 

Vármegyében. 
JAGONAK. Elegyes f a l u 

Baranya Várm. földes Ura 
H « Eszterházy Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 

, Vásáros Dombóhoz n e m 
meszsze, mellynek ' filiája, 
határja a9 természetnek szép 
javaival meg áldattatott. 

JAHODNIK. vagy Kis Bisi^ 
tricit. Tót falu Túrót? Vár
megy, földes Ura G. Révay 
Uraság, lakosai evangéliku
sok, fekszik Szent Márton
nak szomszédságában, és Ria-
deknek is , földgye j ó , fája 
mind a* két féle van, réttye 
kétszer kaszáltarik, legelóje 
eíég, savanyó forrása hasz
nos , és egésséges; órlő, és 

. deszkát fűrészelő malma is 
van. 

J A K . S{. Georgen. Népes 

horvát falu Vas Várm. föl
des Urai több Urak, lako
sai katolikusok, f e k s z i k 
Körmendhez i|-mértföldnyi
re, földgye középszerű, le
gelője, faja van, tserép edé
nyeket is szoktak készíteni. 

JAKAB. Sz^nt Jakab., Az 
Sz. betűben. 

JAKABFA. Két e l e g y e s 
magyar falu Szála Várm. föl
des Urai a' Szalavári Apá-
turság, és több Urak, lako
saik katolikusok, fekszenek 
Füred körül, egyik Orosz
lánnak, másik Szent György 
Völgyének filiája, határjaik 
jók, vagyonnyaikat is jól el-
adháttyák. 

JAKABFALU. Német falu 
Baranya Várm. af Bolyi Ura
dalomhoz tartozandó, lako
sai katolikusok, fekszik Vil
lányhoz 1 órányira, földgye 
három nyomásbéli, búzát, 
rozsot, zabot, és kukoritzát 
terem, erdője, legelője is van. 

JAKABFALVA. Jabukovdni. 
Tót falu Liptó Várm. földes 
Urai Potornyai, és Pongrácz 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszik Okolitsnáhozi mért
földnyire,- Sz. András, és 
Sz. Iványhoz is közel, lege
lője elég, földgye középsze
rű , hegyes, és néhol nehe
zen mi vehetik. 

JAKABFALVA, Jakohsdorf* 
Jakubov. Tót falu Posony 

S % Várm. 
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Várm. földes Üra G ; Pálfy 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Malatzkához jó fél 
mértföldnyire , határja la
pály, és homokos, két ke
rülőre van fel osztva, terem 

\ rozsot, árpát, kendert, van 
réttye elég, szőleje nints, 
javaikat Nagy Léván ad
ják el. 

JAKABFALVA* Magyar la-
kabfaha. Jakubovjani. Tót 
falu, Sáros Várm. földes Ura 
Szeben Városa, lakosai ka
tolikusok, fekszik Szeben-
hez nem meszsze, és annak! 
filiája, határja középszerű, 
réttye, legelője, fája mind 
a' két féle van. 

JAKABHÁZA. Jakobshof. 
. Elegyes falu Vas Várm. föl

des Ura Saller Uraság, la-
k?sai katolikusok, fekszik 
Szent Gothárdhoz fél mért
földnyire, Felső Rönöknek 
filiája,!földgye termékeny, 
réttye elég, és jó, legelője, 
fája is van. 

JAKABHÁZA. Szabad pusz
ta a9 Kis Kunságban. 

JAKABSZÁLLÁS. S z a b a d 
puszta Fejér Várm. földes 
Ura G. Eszterkázy Uraság, 
fekszik Sárosdnak szomszéd
ságában, és annak filiája, 
határja is hozzá hasonlító. 

JAKABVÁGÁS. Német Td^ 
kabvdgds. Jakubovani. Tót 
falu Sáros Várm. földes Ura 

J A K A B . 

Péchy, és más Urak, lakosai 
katolikusok, fekszik Ber-
thóldhoz közel, Sz. Kereszt
nek filiája, erdeje szűken, 
réttye, legelője szintúgy ; 
fóldgye nehezen miveltetik, 
de gabonát bőven terem. 

JAKABVÖLGYE. Tót falu 
Sáros Várm. földes Ura Ta-
hy Uraság, lakosai katoli
kusok, és más félék, fekszik 
Roskoványhoz nem meszsze, 
's annak filiája. 

JAKFA. Népes falu Vas 
Várm. földes Urai több Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
fekszik Szombathelyhez 3 
mértföldnyire, földgye kö
zépszerű , vagyonnyai kü
lömbfélék, határja szoross. 

JAKFALVA. Magyar falu 
Borsod Várm. földes Ura Ra
gályi Uraság, lakosai kato
likusok , és reformátusok, 
fekszik SzendrŐhöz a£ mért
földnyire , Szuhogynak fi
liája, földgye középszerű, 
fája tűzre, és épületre van, 
legelóje elég. 

JAKO . Magyar falu So
mogy Várm. földes Ura Tál
lián Uraság, és több Urak, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Csökölyhöz nem meszsze, és 
annak filiája, fája , és lege
lője van, földgye tágas, de 

: homokos. 
JÁKŐ . Magyar falu Sza

bolcs Várm. földes Ura G, 
Bar-



JÁKO. 

Barkóezy Uraság, és mások, 
lakosai leg inkább reformá
tusok, fekszik Baktához kö
zel , és annak filiája, határ
ja jó, réttyei is, legelője 

> száraz malma helyben. 
JAKO. Német falta Vesz

prém Várm. földes Ur* Me
gye si Somogyi, és Szent-

fíyörgyi Horváth Uraságok , 
akosai katolikusok, fekszik 

az Ország útban Döbrönté-
^ e z e g y » Tapoltzafóhöz más 
fé l , Pápához harmadfél órá-
fcyira , határja lég inkább 
rozspt, zabot, és krompélyt 
terem , búzát kukoritzát 
középszerűen , szőlejek is 
van, fájok ,N réttyek, lege-
lőjök szuk , malmok négy, 
Bitón vizén, melly áradásá
val kártékonykodik a' lako
soknak, két vendégfogadó 
is van benne. " - " ' • 

JÁKÓHALMA. Szabad Jász 
helység, Tárna vizének nap 
keleti partyán, lakosai ka
tolikusok , fekszik Jászbe
rényhez i , Egertől 6 , Pest
től 8 mértföldnyire. Neveze
tét vette a* Helységnek kö
zepén lévő halomtól, mel
lyen jeles Szentegyháza épít
tetett. Már i3 57dikben a* 
Jászoknak lakó helyek volt, 
's itt lakott akkor Csupor 
Domonkos, Csupor Tamás 
Bánnak fia. Nevezetesíti még 
az a' tsatorna is , melly Tor-

JAKO. *37 

na vize folyásának könnyeb-
bítésére, I745dikben czpt 
ölnyi hosszaságra, és őt öl
nyi szélességre, a' Jákóhal-
mai, Jászberényi, és Dósai 
lakosoknak munkájával kér 
szíttetett, 9s 2L mostani Ná
dor Ispányunknak emléke
zetére Jó[sef árkának nevez
tetett. ' Határja gazdag ter
mékenységu,' jó szántó föld
gyei, kertyei, és tágas Ie-
gelőji , Js nagy szállásaik 
vágynak , sok marháikhoz 
képest, fája nevekedő er
dejéből van, malmok hely
ben , borok is terem. 

J A K O R I C S . Jakovjani. Tót 
falu Sáros Várm. földes Ura 
Péchy Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Szeben-
"hez nem meszsze, Pécsújfa
lunak filiája, földgye ter
mékeny fája elég, réttyei, 
legelője jó. 

J A K U B J Á N . Szepes Várm. 
lakosai katolikusok, határia 
tágas, de nehezen mi vehetik, 
legelője, és fája elég van. 

JAKUSÓCZ. Orosz falu Zem
plén Várm. földes Ura Des-
sőfy Uraság, lakosai ó hi
tűek , fekszik Porubához i , 
Ronozsnyikhoz pedig i\ 6-
rányira, határja két nyomás
béli, rozsot, és zabot terem, 
földgye hegyes, kősziklás , 
erdője van, piatza Sztrop-
kón. 

S 3 JAL-
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J A L N A . Jdnz. Tót f a l u 
Bars Várm. földes Ura a* Sel-
meczy K. Kamara, lakosai 
karoi.kiisok, fekszik Garam 
vize mellett, Keresztfaluhoz 
i mértföldnyire, földgye né
hol hegyes, és nehezen mi-
veltetik, fája tűzre , és épp-
letre v a n , makkja xs terem. 

J A L Ó C Z . Jalávacif Tót fa-
lu Liptő Várm. földes Ura 
Bán Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik Nagy Bo-
bróc/hez mellynek filiája,,. 
fél mértföldnyire, legelője 
elég, föl.i gyének fele ter
mékeny, f része hegyen fek
szik. 

J A L O v A . Jalovaj. Orosz 
M u B t r e g Várm. földe? U q r 
G. Schönborn Uraság , , la-
Iosai ó hitűek, fekszik Pud-
polócznak szomszédságában, 
és annak filiája, legelője al
kalmatos , és mind a' két 
féle fája van, határja sová-
nyas. 

J A L O V A . Jalovt. O r o s z 
falu Zemplén Várná, földes 
Ura Révész Uraság, lakosai 
görög katolikusok, fekszik 
nap kel. Sztarina, Darával 
\ , dél. Sztakcsinhoz jó |- ó-
rányira, határja két nyo
másban, leg inkább zabot, 
középszerűen pedig kevés 
gabonát, árpát, kölest , ta
tárkát, és krompélyt terem, 
földgye hegyes völgyes, sár

ga agyagos, kavitsal egye-
Ics, erdője kevés, piatzok 
Ungváron, és Homonnán* 

J A L O V E C Z . Tót falu Nyi-
tra Várm. földes Ura G. Pál
fy Uraság, lakosai katoliku
sok , fekszik Privigyéhez fél 
mértföldnyire, 's a* Bajtoó-
czi Uradalomhoz tartozik, 
Rasztosznónak filiája, Csau
szához földgye hasonlító. 

J A L S Ó C Z . Tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura G. Erdody 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Szokalóczhoz nem 
meszsze, és annak filiája, 
földgye középszerő, fája tűz
re elég van, fabéli kézi mun-
kájok után van keresettyek, 

a' kő bányában is. 
J A L S O V E C Z , Horvát f a l u 

Szála Várm. földes Ura G. 
Álthán Uraság t lakosai ka
tolikusok , fekszik Stridó-
hoz nem meszsze, és annak 
filiája, határja középszerű. 

J A M . Oláh falu Krassó 
Várm. földes Uri a* Kir. Ka-
mara, lakosai ó hitőek, fek
szik Szuboticzi, Mirkovácz, 
és Csordának is szomszéd
ságában , határja négy nyo
másbéli, egészen, térséges, és 
termékenymindenféle ga
bonát terem, dohányt is , 
sem erdeje, sem szóleje nin
tsen. 

J A M N I K , Tót falu Liptó 
Várm. földes Urai Potornyai, 

és 



és több Uraságok, lakosai 
katolikusok, fékszik Oko-
litsnához i mértföldnyire, 
Szent Ivánnak filiája, föld-

fyenek | része közép termé-
enységu. 

JAMNIK. Tót falu Szepes 
Várm. lakosai katolikusok, 
fekszik Lőcséhez-1 mértföld
nyire, Odorinnak filiája, el
ső KÁROLT Petró kép met-
tzónek ajándékozá, mivel a9 

Magyarok tzimerét, jelesen 
el készítette; azután Lőtse 
Városának birtokába jutott. 

JANAF A LVA. Jdnersdorf. 
Német falu Vas Várm. föl
des Urai a* Csisztertziták, 
lakosai katolikusok, fekszik 
hegyek között, Mura vizé
hez közel, fóldgye termé
keny , többnyire síkok, rét
tye jó , fája, és legelője is 
van. * 

JANCSESD. Oláh falu Bi
har Várm. földes Ura a' Nagy 
Váradi Püspökség, lakosai 
ó hitfiek, fekszik a' Szalon-
tai járásban, Magyar Cse-
kének filiája, határja sovány, 
vagyonnyai selejtesek. 

JANCSOK. vagy Jancson. 
Tót falu Bars Várm. földes 
Ura a' K. Kamara,* fekszik 
Felső Hámorhoz nem mesz
sze, és annak filiája, határ
ja is hozzá hasonlító. 

JAND. Elegyes magyar fa
lu Bereg Várm. földes Urai 

JAND* 139 

G. Károlyi, és több Urasá
gok , lakosai reformátusok, 
fekszik Csorodának szom
szédságában , , túl a9 Tiszán 
Vitkával á l t a l ellenben, 
réttyei jók, legelője elég, 
hallal, és gyümöltsel bővel
kednek, mind a1 két féle fá
jok sok van, mellyból* De-
brctzenbe, és más áll földi 
fa dolgába szűkölködő hely
ségekbe járván, sok hasznot 
hajtanak. 

JÁNDORF. Horvát Ján-
dorff. Horvát falu Mosony 
Várm. földes Ura H. Eszter
házy Uraság, lakosai kato
likusok , kik német nyélven 
is beszélnek, fekszik Köp-
tsényhez 1 , és Oroszvárhoz 
£ , Posony hoz pedig i£ ó-
rányira, sík, és egyenes, 
de egyszersmind agyagos, 
határja három nyomásbéli, 
leg inkább rozsot, árpát, 
zabot, és búzát silányab
ban terem, az erdő fogyat
kozását fűzfa neveléssel pó-
tolyák, legelőjök elégtelen* 
réttyeik térségéhez szabat
tak, szóilejek nints, piatzok 
Posonyban, és Nizsideren. 

JÁNDORF. Német Jdn-
dorf. Német falu M o s ó n 
Várm. a' Magyar Óvári Ura«-
dalomhoz tartozandó, lako
sai katolikusok, és evangé
likusok , fékszik Magyar Ó-
váron felíii a , Rajkához 1 , 

S 4 Po-
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Posonyhoz pedig i £ órányi-
ra, egyenes határjok három 
nyomásbéli fekete 9 ás rész 
szerént követses; földgye, 
mind őszit mind tavaszit meg 
terem,.réttye, mezeje, erde
je igen szuken van, piatza 
Magyaróváron, vagyNizsi-
deren. 

JAHK. Elegyes fatu Szat
már Várm. földes Ura C. 
Barkőczy Uraság , lakosai 
katolikusok, ó hitűek, és 
reformátusok, fekszik nap 
kel* Csaszlóhoz, dél. Cse-
goldhöz, nap nyug. Majtis-
hoz, ész. pedig Kis Námény-
hoz közel. Határja 3 nyo
másbéli, fekete agyagos, jó 
búzát, tengerit, és zabot te
rem, erdeje szép, kaszálló-
ja bővséges, szőlleje nints, 
gyümöltsöt termő fákkal bő
velkedik , piatza Szatmáron 
két mértföldnyire. 

JAKKÁ. Szabad puszta Bi
har Vármegyében. 

JANKAHID. Oláh falu To-
rontal Várm. földes Ura Lá
zár Uraság, lakosai ó hitűek, 
fekszik Telekhez £>, Nagy 
Betskerekhez 1 órányira, ha
tárja gazdag, erdeje nintsen, 
vagyonnyai külömbfélék, 
piatzok N. Becskereken, Te
mesváron, Pántsoyán, és Csa* 
kován. 

JÁNKFALVA. Namcsik a 
név alatt. 

JANI. 

JANKÓCZ. Jankoyc^e. Tőt 
falu Zemplén Várm. földes 
Ura Szirmay Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Pá
kosztó, és Lukasóczboz fs 
közel, dombos határja há
rom nyomásbéli gabonát, 
árpát, és zabot terem, er
deje p szóleje nints, piatza 
Homonnán, és Varannón. 

JAHKOVÁCZ. Magyar falu 
Bács Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai katoliku
sok , fekszik Madához 7000, 
Mélykúthoz* 5100 bétsi öl
nyire , szántó földgyei bú
zát , és zabot teremnek leg 
inkább , bora meglehetős, 
erdeje nintsen, sem nádgya, 
vagyonnyaikat Baján, és$z. 
Marján eladhattyák. 

JANKOVJTS. Malom Po
sony Vármegyében. 

JANO. Janov. Tót falu Sá
ros Várm. földes Ura a* Re-
ligyiói Kintstár, az előtt a' 
Kassai Jesövíta Atyáknak 
birtokok vala, lakosai ka
tolikusok, fekszik Eperjes
hez nem meszsze, Radács-
nak filiája, határja hegyes, 
réttye sarjút is terem, le
gelője, és fája elég van, E-
perjesi piatzozása közel. 

JÁNÓCZ. Jánosa % Hans-
dorf% Janovi. Tót falu Sze
pes Várm, földes Ura a9 Sze-

esi Káptalanbéli Uraság, 
akosai katolikusok, fekszik 

LŐtsé-
le 
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Lőtséhez I mértföldnyire, 
Vidernyikn,ek filiája, | ré
sze határjának termékeny , 
legelője elég, fája mind a* 
két féle van # piatzozása kö
zel. 

JÁNOCSKA, Tét falu Sáros 
Várm. földes Ura G. Sztáray 
Uraság, lakosai katolikusok, 
és más félék, fekszik Büké
nek szomszédságában , és 
annak filiája, határja is hoz
zá hasonlító. 

JANOFALVA. Janovavts^ 
Tót falu Nyitra Várm. föl
des Ura Bossányi Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Zsámbokréthez i mértföld
nyire , Tőkés Újfalunak fi
liája, földgyei középszerűek, 
javai hasonlók Tőkés Újfa
luval. 

U n o k . Magyar, és tót fa
lu Abaúj Várm. lakosai ka
tolikusok , fekszik Jászéhoz 
a mértföldnyire, hajdan Rá-
kót{i katonáinak, két esz
tendeig szállást adott. Ha
tárja tsak nem minden ja
vakkal bővelkedik. 

JÁNOS. S^cnt János. Az 
Sz. betűben. 

JÁNOSD. Magyar fatu A-
baúj Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszik ü Szikszói járásban, 
határja j ó , fája nints, más 
javai középszerűek. 

JÁNOSD. Elegyes oláh fa-

JÁNO. * 4 r 

lu Bihar Várm. földes Ura 
a* Nagy Váradi Püspökség, 
lakosai katolikusok, és ó 
hitűek, fekszik Sályi, és Ten-
kének szomszédságokbán, 
határja gazdag, vagyonnyai 
külömbfélék. 

JANOSFA. Elegyes magyar 
falu Sopron Várm. Kurialis 
helység , lakosai katoliku
sok, és Lutheránusok, fek
szik Iván mellett, mellynek 
filiája, Sopronhoz j£ mért
földnyire , határja ket nyo
másra van osztva , terein 
búzát, rozsot t árpát, ten
gerit, réttye el<g, bora nints. 

JÁNOSFA. Nagy Jánosfa. 
Elegyes falu Vas Várm. föl* 
des Urai több Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik 
Szöcséhez nem m e s z s z e , 
mellynek filiája, hátárja szo-
ross, földgye soványas. • 

JANOSFALVA. Magyar fa- „ 
lu Bihar Várm. földes Ura 
a' K. Kamara, lakosai refor
mátusok , Belényesnek filiá
ja, határja gazdag, vagyon
nyai jelesek. 

JÁNOSHÁZA. Elegyes falu 
Liptó Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszik Szent Máriá
nakszomszédságában, melly
nek filiája, és fóldgye hoz
zá hasonlító. 

JÁNOSHÁZA. Mező Város 
Vas Vátm. földes UraG.Er-

dódy 
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dődy Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Ság hegye 
alatt, hajdan meg erőssítte-
tett hely vala^ fóldgye ter
mékeny, réttyei néhol sová-
nyosak. 

JÁNOSHÁZA . Máskép A-

fwttfl Körmösd. Elegyes fa-
u Posony Várm. földes Asz-

szona G. Pálfy János Özve
gye, fekszik Födémes, Űj-
hely Jóka, Borsava, és Ki
rályfalva között, a' fekete 
víz mellett; határja közép
szerű. 
" JÁNOSBÁZA.' Szabad pusz
ta Arad Várilegyében. 

JÁNOSHÍDGVA. Magyar fa
lu Pest Várm. földes Ura a* 
ReÜgiói Kintstár, a' JVe-
monstratenusek bírták 1786 
előtt, lakosai katolikusok, 
fekszik Jászberényhez i £ , 
Jász alsó Sz. Györgyhöz pe-
d?g Statióra- Határja két 
iiyomásbéli, tiszta búzát leg 
inkább, árpát, zabot pedig 
középszerűen terem, x föld
gye fekete, sikeres, egye
nes, sem erdeje, sem szőle
je nints, földgye minden ja-
vitás nélkül is jó, piatza Pes
ten van. 

JÁNOSI. Magyar falu Ba
ranya Várm. földes Ura H. 
Battyháni Uraság, lakosai 
katolikusok, Magyar Szék
nek filiája, kulömbféle ja
vai vágynak, de földgyei a1 

hegyek miatt néhol nehe
zebben miveltetnek. 

JÁNOSI. Kántor Jánosi. 
Magyar, és orosz falu Szat
már Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai ó hitűek, 
és reformátusok, fekszik I-
klódnak, Hodásznak szom
szédságában, határja három 
nyomásbéli, búzát, gabonát, 
kukoritzát, kendert bőven 
terem, erdeje van , szóleje 
nints, piatza. Károlyban. 

JÁNOSI. Kis Jánosi. Ma
gyarfalu Szatmár Várm. föl
des Urai több Uraságok, la
kosai katolikusok, többen 
reformátusok, határja j ó , 
dohánnyá, '$ dinnyéje ne
vezetes , szenet is égetnek, 
legelóje tágas. 

JÁNOSI Jeles magyar fala 
Gömör Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai reformá
tusok, fekszik Rimaszom
bathoz közel, Felednek fi
liája. Itten szfilettetett vala 
Jánosi, a* kinek gondatlan
sága miatt Fülek elhagyatott. 
Földgyei jók, el adásra al
kalmatos helyei Rimaszom
batban, Jólsván, ésRosnyón 
is, legelője, fája van, jó fa
zekakat is készítenek lakosai. 

JÁNOSI. Magyar falu Vesz
prém Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik Csöglye , és 
Egerallya között, határja az 

' emlí-
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említett'helységekéhez majd 
hasonlító. 

JÁNOSI. (Csenger) Sza
bad puszta^ Szatmár Várra, 
földes Urai több Uraságok, 
fekszik Csenger Városa t 

Csenger Újfalu, és Tyúkod 
között, szántó földgye búzát, 
«abot 9 és árpát terem meg
lehetősen , erdeje , szőleje 
nints. . 

JÁNOSÓCZ. Tót falu Vas 
Várm. földes Ura G. Nádas-
dy Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik hegyek kö
zött , Mura vizétől, *s Hó
doshoz sem meszsze, 's en
nek'filiája, fája tűzre Van, 
de földgye soványas. 
' JÁNOSKA. Tót falu Sáros 
Várm. földes Ura Péchy U-
raság, lakosai katolikusok, 
földgye, réttye hasznos, le
gelője van, nagyobb piatzo-
c£ui Kassán, es Eperjesen. 

JANÓSÓCZ. Bánátbéli falu, 
fekszik Pantsovához fél mért
földnyire , határja jó. 

JANÓVÁ. Elegyes oláh fa
lu Temes Várm. földes Ura 
a' Kir. Kamara, lakosai lep 
inkább ó hitűek, fekszik 
Bentsekhez közel, egy völgy
ben, határja jó, Vagyonnyai 
külömbfélék. 

JANYA. Szabad puszta Tol
na Várm. Hartzhoz tartozik. 

/JÁNYOK. Alsó, és Felső 
lányok. Két elegyes magyar 
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felak Posony Várm. földe* 
Ura a' Religyiói Kintstár, a» 
előtt a* Sz. Klára Szerzetén 
lévő Apatzáknak birtokok 
vala, lakosaik katolikusok* 
fekszenek a' Csalóközben , 
Csákánnyal határosok, Nagy 
Magyarnak filiája, Csákon* 
hoz, Madarászhoz is közel \ 
szfik határjokat két időre 
szántyák, 's kevés a1 réttyek. 

JÁR. Szabad puszta Vesz
prém Várm. földes Urai Fa-
rádi Vörös, és Tallián Ura
ságok, hasznos erdeje tölgy, 
és tserfákból áll, határja he
gyes, és kö verses, vizei e-
gésségesek. • 

JARABA. Tót falu Zólyom 
Várm. földes Ura a9 Bánya* 
szi K. Kamara, lakosai ka
tolikusok, fekszik Breznyő* 
Bányához nem meszsze, és 
annak filiája, határja sová
nyas. 

JÁRBOS. Bánátbéli falu, 
fekszik a* Vérseczi kerület
ben. 

JÁRDÁNHÁZA. Magyar fa
lu Borsod Várm. földes Urat 
föbb Uraságok, lakosai ka
tolikusok, Ariónak filiája, 
határja közép termékeny* 
ségfi. 

JAREK. Német falu Bác» 
Várm. földes Ura Szécsény 
Uraság , lakosai evangé
likusok, fekszik Temerin-
hez 2.300 , Új Vidékhez 

7200 
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batárja leg inkább búzát, és 
krompélyt terein, erdeje, 
szőleje nintsen, sem náágya, 
piatza Újvidéken. 

JÁREMBINA. Szepes Vár
megy, földes Ura a' K. Ra
jnára, lakosai katolikusok, 
határának | része völgyes,! 
jó rozsot terem, réttyei is 
jók , fája mind a' ket féle 
van. I 
- J Á R E N D O R F . Nimtt JJ-
rtndórf. Elegyes falu Mo-
sony Vármegyében. 

J ÁRKOS. Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a1 K. Ka
mara, lakosai ó hitnek, fek
szik erdők között, egy völgy
ben, nap kel. Hódos,.dél. 
Kujed, nay nyug. Lúgozó, 
ész. Monyoró között, a* Je
női járásban , hegyes, völ-

fye$ határja sovány, kevés 
úzát, 's több kukoritzát té

tére m, fája elég van, fekvé
se igen vad. 

JARKOSZTO. Ré&enten Ár-
kostó% BokszegtóT tsak egy 

- Árok választya el , A r a d 
Vármegyei falu, fekszik a9 

Fejér Körösnek bal partyán, 
nap kel. Monyoróval, dél. 
Rovina nevű erdővel, nap 
nyug. Boros Jenővel határos, 
földgye terem búzát, zabot, 
kivált tengerit, a' Körös 
vize néha károsíttya hatátját. 

JARKI. Tót falu Á m Vár

megy, lakosat katolikusok * 
fekszik Kis Usztyával által 
ellenben , a* MedveczF víz~ 
mellett, határja sovány. 

JARMATA. Ó , is Új Jar-
mata. Szabad puszták Temes 
Várm. földes Ura Sándor U -
raság, fekszenek Temesvár
hoz nem meszsze, határjaik 
jó termékenységiek. 

JÁRMI. Magyar falu Szat
már Várm. fömes Urai több 
Uraságok, lakosai leg inkább 
reformátusok, fekszik Szál
kának, és Nyír Megyesnek 
szomszédságában , határja 
térséges, és homokos, ga
bonát, és kukoritzát leg in
kább terem, erdeje, és sző
leje kevés, saénából legin
kább vagyon szüksége, pia
tza Debreczenben hat mért
földnyire. 

1 JARSZEG. falu Krassó ^ i r -
megy. földes Ura a' Kir. Iva-

I mara. 
JÁsm Tót, és németfalu 

Veszprém Várm. földes Ura 
G. Zichy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik észak
ról a' Thési hegyek alatt, 
határja hegyes, szántó föld
gye elég, réttye kevés v le
gelóje szoross, erdeje elpusz* 
túltt, m a l m a i , és deszka 
metszője a9 határban. 

JÁSZ. Falu Krassó Várm* 
földes Ura a9 K. Kamara. 

' J A -
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JASZANÓCZ. Jes\cnóc^ 
Név alatt. 

JÁSZ. Nagy Jds\. Tót fa
lu Nyitra Várm* lakosai ka
tolikusok , fekszik a' Bodó-
ki járásban, határja közép-
termékenységu, vagyonnyai 
meg lehetősek. 

JÁSZ BEKENT. A ' B . be
tűben. 

JASZENITZA. Tót falu Ár
va Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai katoliku
sok, fekszik Námesztó Vá
rosához egy óránkra, és an
nak filiája, Biela folyó víz 
mellett , "határja hegyes , 
mindazáltal meglehetős ter
mékenységu, lakosai leg in
kább juhoknak tartásokból 
élnek, és vásznakat készí
tenek, vagyon itt a* földes 
Uraságnak nagy jövedelmű 
ser, es pálinka fözőházais, 
mivel lakosainak kedves, és 
minden napi itallyok a' pá
linka. 

JASZENOVA. Tót falu Ár
ra Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
és többnyire evangélikusok, 
fekszik Kubinhoz ^ mért
földnyire, az prszág úttyá-
ban, 's az Árvái Uradalom
hoz tartozik, itt slzfilétett 
vala a* nevezetes Bcnqir Jó-
s[cfy

 7s Jes[enqvs[ky Nem
zetségnek is eredeti helye, 
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határja jő , vagyonnyai kü
lömbfélék. 

JASZENOVE. Tótfalu Tren
tsén Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik Rajetz Váró* 
sához nem meszsze , és an
nak filiája, földgye közép 
termékenységu, és dombos, 
piatza közel van. 

JASZENOVA. < Ja}\inhaj. 
Tót falu Turotz Várm. föl
des Ura Jeszensky Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Ivantsinához 1 mértföldnyi-, 
re , határja soványas. 

JÁSZFALU. Elegyes tótfa
lu Komárom Várm. földes 
Urai több Uraságok, lakosai 
katolikusok, fekszik Perbe--
téhez, és Udvarához e g y 
mértföldnyire, legelője elég, 
réttyei tsekélyesek , szőlei 
középszerű borokat terem
nek. 

JÁSZFALU. Szabad puszta, 
és Tsárda Pest Várm. földes 
Ura Miskey Uraság, fekszik 
Csabához, és Tinnyéhez kö
zel. 

JÁSZLÓCZ. Tót falu Posony 
Várm. földes Ura G. Pálfy 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Nagy Szombathoz 
i.| mértföldnyire, Bohunicz-
nak filiája,. határja sovány, 
de jól fövő eleség terem 
benne , legelője , mezeje, 
kaszallója, és fája sziken 

van, 



van, vagyonnyainak eladásá
ra alkalmatos módgyok van. 
. JÁszó. Jasovia* Jós[. Ré-

gi Vár, és magyar mező Vá-
ios Abauj Várm. Hajdani 
erősságét, melly Varhegy
nek neveztetett, Wdik Béla 
Itirály építtette , hogy e* vi
déki lakosóknak a9 Tatárok 
ellen menedék helyek len-
j ie : de el sem készülhetett; 
midőn a9 már Jászói Prépost-
hágnak épületeivel egyetem
ben fel dullattatott, 's el éget
tetett, a9 mint Zsigmond 
Királynak 115 5<Jikben költt 
Királyi Levelétől ,^ 's 1436-
-dikban meg erössített ado
mánnyá! b ó l , nyilván ki tet
szik. És így már ez előtt 
virágzott vala ottan a9 Pra-
monstratensiseknek Szerze
tek. Történtt szerentsétlen-
sége után majd két száz esz
tendeig tsekély épöletek va
la, 's könnyen is fel dúlat-
t^tott az ellenségtől. Ez a9 

szerentsétlenség arra szol-

fáltatott alkalmatosságot, i 
ogyaz akkori Prépost & a -

nislaus9 Zsigmond Király
hoz folyamodván, engedel
met kért, és nyertt Klastrom-

I* oknak tornyos falakkal va-
6 meg erössíthetésére 1436-

dikban. Az ide való Rezi-
Üentzia, és a' Szentegyház, 
's tornyok, olly igen jeles é-
puletck, mellyek az egén vi

déknek nagyobb tekintetet, 
V ujjabb elevenséget szol
gáltatnak. Tekintetet kap-
tsol ehez a9 nevezetes Jászói 
Levéltár, mellyben mind ne
vezetes mind régi, és fontos 
Levelek találtatnak. Elég vi
szontagságokat szeny védett, 
a' mint az i6o9dik eszten
dőbéli Ország Rendgyeinek 
kérésekből és ki tetszik, mi
dőn a9 Felség a9 Jászói, és 
Turóczi Konventeknek meg 
űjjittasásokra kér ette tett, 
melly IHdik Ferdinánd alatt 
is elő fordult vala. \ Mostani 

f)ompás épületei üressen al
ának, 9s az Urasági Tisztek

nek szolgáltatnak elég tsen-
des, és valóban úri lakást 
is. Levegője igen egésséges, 
és jó lakást szolgáltat. Ha-
tárja trágyázást kivan, melly 
után jól termő, legelóje szo
ross, fájok elég van mind 
a9 két féle, országos Vásár-

Íaik is helyben, eladásra al
kalmatos módgyok a9 szom

széd Bányászi Városokban. 
JÁSZÓ M l N T S Z E N T . Az M. 

betűben. % , 
JÁSZSÁG. Districlus Ja-

lygum. Nevezetét vette a* 
kéz íjjal szólgáltt Kunoknak 
felekezetektől; kik Sz. LÁSZ
LÓ Király alatt letelepedvén, 
ZSIGMOND Király alatt Jaso-
nes Pharetrarii, majd Ba-
listai, majd Philijtai írat

tattak. 
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tatrak. Lakosai többnyire 
mind Magyarok. ' Fekszik 
Heves Kül. Szolnok, és Pest 
Vármegyék között, boszsza-
sága 5 , szélessége 3 néhol 
4 mértfold, 's gazdag ter
mésű térségből áll, tűzi fá
ból szűkölködnek , ámbár 
nevendék erdóji már gyara
podnak. Két nevezetesebb 
folyó vizei vágynak, u. m# 

Tárna, és Zagyva. Tárna 
ered Heves Várm. Bodony, 
és Párádhoz közel, az után 
a' Sirokí tóból, majd Tar-
nocza, Bene, Mérges, Gyön
gyösi, Rédér és Ago, vagy 
Fantsali patakokkal öregbe-
dik. Zagyva vize pedig, Gal* 

fa, Tápiói és Hajta patakok
ai nagyobbodik, 's mind a9 

kettő Jász Mihálytelken felől 
t5szve folyván, a' Szolnoki 
Vár alatt a' Tiszával egye
sülnek, 's jó izu rákokat, 
és .halakat szolgáltatnak. 
Zagyva réttyei nádalásbóí is 
szép hasznot szolgáltatnak, 
de áradásokkal károkat is 
tesznek. E' Jász kerületet 
két nevezetes árok hasíttya, 
eggyik Csörsz árkának, má
sika pedig Kis Ároknak ne
veztetnek. Lásd felőle 77-
mönt. Lip. 11. Cap. XIII. 
Hogy valaha nem Vár he
lyett szolgáltak, onnan véll-
hető, mert közel hozzájok 
bizonyos halmok vágynak, 

mellyek Tatár hányásoknak 
neveztetnek : a* Jász Felső 
Szent Györgyi határnál pe
dig Tábor hegyeknek. La
kosai a1 régi Kun Jászoknak 
maradékai, kik közzé más 
szabad származásúak is be
vétettek Számok mint egy 
40000 tészen, }s egyenlő 
szabadságokkal , és törvé
nyekkel élnek a' N. és K. 
Kun kerületeknek lakosai
val. Főképen a' Nádor Is-
pánytól függenek, mint Fő 
Bírójoktól, FsGrófjoktól, a* 
Politikumokban pedig a 'F. 
Királyi Helytartó Tanátstól. 
Mind öszve 11 lakó helye
ket foglal magában, mellyek 
között 3 Mező Város, és 8 
Helységek vágynak. A ' R o 
mai Katolikusok az Egri 
Püspöki Megyéhez, a* Re-
morm. pedig a' Duna mel-
lyéki Superintendcnt{idho{ 
tartoznak. 

JASZTRABI. Tót falu Bars 
Várm. földes Ura a' Beszter-
cze Bányai Püspökség, la
kosai katolikusok, fekszik 
Trentsénhez 1 mértföldnyire, 
határja középszerű. 

JASZTRABJE. Népes tót fa
lu Trentsén Várm. földes U-
ra Madocsányi Uraság, .és 
mások, lakosai katolikusok, 
fekszik Zzy Ugrótzhoz i | 
mértföldnyire , KosztoLpa 
Mi^icznek ftiüJA, földgye 

termé* 
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termékeny, legelője, f i j a 
elég van. 

JÁSZTELEK. Szabad puszta 
Nógrád Várm. földes Ura G. 
Stirenberg Uraság, fekszik 
Borsos Berinkéhez közel 9 

mellynek filiája. 
JATAZ . ttánátbéli, fekszik 

a f Versetzi. kerületben. , 
JacsA. Nagy, is Kis Je~ 

csa. Kát néme( falu Toron
tói Várm. földes IJra a9 Kir. 
Karaara y lakosai katoliku
sok, fekszik Temesvárhoz 
i£ mértföldnyire, határjaik 
jó termékenységnek, erde
jek, fájok, és szöíejek nin
tsen, piatzok Temesváron, 
Aradon, 's Betsén. 

JEDLINKA. Tót falu Sáros 
Várm. földes Ura G. Szirmay 
Uraság, lakosai katolikusok, 
határjának egy része termé
keny, legelője van. 

JEDLOVA. Alsó, is Felső 
Jedlova. Tót faluk Sáros 
Várm. földes Ura G. Asper
mont Uraság, lakosai oro
szok, legelője nagy, fája 
van , határja sovány, 

JEKE. Magyar falu Sza
bói ts Várm. földes Ura Szö-
cyényi, és több Urak, la
kosai katolikusok, 's több
nyire reformátusok, fekszik 
Kis Várdáhpz fél mértföld
nyire , és annak filiája, ha
tárja minden féle veteményt 
meg terem , réttye, dohán* 

nya j ó , piatzozása közel, 
száraz malma helyben van. 

JEKELFALVÁ. Jaklovc\e. 
Jekelsdorf. Elegyes falu Sze
pes Várm. földes Ura Jekel-
falusy Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Gölnitz 
vize mellett, javai közép
szerűek. 

JELENE. Jelenöve. Elegyes 
£alu Hont Várm. földes Ura 
Lusinszky Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Rima 
Brezőboz i mértföldnyire, 
Szuha, és Osgyán között, 
savanyú vizéről nevezetes. 

JÉNILE . Szabad puszta 
Hont Várm. földes Ura Ge
nerális Lusinszky Özvegye, 
és G. Szendrey Török Urasá
gok, fekszik Nagy Szuhának 
szomszédságában, és annak 
filiája, szántó földeyei trá
gyázás után teremnek kétsze
res búzát, rozst, zabot, réttye 
kevés, nagy, és szép erdeje 
van, terem makkot, és gu-
batsot bőven. 

JELENETZ, Alsó, is Felső 
Jelenet^. Tót faluk Zólyom 
Várm. földes Ura a'Bányá
sz! K. Kamara, lakosai ka
tolikusok , határjaik közép-
termékenységfiek. 

4 * JELNA. Tót falu Bars Vár
megyében. 

J E L O V A . Tót falu Zemplén 
Várm. lakosai katolikusok, 
és oroszok, fekszik Hornon-

na 
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na Rohurhoz nem meszsze, 
mellyhez hasonlító. 

JELSÓCZ. Elegyes fala Nó
grád Várm. földes Ura G. 
Forgách Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Gácshoz 
I mértföldnyire, Vilykének 
filiája, határja j ó , vagyon
nyai külömbfélék. ' • 

JKLSOVA. Major Árva Vár
megy, földes Urai többek, 
fekszik Knyazához közel, és 
annak filiája. 

JENE. Magyar falu Gömör 
Várm. földes Ura Jeney Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Serkéhez fél mért
földnyire , Sz. Simanynak 
filiája, határja jó gabonát 
terem , fája tűzre van, lege
lóje kevés. 
- JENES. Jó asztali bort ter
mő hegy Szála Várm. földes 
Ura G. Festetich Uraság, 
fekszik Kesztelybez nem 
.meszsze. ••••»!*•! 

' JENKB. Tót falu Ungvár 
Várm. földes Urai több U-
raságok, lakosai JkatoKku-
tok, és más félék,. fekszik 
Pálótzhpz mértföldnyire, 
határja j ó , vagyonnyai kü
lömbfélék. 

JENKE, Szabad puszta Bor
sod Várm. földes Urai G. 
Szirmay, -és a9 Munkácsi 
Püspökség. 

JENŐ. Boros JtnS. Ele
gyes oláh, és magyar mező 
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Város Arad Vátm. földes U-
ra a' K. Kamara, £részepe
dik B. Pérerfi Uraságé, lako
sai katolikusok, és 6 hitűek, 
fekszik a* Fejér Körösnek 
mind a* két partyán, két híd 
által öszve vagyon kötve, 
határos nap kel. Bogszeg, 
dél. Apatelek, nap ny. Gyar
matival , ész. pedijg Gurbá-
val, és Bihar Vármegyével', 
a* Körösnek jobb partyán 
fekszik régi Vára,, mellyben 
a' katolikusoknak Tempiom-
jok van, mellette áll maga 
épségében a* Török metset 
is , az előtt népes lehetett 
e* Város, a9 mint azt számos 
épöl^ttyeinek omladékai 
mutattyák. A* Várnak h. k* 
fekső egyik bástyája izégé-
letén , Iátszatik egy^négy 

| szegeletu kő e* hetikkel. 
Propugnaculum. HocüEx-
truxit, Tempore S, M. Ga-
britlis Halltr Dt HalUrkto 
Celsimi Prin. Tran. Consi* 
liárii - - - Coto ic Zardnd. 
AO - - - Boros Jéneo 
és'egy kevese alább e r be
tűkkel. Brdkomi 1652. M. 
HR. K\ Város az előtt Mi-
üt artConfinium volt, és tsak 
a' mostani századnak 4$dik 
esztendejében , választatott 
provinciális hellyé. Erdős ha
tárja középszerű, terem bú
zát , árpát, zabot, kivált 
kukoritzát, bora j ó , a' K,ö-

T rös 
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rös vizén malma, benne ha
la, és rákja bőven van. 

JENŐ. Kis Jenő. Elegyes 
oláh mező Város Arad Vár* 
megy. lakosai katolikusok, 
és ó hitűek, fekszik Agya , 
Szintye, Nadáb, és Erdő
hegy között, Erdőhegytől a9 

Körös válafztya el, a9 Posta 
és az Ország úttyán, Szent
egyházát Lovász Ura&ág é-
píttette, van szép vadas ker-
tye, derék malma, és egyéb 
szép épületei. 

JENŐ. Magyar falu Bara
nya Várm. földes Urai több 
Uraságok, az előtt a9 Pécsi 
Paulinusoké vala , lakosai 
katolikusok, fekszik Gödri
hez nem meszsze, mellynek, 
filiája, határjának majd min
denjavai vágynak. 

JENŐ. Kis Jeno. Magyar 
falu Bihar Várm. földes Ura 
a9 Nagy Váradi Káptalan, 
lakosai katolikusok, fekszik 
a9 Váradi járásbán, Mező Te
lekhez, mellynek filiája nem 
meszsze, N a g y Váradhoz 
mintegy 3 mértföldnyire, 
határ ja gazdag, vagyonnyai 
külömbfélék , eladásra jó 
módgyok van. 

JENŐ. wgy Janov. Népes 
magyar falu Nógrád Várm. 
földes Urá H. Eszterházy U-
raság, lakosai reformátusok, 
fekszik Alsó Bodonyhoz nem 

meszsze, határja jó, vagyon
nyai külömbfélék. 

JENŐ. Boros JénS. Wein* 
dorf. Német falu Pest Várm. 
földes Ura a9 Religyiói Kints-
tár, az előtt Apátzáké vala , 
fekszik nap kel Üröm, nap 
nyug. pedig Solymár hely
ségeknek szomszédságában 9 

Csobánkához is közel, ha
tárja két nyomásbéli, bort 
leg inkább terem, mellyel 
bővelkedik, búza, fa, és 
széna dolgában szűkölködik 

; boraikat az all földre szok
ták eladni, yagyon e g y 
Hegyes nevű kősziklából 
álló hegye, erdeje is van, 
piatza Budán. 

J Í N Ő . Szabad puszta Fe
jér Várm. földes Ura G. Smi-
deg Uraság, határja jól ter
mő. 

JENŐ. Német falu Pest 
Várm. földes Ura Telki Ura
ság , lakosai katolikusok , 
fekszik Telk mellett, nap 
kel. Zsámbék Városához 1 
órányira, határja 3 nyomás
ra van osztva, terem leg in
kább tiszta búzát , zabja, 
árpája szűken van, erdeje 
nagy van, melly tölgy, és 
tserfábol áll, lakosai igen 
szorgalmatosak, kiknek tsi-
nos jól épült házaik vágynak. 

JENŐ. Kis Jeno. Vecse 
Székhez tartózandó prcedia-

[lista Nemes Helység Vesz
prém 
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prém Várm. lakosai magya
r o k , és katolikusok, fek
szik Somlyós Vásárhelyhez 
és Tüskevárhoz £ arányira, 
határja kát fordulóra van 
osztva, rozsot, búzát jól te
rem , gyakor trágyázás után 
mindenféle tavaszi vetést is, 
földgye homokos, és nagy 
része követses, szóló hegyev 

a* 'híres Somlyói hegynek 
dél felól való részén, melly-
bői tizedet a' Győri Püspök 
vesz, egy darab erdeje van 
bárom malmai Torna vizén, 
batárja szoross lévén leg in
kább borból szerezhetnek 
pénzt. 

JENŐ. Nagy Jeno. Tüske
vár név alatt. 

JENÓ. Szabad puszta He 
ves Várm. fekszik Czibak 
házához közel, és annak fi 
Hája. 

JBNŐ. Diós Jen$, Szabad 
puszta Nógrád Várm. földes 
Ura H. Eszterházy Uraság, 
fekszik Romhányhoz ne m 
meszsze, és annak filiája. 

TENTE. A* Mohácsi határ
ban lévó puszta Baranya Vár
megy, mellyben szép szán-, 
tó földek, rétek, és jó sző-
(ö hegyek vannak, és ugyan 
a9 Mohácsiak által Sirattat
nak. 

JEREBA. Tót falu Zólyom 
Várm. savanyu vizéről ne
vezetes. 

J E R N . 

JERNYE. Jeráyintifi. Tót 
falu Sáros Várm. földes Urai 
több Uraságok, a' szép ka
stéllyávál díszes, ys élet tár
ja is van itten az Uraságnak; 
fekszik Berthóldnak szom
szédságában, határja közép
szerű, réttye elegendő, le
gelője, fája van. 

JERNIK. Oláh falu Krassó 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara, lakosai ó hitfiek, fek
szik a* Bulcsi járásban, Kia
dóvá, Remete, és Topiához; 
is közel, határja 4 nyomás
béli, egészen hegyes, és völ
gyes » egyedül kukoritzát 
terem, erdeje meglehetős t 

Szőleje kevés. 
JERSZ&G. Oláh falu Kras

só Várm. földes Ura a* K. 
Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik Vermes, Ráfnához 
is közel ^ határja 4 nyomás
béli , egy része térséges, a* 
többi egyenetlenkukori-^ 
teát, és egyebet is terem, 
erdeje szép , szőleje nints. 

JESKOFALVA. Jeskova f 

Jeskodorf. Tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura Spjényi 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Zsámbokréthez egy 
mértföldnyire, Divekhez sem 
meszsze, határja kozépszerfi., 

JESZEN. Nagy, és Kis Te
sten , Jesienóva. Tót faluk 
Turocz Várm. földes Ura Je
szenszky Uraság, lakosai ka-

T * $pli-
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tolikusok, fekszenek Necz-

5álhoz |> mértföldnyire, Sz. 
elenának filiája , IV. BELA 

alatt Terra Obiaknak ne
veztetett. Földgye közép ne
mű , réttye kétszer kaszálta
rik, legelője elég, almás, 
szilvás, és méhes kertyei 
vannak. 

JESZENA. vagy Jes-enye. 
Tót falú Zólyom Várm. föl-
des Ura a9 Liptsei Bányászi 
Kamara, fekszik Predajná-
hoz közel, mellynek filiája. 

JESZENICZE. Kis% és Nagy 
Jes[enic[e. Tót faluk Tren
tsén Várm* földes Urai H. 
Eszterházy, és G. Balassa U-
raságok , lakosai katoliku
sok, fekszenek Vág Besz-
terczéhez mint i mértföld' 
nyire, 's patakja hasíttya, 
határjai hasonlók Stupnéhez, 
vagyonnyai középszerűek. 

JESZENITZA. Bánátbéli fa
lu Temes Várm. fekszik ay 

Mehádiai kerületben, határ
ja 

JESZENO. Tót fali} Ungvár 
Várm. földel Ura Szirmai, és 
több Uraságok, lakosai ó 
hitűek, fekszik Tibéhez kö
zel , mellynek filiája , . ha
tárja középszerű, mint va
gyonnyai. 

JESZENO, Hajdani omlado
zott Vár Zemplén Várm. é-
píttetett a\ köz véllekedés 
szerént Homonnaiak által. 

9s véllhető az időben , mi
dőn Barkó Vára is virágzott, 
mellynél tágasabb vala, Ho-
monnához más fél órányira 
feküdt; sok viszontagságo
kat szenyvédett, a'Tatárok 
miatt; 15 44dikben pedig 
Rákótzi György által egészen 
le rontattatott , 's azután 
többé meg nem építtetett. 

JESZENO. Tót falu Zemplén 
Várm. földes Urai G. Van-
dernot, és G. Csáky Urasá
gok, lakosai katolikusok, 
fekszik ész. Homonnához \ , 
nap kel. Helmeczhez is mint
egy órányira, határja 3 nyo
másbéli , gabonát, és zabot 
középszerben, árpát, és bú
zát tsekélyebben terem, er
deje bikkes, réttye nints, pia
tza Homonnán. 

JESZENÓCZ. Tót falu Zem
plén Várm. földes Ura G. 
Barkótzi Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Giglócz, 
és Zsalobin között, dombos 
határja 3 nyomásbéli, bú
zát , és gabonát terem, er
dője van , szőleje nints , 
széna nélkül szűkölködik, 
piatza Varannón. 

JESZENOvA. Elegyes falu 
Krassó Várm. földes Ura a' 
Kir. Kamara, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Űjpalán-
kához I mértföldnyire, ha
tárja jó. 

JESZENOVA. Tót falú Árva 
Várm. v 
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Várm. földes Urai a' K. Ka
mara, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Alsó Kubinhbz nem mesz
sze, ós annak filiája, határ
ja is hozzá hasonlító. 

JESZKNOVA. Tót falu Tú-
rócz Várm. földes Ura Pró-
nay Uraság, lakosai evan
gélikusok, fekszik TótPro-
nához nem meszsze, ás an
nak filiája. -

JESZERO. Vas műhely Vas 
Várm. földes Ura G. Batthyá
ni Uraság, fekszik K'ukmér
hez nem meszsze, 's enriek 
filiája. 

TESZTÉ. Jtsztit^t. Magyar 
falu Gömör Várm. földes Ura 
Sturman Uraság, lakosai ka
tolikusok, és másfélék, fek
szik Serkéhez | mértföld
nyire , Gesztetének filiája, 
földgye középszerű, harmad 
Tésze soványabb, piatzozásai 
a , és J mértföldnyire. 

JESZTREB. Tót falu Sáros 
Várm. földes Ura G. Szir
may , és Dezsöfi Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Bártfához két mértföldnyire, 
Lubotinak filiája, határja ó-
szi gabonát is terem , réttyei 
hasznosak, legelője az erdőn 
j ó , fája is eleg van. 

JESZTREB. Elegyes Tőt fa
lu Ungvár Várm. lakosai ka
tolikusok, fekszik Szénához 
mellynek filiája nem mesz-
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sze, határja j ó , vagyonnyai 
külömbfélék. 

JESZTREB. Tót Jesztreb. 
Tót falu Zemplén Várm. föl
des Ura Sulyovszky, és több 
Urak, lakosai elegyesek , 
fekszik Toplya vize menté
ben, Varannóhoz nem mesz
sze , határja 3 nyomásbéli, 
erdőjök tsekély, földgye az 
őszit nehezen , a9 tavaszi ve-
téft pedig könnyebben termi. 

JESZTREB. Magyar, és Tót 
helység Zemplén Várm. föl
des Urai Bernát, Rédey, és 
Kossút Urak, lakosai ele
gyesek, fekszik Céke Új
laknak szomszédságában, az 
Újhelyi Járásban , hegyes , 
völgyes , homokos határja 
3 nyomásbéli, gabonát, és 
árpát terem, erdője tsekély, 
szőleje nints, rét nélkül szű
kölködik, píatzok Kassán, 
és Üjhelyben. 

JEZERNICZE. Tót falu Tu-
rócz Várm. földes Ura Je-
zernitzky Uraság , lakosai 
katolikusok, fekszik Kis 
Szoczóczboz közel, és annak 
filiája, határja középszerű, 
de tsak száraz időben terem 
bőven, fája nints, réttye, 
legelője jó. Vagyon itt egy 
ao ölnyi, hoszszaságú mély 
tó , mellynek mélysége még 
nem tudatik, 's a' leg na
gyobb hidegben fero fagy bé. 

JEZERO. Jcs\tro név alatt. 
T 3 JE-
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JEZEBSZKO. Tót fala Sze
pes Várna lakosat katoliku
sok, fekszik Jánosfalvihoz 
közel, és annak filiája, fája 
mind a' két féle vagyon, de 
batárja sovány. 

JEZVIN. Elegyes falu Te-
mes Várm. földes Ura a* K. 
Kamara, iakosai katoliku
sok, és ó hitnek, fekszik 
Rikos, és Remete között, 
batárja1 \6, lakosai sok mé
neket tartaaak, bora is te
rem. 

Jói. S^cnt Jób. Neveze
tes Vár vala hajdan Bihar 
Várm. fekszik Berettyónak 
tavai között, és -négy véd 
helyekkel vala meg erőssír-
ve , némellyek Sz. ISTVÁNIG 
viszik eredetét, az ellenben 
bizonyos, hogy a 916dik szá
zadban Botskainak birtoka-
bao vala, melly tőle el vé
tetvén , e' vala fő oka a' 
Tsászártól való elpártolásá
nak. Minekutánna Váradot 
az Ozmánok el foglalták, 
Szent Jóbot is meg hódol-
tatták az Erdélyi zenebonás-
kodók, mellyet Heusler 
igyekezett vala viszsza ven
ni , *s el is égette a* Várost, 
de oltalmazván a' bent lé
vőket a9 Váradiak , kén te I e-
níttetett el hagyni a' Várat 
i66adikben. Meg erőssíttet-
ték az Ozmánok e* Várat, 9s 
hatalmokban vala i686dik 

i esztendeig^ mig Generális 
Karafa 4000 német, és 3000 
mapyar katonákkal ostro
molván, puskaport tartó 
tornyokat fel vettetvén, a* 
feladásra kénszeritette. Az 
után keveset erőssittetett, 
sőt a9 hazai zenebonákban 
gyakorta sanyargattatott; 
nevezetes Apátursága is van, 
a* mellyről lásd Gcorg Pray 
Dissertatio de Dextera San-
cti Stephani: hanem egy
szersmind Simon Máté Sz. 
Pál Sfcerzetebéli Papnak, 
I796dikban ki adott mun
káját is ey tzím alatt: De 
Abbatia Szent Jógh Sec. a* 
mellyben az Apaturságnak 
viszontagságairól is jelesen 
értekezik az emiitett könyv
szerző. 

JÓB. S\tnt Jób. Magyar 
falu Bihar Várm. lakosai kü
lömbfélék, fekszik az Érmel-
lyéki járásban, V leírt Vár
tól nem meszsze, határja gaz
dag , vagyonnyai jelesek. 

JOBAHAZA. Elegyes ma
gyar falu Sopron Várm. 's 
nevezetet szolgáltat a' Dő-
ry Nemzetségnek, Kuriális 
Helység, lakosai katoliku
sok, és lutheránusok, fek
szik Csornához közel, Bo-
gyoszlónak filiája, határja a 
nyomásban lévén, nagyobb 
részént j ó ; terem kiváltkép. 
pen búzát, rozsot, árpát, za-
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hot} tengerit, Sopronhoz 6 1 

mértföld, szőleje, és erdeje 
nints, sok juhaik, és jó le
gelőik vágynak. 

JOBBÁGY . Ör Jobbágy. 
Vas Várm. földes Urai töb
bek, lakosai katolikusok, 
fekszik Felső Őrhöz nem 
meszsze , és 'annak filiája. 

JOBB AGYI. Kis Jobbágyi. 
Heves Várm. földes Ura G. 
Révai Uraság, fekszik Szur
dok Püspökhöz nem mesz
sze , és annak filiája. 

JOBBAGYI . Magyar f a l u 
Nógrád Várm. földes Ura G. 
Berényi, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Hatvanhoz két mértföldnyi
re % határja ̂ középszerű, va
gyonnyai meglehetősek. 

JOBBAGYI. Jablung. Ele
gyesfalu Vas Várm. fóldesU-
ra G. Erdődy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Veres 
Toronyhozfel mértföldnyire, 
Német Szent Mihálynak fi
liája, némelly nemes Urak 
is laknak benne, .határja kö
zép termékenységül vagyon
nyai külömbfélék. 

JOBBAGYI ÚJFALU* AZ Ű 

betűben. 
JOBOVITZA. Tót falu Be

regi Várm. földes Ura G. 
Schönborn Uraság, lakosai 
katolikusok, Szuszkónak fi
liája , határja soványas. 

JÓD. Oláh falu Maratna-
* 1 
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ros Várra, földes Urai több 
Uraságok, lakosai többnyire 
ó hitűek, fekszik Konyhá
nak, és Dragomernek szom
szédságában , keresztül fol-
lya Jód vize , melly ennek 
határján íza vizébe ömlik, 
határja két nyomásbéli ter
mékeny , mindenféle gabo
nát terem, erdeje, szénája, 
marhája bőven van, só hor
dásból is segítik magokat, 
Jc^er tava szép tsukákkal 
kedveskedik, e' pusztán a' 
Kalugycrekntk Szentegyhá-
zok meg látható. 

JÓK A . Nagy9 Kis, is Új-
hely Jóka. Három közel lé
vő magyar faluk Posony 
Várm. földes Uraik több U-
raságok, lakosai katoliku
sok, reformátusok, és evan
gélikusok, fekszenek a* fel
ső Csalóközben, nap kel. Fö-
démessel, dél. Illésházával, 
é. Borsával határosok, szige
tes határjaik meglehetősen 
termők, fájok, réttyek, le-
gelőjök van ; e' határban 
származik Káinok vize. Ve
teményes kertyei hasznosak, 
lakosai eléggé meg szapo
rodtak, *s némellyek köz-
zulök jó katonák. 

JÓKŐ. MezŐVáros, és Vár " 
Nyitra Várm. földes Ura G. 
Erdődy Uraság, lakosai ka-' 
tolikusok, fekszik Vitentz-
hez , és Lancsárhoz s e m 

T 4 mesz-
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meszsze; a* Vár pedig, melly 
egyszersmind ez Uradalom
nak feje, fekszik a* Város
tól fél órányira, egy nagy 
magos hegyen; leg inkább 
a' hajdúk laknak benne. 
Nevezetes a* Városbéli for
rás, mellynek Marias a**ne-
va : hanem a1 folyó vizet 
Blavának nevezik, melly sok 
malmokat hajt; fája tűzre, 
és épületre van, malma hely
ben , legelője tágas, réttyei 
jók. 

JOLSVA. Abiovia , Elts 
Jelsova. Népes mezó Város 
Gömör Várm. földes Ura G. 
Koháry Uraság, lakosai ka
tolikusok, és evangélikusok, 
fekszik Murány hegyéhez 
két, Felsöczhöz pedig más 
fél mértföldnyire, Murány 
felé a* Város* közepén szép 
Várhoz hasonlító kastéllyal 
ékesíttetik; rész szerént Tí
márok lakják, kereskedők, 
és szántó vetők, vágynak 
lakosaik között, kik fa edé
nyeket is készítenek. A* Vá
rosnak két nevezetesebb út-
szája van; épületei között 
leg nevezetesebb a* Város
háza, melly jó intézettel é-
píttetett, Ispotállyá in van. 
Földgye középszerű, de né
melly része nehéz mivelésű, 
legelője elég, fája, malma 
' s n égy Otszágos vásárja hasz
nos, a' szomszéd Vas há-
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móroknál is pénzt kereshet
nek. 

JOLSVA TAPOLCZA . A* T* 
betűben. 

JOLSVAI. Folyó víz, ered 
Murányon felöl a' hegyek 
között, holott minekelőtte 
Jolsvához folyna, Murány 
vizének hívattatik, mintegy 
négy mértföldnyire tart fo
lyása, '$ Béreikénél foly ösz
ve Sajó vizével. 

JÓLES. vagy Johs\. Ele-* 
gyes magyar falu Gömör 
Várm. földes Ura G. Andrá-
sy Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Rozsnyóhoz kö
zel , c Kraszna Horka Váral-
lyának filiája, földgyének} 
réssé középszerű, legelője 
eléé, fája tűzre szűken van, 
malma, szőleje Torira Vár
megyében két órányira, pia
tzozása Rozsnyón közel. 

JÓK. Kis Jón. S z a b a d 
puszta Fejér Várm. földes U-
ra G. Zichy Uraság, fekszik 
Rácz Keresztúrhoz közel, és 
annak filiája , batárja is hoz
zá hasonlító. 

JORKAVETZ. Tótfalu Sza-
la Várm. földes Urai több 
Urak , lakosai katolikusok, 
fekszik Szegligethez közel, 
és annak filiája, határja kö
zép termékenységu. 

JÓSAFŐ. Magyar falu Tor
na Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 

és 
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és reformátusok, fekszik he
g y e k , és erdők között Jolsva 
vize partyán, holott három 
malmot hajt, és vize lágy 
meleges f határja hegyes, 
de közép termékenységu. 

JOSBCZ . Elegyes magyar 
falu Szála Várm. földes Ura 
H. Eszterházy Uraság, lako
sai katolikusok* fekszik Do-
brónakkoz közel, mellynek 
filiája, határja meglehetős 
termékenységi, szőleje rész 
szerént határjában, rész sze
rént pedig más vidékeken. 

JÓSZA. Elegyes tót fa lu 
Ungvár Várm. földes: Urai 
Szirmay, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Sobrántzhoz if mértföldnyi
r e , Vinnánakfiliája, határ
ja középsz eru. 

JoszÁs. Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a> K. Ka
mara , fekszik a* Körös men
tében , nap kel. határos Gu-
radojjal, n. ny. pedig Jószás-
sal, minthogy szántó föld
gyei meredek hegyek, kapa-
val kelletik mivelni, 's az
után vetni, vagyon egy Kre-
minosza nevű völgye, melly 
kovának való tSz kövekből 
áll. 

JószÁs. Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a* K. Ka
mara , lakosai ó hitűek, fek
szik Halmágyhoz o|, mért
földnyire, Monyászának fi

liája, földgye meglehetősen, 
terem búzát, kukoritzát, za
bot, és gyümöltsöt kevesset, 
fája makkja van; de marha 
legelője, nyomása nints, és 
a' Körös vizének áradásai, 
határjának ártalmasok. * 

JOZSEFOVB. Rátz falu To
romat Várm. földes Ura a*: 
K. Kamara, lakosai ó hi
tűek, fekszik a* Tisza mel
lett, Szanádhoz, és Török 
Kanizsához nem meszsze, V 
a* priviligidlt N. Kikindai 
kerülethez tartozik, határja 4 
fordulóra van osztva, föld
gye térséges, és kövér mar
hákkal bővelkedik, efdeje 
nints , szőleje kevés, halá-
szattya is van, piatza Szege
den, nádgya jó van. 

J Ó Z S E F F A L V A . A* n a g y 
emlékezető II. Jósef Tsászár 
által épült Sváb falu Zem
plén Várm. lakosai katoli
kusok , fekzzik Petrahótól 
nem meszsze. 

JÓZSEFHÁZA. Elegyes ma
gyar, orosz, és oláh falu 
Szatmár Várm. földes Urai 
több Uraságok , lakosai ka
tolikusok, és ó hitűek, fek
szik Aranyos Meggyeshez 1, 
Várallyához a órányira. Ha
tárja 3 nyomásbéh kétsze
rest, rozsot, kukoritzát, és 
zabot meglehetősen terem, 
földgye térséges, és köve-
tses, erdője, szőlő hegye 's 

meg 



meg lehetős bora van, pia
tza Megyésen, Várallyán', 
és Szatmáron. 

JOTIS. Banátbéli falu, fek
szik Kotsovához £ mértföld
nyire , határja közép termé
kenységu. 

JOVESTI. Bánátbéli falu a' 
Kar^nsebesi kerületben. . 

JUKASHALOM. Tsárda Bi
har Vármegyében. 

JURAVETZ. Jurscvcc{* Hor
vát falu Szála Várm. földes 
Ura G. Althán Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
Szoboti'zához nem meszsze, 
's ennek filiája, határja kö
zép termékenységu. 

XURGOV. Tót falu Szepes 
Várm. földes Ura B. Palo-
tsai, és Horvát Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Óralahoz i£ mértföldnyire, 
fája van, legelője is , de ha
tárja sovány, kősziklás, he
gyes. 

JÜRMANSZDORF. Német 
fclu Vas Várm. földes Ura 
G . Batthyáni Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Tar-
tsához közel, Pinkafeldnek 
filiája , 's az Uraságnak ka
stéllyával díszesírtetik , itt 
született a' nemessé lett hí
res B é t s i könyvnyomtató 
Traitntr Tamás , a* ki nja-

fának szép nevet, és érté
ét szerzett, 's elég neveze-

tes házat építtetett Bécsben; 

földgye középszerű, fiija szű
ken van,keresettye megletős. 

JÚRKO VOLGA . Tót falu 
Sáros Várm. lakosai katoli
kusok , határja öszi gabonát 
is termő , erdeje, legelőjo 
van. 

JUROM , és TOMI . ' K é r 
szabad puszták Somogy Vár
megy, földes Ura Zichy Ura
ság , fekszenek Nag^cshoz 
közel, mellyriek filiáji, ha
tárjaik is hozzá hasonlítók. 

* JUROTECZ. Szála Várme
gyében. 

JUSZKO VOLVA . Orosz falu 
Zemplén Várm. földes Ura 
G . Forgács Uraság, lakosai 
ó hitűek, fekszik Vehécz, 
Bánszkához közel, N. Aba
új Vármegyével határos, kö
ves határja 3 nyopiásbéli, 
zabnál egyebet nem igen te
rem, bikkes erdővel bővel
kedik , és fekete gömbölyű 
Burgus nevezetű haszonta
lan kövekkel , a9 záporok 
károsíttyák földgyét. 

JUT. Magyar falu Somogy 
Várm. földes Ura G # Szécsé-
nyi Uraság, lakosai refor
mátusok, fekszik Marczali-
tól 11 órányira, Militinnek 
filiája, legelője középszerű, 
erdeje nints, halászattya va
gyon, a1 Sijő vizében, melly 
a' Balatonból ered, az em
lített vízen révje is van; de 
tsupán tsak V Marosi, melly 
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által ellenében van, a* Jűti 
jószág között vald közösülés 
végett. ' 

JUTA . Magyar falu So
mogy Várm. földes Ura G. 

KABA» *19 

Battyháni Uraság» lakosai 
katolikusok , fekszik a9 Ka-
posi járásban , Hetesnek fi7 
fiája, bőven termő földgyef 

9s más jeles javai is vágynak. 

K. 

3$[[AB. yagy Úrkút puszta. 
Németfalu'Veszprém Várm. 
földes Ura G. Zichy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Ajkához, és Szent Gálhoz is 
egy jó órányira , határja a-
gyagos homokkal elegyes, 
begyes, és völgyes, mindent 
meg terem, szőleje nintsen; 
hanem igen nagy bakónnya, 
és két üveg hutája, fával, 
makkal bővelkedik , essős 
időben szénájok is terem az 
erdőben , vize szuken van. 

ICÁB H E G Y E . Veszprém 
Várm. hajdani erős Várától 
vette nevezetét, fekszik <Vá-
zsonyhoz nem meszsze, 9s 
tetője olly magasra emelke* 
dik, hogy a9 bakonyi erdő
ségnek tetőjit felöl haladván, 
az egész vidéket szemlélhet
ni róla. 

K A B A . Magyar mező Vá
ros Bihar Várm. földes Ura 
H. Eszterházy Uraság, la
kosai reformátusok, fekszik 
Debretzenhez ) , mértföld
nyire, Baránd, és Püspök 

Ladányhoz is közel, határja 
őt nyotnásbéH, terem bú«* 
zát, zabot, árpát, tengerit, 
marhát, és méheket is tar
tanak. 

K A B A . Kis Kaba. Szabad 
puszta a9 Nagy Kunságban. 

KABLÁS . Szállás Eszter
gom Várm. Bajnához közel, 
mellynek filiája. 

KABOLA P O J A N A . A 9 P. 
betűben. 

KABOLD. Kodelsdorfj vagy 
Kobersdorff. Vár, és mező 
német, *s zsidó Város So
pron Várm, Sopronhoz a£ 
mértföldnyire, földes Ura H . 
Eszterházy Uraság, hajdani 
igen régi épülete már ele
nyészett, a9 mostanit pedig 
G. Kéri Uraság építtette, 
nevezetesíttetett e 9 Vár Zrí
nyi, és Frangepánnak tör
téneteik által, kikisCsák-
tosnyáról ki szoríttatván, ba
jos lappangásaik után , mi
dőn majd a9 Tsászárhoz a-
karnának járulni éngedelmé-
éft, majd a9 félelem viszsza 

tar-
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tartóztatta Őket; ide érkez-
tek; mint hogy pedig sok 
tseléd vala vélek, ki kérte 
vala G. Kéri, hogy mind
nyájoknak szállást nem ad
hatna, és így tsak hat hat 
embert hagynának, magok 
mellett. Reá állottak a' Vi
tézek, 's alig ménének bé 
a' Várba 9 midőn annak híd-
gya fel vonattatott, 's rab-
sáejokat egyszerre szemlél
ték i67odik esztendőben. 
Másnapokét G. Kéri, szá
mos felfegyverkeztetek kö
vetőkkel Bétsbe kiséré. Bel
ső épűletbéli készületei a' 
Várnak hétszegű, ékességek
kel jelesen intéztettek, a' 
mező Városnak , határja he
gyes helyen fekszik, lako
sai katolikusok, és evangé
likusok, fekszik Fráknóhoz 
másfél mértföldnyire, ha 
tárja soványas, szőlő hegye 
tsekély, van savanyú vize, 
és mind a'kétféle faja elég. 

* KACZE. Szepes Várm.! 
földes Ura a' K. Kamara, fa
ja tűzre van, épületre pedig 
az Uraságnak . engedelme 
mellet, a9 Pilhovi erdőkről, 
egyéb javai tsekélyek. 

KACZOAXAK. Elegyes ma
gyar falu Szála Várm. föl
des Ura Inkei, és más Ura
ságok , lakosai katolikusok, 
fekszik Kapornakhoz i mért
földnyire, fóldgyei ha jól 

miveltetnek közép termé
kenységnek , fája vagyon, 
legelóje szűk. 

KACZVING. Magyar falu 
Szepes Várm. földes U r a 
Horvát, és Palocsai Uraság , 
lakosai katolikusok, fekszik 
AlsóLabshoz nem meszsze, 
mellyhez határbéli tulajdon
ságai majd hasonlók. 

KACS. Elegyes magyar 
falu Borsod Várm. földes 
Ura Tibold Uraságnak ma
radékai , lakosai katoliku
sok, f e k s z i k Darótznak 
szomszédságában, legelője 
elég, fája tűzre, és épületre, 
szőlő hegye is van, malma 
helyben. 

K Á f c s Á N D . Tót falu Zem
plén Várm. földes Ura K a 
zinczy , és Aiszdorfer Urasá
gok , lakosai Római, és gö
rög katolikusok , fekszik 
FaTkushoz, és Márkhoz is £ 
órányira, dombos, 9s több
nyire térséges határja három 
nyomásbéli, búzát, gabonát, 
és zabot, árpát, és tengerit 
is terem, erdeje van, sző
leje nints, bővelkedik szá
raz esztendőben legelővel , 
piatza Nagy Mihályon, és 
Újhelyben. 

&ÁCSÁND. Szabad puszta 
Sáros Várm.fekszik Krivány, 
és Tartza mellett. 

KÁCSFALV . Tót helység 
Szepes Várm. földes Ura a9 

K . 
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K . Kamara, lakosai katoli
kusok, fekszik Filchovhoz 
nem' meszsze, és annak fi
liája. 

K Á C S F A L Ü . Rátz falu Ba
ranya Várm. a9 Dárdai Ura
dalomhoz tartozik, lakosai 
6 hitűek, fekszik Dárdától 

és Laskafal utói i órányi
ra , Jiatárja 3 nyomásbáli, 
a 9 Dráváig terjed, búzát, de 
kivált zabot, ás kukoritzát 
bőven terem, erdeje bőven, 
legelője még bővebben van, 
ha víz.áradás nints, szarvas 
marhákat, és sertéseket so
kat nevelnek 

KACSIK . Tsárda Abauj 
Vármegyében. 
- KACSORLAK . Magyar*falu 
Szála Várra, földes Ura In-
key , és más Uraságok , la
kosai katolikusok, fekszik 
Kapornakhoz 1 mértföldnyi
re , határja jó termékenysé-

Í*u, vagyonnyai külömbfé-
ék. 

KACSOTA . Magyar fa lu 
Baranya Várm. folde$ Ura 
H . Eszterházy Uraság, lako
sai katolikusok, és reformá
tusok, fekszik Szent Lőrintz-
hez,, 9s Mindszenthez is kö
zel, földgyei, és réttyei kö
zépszerűek, van a9 határban 
erdeje, de szőleje nints, pia
tza Pécsen. 

KÁDÁR . Elegyes falu Te-
mes Várm. földes Ura a9 K . T 

Kamara, lakosai katokiku-
sok, és ó hitűek, határja köy 
zép termékenységu. 

KADARCS . Szállás Sza-
bolts Vármegyében. 

KADARKÚT . Népes magyar 
falu Somogy. Várm. földes 
Ura Somsics, és több Urák, 
lakosai katolikusok, fekszik 
hegyes helyen, szőleje saját 
határjában, 9s fája tűzre van. 

KADARTA . Magyar fa lú 
Veszprém Várm. földes Urá 
a9 Veszprémi Káptalan , la? 
kosai reformátusok, fekszik 
Rátótnak, és Hajmáskérríek 
szomszédságában, Veszprémé 
hez mintegy 5 mértföldnyi^ 
re, Rátótnakoliája, szánt4 
földeyei termé lények, 9s Jég 
inkább bovelk'ednek rozzsal, 
kétszeres búzával, és zabbál, 
malma közel, piatza Vesz
prémben.. 

* KÁDER . Bánátbéli faliig 
fekszik Keveréshez | mértt 

földnyire, határja jó, vagyon* 
nyai külömbfélék. 

K A C V A . Nagy\ cs Kii" 
Kagya. Két szabid puszták 
Bihar Várra, földes Urai G. 
Toldv, és több Urak, fek* 
szenek, Székelyhíd , Szent 
Miklós, Szent Jób, Szent Im
re, és Diószegnek szomszéd* 
ságokban, határjok dombos, 
melly leg inkább bort, és 
igen jót terem. 
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K A J Á I . Magyar nemes fa-
fa Po&ony Várm. földes Urai 
C. Boronkay, és több Ura
ságok , lakosai katolikusok, 
és más vallásúak, Plébániája 
l78odikban állíttatott fel; és 
az előtt Galántához tartozott, 
G. Batthyáni Fiilep neveze
tes funddt[iót tett a* Plibá-
nusnak tartására, fekszik Ga
lántához £ mértföldnyire, ha
tárja középszerű, réttye, er
deje van. 

K A J Á N D . , Szabad puszta 
Komárom Vármegyében. 

K A J Á N F Ö L D E . Magyar falu 
Szála Várm. földes Ura G. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Sümeg
hez i mértfi,adoyire, Káp
talannak fili^, határja né
hol homokos \ vagyonnyai 
középszerűek. 

K A J Á R . Magyar falu Györ 
Várm. földes Ura a' Religyiói 
Kintstár, az előtt a' Bakony-
béli Bcntdidinus Atyáknak 
birtokok vala, .lakosai kato
likusok , és evangélikusok, 
fekszik a' Sokoróallyai já
rásban , Kis Pécsnek szom
szédságában, Győrhöz, és Pá
pához i mértföldnyire, he
gyes!, és dombos határja a 
nyomásbéli, rozsot inkább, 
búzát középszerűen terem, 
erdeje szép, szőleje is van. 

K A J Á R . Balantonfó Ka-
jdr. Magyar falu Veszprém 

Várm. földes Urai G. Zichy, 
G. Batthyáni, B. Révai, és 
más Uraságok is, lakosai ke
vés katolikusok, többnyire 
reformátusok, fekszik Vesz
prémtót a£ , Fejérvártól % 
mértföldnyire , Lepsénynek 
filiája , földgye termékeny, 
legelője elég, réttyei j ó k , 
szőleje határjában , mulmai 
közel, fája nintsen, piatzo
zása Veszprémben, határjá
ban esik Balaton tavának is 
e£y darab része, holott a9 

híres fogas halak , és süllőt 
halászhattyák. Ákarattya ne
vű pusztatska is van hozzá, 
melly a' K. Kamaráé. 

K A J A szó S Z B W T P É T E R * 

Fejér Várm. földes Urai töb
bek , fekszik Válhoz nem 
meszsze, és annak filiája. 

K A J A T A . Kajatjjtjf. Ele
gyes falu Abaúj Várm. föl
des Urai Keltz, és több Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
és refermátusok, fekszik Fü
zérhez közel, határja közép
szerű , épületre való fája ke* 
vés van, a9 nevezetes pia-
tzoktól távol'esik. 

K A J A T A ^ KajatitTp. Tót 
fala Sáros Várm. földes Ura 
a9 Tudományi Kintstár, az 
előtt az Eperjesi Jesovita A-
tyáknak birtokok vala, la
kosai katolikusok, fekszik 
Berthóldhoz fél, Eperjeshez 
pedig x mértföldnyire, ha-
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tarjának egy része soványas, 
réttye tágas , legelóje , és 
erdeje szükségekre elég van. 

K A J D . Nagy Kajd. Ele
gyes falu yas Várm. földes 
Urai Svotich, és több Ura
ságok, lakosai katolikusok,, 
fekszik Szombathelyhez egy 
mértföldnyire, Szent Lörintz-
nek filiája, síkon fekvő föld
gyei termékenyek, réttyeik 
jók, fájok elég, eladásra is 
jó módgyok van. 

K A J D A C S . Magyar f a l u 
Tolna Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszik Sárvize mellett, 
Sz. Lőrintzhez í mértföld
nyire, földgye többnyire ter
mékeny, Sár vizén nádgya 
elég, a' Dunától .két órányi
ra fekszik,, erdeje, és sző
leje nints, eladásra jó mócj-j 
gyök van. I 

K A J D A C S . Kis Kajdacs. 
Szabad puszta Tolna Várm 
földes Urai több Uraságok, 
f e k s z i k Kajdacshoz nem 
meszsze, és annak filiája. 

K A J D A N O . Orosz falu Be
reg Várm. földes Ura G. 
Schönbórn Uraság, lakosai 
ó hitíiek, fekszik a1 Kaszo-
nyt járásban, Rákos, és Vá< 
rallyához \ mértföldnyire 
Rákosnak filiája, határja a 
fordulóra lévén osztva, ten
gerit terem, legelő, és fa 
dolgában szűkölködik, Muu 

kátson piatzozása egy mért
földnyire. 

K A J M A D . Szabad puszta 
Tolna Várm. földes Ura G. 
Festetics Uraság, fekszik 
Tolnához közel, és annak 
filiája. 

K A J N A . Oros[ Ka/na. Tót 
és orosz falu Zemplén Várm. 
földes Ura G. Barkóczy Ura
ság, lakosaikatolikusok, és 
ó hitnek, fekszik nap kel. 
Hrubóhoz i , dél. Poroszló
hoz i£,'Porubkához a, ész. 
Sztropko Oly kához i\ órá
nyira ^ határja^hegyes y> völ
gyes, két nyomásbéli, zabot 
teremnek, 'erdőjök vagyon. 

K A J K A ^ Tót Kajna. Tót 
falu Zemplén Várm. földes 
Ura Büdeskúti Uraság , la
kosai katolikusok, fekszik 
KJs Domasához l fertálynyi-
ra, Varannóhoz pedig i\ó-
rányira, hegyes batárja 3 
nyomásbéli, gabonát, zabot, 
és árpát terem, erdője van, 
szőleje nints, n£t nélkül szű
kölködik , piatza Varanhón. 

K A J S Z A . Tót falu Nyitra 
Várm. földes Urai több U-
rak lakosai katolikusok t 

fekszik Nyhrához fél mért* 
földnyire, és attnak filiája, 
batárja középszerű, vagyon
nyai külömbfélék* 

K A J S Z A . Tsárda Nyitra 
> Vármegyében. 

K A J -
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K A J T E T . Szabad puszta 
Fejér Várm. földes Ura a* 
Religyói Kintstár. 
v K A K . Orosz falu Szatmár 1 
Várm. földesura GáspárU-
raság, lakosai ó hitűek, fek
szik Szatmárhoz, és Udva
rihoz is £ órányira, határja a 
nyomásbéli bokros., tövises, 
fűzes, tetem búzát, kuko-
ritzát, zabot keveset, erdeje 
szőleje nints* számos vizé
nek árja károsíttya határját. 

• K A K . Magyar, és tótfalu 
Zemplén Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, és többnyire re
formátusok , fekszik Kész-
helyhez nem meszsze, határ
rá három nyoipásbélf, terem 
leg inkább gabonát, árpát, 
.zabot i kölest, kukoritzát,) 
kendert 9s egyebet, erdejek 
vagyon a9 Hernád vizén túl / 
nedves esztendőben széná-
jok bőven terqm; Hernád 
vizén túl Sisdt nevfi pusztá
ja, friatzok Miskolcion, Sik-
szón, és Aszalón.. 

K Á R A . Szabad puszta Bé
kés Vármegyében. 

K A K A C S K K Y . Oláh f a l u 
Bihar Várm. földes Ura az 
egyesűit Püspökség, lakosai 
ó hit&ek, fekszik Gyigyi-
sent, és Köszvényeshez -J ó-
rányira, határja búzát, és 
tengerit középszerűen te

rem, melly térséges, és he
gyes, erdeje van. 

K A K Á D . Magyar falu Bi
har Várm. földes Ura Di- < 
trichstein Uraságnak örökö
sei , lakosai egyesültek, és 
refomátusok, fekszik Dió
szeghez 1 mértföldnyire, és 
annak filiája, határja jó, va
gyonnyai is jelesek 

K A K A R Ó . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a' K . Ka
mara, lakosai ó hitűek, fek
szik nap kel. Fejér Köröshöz, 
Lunkához , dél. * Kiskindiá
hoz , ész. Grossalhoz is kö
zel, az Ország úttya mellett 
lévő hegyeken. Földgye kö
zép termékenységu, terem 
búzát,' zabot, tengerit, ken
dert; gyümöltse , és szilva 
pálinkája néha sok van, ke
reskednek az erdőben pén
zen vett fával. 

K A K A S D . Elegyes német 
falu Tolna Várm. földes Ura 
G. Fest^ticjb Urasáé, lako
sai katolikusok, fekszik a9 

Völgy esi járásban , határja 
a' természetnek majd min
dent j avaival bővelkedik. 

K A K A S F A L V A . T ó t f a l u 
Nyitra Várm. földes Urai 
több Urak, lakosaikatoliku
sok, fekszik Nagy Tapol-
tsánhoz egy mértföldnyire , 
Nagy Jásznak filiája, lege
lője szoross, fája tűzre nints, 

de 
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áe szŐlö hegye termékeny, 
piatzozása Bajmótzon. 

K A K A S F A L V A . Kakasov-
czf. Tót falu Sáros Várm. 
földes Ura a' K . Karbara, la
kosai katolikusok, fekszik 
Eperjeshez i mértföldnyire, 
Só várnak fi 1 i á j a, határj a 
Gyülvézhez hasonlító. 

K A K Á T . Szabad puszta 
Heves Várm. földes Ura Bor
bély Uraság, fekszik folyó 
vizénél, Kenderesnek filiá
ja , határja a* marháknak 
hizlalásokra alkalmatos. 

K A K I . Szabad puszta So
mogy Várm. földes Urai 
több Uraságok, fekszik N. 
Bajomhoz közel, és annak 
filiája. 

K Á K I C S . - M a g y a r falu Ba
ranya Várm. földes Ura H. 
Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok, és reformátu
sok, fekszik a' Szent Lő-
rinczi járásban, Marosának, 
Monosókornak szomszédsá
gában , lakosai marha ne
velésből, és fakó szekerek' 
készítéséből szereznek pénzt, 
a' szomszéd Vármegyében 
adván el azokat, földgye, 
réttye közép termékenysé
gu, erdeje van, szóleje hints, 
piatzok Pétsen, Siklóson, 
Szigeten. 

K Á K O N T , Rácz falu Fest 
Várm. földes Ura a' Kaló
zai Érsekség, lakosai kato

likusok, fekszik a' Sárköz
ben , Bajához £ , Szeremlé
hez pedig i\ mértföldnyire, 
határja három nyomásbéli, 
homokos a9földgye, rozsot, 
és zabot terem, szóleje ke
vés , erdeje elég van, vala
mint szénája is, piatza Ba
ján, mivel a9 Dunához közel 
fekszik, halászattya is van. 

K A K O N Y U Szabad puszta 
Somogy Várm. földes Ura 
G . Zsigrai Uraság.^ 

K A K O V A . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a9 K. 
Kamara lakosai ó hitűek, 
fekszik Karas vize mellett, 
Kernésa, Nagy és Kis Tik-
vánhoz közel , határja négy 
nyomásbéli, többnyire tsak 
kukoritzát tetmesztenek la
kosai , erdeje nints , szőleje 
kevés, postája van, Karass 
vizén pedig* szép kő faídgya. 

K A K U C S . Szabad puszta 
Arad Várm. földes Ura Edels-

{>acber Uraság, fekszik £ -
ékhez közel, és annak fi

liája. 
K A K U C S . Magyar Ka

kucs. Magyar, és oláh falu 
Bihar Várra, földes Ura G . 
Haller Uraság, lakosai óhi
tűek , és reformátusok, fek
szik ész. Tötös , dél. Száz
fal vához-J-órányira, hatatja 
a nyomásbéli, földgye tér
séges, köves, kétszeres bű-
zát, zabot középszerűen te* 

, U rem. 
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rem , erdeje + szőleje nints, 
piatza Váradon. 

K A K U C S . Oláh Kakucs. 
Oláh falu Bihar .Várm. föl
des Urai Buday, és Serván-
szky Urak, lakosai ó hi
tűek , fekszik ész. Össi, dél. 
Dubricsonyhoz ^órányira, 
térséges sovány, köves föld-

fye , kétszerest, búzát, za-
ot is keveset terem, erde

je, szőleje nints, piatza Vá
radon. 

KAKUCS . Magyar, és tót 
falu Pest Várm. földes Ura 
H. Grazsalkovi ch Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Kis Hartyánhoz £ órányira, 
mellynek filiája, 's az Ura
ságnak e' helyen jeles gaz
daságbéli épületei vágynak, 
mellyhez nagy szőlő van ra
gasztva, és élésház, a' szép er
dőnek tövében; határja kö
zépszerű , valamint vagyon
nyai is, száraz malma hely
ben van. 

K Á L . Sajtoskál. Az S. be
tűben. 

K Á L . Sajtoskál. Magyar 
falu Sopron Várm. földes U-
rai G. és N. Niczky Urasá
gok, a' kiknek két lakó, és 
gaszdasági épületeivel dísze-
síttetik, lakosai katolikusok, 
és evangélikusok, fekszik 
Csepreghez i , Sopronhoz 
4^ mértföldnyire, lapos két 
nyomásbéli tatárja közép- j 

szerű, búzát, zabot, gabo
nát , ys egyebet is terem, 
réttye kevés, juhai számosak. 

K Á L . Magyar falu Heves, 
és Kül. Szolnok Várm. földes 
Ura H. Grazsalkovich Ura
ság, lakosai katolikusok, fek-
szifc K . Győrhöz nem mesz
sze , 's a1 Dobrei Uradalom
hoz tartozik,* földgyének na
gyobb része trágyázás nél
kül is termékeny, réttyei 
jók, Gyöngyösi, esEgri pia-
tzozásai nem meszsze, lege
lője elég, itatója a' folyó vi
zén, malma helyben van, 
szól ej e nints. 

K Á L . Alsó, és Felső Kál. 
Magyar faluk Szála Várm. 
földes Urai Kulcsár, Forin
tos, és több Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik 
a' kissebb Kapornaki járás
ban, határja középszerű, va
gyonnyai külömbfélék. 

KALÁCSA . Temes Várm. 
földes Ura a9 Kir. Kamara, 
fekszik Orczidorfho* nem 
meszsze, 's annak filiája. 

KALÁCSA . Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura a* Nagy 
Váradi Püspökség, lakosat 
ó hitűek, fekszik Belényes
ne/ i mértföldnyire, föld
gye terem búzát, tengerit, 
erdeje elég van, szőleje nints. 

KALAMÁSZOSHÁZAK. Sza
bad puszta Somogy Várm. 
földes Ura G. Batthyáni Ura-



aág , Almamellyékhez tar 
tozik. 

K A L Á S Z . Magyar falu Nyi
tra Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku 
sok , fekszik Gímtshi\ nem 
meszsze, mellyhez fold gye 
hasonlító, Verebélynek filiá
ja, határja középszerű. 

K A L Á S Z . Rátz falu Pest 
Várm. földes Ura Vattai U-
raság, a' kinek a9 Duna par 
ton gabona tárháza van, - és 
malmok is, lakosai leg in 
kább ó hitűek, fekszik Cso 
bánkához fél órányira nap 
nyug. a9 Dunával is határos, 
Pómáznak filiája, határbáli 
középszerű borait, az ide
geneknek helyben szokták 
el adni, búzája terem kö
zépszerűen , legelője jó, fá
ja, erdeje tágas, szűkölkö
dik széna nélkül, piatzozá
sa Budán, és Szent Endrén. 

K A L Á S Z , Szabad puszta, 
Bars Vármegyében. 

K A L Á S Z . Tsárda Nyitra 
Vármegyében. 

K A L A S Z N Ó . Német falu 
Tolna Várm. földes Ura G, 
Aponyi Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Berény-
hezdél. közel, Kapós vizé
hez is, Sfakadacsnak filiája, 
határja a9 természetnek sok 
javaival bővelkedik. 

K \ L D , . Elegyes magyar j 
falu Vas Várm. földes Urai'' 

KALE. 

több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik a' Kemé-
nyes allyai járásban , 9s Kál-
di Uraság kastéllyávál ékes
kedik, földgye termékeny, 
legelője, fája elég van, sző
lő hegye is. 

K A L E N O . Tót falu Zem
plén Várm. földes Ura Szir
mai Uraság, lakosai leg in
kább óhitűek, fekszikGraj-
nicza, és Vidrányhoz £ órá
nyira, hegyes határja k é t 
nyomásbéh, zabot, tatár
kát, és krompélyt terem, er
deje vagyon, szőleje nints, 
széna nélkül szűkölködik-, 
piatza Sztropkóh , és Varan-
nón. 

K A L C H G R U B E N . Német fa
j ú Sopron Várm. földes Ura 
H. Eszterházy Uraság, la
kosai katolikusok, és evan
gélikusok, fekszik Sopron
hoz a| mértföldnyire, egy 
völgyben, Kaboldnak filiá
ja , határja sovány, szóllö 
hegye nints, réttye kevés, 
erdeje meszsze v a n , va« 
gyonnyai meglehetősek. 

K A L I N A . vagy Kalinka. 
Tőt falu Zólyom Várm. föU 
des Ura H. Eszterházy Ura
ság, lakosai katolikusok, 
fekszik Végles Hutához kö
zel, és annak filiája, határja 
soványas. 

K A L Í K A . vagy Kallina. 
Elegyes oláh falu Krassó 

U % Várm. 
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Várm. fóWes Ura a* K . Ka-1 
mara, lakosai ó hitűek, fek- « 
szik Rafnik, Zsurcsova, Szé-
káshoz is közel, határja négy 
nyomásbéli, melly egészen 
hegyes, egyedfii kukoritzátI 
terem, erdeje van, szőleje 
nints. . 

K A L I N F A L V A . Alsó Ka-
linfalva. Orosz falu Mára
maros Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai egyesűltt 
6 hitűek, fekszik nap kel. 
Dombóhoz £ , nap ny. Gá-
nyához is ugyan i mértföld
nyire , Határja két nyomás
béli , földgye homokos, kö-
vetses, hegyes * és völgyes , 
terem zabot, tatárkát, ten
gerit, és krompélyt, erdeje 
van, szálfáknak szállításából 
is élődnek, piatzok Szigeten 
van. 

K A L I S T . Elegyes falu Zó
lyom Várm. földes Ura a9 

Bányászi Kamara, lakosai 
katolikusok, és más félék, 
fekszik Podkonitzáboz kö
zel, és annak filiája. 

K A L K . Vas Várm. földes 
Ura G. Batthyáni Uraság, 
Dobrának filiája. 

K A L L Ó . Kék Kalló. A 9 

Berettyónak egy ága, Bibar 
Várm. Eszlár alatt szakad bé 
belőle, 9s az Esztarj, Ko-
nyári, Derecskéi, Földesi ha
tárokon kereszt&l menvén, 
Kábé tájékán ismét a9 Sárré-

tybe viszsza megyén, az e-
lőtt itten benne jó féle gyön
gyöket is találtak. 

K A L L Ó . Magyar falu Bor
sod Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , 's más félék, fekszik 
MiskfSltzhoz fél napi járó 
földre, Sajó Galgócznak fi
liája , fája tízre van, lege
lője elég, szőlő hegye, és 
fája épületre nints. 

K A L L Ó . Magyar falu Nó
grád Várm. földes Ura a9 

Váczi Püspökség, lakosai ka
tolikusok, fekszik Hatvan
hoz i-J mértföldnyire, ha
tárja soványas, vagyonnyai 
selejtesek. 

K A L L Ó . Kis Kalló. Ele
gyesfalu Szabolcs Várm. föl
des Ura KáUai Uraság, lako
sai katolikusok, és más fé
lék, fekszik a* Nádudvari 
járásban, két nyomásbéli 
földgyei tiszta búzát, és ro
zsot teremnek trágyázás nél
kül is, piatzozása Debretzen-
beri, legelője elég, fája tűz
re van. 

K A L L Ó . Nagy Kalló. E-
legyes mező Város Szabolcs 
Várm. földes Ura Kállai, és 
Depauli Uraság, lakosai ka
tolikusok , és ó hitűek, fek
szik Nádudvarhoz nem mesz
sze , négy országos vásárja, 
postája , és salétrom főző 

; háza is van. 
K Á L -
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K A L L Ó S E M J E N . A Z S. be

tűben. I 

K A L L Ó . Minisként Kalló. 
Köves Kalló. Magyar faluk 
Szála Várm. földes Urai a-

, mannák több Uraságok, en
nek pedig a* Veszprémi Pus-

ftökság, melly Szent Békal-
yának filiája, lakosai kü

lömbfélék, batárjaik termé
kenyek, boraik jók. 

K Á L L Ó S . vagy Kdlos. Ele
gyes magyar falu Szála Vár* 
megy. földes Ura a9 Kapor-
naki Ápáturság, lakosai ka» 
tolikusok, fekszik Sz. Grót-
Jioz fél mértföldnyire , Ke-
hidanak filiája, földgye kö
zép termékenységu, legelő
j e , szőleje jó, borait el ad-
hattya, fája, malma is van. 

K Á L M Á K G S A . Magyar 
falu Somogy Várm. a* Babo-
tsai járásban , földes Ura G. 
Szécsényi Uraság, lakosai 
reformátusok, fekszik Cso-
konyától a9 mellyhez tar
tozik a mértföldnyire, Szu-
lovnak filiája, ámbár vala-
melly része határjának, 
melly a nyomásra van oszt
ván homokos, és 'tavas ; de 
mivel legelője tágas, makk
ja , fája, malmai vannak, 
el adásra jó módgya, fő ké
pen kukoritzája sok terem, 
abrontsal is kereskednek, 
mellyböl nevezetes hasznot 

vesznek bé. E9 fafunak észa
ki szélén találtatnak egy ré
gi Templomnak , és Kla-
stromnak duledékjei, 's a9 

falu fekvéséből, és némelly 
hagy épületeknek, még most 
is imitt amott ki tetsző hel-
lyeiből, úgy látszik, hogy 
hajdan népes hely vala, 

K A L M Á M D . Sváb falu Szat
már Várm. földes Ura G. 
Károlyi Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Nagy Ká
rolyhoz £ mértföldnyire, Ka-
plonynak filiája, szántó föld-
gyei három nyomásbéliek , 
búzát, dohányt bővséggel 
teremnek, erdeje van , sző
leje nints, piatza Nagy Ká-
rolyban. 

K Á L H A . Kis Kalnaí Mala 
Ralnit\a. Magyar falu Bars 
Várm. földes Urai több Urak, 
lakosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik Barshoz 
4 mértföldnyire, fája tőzre, 
és épfiletre van, földgye ter
mékeny , réttye, legelőjee-
lég, malma helyben, eladás
ra, és keresetre jó módgya 
Szent Benedeken, majorsá
ga jeles. 

K Á L N A . Nagy Kdlna. E-
legyes magyar falu B a r s 
Várm. földes Ura B. Hunya
di Uraság, lakosai katoliku
sok , fekszik az élőbben-
tői nem meszsze, földgye 
termékeny , réttye számos , 

U 3 lege-
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legelője elég, fája is, mal
ma helyben, a9 szomszéd 
szőlőkben keresetre mód-
gyak, és Léva mező Város
ban is. 

K Á L N A R O S Z T O K A . ROS{-

toka név alatt/ 
K Á L N A . Tótfalu Zemplén 

Várm. földes Ura Szirmay 
Uraság, lakosai ó hitűek, 
fekszik a9 Szinai járásban, 
határja rozsot, árpát, és za
bot termő, legelője elég, fi ja 
tűzre, és ép&letre van, pia
tza Ungváron, Nagy Mihá
lyon , és Homonnán. 

K A L N I K . Orosz falu Bereg 
Várm- földes Urai több Urak, 
lakosai leg inkább ó hitűek, 
fekszik a' Kaszonyi járásban, 
határjában szőlő hegyei van
nak, Munkátsi piatzozástól, 
a' hol vagyonnyaikat el ad-
hattyák t$ak egy, és £ mért
földnyire fekszik, mind a' 
két féle fája van, határja 
sovány. 

K Á L N I S . Kalnist. Tót falu 
Sáros Várm. lakosai katoli
kusok, fekszik Hanusfalvá-
hoz \ mértföldnyire, Kará-
tson mezőnek filiája, határ
jának egy nyomása sová
nyas , ketteje jó; réttye két
szer kaszáltatik, legelóje, és 
erdeje elég van. 

K A L N I T Z . Tót falu Tren
tsén Várm, földes Ura B. 
Mednyánszky Uraság, la

kosai katolikusok, fekszik 
Betzko Vár alatt, fél mért' 
földnyire , fóldgye termé-

•keny, szőlős kertyei is vágy
nak. 

K A L N I T Z . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Ura több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik az előbbeni 
mellett, fóldgye jól termő, 
fíja, legelője, réttye van. * 

K Á L N O . Kalinovo. Né
pes tót falu Nógrád Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai katolikusok r de leg 
leg inkább lutheránusok, 
fekszik Berzenczéhez n e m 
meszsze, melynek filiája, 
Ipoly vize mentében, határ- • 
já j ó , savanyú vizén kivnl, 
tsörgö patakjaiban, kivált 
Szlano vizében, tsukák, és 
menyhalak is vágynak, er
deje, réttye elég van, malma 
helyben, piatzozása i mért
földnyire Losontzon, és Gá-
tson, ide tartoznak Elthre 
Lehota, és Kisfalud pusz
ták is. 

K Á L N O K . Német falu Mo
són Várm. az Óvári Urada
lomhoz tartozik, lakosai ka
tolikusok, fekszik a' Duna 
partyán, Ovártól i órányira, 
határja három nyomásbéli, 
földgye majd agyagos, majd 
kövitsel egyehtett, terem 
búzát, rozsot, zabot, árpát, 
erdejek van, réttyek , lege-
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lojök szűken, határját rész
szerént keríti, egy Kdlnak 
nevezetű ér, melly z'Duná
ból Halászin alól eredett, és 
Magyar Kemle felett ismét 
bé szakad a' Dunába. 

K A L Ó C Z . Elegyes magyar 
falu Fejér Várm. földes Ura 
G. Zichy Uraság, lakosai 
katolikusok, és reformátu
sok, fekszik Sárvize mellett, 
határja közép termékenysé
gu , vagyonnyai is. 

K Á L Ó C Z F A . Elegyes falu 
Szála Várm. fóídes Ura Far
kas Uraság, lakosai katoli
kusak, fekszik az Alsó Lend-
vai Uradalomban , Csesz-
tregnek filiája, legelője, fá
ja , makkja van; de határja 
homokos, és néhol sovány. 

K A L O C S A . Érseki Város 
a9 Solti járásban Fest Várm. 
földes Ura a' Kalotsai Ér
sek , lakosai katolikusok, 
fekszik az úgy nevezett Sár
közben, a' Dunához egy kis 
órányira, Hajóshoz a, Nád
udvarhoz 3, Bajához 5 mért
földnyire. Nevezetének ere
detéről kulömbféle vélleke- I 
désben vágynak az írók, bi
zonyosabb felőle az, hogy 
hajdan nevezetes meg erős-
síttétett, népes, és elég je
les Város vala, melly dí
szét a' hadak, az Ozmánok, 
és az időnek viszontagságai 
rongálták. Bél Mátyás, és 

Seiler le írták hajdani ékes
ségeit, újjabb fényre kez
dette hozni ey Várost Nagy 
Méltóságú Gróf Csáky Er^ 
sek I7i5dik esztendőben, 
a' ki mind az Érseki ka
stélyt, mind pedig a* Város* 
nak Szentegyházát építtette, 
nevezetesen öregbíttette an
nak utánna, Hert. Batthyá
nyi József, mostani Magyar 
Ország Prímássá, az előtt 
volt Kalocsai Érsek, a' ki 
mind az említett Szentegyhá
zat tökélletességére hajtotta, 
mind pedig tornyokkal, ha
rangokkal , és orgonával fel 
ékesíttette. Több jó tetemé-
nyei között Conviclust állíta, 
sőt újj kastélyt is építtete it
ten , mellyet az után néhai 
Báró Patatics végeztetett el, 
és nevezetes kertel ékesí
tette. Jeles Könyvtárt is ha
gyott itten Hertzeg Batthvá-
ni Ő Eminentziája, 's ku
lömbféle drága Templomi é-
késségeket,' sőt Patikát is ál
líttatott fel. A' Káptolanbéji 
Uraknak újjabb lakásait pe
dig Mélt. Patatits Érsek é-
píttette, nyári mulató laká
sa az Érsekségnek Hajóson 
van, mellyet hasonló képen 
Hertzeg Batthyáni Ö Emi
nentziája építtetett. Valamint 
az említett Érsekek neveze
tes jó téteményeik által ö-
regbítették Kalocsa Varasát; 

U 4 úgy 
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úgy valóban példásan ki ma
tatta Fő Méltóságú G. Kol-
lonich László ő Excellentziá-
ja is, mert az Érseki Ka
stélt újabban alkalmaztatta, 
a* Hajósi nyári Kastélyt egy 
emelettel fellyebb vétette, 
más külömbféle jő tétemé-
nyein kivul pedig, a* sze-
renrsétlen 1796 esztendőbé-
li tuz által, meg károsítta-
tott Szentegyházat, és tor
nyokat, újonnan fel épít
tette; melly épületre többet 
költött Ö Excellentziája 50 
ezer forintnál. A' Piaristák
nak szép oskojajok vagyon 
itten; mellyet Primds O E-
minentjjája fundált. Lako
sai a' lent különösen ter
mesztik , mellynek magvát 
el adyák, szállásaikat kint 
tartyák % és 4gy egy tagban 
több házakat is szemlélni, 
melly ékben víz árja, és nyá
ri munka idejében, a9 la
kosok tselédestöl kin tartóz
kodnak , vasas nevezető du-
na ér, a* hely mellett foly 
el , határja terem tiszta bu
tát , zabot, árpát, kukori-
tzát, jó fekete, 's néhol a* 
gyagos a' földgye, laposabb 
részen pedig széna sok te
rem , nádgya, szőleje van , 
de erdeje nints. 

K A I . Ó C S A . Orosz falu Má
ramaros Várm. melly öt sza
kaszókra (vicusokra) van 

fel osztva, úgy mint Tmsad, 
Negrovec^, Horb, ÖFalu% 

(S[tarisiillo) és Ld\i, földes 
Urat több Uraságok, lako
sai ó hitnek, fekszik nap k. 
Német Mokrához 3 , d. Kö
vesligethez 6, n. ny. Szine-
vérhez 1 órányira, minden 
szakasznak határja a nyo
másbéli , leg inkább zabot, 
és krompélyt terem, szénát 
középszerfien, főzeléket ke
veset, bővelkedik erdővel, 
és havasi legelő hegyekkel, 
búza, bor, és kukoritzanél
kül szűkölködik , piatzok 
Huszton, Tecsőn, és Visken 
van. 

K A L O C S A . Szabad puszta 
Vas Várm. földes Ura Gróf 
Festetics Uraság. 

K A L O N A . Szabad puszta 
Mosony Vármegyében. 

K A L O K D A . Magyar falu 
Nógrád Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik Ipoly vi
zéhez közel, Losonszhoz pe
dig 1 mértföldnyire, Battik-
nak filiája, határja közép
szerűi, vagyonnyai külömb
félék. 

K A L O N D A . Kis Kalonda. 
Szabad puszta Nógrád Várm. 

K A L O S A . Alsó, Felső Ka-
losa. Két magyar faluk Gö
mör Várm. földes Urai Prás-
kóczy, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, és re-

for-
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fbrmátusok, fekszenek GŐ-
m őrhöz |- mértföldnyire , 
földgyeik jő gabonát termők, 
piatzozások kát, *s három 
mértföldnyire, legelőjök van 
e l é g , >s mind a'két féle fá
j o k h, malmok a' szomszéd
ságokban. 

K A L O T A . Oláh falu Bihar 
Várm. földes Urai több Urak, 
lakosai ó hitűek, fekszik n. 
k . Gálosházához fél órányi-

„ ra, határja kitsiny lévén tsak 
e g y nyomásbéh , mindent 
széken terem, földgye he
g y e k , és kősziklából állók, 
erdeje van, szóleje nints, 
némellyek Élesdről, a' N. 
Váradi Sóházhoz só hordás
ból is élősködnek* 

K A isA. Magyar falu Aba-
iíj Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszik Füzérhez két mért
földnyire, Szilvás Újfalunak 
filiája, határja középszerű, 
hasonlító Ránkhoz, azon kí
vül, hogy legelője nem igen 
elég. 

K A L T B N B R Ü K . ffidegkdt, 
Jüaltcnsttin. Levél név alatt. 

. K A L Ü G Y E R . Oláh falu Bi
har Várm. földes Ura a* N. 
Váradi Püspökség, lakosai 
ó hitűek, fekszik Kristyór-
hoz közel, zabot, búzát, ten-; 
gerit ke vesét terem, begyes, 
völgyes, soványas a1 földgye, 
erdeje is Van. 

KALU. 1 7 3 W 

K A L Ü S S A . Ralus. Tót falu 
Ungvár Várm.földes U r a i 
több Uraságok , lakosai ka
tolikusok , fekszik a' Zso-
brántzi járásban, Vinnának 
filiája, batárja j ó , téttye, 
fája, legelóje elég van.j 

K A L Y A V A . Tót falu Szepes 
Várm. földes Ura G. Csáky 
Urasáé, lakosai katolikusok, 
fekszik Hernád vize mellet, 
Krompakkál által ellenben, 
batárja középszerű, vagyon
nyai meglehetősek. 

K Á M . Magyar falu V a » 
Várm. földes Urai Rosti, és 
más Urak, lakosai katoliku
sok, fekszik Rummal által 
ellenben , Szombathelynek 
filiája, határja néhol vizes , 
szoross, és nem igen termét 
keny, fiija van. 

K A M Á H F A L V A . Kernén-
fába, Kamena. Tót f a l u 
Nyitra Várm. földes Ura 
Szerdahelyi Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Nagy fc 

Tapolcsánhoz más fél mért
földnyire. Alsó Ludánynak 
filiája, fája tűzre van, lege
lője elég, szóleje termékeny, 
piatzozása Bajmőtzon, és N. 
Tapoltsányon, malma hely
ben, földgyei, és réttyei jók. 

K Á M Á N H Á Z A . vagy Ka-
mahdza. Elegyes magyar fa
lu Szála Várm. földes Ura 
H. Esztefházy Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Al

só s 
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só Lendvához i mértföld
nyire , Eleknek filiája, ha
tárja meglehetős termékeny
ségu. 

K A M A R Á S . Kis Kamarás. 
Szabad puszta Csanád Várm. 
földes Ura a9 K . Kamara , 
fekszik Tornyához közel, és 
annak filiája, határja is hoz
zá hasonlító. 

K A M A R Á S . Szabad puszta 
Arad Vármegyében, 

. K A M E N E C Z . Liptő Várm* 
malom, és tsárda-* 

K A M E N I C Z A . Alsó, és Fel-
so Kamenicza. Két elegyes 
&Iuk Bars Várm. földes Urai 
amannak több Urak, ennek 

Eedig Kosztolányi Urasáé, 
kosaik katolikusok, fek

szenek Privigyéhez i mért
földnyire, Glak hegyéhez 
közel, a9 honnan le folyó pa* 
takjok, egy papíros, és 4 
őrlő malmot hajt, határjaik 
középszerfiek, vagyonnyaik 
külömbfélék. 

K A M E N X C Z Á N . Kamenit[e. 
Tót falu Trentsén Várm. föl
des Ura Nozdrovitzky , és 
más Urak, lakosai katoliku
sok, fekszik Illavával által 
ellenben, Bolesovnak filiája, 
földgye termékeny , legelő* 
je , fája elég van. 

K A A I K N A P O R U B A . P O -

ruba név alatt. 
, K A K O C Z A . Magyar falu 

Komárom Várm. földes Urai 

több Urak, lakosai katoli
kusok, többen reformátusok, 
fekszik Érsek Újvárhoz más 
fél mértföldnyire, Szemőnek 
filiája, nádgya elég van, le
gelője, gyumöltsös kertyei 
jók, számos káposztás föld
gyei is vágynak, határját 
töltésekkel is szokták oltal
mazni. 

K A M O C S A H Á Z A . Magyar 
falu Szabolcs Várm. lakosai 
katolikusok, többen reformá
tusok , fekszik Ibrányhoz 
nem meszsze , mellyhez ha
sonlító határja van. 

K A M O K . Kis, és Nagy 
Kamon. Két elegyes magyar 
faluk Vas Várm. földes Urat 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszenek Szom
bathelyhez nem meszsze, ha
tárjaik jól termők, vagyon
nyaik külömbfélék* 

K A M O N D . Nagy p és Kis 
Kamond. Két magyar falu 
Veszprém Várm. földes Ura 
G. Erdődi Uraság, Kis Ka
mond ban bírnak több Ne
mes Urak is, lakosai kato
likusok, 's többen evangéli
kusok is , fekszenek e g y 
mástól 4 órányira, két nyo
másbéli határjaik rozsot leg 
inkább, és jó dohányt te-

! rémnek , kaszállójok bővsé-
ges száraz esztendóben,de sá
sasok, erdejekis vagyon, Kis 
Kamondnak batárja sznk, 
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pénzt szereznek dohányból,! 
's szőlőket a' Somlyói he- j 
gyen tartanak. 

K Á M O R V Á R A . Hajdani 
Vár vala Nógrád Várm. é-
pűlt Nógrádtól északra fél 
mértföldnyire. 

K A M U L . Kis, és Nagy Ka
mui. K é t Szabad puszták 
Békés Vármegyében. 

K A N A K . Rátz falu Toron-
tal Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik Sz. Margttához egy 
mértföldnyire , határja ho
mokos , és agyagos, de le
gelője, 9s réttyei is jók, már
kákkal bővelkednek,piatzok 
Versetzen. 

K A N I Z S A . Canisia. Mező 
Város Szála Várm. földes l í 
rai kulömbféle Uraságo^c, 
lakosai katolikusok, és ó 
hitűek, fekszik Iharoshoz 
két mértföldnyire. 

Eredetét vette,» e9 hajdan 
az egész vidéknek erőssége, 
ama nevezetes Kanizsai 
Nemzetségtől, melly azt é-
píteni kezdette, 's nevezetét 
is tőle vévén ma is fenn tar-
tya. Régi erősségének, és e9 

Város fekvésének is miné-
muségét emlékezetben hagy
ta IstvdnfiL. XXXII. p. 774.. 
11. Sokáig birtokokban va
la e1 Vároy, és hajdani erős
ség Kanizsaiaknak, míg vég
re Kaniisai Urszilátfele* 

ségul vévén Nádasdy Tamás 
ennek birtokába jutott, a* 
kitől i i . M A K S Z I M I L J Á N B» 
Monostorral el tserélte vala. 
Mihelyt az erősség ennek 
hatalmába esett, azonnal el 
annyfra meg erőssíttetett, 
hogy a9 benne lévő őrizet
nek segedelme által, az e-
gész szomszéd tartományok
nak bástyája, és oltalmazó 
erőssége vala, ys a* körül lé
vő kissebb kastélyoknak 
meg erőssíttetések felől is 
törvényt hoztak vala a* Ren
dek. Decr. MDLXXIV. Art. 
XIII. Szerentsés vala Ka
nizsa Vára. míg Tahy volt 
annak Fő Kapitánnyá, mert 
ámbár tsak száz katonákkal 
oltalmazá azt, mindazáltal 
példás vitézséggel el verte 
az Ozmánokat, a' kik ide 
Sziget Várából jöttek éjjel 
véHetlenSl, noha akkor lá
baira beteges vala: de mi-
nekutánna Alapi Gáspár 
leve utánna a' Fő Kapitá/iy, 
ki kémlelvén az Ozmánok, 
hogy a 9 mieink, 's kivált 
Alapig a' farsangi mulato
zásban nagyon el merült vol
na , tsalárdság líltal, bé ro-
hanának a 9 Varosba, 9s min
deneket fel törvén, prédával 
meg terhelve mentek el, a9 

Várnak sérelme nélkül. Lásd 
István/it Libr. XXV. p. 5 jp.* 
és Orteliust Part. I. p . 1 1 9 . 

Annak-
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Annakutánna 1577dikben á9 

ménkő ütött vala bé a* Vár
ba, 9s a' fel lobbant puska-

Eor által igen nagyon meg 
árosíttatott, 's azon kivin 

300 őrzők haltak meg e 9 

szerentsétlenség miatt, és a' 
Várnak Fő Kapitánnyá is 
hozzá tartozóival egyetem
ben. Még szerentsétlenebb 
esete vala i v ó d i k eszten
dőben, melly a9 föld indu
lás által, és a' raboknak fel
gyújtott nagy égések által 
fzármazott, midőn tsak nem 
az egész Város el égett. Ám
bár lehetöképen meg újjít-
táttak annakutánna épületei, 
mindazáltal Hcrbcrstcinnak 
késlelkedése miatt az Ozmá
nok által ostrom alá véte~ 
tettetett. Lásd felőle István-

fit. Libr. XXXII. pag. 761. 
Eléggé gondoskodott u-

gyan a' T s ász á r , hogy 
az ellenség az ostromtól el-
hajtathassék 9 de mint hogy 
ezek magokat alkalmasan 
helyheztették, a' mieink pe
dig eleséggel nem igen bő
velkedtek , Paradisius ak
kori Fő Vezérnek félelmes 
meg gondoladan siettetése 
miatt a' Vár ia. Octoberben 
fel adattatott az Ozmánok
nak, szabad elmenetel en
gedtetvén az őrzőknek, 9s 
egyebeknek, melly vakme
rő tselekedetéért kevéssel e 9 

KANI. 

I szerentsétlen tette után, a* 
Tsászárnak parantsolattyára 

1 meg is ölettetett. 
Ennek utánna a' kis Haz-

I zán Passa vevé hatalma alá 
j a' Várat 9 0 0 . Ozmánokkal, 
míg serege sok kérleléseire 

I szerentsésen meg szaporo
dott, és ámbár a9 Tsászáriak 
igyekeztek vala meg akadá
lyoztatásokban , észre vévén 
érkezéseket Béla Vár, és Víz 

i Vár között; de károk nem 
• tellyesíttetett. Szerentsésen 
folytatták az alatt a9 Traszá-
riak a9 Várnak ostromlását, 
mert már a9 Várnak két véd-
helyei, a9 Várnak belső ka
puja felett volt magas to
ronnyal egyetemben egész-
szen le rontattattak, 9s ha 
a' bástyák, és tavas motsá-
rok az ostromlókat nem aka
dályoztatták volna, bé ron
tást tehettek volna a9 mieink: 
de ezzel az eltenség meg nem 
tsökkent bátorságában , sör 
inkább a9 mieinkre minden 
lehető móddal tüzeltek *a-
la. Annakutánna Orftusnak 
intézete alatt fákkal, és kü
lömbféle zsákokba tömött 
eszközök által kívánták , 's 
munkálódtak és elég fárad
ságosan a9 Tsászáriak, hogy 
a9 posványon által a9 Vár
hoz menedék helyet készít
hetnének; de kevés foga
nattal, mcrr észre vévén aa 

ostrom-



ostromlottak Orfeufnakmtg 
Iövettetését gyakotta ki ro-
hanának a* Várból még pe
dig az ostromlóknak nem 
kevés károkra. Végre maga 
F E R D I N Á N D is majd szeren-
tsétlen leve, Maximiliannal, 
és a' több Fő Tisztekkel e-
gyetemben, mert észre vé
vén a' nagy világosságot az 
Ozmánok a' Királyi sátor
ban , egyenesen belé lőttek, 
szerentsere sérelem nélkül. 
Győzedelmeskedvén az alatt 
Merkúr ián az Ozmánokon a' 
Budai Muratestiek) és Ibraim 
Vezérnek fejeket, mellyek 
a' Tsászárnak ide küldettet-
tek, fel szegezek a9 Várbé
lieknek szemlélésekre, hogy 
a' Várnak fel adattatását ez 
által siettetnék. Nem hogy 
meg félemledtek volna azért 
az Ozmánok, sőt inkább el
keseredvén bosszú állásra 

ferjedtek fel, és a9 miein
ét rész s z e r ént viszsza 

nyomták, rész szerént pe
dig a9 berontástól vitézül 
meg akadályoztatták, melly 
történt vala 1 6 0 1 . agdik O-
ctob. Segedelmekre érke
zett ugyan a9 Tsászáriaknak 
óooo gyalog, és aooo lovas 
néppel Rojyurm, de az Őszi 
alkalmatlan idő, és a9 sok 
ki állott sanyarúság miatt 
meg tsökkent ereje a9 hadi 
népnek, és az ostromlás is 

hidegedni kezdett. Eleget 
törekedett ugyan Roiyurm 
fel gyújtani az ostromlásnak 
tüzét; de mind az idő, mind 
a9 sok nyomorúság ellan-
kasztván végre a9 hadi sere
get, az ágyúk a9 földbe fagy
va , a9 sátorok, és puska por 
tuz által emésztettek meg, 
a9 betegek pedig nem lévén 
módgyok a9 Tsászáriaknak 
elvittetésekre az Ellenségnek 
szánakozására, vagy kegyet
lenkedésére hagyattatván , 
fel oldattatott az ostrom, és 
a9 Vár az Ozmánoknak jár
mok alatt maradott, 9s ám
bár gyakorta szere ntséjeket 
próbálgatták a9 Magyarok, 
de többnyire sikeretleníl., * 
Kolonics is igyekezett hadi 
fortély által vélletlenul meg 
lepni az ellenséget, a9 kiket 
ki tsalván a9 Várból aoozat 
közzulők levágtak katonái, 
3otzat pedig el fogták, de 
a9 Vár tsak ugyan épségében 
meg maradott. Azután ismét 
más fortélyt gondolt, és egy 
frantziát mint szökött kato
nát bé küldvén a' Várba \ 
szerentsésen hamuja alá te- c 
mettette az épületeket álta
la , 9s majd birtokába jutott 
a9 Várnak. Meg hallván e* 
szerentsétlenséget az Ozmá
nok i6o'oo embert gyűjtőt-

I tek hirtelen öszve, és a9 Vá-
I rat,éjjel nappal serényen dol

goz-
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gozván, egészszen meg őj-
jíttották, 's ié naeyobb á-

úval regi hadi eszközeiken 
ívül, meg is erőssítették. 

Azutánna való 1604c]ik esz
tendőben pedig az Ozmá
noknak gondadanságjok 
miatt el égett vala, a8dik 
Májusban, melly tuz egész 
nap, és éjjel tartott vala, és 
nem tsak az épületeket, ha
nem mée a* véd helyeken 
lévő oltalmazó ágyukat is 
nagy részént haszontalanok
ká tette. Sikereden vala e9 

Várnak Zrínyi, és más Fő 
Tiszteknek igazgatások alatt 
volt ostromlások is, 's vég
re nem is kissebbség nélkül 
óldattatott fel, mellyet Stro-
%ius, eléggé igyekezett le
velei által el hárítani, és a' 
szennyet tsupán Zrínyire ru
házni. Minthogy pedig a1 

Kanizsai Ozmánok a9 szom
széd vidékeken kártékony-
kodtak; el tökélhetett vég
re , hogy a9 Vár tsendes o-
strom alá vétettessék ö. Bat-
íyáni Ádám által, mellé ren
delvén Gróf Zichy Istvánt is, 
melly ostrom el is kezdetett 
Júliusban , 9s már e9 hónap
nak 13dik napján, egy á-
gyu lővésnyire közelítenek 
a9 mieink a9 Várhoz, és az 
meg érni kezdett vetést e-
gészszen fel égették, söt még 
a9 tröröket is, hogy az ele

ségét mindenképen meg fo
gyaszthassák az ellenségnek. 
Egész nyáron ostrom alatt 
tartatott ekkor a9 Vár, és 
gyakorta való. kissebb véres 
tsatázások is történtek , 9s a' 
többek között C\am Hus\-
s\áim levél vivő is elvesz
tette fejét, minekutánna a9 

Várnak, és az őrzőknek ál-
laportyokat ki vallotta vala, 
9s feje Csikví\ István Győri 
seregeknek Tisztye által a9 

kapu eleibe ffiggesztetett. 
Fel adattatván annakutánna 
Sziget Vára a9 Tsászárnak 
ié9odikben; meg intettek 
vala tőlök a9 Kanizsaiak, 
hogy a* Várat, meg hódol
ván már a9 szomszéd erőssé
gek is a9 Tsászárnak, adnák 
lel , és így sem eleségjek, 
sem szabadító fegedennek 
nem lévén, a9 Kanizsaiak 
nem hogy reá állottak vol
na, söt inkább elkeseredé-
nek 9s ismét újjabb ki ro
hanásokat tettek az ostrom
lókra; sót 1 0 0 ökröt el is 
vettek vala a9 Magyaroktól, 
és már közel vállnak telek 
a9 Várhoz, midőn Batthyá
ni reájok ütvén azokat majd 
mind K Í ragadta kezeik köz-
z&l, sokakat el is fogván az 
ostromlottak közz&l. Ismét 
kirohantak ez után is az os
tromlottak, és véres tsatát is 
okoztak; de utollyára érez

vén 
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vén a* közelgető veszedelem
nek súllyát, hpgy a9 kevés 
hátra lévő eleséget meg ki-
méllyék, szabadon el eresz
tették a' Keresztényeket a9 

Várból- Azután is próbálták 
szérentséjeket újjabb, még 
ujjabhlurohanásaik által; de 
végre meg törettetvén ere-
j e k f tanátsot tartottak a' 
Várnak fel adattatása, felől, 
fs kfzeseket váltván, úgy 
egyeztek meg Batthyáni Fő, 
Vezérrel, hogy a' mintSzi-

. get Vára fel adattatott, úgy 
Kanizsa Vára is fel adattas-

' * é k , minekutánna azr LEO-
FOLD meg erőssítette. így 
jutott viszsza Kanizsa Vára a' 
Tsászárnak hatalmába 90ven 
esztendővel azután, minek
utánna el vétetett, kétszer 
sikeretlenfil ostromoltatott, 
és gyakorta haszontalanul 
próbáltatott, 1 élődik esz
tendőben 13 Áprilisnak u-
tolsó ostromoltatásának 10- j 
dik hónapjában. Azt mond-
gyák némellyek, hogy egy j 
Aga által Batthyáninak kül-
dettetvén a9 Várnak kúltáai, 
egy arany lántzra kötve, 
selyembe takarva; ezeketa' 
szavakat izente vala a' Vár
nak v o l t Fő oltalmazója. 
„ Vedd által e kultsokkal 
eggyütt, e\t a\ erősséget, 
meUyhe^ hasonló a\ Oynan 
birodahmHn nintsen.« 

Ugyan akkor adattattak 
által 60 kulömbféle ágyúk, 
sok puska por, és igen gaz
dag fegyver tár. Illyen vi
szontagságai után iyoidik 
esztendőben a* Tsászárnak 
parantsolattyára az egész e* 
rősség le rontattatott, '$ an
nak utánna Kis Kanizsával, 
Sepetnekkel, Sormással, Esz-
trenyével, Tetyeházával e- . 
gyetemben Gróf Batthyáni 
Lajos, akkori Nádor Ispány-
nak birtokába jutott. 

Épületei középszerűek, 
oskolájok, .mellyben a' T. 
Piarista Atyák tanítanak ne
vezetes, vásárjai hasznosak, 
és, elég népesek, 's e* vidé
ken leg híresebbek. Néhai 
Hus[ti Györgynek születése 
helye, határbéli földgyei jók, 
malma helyben, el adásra, 
és keresetre jó módgyok 
van. 

KANIZSA. Ó Kanizsa, az, 
előtt Rév Kanizsa* Magyar, 
és rátz mező Város Bács Vár
megy, földes Ura a* K. Kam. 
lakosai katolikusok, és ó hi
tűek, fekszik a' Tisza mel
lett, Szentáhóz 11600, Mar-
tonóshoz 3800 bétsi ölnyire, 
határja jó termékenysége, 
vagyonnyai külömbfélék, 
szarvas marhákkal, juhokkal, 
búzával, kölessel ^ és jó do
hánnyal bővelkednek , kis 
ffiszfa erdeje is van; neve-* 

zete-
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aetesek tölfései, és hídtyai 3 

el adásra, és kereskedésre is 
jó módgyok van, piatzok 
Szent Marján , helyben, és 
Szegeden* 

K A N I Z S A . Kis Kam\ta. 
Hajdan erősség vala Cson
grád Várm. fekszik Marto-
noshoz nem meszsze* 

K A N I Z S A . Rát{ Kanizsa. 
Horvát falu Szála Várm. föl
des Ura G. Festetics Urasáé, 
lakosai katolikusok, fekszik 
'Dráva vizától nem meszsze, 
határja közép termékenysé
ge > vagyonnyai is olly for
mák. 

K A N I Z S A . Török Kanizsa. 
Elegyes magyar, és rátz falu 
Torontal Várm. földes Ura 
Szerviczky Uraság, lakosai 
katolikusok, többen 6 hi
tűek , fekszik Rátz Keresz
túrhoz , és Jozsefováboz nem 
meszsze , ide tartoznak a* 
Buszkai dohány kertészek 
is , négy nyomásbéli határja 
térséges, fekete, és bőven 
termő, sok külömbféle mar
hákat , 's kivált juhokat tar
tanak lakosai, erdejek nints, 
de nádgyok van, szölejek 
alkalmatos, piatzok Szege
den. 

K A N K Ő V A R A . Hajdani 
omladozott Vár Ugocsa Vár
megy, eredete homályban 
vagyon, fekszik Nagy Sző
lősköz északra közel, egy 

hegyen, Bél Mátyás hajda
ni Ugocsa Várának véili, 
mivel a9 régi iratban elő 
fordul felőle emlékezet illy 
formán; Ubi Pttrus %uidam 
PUbanus dc ZcUUüsf tt d§ 
Ugota% melly szerént véllhe-
tő, hogy Szollőahöz tJgocsa 
Vára olly közel vala, hogy 
az Isteni tiszteletet egy Pap 
mind a' két helyen folytat
hatta. 

K A N O . Elegyes magyar 
falu Gömör Várm. földes U-
rai több Urak, lakosai leg 
inkább reformátusok, fek* 
szik Ragályhoz \ mértföld
nyire , Zádorfalvának filiája, 
földgye elég van, 's meg 
lehetős termékenységi, rét* 
tye száraz, és kevés, bora 
meglehetős, mind a' két féle 
fája van, piatzozása 6 mért
földnyire Rozsnyón. 

K A N O R A . Ukliva Kanora. 
Tót falu Bereg Várm. földes 
Ura G. Schönborn Uraság, 
lakosai katolikusok, és ó hi
tűek, fekszik Valótzhoz nem 
meszsze, és ahoz hasonlító. 

K Á N Y . Tót falu A b a ú j 
Várm. földes Urai Szirmay > 
és más Urak, lakosai kato
likusok , és ó hitűek, fek
szik Garadnától nem mesz
sze, legelője szűk, határja 
közép termékenységit. 

K Á N Y A . Magyar falu Tol
na Várm. lakosai katoliku

sok, 
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# o k , fekszik a9 Siipontor-
tiyai járásban, batárja a9 ter
mészetnek sok javaival bő
velkedik. 

K A N T A H Á Z A , Ktlinytst. 
Elegyes oláh falu Szatmár 
Várm. földes Ura G. Káro
lyi Uraság, és más Urak, 
lakosai leg inkább ó hitűek, 
fekszik Újvárhoz, fél mért
földnyire, Kőszeg Remeté
hez egy órányira, határja 
3 nyomásbéli, hegyes, dom-r 
bos, agyagos, búzája kevés, 
hanem kukoritzája, és zabja 
elég terem, erdeje van, sző* 
leje tsekély bort termő. 

K Á N Y Á K K Á . Tót falu Nyi
tra Várm. földes Ura a9 Baj-
naóczi Prépost, lakosai ka
tolikusok, fekszik Lázárhoz 
nem meszsze,. és annak fi- { 
Hája, Dubnitzához sem mesz
sze , mellyhez hasonló a9 na-
tárja. 

K A N Y A P T A . Folyó víz,e-
red a' Hillói hegyekben, le 
írását lásd Abauj nevezet 
alatt. 

* K A N V Á R . Maeyar fa 1 u 
Szabolcs Várm. földes Ura 
a9 Leleszi Prépostság, lako
sai katolikusok, és más fé
lék, fekszik Kékeshez nem 
meszsze, 9s határja is hozzá 
hasonlító. • 

K Á N Y A V Á R . Magyar fa
lu Szála Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai katoli

kusok, fekszik Dobronok-
hoz i mértföldnyíre, Páká
hoz sem meszsze, mellynek 
filiája, földgyei nem igen 
termékenyek. 

Í K A * . Alsó Kap. Tótfdu 
Nyitra Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai katoli
kusok, fekszik Galgoczho» 
egy , és -J mértföldnyire > 
Alsó Merasícznak filiája, rét-
tyeik középszernek , föld-

f;yeikjól termők, fájok, és 
egelőjök elég van, piatzo-

zások Galgótzon. 
K A P . FclsS Kap. Tót fa

lu Nyitra Várm. azelőbbe-
nyihez közel, földes Ura Ber-
talanfy Uraság, lakosai ka
sai katolikusok, főldgye jó* 
fája nintsen élég , réttye, 
legelője szoross, szőlő he
gyei soványak 

K A P A S Z . Kis puszta Hoht 
Várm. birtokosa Majthényi, 
és Horvathi Urak, fekszik 
Ipoly készig és Balog között, 

I a nyomásbéli szántó föld-* 
gyei jó , a9 szomszédok szá<* 
mos, és jó dohányt termesz
tenek itten, réttye száraz. 

K A P C Z A . Elegyes tót fala 
Szála Várra, földes Ura Hert. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok , fekszik Alsó 
Lendvához közel, és annak 
filiája, Mura vize mellett, 
mellynek ki öntései alkal-
matlaníttyák -9 de másként 

X , jó , 
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jó termékenységi! , határja 
van. 

K A P I . Rabnic[hof. Ma
gyar falu Gyór Várm. föl
des Ura a9 Religyiói Kints-
tár, lakosai evangélikusok, 
fekszik a' Tóközben , Cza-
kóházának szomszédságá
ban, Rabcza vize mellett, 
Győrhöz 3 mértföldnyire, 
földgyök termékeny , rét-
tyek , az egész Tóközben 
legjobb, legelöjök elég van, 

Í iatzok Győrben, Mosony-
an, 's másutt is. 

K A P U Omladozott V á r 
Sáros Várm. földes Ura a' 
Kapi Uraság, fekszik Eper
jeshez nem meszsze. Épít
tetett i3iodik esztendőben, 
sok viszontagságokat szeny-
vedett i685dik esztendőben, 
9s Tökölinek hatalmában va
la , és a' Tsászárnak Sultz 
Vezérje hodoltatta meg. Rá
kóczinak hadakozásakor pe
dig iyiidikben Ktcc\cr An
drás által fel égettetett, 's 
az ólta pusztán áll. 

K A P I Tótfalu Sáros Vár
megy, földes Ura Kapi Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik az említett Vár alatt, 
Ispotállyá is vagyon, határ
ja jő termékenységu, fája 
tfizre szuken + réttyei jók , 
legelöjök elég, el adásra jó 
módgyok van , és közel. 

K Á P I S O V A . Orosz fala Sá* 

! ros Várm. földes Ura G. A* 
spermont Uraság, lakosai 
katolikusok, és ó hitfiek, 
fekszik Bártfához egy mért
földnyire, Dupsinhoz s e m 
meszsze, mellynek filiája, 
határja közép nemd, fája 
van, vagyonnyaik külömb
félék. 

K A P L I T . Kaplatovct. Tót 
falu Nyitra Várm. lakosai 
katolikusok , és másfélék , 
fekszik Galgóczhoz n e m 
meszsze, mellynek filiája, 
határja középszerű, tűzre va
ló fája szfiken van. 

K A F L O N T . Elegyes fa lu 
Szatmár Várm. földes Urai 
G. Károlyi, és több Urasá
gok, lakosai katolikusok, 
reformátusok, és 6 hitűek, 
fekszik Károlynak, és Kai-
mandnak szomszédságiban, 
itten vagyon a* P. Francis* 
canusoknak Te mp lom jók
ban , a' Gróf Károlyi méltó* 
ságos Famíliának temetke
ző helye. Határja két nyo
másbéli, búzát, zabot, ku-
koritzát jól terem , erdeje , 
szóleje nints, piatza Károly-
ban. 

K A P K T K . Szatmár Várm. 
K A P O C S É N Y . Magyar, és 

oláh falu Qihar Várm. földes 
t/ra a' K. Kamara, lakosai 
katolikusok, és ó hitűek, 
fekszik Sányhoz \ órányira, 
határját mindéi* esztendőbea 

vetik é 
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é r e t i k , melly hegyes, völ
gyes, térséges, sovány, a-
gyagos, búzát, tengerit, za
bot középszerűen terem, er
deje nints. ' 

K A F O L . Magyar,"ésSváb 
falu Somogy Várm. földes 
Ura a* K. Kamara, és Per-
neszy Uraság, lakosai kato
likusok, evangélikusok, és 
reformátusok, fekszik Bál
ványoshoz l, Tabhoz pedig 
% órányira,"határja két nyo
másból], rozsot leg inkább, 
búzát középszerűen terem, 
földgye begyes, és agyagos, 
erdeje , szőleje elég van, 
piatza Veszprémben. 

K A P O L C S . Magyar f a l u 
Szála yárm. földes Urai több 
Uraságok , fekszik Petend-
hez közel, rtiellynek filiája. 

K Á P O L N A . Oláh falu Bi
har Várm. földes Ura a' N. 
Váradi Püspökség, lakosai 
ó hitűek, fékszik Belényesd-
hez a mértföldnyire, föld
gye leg inkább tengerit te
rem, határja dombos, rész 
szerént agyagos, rész szerént 
pedig homokos, erdeje ke- j 
vés, szőleje nints, Fekete 
Kötős vizén malma van, 
rét nélkül szűkölködik, pia
tza N. Váradon , és Belé
nyesem 

K Á P O L N A . Magyar f a l u 
Borsod Várm. földes Ura a' 
K. Kamara, lakosai katoli-

Kipo* a$3 

kusok, evangélikusok, és 
reformátusok, fekszik Sajó 

I Szent Péterhez közel, és an
nak filiája; határja termé
keny, piatzozása Mtskölczon 
egy mértföldnyire, fája mind 
a* két féle van, szőleje ter-, 
m ő , folyó vize határjában 

! gyakorta károkat okoz. 
| K Á P O L N A . Elegyes f a l u 
Vas Várm. földes "Ura Gróf 
Batthyányi Uraság, lakosai 
katolikusok , fekszik Miské
hez nem meszsze, 's ennek 
filiája, határja termékeny, 
de fája nints, malma, és 
piatzozó helze távol esik. 

K Á P O L N A . Kerkás Kápol
na. Pokrivnic{a. Magyar 
falu Vas Várm. földes Ura 
G. Batthyányi Uraság, lako
sai katolikusok, és másfé
lék, fekszik Nagy Rákos, 
nak szomszédságában melly
nek filiája , határja közép 
termékenységuvt és tágas, 
fája, legelője elég van, rét
tyei jók, kereskedésire al
kalmatos módgyok. 

K Á P O L N A . Magyar f a l a 
H C M C S Várm. földes ,Ura az 
Egri Püspökség, lakosai ka* 
tolikusök, fekszik Tót Új
faluhoz nem meszsze/föld
gye közép termékenységi, 
réttye j ó , piatzozása Eger
ben, és Gyöngyösön, lege
lője elég van. 

X a K Á -
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K Á P O L N A . Kapcilcn* Tót 
fala Posony Várm. földes | 
Ura G. Pálfy Uraság;, lakó-
sai katolikusok, fekszik Ba-
hony, Igram, és Sárfő mel
lett , a9 Posta úton , határja 
jó 3 fordulóra van osztva, 
terem rozsot, árpát, réttye, 
legelóje meglehetős, erdeje 
nints, Posonyban , Modrán, 
és Bazinban van piatzozása. 

K Á P O L N A . Ltnthi Kápol
na. Magyar falu Szála Várm. 
földes Ura H. Eszterházy U-
raság, lakosai katolikusok, 
és mis félék, fekszik Lenti
hez nem meszsze , és annak 
filiája, határja tágas, szán
tó föld gyei jók , réttyei ele
gendők, legelője hasznos, 
makk termő erdeje , és fája 
tűzre van. 

K Á P O L N A . Magyar fa lu 
Torna Várm. földes Ura G. 
Keglevits Uraság , lakosai 
katolikusok, és reformátu
sok, fekszik Szitáshoz kö
zel, és annak filiája, föld-
gyei kö véts essek, néhol ho
mo kossak, és vidékje szo-
ross is. 

K Á P O L N A . Szabad puszta 
Baranya Várm. földes Ura Q. 
Batthyáni Uraság , fekszik 
Vaszlóhoz nem meszsze, és 
annak filiája, határja jó. 

K Á P O L N A . Szabad puszta 
Fej*r Várm, földes Ura G. 
tamberg Uraság. 

K Á P O L N A . Szabad puszta 
Tolna Várm. fekszik Gom
bához közel, mellynek fi
liája. 

K Á P O L N Á S . Nyék. Fejéi 
Várm. az N. betűben. 

K Á P O L N Á S . Szabad pusz
ta a9 Nagy Kunságban. 

K Á P O L N Á S . Oláh helység 
Kassó Várm földes Ura a» 
K Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik Birkis , Vallemáre, 
és Kápriórának is szomszéd
ságában , határja négy nyo
másbéli, a' Maros mellett 
térséges, és homokos, azon 
beíól mind hegyes, leg in
kább kukoritzát terem, e-
gyebet tsekéiyebben, erdeje 
nagy, szóleje. ke vés, vásári 
szabadsággal él, de abból 
kevés haszna vagyon, e* hely
ségtői neveztetik a* Kápol-
nási járás. 

K Á P O L N Á S F A L V A . Elegyes 
falu Vas Várm. földes Ura 
G. Niczky Uraság, lakosai 
katolikusok, határja síkos, 
földgye termékeny , réttye 

jelég, fája, legelője, erdeje 
I vagyon ; piatzozása Kőszö-
k gön , és Szombathelyen. 

K A P O N V A . Magyar falu 
Zemplén Várm. földes Urai 
Szerdahelyi, Durcsák Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
földgyei két nyomásbéli, 
eggyike homokos, a9 mási
ka agyagos és jól termő, rét-



tyei jók, 's apró szénit te-.| 
rémnek bővségesen, erdője j 
tölgyes , jó makk termő, j 

K A P O R N A K . Kis, és Nagy 
Kapornak. Magyar f a l u k 
Szála Várm. földes Urak a' 
Kapornak Apáturság, lakó- j 
sai katolikusok, határjok 
közép termékenységiek, rét- ,( 

tyeik, és legelöjök megle-< 
hetős, vagyonnyaik közép- j 
szeruek. 1 \ 

K A P O R N A K . Magyar falu 
Vas Várm. földes Ura G. 
Battyháni Uraság, lakosai 
katolikusok fekszik Hódos
hoz nem meszsze, mellynek 
filiája, határja szoross, föld
gye sovány. 

K a p ó s . Kis, és Nagy Ka
pós. Két magyar faluk Ung
vár Várm. földes Urak a' K. 
Kamara, lakosai katoliku
sok, és reformátusok fek
szenek Csicserhez nem mesz
sze , mellynek filiáji, föld
gyeik jók, fájok, réttyek, 
legelöjök bőven, makkol-
tatások hasznos, a' sertés hűs 
itten igen oltsó. 

K A P Ó S D A D A . Ay D. be-

tfiben. 
A K A P Ó S M E R B . Mért név 

alatt. -
K A P O S S Z A B A D I * A Z S Z . 

betűben. 
K A P O S V Á R . Némellyek 

szerént Kúpos Újvár. Ma
gyar, német, és horvát me

ző Város Somogy Várm. 
földes Ura H. Eszterházy U-
raság, lakosai katolikusok, 
fekszik Kanizsától, Pécstől, 
és Keszthelytől is hat mért
földnyire, Toponár, és Ju
tahoz is i órányira, Zelits 
hegye k ö r ü l é s a* Várme* 
gyének itten tartatni szokot 
gyűléseik, és I778dikr)en 
el készfiit épülete nevezete-
siti. Az Uraságnak nagy éles^ 
háza van itten, hatarja há
rom, nyomásbéli, őszit, és 
tavaszit középszerűen termi, 
szőleje jó bort terem, pia
tza Kanizsán. 

K A P Ó S Ú J L A K * Újlak név 
alatt. 

K Á P O S Z T A F A L V A . KapS[-
dorf. Grabasict. Elegyes tót 
mező Város Szepes Várm. 
földes Ura G. Csákv Uraság, 
lakosai katolikusok, és más 
félék, fekszik Iglóhoz két 
órányira. Lakosaik 12.4 5 dik-
ben tsak nem az egész Vár
megyének a' Tatárok miatt 
való félelem miatt, itten tar
tózkodtak vala hegyein, mel-
lyeken gyáratok találtatnak. 
Ispotállyá is vagyon, határ-
jáoan ugyan szántó földgyei
nek, és réttyeinek egy ré
sze sovány, de más jeles 
vagyonnyai vannak. 

K A P R I O R A . Oláh felu Kras
só Várm. földes Ura a1 K . 
Kamara, lakosai ó hitfiek, 

X 3 fek-



KÁPT. 
fekszik. Kápolnás, Vallema-
re, és Pozsogának szomszéd
ságiban, batárja négy nyo
másbéli, mellynek a' Ma
rós felól való része térséges, 
és homokos, s* többi mind 
hegyes, és kSsziklás, ku
koritzát terem, búzát, '$ za
bot igen keveset, jó erde
je , és kevés szóleje, a9 faa-
tárjában épen a* Maros mel
lett vagyon a9 Sós bajóknak 
teleló helye, melly költsé
ges ugyan, de hasznos mun-

K A P R O H C Z A . Elegyes falu 
Bars Várm. földes Ura a9 

Beszteraei Püspökség, la
kosai katolikusok, fekszik 
Sz. Kereszthez más fél órá
nyira, határja a9 Szlaszkához 
hasonló. 

K A P R O N C Z A . Tótfalu Sá-
tes Várm. földes Urai több 
Utaságok, lakosai katoliku
sok, és más félék, fekszik 
Tapoly vize mellett, Hanus-
falvához egy mértföldnyire, 
határja jó gabonát termS, 
réttye kétszer kaszáltarik, 
legelóje meg lehetós, fája 
mint a' két télé van. 

K A P R U C Z A . Oláh falu A* 
rad Várm. földes Ura a9 Ka-

> szonyi Uraság, lakosai ka
tolikusok, és óhit&ek, fek
szik ötvöshöz közel, és an
nak filiája, földgye termé
keny, makkja, fája van, 

eladásra jó módgya, só alá 
hajókat szoktak készíteni, 
tiéha Maros vize határját el 
szokta önteni. 

K A P T A L O N F A . Magyar fa
lu Szála Várm. földes Ura 
G. Eszterházy Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Sü
meghez más fél mértföldnyi
re, határja közép termékeny
sége, legelője elég van, va
gyonnyai is középszernek. 

K A P U V A R . Magyar mezó 
Város Sopron Várm. földes 
Ura H. Eszterházy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik , 
Soprontól 4|- mértföldnyire, 
a9 nap keleti végén Vár vala 
;égenten, négy szegu árok
kal, és vízzel körfii vétetve, 

; már most kevés része áll fel 
i a9 többi le omladozott, la
pályos batárja két fordulóra 
van osztva, 9s közép termé
kenységi, szénája, és do
hánnyá sok terem, legelóje 
kevés, szöllö hegye nints. 

K A R A . Szabad puszta Pest 
Várm. földes Ura a9 Fény-
szarusi Község, fekszik Tó
szeghez nem meszsze, és an
nak filiája. 

K A R A : Szabad puszta V 
Jászságban. 

K Á R A . Sváb falu Somogy 
Várm. földes Ura Zichy U-
raság, lakosai katolikusok, 
és evangélikusok , fekszik 
Döröcskéhez, és Német E-
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gyeshez is * órányira, ha
tárja két nyomásbéli, rozsot 
terem leg inkább, hegyes , 
agyagos földgye, erdeje c-
lég, szóleje kevés, malom 
nélkül szökölködik, piatza 
Veszprémben* 

K A R Á C S * A , Hagtnsdorf. 
Hémet £üu Vas Várm. föl
des Ura G. Erdődy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Pinkavize mellett Csákány
hoz |. mértföldnyire, határja 
közép termékenységu, lako
sai dolgosak, lovakkal is 
kereskednek javaik közép
szerűek. 

K A R Á C S F A L V A . Orosz fa
lu Ugocsa Várm. földes Ura 
T. Újhelyi Família, lakosai 
egyesfiit ó hitűek, fekszik 
Matyfalváboz közel, batárja 
két nyomásbéli, közép ter
mékenységu , búzár elegen* 
48t terem, még is szukség-
jekre kevés, erdeje, szőleje 
nints, piatza Tisza Újlakon 
kpzel. | 

K A R Á C S O V D . Abauj - Vár* I 
megy, Berents, és Nagy Bá-
torhoz közéj , Szent Iván j 
fdl> c g y régi épületnek om-
ladékjai szemléltetnek , 's 
hogy a' Vörösbarátoké vala, 
azt álHttyák felőle. 

K A R Á C S O V D . Magyar falu 
Heves Várm. földes Ura B. 
Hunyadi Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Gyön-

ÍrySshöz két mértföldnyire, 
óldgyei jók, réttyei hasz

nosai, Gyöngyösön piatzot» 
| zása közel , legelője elég 
van. 

K A R Á C S O N Y F A . Magyar 
falu Szála Várm. földes Ura 
Szombathelyi Püspökség, la-

! kosai katolikusok , fekszik 
Novához közel, mellynek 
filiája, batárja közép termé
kenységu, legelője, fája, 
makkja elég van, szőleje is. 

K A R A C S O N O F A ; Magyar 
falu Baranya Várm. földéé 
Ura Melczer Uraság, lakosai 
katolikusok, 's más félék, 
fekszik Hethefelyhez n e m 
meszsze, és annak filiája, 
határja jó termésű , vagyon
nyai külömbfélék. 

K A R A C S O V F A L V A . Kre* 
csunova. Orosz falu Mára* 
maros Várm. földes Ura Po
gány Uraság, lakosai egye
sült; ó bitiek, fekszik nap 
kel. Bocskohóz egynehány 
szász lépésnyire, n. ny, Ve
resmarthoz is óliy formán , 
sziget piátzozó Várossához -| 
mértföldnyire, határja két 
nyomásbéli, zabot tatárkát, 
tavaszi búzát, árpát, és ten
gerit szokott teremni, erdő
je van, földgye rész szerént 
homokos, rész szerény ye-
dig agyagos. 

K A R Á C S O N M E Z Ő . Rracsi-
novct. Tőt falu Sáros Vám* 

X 4 föl-



földes Üra Semsey Urasig, 
lakosai katolikusok, fefcszik 
Vaspatakának szomszédságá
ban, földgye jó , réttye f le» 
gelője, fája elég vagyon, 
a' piatzozó helyektől sints 
tpeszsze. 

K A R Á D . Sokacz, és tót 
falu Somogy Várm. földes 
Ura a' Veszprémi Püspök
ség , lakosai katolikusok, 
fekszik Csepelhez, és Kö-
cséhez t órányira, határja 3 
nyomásbéli, rozsot leg in
kább , búzát középszerűen 
terem, fóldgye hegyes, agya
gos, erdeje szőleje elég, pia
tza Veszprémben. 

K A R Á D . Magyar falu Zem
plén Várm. földes UraiDŐ-
ry, és Ahnásy Uraságok, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Luka helységgel dél felé ál
tal ellenben a'Tisza parton, 
de tsak nagy télbe, vagy 
nagy szárazságban lehet e-
zen két helységből egy más
ba járni, mi vei közöttök egy 
mértföldnyire , tiszta nádas, 
és gyékénes tók, 9s járha
tatlan sok ingadozó lápok 
vágynak, őszi vetése sem
mi sints, mivel szántó föld
gyei tavaká váltak, tavaszi 
kevés, kaszállójok tsátés he
lyeken T)őven vagyon, a* ké
nyérnek meg szerzésére való 
földeket N. Szabolcs Vár
hegyében szoktak .bérlelni, 

a' marha tenyésztetést sze
retik , piatzok Tokajban, 
erdője vagyon a' Tisza men
tiben. 

K A R Á D F Ö X D B . Elegyes fa
lu Vas Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosat ka
tolikusok , fekszik Gersének 
szomszédságában, és annak 
filiája, határja meglehetős. 

K A R A K Ó . Magyar falu Vas 
Várm. földes Ura a' Religyiói 
Kintstár, lakosai katoliku
sok, fekszik Martzal vize 
mellett, 's az Uraságnak é-
pületével jelesíttetik, malma 
is van , tölt&ei, határja ter
mékeny, legelője, fája elég 
van, szőlő hegye is. 

K A R A K C S Hegyek Nó
grád Várm. a' Füíeki járás
ban , egynehány mértföld
nyire terjednek, a' Medvesi, 
Cserháti, és Lántzai hegyek 
között; leg magasabb Ka-
rants'hegyé, Salgo, Karants-
berény, és Csákányháza fa
luk kőzött, Fülektől nem 
nieszsze, Mátra hegyeivel 
mind egyesülnek. 

K A R A K C S . Hajdan sántzal 
kerített Város vala, most e-
legyes magyar, és német fa
lu Baranya Várm. a9 Dárdai 
Uradalomhoz tartozó , fek
szik Hertzeg Szőlőstől, és 

! Monostortól is i órányira, 
1 Laskafalunak filiája , bárom 

nyomásbéli fö 1 d g y e leg 
szebb 
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szebb huzat terem, erdeje , 
>s legelője tsekély, H Vil-
lányi híres borokhoz hason
lítanak bqraj, asszuszőlő, és 
Karloviczai verhenyeges or
moshoz hasonló borokat is 
készítenek,mellyeknek Bécs
ben is nagy betsek van* 

K A R A N C S A L L Y A . Podka-
rancs. Magyar falu Nógrád 
Várm. földes Ura Jánkovics 
Uraság, lakosai katoliku
sok, feleszik Karancskeszihez 
nem meszsze, és annak fi
liája , határja közép termé
kenységi, réttye, legelője 
meglehetős, vagyonnyai kö
zépszerűek. 

K A R A N C S K B S Z I . Kcs[inév 
alatt. 

K A R A N C S S Á G . A Z S. be

tűben. 
K A R Á N D . Toplic^a Ka-

rdnd. Elegyes falu Bihar Vár
megy, földes Ura a' Nagy 
Váradi Püspökség, lakosai 
ó hitűek v fekszik Belényes-
hez 5 mértfőldnire, határ
jának <| része lapanyos,, £ 
része pedig hegyes, tenge
rit leg inkább terem, erde
je van, vidéfcje soványas. 

K A R Á N D . .Kis, is Nagy 
Karánd. Két Szabad pusz
ták Bihar Vármegyében. 

K A R A N K O R I A . Szabad' 
puszta Bács Várm. földes U-
ra Zombor Városa, fekszik 

Zómborhoz nem meszsze, és 
annak filiája. 

K A R A K S E B B S . Régi híres, 
és most is mező Város Kras
só Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai katoliku
sok , többen ó hitűek, rá-
tzok , és oláhok. fekszik 
Karansebes vize mellett, Té-
mqev4 rh°z őt mértföldnyire. 
Nevezetét folyó vizétől vet
te, noha némellyek úgy vél* 

| lékednek , hoey Oviáiuf* 
nak számkivetésekor, mind 
a' Váras, mind pedig a' la
kosok meg tettszvén Chara 
Seáesnek nevezé-,. 's innen 

, erőltetve Karasebese szár
maztatnak. Hajdan a' Ró- ' 
maiaknak lakó helye vala, 
a' mint e' kőbe metszett tö
redékből is néminemű ké
pen ki tetszik. CLAUDI-
US ULPIUS. DECEM 
VIR. PJRIM. Története, és 
viszontagságai Lúgoshoz, al
kalmasint hasonlítók, mert 
midőn e* vidéken egy Vá
ros ostromoltatott alkalma
sint a' szomszéd V^ros kö
vetkezett. Épségben vala az 
időben , midőn N Petrovitif 
Temesvárnak Fő Kapitánnyá 
vala, de ezzel eggyütt Ka-
ransebes is az Ozmánok ál
tal el foglaltatott. Fel sza
badító jármok alól 'Lúgos
sal egyetemben Borbily 
György \ annak utánna Szé

kely 
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kcly Móifs, Bátori Zsle-\ 
mond seregének Vezére Bek* 
eessel egyetemben, ostrom 
nélkül hatalma alá kewtetet-
t c » vagy inkább magokat 
tiéki fel adták a9 lakosok 
Ugyan is Huszár Péter az 
előtt Pápai Kapitány vala e* 
Városnak hadi igazgatója, 
a9 ki e 9 Várost a9 Tsászárnak 
bívségében meg akarta tar
tani; de a9 lakosok, és ka
tonák meg kötözvén ótet, 
általa a9 Városnak, 's ma
goknak szabadságot szerzet- í 
tek, a9 nevezett Vitéz pedig 
azonnal meg ölettetett. Lásd 
felőle Istvdnfit Lib. XXXIII. 

Í
i a €- 794* 48- Viszsza fog
atta azután Basta MDCI1I-

dikban , de fel adattatott 
Barcsainak eszközlése által 
x6$8<iikban ; i688dikban 
pedig ismét a9 Tsászárnak 
hatalmába jutott : v é g re 
1695dikban ismét el nyerték 
a* Ozmánok, a9 mint S\cnt-
iványi emlékezetben hagy
ta, 9s hatalmokban maradott, 
míg Temesvár tólök el fog
laltatván, minden vér ontás 
nélkül ismét a9 Tsászának 
meg hódoltatott. Épőletei 
középszerűek, díszesiti a9 

Görög Püspöknek lakó he
lye , a9 katonáknak is tágas 
szállások van itten; 9s jele
sen szaporíttatik a9 Város, 

határja jó termésft, lege
lője , fája elég van. 

K A R A * . Szabad p u s z t a 
Posony Várm. fö?des Urar 
több Urak, fekszik Bögölö, 
és Alistál mellett, jó termé-

| kenységu határja, erdeje is 
van. 

! KARASD. Oláh falu Bihar 
Várm. lakosai ó hitnek, fek-

l szik a9 Belényesi járásban. 
KÁRÁSZ. Elegyes falu Ba

ranya Várm. földes Ura a9 

Pécsi Pfispökség, lakosai ka
tolikusok, fekszik a9 Tulhe-
g y i járásban, 9s vendég fo
gadója is van itten az Ura
ságnak, határja hasonlít Eg-

I regy falunak határjáhftz. 
KÁRÁSZ . Magyar filuSza

bolcs Várm., földes Ura D3-
ry Uraság", lakosai katoli
kusok, és másfélék, fekszik 
Tashoz közel, is annak fi
liája, szántó földgyei hason
lók Ajak Helységéhez, rét-

| tye hasznos, piatzozása meg
lehetős, legelője j ó , dohán
nyá nevezetes. 

KARASZLO. Alsó Karas^ 
rlo. Otoszjft! Zaricsa, és Fel
ső Karaszló, ort^zul Hrtb-
lya. Két orosz faluk Ugocsa 
Yárm. alsó Káraszlónak föl
des Uraik többb Uraságok, 
lakosai egyesült 6 h i t n e k , 

! fekszenek egymásnak szom
szédságában , Kom játhoz , 

| Ölveshez is közel. Határjok 
két 
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két nyomásbéli f terem ka* 
kormát bóvséggel, búzát, 
zabot, rozsot jót , erdeje, 
legelője elég van, szollejé 
nints, itten a9 dohány ter
mesztés , és guba tsinálás a* 
gazdálkodásnak egy neveze
tes ága, az vizektől gyakran 
károkat szenyvednefc. 

K A R A szó. Oláh falu Bihar 
Várra, földes Ura a* Nagy 
Váradi Káptalanbéli Urasáé, 
lakosai ó hitőek, fekszik Bel-
fenyérnek szomszédságában, 
Pelényeshez a£ mértföldnyi
re , kitsin határja, tengerit, 
és zabot terem leg inkább, 
erdeje makkot terem, pia
tza Váradon , és Belényesem 

K A R A S Z T O S . Pakselten. E-
legyesfalu Vas Várm. földes 
Ura G> Batthyáni Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
P. Miskéhez ném meszsze, 
és annak filiája, határja kö
zép termékenységu, réttye, 
legelője meg lehetős. 

K A R A V U K O V A . Német fa
lu Bács Várm. földes Ura a' 
K. Kamara, lakosai katoli
kusok, fekszik Ráta* Militiv-
hez 3 6 0 0 , Hódsághoz 1500 
bétsi ölnyire , a* Dályai rév
hez Eszekfelé három órányi
ra, határja lapályos, és a-
gyagos, bővelkedik kender
rel , és krompéllyal, szőlei 
meg lehetősek, erdeje lágy 
fából van, nádgya van, a' 

mennyi szükséges, fölJgyé-
nek némelly része motsáros. 

K A R B Ü N A R . Oláh falu Bi
har Várm. földes Ura a» N. 
Váradi egyesült Püspökség, 
lakosai ó hitűek, fekszik Bu-
durásza, Burdahoz is órá* 
nyira, batárja hegyes, völ-r 
gyes , kösziklás, gyengén 
terem, erdeje van. 

K A R C S A . Egyhd[ Karcsú. 
E1 Helységhez tizen egy ha
sonló nevezető faluk vágy
nak Posony Vármegyében \ 
ű.m. Amadc Karcsa, Piri
ké Kartsa, Morót[Karcsa% 

Gönt[öl Karcsa, Kait sár 
I Karcsa, Etre Karcsa, Ki

rály-fia Karcsa, Domárd 
Karcsa , Erdohát Karcsa * 
Sólymos Karcsa, földes Urai 
külömbféle Urak, a' mint 
nevezetekből is ki tetszik, 
Sípos Karcsa, Kastély Kar-
csanak is neveztetik régi for
mára épölt kastéllyátói; la
kosaikatolikusok, többnyi
re egymástól nem meszsze 
fekszenek, 's határjaik is 
majd hasonló tulajdonságok
kal bírnak. 

K A R C S A . Magyar fa 1 a 
Zemplén Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, többen reformá
tusok, jeles Temploma, ré
gi Gothusok munkája, de a* 
helységbélieknek tehetetlen
ségek miatt t nintseh a' meg 

kivan-
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kívántató jó rendbe, fekszik 
Nagy Kövesdbez nem mesz
sze , határja Paczingéhez ha
sonló 9 nevezetesebb abban, 
hogy ott Icák, veres, ás sár
ga márványból mindenféle 
eszközök készülnek. 

K A R ^ S V A * Orosz falu 
Ungvár Várm. földes Ura 
Horváth Uraság, lakosai leg 
inkább ó hitűek, fekszik Jen-

v. kének Szomszédsábában, és 
annak filiája, határja meg 
.lehetős. 

K A K D O . Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura a' Nagy 
Váradi Püspökség, lakosai 
egyesfllt ó hitűek, fekszik 
N. Váradhoz i£ mértföldnyi
re , oláh Apáti, és Sáltyihoz 
közel, fóldgye igen sovány, 
és terméketlen, annak ide
jében leg inkább a9 fövet 
termi, száraz időben kevés 
rozsot, és tengerit, hegyes, 
völgyes határja, erdeje van, 
szőleje tsekély, malma nél
kül szűkölködik. 

K A R D S Z A G Ú J S Z Á L L Á S * 

Nagy Kun szabad, első, és 
leg népesebb mező Város a9 

nagy Kun kerületben, fek
szik a9 Tiszából ki szakadó 
Hortobágy v i z é h e z nem 
meszsze, Debreczenhez nap 
kelet felé 6 mértföldnyire , 
lakosai leg inkább reformá
tusok , mint egy 40 nemze
tség katolikusok, és görö-

[ gök is , a9 lelkek száma kö
zel roooore számláltatik* 
Régenten Kartszag más he
lyen dél felé feküdt, melly 
régi helye most is Kardszag 
Teleknek neveztetik , a9 

múltt században nagyobb ré
szét rabságra vitték a9 lako
soknak az Ozmánok, kikért 
az othon meg maradott 78 
lakosok sokat fizettek, 1698-
dikban közel *zázat váltot
tak ki a9 rabságból, 9s ezek 
szaporították meg ujjont a9 

Várost. Apa Vára Szigeténél 
történt viaskodások, melly 
Kardszagi veszedelemnek 
emlékezetét a9 ma is látható 
halmotska emlékezetben tar* 
tya. I793dikban el rontat
ván a9 régi torony, egy kő 
találtatott benne, e9 fel irat
tal IF STEFAN» HU-
NIAYi^i. Határbéli föld-
gye 3 szakaszra osztatott, 
egyik a9 szállás vagy tanya 
föld, melly szántással, és 
kaszállással szüntelen hasz
náltatik , a9 más kettő pedig 
változtatva ugaróltatik, föld-
gye gazdagon termő, lapos-
sain nádat is kaszállnak, fá
jok nints; kerti borok, 9s 
gyűmöltsök elég terem, pia-
tzok Debrecenben, Miskol
tzon , és Egerben, szarvas 
marháikat leg/inkább hely
ben lévő vásárjaikban ad-* 
gyák el. 



K A R É * 

K A R R P . Szabad puszta 
Posony Várm 

K A R I T S A - Szállás Szála 
Várm. fekszik Novához kö
zel , 's annak filiája. 

K A R R Ó C Z . Trabovic{a.T6t 
falu Nyitra Várm. földes U-
rai G. Bartyányi János, és \ 
több Uraságok, lakosai ka- i 
tolikusok, fekszik Manigá-
nak szomszédságában, és an
nak filiája, Mikovínyi által 
1737. készultt úttya Galgó-
tzig nevezetes, legelője tá
gas , szántó földgyei jók, 
fája elég van, hasznos pia
tzozása Galgóczon, és Nagy 
Szombatban, malma a'szom
széd Blava vizén. 
' K A R I . Karlin. Karló. Né
met falu Sopron Várm. föl
des UraH. Eszterházy Ura
ság, lakosai katolikusok, 
fekszik Soprontól 3^ mért
földnyire , Deretskéhez nem 
meszsze , mellynek filiája , 
határjának vidékje a fordu
lóban soványas, vagyonnyai 
selejtesek, szőllő hegye nints, 
fája, erdeje, és fürészlöje 
van. 

K A R L B U R C . Oros^yámév 
alatt. 

K A R L O . Lásd Kardo. 
K A R L O V A . Rátz falu To-

rontal Várm. földes Ura a* 
K. Kamara lakosai katoliku
sok, fekszik Bossahídhoza 
órányira, Beodra mellett, 

határja jó termékenysége 
búzával, marhával, szénával 
bővelkedik, Tamásfalva kis
ded Divtrtkuluma felében 
nádas, Tisza vize határja 
mellett foly e l , piatza TV 
Becsén, és Fianyován. 

K A R M A C S . Magyar f a l a 
Szála Várm. földes üraiHer-
telendi, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Szent Gróthoz mint egy 
mértföldnyire, határja kö
zép termekenységfi, réttye, 
legelője meglehetős, va
gyonnyai középszerűek. 

K Á R N A . T ó t Zemplén 
Várm. földes Ura G. Van-
dernót Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Göröge-
nyéhez \ órányira, határja 
agyagos, hegyes, 3 nyomás-
béli, zabot, és Krompélyt 
leg inkább terem, erdeje bik-
kes, bővelkedik fenyő ma
darakkal, egyéberánt hason* 
ló a1 Leszlóczi határhoz. 

K Á R O L Y . Nagy Károly. 
Elegyes, és népes mező Ví* 
ros Szatmár Várm. földes 
Ura G. Károlyi Uraság, la
kosai katolikusok, ó hitűek, 
és reformátusok. Ékesítte-

! rik az Uraságnak díszes ka
stéllyávál, úri nevezetes ker
tével, mellyben-mindenféle 
ékeségein kivnl számos kül
ső Otszági fák vágynak, *s 

i számos erdejének ki vágott 
rész* 
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r é s z e , mellynek közepén 
kert, 9s nyári mulató hely 
van, szép mulatságot, és sé-
tálló helyet szolgáltat nyár
ba. Nevezetesíti e9 Várost 
V Vármegye háza is a'Pia
ristáknak jeles Oskoláiok, 
és könyvnyomtató házok, és 
népes Vásárjai is* Az Ura* 
ságnak nagy majorsága van 
itten, határja jó , 's minden 
•eteméoyt meg terep , rét
tyei hasonlóképen kövérek, 
legelője középszer5, száraz 
malmai helyben, vízi pedig 
a 1 szomszédságban, szoléi a9 

határban közel, eladásra jó 
módgyok helyben is. 

K A R O L Y . Kis Károly.Sza
bad puszta Békés Várm. 

K Á R O L Y F A L V A . Német 
Kis falu Posony Várm. föl
des Ura G. Pálfy Uraság, la
kosai katolikusok, és evan
gélikusok , fekszik a9 Duna 
mellett, Posony, és Dévény j 
között, határja középszerű, 
szóleje, réttye, fája elég van, 
piatza Posonyban* 

-. K Á R O L Y F A L V A . P o s o n y 
Várm. Major a9 Malaczkai 
Uradalomhoz tartozik, föl
des Ura G. Pálfy Uraság, fék
ezik Jakabfalvának szomszéd
ságában, mellynek filiája. 
Vadászatra alkalmatos kert-
tett kerttjei vágynak vidé
kein. ' 

K Á R O L Y F A L V A . Karlovt. 

Kinő, 

Tót fala Turocz Várm. föl
des Ura ; Benyiczky Uraság, 
lakosai leg inkább evangé
likusok, fekszik Kis Szó-
ezóezhoz közel , mellynek 
filiája. Ez I793ban tuz által 
meg égett, de ismét szépen 
fel építtetett, az Vármegyé
nek gondoskodása által, haj
dan Újfalunak neveztetett. 
Földgye j ó , réttye és lege
lője tsekéiy, piatzozása kö
zel Mosóczon. 

K Á R O L Y F A L V A . Kar Is-

dorf. Szab falu Zemplén Vár
megy, földes Ura a1 K. Ka
mara, lakosai katolikusok, 
fekszik Sáros Pataknak szom
szédságában , és annak filiá
ja, Hotika mellett lévén a9 

határja hozzá hasoolító. 
K Á R O S . Magyar falu Szá

la Várm. földes Ura a9 Po-
sonyi Stminarium, lakosai 
katolikusok, fekszik Kis Ko
máromnak szomszédságá
ban, és annak filiája, föld-

{;ye közép termékenységi, 
egelője levés , szőleje se

lejté, de borainak el adására 

Í*ó módgyok van, erdeje e-
egendö , egy malma is van. 

K Á R O S * Magyar falu Zem
plén Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , többen reformátusok , 
fekszik Nagy Kövesdnek 
szomszédságában, és annak 
filiája, határja két nyomás-
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béK, Karcsihoz ts közel, fs 
hasonló javai vannak hozzá, 
dinnyéje nevezetes. 

K A R S I N . Bánátbéli falu. 
K A R T A L V . Nagy Karfaly. 

Magyar falu Pest Várm. föl
des Ura H. Grasalchovics U-
raság, lakosai katolikusok, 
fekszik Aszódhoz nem mesz
sze, Baghoz is közel, melly
nek filiája , Váczhoz a£ sta-
jtióra, az Uraságnak élet tar
tó házával ékeskedik, és al
kalmas vendégfogadójával, 
hatarja három nyomásbéli, 
síkos fekete földgye termé
keny , erdeje is van, szőle
je , legelője nints. 

K A R T A L V . Kis Kartabf. 
Szabad puszta Pest Várm. 

K A R V A . Magyar falu Esz
tergom Várm. földes Ura a* 
Religyiói Kintstár, az előtt 
af Budai S^. Klára Apátzáké 
volt, lakosai katolikusok, 
fekszik Pisztével által ellené
ben, Mocsnak szomszédsá
gában, és aitnak filiája, 's 
az Uraságnak épfilétével di-
szesittetik, határja közép ter
mékenységu , vagyonnyai 
külömbfélék. 

K Á S Á D . Horvát falu Ba
ranya Várm.'földes Ura G . 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik tavak 
között, Beremendhez, Tor-
naczához, Bolyipányhoz is 
kö^el, Halló nevezetű pusz

tájával , mellyben Szent Mi* 
haly A re hangyái tiszteletére, 
egy kis kápolnátska vagyon, 
a kinek ünnepét 3 nap egy 
más útán szokták meg ftlni, 
határja három nyomásbéli f 

leg inkább bázát, a' többi 
veteményt pedig középsze
rűen termi, Zágolos nevA 
erdeje van. 

K A S A R O C Z . Tót falu Zem
plén Várm. földes Ura Jcke-
ralusy Úr, lakosai katoliku
sok, fekszik Fetrőcz, és G N 
rócz között, dombos, veres 
agyagos határja három nyo
másbéli, gabonát, árpát, é» 
zabot terem, erdeje van, 
szőleje nints, piatza Varain 
nőn. 

K A S M Á N . yagy Kasyndt^ 
Szállás Bihar Várm. 

KÁso. Tót falu Zemplén 
Várm. földes Ura Almásy U« 
raság , lakosai elegyesek t 

fekszik Risztéhez , és Jesz-
trebhez is közel, hegyes,, 
völgyes határja három nyo
másbéli, gabonát, árpát te
rem , erdője vas , szőleje 
nints, rét nélkül sznkölkö* 
dik, piatza Kassán »,é$ Új* 
helyben. 

K A S O D . Szabad p u s z t a 
Szatmár Vármegyében. 

L A S O R . vagy Kas^pL 
gyar falu Somogy Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai külömbfélék, fekszik 

az 



az Igali járásban, határja né
hol középszerű , legelője 
meg lehetős, fája nints , de 
földgyének nagyobb része 
jó termésB. 

K A S S A * Cassovia Kaschpu. 
Kossic\c. Szabad Királyi Vá
ros Ábaúj Vármegyében, és 
Magyar Országnak felsőbb 
részében a9 leff régibb, 's 
leg nevezetesebb 9s Fő Vá* 
ros. Fekszik Hernád vize 
mellet, lapos, és kies tér
ségen, kulömbféle hegyek
től nem meszsze, tettszőleg 
helyheztetve , Bárczánax 
szomszédságában , Eperjes
től 4 , Egerhez i a , TBudá-
hoz, és Pesthez pedig 33 
német mértföldnyire. 

E R E D E T E . 

Nevezetének eredetéről 
külömbtele képen vélleked-
nek az írók, némellyek a9 

Éy adásoktól % e9 német szó
tól , Quardau , az az Kva-
dusok9 mezeje, a9 Kasod
tól, vagy Gálától nevezik. 
Bombáráipedig Kdsafatyá
tól, olly formán mint Bú-

falva neveztetik a9 búzá
tól l 9s azzal akarja hitele
sebbé tenni véllekedését, 
hogy I M R E Királynak diplo
májában - MCCII. Kasafal-
váiaknak neveztetnek a1 la
kosok. E9 Városnak erede
tét Turótq. mintegy 1143-

dik esztendőre határozza, é* 
azoknak a9 szászoknak tu-
lajdonittya , kiket magyar 
Országba, és Erdélybe, má
sodik G B I Z A hívott vala. 
Mások ellenben azt állittyák 
felöle, hogy két faluból szár
mazott légyen , mellynek 
eggyike alsó, másika pedig 
felső Kassának neveztetett. 
Székely pedig Magyar Kró
nikájában így ír Kassa felől 
a9 i$odik lapon: „Továb-
„ bá egyébféle Németekkel 
„ építtette Nagy Bányát, 
„ Kassát, Eperjest, Bártfát, 
„ Szebent, Lótsét, kiket 
„ mind azért miele, hogy 
„ ezekből Erdélységet', és 
„ Pannóniát bírhatná: de 
„ nieg tsalatkozék mint jám-
n bor véllekedésében, mert 

ezekkel mind a9 Magya-
„ roknak szolgála. Mertmt-
,, helt a9 Magyarok ismét 
„ másodszor Hunniából ki 
„ jővének, azon helt ezek 
„ mind Németestől a9 Ma-
„ gyarok birodalma alá ju-
„ tának.4 4 Lehető ugyan , 
de ekkor még Kassa, 9s a9 

több említett Városok is , 
tsak hadi készftler képen é-
píttettek, 9s annak utánna 
öregbőlének idővel lassan
ként. Minthogy íróink e9 Vá
rosnak eredetet világosan, 
és bizonyosan meg határoz
va fel nem jegyzettek, fjem 

lehet 



KASSA, 

lehet egyenesen meg hatá
rozni, kivévén, hogy e* Vá
ros, I M R E Király alatt, már 
a ' nagyobb Városok közzé 
számláltatott, és kö falak
kal is korul vétetretett. Ötö
dik I S T V Á N alatt pedig föl
dekkel meg ajándékoztatott. 
Némellyek a' Városnak meg 
eróssíttetését ia9odik esz
tendőre határozzák; de in
kább vélhető, hogy 1241-
diktől 1244dikig tartott Ta
tátoknak dühös köd esek u-
tán nem lévén még Kassa 
meg ujjítva, ia8 5dikben£/i/2 
László alatt, ismét.teteme
sebben széjjel rontattatott, 
és így A N D R Á S által Kassa 
Városának falai inkább meg 
új jutattak, mind tulaj d önké
pen építtettek. Annakután
na első K A R O L Y által, még 
inkább meg erősíttettek, 
mellyett kétség kivul első 
L A J O S öregbített vala. 

H I S T Ó R I Á J A . 

Minekutánna már Kassa 
Városa gyarapodni kezdett, 
kevés idő múlva a9 Királyi 
Városok közzé számi ál tat tá
tott, ia^odik esztendőben 
JHdik A N D R Á S Király alatt. 
Már ez előtt 1 ósdikban ké
szíttetett vala a* S^cnt Fc-
Ttnt^ Szerzetebéli Atyáknak 
számokra Szentegyházat, és 
Klastromot a' nevezetes Pa-

$ASSA, 

nyi Nemzetség. Azután pe
dig első K Á R O L Y uralkodá
sának kezdetével annyira 
meg nevekedett a' Kassaiak* 
nak hatalmok, és bátorság 
jok, hogy az említett Ki
rály ellen Trentséni Máté
nak részére állván, pártos-
kodni meresztettek 1324dik 
esztendőben; lásd felöle Ma
gyar Országnak históriáját. 
Kassa Városában köttetett 
vala meg a' szövetség\ első 
L A J O S Királynak Leánya 
Hedvig y és a'Lengyelek kö
zött, midőn Attyának fttfa-
mentoma szerént Lengyel 
Országnak ural kod ásáh 0« 
kezdett volna: lásd felőle 
Révai Pétert in Cor. Hang. 

.p. 25. Meg halálozván pe
dig A L B E R T , E R Z S É B E T N E K 

részére állott, 's abban áll
hatatosan meg is maradott 
Kassa Városa, sőt Giskra 
Cseh Vezérnek igazgatása 
alatt, az ostromlásokat is 
férfiasan ki állotta. Mint 
hogy pedig Giskra a' raga
dományt kiváltképen óhaj
totta, az oltalomnak színe,, 
's palástya alatt sokáig sa* 
nyargatá vala e' vidéket, a* 
Várost pedig,, hogy bátrabb 
maradása lehessen, minden
képen meg erpssíttette. So
káig tartott vala ez a' nyo
morgatás, 's még U L Á S Z L Ó 

sem érhette el tzéllyát o-
Y strom-



ostromlásával, míg végre I. 
M Á T Y Á S által e' Város, a' 
Csehekneknek hatalmok a-
lól fel szabadíttatván kénsze-
ríttetett a9 parantsolatoknak 
bétellyesítésekre. K O R V I N Ü S 

M Á T Y Á S N A K Kassán letelet 
1478. bizonyíttya Bonfin 
Decadc IV. Lihr. V. peg. 
660. 30. Kiváltképen való 

• hívséget bizonyította meg 
Kassa Városa U L Á S Z L Ó eránr, 
midÖn A L B E R T által a9 ha
dakozásra kénszeríttetett, 
mert mind az ostromlásokat 
ki állották, mind pedig a9 

béke kötés t eszközlötték 
I40idikben. Gyakorta tar
tózkodott vala U L Á S Z L Ó Kas
sa Városában, midőn az em
lített hadból okoz tátott visz-
szálkodásoknak le tsendesí-
tésére, 9s elhárításokra gyű
lést rendele, 9s helybe hoz
ván Lőtsén a9 kívánt dolgo
kat, ismét Kassára érkezett 
vala, Békeséges idő dernle 
azután Kassa Városára, 's az 
egész hazabéli felső Tarto
mányra nézve ; szépen is 
gyarapodott a9 Város, ése 9 

boldogsága egész a9 Mohá-
tsi szerentsétlenségig tartott 
vala, holott L A J O S Király 
el esvén 1 jajdikben, mint
hogy Zápolya János a9 Ki
rályi hatalmat magának tu-
lajdonítá , más felől pedig 
F É R D I N Á N P is fegyverrel tu

sakodott azt tőle el venni; 
és így Kassa Városa majd 
az eggyik, majd pedig a9 

másik Félnek hatalma alatt 
lévén eleget szenyvédett*, 
mert többnyire innen történ
tek a9 hadakozási kezdetek, 
és mozdulások, míg a9 Vá-
tzi békeség szerént Kassa 
Városa tellyes hatalommal 
Zápolya Jánosnak által en
gedtetett. Meg halálozván 
János, I Z A B E L L Á N A K bir
tokában volt a9 Város egész 
15 esztendőig. Annak után
na pedig i f i b e n a9 Város, 
az egész felső tartománnyal 
F E R D I N Á N D N A K hatalmába 
esett. Minemű szomorúság
gal érkezett vala I Z A B E L L A 

azután Erdélyből Kassára, 
lásd István fi nál Libr. XVL 
Innen az után S\iU\iáha vi
tázott vala. El menvén Kas
sáról I Z A B E L L A hathatósan 
meg erössíttette e9 Várost 
F E R D I N Á N D , 9s katonaság
gal is meg szaporította, hogy 
ha némellyek nyughatatlan
kodnának , szándékjokat 
könnyebben meg gátolhas
sa. Jó hasznát is vette ez e-
lóre való gondoskodásának 
F E R D I N Á N D , mert az Erdé
lyiek ki híván Lengyel Or
szágból I Z A B E L L Á T , mind a9 

Várost, melly akkor szeren-
tsétlen történetből el égett 
vala, háborgaták, mind pe

dig 



dig az egész Tartományt 
F E R D I N Á N D ellen fel lázzasz-
tották. Meg erőssítvén ismét 
F E R D I N Á N D e* Várost ellen
ségei ellen, gyakorta gaz
dagít tátott mind ágyúkkal, 
mind pedig egyéb el vett 
ragadományokkal. Kivált 
Telekesy Imrének, akkori 
öreg igen jeles badi Vitéz
nek igazgatása, és a' néme
tekkel lett öszve kaptsolá-
sok után. Meg balálozván 
pedig az emiitett hadi Vi
téz y azonnal meg változott 
Kassa Városának szerentséje 
i s , 's balra fordulván, tar
tott egész az időig , míg 
F E R D I N Á N D által a' Tanáts-
nak helyben hagyásával Zay 
Férentz nem tétettetett a* 
Várnak Igazgatójává. El há-
xittatának ez után Kassa Vá
rosáról a' hadi környülállá
sok, 's F E R D I N Á N D N A K egész 
uralkodása alatt békeségben 
maradott, és virágzott vala. 
Mihelyt pedig M A K S Z I M I -

E I Á N Királlyá lett,azonnal újj 
szélvész kezdett támadni a' 
Kassaiak ellen; de az Erdé
lyieknek tzéllyokat az essö-
zés meg akadályoztatá , 's 
viszsza térni kén tele nitt ettek. 
Békeséges időt értek az után 
a' itassalak Svendius Ldqír, 
és Bátort András serény ha
di Vezérek alatt, míg az Er
délyiek az Ozmánokkal e-

gyesulvén újjabb háborút 
nem indítottak. Benn vala 
ugyan a* Városban Svenáius 
Vezér, de a'nagy ostromló 
erőnek kevés népével tzél-
lyához képest ellene nem ál-
hatott. Eróssen készült már 
János Zsigmonda^ Városnak 
ostromlásához, de hirtelen 
nehéz betegségbe esvén \ 
kénteleníttetett a1 táborból 
el költözni. Meg szereztetek 
nyóltz esztendeig a' békés 
tsendesség S^elimmel, *s el 
költözött vala Svendius Kas
sáról, és maga helyébe Ru-
bet Jánosi higyta, minek-
utánna a' Kassai Királyi Ka
marának kezdeti alapját meg 
vetette vala , lásd felöle Ist~ 
vánfit Libr. XXIV. p. $07. 
mert az elótf a* Szepességben 

, volt ennek igazgatása. Még 
minekutánna már a' békeség 
Spira Városában megkötte
tett vala János Zsígmond\ 
és a1 Tsászár között, az után 
is tusakodtak az Erdélyiek 
Kassa Várossának birtokáért, 
míg az I57idikben minden 
veszedelem alól fel nem sza-
badíttatótt. Ritkán fordul e-
15 emlékezet Kassa Városá
nak az után való ál lap anyá
ról íróinknál, talám mivel a* 
hadakozások Kassától mesz-
szebb történtek Még inkább 
híresedett Kassa Városa az 
után, midőn már Eget Vá» 

X % rát 
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rát az Ozmánok el foglalták, 
9s Mákstjmiüán Fő Hertzeg 
i$ Rudolf Tsászárnak Test-
verje kétszer látogatá meg 
e9 Várost. Annakutánna 
I 595<likben nagy pompával 
érkezének e9 Városba az Er
délyi követek, ?s tzéllyokat 
a9 Tsászárnál sz%rentsésen el 
végezvén, ismét Kassára ér
keztek, meg kettőztetett kí
sérőkkel , nova Maks^imi-
lidn Fő Hertzeg, és Máriá
nak édes Annya is el érke
zett vala, 9s Máriát, Zsig
mondnak nevében Bogáti 
Imre köszöntötte. 

Változóvá lett annak után
na Kassa Városának szeren-
tséje, mellyet hanyatlásában 
segéllett Barbianus akkori 
Város Igazgatójának kegyet
lenkedése , mert mind a9 la
kosokat sanyargatta,, mind 
pedig a9 Városnak mintegy 
ag falujit, mellyeket a9 Ma
gyar Királyoktól nyertek 
vala, a9 Tsászárnak páran-
tsolattyára, Barbianus el vé
vé a9 Várostól; 9s ez volt 
eggyik oka, hogy a9 Tsá
szár érán t az előtt híven meg 
tartott hajlandóságokat el
vesztvén ^ Botskainak a9 Vá
ros kapun ki nyitották, és 
így a9 Várost Lippai , Bots
kainak nevében el foglalá, 
'& a9 Királvi kinrset, és sok 
hadi készületeket is. Meg ért

vén ezt a9 Tsászár, Basta ha
di Vezért küldötte a9 dolog
nak , és Botskay igyekeze
tének meg gátolására. Hpgy 
pedig Botskay is férfias bá
torságát követóji előtt meg 
mutassa, személlyesen Kas
sára érkezett, és igen pom
pásan , 9s majd Királyi mó
don fogadtatott, és remény
ség felett számosan Is öszve 
gyülekezének, 9s részére ál
lottak. Meg esvén a9 tsata 
Botskay, és a9 Tsászárnak 
részén lévő Basta között, 
amaz el annyira meg veret
tetett, hogy nem is ítélte 
eléggé bátorságoknak Kas
sára való viszsza térését. Ba
sta pedig Kassa Városát o-
strom alá vette; de onnan 
győzedelem nélkül ment el 
népével. Kassa Városa vala 
azután a9 Botskay mozdulá
sainak műhelye, mert haj
dú j i , innen rohanának széj
jel : azután pedig idővel ma
ga is Kassára viszsza érke
zett. Gyűlést is tartott vala 
Kassán, mellyben a9 Tsászá-
ri részen lévők ellen igen, 
kemény tőrvények, 9s bün
tetések hozattattak: lásd fe
lőle Articuli in Diata, 6 
Congrtgationt CassovUnsi 
&c. die XHma May. 1606. 
De ezek a' Bétsi békekötés 
által egészszen fel forgattat-
tak, sőt Kassa Városa is el 

véte-



vdn Cantzelláriusa | Hídvégi 
Míkó Fcrent{, és Quad *Md-
tyds német hadi Tiszt, Ber
linben részére K A T A L I N T el 

jegyzettek , maga is ide ér- ( 

kezett Erdélyből Februárius 
tájján, 's nagy gondal, és 
pompával készulének a' la* 
kadalmi vígassághoz/ Az a-
latt külömbféle követek ér
kezének Hertzegi f és Ki
rályi ajándékokkal Betlen-
hez, mellyeknekel fogadá
sai igen nagy pompával tör
téntek. Meg értvén pedig 
magának a' Mennyaszszony-
nak el érkezését, mind af 
válogatott szép, és gazdag, 
öltözetű Uraságok, mind a* 
katonák, mind pedig maga 
Betlen is hertzegi módon 
elejébe indult a' Menyasz-
szonynak; alig lovagolt va
la a* Városoh kivül mintegy 
ezer lépésnyire, és már a* 
Mennyaszszonynak kotsijá-
hoz közelítvén, hirtelen le 
ugrott negédes paripájáról, 
és a' Menyaszszonyt a* leg 
vidámabb nyájassággal foga-
dá el. Azután a' magyar szo
kás szerént sátorba mulattak 
egymással, mint egy óráig; 
a' honnan a9 Hertzeg kive
zetvén a' Menyaszszonyt , 
hertzegi igen dompás kotsi-
jába ültette, 's maga előtt 
érkezek a9 Városba. Alié fú
vattak meg a' trombiták, ys 
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vétetek keze közzul; mind 
azáltal 6 azt egész életében 
meg tartani törekedett, 's 
ugyan ott is hólt meg 1606-
dikban. Azt nyerte ez által 
Kassa Városa, hogy birto
kait ismét viszsza nyervén, 
azoknak igazgatása Magya
rokra' bízattatott. Ki lob
banván pedig Rudolf Tsá-
szár, és Mátyás F6 Hertzeg 
között a' versengés, Kassa 
Városa annek részére hajlott. 
Fel bontotta azután e* Város
nak nyugodalmát Betlen; a' 
ki azt öszve gyűjtött Seregé
vel hatalma alá hódította. 
Igen nagy pompával érke
zett a* Városba, holott Or
szág Gyűlését is tartott vala. 
Ezt el végezvén, Fosonyba 
utazott, Kassát pedig Ho-
monnai György által, a' ki 
a' Tsászárnak részét igen e-
rössen oltalmazta el vesztet
te : de az után ismét viszsza 
nyerte,, és szemesebben is 
oltalmazta. Meg nyugodha
tott volna az után Betlen a9 

Fcrdinándal kötött kéke kö
téssel; de ezt mintegy két 
esztendő .múlva fel bontván 
hadat j vagy zendülést in
dított, 's Kassa Városának 
birtokában maradott, és e' 
Várost nem tsak tartózkodá
sai; hanem házassági pom
pával is meg tisztelte; ys mi-
nekutánna Kovátsót\i Ist-



alig zendőlének meg a9 mu
zsikák is, és azonnal nagy fel 
szóval kiálrozának a9 Népek 
szerencséltetésekért. Meg in
dulván a9 nagy gyülekezet 
tsendes lépésekkel a9 Város 
felé, mihelyt közel érkeztek, 
azonnal el süttettek három
szor egy más után a9 nagy 
durrogó á g y u k , 9s a9 leg 
szebb rendel, és nem közön
séges örömmel, 's nyájas
sággal fogadtatott a 9 Meny-
aszszony. Más nap azután 
bé mutatá Betlen Hertzeg-
nek Svart\tnhurg a9 Bran-
deburgiai választó Fejede
lemnek követtye egy lá-
dátskában a9 drága ajándé
kot, kegyelmébe 9s szíves 
szeretetébe ajánlván Kata
lint , a9 kit az nap dél elótt 
a9 Hertzeg bit által magához 
kaptsolván, olly igen gaz
dag, olly pompás, és olly 
számos-Uraságoknak adott 
vala ebédet a9 Hertzeg, hogy 
alig lehetett azt tsudálni e-
legendóképen, mert mint
egy felül látszatott haladni 
értekét egy Hertzegnek. A 9 

mulatságok is , a9 tűzi, és 
más féle játékok olly mér
tékben valának, hogy ak
kor Kassa Városa, mint egy 
vígasság h e l y e méltán 
szemléitettethetett. Nagy fi-
gyelmetességet okozott a9 

mieink elótt, a9 Németek

nek Spanyol íz szerént itten 
először szemlélt, lárvás, 
vagy állortzís tántzolások, 
kiket némellyek mórióknak, 
vagy enyelegve bolondos-
kódoknak nevezének. Az 
után a' Hertzeg is igen gaz
dagon meg ajándékozá Ka-

| talint. Közönségesen azt le
het meg jegyezni e9 házas
sági 9s ritkán szemlélhető, és 
a9 vesztegetésig gazdag pom
pa felől, hogy azt Betlen-
nek hibául lehetett volna tu
lajdonítani, hanem ha ö olly 
ejőre látó nem lett volna, 
hogy e9 lakadalmi pompára, 
minden Európai Királyokar, 
és Fejedelmeket előre nem 
hívott volna: el is érte tzél-
lyát ez által, mert ki vévén 
a9 Fronti, Vcnét[iai9 és 
Brittaniai Udvarokat, min
denünnen meg jelenének, 
mégpedig igen gazdag aján
dékokkal a9 Követek, és így 
a9 mit a9 Hertzeg a 9 réven I 
el vesztegetett, a9 vámon 
viszsza nyerte. Annakután
na Erdélybe utazott áz ujj 
Hertzegnével, 9s meg nem 
szűnt természeti hajlandósá
ga szerént az újjabb még új
jabb hadakozásoktól, és Kas
sa Városát nem hogy keze 
közzul ki eresztette volna, 
sőt inkább a9 Bétsi béke kö
tés szerént is azt tulajdoná
vá tette. Látván a9 Tsászár 

váltó-
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•áltozandóságát írt vala az 
Erdélyi Rendeknek t hogy 
fegyvert ne szolgáltatnának 
mindenkor a' Hertzegpek, 
és igy a' béke kötésnek meg 
t a r t á s á r a kénszentének, 
mellynek hasznos foganattya 
is lett az i6aydikben ndik 
Áprilisban, Károly Fejérvá
ron költt frigy kötés szerént. 
M e g halálozván Betlen 1629-
dikben 15. Novemberben, 
fel szabadult vala Kassa Vá
rosa tíz esztendőig tartott 
szolgalány a alól, és a' Tsászár 
a' hét Vármegyékkel egye
temben ismét hatalma alá 
viszsza foglalta. De minek-
utánna Eszterházi Miklóst, 
Rákotzi György meg győz
te , me£ eggyezett vala II. 
F E R D I N Á N D az ujj Hertzeg-
nek választásában, 's le té
vén a* fegyvert, mjnd a* két 
Félnék meg egyezésével Kas
sán békeséget kötének, mel
lyet Rákótzi György Vára
don 7dik Áprilisban 1631-
dikben meg erőssítetett: de 
mind ezek vízi buborék mód-
gyára el enyésztek Forgách 
Miklós kuldettetett vala Kas
sára a' Tsászartól, a* ki is 
minden lehetőségeket híven 
el követett, és a* Várost a1 ] 
leg veszedelmesebb környnl 
állásokban is szemes gondos
kodással igazgatta. Ki hir
detvén pedig Rákótzi Kalló

ban i644dikben iydikFefcr. 
a' hadat FERDINÁND ellen , 
mellyet ez Bétsben i644dik-
ben 13 Febr. költt Diplo
mája által el oltani, és aka
dályoztatni igyekezett, tsak 
ugyaji ostrom alá vétettetett, 
vala Kassa Városa. Nagy, 
és fontos erőssítő készülete
ket tett vala Forgách a1 Vá
rosnak meg óltalmaztatása 
végett; dé haszontalan, mert 
elidegenedett szívvel lévén 
a' lakosok a' Tsászár eránt, 
sőt sokan ollyanok is lévén 
a' Városban, a1 kik RAKÓ-
tzival alattomban eggyet ér
tettek. Meg érkezvén Rákó
tzi egész népével, kérette-
tett vala Forgách; hogy a* 
Városnak kedvezne, annyi
val inkább, mivel Rákótzi 
az elöl, mig hatalma alá nem 
hajtotta, el nem fogna moz
dulni ; látv4n ezen kivül a1 

készületeket, 9s tudván1 a* 
népnek hajlandóságát, új-
jobban meg esküdtette a9 

4 0 0 magyar, és aoo német 
őrző katonákat a' Tsászárnak 
hívségére. Meg fontolá a9 

környul állásokat, 9s tudvta 
Forgách hogy a9 Nép, hatzél-
lyában akadályoztattatik az 
áradó víznek módgyára, kár
tékony kod va szaggattya el 
a9 gátőr, kénteleníttetett le*-
hető kötések szerént fel adni 
az erősséget, ésa9 Városból 

Y 4 népé-
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népével kiköltözni, könnyű 
móddal hódoltatá minden
felé a' népet maga részére 
Rákótzi , mert az önző
kön kivul semmf hadi sereg 
sem volt elótte, 's már Eper
jest. Sárost, sőt Lőtsét is 
hatalma alá hajtotta követ-
fyei által, és Fiileket, sőt 
Szendrót is meg határozta az 
ostromlásra. Míg ezek foly
nának eggyesíté népét Esz
terházy Bucháimmal, 's Rá
kótzi ellen mozdultak; meg 
tudván ezt a9 Fejedelem, 
meg parantsolta, hogy a9 Bá
nya Városokat hagynák el 
katonáji, és az ostromlott 
helyeket oldanák fel; ösz
ve szedvén tehát népét, Sá
ros Patak felé indult, innen 
akarván szemlélni, mit té
vők fognának lenni a9 Tsá-
szári Fő Tisztek. Kiváltké-

6en féltette Kassa Városát 
.ákótzi, 9s mind ujj erős

é g g é ' , mind néppel, mind 
eleséggel meg gazdagította. 
Meg érezé ezt Eszterházy, 
9s jónak ítéllé Kassa Városá
nak, a9 hadi Tanáts által is 
helyben hagyott ostromolta-
tását. Meg érkezének a9 né
pek, keménnyen lövöldöz-
tettetett a9 Város; 9s nem bíz
ván Rákótzi az ostromlottak-
nak vagy erejekhez, vagy 
szerentsejekhez, levelet kül
dött Eszterházíhoe, 9s kérte, 
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hogy addig szűnne meg az o -
stromlástól,míg az alku eránt 
hozzá követeket küldene. 
Egybe gyülekezvén Sároson 
a9 béke kötés végett, az a-
latt megerőssödött Rákótzi, 
Erdélyből érkezett népe ál
tal , 9s azt parantsolá, hogy 
Eperjesről rohannának ki , 
és Bucháimot népével támad
nák meg. Úgy is történt a9 

dolog, és egész nyóltz ó-
ráig tartott a9 kemény via
dal, 9s Bucháim meg szalasz-
tatott. Meg boszszonkodván 
ezért Eszterházy, maga is kö
vette Bucháimot seregével. 
Hlyen mesterséggel tartotta 
meg akkor Rákótzi Kassa 
Városát, 9s Ország Gyűlést 
rendelt vala ide, mellyre so
kan is öszve gyülekeztek, 9s 
azt végezték, hogy a9 sze-
rentsésen kezdett had mind 
addig folytattassék, míg ör
vendetes béke kötést fogna 
okozni. Az Ozmán Tsászár
nak követtye is jelen vala e9 

Gyűlésben, és minden sege
delmet ígért, ha a9 7 Vár
megyék adózók akarnának 
lenni érette. Nem szívellhet-
te ezt Rákótzi, ismét sür
gette a9 békeségét, tartván 
Gotii Tsászári Vezérnek 
meg érkezésétől, és így^Nagy 
Szombatban leve meg az 
újjabb béke kötés. Míg ez 
ottan folyna, Gőtzi fel sza

badi-
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Kadította Szendrőt az ostrom 
alól, és az Erdélyieket Bu-
cháini által Tokajhoz közel 
meg verte. Azomban Rákó
tzi Kassát el hagyá, és Vá
radra ment, 7s azután tavasz-
szal i645dikben meg ujjított 
seregével ismét viszsza érke
zett. Meg hallván, hogy 
Nagy Szombatban a' béké
séének kötése akadályosan 
foly, ismét seregeket gyűj
tött, sőt népét az Olmiit^ 
nál tartózkodott Svéviai ka
tonákkal is egyesíteni kíván
ta, 's aaooobőí álló népével 
ismét Magyar Országba in
dult, Hitvese, és György fija 
áltál is kísértetvén Kassára 
érkezett. Meg zavarta Rá-
kótzinak ez el érkezése a' 
Tsászáriakat, mert Goty. té
li szállásán a' Bánya Váro
sokban tartózkodott , Bu-
cháim kevés népével Gal-
gótz körül vigyázott, és nem 
tartóztathatta Rákóczit; hogy 
a' felső Vág vizén által köl
tözvén, már Morva Ország 
széléhez ne közelítene. Ek-
kof megköttetvén a' békeség 
Nagy Szombatban, el állott 
kevés ideig Rákótzi a1 Své-
viabélieknek társaságoktól; 
de Thorstensohn által ismét 
reá/beszéltetett, és a' hada
kozás ójjolag ki lobbant va
la. Ismét fegyverkíztető he
lye vala Kassa Városa Rákó-
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tzinák, a' honnan ki moz
dulván, Szendró, és Fülek ^ 
sikeretlenűl ostromoltatott; 
de a' Bánya Városok Rákó-
tzának meg hódolának. Bé-
keségre sfeóliítá Rákótzi az
után a' Tsászáriakat, 's olly 
formán leve meg az egyezés, 
mint Betlen Gáborral iéaa-
dikben; és így Rákótzi mind 
Kassa Városát, mind pedig 
a* hét Vármegyéket 1 6 4 8 -
dik esztendőig i9dik Octo-
berig, midőn meg halálozott, 
vala, birtokában meg tartot
ta. Meg pihent vala ezután 
Kassa Városa v míg Váradot 
i66odikban el foglalván az 
Ozmánoktól, itten 13 Vár
megyék közönséges Gyűlést 
tartottak, hogy eggyező a-
karattal végeztetnék el, hová 
kellene Sasa Vezért katonái
val szállásra ereszteni. Meg 
egyeztek vala már az öszve 
gyülekezett Rendek, hogy 
az említett Tiszt 150 gyalog 
katonákkal a' Városba be 
eresztessék; de Veselényi le-
beszéllette róla a 1 Rendeket, 
's azt víttatta, hogy ez az 
erősség aoo magyar katona
ság , és a' lakosok által e lég
gé meg volna erőssítve, és 
rakva, 's nem is szabad vol
na a9 Tsászárnak egy néme
tet is bé vezetni a' Városba, 
's nem kevés kérések által 
nyerte meg Susa, hogy a* 

v na-



nagyobb hadi eszközök a9 

külső Városban maradhatná
nak , a9 katonák pedig a9 ko
rul lévő vidékéken télciné
nek, maga ellenben Szendrö-
ben telelt vala. i66yban is 
így történt Montekukulival. 
l6yodikben azután közönsé-

?>es Gyűlést hirdettek ide a9 

elsőbb Magyar Országi Ren
dek. Ugyan ebben az esz
tendőben tsak ugyan bé e-
resztetett Kassára a9 német 
őrző Katonaság, 9s Vagner 
azt jegyzetté meg, hogy egy 
éjjel ezeknek halálok eltö
kélhetett , 9s ez okozta, 
hogy a9 Városnak ujj erős
sége az úgy nevezett Cita
della, a9 leg erőssebb mód
dal építtettetett. Kirontott 
vala annakutánna Parschi-
tius szerént a9 hamu alá ta
kart tuz iéyadikben, mert 
a9 meg nem elégedettek Pe-
tróc[y István, Squhay Má
tyás, S^epesy Pál% és Ken-
de Gábor vezérlések alatt 
fel kelvén, a9 Várost igen 
kemény ostrom alá vevék, 
kiket Esiterhá[y{ Pál , és 
Kopp Generális el széllesz-
tettek. Igen kegyetlenül ve
rekedtek vala ekkor ezer 
magokat fel adni nem aka
ró férfiakkal Hernád vize 
mellett , mert mindnyájan 
azon helyen holtak^meg, a9 

mellyen meg átalkodva ál

lották volt. A9 Városnak az 
a9 haszna leve ez ütközet
ből , hogy minden hadi ké
szttetek, és ágyúk, mellyek 
Eperjesen, Bártfán, és Szen-
drőben találtattak Kassára, 
vitettek. Kétséges állapot, 
ben vala azután Kassa Vá
rosa, midőn mind a' fegy
verház meg égett vala; mind* 
pedig az éléstárház, mellyet 
Vagner elő adott. Gyűlöl
ségessé tevé rend kivul való 
kegyetlenkedése által Kassa 
Városát, magával egyetem
ben Kopp német Fő Tiszt j 
mert a9 foglyokkal igen em
bertelenül , 9s emberi érzé
kenység nélkfil bánatott, sőt 
azt parantsolta, hogy a' Tsá-
száriak magokkal foglyokat 
ne hordoznának, hanem a-' 
zökat kulömbféle kegyet
lenkedések által ölnék meg, 
és így mind Kassán, mind 
más helyeken három száz 
embernél többen ölettettek 
meg illyen borzasztó kegyet
lenséggel! A9 helyett tehát, 
hogy Kopp, tzéllya szerént 
a9 Tsászárhoz hódolta volna 
a9 Magyarokat, még inkább 
el idegenítette a9 magyar szí
veket, 9s víz helyett, égő 
olajat öntött a9 tfizre, 9s a9 

magyarok is halmazva visz
sza adák a9 költsönt. Meg 
lágyította a9 kegyetlenke
dést a9 Tsászárnak rendelése, 

9s 



's Kopp után Vurm, majd 
Leslaeus leve a' kormányozó, | 
a' kinek Jelen létele azt o-j 
kozta, hogy midőn Tökölyi j 
alatt kiyul zsibongó mozgás-1 
ban folynának a' dolgok, a'! 
Városban belól tsendesség 
vala. Kaprára F8 Tiszt ér
kezvén Kassára a9 beteges
kedő Leslasus után, ez elein- ! 
te meg akadályoztatta a9 

Magyaroknak mozgásait, 
de azután meg nem tartóz
tathatta, hogy majd egész 
felső Magyar Ország Tökö-
lyinek hálójába kerullyön. 
N e m nagy bajjal foglalá el 
Va gner szerént Tökölyi 
mind Szatmárt, mind pedig 
Kassa Városát; mert egy fe
lől a9 külső Városban táma
dott, vagy gyújtott tűznek 
oltására, 9s szemlélésére tsal-
ván ki az őrizőket, más fe
lől fel mászván a9 falakon, 
el foglalák a9 Várat, 9s a9 

németeket rész szerént meg 
ölték, rész szérént pedig az 
Ozmánoknak adák ajándé
kul. S\entiydnyi azt írja, 
hopy i68adikben a9 Kassai 
véd erősséget, Citadellát 
Tökölyi el árulás által fog
lalta el, és így a9 Város is a9 

Budai Vezérnek segedelme 
által fel adásra kénszerítre-
tett. Túrót[i is tsalárdság ál
tal állíttya a9 Városnak meg 
vétettetését. Parchitius el

lenben sém tsalárdságről, 
sem az el árulásról nem em
lékezik. Akar mint történt 
légyén a9 dolog e9 Városnak 
el vesztéseaz egész Ország
nak káros vala. Azt állít-
tyák némellyek , hogy a9 

kötött meg egyezés'ellen , 
az el költöző katonákat, majd 
mind el emésztették Tökö-
lyinek katonái. Le tsetrde-
síttetvén annakutánna Rákó
czinak mozgása, az Őt sze
geieta erősség Pálfy János 
által el rontattatott. Mesz
sze terjesztette vala már Tö
kölyi hatalmát, midőn az 
után esztendővel Kassára Or
szág Gyűlést hirdetett, melly-
re elég számosan öszve gyü
lekeztek; kivált pedig azok, 
kik a9 németeket nem szí-
vellhették. Elől fiit vala ma-' 
ga Tökölyi a9 Gyűlésben, 
mellette jobb felől az Oz
mán követ, bal felől az Er
dély Országi követ, 9s vala
mint a9 német Tsászári ural
kodásnak módgyát / alatso-
nyította ékes beszédgyével; 
úgy magasztalta ellenben az 
Ozmán Tsászárét, 9s tzéllyá-
ban a9 jelen lévó Rendek 
meg eggyezvén esküvéssel 
is meg erőssítettékazt. Viszr 
sza érkezvén Béts Városának 
fel szabadításáról á9 Lengyel 
Orssági Király, el lankadt; 
's meg fogyott győzedelmes 

népé-



népével szándékozott vala 
Kassa Városát a9 Tsászárnak 
hatalma alá hódítani; de 
Parschitius szerént Tökölyi 
Imrének 6rz5 katonái által 
valamint Eperjes, és Bártfa; 
úgy Kassa alól is győzede
lem nélkül el költözni kén
telenítettek. Kassa Városa 
vala az után Tökölyinek 
fegyver, és haditárja, mert 
egész i684<ük esztendőben 
innen hordatta vala a9 hadi 
eszközöket, és ágyúkat, 9s 
ezekkel ostromlotta, mind 
Lötsét, mind Szepes Váral-
lyát, kik a9 Tsászári kato
nákat bé eresztették, öreg
bed vén annak utánna L E O -
P O L D N A K győzedelme, Esz
tergomnak, E. Újvárnak, és 
Eperjesnek meg vételek ál
tal , meg tsekéllyedett Tö
kölyinek bátorsága. Minek 
okáért az párantsoltatott va
la Kaprára FŐ Hadi Tiszt
nek, hogy valamint Újvárt 
diadalmasan meg bódította, 
úgy Kassa Városát is győze
delmes seregével a9 Tsászár
nak szerezze viszsza. Annyi
val tetszett könnyebbnek e9 

nagy dolognak végben vi
tele , mivel már Eperjes , 
Tokaj, és KALLÓ a9 Tsászá-
riak részére t kénszeríttettek 
magokat fel adni, és a9 tá
borokban Ozmán katonák 
nem voltak. Bé állottak már 

az őszi essős, és hideg na
pok, midőn Kaprára I3dik 
Octob. ostromló seregét le 
telepítvén, egy trombitás ál
tal fel kéreti vala a9 Várat, 
9s valamint egy részről a9 

Tsászárnak minden kegyel
meit ígérte; úgy más rész
ről , ha a9 Várat, és Várost 
fel nem adná annak Fő Ka
pitánnyá, mindenféle ke
mény büntetésekkel fenye-
getódzött, nem tsak a9 ka
tonákra, hanem még a9 la
kosokra nézve is : de re
ménységénél keménnyebb 
feleletet nyervén a9 Várból, 
minden ágyúkat egyszerre 
ki süttetett. Sokkal nagyobb 
védelmet tapasztalt Kaprára, 
mintsem előre képzelte, 9s 
az alkalmatlan idő is nem 
kevéssé sanyargatá katonáit, 
ide járult Tökölyinek nyug-
hatatlansága is, a9 ki utolsó 
szoross állapattyában min
den módokat elkövetett va
la, hogy segedelmet nyer
hessen az O z m á n o k t ó l . 
Mindazáltal Kaprára ke-
ménnyen tőzeltetett, 9s ve
rettette mind a9 Városnak 
falait, mind pedig a9 belső 
házakat. Érezvén a9 dolog
nak súllyát az ostromlottak 
jó erővel rohantak vala ki 
a9 Városból, és a9 Tsászá
riaknak mind első sántzaikat 
fel gázolván, mind ostromló 

eszkö-



KASSÁÉ KASSA* \ 309 

eszközeiknek gyújtó lyukait 
bé dugdosván, 's a9 katonák
nak egy részét is le szab
dalván , nem kevés kár
tékonysággal tértek visz
sza a9 Városba. Látván ezt 
Kaprára szorossabb gátokat 
készíttetett az ostrolottak el
len , 's meg kettőztette az j 
ágyúzást is , hogy veszedel
mesebb ki rohanást ne kén-
telenittessék szenyvedni , 
szemes hadi vigyázása ellen 
is tsak ugyan ismét ki Ro
hantak a9 Kassaiak, 9s ismét 
nevezetes tsapásaik után sze
rentsésen viszsza tértek vala 
a9 Városba. Elég gondot ad
tak a9 Kassaiak Kaprára Ve
zérnek, 9s fótt is eléggé gon
doskodása > hogy Újvárnál 
nyertt hírét, 9s győzedelmet 
itten el ne temesse, el kén-
szeríttetvén* a9 Városnak o-
stromlásától. Midőn ez o-
stromlásnak illy igen kétsé-

Í ;es kezdete folyt vala, vél
etlenül fogságba esett volt 

Tökölyi, 9s ez által az ostrpm-
lottaknak bátocságjok meg 
tsökkenvén, az ostomlók 
ellenben szívet nyertek ez 
által. Történt, hogy Tökö
lyi Fetneházi nevű követével 
a9 Váradi Bassához ment, 
hogy ettől benne helyhezte-
tett bizodalma szerént sege
delmet nyerhessen , 9s a9 Vá
rosba bé tsalattatván szépen 

el fogadtatott, 9s rab módra 
küldetett Hadrianopolisba, 
Penteházi ezen el bámulván, 
minthogy néki az paramsol-
tatott, hogy azomban Tö* 
kölyinek dolgát igazgassa, 
el beszéllé a9 szerentsétlen 
történetet, ys mit lehessen 
egyszersmind várni az Oz
mánoknak társaságjok által t 
mellyet Petneházytól meg 
értvén , mindnyájan m e g 
eggyeztek, hogy Kaprára 
Vezérhez kellene menni, 9 9 
hitet adván néki, meg men
tsék mind a1 Várost, mind 
pedig a9 lakosokat a' követ
kezhető veszedelemtől. Mint
egy hét százan érkeztek va
la az említett Vezérhez, a* 
kik mindnyájan könnyen en
gedelmet nyertek, Petnehá-
zy pedig azt is meg nyerte, 
hogy a' Városba bé menvén, 
tüdósíttsa az ostromlottakat 
Tökölyinek szerentsétlensé-
géról, és a9 közelgető ve* 
szedelemról. Azt okozta te
hát, vagy Tökölyinek fog
sága , vagy követének te* 
kintete , és hathatós beszéd
gye, hogy a9 Városiak az 
erősséget, azok a9 törvények 
szerént, mellyekkel Eperjes 
fel adattatott, az ostromlás
nak 13dik napján fel adni 
készek valának. így jutott 
minden reménység felett 

I Kassa Városa, és felső Ma* 
gyar 



gyár Országnak feje t négy 
esztendővel az után ismét 
viszsza a9 Tsászárnak birto
kába ; minek utánna tőle el 
vétetett vala Tökölyi által. 
Meg szabadulása után Tökö
lyinek viszsza nem állhatott 
többé az ő részérevaló hajlás, 
mint hogy más azok is a9Tsá-
szárnak hívségére esküdtek 
vala, a9 kik a9 németeket e-

fyébaránt nem igen szívei
ették. Nyugodalmas álla- | 

pottyában gyarapodott an
nak utánna Kassa Városa, 
míg Rákótzi Ferentz ismét 
eleinek példáji szerént fejét 
fel nem emelte iyo3dik esz-
tendöben a9 nyárnak kezde
tével. Minden reménység 
felett nevekedett Rákotzinak 
szerentséje, 9s már az egész 
Hazában el terjedett vala a9 

veszedelmes forgó szél; Kas
sa Városa mindazáltal a9 

Tsászárnak hívséget példá
san meg bizonyította, és ab
ban állandóul meg maradott, 
's bátorságban is volt , míg 
mind az őrző katonaságnak, 
mind pedig a9 lakosoknak 
eleségjek vala. Minthogy 
pedig a9 Várost Rákótzi, és 
a9 pártyára állott Magyarok 
tsendes, és az el záró ostrom 
alá vették, sőt apró tsaták 
által, mind az őrző katoná
kat, mind pedig a9 lakoso
kat viadalra késztették; 9s 

már egy esztendő el múlt 
vala, és még is semmi re
ménység sem lehetett sege
delmekre , annyival inkább 
fel szabadíttatásokra , nem 
annyira az akarat, mint sem 

, az eleségnek szők volta lan-
kasztotta el a9 népet. Rákó
tzi azonban el annyira meg 
nevekedett erejében, hogy 
már kénszerítő ostrommal 
sürgethette a9 Várost. Hogy 
tehát a9 közelgető veszedel
met, mind a9 Városra, mind 

Eedig a9 lakosokra nézve ki-
erulhessék a9 leg lehetőbb 

törvények alatt fel adák a* 
Várost I704dik esztendőben 
II Octob. , minekutánna 
már az ostromoltatásnak e-
lég súllyos terhét szenyved-
ték vala. Híven megtartat
tak az eggyezések, mett a9 

bennt volt őriző nép rész 
szerént Fosonyba , rész sze
rént Bétsbe, és 'Szjléziába 
minden sérelem nélkül el 
jutottak. Mennyire öregbe-
dett e 9 fél adás által Kassa 
Várossának erőssége, kevés 
idő alatt tapasztaltatott, mert 
Rákótzi mindeneket el kö
vetett , hogy azt el annyi-
nyira meg eróssíttse, hogy 
a9 leg keménnyebb ostromot 
is ki adhassa , sőt viszsza 
nyomhassa; el készülvén a9 

Városnak újjabb erőssítései, 
majd tsak nem győzhetetlen1 

Vár-



K A S S A . 

Várnak tartattatott. Ki tet
szett ez Rabutin Tsászári Ve
zérnek ostromlásakor, mert 
ez ostrom alá vévén Kassa 
Városát, nem hogy meg ve
hette volna azt; hanem még 
seregét is tetemesen meg 
fogyasztván , minthogy az 
ostromlottak kétszer rohan
ván ki a9 Városból i g e n 
szerentsésen, és férfiasan tel-
lyesítették vala tzéllyokat, 
ys a' Városnak falai is erős-
sek lévén, viszsza verette
tett a9 Várnak ostromlásá
tól, mellyet ha meg vehe
tett volna; egész ellenségé
nek meg győzettetését nem 
igen terhes munkával tel-
lyesíttette volna. Annak u-
tánna Rátótzi, eleinek pél
da jit követvén Ország Gyű
lést hirdettetett vala Kassá
ra 1707 . Decemb. hova ma
ga is Szalánczról Királyi 
pompával meg érkezett va

j a , és igen is fényes szertar
tással fogadtatott , 's olly 
nagy vala a' népnek kíván
sága , hogy ótet szemlélhes
sék , mellyet maga is alig re-
ménylhetett, mert nem tsak 
az ablakok; hanem még a9 

házaknak fedelei is a9 közép 
útszán rakva valának embe
rekkel , 9s ki jővén a9 Szent
egyházból a9 szokás szerént, 
Eszterházy Antalnak házá
ban szállott vala meg, melly 
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annak utánna a9, leg lehe
tőbb móddal őriztetett. Négy 
napi vígasságok után ki hir
dettette tzéllyát, és okát el 
érkezésének, 's olly neveze
tes rendtartással kezdődött 
a9 Gyűlés, hogy először min
dennek neve fel olvastatott, 
As[alay Ftrtnt\ Titoknok 
által, a9 kiknek a9 G y e s 
ben jelen kellett lenniek, 
meg is jelenének mindnyá
jan Borsod, és Líptó Vár
megyei követeken kivfil. 
Az alatt Bertsényi, és a9 Ta-
nátsosok Rákótzihoz mentek 
vala, hogy annál nagyobb 
pompával történnyék meg 
érkezése, a9 Gyűlésbe, a9 

hová meg érkezvén a9 szá
mára készített mágossabb 
helyen királyi módon székcr 
foglalt. A 9 belső Tanátsos 
Urakon kivül, külömbfélo 
táblák mellett ültek a9 több 
öszve gyülekezett Urak. Je-
les,és szívre ható ékesen szól-
lássál kezdette szép módgya 
szerént Rákótzy azokat elö 
adni, mellyek fel tett tzél-
lyát eszközjötték. El vége. 
ződvén a9 Gyűlés , annak 
utánna egy egész hónapig 
Kassán mulatott vala Rákó
czi; de az Egri Gyűlés után 
tartott ütközetben még ve
rettetett; e 9 szerentsétlensé-
ge után még inkább külö-
Q Ö S gondal szorgalmatosko-



tehát okok továbbá' már a* 
Kassaiaknak, hogy az által 
adást akadályoztassák, noha 
még a9 béke kötést bizonyo
san nem tudták; míg a9 kö
vetek , Nyikhd^y György 9 

Palásti Ferent^ S[ükc Mi
hály, Reinshtrgcr József, ét 
Győri Péter hadi Tisztek 
EhergényitÓl, a9 ki Debre-
tzenből urazott vala viszsza, 
a9 béke kötést meg nem ér
tették. Javasolván ez a9 kö
veteknek, hogy tovább ne 
utaznának, mint hogy a 9 Vá
rosnak dol^a Pálfy János ál* 
tal ó reá bizattatott; hanem 
inkább vele viszsza ptazván, 
siettetnék a9 Városnak fel 
adattatását, mellyet ezek, fel 
fedezvén Kassán mindene
ket , végre is hajtottak. Esz
terházy Dápiel vala ekkor 
a9 Városnak Igazgatója, a9 ki 
meg lévén a9 kötés , a9 Vár-
rosnak fel adattatása után 
Vidrd német vasas seregnek 
Tisztyét, népével egyetem
ben bé is eresztette a9 Város* 
ba: és így a9 Tsászári nép, 
a' felső kapun méne bé a9 

Városba, midőn az alsó ka-

Eun a9 Magyarpk szomorúan 
öltöztek ki a9 Városból, 

így adattatott vala által Kas
sa Városa hat esztendővel 
el foglaltatása után J Ó Z S E F 

Tsászárnak, a9 kinek halála 
titokban tartattatorr a9 Né

metek 

dott Kassa Városa. eránt, 
mert a' Makiári Gyűlés után 
Berthóty Ferentzet Kassára 
küldötte, hogy mind a'Vá
rosnak, mind a9 fegyvertár
nak , mind pedig egyéb ha
di készületeknek mivoltát 
különös figyelemmel vizsgál
ná meg, és őtet felöle tudó
sítaná. Hoszszas, és nem i-
gen .vigasztaló vala felelete 
Berthotinak, minthogy a* 
Városnak falai Rabutinnak 
ostromlása után meg nem 
erősíttettek ; mindazáltal 
Keczer Sándorra bízván a9, 
meg jobbíttatásokaf, és az 
eleségnek, 's egyéb meg 
kívántató dolgoknak bé szer
zését, minden képen fogla
latoskodtak annak meg erős
sírében. Haszontalanokká 
lettek mind ezek az igyeke
zetek annakutánna , mert 
a'több Városok, már Kas
sa Városán kivül, melly Rá
kótzi nak igen híven kedve
zett vala, mind meg hódít-
tattak, 's ámbár Ebergényi 
Lászlónak vezérlése alatt so
káig tsendes ostrom alá /.i-
rattatott vala a* Város j^de 
mint hogy Pálfy János Fő 
Tsászári Vezérnek kérelmei
re Károlyi Sándor Rákóczi
val a' béke kötést alattom
ban nagy serénységgel sür
gette, végre meg is történt 
yala S\atmdron. Nem vélt 



ínetek által, hogy a' M»» 
gyarok azt meg értvén a9 

béke kötés ellen ne mozog
nának. Híven meg tártattak 
a9 kötések is, mel Ivek sze
rént kiki oda utazhatott va
gyonnyai val a' hova tetszett: 
némellyek hat, mások há
rom ezerre határozzák a' 
l̂ ftssáról ki költözött népet. 

Ezek igen rövideden Kas
sa Városának hadi viszon
tagságai! már most egéb 
kulömbféle szerentsétlensé-

{jeir is szükség rövideden il-
etni; mint hogy azoknak 

kornyulállásos e 15 adása 
igen sokat kívánna. Szána-
kozásra méltó égést szeny-
vedettT Város I56ifdikben, 
melly a1 mint vélletlenul ki 
lobbant vala, úgy hirtelen 
is lángba borította a9 Várost: 
gyakorta szeny védtek a9 Kas
saiak az után is íIly szeren-
tsétlenségeket, kivált 1674-
dikben Augnstusban, midőn 
mind az élésház, mind pe
dig a9 fegyvertár elégtek va
la, és a9 fel lqbbant puska 
por is igen tetemes kárt tett, 
9s mintegy 40 férfiak, a91 
kik a9 tüzet oltani kívánták 
a9 levegőbe vettettek fel, sót j 
mintegy 17 házak is hirtelen 1 
elégtek. Vagner gyanúsnak 
álHttya e9 tűznek ki lobba
nását. Alig felejtették el a9 

lakosok az emiitett szecen* 

tsétlenséget , midőn 1676-
dikban Mart. nagy föld in
dulás által félemlítettek, 
mert a9 házaknak meg hasa
dásaikon kivnl egy erőssége 
a9 Városnak egészszen le 
roggyadott vala. Annak u-
tánna ismét a9 tüzek által 
sanyargathattak 1701. és is
mét i 7 i l d i k esztendőben, 
melly égések után a9 Város, 
hova tovább tsinosabban 
meg újjíttattatott. A 9 pestis, 
vagy hirtelen ragadó miri
gyes halál is sanyargatás9 

'Várost, először 16 iodikben, 
melly az egész Hazában kö-
fönseges vala, az után 16*79-
dikben, midőn e9 Városnak 
lakosait annyira el fogyasz
totta vala, hogy más idege
nek által szaponttattak hely
re. Utolsó nevezetes égést 
szenyvedetr vala Kassa Vá
rosa 1795 dikben, midőn fel
lobbanván vélletlenul a' tuz 
a9 volt Jeszsuiták épülete 
mellett, Silin\ky Úrnak há
zánál , mind a9 mellette lévő 
Szentegyházat, Oskolákat, 
mind pedig más számos je
les épületeket lángba borí
tott; és sok károkat oko-r 
zott: de kevés idő múlva is
mét tsínosan fel építtettek. 
Melly híres, fényes, és ne
vezetes vala régi időtől olta 
Kassa Városa ki tettszik 2fo-
kdc\y Polgár Mesternek, dí-

3 tsére-



tséretére írt deák verseiből; 
's az idő ólra is szüntelen 
gyarapodik hírében, és ne
vezetes voltában. Öregbítet
te Kassa Városának fényét 
néhai Kisdy Benedek volt 
Egri Püspök, a' ki iójydik-
ben ide gazdag Akadémiát 
emelt, és rendelt vala, mel
lyet L E O P O L D Tsászár is 
helybe hagyott, és a1 tudo
mányoknak terjesztése a' / t -
Tjuitd Szerzetbéli Atyákra 
bízartatott, -a' kik már Kás. 
sán az elört i6sodikben Os
kolájukat fel nyitották. U-
gyan abban az esztendőben 
tétetett vala által Kassára 
Jásipról az Egri Káptalan, 
mellynek tulajdon helyére 
való által tételében Fenessy 
Györgynek halála után Te-
leícesy István eléggé szorgal
matoskodott ; de tsak na
gyobb részét tellyesíthette, 
és' így mind a9 két helyen 
egy formán folytak a9 Káp
talannak dolgai, míg Gróf 
Erdődy Gábor I 7 i 4 d i k b a n 
azt egészszen Egerbe hely-
heztethette. A* miV Város
nak' fekvését , és épületeit 
illeti; igen szép rendel, és 
ízléssel , 9s majd az egész 
Hazában leg tsínosabb mód
intéztettek. Nem nagy u-
gyan maga a9 Királyi Vá
ros, mert az eggyik fő ka
putól! majd a9 másodikig el 

lehet látni a9 Városnak észak
ról délre terjedő leg szebb 
útszáján: de szélessen ké
szült útszája, 9s Csermely vi
zének kettős tsinált tsatomá-
ja által mintegy három rész
re osztattatik. Ketté válik ez 
a9 patakotska a9 Boldogságos 
Szűznek képénél, 9s míg a9 

más kapunál ismét öszve 
folyna, egy hoszszú, és tá
gas szigetet formál. Ugyan 
is az őr álló házon , 9s a9 Vá
rosnak játzó színét, tántz-
házát, és tsinos kávéházát, 
sőt még számos bobokat is 
magában foglaló nagy, és 
nevezetes tekintetű szép é-
pfiletén kivul, e9 két folyó 
víz között áll ama nagy, és 
nevezetes Városnak Királyi 
Szentegyháza is*, melly Sz. 
Erzsébetnek emlékezetere 9s 
tiszteletére szenteltetett. Fa
ragott erőss kövekből épült, 
mintegy kereszt formára, 
mellynek képét elevenem le 
festette vala Turót^e Lás[ló. 
Igen méltóságos , ^és szép 
mesterséggel k é s z ü l t e* 
Szentegyháznak egész épü
lete , 9s sokan a9 Bétsi S^ent 
Istvánnak tiszteletére épült 
igen nevezetes Szentegyház
hoz hasonlíttyák , azzal a9 

külömbözésseL, hogy ennek 
tornya magassabb, 9s az é-
pület is nagyobb , és még 
rtiéWságosabb, és h o g y 

emez 



emez tégi fekefe épíileti szi
lié által tiszteletre készteti 
a' nézőf, amaz pedig belől 
ez előtt néhány esztendők
kel meg ú jjíttatott, es ki fe-

Í'éríttetett, Kettős toronnyal 
:ezdődött e' Szentegyháznak 

épülete, \ eggyikte egész-
szen fel építtetett, másika 
pedig tsak a* fedezetig: em : 

jékezetet érdemel itten az a* 
nevezetes jobb felől lévő ga.-
rádits is, mellynek mássát 
nem könnyen lehet szemlél
ni. Mintegy I3 i4dik észten-
dőben kezdette e' Királyi 
Szentegyházat E R Z S É B E T Ki
rályné I. K Á R O L Y N A K Hit- I 
vese építtetni, mellyet Fér
je is helyben hagyott ; en
nek halála után is serényen 
folytatta az említett Király
né az építtetést, végre pe
dig mind a' kettőnek halá
lok után L L A J O S is minde
neket et követett hogy e* 
nevezetes Szentegyház a9 

kezdet fzerént fel építtessék, 
's ezeknek a' három Királyi 
Jóltévőknek képeiket lehet 
a' Szentegyháznak északi aj
tója felett szemlélni. Mások 
külömbözó vélleke^éssel is 
vágynak e f Szentegyháznak 
építtetéséről. E* mellett va* 
gyon ama vép Kápolna for
ma kisded tsinos Szentegy
ház is , melly felől az állít
tatik, hogy a' Várossal egy 

idéju légyen. Ez emiitett é-
pu]eteken kívül van még 
Csermely patakjának két ága 
között az alsó kapu relé az 
eggyik nagy Kaszárnya is t 

mellyben egy tataiilon ka
tonaság el fér, hogy a* nagy 
tágas piatzot, és a' katona
ságnak gyakorló helyét el-
balgassam. Könnyen képzel
hető annakokáért, melly 
széles, és melly tsínos útszá-
ja van Kassa Városának, 
mint hogy az említett pata
kok , mellyek sok hidakkal 
fedeztettek minden tisztáta
lanságokat ki visznek a* Vá-
rosból/s a' szerentsétlen tűzi 
égéskor is kiváltképen hasz
nosak a* lakosoknak. E' Ki
rályi fő Szentegyházon ki-
vul, még számos Szentegy
házak vágynak Kassán: leg 
régibbnek állíttatik ezek kö
zött a' Dominikánusoké; de 
az egy századnál tovább ál-

! lőtt vala oml'adékjaiban ; le 
írá viszontagságát Ferrarius 
Zsigmond, '$ azt a'szeren-
tsétíenségét is f . mellykor, 
mind a' Város, mind a' Nagy 
Templom , mind pedig a9 

Szent Ferentz Szerzetebéli 
Attyáké el égtek vala. Véjl-
hetŐ, hogy az irháik esz* 
tendőbéli gyulladáskor tör
tént vala, melly az egész V£» 
rost hamuja alá temette volt-
Annakutánna ÍI. Rudolfnak 

Z 1 en-
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engedelmével a9 lakosoknak 
kérésekre gabonát tartó ház
nak engedtetett i$78dik 
esztendőben; de azzal a9 meg 
határozással, hogy azt, ha 
a9 Dominikánusok viszsza 
kívánnyák, tartozzanak visz
sza adni. Igen nagy volt a91 
régi Szentegyháznak épüle
te , a9 mint az emiitett esz
tendőbéli diplomából ki tet
szik, 9s Királyi költséget kí
vánt építtetése. Némellyek 
az állíttyák, hogy S[. Hia-
cinth Lengyel Országból ide 
hozattatván építtette ; de 
Fcrrarius felöle nem emlé
kezik, és így régi épületé
nek eredete bizonytalan: de 
az bizonyos némellyek sze
rént, hogy a9 régi Klastrom
ban száz Atyáknál is számo
sabban valának néha. Már 
most ismét tsínosan fel épít-
tettetett mind a9 Szentegy* 
ház, mind pedig a9 Kla
strom,- és szép előmenetel
lel v i r á g z i k . Nevezetes 
Szentegyház továbbá a9 S{. 
Ferent^Szerzetebéli Atyáké, 
melly Boldogságos Szűz Má
riának emlékezetére szentel
tetett. Az egész Templom
nak tekintete régiséget mu
tat, 's már most a9 Klastrom 
is régi voltához képest elég 
díszesen fel építtetett, sőt 
meg nyervén az épülethez 
a' régi fegyvertárnak helyét 

sokkal meg is nagyobbítta-
tott. Eredetét Turóczy sze
rént már fellyebb elő adtuk. 
Ugyan ez oldalon van a9 Je
zsuiták által épült szép Szent
egyház , és volt nagy Colle-
giom, melly valamint az 
útszának, ugy az egész Vá
rosnak is ujj díszt szolgáltat. 
Kezdette ennek építtetését 
Ildik Rákótzi Györgynek 
özvegye Bátori Zsófia , I% 

Ferent\ fiával egyetemben. 
Igen szép e9 Szentegyháznak 
belső tekintete , mind dí
szesen készölt mesterséges 
voltáért, mind pedig nagy
ságáért , és a9 felső Magyar 
Országi ííjjab leg s z e b b 
Szentegyházak közzé tarto
zik/ Alig készfii tek vala el 
díszes tornyai, midőn 1701-
dikben a9 tííz által mind a f 

Szentegyház, mind a9 tor
nyok,-mind a* Coüégiomt\ 
égtek, és az egész épület 
igen meg károsíttatotr, melly 
mindazáltal kevés idő múl
va serényen, és szépen fel 
építtettetett, sőt a 9 Residen-
t[ia egy ujjabb épülettel 
meg is bővíttetett. Ez épü
letben vagyon most is az 
Akaáemia, mellyet Kisáy 
volt Egri PüsDök fundált 9s 
L H O P O L D pedig meg erós-
sítettvala. Sanyargatá vala 
e9 Szerzetbélieket Betlen 
i6i9dikben, midőn a 9 Vá-

' ros 



r o s néki meg hódolt^ ' s af 

zavaros időben Pongrát[ 
István, is Godet^ Mebchior 
meg . is öl etretrek, mindaz 
áltál erejeker, is állandó-
sápokat meg nem tsekél-
lynhette, sőt inkább Bet-
lennek halála mán szépen 
szaporodott is. Illdik FER-
DFNANÖ ajándékozá először 
a9 Kassai Kollégiomnak a9 

Miskei Prépostságot, hogy 
annak jövedelméből az ifjú
ságot oktató Tanítók táplál-
tatnának, mellyet öregbített 
az után Kec^er Sándornak, 
és Hitvesének Sándor Zsó
fiának jóltévőségek, melly 
által mind a' Lelki Atyák
nak számok, mind pedig a9 

Kollégium meg öregbítte-
tett. Nevezetes Könyvnyom
tató házqk is volt itten a9 

Jezsuitáknak, mellyben sok 
kulömbféle magyar, és ki
vált deák, oskolai, és más 
féle könyvek nyomtattattak. 
Meg szűnvén pedig a9 Szer
zet , N. Nemes Fuskúti Lan-
derer Mihály tette tulajdoná
vá kész pénze által, 9s most 
is Maradékának 'birtokában 
van. 

E9 nagy épülettel által el
lenben van -.az Urs[ula Szer
zetbéli Ápátzáknak Kla-
strorajok , és Szentegyhá
zuk, melly S[ent Mihály-
nak emlékezetére szentelte

tett. Ide származának ezek 
az Apátzák 1697dik eszten
dőben , Fenesy Egri Püspök-

)nek eszközlése, és E L E O N Ó 

R A Királynénak segedelmek 
által P o s o n y Varosából. 
Épületek nem annyira nagy, 
mint tsínos , és epen olly 
szegletet formál, mint á' le 
írt Jezsuitáknak volt épüle
tek , 9s valamint amabban 
a9 deák nagyobb, éskissebb 
Ifjúság példás szorgalom
mal,- és hasznos előmenetel
lel taníttatik, ógy az Apá
tzák által is dífséretesen ta
níttatnak a9 Leánykák, a9 

normális tanításnak módgya 
szerént , 9s nem külömhen 
az egyéb szükséges aszszo-
nyi munkákra is. Neveze
tes ez oskolákon ktvul Kas
sán a9 Normális fő Oskola 
is f mellyben négy Tanítók, 
9fc egy rajzoló, és egy muzsi
kát tanító Mesterek vágy
nak, és egy Director , a9 

ki a1 felső Magyar Országi 
részen a9 normális tanításra 
készülő Ifjúságot raníttya, 
és a9 fő Oskolát igazgattya. 
Épülete ez Oskolának a9 Vá
ros áttal építtetett két erhe-

^letre, alól a9 Tanítók, kö
zépben az Oskolák , felni 
pedig Rajzolónak, és a9 Di-
rectornak Oskolája van. 

Nem l e h e t ő a9 rövtd-
I séghez képest e9 tsínos Kirá-
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lyi Városnak számos szép é- i 
pTilereir elő számlálni, 9s tsak 
némellyeket említek,mellyek 
a* Városnak ékesságét esz
közlik. Hlyen a* többek kö
zött, a' Városháza, rnelly 
mind kivül, mind belől igen 
díszeden készült, 9s egy az e-

fész Hazában, a' leg szebbek 
özzfil, minden Királyi Vá

rosoknak épületei között. 
Xsínos épület a* Vármegye 
háza is, melly leg közelebb 
újjíttatott meg; 9s ezek után 
sok Uraságoknak, és lako
soknak házaik , kivált a' 
nagy útszában. Patikája ne
vezetesebb a' Jezsuiták épü
letében van. Vendég foga-
dóji között pedig e9 Város
ban a' Fekete Sasnál, kivül 
pedig az úgy nevezett Zöld
fánál. 

Külső Városai is tágasak 
e 9 Királyi Városnak, melly
nek egy részében van a' Jíro* 
testantusoknak k é t Tem
plom jok, a', nagyobbikban 
a* német, a' kissébben pe
dig a' tót nyelven való isteni 
tisztelet tartattarik, 's az ujj, 
vagy Forgách kapuján jár
nak ki ide a' Városiak, kö
zel ezekhez épült a* Refor
mátusoké is, amaz elsőnél 
kissebb. Ez épfileteken ki
vül külömbféle díszes ker
tekkel is ékesíttettek a 9 kül
ső Városok. A 9 mf a' Város

nak kiilsŐ erősségeif illeti az 
mind kő falakkal , mind bá-' 
styákkal meg erőssíttetett, 
és a9 bástyákon a9 lakosok
nak igen szép sétálások va
gyon , mellynek * 9 mellette 
folyó Hefn^d vize is ujj 
erősséget szolgáltat. Eleve.-
nen le festette ezeket Vág-
ner, midőn a9 Vároft Tökö
lyi el foglalta. Közel az alsó 
kapuhoz fördŐje is van egy 
semlyékes helyen K a s s a 
Városának, melly Kielégít
tetik,, és felőle azt tartyák , 
hogy az elesett tagokat erős-
siti r ezen kivül igen hasznos 
malmok is, vágynak Herná^ 
vizén,. és a9 Városnak szom
szédságában. Mulató helyei 
között Kassa Városának leg 
nevezetesebb az íigy neve
zett Bankó, egy i^en igen 
szép erdős helyen épülve, 
holott a9 kölömbféle jó al
kalmatosságokon kivül för-
dŐ is készíttetek a9 lakosok* 
nak hasznokra, és mulatsá
gokra. Határja e9 Királyi Vá
rosnak külömbféle fekvései
hez képest, hol kövér, és 
kiváltképen termékeny, hol 
pedig második Osztálybéli, 
réttyei jók, fája elég van, és 
óltsó áron, piatza igen j ó , 
bora néhol gyenge, de egés-
séges, és más vidékekről él
nek leg inkább, javai kü
lömbfélék, és méltán igen 

ked-
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kedves, sít meg elégedtető 
lakást szolgáltat kinek ki-
jpek. 

K A S S A * Mező Város Tren
tsén Várm. földes Ura G. II-
lésliázy Uraság, lakosai ka
tolikusok i földgye termé
keny , réttye, legelője, fája, 
makkja elég vari, piatzozása 
közel. 

K A S S A . Elegyes falu Ba
ranya Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság , lakosai 
katolikusok, é$ másfeléknek-
szik a* Pécsi járásban / föld
gye jó , vagyonnyai jelesek, 
el adásra alkalmatos mód
gyok van. 

K A S S A L E H O T A . A Z L. be-, 

tőben.' 
K A S S A Ú J F A L U . Á Z Ü . be

tűben. 
K A S T É L Y . , vagy KustéL 

Temes Várm. földes Ura a' 
K . Kamara, fekszik Lúgos
hoz nem meszsze, 's ennék 
filiája. 

K A S Z A . Szabad puszta Bi
har Várm. földes Urfr Die-
triychstein Uraság , fékszik 
Diószeg, és Pocsaj között, 
árendába szokták tartani né
melly marha tartó gazdák. 

K A S Z A H Á Z A . Magyar falu 
Szála Várm. földes Ura Hor
vát Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik Szála Eger
szeghez nem meszsze , és 

annak filiája , határja közép
szerű, mint vagyonnyai, 

K Á S Z A H Á Z A . Elegyesfalu 
Vas Várm. földes Ura Szőke 
Uraság. 

K A S Z O P O L Y A N A . AV P. 

betűben. 
K A S Z O N Y . M e z ő Város 

Bereg Várin. földes Urai több 
Uraságoklakosai katoliku
sok , és reformátusok, fek
szik Barabás , és Zapszony-
hbz ^mértföldnyire , • szántó 
földgyei három fordulóra 
osztva .mindenféle veteményt 
még teremnek, jó szŐUő he
gye van, piatza helyben, 
vagy inkább Beregszászon 
a , és, Munkátson 4 mért
földnyire, legelője, és fája 
mind(a* két fele elegendő, 
határjában gyakorta a* viz 
áradások károkat okoznak. 

K Á T . Szabad puszta Vesz-: 
prém Várm. a^Szent Már-
toni Uradalomhoz tartozik, 
fekszik Bársonyos mellett, 
réttyei igen jók, szántó föld
gyei meglehetősek, vagyon 
kevés erdeje is ̂  és Czuha vi
zén malma. 

K A T A . Boldog Kata. Ma
gyar faló Pest Várm. földes 
Ura 3 . Prónay .Uraság, la
kosai katolikusok,, és más 
félék, fekszik Tót Almáshoz 
nem meszsze, és annak fi
liája , szőleje tsekélyes bo
rokat terem. 

% Z 4 K Á T A . 
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K Á T A. Boldog Kdta. Sza
bad puszta Pest Várm. föl
des Urai több Urak. fekszik 
Szent Mártonykátához kö
zel, és annak filiája határ-
iáik is egymáshoz hasonlí- | 
íók. ! 

K A T A . Egres Kdta. Ma
gyar falu Pest Várm. földes 
Ura G. Keglevits Uraság, 
lakosai katolikusok, és más 
félék, fekszik Szent Mártony
kátához közel, és annak fi
liája, határja is hozzá hason
lító. 

K A T A . Nagy Kdta. Ma-

!
;yar raezó Város Pest Várm. 
Öldes Ura G, Keglevits Ura

ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Párnáshoz Szent 
Mártonykátához pedig £ sta
ndra, ys az Uraságnak ka
stéllyával diszesittetik, ha
tárja jó termésű, barom vá
sárjai népesek, és hasznosak, 
az Uraság a' Selyem tenyész
tést tárgyalván e' helynek 
lakosaival, az utszákat két 
sorban eperfákkal ki ültet
tette. Határja két nyomásbé
li, terem tiszta búzát, kétsze
rest, és rozsot, árpát, za
bot, és kukoritzát közép
szerű módon , térföldgye, 
legelője sovány, homokos 
butzkás, van kis erdeje, és 
tsekély szóleje , piatza Pe
sten , van vendégfogadója is. 

K A T A . S[ent LŐrint\ Kd

ta. Magyar falu Pest Váirm< 
földes Urai B. Péterfy, Lacz-
kovits, és Sótét Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 

\ Jászberényhez más fél mért
földnyire, határja két nyo
másbéli, térföldgye mindent 
kozépszerfien terem , erde-

í je kevés, szőleje nints, Zagy-* 
va vize alatta foly, réttye 
középszerű, faja, 's bora szu
ken van , piatza Pesten. 

K A T A . S\ent Mdrtony 
Kdta. Magyar helység Pest 
Várm. földes Urai G. Keg
levits* B. Prónay, és fiattá 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , és reformátusok, fek
szik Jászberényhez a mér
földnyire , térséges hatáqja 
mindent megmerem, lege
lője dél felé homokos, szó
leje, és két darab erdője 
van, szfikőlködik fa nélkftl, 
vagyonnyait, és gyapjujokat 
is Pesten szokták el adni. 

K A T A . Tarhds Kátq. Sza
bad puszta Pest Várm. föl
des Urai G. Keglevits, és 
több Uraságok, fekszik Sz. 
Mártonkátához közel, melly
nek filiája. 

KATADFA . Magyar f a l u 
Baranya Várm. földes Ura 
G. Batthyáni Uraság, lako
sat reformátusok , fekszik 
Szent Dieneshez közel, és 
annak filiája, Bánfának, és 
Büdösfának szomszédsága-
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ban , lakosai marhák nevelé
séből , és Fakó kotsiknak 
készítéséből szereznek kész 
pénzt, földgye, réttye kö* 
zép termékenysége, erdeje 
van, szóleje nints, piatza 
Pécsen, és Szigetein, 

K A T A F A . Magyar falu Vas 
Várrn. földes Ura G.JFeite-
tics Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Nádasához, 
nem meszsze, és annak fi
liája , határ ja síkon fekszik; 
földgye középszert, szóteje, 
réttye, legelóje, és fiája/elég 
van. 7 

. K A T A L I N . Szaba/ puszta 
Nógrád Várm. föUes Ura a' 
Vfczi Püspökség,- fekszik | 
Szendéhez köz/l, és annak! 
filiája. / 

K A T A L I Ü / K a t a r a i n . Fa-
fu Vas Váy*né földes Ura G. 
Erdődi Uraság, lakosai ka* 
tolikusok , .fekszik Német 
Újvárhoz mintegy két mért* 
feldnv/re, 9s néhány mész. 
égetóScementzéji is vágynak, 
határja középszerű, vagyon
nyai külömbfélék. 

K A T A L I N F A L V A . Német j 
falu Torontal Várm. földes 
Ura Kis Uraság, lakosai ka
tolikusok, f e k s z i k Szent 
Györgyhöz, Klekhez is fél ó-
rányira, határja gazdag ter
mésű , szőleje nintsen, pia
tza N Becskereken, Temes
váron, és másutt is. 

K Á T L Ó C Z . Katlwcxf* Tót 
falu Posony Várm. földes Ura 
G. Erdódy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Dejté~ 
nek szomszédságában, és an^ 
nak filiája , határbéli föld*> 
gye sovány termékenységi, 
kaszállója törhető, legelője 
tsekély, erdeje nints, el adás
ra alkalmatos módgyok vatí. 

K A T O L V * Német, és hor
vát falu Baranya Várttn föl-i 
des Ura a' Pécsi Püspök, la-; 
kosai katolikusok, fekszik 
Pécs váradtól egy órányira.-
Határja három nyomásbéli,' 
gabona termésre alkalmasot* 
réttyei szépek, mellyek egy^ 
kis patak mellett el terjed
nek, erdője, szőleje nints, 
hanem a* szomszéd Kémén-* 
di hegyen sok szőlőket tar
tanak , vágynak jó vízi mal
mai is. * 

K A T O . Szabad puszta a9 

Kis Kunságban. 
K A T T O . Tót falu Nyitra 

Várm. földes Ura a9 Fels. 
Tsászár, lakosai katolikusok, 
fekszik Holieshoz nem mesz
sze , és annak filiája , határ
jában dohány bőven terem, 
kertyei jók, fája elég van, 
legelóje jó, malma helyben, 

Eiatzozása Holicson, és Sza-
ólczán. 

K A T T U K G . Tót falu Sze
pes Várm. földes Ura a9 Sze* 
pesi Káptalanbéli Uraság, 

lakó-
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lakosat katolikusok, fekszik 
Szepes Váralíyához közei, és 
annak filiája, határja $ovány, 
rétye meg lehetős legelője 
nem elég, vagyonnyai kö
zépszerűek. . i 

K A T Y M A R . Bunyevátz fa-
Bács Várm. földes Ura a' 

K . Kamara „ likosai katoli
kusok , f ek s z i k Bajához 
*3 ioo„Almáshó* pedig 7000 
héwi ölnyire v'határja jó ;bú-
zát, és zabot terem réttyei 

( jók, erdeje, nádgya kiintsen, 
piatzozása Báján, szóleje kö
zépszerű bort terem, szántó 
foUgyeinek egy része ho
mokos, mindazáltal jó esz-
szendőben minden terméssel 
bővelkedik, marha el adás
ból is pénzt .szereznek. 

K Á V A . Magyar falu Pest 
Várm. földes Urai Fáy Suc-
cessorok, lakosai katoliku
sok, többen evangélikusok, 
fekszik Gombához, Benyel
s z , Pándhoz igen közel e-
sjk egy völgyben., jó határja 
van, térem széperi minden
féle vetést, szénát, kukori
tzát, kendert; jó bora, fá
ja van, piatzok Pesten. 

. K A V A . Szabad puszta Ko
márom Várm. földes Urai 
több Urak. 

K A V O R Á N . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik Temes vize mellett, 

a' posta úton, Szakul:, Pri-
száka, Pestyere, 'sTinková-
nak szomszédságokban, Lú
goshoz Karansebeshez 
pedig \\. órányira, határja 
négy nyomásbéli, egy része 
a* Temes mellett térséges, 
és termékeny, a'- más ré-

! sze hegyes, * jó erdeje' van , 
I szőleje1 nints, terem mind 
I gabonát, mind kukoritzát, 
itten értzet is. keresnek a* 
hegyekben, de még reá nem 
akadhattak. 

K A V A S . Magyar falu Szála 
Várm. földes Urai több Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
fekszik Szála Szem György
nek szomszédságában; melly
nek filiája, határja is hozzá 
hasonlító. 

K A V A S D . Oláh falu Bihar 
Várm. földesUrai több Urak, 
lakosai ó hitűek , fekszik 
Szalonéhoz 1 mértföldnyire, 
kis határja két nyomásbéli, 
terem búzát, tengerit, és za
bot , agyagos földgye, erde-^ 
je, szőleje nints, piatza N. 
Váradon. 

K A V N A . Oláh falu Arad 
Várm, földes Ura a' K. Ka-r 

mára, lakosai ó hitűek, fek
szik Lúgozó mellett, n. k. 
Kujeddel, d. Taunczal, n. 
ny. Csegér vizével határos, 
nem nagy határjában terem 
búza, kukoritza, többnyire 
szilva, és egyéb gyumölts, 
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fája, makkjában, hegyek* 
kel van körül véve,* van kő 
vagó bányája, is + földgye 
termékeny. 

KA VOCSAN. Kvaesani. Töt 
falu Sáros Várna, földes Ura 
Kassa Városa lakosai kato
likusok . fekszik Abauj Vár
megyének szélénél, határja 
mfcg lehetős. . 

KAZA . Magyar'falu Bor-
tqd yátöi. földes Ura Rad-
vánszky, és több JUrak, la-j 
kosai katolikusok, ét tefmv-r 
mátusok, /fekszik Sajó Gal-
gócznak szomszédságába*., 
mellynek filiája. szántó fotd-

Eeinek .egy része termé
ny ' legelője bőven van , ; 

fája tűzre, js épületre elég, 
szöleji jók, a9 Sajó áradásai 
néha károkat okozriak ha
tárjának. 

KAZ£&. Magy. falu Nógrád. 
Várm- földes Ura G. Herényi 
Uraság, lakosai külömbfé
lék^ fekszik Megyerhezjó 
két mértföldnyire, vidék/e 
sovány as. 

K A Z I N C I . Magyar f a i u 
Borsod. Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, és többen refor
mátusok , fekszik Sajó Szent 
Péternek szomszédságában, 
és annak filiája, földgye jó, 
vagypnnyai jeleseké 

KÁZMÉR. Nagy Ka\mer. 
Magyar, és tót falu Zemplén 

Vírm. föWes Urai G. Török, 
és több Uraságok, lakosai e-
1 egyesek, fekszik Kis Káz
mér , és Kolbásának szom
szédságában , hegyes, és tér
séges határja 3 nyomásbéli, 
GABONÁT, ^árpát terem, ér
JE igen KEVÉS, SZŐJEJE nints, 
rét nélkül re szűkölködik, 
PIATZA ÚjEeíyben, és Kassán. 

K Á Z M £ ^ Jprps% Káqnir^ 
Orosz fal)} ZEMPLÉN Váron 
FÖLDES UrajGc6arkóczy Ura
ság, lakosai Óhitűek, fek
szik Varannóhoz nem mesz

s z e , Tót Kajnához £ Órá-
jriyira, begye^hátifrja három 
'nyomásbélj^ ZABOT, és tatár-; 
kát terem \' erdeje van, sző-

ileje NINTS, mész KŐVEL bő
velkedik, 7rétek nélkül szű
kölködik, piatzok Varannón-
van. 

KÁzflfÉa. Kis Kd\mér. 
Tótfalu Abauj Várm. földes 
Urai több Uraságok, lakosai 
katolikusok, é$ reformátu
sok, fekszik Ronyva vize 
mellett, FSiérhez | mért
földnyire, legelője szoross, 
fiija nints elég, piatza is tá
vol esik. 

| ( .KÁ2SMÁRK. Alsó, is Fel-
\s6 Kd\smdrk. JKét magyar 
falu Abauj Várm. földes Urai 
több Uraságok,, lakosai ka
tolikusok , és reformátusok, 
fekszenek Lékhez nem mesz
sze, és annak filiáji, föld-



3 * 4 K*z& KEBK, 

gyeik jók, vagyonnyaikkü
lömbfélék, szőlejfk terméke
nyek., 

KAZSOK. Magyar falu So
mogy Várm. földes Ura Gál 
Uraság, lakosai reformátu
sok, fekszik Kapós mező 
Városához 3^, Igáihoz i £ , 
Szil; és Gölséhez i , Dada, 
és Busához* pedig ^ órányi
ra , határja három nyomás
béli , rozsot lfg jobban te
rem, búzát, é$ más egyéb 
eleséget pedig középszerűen, 
egyenes agyagos a* földgye, 
erdeje van , szőleje nints, 
piatzok Kanizsán, Fejérvá
ron, Veszprémben, ésFöId-
várpn. 

KAZSÜ. Elegyes fala Zem
plén Várm. földes Ura Ber
nát, és több Uraságok, a' 
kinek kastéllyával szépítte-
tik, lakosai elegyesek, fek
szik Bararvcshoz, és Hardi-
csához közel, térséges ha
tárja 3 nyotnásbéliji gabo
nát, és árpát ter^m, erde
j e , szőleje nints, rét nélkül 
is szűkölködik, piatza Kas
sán, és Újheíyben. 

KEBELE. Kobile. Magyar 
falu Szála Várm. földei Ura 
H. Eszterházy Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik fia* 
gonyához közel, és annak 
filiája, határja hegyes, völ
gyes, és sovány, szőleje kö

zépszert , piatzozása távol 
esik. 

K E BE s ix. Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura á' N. Vá
radi egyesült Püspökség, la
kosai ó hitűek, fekszik Dso-
szán, Gurbesthez is órá
nyira , hegyes, völgyes, kö-
vetses hatarja, rozsot, ten
gerit, és zabot középszerűen 
terem, erdeje van* v 

KEBLOV . Tót fátú Tren
tsén Várói, lakosai katoliku
sok, fekszik Dluhe Pole mel-

flétt, mellynek filiája, ha
tárja is hozzá hasonlító. 

KÍCSA . Rátz, és oláh fa
ló Toromal Várm. földes 
Ura a' K . Kamara, lakosat 
ó hitűek, fekszik Hatzfeld-
hez l órányira, határ/a 3 
nyomásbéli, leg inkább za
bot, és kukoritzát terem, 
egyebet középszerűen, föld-
gyének fele j ó , fele homo
kos , és agyagos, erdője, és 
szőleje nints, nádgya bovea 
van, hala is; szarvas mar
hákkal bővelkednek, juhok 
is elég van, piatzok Temes

váron , és Becsén van. 
KECSKE VARBÓK. A * V . 

betűben. 
KECSKE. 6 Kecske. Ma

gyar falu Pest Várm. földes 
Urai több Urak, lakosai ka
tolikusok , többen reformá
tusok, fekszik a9 Tisza par
tyán, n. k. Inorához £» n. 

ny. 
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ny. Új Kecskéhez közel, 
d. Kecskeméthez 4 mértföld
nyire , kiki tetszése szer ént 
miveli a1 földet, határja ho
mokos egyenes föld, rozs
nál , árpánál, zabnál, egye- | 
bet nem terem, erdeje nints, 
szőleje tsekély, piatza Kecs
keméten, halászattya,malmai 
vágynak , számos juhokat 
tartanak itt az Uraságok. 

K E C S K E . Új Kecske. Ma
gyar falu Pest Várm. földes 
Urai több Urak, lakosai ka
tolikusok, fekszik d. Úghoz 
£ , é. Tószeghez 1 , n. ny. 
Ahányhoz 3 mértföldnyire, 
földgyét kiki tettszése szerént 
miveli, rozsot, árpát, za-
Ibot középszerűen terem, er
deje nints, szóleje tsekély, 
piatza Kecskeméten, ivó ví
zének fogyatkozását, a9 holt 
Tiszának egésségtelen vizé
vel pótollyák. 
. KECSKÉD . Elegyes fa lu 
Vas Várm. földes Ura G. 
Cziráky Uraság, lakosai ka
tolikusok, és más félék, fek-
Sfik Kenyerének szomszéd
ságában , és annak filiája, 
határja j ó , réttye elegendő, 
fája, legelóje szükségekhez 
képest elég, el adásra kö
zépszerű módgyok van. 
, KECSKÉD . Nemét falu Ko
márom Várm. földes UraG. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Tata-

hoz mintegy másfél mért
földnyire, határja közép ter-, 
mékenységfi, réttye, és le-., 
gelője elég, vagyonnyai kö
zépszerűek. 

K E C S K E M É T . Egopolis. 
Népes jó magyar mező Vá
ros Pest Várm. földes Urai G. 
Koháry, G. Károlyi, G. Csá-
ky, G.Áspermont, és több 
Urak, lakosai katolikusok% 

reformátusok, evangelik. eV 
ó hitűek kevesen, fekszik 
Pesthez t í z mértföldnyire. 
Nevezetesebbek épületei kö
zött a' Város háza, a' katona . 
Tisztek háza, az árvák háza; 
a* Város Archivumja is ne^e- . 
zetes itten , némelly Török 
színes selyem takarékban 
lévó levelekről, mellyek mai 
napig is fent tartatnak, 's a' t. 
Diszesíti e' Várost a' Piari
stáknak szép Klastromjok, 
nevezetes Oskolajok , és 
Szentegyházok,a' Frantziská-

j nusok épülete, és a' Refor
mátusoknak Templomjok, '& 
népes oskola jok. Újjabb é-
pfiletei az 1 7 9 ^ eszrendőbéli 
igen szerentsétlen égés áltál, 
már most még díszesebbek. 
A' Város nagyon meszsze ter-. 
jed, 's a' sok majorságok 
által is nem kevéssé nagyob- , 
bíttatik. Határja az egész 
Országban híres f kivált igen 
lyigy pusztájik, mellyeken 

; olly számos gulyák, és mé
nesek -
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nesek neveltetnek, 's leg 
főbb jövedelmek alkalma

sint innen származik a9 la
kosóknak; kerti szöleik bő
ven termők, gyümöltsök is 
sok terem, vizek szuken van, 
f s leg inkább száraz malmok
ban őriének, mindazáltal a9 

Kecskeméti Aszszonyok hí
res kenyereket sütnek. Szék-
sójok is nevezetes, és jó 
szappant tudnak segedelmé
vel készíteni. Határja leg 
inkább homokos , el adásra 
helyben is jó módgyok van 
ugyan; de sokan Pestre is 
járnak eladás végett. Vájok, 
sajtyok, borok petsenyéjek 
elég van a1 Kecskemétiek
nek, gabonájok szokott elég 

* teremni, népességéhez ké
pest , hanem azt gyümöltsért 
szokták meg tserélni, pusztáji 
sokak , azért sok marhákat, 
és számos birkákat nevelnek, 
szűkölködik Ívó víz nélkGl, 
mellyet kiviről kell horda-
ni , mivel a9 Városi kutak 
salétromosak lév^n , az em
berek vizét nem ihattyák, fá-

{*ok szuken van, mindazáltal 
>óldog, és nyugodalmas la

kást szolgáltat jó magyar la
kosainak. 

KECSKEMÉT. Kis Kecske
mét. Szállás Pest Várm. 

KEQSKÓCZ. Kecskovce. O -

rosz falu Sáros Várm. földes 
Ura G. Szirmay Uraság, la

kosai külömbfélék, fekszik* 
a' Makovitzai Uradalomban, 
határja a9 hegyek között so
vány , legelője jó , mellyen 
elég marhákat szaporítanak, 
fája is elég van. 

KECSŐ . Magyar falú Gö* 
| mör Várm. földes Urai Ra-
i gálvi, Fáy, és több Urasá
g o t , lakosai katolikusok, 
fekszik Agtelek mellet, Tor
na Vármegyének szomszéd
ságában, földgye jó búzát te
rem, piatzozása Rozsnyón 3 J 
mértföldnyire, réttye tseké-
lyes, földgye szorgalmatos 
mivelést kivan, fája mind a* 
két féle sok, keresettye a* 
szomszéd vas verő műhe
lyekben , szenet is égetnek, 
kapa verő hámorja is van, 
erdője nagy, réttye tsekély. 

Kxcz. Magyar, és oláh 
ftlu Bihar Várm. földes Ura 
G. Károlyi Uraság, lakosai 
katolikusok, és más félék, 
fekszik Margitához közel, 
Genyetéhez $em meszsze, ha
tárja három nyomásbéli, i» 
gyagos, és sovány, erdeje 
van, szőleje kitsiny, lege
lőt árendálnak, piatza Mar-
gitán. 

KECZEGE. vagy Koc^ika* 
Tót falu Kis Hont Várm. 
földes Urai Szent Iványi, és 
több Uraságok, lakosai e-
yangelikusok, fekszik Ra-
hónak szomszédságában, és 

an-
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annak filiája, Szeltzével, és 
Felser Szkálhokkal is hatá
ros, batárja 3 nyomásbéli, 
földgye motsáros, meg ter
mi középszerűen a* kétsze
rest, búzát, rozsot, és zabot, 
réttyei igen termékenyek, 
erdők nélkül szűkölködik. 

KECZEL. Magyar falu Fest 
Várm. földes Ura a' Kalocsai 
Érsekség, lakosat katoliku
sok, fekszik Kalocsához af, 
Tsá&zártöltéshez pedig i£ 
mértföldnyire, hátárja bárom 
nyomásbéli, kétszeres búzát, 
rozsot, zabot terem , föld-

{;ye homokos^ buezkás, sző-
eje gyenge veres bort te

rem , sók juhokat tartanak, 
úgy hogy a' miatt marhájok 
is meg fogyott, erdeje ke
vés , vannak lenn mag olaj 
sajtójú 

KECZER PÓLYÁN. A* P . 

betűben. 
KECZER ÚÍFALU. AZ Ú . 

betfiben. 
* KECZÖL . Magyar falu So
pron Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Beled
hez nem meszsze, és annak 
filiája, Soprontól é*. mért
földnyire, határja közép ter
mékenységu , terem kivált 
búzát; réttye , legelője meg 
lehetős, erdeje híres, ys jó 
lovai vannak, szóllő hogye 
nints, ' 

KEDFEL. Banátbéli falu. 
KEDH E L Y . Manntrsdorfi 

Malistorf.Német faluSopron 
Várm. földes Ura H. Eszter
házy Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik az ország 
úttyában, Keszeghez -J mért
földnyire, határja jó termésű; 

KEGYE . Oláh falu Szat
már Várm. földes Ura G. Ká
rolyi Uraság, lakosai katoli
kusok, és többen ó hitűek, 
fekszik Szakácsinak szom* 
szédságában , hátárja k é t 
nyomásbéli, sovány, hegyes^ 
völgye*, és középszerűen te
rem búzát, zabot, kukori
tzát, szőleje , erdője van , 
a' hol hamu zsír háza is va
gyon , piatza Somlyón két 
mértföldnyire. 

KEHIDA. Magyar falu Szá
la Várm. földes Ura Deák 
\jraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Szent Gróthoz egy 
mértfölányire, határja kö
zép termékenységu, réttye, 
legelője meg lehetős, va
gyonnyai középszerűek. 

K É K . Magyar falu Sza
bolcs Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, és reformátusok, fek
szik Leveleknek szomszéd
ságában , és annak filiája , 
batárja közép termékenysé
gu, réttye jó füvet terem, 
piatzozása 4|- mértföldnyire, 
légelője elég, nádgya, fája 

van> 
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^an, méhekef tartanak, és 
dohányt is termesztenek. 

REKED. Alsó 9 és Fels6 
Kéked. Két magyar falu A-
baúj Várm. Alsónak földes 
Ura Zombory Uraság, Fel-
sónek pedie Szécsy, és több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, és más félék, határból; 
földgyeik jók, piatzozások 
Kassán, legelőjök szoross. 

KÉKES . Szabad puszta Te-
jnes Várm. földes Ura Raj* 
kovics Uraság. 

KÉKES . Magyar falu Ba
ranya Várm. földes% Ura a9 

Tudómányi Kintstár, lakosai 
katolikusok, fekszik Szent 
Erzsébethez közel, és annak 
filiája, mindenféle javai van
nak , de erdeje, és legelóje 
héjánosak. 

K É K E S . Magyar, és oláh 
Kékes. Két oláh falu Szatmár 
Várm. Magyar Kékesnek 
földes Urai G . Bánfv, Oláh 
Kékesnek pedig több Ura
ságok , lakosaik ó hítftek, 
fekszenek Nagy Bányához 
egyik j i , másik pedig két 
mértföldnyire Dobrovicza, 
és Felsó Újfalunak szomszéd
ságában, határjaik hegyes, és 
völgyesek,kevés buzit, rozs-
sot, Kukoritzát, zabot termé
nek, erdőjök van, szólejek 
nints. Nagy, és Felsó Pányán 
szekerezéssel, és kézi mun
kával pénzt szereznek. 

/ KÉKESD , A 9 Pécsváradi 
Urasághoz tartozandó ma
gyar , és német helység Ba
ranya Várm. lakosai katoli
kusok, fekszik Pécsváradtól 
i£ órányira, határja három 
nyomásbéli, szántó földgyei, 
szőleji, és réttyei bóven ter
mők. 

KÉKKŐ VÁRA* Blauen-
stein. Modri Kdmetis Vár y 
és mező Város Nógrád Várm. 
földes Ura G . Balassa Ura* 
sájj. Nevezetét vette a9 kék 
színű kősziklától , mellyre 
építtetett.. Jelesen el képzel
ten e 9 Várnak eredetét, és 
történetét, is az alsó kapu 

I felébe alkalmaztatott már-
ványkő e' ssüavak által: An
no Domini, MCCXXXVII. 
sum arx KÉKKŐ , ab Inclyta 
Domo BALASSA fundata, et 
continue possidebar, Anno 
MDLXXVI. in pottstatetn 
perveni Turcicam. '*Anno 
MDXCIII. a TwrcU puló
vere disjecta. Domirii Im+ 
peratoris Romanorum ae 
RegisHungária RUDOL-
FI IL Frctfectorum incu-
riaf ad extremam devini rui-
nam. Anno MDCIX. a Se-
renissimo Rege Hungária:, 
Mathia IL hcereéUtariis meis 
reddita Dominis, industria 
Spectabilis ac Magnifici Do-
mini, SIGISMUNDI BA
LASSA , muris ac propug-

naculiSf 
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naculis , e fundamento am-
pliata , habitationibus cxor-
nata , in hunc, in quo antt 
fui , perveni , statum. Ah 
tadtm lilustri Família, ut 
avo durante, feliciter possi-
dear , favit Dtus ter Opt. 
Max. cui laus, & glória An
no MDCXII. Öregbedvén 
az Ozmánoknak erejek, kö
zönséges költséggel nagyob-
bíttatott erőssége f annak
utánna az Ozmánok által ke-
ménnyen ostromoltatott, 9s 
ki nem állhatván Temesi 
Imre az ellenségnek ostro
mát alattomban D Lv i n b e 
.ment álra! ; hóíótt meg ölet
tetett az Ozmánok által, a9 

kik a' Kékkői Várát 1576-
dikben meg erőssítették a9 

mint lehetett, 9s a' szomszéd 
vidékeken, (már birtokok
ban lévén a1 Vár), gyakorta 
kártékpnykodtak, 9s újjabb, 
még újjfcbb viaskodásokra 
szolgálatának alkalmatossá-' 
got, míg i6o3dikban Filek 
Vára után viszsza nem nye
rődön. Viszsza adattatott 
régi Urának i6o9dikben, és 
a' német őrizettől is a9 kö
zönséges Törvény szerént ki 
íiressíttetett. Jelesen meg új-
jítódott azután G. Balassa 
Zsigmond által; 9s épségben 
maradott vala, míg Rdkó-
t{inak Követőji közzul Ká
ka? nevű embere álfái fel 

gyújtatván, egészszen el é-
gettetett. Annakutánna né
hai G. Balassa (pábornak Öz
vegye fújjíttatá meg egy ré
szét. A 9 mi a9 mező Várost 
illeti épületei elég számo
sak ; régi lakosai katonás
kodtak, most a9 szőlő, '* 
gazdáskodás által táplállyák 
életeket. Lakosai katoliku
sok , fekszik áz előtt neve
zetes hirft Vára alatt, ha
tárja közép termékenységu, 
legelője, erdeje, malma 
van , piatzozása közel. 

k É K K Ú T . Magyar falu Szá
la Várm. földes Ura a9 Győri 
Káptalan, lakosai katoliku
sok, fekszik a9 Tapoltzai já
rásban , legelője szfik, sava
nyú víz forr határjában, er
dő gyanánt tsekély bokros 
helye vagyon , ^ keresettye 
boraiból, szántó földgyeinek 
egy nyomása középszerű*, 
másika pedig sovány. 

KEKSB . Magyar falu Sza
bolcs Várm. földes Ura Vay 
Uraság , lakosai katoliku
sok, és más félék, fekszik 
Kis Várdához nem meszsze, 
és annak filiája, határja , 
középszerfi, réttye j ó , pia
tza Kis Várdán, fája, nád-

fya van, lápokkal is járnak a9 

iszán, jó dohányt termesz
tenek , mébeket is nevel* 
nek, tekenős békájok bővea 
***** . L • 
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KELEBIA . Szabad puszta 
Bács Várm. földes Ura Sza-
barka 'Városa-, fekszik hoz
zá közzel, mellynek filiája. 

KELCSE . Tót falu Zem
plén Várm. földes Ura Je-
kelfalusy Uraság, lakosai 
katolikusok , és egyesült ó 
hitűek , fekszik Sztropkó-
hoz l i órányira, Trepeczbez 
pedig ^ órányira, hegyes ha
tárja 3 nyomásbéli, gabonát, 
és zabot terem, tölgyes er
deje v van, szőleje tsekély, 
savanyu vizzel bővelkedik, 

* rét nélkfil szűkölködik, pia
tza Sztrppkón. 

K E L E C S E N v. Klecscnov. 
Elegyes magyar, és tótfalu 
Abauj Várm. földes Ura Sze
rencsi Uraság, lakosai kato
likusok , és reformátusok, 
fekszik Karácsondhoz k^zel, 
határja tágas, és közép ter
mékenységu , piatzozás* he
lyé távol van. 

KELECSÉNT. Garam Ké-
hcsény* Tót falu Bars Várm. 
földes Ura H. Eszterházy^U-
raság, lakosai katolikusok, 
fekszik 6 Barshoz közel, és 
annak filiája, földgye, és 
réttye j ó , szölejik alatt ka-
szállnalt, vagyonnyait kön
nyen el adhattyák. 

K E L E C S Í N Y . Alsó, és Fel-
sS Kelecsény. Két magyar 
falu Borsod Várm. földes U-
rai Hodosy„ és több Urasá

gok, lakosai katolikusok, és 
ó hitíek,íekszenek Szuhogy-
nak szomszédságában, és an
nak filiáji, határjai jók, de 
szűk; rértyeik is jók, lako
saik szánkással, és szekeres-
kedéssel is keresik élelme
dét, fájok tözre, és épületre 
van, borok meg lehetős, 
malmok helyben , legelőjök 
szuken elég, piatzok Miskol
tzon közel. 

KELECSÉNY. Klacsdn. Tót 
falúLtptó Várm. földesura 
Fejérpataky Uraság, lakosai 
katolikusok, Liptsei piatzo-
zásától tsak fél órányira van, 
á' hol módgyok van a* kere
setre, fája is meg lehetősen 
van; de földgye sovány. 

KELECSENY . Orosz f a l u 
Mára maros Várm. földes l í 
rai több .Uraságok, lakosai
katolikusok, fekszik Huszt-
hoz nem meysze , és annak 
filiája, határja Bukovcczé-
hez hasonlító. 

* KELECSENY. vagy Kla* 
csdny. Tót falu Bars Várm. 
földes Ura G. Migazzi Ura
ság, lakosai katolikusok, 
fekszik A. Maróthoz nem 
meszsze , és annak filiája, 
határja közép termékenysé
gu , fája tűzre, és épületre 
van, egyéb tulajdonságai 
Ihracséhoz hasonlítók. 

KELECSENY . Tót falu Nyi
tra Várm/földes Ura G. Er-

dődy 
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dődy Uraság, lakosai kato
likusok , fekszik Alsó Re-
csényhez közel , mellynek 
filiája, batárja hasonló Baj
mocska helységéhez* 

KELECSÉNY. vagy KIa*> 
csdny. Tsárda' Nyitra Várm. 
földes Ura Jeszerniczky Ura
ság, f e k s z i k Örményhez 
nem meszsze, és annak fi
liája. 

KELECSÉNY . Magyar falu 
Ungvár Várm. földes U r a 
Barkóczy Uraság , lakosai 
katolikusok, fekszik Dobo-
"rúszkához nem meszsze, és 
annak filiája, határja jó, va
gyonnyai jelesek, és külömb
félék; el adásra alkalmatos 
fnódgyok van. 

KELECSÉNY . Tót f a l u 
Zemplén Várm. földes Ura 
Bernáth, és több Uraságok, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Uporhoz, Kazsuhoz, Lasz-; 
tóczhoz is közel, térséges 
határja 3 nyomásbéli, gabo
nát , és árpát terem, fóldgye 
ritka, és fekete, erdője ke
vés, szőleje nints; piatzok 
Újhelyben , és Kassán. , 

KELECSÉNY. Tót, ésFw* 
lek Kelecsény. Ké; falu Nó
grád Várm. földes Uraik több 
Uraságok, fekszenek Tót 
Kelecsény \ Alsó EsztergáVy-
hoz; Fülek Kelecsény pedig 
Galsához közel; mellynek fi-
üáji; vid^kjeik soványösak. 

KELECSÉNY. Szabad pusz
ta Nógrád Várm. földes Ura 
B. Prónay Uraság, fekszik 
Nándorhoz közel, és annak 
filiája. 

KELECSÉNY. Kis szabad 
puszta Hont Várm. földes 
Ura B. Lusinszky Uraság, és 
mások, egy kortsmánál, és 
egy major háznál más házak 
rajta nintsenek, réttye, és 
makk termő erdeje vagyon, 
Cserentsényi, és Szabatkai 
pusztával határos. 

KELÉO . Szabad p u s z t a 
Vas Várni, földes Urai Glu-
dovácz, és Horvát Uraságok. 

KBLEMENFAJ.VA. Orosz fa* 
lu Bereg Várm. földes Ura G. 
Schönborn Uraság, lakosai 
leginkább ó hitűek, fekszik 
Hátmégnek szomszédságá
ban, és annak filiája, határ
ja meg lehetős. 

KELEMENFALVA. Kala+ 
meni. Tót falu LiptóVárm. 
földes Ura a9 K. Kamara, la
kosai katolikusok , fekszik ' 
Lucskinak szomszédságában, 
és annak filiája, határja kö
zép termékenységi?, legelő
je , és fája elég van, pia
tzozása Rozenbergán két ó-
rányira. 

K E L E M E N F A L V A . Elegyes 
faluTurócz Várm. földes Ura 
B. Frónay Uraság, lakosai 
katolikusok, és evangéliku
sok, fekszik Tót Prónáhoa 

A a a nem 
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nem meszsze, és annak fi
liája , földgye közép termé
kenységu , réttye hasznos , 
legelóje elég, igen nagy er* 
deje uan , 's azért is fája tűz
re , és épületre bóven, pia
tzozása Mosóczon, és Kör-
möczön. 

KELEMÉR . Magyar falu 
Gömör Várm. földes Urai 
Rhédey, és Pogány Uraság, 
lakosai reformátusok, 's több-

, nyíre bodnárok, fekszik Put-
noktól i , Zubogyhoz fél, 
Rozsnyótól pedig 6 mértföld-
nyriéréttye három nyo
másbéli, földgye középszerű 
tulajdonságú, erdeje szép. 

^ . E L E M E S . Tót falu Sáros 
Várm. földes Urai Péchy, és 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik Sebeshez 
nem meszsze, és annak fi
liája, 's az Uraságoknak há
zaikkal ékesíttetik folyó vize 
mellett, határja j ó , réttye 
kétszer kaszáltatik, legelő
j e , és fája tűzre elég van, 
keresetre jó módgya, pia
tzozása Eperjesen. 

KELENK . Szabad puszta 
.Szála Várm. a' Kapornaki já
rásban, 's a ) Pölöskei Ura
sághoz tartozik, melly már 
most népesítve van; fekszik 
Pölöskétöl | órányira, E-
szakra Egyházas Sz. László 
mellett, lakosai magyarok, 
ys németek. 

K E L E N T E , Kdtnankí 
Klaintn. Tót falu Hont Vár-, 
megy. földes Urai több Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
f e k s z i k Szécsénykének 
szomszédságában, és annak 
filiája, határjában legelője 
vagyon elég, réttye kevés, 
mind a r két féle fája van, sző
leje jó. 

KELÉS . Szabad puszta Bács 
Várm. földes Ura a9 Kalocsai 
Érsekség, fekszik Jankovácz-
hoz közel, és annak, filiája, 
határja is hozzá hasonlító. 

KELE víz. Magyar falu So
mogy Várm. földes Urai De-
ső, és .több Uraságok , la
kosai katolikusok, fekszik 
dél. Mesztegnyéhez, n. ny# 

Gadányhoz, n. kel. pedig 
Martzalihoz közel., határja 
két nyomásbéli , főképen 
rozsot terem , szőleje nints, 
erdeje tsekély, határja ki-
tsiny. 

KELMAK . Elegyes faluTe-
mes Várm. földes Ura a* K. 
Kamara, lakosai külömbfé
lék , fekszik Lippához | 
mértföldnyire. 

K E L K I K . Oláh falu Krassó 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara , lakosai ó hitűek, fek
szik Monio; és Czerovának 
szomszédságában, határja 4 
nyomásbéli, melly egészen 
begyes, és völgyes, inkább 
terem kukoritzát, mint más 

gabo-



KEhSÍ 

gabonát, e r d e j e , szőleje 
nints. 

KELNIK. Alsó, és Felső 
Kelnik. Két tót falu Túrócz 
Várm. földes Uraik Rakovsz-
ky, és Szenesy Urak. lako
sai leg inkákb evangéliku
sok, fekszenek Szent Helé
nának szomszédságában, és 
annak filiáji, határbéli föld
gyeik közép termékenysé
gnek, réttyeik kétszer ka-
száltatnak, legelöjök tsekély, 
jó almát, és szilvát termé 
kertyeik vágynak. 

' KELNITZ. Panftka Kel* 
ntofr Tót falu Trentsén Vár-
megy, földes líra B. Med-
nyánszky Uraság, lakosai 
katolikusok , fekszik Becz-
kóhoz nem meszsze, és an
nak filiája, határja meg le
hetős. 

K E M . Szabad puszta Bács 
Várm. földes Ura H. Graz-
salkovich Uraság, fekszik 
Bajához közel, és annak fi-' 
liája. ' . 

KEMECSE. Magyar f a l u 
Szabolcs Várm földies Urai 
Niczky, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik Napkor
hoz n e * meszsze, és annak 
filiája, határja jó, 's vagyon
nyai is jelesek, és külömb
félék. 

KÉMED, vagy Kemend. 
Német falu Baranya Várm. 
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lakosai katolikusok, fekszik 
a1 Baranyai járásban , határ
béli földgye közép termé
kenységu , vagyonnyai jele
sek, és külömbfélék, eladás
ra alkalmatos módgyok van. 

K E M E J . Szabad p u s z t a 
Borsod Várm. földes Ur* a* 
Keligiói Kintstár, a9 Pauli-
nusok után. 

| KEMBJ . Kortsm*, és ma
jorság, Abaúj Vármegy. 

K E M É K F A . Falu S z á l a 
Várm. földes Urai Horvát, és 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik Salamon 
várhoz nem meszsze, taellyi 
nek filiája, határja rs hozzá 
hasonlító. 

KEMENCZE. Alsó, és Fel* 
sS Kemenc[e. Két rót felük 
Abaój Várm. Alsónak földes 
Ura Kácsándi Uraság, aman
nak pedig több Uraságok, 
fekszik ez ftegete Ruszkához 
közel > mellynek filiája ̂  la
kosai katolikusok, többen 
evangélikusok; és teförmá-
tusok, határbéli földgyei al
só Kemenczének jó termé* 
kenységuek,^vagyonnyai je
lesek, piatzozása Kassán nem 
'tneszsze, FelsÖ Kernenczé
nek pedig határja követses, 
és soványas, és piatzozása 

i is tovább esik. 
I KEMENTZE. Alsó i és Ftl-

sS Ketnent^e. Két egymás-
I sal egyesített fáin dársVármf. 

A a 3 föl-
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földes Ura Kosztolányi Ura
ság, lakosai katolikusok, és 
más félék, fekszik Oszlány 
Városához egy mértföldnyi
re , határjai közép termé
snek, fájok tűzre, és épü
letre van, legelőjök elég, 
gyöiiiöltsös kertyeik hasz
nosak , őrlések alkalmatos, 
piatzok Frivigyén, és Oszlá-
n y o n , & szerszámokat is 
készítenek lakosai. 

KEMENOZE. Kamtnicjfl. 
Magyar falu Hont Várm. föl
des Ura az'Esztergomi Ér
sekség, lakosai katolikusok, 
fekszik egy meredek hegy 
tövében, Perőtsénhez £ , Te-
sához£, Bernetzéhez pedig í 
órányira, nap nyugot, és dél 
között való részében áll Ne
mes Hont Vármegye Köz. 
Gyűlésének háza, 's két négy 
szegre vagyon építve, tágas, 
és minden alkalmatosság 
meg vagyon benne. Határja 
jó termékenységu, legeíője 
a9 begyek között elegendő, 
réttye kevés, fája mjnd a* 
két féle van, makkja is, 
szóló hegye meg lehetős bo
rokat terem. 

K E M I K C Z E . Ó , is-JÚj Ke* 
menc\e. Két orosz fel u Ung
vár Várm. földes Urok a' K. 
Kamara, lakosai katoliku
sok 9 és 6 hitfiek, fekszenek 
nem meszsze Ung vizétől, 
tíj Kemenczének vidékje so-

ványos, vagyonnyai selejte
sek, amá pedig a' termé
szetnek szép javaival még 
áldattatott. 

KEMEKCZE. Kis, és Nagy 
Kemencéé. Két tót falu Zem
plén Várm. Kis Kemenczé
nek földes Ura G. Csáky U-
raság, Nagy Kemenczének 

I pedig Szirmay Úr, lakosai 
katolikusok, fekszenek Mo* 
drához, Hazsihához, és Peti-
csenek is szomszédságokban, 
határjok három nyomásbéli, 
hegyes, völgyes, agyagos, 
kaVitsos; .gabonát, zabot, ár
pát terem, a1 Nagy Kemen-
czei határ jó búzát is, igen 
tsekély fájok van, legelő
jök elég bőven , piatzok 
Homonnán, Nagy Kernen^ 
egének malmai nevezetesek. 

KEMEND . Elegyes magyar, 
és tőt falu Esztergom Várm. 
földes Ura az Esztergomi Ér
sekség, lakosai katolikusok, 
fekszik Garam vize partyán, 
mellyen szép hídgya van, 
Párkányhoz "mint egy más 
fél mértföldnyire , postája is 
vagyon, határbéli földgye jó, 
legelője elég , fája tűzre , és 
épületre, szólleji jó borokat 
termének; el adásra alkal
matos módgyok van, közel 
a' Dunán, 's Esztergomban, 

| réttyeinek , és legelőjének 
I egy réstét Garam vize néha 
i mee szokta önteni. 

K É -
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K Í M E K D . Szép. térségén 
épült népes német helység 
Baranya Várm. a' Pécsvára-
di Urasághoz tartózik, la
kosai katolikusok, helybéli 
íemplomjokon kivSl, va : 

gyón egy mása' Boldogságos 
Szűznek tiszteletére épült 
ékes Templomja is, melly va
lamennyire kivűl esik, hova 
{taldog Aszszony ünepein, a9 

bútsu járás végett számtalan 
nép öszve gyülekezik/ Fek
szik Pécstói szintúgy mint 
Mohácstól is 3 órányira, 
határja 3.. nyomásbéli, szép 
szántó földekkel, és jó bort 
termő szőlőkkel bír, mellyé-
ket Bácskában, Szegeden^ és 
Slavoniában is szoktak el 
ajdni, nevezetessek malmai 
is, mert molnárjai, Eszékre, 
és másuya is* lisztyeiket el 
hordgyák ; erdeje szép, kő 
bányája is van. 

K É M E N D . Magyar f a l u 
Szála Várm. földes Ura G. 
Festetics Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik hegyes 
helyen, Ollárhoz közel, és 

,annak filiája, Egerszeghez 
egy mértföldnyire, szántó 
földgyei magos helyen, és 
távol esnek, legelője sints 
elég, szóleji meglehetős bo
rokat termének, és el adás
ra is jó módgyok van. 

. KEMÉNY. Kiys, és Nagy 

Kemény. Szabad puszták Bi
har Vármegyében; 

KÉMES , Magyar falu Bara
nya Várm. földes Ura Gróf 
Batthyányi Uraság, lakosai 
többnyire reformátusok, fek
szik Vaiszlónak szomszédsá
gában, Csepelhez 1 furairiás-
nyira, Piski, Gsunál, Szapor-
cza, és Tesenfához is közel, 
határja három nyomásra lé
vén osztva, terem búzát, 
tengerit, dinnyét, niakkot; 
szőlő hegye nintsen , bővel
kedik mézzel, búzával, pia
tzozása van Pétsen , Sikló
son , Monoszlón, Vára is 
vóít ré^en , mellyet Tö
rök is bírt, az egész falu nem 

Irég egészszen meg égett, 
i ennek előtte 8 esztendőkkel 
e* helység mellett l é v ő 
puszta Templomnak falait 
az Uraság a' földből ki ásat-

i ta, 's az alatt lévő kriptában 
két nagy harangot találtak, 
mellyek a* Siklósi Várban 
máig is meg vágynak. 

KEMESMAL . Elegyes falu 
Vas Várm. földes Ura G, 
Batthyáni Uraság , lakosai 
katolikusok, és másfélék, 
fekszil} Szent Királyhoz kö
zel, és annak filiája, hátárja 

I jó termésű. 
KEMKXE, Elegyes falu Bi. 

bar Várm. fekszik a9 Belé
nyesi járásban , határja gaz
dag, vagyonnyai jelesek. 

K E M -
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KÉMLE. Horvát Kérnie. 
Horvát falu Mosony Várm. 
földes UraG. Ill&házy Ura
ság, lakosai katolikusok, 
fekszik Magyar Óvártól i í 
órányira, Magyar Kéméről 
tsak a' Duna választya el, 
lakosai katolikusok, róna 
földgye két nyomásbéli, leg 
inkább kétszeres búzát, ár
pát terem, réttye, erdeje , 
szólejp nints, piatza M. Óvá
ron , nagyobb részént fuva
rozással , és kereskedéssel 
keresik élelmeket. 
\ K É M L E . Magyar Kérnie. 
Magyar, és németfalu Mo
sony Várai, az Óvári Ura
dalomhoz tartozik, lakosai 
katolikusok, fekszik 'Óvár
hoz i £ , Győrhöz pedig 3 
órányira, Horvát Kémletól 
a9 Duna külömbözteti, kik
nek közös révjek van, sik 
határja nem nagy, két nyo
másbéli , mellyen az őszi, és 
tavaszi vetés törhető mó
don meg terem, réttye, és 
legelője tsekély, erdeje is 
tsak bokros, piatzok Magyar 
Óváron. 

KEMSE. Magyar falu Ba
ranya Várm. földes Úrfi a* 
Pécsi Káptalanbéli Uraság, 
lakosai reformátusok, fek
szik Piskihez 1 futamatnyi-
ra, határja három nyomásra 
van osztva, Dráva vizének 
áradásaitól gyakorta károkát 

szényvedet az előtt, de mi-
olta fel töltetett a* Dráva 
partya jó lakó hely , terem 
búzát, tengerit, szilvát, kö
lest, de bort nem, Siklóson , 
és Pétsen piatzoznak. 

KENDE. Kendic\e. Német 
falu Sáros Várm, földes U-
rai több Uraságok, lakosat 
katolikusok, és másfélék, 
feleszik Eperjeshez \ mért
földnyire, *s az Uraságok
nak lakhelyeivel ékesittetik, 
határja jó termékenységu, 
réttyé sarjút is terem , lege
lője elég, fája is, pfatzozása 
alkalmatos. 

KENDERES. Bánátbéli falu; 
KENDERES. Tsárda Pest 

Várm. lásd Kender Kaparás. 
KENDERES. Szállás Cson-

frád Várm. földes Ura Gí 
rdődy Uraság, fekszik'Tá* 

péhoz közel, és annak filiája. 
KENDERES ME'DVE. AZ M". 

betűben. 
KENDERES. Magyar falu 

Heves Várm. földes Ura a9 

Religyiói Kintstár, lakosai 
katolikusok, és reformátu
son, fekszik Kis Újj Szállás
hoz nem meszsze, földgyo 
trágyázás nélkül is termé* 
keny, szóleje, nádgya, fája 
van; de piatzozása távol e-
sik, 's legelőjét néha a' víz 
áradások járják. 

KENDERES. Szabad puszta 
Somogy Várm. földes Ura 

Mérei 
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Mérei Uraság, fekszik Ka
posvárhoz nem meszsze $ és 
annak filiája, határja jól 
termo. 

KENDERESRE* Kendere-
sóc^. Orosz falu Bereg Várm. 
földes Ura G.Schönborn U-
raság, lakosai leg inkább ó 
hitűek, fekszik Munkácshoz 
fíem meszsze mellynek fi
liája, határja sovány, réttye, 
legelóje tsekély. 

KENDERTÓ. Kontrato. A-
j-ád Várnrj. földes Ura a' K . 
Kamara, és Féterfi Uraság. 

K E N É S E . Magyar f a l u 
Veszprém Várm. földei Ura 
a* Tudományi Kintstár, 's 
a* Vörös Serényi Uradalom
hoz tartozik, most áfendá-
ban G. Zichy Uraság bírja y 

lakosai katolikusok, és töb
ben reformátusok, fekszik 
Veszprémhez két, Fejérvár
hoz 3^ mértföldnyire, épen 
a'Balaton tava partyán, ha
tárja jó termékenységu, va
gyonnyai külömbfélék, ha
tár jáoak nagyobb része he
gyes , és szőlőkkel gazdag, 
mellyekből leg nagyobb jö
vedelmek van a9 lakosok
nak, balászattya Balaton ta
vában hasznos, kivált ha 
kemény fagy van. Három 
különös * Diverticuluma is 
van, ú. af: Sándor, Matass, 
Csitery. 

K E N I S Z . Magyar falu Vas 

Várm. földes Ura a* Szom
bathelyi Káptalanbéli Ura
ság, lakosai katolikusok, 
fekszik Péczölhöz közel, éf 
annak filiája, határja közép 
termékenységi, réttye , le
gelője meg lehetős, vagyofi-
nyai is középszernek. 

KENÉSZ. Szabad puszta 
Somogy Várm. földes Ura 
Gombos Uraság, fekszik Ka
darkúthoz közel, és annak 
filiája. > 

KENESZLÓ . Magyar falt} 
Szabolcs Várm. földes Ura 
a' K. Kamara, lakosai kato
likusok , és reformátusok, 
fekszik Zalkodhoz nem mesz
sze, és annak filiája, határ
ja közép termékenységu, rét
tye , légelője meg lehetős. 

KENGYEL . Szabad puszta 
Heves Várm. földes Ura Al
mást Uraság, fekszik Török 
Sz. Miklóshoz közel, és ári
nak filiája. 

KENGYKLTÓ . Szállás Bor
sod Várm. föWes Ura a' Re-
ligyiói Kintstár. 

K E N Y É R I . Szabad puszta 
Veszprém Várm. földes Ura 
G. Eszterházy'Uraság, fek
szik Gyiróthak , és Sz. Lász* 
lónak szomszédságában, ha
tárja homokos, erdeje szálas 
nyírfákból áll, szóló hegye 
tűrhető. 

KENYEKT . Magyar f a l u 
Vas Várm, földes Ura G. Czi-

, ráky 
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ráky Uraság, lakosai kato* 
likusok, fekszik Sárvárhoz 
három mértföldnyire, erdeje 
szép , ' határja hasonlít Kecs
kédfalujáéhoz , de szántó 
földgyei soványabbak. 
. KEKVESD . Szabad puszta 
Bihar Várm. földes Ura Csá-
ky jUraság) szántó földgyeik, 
kaszállóik vannak, és sok 
marhát h nevelnek rajta. 
: KENYÉZ. Tisfa Kényéi, 
Cserepes Kenyé[% Ér Kenyé^ 
Takta Kenye\. Magyar fa
luk Szabolcs Várm. földes 
Uraik külömbféle Urak, Tak
ta Kenyéznekföldes Ura Dre-
venyák Úr, lakosaik katoli
kusok , és másfélék, feksze-j 
nek a* Kis Várdai járásban,^ 
Kapots Apátihoz, és Tárd ős
höz sem meszsze, mellynek 
filiáji, határjok közép ter
mékeny ségflek, piatzozások 
Pebreczenb'en , fájok van^ 
mind a' kétféle. 

KEKYHECZ . Magyar falu 
Abaúj Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik Szinához ^ 
mértföldnyire, határja jó ter
mékenységi! , vaeyonnyaj 
jelesek, el adásra alkalmatos 
módgyok van. 

KEFPET . Elegyes falu Te
mes'Várm. földes Ura a'.K. 
Kamara, lakosai külömbfé
lék , fekszik Keveréshez | 
mértföldnyire , határja j ó , 

KÉR. 
erdeje gazdag, és sok ser
téseket hizlalnak lakosai. 

KÉR SZITKE . Az Sz. be
tűben. 

KÉR . Magyar falu Abaúj 
Várm. földes Ura Bárczay 
Uraság, lakosai katolikusok, 
és reformátusok , fekszik 
B o l d o g KÓ Várallvának 
szomszédságában, mellynek 
filiája, határja jó, szóleji ter* 
mók , legelóje kevés, tűzre 
fája tsekély. 

. K É R . Kis Kér. Német fk-
lu Bács Várm. földe? Ura a* 
K. Kamara, lakosai evangé
likusok, fekszik Szent Ta
máshoz 5 4 0 0 , 0 Kérbez 
3700 hétsi ölnyire, határjár 
nak szántó, földgyei jók, rét* 
tyeik, legelöjök mindenféle 
marháknak hasznos, fájok , 
és nádgyok a' határban Hin
tsen, határja szák, jjénzt sze» 
reznek vaj, borjú,,es kender 
árulásból, 's egyéb termé
seikből. 

K É R . Tót falu Toln* Várm. 
földes Ura a' Tudományi 
Kintstár, lakosai katoliku
sok , fekszik a' Simontor
nyai , járásban , határja jól 
termő. 

KER . Ó Kér. Magyar, eV 
rátz falu Bács Várm. földes 
Ura a' K. Kamara, lakosai 
katolikusok, és ó hitfiek^ 
fekszik Kis Kérhez 3700, 
Újvidékhez 13 5 00, bétsi öU 

\ nyíre, 
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ityire, bárom nyomásbéli 
batárja leginkább búsát, ár
pát, és zabot terem, erdeje, 
szőleje nintsen, sem nádgya, 
piatza Újvidéken, pénzt sze
reznek gabona, es marha 
eladásból. * 

K£R. Kis Kér, Kiar. Ma
gyar fala Hont Várm. földes 
Ura Majlát Uraság, a' kinek 
szép háza, kertye, és ősei
től építtetett Temploma, éke
sítik e' helységet, lakosai 
katolikusok, es reformátu
sok , fekszik Szikintze mel
lett , Gsanktól, Vársánytól, 
és Ladánytól \ órányira, ét 
Ladánynak filiája, szántó 
földgye 3 vetőre van osztva, 
mellyben 4' gabonának min* 
dennerae jól terem, halas ta
va nagy, és jó ízu pontyok 
vannak benne, malma van, 
erdeje nem sok, de szép, le* 
gelője elégi réttye sok is jó 
is, szőlő hegye jó, boraikat, 

fabonájokat, és vagyonnyai-
at a9 Bánya Varasokon á-

rúllyák e l 
. K É R - Nagy Kér, Tyéér. 
Olálr falu Bihar Várm, föl
des Ura a9 Nagy Váradi Ká
ptalanbéli Uraság, lakosat 
ó bitnek, fekszik Velenczé-
hez közel, Nagy Váradhoz 
£ mértföldnyire, Alpár, Kon
tóhoz is annyira, határja két 
nyomásbéli , rozsot terem 
leg inkább, tengerit, és bú

zát középszerben, földgye 
rész szerént hegyes, rész sze
rént térséges, erdeje fiatal, 
piatza NagyVáradon. 

Kék. Kis Kér, Fd tyéér. 
Oláh falu Bihar Várm. föl
des Ura a* N. Váradi Kápta
lanbéli Urasáé, lakosai 6 
hitűek, fekszik Alpár, Sz. 
Élek, és Nagy Váradhoz is 
-J- mértföldnyire , hegyes, 
völgyes határja leg inkább 
rozsot tereoft, tengerit, éf 
búzár középjszeröen, szóleje 
nints., erdeje van, lakosai 
meszet is soktik égetni, pia* 
tza Nagy Váradon. . 

Kin. Kis Kér, vagy Apáti 
Kér, Nagy Kér* Ket roagya* 
falu Nyitra Várm. földes U« 
ra az Esstergomi Érsekség, 
lakosai leg inkább katoliku
sok, fekszik Korojáti, és 
Czétény között, Nyitra folyó 
vize mellett. Kis kér, Nagy 
Kérnek filiája, a1 faluk e-
gyütt fekszenek; de határ
jaik kűlömbözók, '5 KisJtért 
tsupán az Érsek* íJemesei 
lakják, határbéU.földgyeik 
jó termékenységiek, lege
lőjök, réttyeik jók, de fá
jok nints, szőlő begyek is 
soványas. 

K É R S E M J Í * . AZ S . be-
tűben. 

" K E R , Jó magyar f a l a 
Szabolts Várm, lakosai ka
tolikusok, és reformátusok, 

fek- 1 
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fekszik S z a m o s vizének 
szomszédságában9 batárja jó* 
mind a' két nyomáson, tisz
ta búzát, és mindent meg 
terem , réttyei gazdagok, 
legelöjök elég van, gyümöl-
tsöseik termák, nyóltz vízi 
malmok is van, de néha a' 
v̂íz áradás ártalmokra van. 

KER.-Szabad puszta Arad 
,V ár megyében. 
- KÉR. Vhrgyas Kér. So-
katz falu Sömpgy Várm. föt 
des Ura Gv Hunyady Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Boconkához £ órányira, ha
tárja két nyomásbéli , fold-

Eye térséges, fekete, homo-
os, és agyagos, rozsot leg 

inkább terem, erdeje, sző
leje nints, halhl bővelke
dik , legelő nélkül szűkölkö
dik , rnarba el adásból pénzt 
szereznek. 

KÉR . Elegyes falu Tolna 
Várm. földes Ura Perneszt 
Uraság , lakosai katoliku
sok , és más félék, fekszik 
Bedeghez közel, és annak 
filiája, batárja a9 természet
nek majd minden javaival 
bővelkedik. 

KÉR. S[tnt Gálos Kér, 
Magyar falu Somogy Várm 
földes U& Státfcs Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Igáihoz i , Mérnyéhez és 
Magyar Arádhoz pedig \ 6-
ránjrtra, határja bárom nyo

másbéli , mindent jól terem, 
egyenes fekete a* fóldgye, er
deje nihts, szőleje igen jó 
bort terem, piatza Kanizsán, 
Veszprémben, Fejérváron , 
és másutt is jó módgyok a9 

keresetre. J 

K É R . Hajmás Kér. Ma
gyar falu Veszprém Várm; 
földes Ura a* Veszprémi Püs
pökség , ' lakosai katoliku
sok, és reformátusok, fek
szik a' posta útban, Vesz
prémtől i , Fejérvártól 3 
mértföldnyire, Rátót, Sóly, és 
Vilonyának szomszédságok
ban , két nyomásbéli határ ja 
nagy részént hegyes, és kö
ves, rozsot, és zabot közép
szerűen terem, lakosai több
nyire a' mező földi pusztá
kon hérlenek földeket, mal
ma jó a1 Séd viheti, a' Ba
konyban pedig meszsze ter* 
jedó erdejek van , holott e-
lég meszet, és szenet is éget
hetnek. 

K É R . Szabad puszta Vesz
prém Várm. földes Urai Ké
ri , és Kis Urak, 1 fekszik 
Faiszhoz \ órányira, térsé
ges1 határja leg inkább ro
zsot; és krompélyt terem , 
szófeje nints , sem erdejy? , 
van benne egy puszta Tem
plom is. 

KERCS . Magyar fala Sza
bóles Várm. földes Urat Jár
mi, és Ormós Uraságok, la

kosai 
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kosai leg inkább reformátu
sok , fekszik Bakrához kör 
zel, ás annak filiája, határja 
gazdag, javai Jakófalújáéhoz 
hasonlítók. 

KÉRCS. Hernád Kércs. 
Magyar falu Abauj Várm. 
lakosai katolikusok, és re
formátusok, határja jó ter
mésű , de fája szűken van. 

KERCSELIGET . Német fa
lu Somogy Várm. földes Ura 
G. Niczky Uraság, lakosai 
katolikusok; fekszik Berki
hez közel , határja három 
nyomásbéli, hegyes, agya
gos földgye leg inkább ro
zsot terem, erdeje, szóleje 
van, 

KERCSEN. Magyar falu 
Szála Várra, földes Ura Fo
rintos Uraság, fekszik Orosz
lánhoz nem meszsze* batár* 
Ja termékeny, fája tűzre van, 
's legelője, is jó. 

KERECSÉND. Magyar falu 
Heves Várm. földes Ura az 
Egri Püspökség, lakosai ka
tolikusok, fekszik a9 Tarnai 
járásban, Kápolna, és Eger 
mellett, földgye trágya nél
kül is termékeny, réttyei 
jók , piaczpzása Egerben, 
legelője elég, szőlő hegye jó. 

KERECSENT. Elegyes falu 
Bereg Várm. lakosai katoli
kusok, és többén reformá
tusok, hajárja jó gabonát te
rem, réttyei is jók, legelő

j e , ésmfrid a9 kétféle fája 
van,' gyumöltsök is bőven te
rem. 

KERCZA . Magyar falu Vas 
Várm. földes Ura G. Batthvá-
ni Uraság, lakosai katoliku
sok , fekszik Szentgotthárd
hoz két mértföldnyire, ha
tárja közép termékenységu. 
• KERECZKE . Orosz fa 1 a 

Máramaros Várm. földes U^ 
rai B. Sztojka, és G. Tele* 
ky Uraságok, lakosai egye
sült ó hitűek, fekszik n. k. 
Ravaszmező 1 , d. Kusniczá-
hoz \ Bereg Vármegye szé
lén. Határja két nyomásbéli 
terem kukoptzát, kevés za
bot, tatárkát, kromftélyt, 
és kölest, piatzok Munká
cson van, a9 hol kenyérnek^ 
valót szereznek, szénájok te
rem elég, erdője is bőven 
vagyon. 

KEREGEDE. Elegyes falu 
Gömör Várm. földes Urai G. 
La Motte, és több Urasá
gok , lakosai katolikusok, 
és más félék, fekszik Vár-
gedéhez közel, és annak fi
liája. 

KEREK. Oláh falu Arad 
Várm. föWes Ura a9 K. Ka
mara, lakosai ó hitűek, fek
szik síkon Galsa, Muszka, 
és Varsánd mellett, földgye 
termékeny , réttyei j ó k , 
mellyek sarjút is teremnek, 
el adásra is j< módgyok van. 
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K E R E K . Nemes Kerek. 
Szabad puszta Békés Várm. 

KEREK. MihKarek.OUh 
falu Bihar Várm. földesura 
H. Eszterházy Urasáé, lako
sai ó hitűek, fekszik Gyulá
hoz a £ , Váradhoz pedig 6 
mértföldnyire, fbldgye f er
kély, székes, soványas, vizes, 
kétszeres búzát-, leg inkább 
rozsot, és kevés tengerit te
rem, erdeje kitsiny. szőleje 
nints, piatza Váradon , és 
Gyulán. 

KEREK Sz. TAMÁS . Sza^i 
bad puszta Fejér Várm. j 

KEREKEGYHÁZA. - Szabad 
puszta Pest Várm. földes U-
rai többek, fekszik Izsáknak 
szomszédságában, mellynek 
filiája, 

KBREKEGYHAZA; Szabad 
puszta Békés Várm. 

KEREKHEGY . A 9 TecsŐi 
határban mint egy 1 5 esz
tendővel kezdetett ,só Bá
nya, holot a9 só vágókon* 
és az igazgatásra rendelt Ki
rályi Tiszteken kivul semmi 
adózó lakos nintsen, külö
nös határja még ki nem sza-
battatott, a9 só vágók ka
tolikusok, é$ ó hitűek, sem
mi gatdagágot, a9 ió vágá
son kivűi nem. űznek , 9s 
számokra a9 Királyi Kamara 
élet tárházat rendelt. 

KERÍTKI. Nagy Kereki, 
Magyar falu Bihar Várm* 

földes Uza MészárosJ és több 
Uraságok, lakosai reformá
tusok , fekszik Bojthpz 4» 
Nagy Szántóhoz i mértföld
nyire , határja két nyomás
béli , terem kétszeres búzát, 
zabot, árpát, szénát pedig 
középszerűen, földgye tér
séges , erdeje szőleje nints, 
piatza Debreczenben y és N. 
Váradon. 

K E R E K I . Kis Kereki Ma
gyar falu Bihar Várm. földes 
Ura G. Khevenhüller Uraság, 
lakosai reformátusok, szom-
szédgya Székelyhíd , Asz-
szony Vására, és Erkeserfi 
is, határja két nyomásbéli, 
dombos, és térséges a'föld-
gye, terem kétszeres búzát, 
erdeje, két szőlő hegye, és 
kevés legelóje van, piatza 
Debreczenben , Margitán , 
és Székclyhidon. 

I KEREKI . Magyar, és Sváb 
falu Somogy Várm. földes 
Urai Tállián, Csapody, és 
Boronvay Uraságok lakosai 
katolikusok, és reformátu
sok, fekszik P. Szemes, Kö
röshegy , és Bálványoshoz is 
\ órányira, földeyeik nin-
tsenek, hanem némelly ker
tekkel- bíró zsellérekből ál
lók , erdejek idejében makk 
termő, szőlejek kevés van, 
piatza Veszprémben. 

I KEREKNYE . Orosz^ falu 
[Ungvár Várm. földes Ura a9 
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K. Kamara, lakosai katoli
kusok, és óhitűek, fekszik 
Ungvárhoz más fél mértföld
nyire , határbéli földgye jó 
termékenységu, vagyonnyai 
jelesek, és külömbfélék, el 
adásra alkalmatos módgyok 
van. . 

K E R E K R É T . Okruchba. O-
rosz falu Sáros Várm. földes 
Urai Eoturnyai, és G. Szir-
may Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik Radoroá-
nak szomszédságában,melly-
nek filiája, földgye közép 
termékenységu, fája, és le
gelője vagyon, keresetre is 
módgya a 9 Sztropkoi só ház
nál. 

KEREKTÓ . Major Bars 
Várm. földes Ura a' Beszter-
cze Bányai Püspökség. 

KERELŐS . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara ; lakosai leg inkább ó 
hitűek, batárja gazdag ter
mésű, szabad makkja, fája 
van, de a' víz néha ártalmá
ra van. 

K E R E N Y . Szabad puszta 
Posony Várm. földes Ura G. 
Eszterházy Uraság, fekszik 
Szempeczhez közel, és annak 
filiája. 

KEREPECZ . Puszta Bereg 
Várm. földes Urai Ilosvai, 
G. Scbönbprn, 's mások, 
fekszik Derczeqhez £ métr* 

fóldnyire, jó makkos erde
jek van. 

KEREPECZ . Szabad puszta 
Gömör Várm. földes Ura Ple-
tricb, és Vaiszer Uraságok, 
fekszik Méhinek szornszécj-
ságában, mellynek filiája, 
réttye ŝzép , földgye jó, er
deje nem nagy, de igen jó. 

KEREPES . Elegyes tót, és 
német falu Pest, Várm. föl
des Ura H. Grazsalkovich 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Pesthez két, Gödöl-
lőhöz pedig egy mértföld
nyire , két Templomja va
gyon, a9 nagyobbik hegyen 
építve Á\ent Anna tisztele
tére, a'kissebhik pedig, á' 
falu közepén, postája is va
gyon , az Uraságnak pedig 
alkalmatos vendég fogadója, 
és gabonát tartó háza (gra-
narium) határja két nyomás
béli , hegyes, és homokos, 
rozsot, és zabot középszer 
rnen, dohányt pedig jól te
rem , makk termő erdeje, és 
szol le ji közel a' faluhoz van
nak, szükséget szeny vednek 
szénában, és kenderben, pia
tzok Pesten. 

KEREPLE. Kravjane. Tót 
falu Zemplén Várm. földes 
Urai G. Barkőczf, B f Fisser, 
és több Uraságok, li kosai 
ó hitűek, fekszik n. k. Szran-
kóczhoz £ fertály, é. Abaííj 
Vármegyevei határos, dél. 

Gal-
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Gálszécshez i órányira, né
gyes köves határja 3 nyo
másbéli, gabonát, és zabot 
jerem t erdeje, szőleje nints, 
piatza Kassán őt mértföld
nyire. 

K E R E S . Kis Keres. Folyó 
víz Bihar Várm. a* Sebes Kö
rösből Püspökinél szakad ki, 
és a9 Kis, és Nagy Szántai > 
Nagy Kereki, Bajti, és Van-
csodi határokban keresztül 
menvén , Új falusi határon 
Berettyóba*szakad , jó mal
mok vannak, rajta. 

K E R E S . Felső r és Hernád 
Keres. Két magyar falu Aba
új Várm. lakosai katoliku
sok, és reformátusok, fek
szenek Borsodhoz mintegy 
harmadfél mértföldnyire, ha
tárbéli földgyeik középsze
rűek. 

KERESDFŐ. Körosfo név 
alatt. 

FULÓ KERES. AZ F . betű
ben. 

KERESKENT^KÍÍ , és Nagy 
Kereskény. Két tót falu Hont 
Várm* Kis Kereskénynek föl
des Urai Agárdi, és több U-
raságok, Nagy Kereskény
nek pedig G. Majlát, (a9 ki
nek háza, és Úri háza mel-

^ lett lévó szép Temploma éke
sítik e9 helységet,) és több 
Urak, lakosai katolikusok, és 
lutheránusok, a9 lutheránu
sok Csankhoz vágynak ajfi. 

liátva, fekszenek Horhitót 
I , Varsánytól pedig \ órá
nyira, határbéli földgyeik bo 
termékenységinek , legelö
jök van elég, szőlőhegyek, 
réttyek, erdeiek mind j ó , 
és bő 9 malmok a9 Szikintzén 
jó s boraiknak, és gaboná-
jok el adásából mód jok van 
a9 Bánya Várasokban , és 
Báthon a9 pénz keresetre. 

KERESKÉNY, Álsó, és Fel
ső Kereskény. Két tót falu 
Nyitra Várm. földes U r a i 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszenek Nyitra 
vize mellett, Nyitra Városá
tól egy órányira , Ivánka 
mellett. Születése helye Tek. 
Kovács Imre Urnák, Herfz. 
Grazsalkovich Gedellöt, és 
Hatvani Uradalombéli Prce-
fectusának, a9 ki a9 gazdás-
kodásban szép 9s nevezetes 
példákat tett; kivált Zagyva 
vizének árokba lett szoríttatá-
sa általyés magának nagy hírt, 
9s tekintetet is szerzett, nem 
tsak az Urasáé, hanem má
sok előtt is. Szántó földgyei 
termékenyek, legelője hasz
nos, javai külömbfélék. 

KERESZT. Kriszti. Elegyes 
falu Ungyár Várm. földes 
Ura Ajhofer Uraság, lakosai 
katolikusok, és másfélék, 
fekszik Jenkének szomszéd
ságában 9 határbéli földgye 
jó, vagyonnyai külömbfélék, 
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el adásra alkalmatos mód
gyok van. 

KERESZT Három Kereset. 
Vendég fogadó Pest Várm. 

K E R E S Z T Í N T , Magyar fa
lu Sopron Várm. földes Ura 
Koller Uraság, lakosai ka* 
tolikusok, fekszik Új Kérhez 
közel* és annak filiája, So
pronhoz 3 | mértföldnyire, 
határja két fordulóban, kö
zép termékenységfi ,' réttye 
nints, legefője meg lehetős, 
szölleje sincs, vagyonnyai 
középszernek. 

KERESZTES. Magyar falu 
Fejér Várm. földes Ura Pré-
nyi Uraság, lakosai katoli
kusok, és reformárusok, fek
szik Fejérvárhoz i mértföld
nyire , határja közép termé
kenységu, réttye, legelője 
meg lehetős, keresetre jó 
módgya van. 

KERESZTES. Me[o Keresz
tes. Magyar falu Bihar Várm. 
földes Ura a* Nagy Váradi 

, Püspökség, lakosai leg in
kább reformátusok, fekszik 
Váradhoz 1 mértföldnyire, 
Artánd,és Böszörmény* szom
szédságában , határja k é t 
nyomásbéli, búzát, zabot, 
árpát, és tengerit terem , 
szép marhákat is nevelnek. 

KERESZTES. Me^Ö Keresz
tes^ Magyar mező Város Bor
sod Várm. földes Ura a* K. 
Kamara, lakosai katoliku

sok, többen reformátusok, 
fekszik Miskoltzhoz mintegy 
3 mértföldnyire, Keresztes 
Püspökihez közel, mellynek 
filiája, postája is van. Neve-
zetesitette vidékjét az 1596-

I dik esztendőbéli October. 
nyertt Ozmánokon való győ
zedelem; midőn a' mieink 
Mehcmetnek Egri szerentsé-
jét néminémuképeh *meg 
boszszúltak vala. Országos 
vásárjai is vannak. Határja 
közép termékenységül, pia-
rzozása 3 mértföldnyire van, 
legelője elég, szőlő hegye 
tsekély, malma helyben, fája 
nints. 

KERESZTES PÜSPÖKI. A* P . 

betűben* 
KERESZTES. Komlós Ke* 

restfes. Hmelov. Tót falu Sá
ros Várm. földes Urai Sem-
sei, Fejérvári, és más Ura
ságok, lakosai katohkusok, 
többen evangélikusok, 's az 
Uraságoknak épületeikkel 
jelesíttetik, fekszik Po.̂ falvá-
nak szomszédságában, melly
nek filiája, határja jó, rértyei 
sarjút is teremhek, legelóje, 
és fája mind a* két féle elég, 
piatzozó helyétől sints mesz
sze. 

KERESZTES. Szabad pusz
ta Posony Várm. földes Ura 
a'Nagy Szombati Plébánia, 
fekszik Nagy Szombathoz 
közel, j ó , és szép gabonát 

B b , te-
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terem, de marha legelője, ys 
haszállója hibázik. -

KERESZTES. Magyar, és 
Német Keresztes. Két ele* 
gyes falu Vas Várm. földes 
Urok a' Tudómányi Kints
tár, lakosaik katolikusok, 
és más félék, Magyar Ke
resztes, Német Keresztesnek 
filiája, fekszenek a9 Pornói 
Uradalomban, mellyhez tar
toznak, határbéli foldgyeik 
termékenyek, réttyek elég, 
és jő szénát teremnek, le
gelőjök, fájok, és szólejek 
is van. 

KERESZTRTE. Tőt f a l u 
Abauj Várm. földes Urai Sz. 
Imrey, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Vajdának szomszédságában, 
mellynek filiája, határja kö
zép termékenységu, réttye, 
legelője meg lehetős, va
gyonnyai is Középszerűek.* 

KERESZTFALVA. Kreutz-
Elegyes falu Szepes Várm. 
földes Ura Horvát Uraság, 
lakosai katolikusok, ós más 
félék, fekszik Kézsmárktól 
fél mértföldnyire, Bélának 
filiája, ha tarjának fele he
gyes , és köves, de fele hu
zat, és jó rozsot terem, le
gelője vari, fája szfiken, pia 
tza közel. 

KERESZTNEK. Vörös Ke 
resztnek. Tsárda P o s o n y 
Vármegyében. 

K E R E , 

KERESZTÉ A T A K A . Major 
Abauj Várm. földesura Szat
mári Uraság, fekszik Lék
hez közel, es annak filiája. ̂  

K E R E sz S Z E G . Oláh f a 1 u 
Bihar Várm. földes Ura a' 
Religyiói Kintstár, és G. 
Csáky Uraság, lakosai ó hi
tűek, fekszik Nagy Várad
hoz % státióra, határja két 
nyomásbéli, leg inkább te
rem rozsot, és tengerit, föld
gyének harmad rérze vízben 
van, erdeje szűk, szóleje 
nints, piatza Váradon. 

* KERESZTÚR. EZ előtt jó 
falu vala, most szabad pusz
ta Arad Várra. 

KERESZTÚR. 'Sarkad Ke
resztár. Magyar, és oláh fa
lu Bihar Várm. földes Urai 
G. Csáky, és más Uraságok, 
lakosai reformátusok , és /> 
hitűek, fekszik a' Szalontai 
járásban, hatirja két nyo
másbéli , leg inkább búzát 
terem, földgye lapos, és viz 
állásos, erdeje, szőleje nints, 
Szalontai Költsér, kJ ütvén 
határján gyakran a' vetése* 
ket is el szokta hordani. 

KERESZTÚR. Nagy, és Kis 
Keresztúr. KérSzahad pusz
ták Nógrád Várm. földesu
raik Losonczy, és Zábors/ky 
Uraságok , fekszenek Os-
gyánnak szomszédságába*}, 
és annak filiáji. 

K E . 
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K E R E S Z T Ú R . Szabad pasz
ta Nógrád Várm. földes lí
rai Szent Iványi, G. For
gács , és több Uraságok. 

KERESZTÚR, Magyar, és 
oláh falu Bihar Várm, földes 
Urai Ravaszdy Urak, lakosai 
ó̂  hitűek, és más félék, saom-
szédgya Fancsika, S. Ola-
szi , és Albis, határja i nyo
másbéli, rész szerént térsé
ges, rész szerént dombos, te
rem rozsot, zabot, tengerit, 
erdeje van, 's szőleje az Ura
ságnak, piatza Margitán, és 
Székelyhidon. 

KERESZTÚR. Magyar falu 
Baranya Várm. földes Ura a' 
Pécsi Káptalanbéli Uraság, 
lakosai katolikusok, és más
félék , fekszik Bogdasának 
szomszédságában, mellynek 
filiája, Vhatárja is hozzá 
hasonlító. 

KERESZTÚR. Kis Keres^ 
túr. Szabad puszta Baranya 
Várm. földes Ura, G. Smideg 
Uraság, fekszik Gödrinek 
szomszédságában, és annak 
filiája. 

KERESZTÚR, Elegyes falu 
Bars Várm. földes Ura G. 
Keglevich Uraság, lakosai 
külömbfélék, fekszik K i s 
Tapoltsánnak szomszédságá
ban , 's annak filiája. 

KERESZTÚR. Elegyes falu 
Bars Várm. batárja hasonló 
Zlatno határjához. 

KERESZTÚR. Orosz falu 
Bács Várm. földes Ura a ' K . 
Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik Kuláh6z j i o o , Fi-
lipovához 3 7 1 0 bétsi ölnyi
re, egyenes határja leg in
kább kétszeres életet, é& za
bot terem, mellyel valamint 
marhával is bővelkednek, 
fája, nádgya, és szőleje nin-
tsen, piatza Újvidéken, pénzt 
szereznek gabona eladásból, 
és a9 Szeremi szőlőknek ka
pálásából. 

KERESZTÚR. Rákosi Ke
resztúr. Elegyes tót, és né
met falu Pest Várm. földes 
Ura B. Podmaniczky Famí
lia, lakosai katolikusok töb
ben evangélikusok, fekszik 
Czinkotához £ , Csömörhöz 
|., Mogyoródhoz |, Pesthez 
pedig 1 státióra. Bujanovsz-
ky Generalisnénak itten szép 
kastéllyá , tsinos vetemé
nyes, gyűmöltsös, és an-
goly ízlésfi kertye , 's halas 
tavai vannak, és Rákos vizén 
malmaik, hátárja három nyo
másbéli , nagyon homokos, 
Lg inkább rozsot terem, 
van két szőlő hegye, 'stse
kély erdeje; piatza Pesten. 

KERESZTÚR. Rát[ Keresz
túr. Elegyes falu Fejér Vár
megy, földes Urai; több Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
és másfélék, fekszik nap ke* 

Bb 1 let 
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let felé Szent Péterhez nem 
meszsze,;határja középszerű. 

KERESZTÚR. Sár Keresz
túr. Magyar falu Fejér Vár
megy* lakosai katolikusok , 
fekszik Szent Agata felett, 
határbéli földgve j ó , va
gyonnyai jeleseit. 

KERESZTÚR. Elegyes falu 
Posony Várm. földes Ura G. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
mind katolikusok, fekszik 
Nagy Szombattól i , Zavar
tól h órányira , hárem for
dulóra van osztva határja, 
és jó termékenységu , va
gyonnyai jelesek, el adásra 
alkalmatos módgyok van. 

KERESZTÚR. Hejo Keresz
tár. Elegyes fa lu Borsod 
Várm. földes Ura a9 Reli-
gyiói Kintstár, az előtt a9 

Sajó Ládi Paulinus Atyák
nak birtokokban vala, lako
sai katolikusok, ó hitűek, és 
reformátusok , fekszik E-
módnek szomszédságában ,. 
mellynek filiája , határja jó 
termékenységu. 

KERESZTÚR. Sajó Keresz
túr. Elegyes falu Borsod 
Várm. földes Urai több U-
rak, lakosai katolikusok, és 
más félék, fekszik Etseghez , 
és Kelecsényhez egy mért
földnyire, határja jó, piatzo
zása közel Mitkolczon, le
gelóje tsekély, de termé-

. keny, szőlő hegye tágas, ví-
| zi malma helyben van. 

KERESZTÚR. Német Ke-
[res^túr. Elegyes német, és 
zsidó Város Sopron Várm. 
nem meszsze hozzá vagyon 
éppen azon nevn 4 szegu 

j Vár,* 4 kis Tornyokkal, a* zsi-
I dóknak sinágógájok, földes-
Ura H . - Eszterházi Uraság, 
lakosai katolikusok, és zsi
dók, fekszik Soprontól i | 
mértföldnyire, a9 hol pia
tzozása van, földgye he
gyes , és lapályos, határja 
jó termékenységi, igen j ó , 
és erőss bora terem, vagyon
nyai jelesek, el adásra al
kalmatos módgyok van. 

KERESZTÚR. Tót Keres^ 
tár. Magyar falu Sopron 
Várm. földes Ura H. Eszter
házy Uraság, lakosai kato
likusok, és evangélikusok, 
fekszik Sopronhoz 6 mért
földnyire, határja lapályos 
földu, két fordulóra van oszt
va, szőlő hegye, erdeje nints, 
réttye kevés. 

KERESZTÚR. Rátz Keres^ 
túr. Rátz f a l u Torontal 
Varrni földes Ura a9 K. Ka
mara, lakosai ó hitnek, a9 

Kikindai kerülethez tartozik, 
fekszik Török Kanizsához, 
és Gyulához sem meszsze , 
négy nyomásbéli batárja jól 
termő , földgye agyagos, 

szar-
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szarvas marhákat, és számos 
serréseket tartanak lakosai, 
piatzok Szegeden. 

KERESZTÚR Tisza Ke
resztúr. Magyar falu Ugocsa 
Várm. földes Urai több Ura
ságok, lakosai reformátusok, 
fekszik Tisza Újlakhoz kö-
x e l , mellynek filiája , Ka-
rácsfalvátol is 11 órányira , 
határja a nyomásbéli, terem 
búzát középszerűen, rozsot, 
zabot kevesebbet, földgye 
térséges, és agyagos, erde
j e , fája, kaszallója, és lege
lője van, szőleje nints, pia
tza Tisza Újlakon. 

KERESZTÚR. Szabad pusz
ta Veszprém Várm. földes 
Ura a' Religyiói Kintstár, az 
előtt a* Szent Mártoni Apá-
turságnak birtoka vala, Vár-
sánhoz tartózandó. 

K E R E S Z T Ú R . Balaton Ke
resztúr. Magyar falu Somogy 
Várm. föídes Ura G. Feste
tics Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik kies helyen, 
Balaton tavához közel, és az] 
Uraságnak épületével dísze-
síttctik, kedves lakást szol
gáltató hely, Keszthelyhez 
sem meszsze, mellynek fi
liája, határja jó termékeny
ségu, réttye, fája9 makkja, 
szőlő hegye, legelője elég 
van. 

KERESZTÚR. S^e'cs Ke

resztúr. Elegyes falu Zem
plén Várm. földes Ura Szir
mai Uraság, és több Urak, 
lakosai, katolikusok, és más
félék , fekszik Nagy Azár-
nak szomszédságában, és an
nak filiája, Szilvás Újfaluhoz, 
Egreshez egy órányira, ha
tárja 3 nyomásbéli, földgye 

I fekete, és sárga, gabonát leg 
I inkább, zabot pedig közép
szerűen terem, erdeje van, 
szőleje ninrs, rét, és víz nél
kül szűkölködik, piatza Kas
sán 4 mértföldnyire. 

. KERESZTÚR. Szabad pusz-' 
ta Zemplén Vármegy. 

KERESZTÚR- Bodrog Ke
resztúr. Elegyes mező Város 
Zemplén Várm. földes Ura 
G. Aspermont Uraság, lako
sai katolikusok* reformátu
sok, és számos zsidók,fekszik 
Bodrog vize mellett, Lisz-
kához két mérföldnyire, Zal
á d d a l , Tarczallal, Tokaj
jal is határos, siátitó fóld
gye két nyomásbéli, keyés 
trágyázással mindent meg te- . 
rem, erdeje van, réttye bő
ven terem, szőlő hegyei szé
pek , mellyek kőzzul nérael-
lyeken tsak nem az egész 
hegy allyán a'leg jobb bor 
terem, nevezetes épületekre 
való kő bányája is vagyon. 

KERESZTÚR. Falu Szála 
Várm/ földgyét. Mura vize 

B b 3 szok-
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szokta el önteni, erdeje van, 
és fuharozásra jó módgya. 

KERESZTÚR. T.t Keresz
túr. Népes falu Vas Várm* 
földes Urai több Urak ; la
kosai katolikusok, és evan
gélikusok , fekszik Sz. Got-
hárdhoz 3 mértföldnyire, ba
tárja középszerű, javai kü
lömbfélék, de földgye na
gyobb részént sovány. 

KERESZTÚR. Kúpos Ke
resztúr Magyar falu Somogy 
Várm. földes Ura G. Batthyá
ni Uraság, lakosai katoliku
sok, 's másfélék fekszik Mos-
góhoz nem meszsze, és an
nak filiája , határja jó ter
mékenységu, szóleje, fája, 
réttye, legelője jó , eladás
ra alkalmatos módgya van 
Szigeten. 

KERESZTÚR. Tót Keresz
túr. Magyar falu Somogy 
Várm. földes Ura G. Batthyá
nyi Uraság, lakosai refotr 
mátusoktf kszik Sziget Vár
hoz egy mértfö dnyire. Mos-

fő , és Ibafa9 szomszédság
án , határja két nyomá^bé-

l i , rozsot leg inkább, kö
zépszerűen pedig búzát, ku
koritzát, hajdinát, és zabot 
terem, a9 vizek sok kárt 
okoznak határjában , erde
je , szőleje van , szántó föld-1 

gye szőfftn lévén, magok 
terméseivel bé nem érik, 9s 
pénzen vesznek kenyeret. } 

K E R E S Z T Ú R . Dráva Ke* 
resztúr. Horvát falu Somogy 
Várm. földes Ura a9 Pécsi 
Káptalanbéli Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Ré-
faluhoz Dráva Sz. Már
tonhoz 1 , Marhoczhoz J . , 
és Bogdásához Baranyai Var
megy, helységhez 1 órányi
ra ,* Sziget Várhoz 3 , Pécs
hez pedig 5 mértföldnyire , 
határja két nyomásbéli, a* 
Dráva parton lévő része föld-
gyének homokos , a9 többi 
pedig agyagos, lapályos, és 
a9 Dráva ki öntésének ki ván 
téve, rozsot leg jobban te
rem, középszerűen búzát, és 
kukoritzát, erdeje van, sző
leje nints, lyiarha eladásból 
pénzt szereznek, Babolcsán, 
Istvándin, és Szigeten. 

KERESZTÚR. Szabad pusz
ta Ves/prém Várm. a9 Szent 
Mártoni Uradalomhoz tarto
zik, fekszik Varsányhoz dél
re nem meszsze, szántó föld
gye nintsen , erdeje szép, 
réttyei jók, és hasznos szénát 
teremnek, ha Czuha vize el 
nem önti, malma is van. 

KERESZTÚT, vagy Kótaj. 
magyar falu Szabolcs Várm. 
földes Urai Vay, és több 
Uraságok, lakosai külömb* 
félék, fekszik Oroshoz nem 
meszsze, mellynek filiája, 
határja közép tejmésfi. 
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KERBTYA . Falu Szála Vár-1 
megy.xfőldes Ura Rákosi U-
raság , lakosai külömbfélék, 
fekszik Bánok Szent György
höz közel, mellynek filiája, 
határja középszerű. 

K E R FŰZES Az F. betű
ben. 

KERKAKÚTA . Magyar falu 
Szála Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Csesz-
tregnek szomszédságában , 
mellynek filiája, határja jó 
termésű. 

KERKÓCZ . Tótfalu Nyitra 
Várm. lakosai katolikusok, 
fekszik a* Vág Újhelyi já
rásban , határja jó termésű. 

K E Í I N É C S A . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a* K. 
Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik Komoristye, Székás, 
és Kallinának szomszédságá
ban, a9 határja négy nyo
másbéli, melly egészen hegy, 
és völgyből áll, többnyire 
kukoritzát terem , vagyon 
fiatal erdeje, és egy kevés 
szolleje. 

KERNECZ . Tót falu Vas 
Várm. földes Ura G. Szapári 
Uraság, lakosai katoliku
sok , fekszik Kancsóczhoz 
nem meszsze, és annak fi
liája, ámbár külömbféle ja
vai vannak; de földgye so
ványas. 

KERNYÁJA. Német f a l u 
Bács Várm. földes Ura á* K. 
Kamara, lakosai katoliku
sok, fekszik Csonoplához 
2 7 5 0 , Zomborhoz 6400 bé-
tsi ölnyire, határja leg in
kább búzát, zabot, kendert, 
kukoritzát, és krompélyt^ 
*s jó bort is terem, erdeje 
nintsen, sem nádgya, pia
tza Zomboron , és Baján , 

Í
énzt szereznek bor, és ku-
oritza eladásból. 

KERPENYET . Oláh falu Bi
har Várm. földes Ura a' Nagy 
Váradi Püspökség , lakosai 
ó hitűek, fekszik Vaskóhoz, 
és F. Vérzárhoz is i órányi
ra, hegyes kőszikfás határ
ján , kevés gabona terem, 
erdeje nints t lakosai ková
csok , és fazekasok, kordo-
ványt is készkenek. 

KERPEST. Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara, lakosai ó hitűek, fek
szik Magyar Csekéhez nem 
meszsze, Pap Mezőhöz is 
órányira, földgye búzát/ten
gerit , zabot középszerűen 
terem térséges agyagos föld-
gye, erdeje nints, piatza 
Belényesen, és Váradon. 

KERSKÉD . Vas Várm. föl-

Íres Ura G. Cziráky Uraság, 
ekszik Raba vize mellett, 

's hasznos malma van. 

Bb 4 K E R -



3fi KERT. KERÓ, 

KERSTIGET. Szabad pusz
ta Heves Vármegyében. 

KERT . Szabad paszta Fe
jér Várm. földes Urai több 
Urak. 

K E J I T A . Magyar falu Vesz
prém Várm. földes Ura G. 
Zichy Uraság, lakosai kato
likusok, és evangélikusok, 
fekszik Nagy Szőlőshöz tél 
órányira, mellynek filiája, 
földgye termékeny, legelője 
elég, réttye jó szénát terem, 
malmai közel, erdeje is van, 
piatzozása Pápán, hasznos 
tfzőlejik is vannak a* Som
lyói hegyen , mellyek jő 
borokat teremnek. 

KERTES . Oláh falu Arad 
Várm. földes UraV K . Ka
mara , lakosai ó hitűek, fek
szik hegyen, és völgyön, 
határja soványas, széllyeí 
vágynak a' házak, kevés pén
zen vett fával, és gyumöl-
tsel kereskednek lakosai, 
búzát, zabot, 's tengerit te
rem irtott földgyök. 

KERTES. Gdá* Mező Vá
ros Vas Várm. földe* Ura G. 
Erdődy Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Pinka vi
ze mellett , Körmendhez 
nás fél mértföldnyire, Apá 
túrsága, és az itten tartatni 
szckott bútsú járások neve 
zetesítik. Határbéli földgye 

termékeny, réttye elég va», 
és jó szénát terem, legelő
je, fája, és szőleje meg le
hetős. 

KERULLEST. Oláh falu A-
rad Várm. fekszik Seprüs, 
Gurba, Harkály, és Szinyi-
tye között, szántó földgye 
nem igén jó, de erdeji szé
pek , határja az Ölvinyi 
pusztával nevekedvén, há
rom nyomásbéli , mellette 
foly el Tür vize , mellyen 
malma is van. 

KESELLŐKŐ Vára Nyitra 
Várm. tótul Kamenyi Za~ 
mik hajdani eredete bizony
talan , régi birtoka Majtényt 
Uraságnak, melly híres Nem
zetségnek ditséretét lásd Bél 
Mátyásnak munkájában. In 
Hung. nova Tom. IV. pag. 
421. 

KESELTMEZŐ. Falu Mára-
maros Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai egyesült 
ó hitűek, fekszik n. k. He* 
rincse, d. Izához \ mértföld
nyire , n. ny. Bereg Várme
gyének határja mellett; szuk 
hitárja k é t nyomásbéli, 
és keveset terem, vala
mint szénát h, azért is Lip
csén kaszáitokat , Huszton 

Eedig vetések alá földeket 
ériének , erdöjök közép-

szeri , piatzok Husztbn 
van. 
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KESERS. Ér Keserű. Ma
gyar falu Bihar Várm. föl
des Urai Fráter, ás Irinyi 
Uraságok, lakosai külömb
félék, fekszik Székelyhíd
hoz közel, Ér Adony, és 
Ér Tárcsához sem meszsze , 1 

Beliusnak idejében (a* mint 
emlékezetet tesz róla) itt leg 
szebb leány volt az egész 
Vármegyében, Nemes Frá
ter Nemzetségéből, határja a 
nyomásbéli, terem leg in
kább gabonát, középszerűen 

; zabot, és szénát, térséges , 
fekete földgye, erdeje, sző* 
leje van, piatza Debreczen
ben , és Váradon. 

KESKEND. Német falu Ba
ranya Várm. a* Belyei Ura
dalomhoz tartozik, kerti ve-
teményekből keresik élelme
ket, és efféle terméseiket 
Eszék 'Városába Viszik ela
dásra , melly két órányira 
fekszik tőle, Laska falu hoz 
pedig | órányira. 

KESZEG. Tót falu Nógrád 
Várra, földes Urai G. Klobu-
siczky; és több Uraságok, 
lakosai külömbfélék, fekszik 

, Nézsának szomszédságában, 
mellynek filiája, határjának 
vidékje soványas. 

KESZEOFMVA . Szabadi 
puszta Komárom Vármégy* 
földes Urai több Uraságok. 

KESZI . Szabad puszta Bé
kés Vármegyében. 

! KESZI . Sajó Kts\L Ele
gyesfalu Gömör Várm. föl
des Urai Dancs Urak , lako
sai reformutusok, fekszik 
Náprágy, és Lenke mellett, 
szőlő hegye meg lehetős bora 
terem, gyümöltsösei jelesek, 
hátárjában földgye, és rét-
tye közép termékenységu , 
piatza 5 mértföldnyire Rozs
nyón, fája kevés van. 

K E szí. Karancs Kcs%i9 

Elegyes falu Nógrád Várnu 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Karántsallyának szomszéd- -
ságában, határja jó, földgye 
termékeny, erdeje tágas, 
szólleji meg lehetősek, le
gelője elég. 

KESZI. Kurta Kes[i név 
alatt. 

KESZI. Nagy Kesy. Ele
gyes falu Komárom Várm. 
földes Ura G. Eszterházy U-
raság, lakosat katolikusok, 
és reformátusok, fekszik Ér
sek Léihez közel, és annak fi
liája, batárjának szántó feld-
gye meg lehetős, nagyobb 
részét a9 Duna szokta el ön
teni ; piatzozása Komárom
ban más fél mértföldnyire, 
réttye legelője is meg lehe
tős. 

KESZI. Duna Kesqi. A' D. 
betűben. 

KESZÍ . Buda Kes\i. A' B« 
betíiben. 



JJ4 KESZI. KESZI. 

K I S Z Í . ffo Kesq. Magyar 
fala Hónt Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosat ka
tolikusok, fekszik B. Gyar
mattól a,, Gyürkétől is * ó-
rányjra, határja a vetőre van 
fel osztva, földgye középsze
rű, réttye jó, erdeje igen ké
véi , gabonáját B. Gyarma-

v ton szokták el adni. 
KESZI . Elegyes falu Bars 

Várm. határja termékeny, 
fája, legelóje van , piatzo
zása jó. 

KESZI. Ipoly Kts[L Ma
gyar falu Hont Várm. földes 
Ura G. Ráday, Boros , és 
más Urak, lakosai katoliku
sok , fekszik Kőkeszinek 
szomszédságában, mellynek 
filiája, határja közép termé
kenységi] , réttye sok, és jő, 
szőlő hegye alkalmatos, fája 
kevés van. 

KESZI. Kis Kcs[i. Magyar 
falu Hont Várm. földes Ura 
az Esztergomi Káptalan, la
kosai katolikusok, fekszik 
Szálkán felől * órányira Töl
gyesnek szomszédságában, 
határja közép termékenysé
gu , réttyeik Ipdly vize mel
lett jók , szóló hegye bő
ven termő, fája nints , tor
mája különösen jó ízű, és 
igen bőven terem, 's mesz
sze földre el hordatik, pia
tzozása Esztergomban. 

Keszi. Kis Kts\L Elegyes 

falu Fejér Várm. lakosai ka
tolikusok, fekszik Sár vize 
mellett , Szent Mihályhoz 
közel, határja közép termé
kenységu, réttye, legelője 
meg lehetős. v 

K E S Z I . Kis Kcs[i. Szabad 
puszta Komárom Várm. föl
des Urai több Uraságok, 
fekszik Érsek Léinek szom
szédságában , mellynek fi
liája. 

KESZI. Tis^a Kcs[i. Ele
gyes falu Borsod Várm. föl
des Urai Baki, Fáy, és több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , és reformátusok, fek
szik Ároktőnek szomszédsá
gában , mellynek filiája, 
földgye termékeny, legelője 
elég, nádgya van, szabad 
halászattya a9 Tiszán, szőlő 
hegye nints, piatozása távol 
esik. 

KESZI. Me$ Kes[i. Juh-
akol, és malom Nyitra Vár
megy, földes Ura H. Gra-
zsalkovich Uraság , fekszik 
Komjátihoz nem. meszsze, 
és annak filiája. 

KESZI. Pap Kcs{i. Ma
gyar falu Veszprém Várm. 
földes Ura G. Zichy Ura
ság , lakosai reformátusok, 
fekszik Berhida, Kenései és. 
Vilonya faluknak szomszéd
ságában, Séd vize mellett, 
Veszprémhez i £ , Fejérvár
hoz 3 mértföldnyire, egye

nes 
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nes batárja mindenféle ve
tést meg terem, Séd vizén 
malma van, erdeje szép. 

KESZI. Elegyes falu Tolna 
Várm. fekszik Nyékhez £ 
órányira, földgye jó termé
kenységu , vagyonnyai jele
sek , szőleje is van. 

KESZI. Somoskcs\L Oláh 
falu Arad V á r m . fekszik 
Csermó, Apáti, és Barakony 
között, fóldgye rozsz, de er
deje szép. 

KESZIHOCZ. Kts^hevc^c. 
Magyar falu Honj Várm. föl
des Urai több Uraságok, la
kosai katolikusok, és lu
theránusok, '$ ezek a* Pri-
beli Ekkezsiához tartoznak, 
fekszik Csábhoz f órányira, 
mellynek filiája, egy része 
a' Bozóki Uradalomhoz tar
tozik , határbéli fóldgye kö
zép termékenységu, külö
nös, és sok jó bora van, 
erdeje tágas, 's abban lege
lője elég, és hasznos. 
. KESZEKCZ. Falu Temes 

Várm. földes Ura K . Udvari 
Tanátsos Lovász Uraság, fek
szik Guttenbrunnak szóm-
szédságságában , mellynek 
filiája , határja jól termő , 
vagyonnyai külömbfélék. 

KESZNVÉTEN. Magyar fa
lu Zemplén Várm. földes U-
rai G. Aspermont, és Al
másy Uraságok, lakosai ka-
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tolikusok, és reformátusok, -
fekszik Luczkoz egy, Kis 
Csecshez £ mértföldnyire, 
határja három nyomásbéli, 
földgye térséges, agyagos, 
terem leg inkább gabonát, 
középszerfien búzát, árpát, , 
zabot, kukoritzát, dohányt 
is termesztenek, erdejek tse
kély , fát a* Tiszán vesznek, 
egyébként tallóval, és do
hány kóréval pótollyák szük
ségeket, a' helység mellett, 
foly bé Sajó vize, a* Ti
szába, 's hasznos halászat-
tya van, tok, és más nemű 
halakból, mellyeket Kassán, , 
és Egerben szoktak el adni. 

K E sző. Egyházas Kesio, 
Tár Kesi$. Két magyar fa
lu Vas V£rm. földes Ura 
mind a' kettőnek a' K. Ka
mara , lakosai katolikusok, 
fekszenek, Martzal vizének, 
Rába vizével való egyesülé
sénél , Egyházas Keszőnek 
határja, mint belső Váré. 

KESZÖLCZES. Magyar falu 
Posony Várm. Nemes Vajka 
székhez tartozik, lakosai ka
tolikusok, fekszik Vajkának 
szomszédságában, és annak 
filiája, határja két időre van 
el osztva, erdeje, és réttye 
elég, számos vesszeje a9 Duna 
öntései ben,az aranyászókoak 
a' Duna gazdag fövényt önt; 
de áradásaival nagy károkat 
is okoz, 

KESZ-
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KESZTEK. Kistag. Oláh 
falu Bihar Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai leg 
inkább ó hitűek, fekszik É-
lesdhez közel, Alsó Lúgos
hoz 14 órányira, határja egy 
nyomásbáli ? mellyben Kö
rös vize sok károkat tészen , 
búzát, és tengerit igen szu
ken terem, legelője is szök, 
erdeje, szóleje nints, némel
lyek fuhározással keresik e-
lelmeket. 

KESZTHELY. Díszes mezÖ 
Város Szála Várm. földes Ura 
G. Festetich Uraság, av ki I 
e* Várost nevezetesen gya-1 
rapíttattya f és mostan ké-
szíiló Kastéllyának újjabb! 
része által, nem kevéssé fog-

5*a híresíteni, lakosai katoli
kusok , fekszik az Ország út

ban Balaton tava partyán, 
észak, és nap kelet felöl a9 

bort bőven termő hegyekhez" 
közel, 's szép erdők, és kies 
ligetek kerítik: nyugot, és 
dél felől pedig a' Róna sza
bad térség gazdag mezőket, 
's kövér réteket mutogat. 

Mind tsinosodását, mind 
pedig népesedését jelesen ö-
regbítette e' Városnak néhai 
G. Festetich Pál, jeles Ka-
stéllyának építtetése, és ku
lömbféle mester emberek** 
nek le telepítések által, mel
lyet mostani birtokosa még 
sokkal hathatósabban öreg-

KÉSZT* 
c 

, bit. Az említett Kastélyon 
kívül ékesíti még e* Várost 
a' Szentegyház, mellyben a* 
Hahoti Apátúr viseli a' belső 
hivatalt. Régi erős épuletu 
más Szentegyház is vagyon 
itten, melly a' Sz. Ferentz 
Szerzeíebéli Atyáké; 's kö
zel hozzá az Oskota, melly 

' szép nevekedésben van. A* 
vendégfogadó is díszt ád a* 
Városnak, 's az utazóknak 
elég alkalmatos szállást. Ha 
pedig az Uraságnak kastél
lyá egészen fel épől, darab 
földön nem lészen mássá: 
mellyben gazdag könyvtár is 
lessz, és a* köz haszon vé
telre nyitva fog állani. Éke
síti e* katsélyt, a* válogatott 
fákból készultt gyümöltsös 
kert; ha pedig a' gazdasági 
Oskola is fel fog állíttatni, 
vajmi nevezetességet fog 
szerezni e ? Városnak, a' Ha
zának pedig netn kevés hasz
not. A* mi é* Városnak ja
vait illeti azok mind gazda
gok, mind pedig külömb
félék. Eléggé esméretes már 
a1 Hazában az úgy nevezett 
Hévi[ fördS, mellynek ku
lömbféle hasznait, (lásd a' 
felőle nyomtatásban ki jött 
munkátskában ) 's ha vize a' 
hozzá folyó hideg víztől el 
választatnék, kétség kivul 
nagyobb hathatósságát le
hetne reményleni: Kő bá-
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nyája is gazdag, mellyet a' 
földes Uraság a' kő fej tök
nek szaporítások által még 
nagyobb tökéletességre ki
van emelni, 's általa a' Vá
ros is díszesebben építtethe
t ik , melly jő feksése által 
nevezetes kereskedő Város 
lehet; idővel* Emlékezetet 
kíván még az Uraságnak köz 
hasznú igyekezete, a' ki jó j 
sajkákat, és vitorlás nagy 
hajót is építtetett, Triesztből 
hozattatott munkások által, 
hagy 2L sót, V egyebet, 
könnyebben, 's kevesebb 
költséggel lehessen Kesztely-
be szállítani. Határja gaz
dag termésű, bora elég te
rem^ levegője egésseges, 
faja van, vadászattya szép, 
hala bőven; szóval Kesztely 
Városa kedves, és jó lakást 
szolgáltat lakosainak. 

KESZTŐLCZ. Magyar, és 
tót falu Esztergom Várm. 
földes Ura az Esztergomi Ká
ptalanbéli Uraság , lakosai 

^ katolikusok, fekszik Szántó
dhoz, 's Szent Lélekhez, 9s 
Esztergomhoz is egy órányi
ra; határja közép termékeny
ségu, földgye hegyes, völ
gyes , és homokos-, legelő-

' je, réttye, fája, tfizre épüle
tre elég van, szőleje jó, el â  
dásra módgya a* Dunán, és 
Esztergomban fc földgyéftek 
nagyobb része homokos, és 

a* széltől a' sfirfi ffizfák ol
talmazzák, juhokat is tarta
nak, és meszet is égetnek 
lakosai. 

K Í K F E L . Falu Temes Vár
megy, földes Ura a* K. Ka
mara , fekszik Szent Péter
hez nem meszsze, és annak 
filiája. 

KÉTEGYHÁZA . Elegyes fa
lu Békés Várm. lakosai ka
tolikusok, és ó hitnek, fek
szik Csabához egy mértföld
nyire, földgye termékeny, 
réttye j ó , piatzozása Ara
don, legelője szoross. 

KETERGENT . Elegyes falu 
Ungvár Várm. földes Ura a* 
K. Kamara, Ukosai katoli
kusok, és más félék, fekszik 
Kis Rátnak szomszédságá
ban, mellynek filiája, ha
tárja jó termékenységS, .va
gyonnyai jelesek. 

KETERGENT. Szabad pusz
ta Ungvár Várm. földes Ura 
Tahy Uraság, fekszik ez is 
Kis Rátnak szomszédságá
ban, mellynek filiája., 

KETHELY . Két falu Vas 
Várm. egyiknek földes Urai 
a' Czisztertzita Szerzetbéli 
Atyák, másiknak pedig G. 
Batthyáni Uraság, lakosaik 
katolikusok, f e k s z e n e k 
eggyik Szalonakboz i , má
sik Sz. Gothárdhoz ~ mért
föld nyire,határbéli földgyeik 
közép termékenységuek, rét-
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tycik jók, erdejek van, Stá
jer Országban, fuharozással, 
és Sz. Gothárdon is kerese-
tye jó módgyok van, valá^ 
mint a 1 Vashegyi szólökben 
is. 

K É T H I L Y . Magyar fala 
Komárom Várm. földes Ura 
G. Eszterházy Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Csá
szárnak szomszédságában , 
mellynek filiája, batárja kö
zép termékenységu, réttye, 
legelője elég van. 

KETHELY . Magyar mező j 
Város Somogy Várm. földes 
Ura G. Hunyády Uraság, 
lakosai katolikusok, kiknek 
itten nagy Templomjok van, 
fekszik n. k. Sz. Pál, n.ny. 
Maroski pusztához közel, é. 
Újlakkal, d. Lókkal határos, 
határja kér nyomásbéli, föld
gye egyenes, és róna, öszi, 
és tavaszi gabonát jól terem, 
nagy szőlő hegye is jó bort 
terem , erdeje van, gyumöl-

1 tsel bővelkedik , ide tartó
zandó Boglási szőlő hegyis 
melly különös jó borokat te
rem , és Sári puszta, is a' hol 
az Uraságnak nagy Kastél
lyá, és majorsága vagyon, 
bővelkedik hallal is , és av
val kereskednek. 

K E T H I L Y . Mánnersdorf. 
Német Város Sopron Várm. 
földes Ura H. Eszterházy U-
raság, lakosai katolikusok, 

fekszik Soprónytól 3| mért
földnyire, inkább hegyes, 
mint lapályos földgye kö
zép termékenységu, réttye, 
szolleje tsekely , legelóje 
meg tehetős. 

KETNYÁR . Szabad puszta 
Somogy Várm. földes Ura G. 
Festetics Uraság. 

K E T t . Trentsén yárnw 
fekszik Zarjetz mellett, ba
tárja középszerű, fája, le
gelője elég van. 

K E T T I . Német falu Tolna 
Várm földes Ura Visolyi U-
raság, lakosai katolikusok, 
fekszik a'Völgységi járásban, 
határja a' természetnek szép 
javaival bővelkedik. 

K E T T I . Tót falu Abauj 
Várm. földes Ura Fáy Ura
ság , lakosai katolikusok, 
határja olly tulajdonságú, 
mint Kány helységé. 

KETTI . Magyar falu Esz
tergom Várm. töldes Ura az 
Esztergomi Érsekség, lakó* 
sai katolikusok, és reformá
tusok , fekszik Bártnak, és 4 

Kő hídnak szomszédságában^ 
határja közép termékenysé
gu , eladásra módgya a' Du
nán , Esztergomban , és. a9 

Bánya Városokban. 
KETTORNYÚLAK. Magyar 

falu Veszprém Várm. földes 
Urai Medgyesi, Somogyi, 
Nádasi, Trsztyánszky", Vi
gyázó , és Üry Uraságok, 

lakó-
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lakosai katolikusok, evan
gélikusok: és többen refor-

onátusok, hajdan két tornyú 
Szentegyháza díszesítette ; t 

de a* Pápai Várnak ostro
mol tatásakor elég sok vi
szontagságokat szenyvedtek 
lakosai, sőtel is pusztíttatott; 
nevezete mindazáltal meg 
maradott, fekszik nyári nap 
nyugotra Borsos Győrhöz, 
télr'nap nyugotra Dákához' 
fél órányira, nap kel. Pápá
hoz |- órányira. Határja jó 
terméső, búzát, rozsot, ár
pát , zabot haszonnal terem, 
erdeje nints, Mogyorós Li-
gettyeken kivfil; malmokat 
az atyai víz hajtya, legelője, 
réttye szuk , némellyek a* 
földes Uraságok közzül bir
kákat , és gulyákat is tarta
nak, lakosai a9 fuvarozásból 
szép pénzt keresnék, piatza 
Pápán. 

K B V E R E S . Két falu Temes 
Várm. földes Ura a* K . Ka
mara, lakosaik külömbfélék, 
fekszenek éggyik Temesvár
hoz , mint egy másfél mért
földnyire, másik pedig Ra-
disováboz nem meszsze, ha
tárjaik jó termékenységiek. 

K E V E R M É S . Szabad pusz
ta Csanád Vármegyében* 

K E V I C Z . Tót falu Túrócz 
Várm. földes Ura Reviczky 
Uraság, lakosai evangéliku
sok, fekszik Macsa folyó vi

ze mellett, Mosőczhoz egy 
órányira, határbéli földgye 
jó termékenységu. 

KÉZSMÁRK. Kcsmarkinum, 
Ccesareoforum, Kusmark, 
Kayscrsmark. Szabad Kirá
lyi Város Szepes Várm. fek
szik a' híres Karpat hegyéhez 
mint egy órányira kies tér
ségen, Lőltséhez két mért
földnyire, három kisded fo
lyó Vizeknek szomszédsága 
jokban. Eredetét három fa
luktól vette; mellyek Szent 
Péter Pálnak, Szent Mihály
nak, és Kézsmárknak ne
veztettek. Népesedését a* 
Magyar Királyok eszközlöt-
ték, minekutánna e' vidéket 
a' tatárok egészszen el pusz
tították. Királyi Várossá lett 
i^ftodik esztendőben LAJOS 

Királynak uralkodása ala;t f 

midőn ide győlekeztek vala 
a' K i r á l l y a l egyetemben 
mind a' Magyar, mind pe
dig a' Lengyel Országi Ren
dek, a* béke kötés végett. 
ZSIGMOND Király is ugyan 
azt tselekedte itten, a* ki e* 
Várost a' harmintzadó alól 
fel szabadította, I. M Á T Y Á S 

Király alatt pedig még na
gyobb tekintetre emeltetett, 
mellyet sokkal inkább öreg
bített II. ULÁSZLÓNAK Kirá
lyi adakozása, a' tizen hato
dik századnak kezdetével; 
de a' Lengyelek LaskyHie* 

ro-
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fonim , és Tökölyiek által e9 

szép szabadságaiktól m e g 
foszttották; m í g i 6 5 5Íkben 

III. FERDINÁNDNAK kegyel
me által ismét viszsza nyer
ték volt szabadságaikat. Ne
vezetes vala e* Kir. Város
nak Foksz, és Béla Városok 
kai való igen hasznos perle
kedése, mellynek I543dik-
ban leve szerentsés vége. 
S ú 11 y o s kegyetlenkedést 
szenyvedtek vala a' Kézs-
márkiak Tökölyi miatt, a' 
kinek követöji be ütvén vél-
letlenul mintegy nyóltz szá
zan a' Városba igen tetemes 
nagy károkat okozának: 
melly zenebonának mivoltát 
meg vizsgáltatván FERDI

N Á N D Tsászár végét szakasz
tana 165 9<Jik esztendőben. 
Le fizetvén Tökölyinek az 
adót, azon törekedett vala 
a' Város, hogy ismét a9 Ki
rályi Városok közzé szám-
láltassék, 's száz negyven 
ezerét Ígértek, melly annak
utánna felével meg kisseb-

v bíttetett. Segéllette vala a* 
Várost az említett pénznek 

• le fizetésében Lippai Érsek, 
és Márjásy Uraság. Véres 
perlekedése vala e9 Város
nak LŐtse Városával , az 
idegen portékáknak le tére
le , 's közönségesen a9 ke
reskedési szabadságért 1 $ 31-
dik esztendőben / midőn I. 

FERDINÁND, Zápolya János
sal a9 Magyar koronáért ve
tekedtek. Nagy óltsóság u-
ralkodott itten i;$odik esz
tendőben. Szerentsétlensé-
geket szenyvedett ellenben 
i66adikben a9 hírtelen ha
lálozások által, 9s ugyan az 
esztendőben ladik Aug. olly 
rend kivfil való felhő szaka
dás, vagy zápor vala itten, 
hogy a9 szörnyű rend kivfil 
való árvíz, majorokat, Y 
egyéb épületeket, és élő fá
kat is öszve rontott val^* a9 

Karpat hegyén pedig olly 
nagy föld indulás volt, hogy 
a9 hegyek meg repedeztek, 
a9 kősziklák le omladoztak, 
és rajta egy nagy újj tó tá
madott. i7o6dikban könyv 
nyomtató ház1 is volt itten. 
I7iidikben pedig ismét a9 

hirtelen halál uralkodott raj
tok. A 9 tuz támadások által 
is károsíttatott vala 1 7 7 4 ^ -
ben, azután pedig ismét újj 
tsapást szenyvedett 17Sokk
ban. Bővebb le írását e 9 Vá
rosnak lásd Krái Jakabnak 
munkájában. Három Szent
egyházai között leg neveze
tesebb, az úgy nevezett Sẑ  
Kereszt Temploma, magas 
toronnyal ékesíttetve, holott 
a9 Paulinusoknak szép Kla-
stromjok vala ; a9 kik e9 

Szentegyházban az Isteni 
tiszteletet ki szolgáltatták. 
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E''Szentegyháznak tornyán 
vagydn a9 vigyázóknak la
kások, a9 kik mind az óra 
ütést trombitának harsogása 
által, mind pedig ha valami 
szerentsétlenség történnék, 
szokott jeleik által ki jelen
teni szokták. Közel ebez van, 
a' második Szentegyház félre 
helyen épfilve , a' harmadik 
Templom pedig a' Várnak 
útszájában , mellyet a' Pau-
linusok újjittattak meg, 's 
jelesen fel is ékesíttették. Ki-
vul a* Városon pedig a' fel
ső rfapunál épült az Evangé
likusoknak Templomjok , 
oskolájukkal egyetemben. 
A* Templom elég fágas, de 
fából építtetett, az oskola 
pedig köböl, és számosan 
szoktak ide öszve gyülekez
ni tanulás végett. 

A' Tökölyiek Várát, melly 
hajdan olly pompás , és ne
vezetes vala , most a' Város 
bírja : idősbb Tökölyi István 
építtette vala, ys olly fénye
sen el készíttette, hogy a-
karmelly Hertzegnek is mél
tó helyet szolgáltatott; két 
kő fallal erős sitté tett, és Öt 
tsínos tornyokkal védelmez
tetek. Kapuja a' Város falá
ba intéztetett, 's néhai bir
tokosának, és a' Turzó Nem
zetségnek tzímerét mutattya 
veres mátványba készítve. 
Tökölyiek előtt ez a1 hely 

az Apátzáké vala H é d i k 
ben. Udvara e* Várnak tá
gas; az északi részén lévő 
régi nevezetes, és a' Magyar 
Királyoknak faragott ké
peikkel díszesittetet Kápol
nája még most is épségben 
van , hajdani fényét szem
lélhetni. Tornya az előtt réz
zel vala bé fedve. Jeles Kri« 
ptáját nevezetesítette némel
lyek előtt, az a*kártékony* 
kodás, midőn iy66dikban 
némelly katonák, hallván a* 
Kriptában el rejtett kints-
nek hírét, le ereszkedtek 
abba, 's több ragadományaik 
között, héhai Gróf Tő&ölyi 
Hitvesének Rátóti^Gróf Gyu-
lafy Aszszonynak tzínhól ké
kült koporsóját fel darabol
ván , el árúlgaták darabon
ként a* tzínöntőknek, melly 
által istentelenkedések, es 
a9 koporsónak tulajdonosa 
is ki nyilatkoztattatok A* 
Várnak jobb, felől való ré
sze igen pompás lakó szo
bákkal vala ékesíttetve, kö
rülötte pedig gyönyörű ker
tek, halas tók, és vadas ker
tek valának, holott mostan 
rétek, és káposztát terupő 
kertek vágynak. Hajdani 
nagy kapuja a9 Várnak még 
most is épségben van; más 
belső kapuja pedig a9 Város
ba intéztetett, tpellyen szé» 
1?s torony építtetett, 's eb-

C c ben 
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ben vala a1 nevezetes ebéd
lő palota , bolott annak haj
dani birtokosa a9 Városi la
kosoktól szemlélhetve ebé

delhetett. Harmadik melles
leg épült fel vonható hidas 
kapuja a' Városnak falán ál
tal készíttetett, 's leg inkább 
nyárban a9 kertekbe való ki 
kotsizhatásra intéztetett. A' 
régi ékessége e' Várnak már 
ré^en elenyészett; de pin-
tzeji még most is nevezete
sek. Híres továbbá az a9 vasr 

rag Torony is a' felső ka
punál, melly I433dikban 
ZSIGMOND Királynak uralko
dása, alatt a9 Vármegyének 
költségével építtetett a'Husz-
szkák ellen, a' kik e9 Vá
rost el égették, és teteme
sen meg károsították, sőt 
számos lakosokat is rabjaik
ká tettek vala: azután irlo-
vei tömlöttzé változtattatott, 
's majd puskapor tartó házzá. 
Számos nevezetes épületei 
között leg inkább szembe 
tfinik a' Város háza, melly 
I46|dikben építtetett, jeles 
tornyával egyetemben. Meg 
tsonkíttatván a' szerentsét-
len égés által nypdikben, 
még sokkal díszesebben meg 
új jutatott, a' torony rézzel 
fedettetett bé, a* Városháza 
pedig meg nagyobbittatott. 
Nevezetes továbbá az úgy 
nevezett Urak háza a' pia-

K É Z S . , 

tzon alacsony toronnyal éke-
sí ttet ve, melly hajdan Tö-
kölyiek' szállása vala, most 
pedig a9 nagyobb katona 
Tiszteké. Fegyver tárháza 
Rákótziak idejekor el enyé
szett, mérő házok pedig az 
utolsó tSz után bonrattatott 
el. Több számos jeles épü
letek között emlékezetet ér
demel Mudrány Uraságnak 
háza. A\ Városnak három 
kapuja van, első az úgy ne
vezett erős épuletu felső ka
pu délre , második az alsó, 
vagy Lengyel kapu, régi a9 

Vár mellett: - harmadik pe
dig a9 Szutsök kapuja. 

Lakosai leg inkább néme
tek, *s a9 külső Városban, 
és majorokban lakó embe
rek pedig tótok. Némellyek 
kereskedés , mások pedig % 

kézi mesterségeknek folyta
tása által élnek, kik között 
nevezetesek a9 kék vásznat 
festők a9 kik kereskedései
ket jó haszonnal, és hírrel 
folytattyák , mások pedig 
borokkal, és vásznakkal is 
kereskednek. Számos Tudó
soknak is született helyek, 
a9 kik felől lásd P. Horányit 
In mtmorin Hang. 

K H A R L . Német falu So
pron Várm. földes Ura ff. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik felső 
Ramónának szomszédsága* 
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ban , mellynek filiája , ha
tárja is Ramótzéhoz hason
lító. . 

KrfoLic Kolig név alatt. 
K I C Z L A D . Kk{lak+ Kic^ 

laden. Elegyes fala Vas Vár
megy, földes Ura G. Batthyá
ni Uraság, lakosai katoliku
s o k , fekszik Stájer Ország
nak szomszédságában , ha
tárja síkos, és termékeny, 
réttye kövér, erdeje elég van. 

K I C S E N D , vágy Kicsénd. 
"Elegyes magyar, és tót falu 
Esztergom Várm. földes Ura 
az Esztergomi Stminarium f 

lakosai katolikusok, fekszik 
Kövesd, Szálka, és Bajta 
falukhoz nem meszsze, Rá
kotzinak idejekor el pusztít
tatott vala , határja Kéménd 
felé síkos , Garam vize men
tében nagy része a' hegyek 
miatt soványas , fájok van, 
's legelőjök is, réttyeik jók, 
de Garaní vize réttyeiknek 
ártalmokra van néha, bo
rok is terem. 

KICSORNA . Tőt falu Be-
rég Várni, földes Ura G. 
Schötjborn Uraság, lakosai 
katolikusok, és többnyire ó 
hitűek, fekszik Rosztokának, 
szomszédságában, mellynek 
filiája, határja soványas, le-

félője alkalmatos, leg in-
ább zabjok terein. 

K I E T I . Kietic[e. Tótfalu 
Gömör Várm. földes Urai 
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G. Koháry, és több Urasa-
gok, lakosai katolikusok, 
es evangélikusok, fekszik 
Hont Vármegyének szélénél, 
határja y középszerű. 

KIGYTK. vagy Kislk. Oláh 
falu Bihar Várm. földes Ura 
a'K. Kamara, és több Urak, 
lakosai ó hitűek, fekszik n. 
k. Kopocsel, n. ny. Szaránd, 
é. Borostelekhez fél fertály 
órányira , határja kltsiny , 
pusztákon vetnek, erdeje 
Csekély, szőleje nints, pia
tza Nagy Váradon. 

KÍGYÓS . Szabad puszta a1 

Kis Kunságban. 
KÍGYÓS. Szabad puszta Bé

kés Vármegyében. 
KÍGYÓS. Magyar falu Be

reg Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, és reformátusok, fek
szik Beregszászhoz -| órányi
ra, határja két nyomásbéli, 
és leg inkább rozsot te
rem * réttye jó , fája tfizre 
elég , piatzozása Beregszá
szon, 

KÍGYÓHÁT . Szabad pusz
ta Tolna Várm, földes Ura 
a* Pépsi Püspökség, fekszik 
Pakshoz közel, mellynek fi
liája. 

KIJO„ Orosz falu Sáros 
Várra, földes Urai Dezsőfi, * 
és több Uraságok, lakosai 
katolikusok, és 6 hitűek, 
fekszik Tarkóhoz nem mesz-

C c » ksze f 
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sze, mellynek filiája, halár
jának fele termékeny, téttye, 
legelője meg lehetős, fája 
van, tsigák is teremnek itten. 

KIKINDA. Nagy Kikinda. 
Privilegiált mező Város, és 
az innen nevezett kerületnek 
Törvény tartó helye, földes 
Ura a9 K, Kamara, lakosai 
nagyobb részént rátzok, ma
gyarok, németek, és horvá
tok; ó hitűek, és katoliku
sok, földgye térséges, és 
igen hasznos , szarvas, és 
másféle marhákkal bővel
kednek , nádgya elég van , 
nevendék erdeje, és szőleje 
meg lehetős, fekszik He
gyes, ésMokrin helységek
hez leg közelebb, piatzok 
T. Becsén, és Szegeden. 

K I L I M A N . Magyar falu 
Szála Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszik Gelsének szom
szédságában, mellynek filiá
ja, határja közép termékeny
ségu, legelője, erdeje van. 

K U I T I . Frauendorf. Ma
gyar falu Posony Várm. föl
des Ura G. IHésházy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Soraorja, és Rajka mellett, 
kevés szántó fóldgye, tsak 
egy időre van fel osztva, 
gyakorta kárt szenyvednek 
az árvizek miatt, az öreg Du
na réttyeit, erdejit, me
zeit, szemlátomást szaggat-

tya, el adásra alkalmatos 
módgyok van. 

KILITI . Magyar falu So
mogy Várra, földes Ura a* 
Veszprémi KáptaUnbéli Ura
ság , lakosai katolikusok , 
és reformátusok, fekszik Ság-
várhoz i , Juthoz is -* órányi
ra, határja két nyomásbéli 
egyenes, térséges, fekete, 
homokos a*földgye, rozsot, 
és kétszerest terem , kukori
tzát törhető képen, erdeje, 
szőleje elég van, p i a t z a 
Veszprémben. 

KIMPÁNY. Papme\oKim-
pdny. Oláh falu Bihar Várm. 
földes Ura a r K. Kamara, 
lakosai ó hitűek , ' fekszik 
Volány, és Papmezőhöz £ 
órányira , földgye minden 
esztendőben vettetik , he-

fyes , és kősziklás ; búzát 
evesét, tengerit, és zabot 

középszerűen terem, erdeje 
van. 

K I M P Á N Y . Alsó Kimpány. 
Oláh felu Bihar Várm. föl
des Ura a* Váradi Püspök
ség, lakosai ó hitűek, fek
szik Felső Kimpány, és Se-
gyestelhez -J. órányira, föld
gye hegyes, köves, sová
nyas , terem középszerűen 
búzát, tengerit, és zabot ke
veset, erdeje van. 

KIMPÁNY., Felső Kim
pány. Oláh falu Bihar Várm. 
földes Ura a' N. Váradi Püs* 

pök» 
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pökségjakosai ó hitűek, fek
szik Alsó Kampányhoz, és 
Segy estélhez is ^-órányira, 
határja egy nyomásbéli, he
gyes , völgyes, koszikiás , 
terem középszerűen búzát, 
keveset tengerit, és zabot, 
erdeje van. 

KIMPUL . Oláh falu Bihar 
Várm. fekszik Vaska , és 
Szohodolhoz 1 órányira, e-
gyéb eránt hasonló min-
denben Felső Kimpányhoz. 

KINCZELOVA . Tót falu 
Zólyom Várm. földes Ura a' 
Besztercze Bánya Városa, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Besztercze Bányához n e m 
meszsze, és annak filiája, 
határjának | része sovány, 
és a' záporok járják, j ré
sze pedig termékeny, fája 
tűzre, és épületre van, rét
tye , legelóje elég. 

KINGETS. Szállás Csanád 
Várm. Makóhoz tartozik. 

KINTESD . Szabad puszta 
Bihar Vármegyében. 

K I N Í Z S . Kis, és Nagy Ki-
nísi. Két magyar falu Abaúj 
Váras. Kis Kinízsnek földes 
Ura Fáy Uraság , és több U-
rak, Nagy Kinízsnek pedig 
Ternyei, és több Urak, la
kosai katolikusok , többen 
reformátusok, f e k s z e n e k 
Hernád Keresnek szomszéd
ságában, mellynek fiitáji, ha-
tarbéli földgye Nagy Kinizs-

nek nehezen miveltetik ra' 
hegyek miatt, Kis Kinízsnek 
pedig tsak egy határbéli 
nyomása van, a9 viz áradá
sok miatt néha rongáltatik. 

K I N T I A . Bánátbéli falu. 
Kió. Szabad puszta Zem

plén Várm. 
K I P E T . Bánátbéli falu. 
KJRÁLY DARÓCZ. A 9 D* 

betűben. 
KIRÁLY. Kralovjan. Tót 

falu Liptó Várm. földes Ura 
Szent Iványi Uraság, lako
sai katolikusok, határja so
ványas. 

K I R Á L Y D . Magyar f a l u 
Borsod Várm. földes Ura az 
Egri Stminarium , lakosat 
katolikusok , fekszik Sajó 
Németihez közel, mellynek 
filiája, szántó fold gyei sová
nyak, legelője, fája tűzre, 
és épületre elég, szőlő he
gye tsekély. 

KIRÁLYFALVA. Königs-
herg. Elegyes német falu Vas 
Várm. földes Ura H. Batthyá
nyi Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Stájer Ország 

J mellett, föld gye termékeny, 
legelője elég, fája tűzre, és 
épületre van , réttya jó ; de 
néha az áradások károsíttyák. 

KIRÁLYFALVA . Tót falu 
Nyitra Várm. földes Ura a* 
Tudományi Kintstár, lako
sai katolikusok, fekszik Sel
lyéhez nem meszsze, határja 
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meg lehetős, réttye, legelő
je elég van, a9 Szeredi só 
házaknál pénzt kereshetnek, 
fája kevés f Vág vize ellen 
költséges töltéseket kell tar
tamok. 

KIRÁLYFALVA . Tót falu 
Zólyom Várm. földes Urai 
G. Eszterházy, és több,Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
fekszik Radványboz közel, 
és annak filiája, batárja ter
mékeny , fája tűzre, és épfi-
letre van elég. 

KIRÁLYFALVA. Königs-
adtri. Elegyes falu, és igen 
szép Kastély Posony Várm. 
földes Ura G. Pálfy Uraság, 
fekszik az egyik Duna agá
nak partyán, Szeficzhez % 
mértföldnyire, Borsának, és 
Szencznek szomszédságában. 
Meg újjíttatá e* nevezetes 
Kastélyt G. Pálfy János 1716-
dik esztendőben , 's külső 
épületi ékességein kivfll, 
olly gazdagon tsínosittatta, 
és kulömbféle drága belső 
bútorokkal olly pompásan 
készíttette el, hogy Hertze
gi, sőt Királyi mulató helyet 
szolgáltathat. Itten fogadá 
FERENTZ Tsászár MÁRTA T E 

R É Z I A Királynét 175 idrkben 
bányászi ruhában, midőn a' 
Posohyi Ország Gyűlésére 
viszsza utazott vala* 

A* Vár formára épfilt hí. 
res Kastéllyon kivfil, még 

tágas, és tiszes Úri istálló, 
és ló oskola is van itten , 
melly épületeket ujj eleven
séggel díszesít a' nagy pom
pás kert, mellyen a}ma ne
vezetes Brünnig sokáig dol
gozgatott, 's jeles tehetsé
gét általa élő emlékezetben 
hagyta. A' kert kő fallal ke-
ríttetett, 's mig Eszterháza 
fel nem épült a' Hazában, 
nagy hírrel fénylett, belső 
ékességeinek némelly részét 
láthattyák az utazók, a9 két 
róstéllyos vas kapun által. 
Nevezetesek itten a' számos 
nyári kulömbféle mulató há
zakon , faragott képeken, 's 
indiai ízléssel készultt földi 
zálán, és igen pompás üveg 
házon kivől, a' mestersége 
tsőkön vezetett ugró víz om
lások, mellyek a1 nézőt nem 
kevéssé gyönyörködtetik. A* 
ki pedig a* ritka külső Or
szági kulömbféle fáknak 
szemlélésében ^yönyörkö- > 
dik, itten,magának nem kö
zönséges meg elégedést szol
gáltathat. Nem meszsze é-
pfllt a' nevezetes majorság 
is, mellyben híres hollandiai 
módra készultt sajtok nyo
mattatnak. Vidékje kies, 
mellyet az említett épőletek, 
és igen szép kert szembetű-
nőképen elevenítenek. 

K I R A Y F A L V A . Kralova. 
tót falu Poscjny Várm. fól-

wdes 
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des-Ura G. Pálfy Uraság , a' 
k i n e k ig^n díszes Kastéllyá 
vagyon ittten 3 és szép gy.fi-
taölrsös kertye, *s nyári mu
lató helye; lakosai tótok, 
és kevés magyarok, mind 
katolikusok, fekszik Egy
házfal vának szomszédságá
ban, mellynek filiája, batár
ja köz£p . termékenységu, 
szántó föld gyei két időre van
nak fel osztva, réttyei, le-
legelője meg lehetős. 

K I R Á L Y F I A . Szabad pusz
ta Hont Várm. Főldváry fa
míliának egy emeletu szép 
épülete, és ékes kertye je-
lesíti, van réttye , erdeje, 
szőleji, és- jó^ termékenysé
gu szántó földgyei. Az Ura
ságon, és tseledeken kivfil 
senki sem lakja, vendég fo
gadó is van rajta, itt jó mész 
égető kementze vagyon, fek
szik Egeinek szomszédságá
ban , a' Selmetzi útban. 

KIRÁLYFÖLDE . S z a b a d 
puszta Veszprém Várm. 

KIRÁLYHÁZA . Magyar fa
lu Ugocsa Várm. földes Ura 
G. Perényi Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Nagy 
Szóllőshöz x mint egy mért-1 

fbldnyke, határja közép ter
mésű. 

KIRÁLY HELMECZ. Hil-

mec^név alatt. 
KIRÁLYI . Oláh fala Bihar 

Várm« földes Ura Bárányi 

K I R Á . %6y 

Uraság, lakosai ó hitűek, 
fekszik Miske, Tóti, Tere-
bes, és. Margitának szom
szédságában , határja 3 nyo
másbéli , térséges, sovány, 
sárga fóldgye terem töbnyi- ' 
re húzat, legelője van, pia
tza Margitán, folyó vize Béir-
tzetze forrása. 

KIRÁLYI . Magyar falu Gö
mör Várm. földes Urai L Q -
sonczy, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok , és re
formátusok, fekszik kies he
lyen, Tornallyától £ órányi
ra a* helység közepén Ne-
pomuk Sz, Jánosnak tiszte
letére emeltetett, jeles fara
gott kép szemléltetik. Ha
tárbéli földgye jó gabonát 
terem, piatzozása két, és 
négy mértföldnyire. 

KIRÁLYI Tó. Királyi hely
ségé, a9 falu nap keleti, e* 
tó pedig nap nyugoti par
tyán van Sajó vízének, mely
től tsak egy lábnyi vastagsá
gú föld által választatik e l ; ' 
még sem öntenek egymásba, 
nagy , és mély a' tó, a* fát 
kővé yáltoztattya, a' kender 
áztatásra igen alkalmatos, 
soha bé nem fagy, 9s a9 be
lőle ki folyó patak malmot 
hajt. 

K I R Á L Y I . Kralova. Ma
gyar falu Nyitra Várm. föl
des Ura a1 Nyitrai Püspök
ség , lakosai katolikusok , 
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fékszik Mocsonakhoz n t m 
meszsze, és annak filiája; 
határjának földgye első osz
tálybéli , keresetre módgya 
mint Mocsonaknak, de rét
tye, legelóje, és szőleji kö
zépszerűek. 

KIRÁLYKÚT . Vendég fo
gadó Vas Várm. földes.Ura 
G. Cziráky Uraság, fekszik 
Kenyérinek szomszédsága-* 
ban. 

KIRÁ L Y N E P . Kralqvcfe. 
Elegyes falu Abauj Várm. föl
des Ura G.Barkóczy Uraság, 
lakosai katolikusok, más-r 
félék, fekszik Lapispataknak 
szomszédságában , és annak 
filiája , határjának ^ vészt 
valamennyire soványas, épü
letre való fája nints, és az 
víz áradások is károkat okoz
nak határjában. 

KIRÁLYSÁG . Szabad pusz-
te Békés Vármegyében. . 

KIRIPOLCZ . Tót falu Po-> 
sony Várm. földes Ura G. 
Pálfy Urasa?, lakosai kato
likusok, fekszik Malaczká-
hoz közel, és annak filiája, 
határja 3 fordulóra van oszt
va, terem búzát, rozsot, ár-
pqt; van réttye, és legelő
je elég, szőleje, erdeje nints, 
Nagy Léván van piatzozása. 

, KIRVA . K é t falucska 
Máramaros Várm. mellynek 
a' Taracz vize déli partyán 
lévő része Nagy Kirvának, 

oroszul Kr ivónak, ész. par
tyán lévő része pedig Kis Kir
vának Bilavarec[nek nevez
tetik, földes Urai tpbb Ura
ságok, lakosai egyesült ó 
hitűek, fekszenek n. k. Kö
kényeshez i\, é. Nyagová-
hoz 1 órányira, piatza Szi
geten, egyéb tulajdonságai
hasonlók Ganya helységé
hez. 

KIFTVA. Sváb falu Eszter* 
gom Várm. földes Ura a* 
Religyiói Kintstár, az előtt 
a' B u d a i Apátzáké volt; 
mintegy la esztendővel szál-
Iák meg a' svábok II. Jó-
iscf Tsászárnak engedelmé
vel , lakosai katolikusok, 
fekszik é. Únyhoz, melly
nek filiája lj n. k. Tinnyé-
hez, d. Perbalhoz 1 órányi
ra , d. a'. Somodon pusztá
nak szomszédságában , ha* 
tárja hegyes, völgyes; de 
jól termő, réttyeik haszno* 
sak, fájok szűken van , sző-
lejek nem régi ültetés; de 
már meg lehetősen terem, 
piatzok a mértföldnyire Esz
tergomban. 

KIRVA . Oroszul Kreva. 
Orosz falu Ugocsa Várm. föl* 
des Ura G. Perényi Uraság, 
lakosai egyesült ő hitűek,, 
fekszik egy nagy hegy alatt, 
a* Tisza partyán, Huszt Vá
rosától í j . órányira, határja 
két nyomásbéli, fövenyes, 
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agyagos a* földgyc, erdeje 
nagy , legelője, kaszállója 
elég 9 kukoritzával is bővel
kedik, piatza Huszton, Ti
sza vize határját sokszor el 
boritrya. 

Kis ASZSZOND. As[s[ond. 
név alatt. 

Kis , és N A G Y BAJOM. Ba

jom név alatt. 
Kis BÉR. A ' B , betűben. 
Kis BOLDOG ASZSZONY. 

Frauhdd. Elegyes falu So
pron Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok , fekszik So
pronhoz^ mértföldnyire. 

KISDÉR. Magyar fala Ba
ranya Várm. roldes Ura a* 
Pécsi Seminarium , lakosai 
katolikusok , fekszik Gör-
csönynek , - és Bodonynak 
szomszédságában, földgye , 

l és réttyei közép termékeny
ségnek, erdeje van , szőleje 
nints , piatza Pétsen, és Sik
lóson. 1 

KISDIA. Temes Várm. föl
des Ura a1 K. Kamara. 

KIS ÉR. Jds\ kis Ér. Sza
bad Jász Helység a* Jászság
ban, nap keleti oldalán fek
szik a' Tiszából ki áradni 
szokott Kis ér mellett, melly-
töl vette nevezetét is, Já$2 
Apátitól, Ladánytól 1 , Jász 
Berénytöl 3 mértföldnyire 5* 
lakosai kevés katolikusok , : 
jnagyobb részben reformátu- | 

sok, határbéli három nyo
másra osztott földgyei szép 
tiszta búzát, árpát, és zabot 
teremnek, kerti borai jele
sek , legelöjök hasznos , a* 
Tiszának ki áradásokkor ha
lászhatnak, és tsíkjok is jó 
van, erdejek nints, nád
gyök bőven van. 

K I S F A L U . Magyar f a l u 
Abaúj Várm. földes Ura Do
monkos Uraság, lakosai ka
tolikusok, és más félék, fek-' 
szik Hétzének szomszédsá
gában, mellVnek filiája, ha* 
tárja jó terníékenységvi, va
gyonnyai kíilömhfélek. 

KISFALU . Magyar falu Vas 
Várm. lakosai katolikusok, 
fekszik Sz. Gothárdhoz fél 
mértföldnyire , föld gye- ter
mékeny, határja síkos job
bára , réttye jó , fája lege
lője van 5 Stáyer Országban ' 
fuharozással, és Sz. Gothár-
doh is keresetre módgyok 
van. 

KISFALU. S[ilceé Bereg 
Várm. földes Ura Rátonyi 
Uraság, lakosai katolikusok, 
földgye közép termékenysé
gu, legelője szoross, fája 
épületre , és szőlő hegye 
nints, piatzozó helye távol 
van. 

KISFALU. Tót falu Nógrád 
Várm. földes Ura Battik Ura
ság ) lakosai katolikusok, és 

más 
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mis félét, fekszik Gátsfclvá-
nak szomszédságában, melly
nek filiája, *s határja is hoz-
7Ú hasonlító* 

KISFALU. Mala Vcs[ka. 
Tót falu Sáros Várm. földes 
Ura Kassa Városa, fekszik 
Szent Istvánnak szomszédsá
gában, és annak filiája, ha* 
tarjának | része nem igen 
rermékeny, hanem a9 többi 
jól termo, legelője jó , er
deje elég, piatzozo helye 
közel. 

KISFALU . Elegyes magyar 
falu Zemplén Várm. földes 
Ura a* K. Kamara \ lakosai 
katolikusok, fekszik Bodrog 
Keresztúr felett, ugyan Bo
drog vize mellett, Tokaj
hoz mint egy fél mértföldnyi
re , az Ország útban , határ
ja Bodrog Keresztáréhoz ha
sonlító. 

KISFALU. Mala Viisjka. 
Tót falu Túrócz Várm. föl
des Ura G. Batthyáni, G. Ré-
vay, és több Uraságok, la
kosai katolikusok, és más 
félék, fekszik Zernovitza vi
ze mellett, Sz. Mihályhoz 
nem meszsze, és annak fi
liája, igen közel van ebez 
a* híres Stubeni fördö ,• nyár
ban néha itten a' Vármegye 

fyulése is tartatik. Földgye 
özép termékenységu, rét

tye jó, legelője elég, a9 Mo-
sóczi erdőből fája van, pia

tzozása, és el adásra mód
gya Körmöczön, és a* szom
széd fördókben, valamint 
Mosóczon is. 

KISFALUD . Elegyes falu 
Bars Várm. földes Ura Zer-
dahelyi Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Haszár
nak , vagy Veszérnek szom
szédságában , és annak filiá
ja, határja közép termékeny
ségu, téttye, legelője meg 
lehetős, vagyonnyai közép
szerűek. 

KISFALUD . Elegyes falu 
Baranya Várm. a' Belyei U-
radalomhoz tartozik, lako
sai katolikusok, és ó bit&ek, 
fekszik Bánhoz nem meszsze, 
és annak filiája, három nyo
másbéli batárja szép tiszta 
búzát, szőleji jó asztali bort 
teremnek. 

.KISFALUD . Szabad puszta 
Fejér Várm. földes Ura G 9 

Lamberg Uraság, fekszik Pát-
kának szomszédságában , 
mellynek filiája. 

KISFALUD . Szabad puszta 
Fejér Várm, fekszik Szent 
Iványhoz nem meszsze, és 
annak filiája. 

KISFALUD . Falu Gömör 
Várm. földes Urai több Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
és más félék, fekszik Vár-
gedének szomszédságában , 
mellynek filiája, batárjának 
földgye közép, termékeny-



Kis. K I S . 37* 

ség8 , Rimaszombatban pia
tzozása közel. 

KISFALUD . Szabad puszta 
Gömör Várm. földes Ura Sz. 
Pletrich Uraság, fekszik Be
je , és Oldalfalva helységek 
között, mind a* kettőtől 
órányira, három nyomásbéli 
földgye termékeny, réttyei 
szárazak, legelője, és erde
je kevés, az Uraságnak ker-
tyei jelesitik. 

KISFALUD . Magyar falu 
Nógrád Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Losontz-
nak szomszédságában, és an
nak filiája, határja jól termő. 

KISFALUD . Szabad puszta 
Nógrád Várm* földes Urai 
több Uraságok, fékszik Sós-
Hartyánhoz közel, mellynek j 
filiája. 

KISFALUD . Elegyes falu 
Posony Várm. föftes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik Egyházos 
Gellének szomszédságában, 
mellynek filiája, határja Bö-
gel Patonyéhoz hasonló. 

KISFALUD . Elegyes falu 
Szála' Várm, földes Ura a9 

Veszprémi Káptalanbéli Ura
ság, lakosai katolikusok, fek
szik Szent Békallyának szom
szédságában, mellynek fi-
liáj?, határja jó termékeny
ségu, bora jeles terem, mel
lyet jó áron el adnak. 

KISFALUD. Elegyes f a l u 
Somogy Várm. roldes Ura 
H. Eszterházy Uraság, lako
sai katolikusok, és más fé
lék , fekszik Szent Benedek
hez nem meszsze, és annak 
filiája, határja közép termé
kenységi , szóleje meg le
hetős, legelője tágas. 

KISFALUD . Magyar f a l u 
Somogy Várm. földes Urai 
több Uraságok, fekszik Tak
sonyhoz közel, és annak fi
liája, határja is hozzá hason-. 
lítoV 

KISFALUD ; Magyar falu-
Sopron Várm. földes tírai 
Barthodeiszky , és több Ura
ságok , lakosai katolikusok, 
és evangélikusok , fekszik 
Mihályinak szomszédságá
ban, mellynek filiája, lapá
lyos harárja közép terraé-

! kenységö, erdeje meg lehe
tős, vagyonnyai is közép
szerűek, vad almája, és kört-
vélye sok van, 's híres fara
gó emberek lakják. 

KISFALUD . Szabad puszta 
Zemplén Várm. földes Urat 
több Uraságok, Czeke hely
séghez tartozandó /réttye a r 

Bodrog mentében jó szénát 
terem. 

KISFALUD . Magyar falu 
Vas Várm. földes Urai a* Sz. 
Gothárdi Csiszterczitabéli 
Szerzetes Atyák, lakosai ka-

| tolikusok, fekszik Kéfhely-
hez 
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hez nem meszsze, és annak 
filiája, határja síkos, és ter
mékeny, réttyei jók, erdeje, 
fája, legelóje elég van, pia
tza Kőszögön, és Szombat
helyen. 

KISHÁZA. Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura a* Nagy 
Váradi Püspökség, lakosai 
katolikusok, és ó hitűek, 
fekszik Belfenyérhez nem 
meszsze, és annak filiája, 
vidékje soványas. 

KISINDIA. Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a' K . Ka
mara y, lakosai ó hitűek, fék
ezik Buttyinnak szomsédsá-
gábán , Öt hegyek között, 
Völgyekben szélivel épített 
házakból áll, 's ugyan an
nyi neve is van az' Helység
nek i # Gavrány, 2. Csólt, 
3. Valyere, 4« Haburetz , j . 
Prum, és Pajsan, 's itten a9 

szomszéd a9 szomszédját ló 
hátén szokta.meg látogatni. 

'Határja a' kősziklás hegye
ken, és völgyeken meszsze 
ki terjed, vadakkal bővpl-
ködnek, őzzel, rókával ys a' 
t. malmai, kallói vágynak, 
legelóje nagy, szántó , és 
haszálló fóldgye követses, 
és tsekéiy, kereskednek desz* 
kával, pályinkával, terem ir
tott földgyök búzát, zabot, 
tengerit, és gyümöltse is 
vagyon. 

Kis KIRÁLY H E G Y E S , és 

Kis. 

NAGY K I R Á L Y H E G Y E S . Két; 
szabad puszták Tsanád Vár
megy. Palotához tartoznak. 

KISKOH . Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura az egye
sűit Püspökség, lakosai ó hi
tűek , fekszik Magura , Bra-
gyethez ̂  órányira, Krtjds\a 
vize folly itten, egyéb miné-
műségei hasonlók Felső Kim-
pányéhoz. 

KIS LAK. S[ölös kis Lak. 
Lak név alatt. 

KISLAKA. Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura a* Nagy 
Váradi Püspökség, lakosai 
többnyire ó hitűek, fekszik 
a9 Béli kerületben. 

KISLÖO. Magyar, és né
methelység Veszprém Várm. 
földes Ura a* Veszprémi Püs
pök, lakosai katolikusok, 
fekszik Veszprémhez 2 mért
földnyire, Rendekhez , és 

[ és Városlódhöz egy órányira, 
határja hegyes, és térséges, 
mind tavaszi, mind őszi ve
tést egy formán terem, er
deje nagy van, lakosai fa 
szerszámokkal, és tapló sip
kákkal kereskednek, fájok 
mind a* két féle van, lege
lőjök hasznos, gyümölttök 
is elég terem, piatzok Vesz^ 
prémben, és Pápán, vas há
mor jok, és malmok Torna 
vizén van. 

Kis MÁNYOK. AZ M. be-
ifiben. 

Kis 
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Kis M Á R I A . Privilegiált 
magyar mezS Város Bihar 
Várm. fekszik N. Váradhoz 
harmadfél mértföldnyire, Ér 
vize mellett, Eszlárral ál
tal ellenben, lakosai leg in
kább reformátusok, határja 
jó termékenységu, vagyon
nyai jelesek, és Külömbfélék. 

KISMARTON. Kismarto-
nium, Eistnstadt, Zelezpe 
Mesto. Szabad kisded Kirá
lyi Város Sopron Vármegyé
ben , 's Hertzeg Eszterházy 
Uraságnak négy szegeletre 
épült igen szép Várával, 
gyönyörű kertyével, és mo
stani új tzimeres hertzegi 
nagy istállójával, 's több kü
lömbféle épületeivel dísze-
síttetik. Lakosai leg inkább 
katolikusok, és kivfil zsidók 
is , fekszik Sopronhoz két 
kis mértföldnyire; Bétshez 
pedig hat mértföldnyire. A' 
Királyi Várostól elválasztva 
van itten ^z említett hertze
gi Vár, mellyet néhai Esz
terházy Pál építtetett , a* 
mint az emlékeztető írat bi-
^onyíttya: 

Kis Marton , 

me 

A Mathia Corvino Rege, 
pro Corona Hung. Archi 
Ducarus Austrice , titulo 
pignőris datam, rara fiddi-
tas Comitis Palatini Nicolai 

Eszterházy, familice, aquifi-
vit AnnoMDCXXII. dara 
virtus Comitis Ladislai Esz
terházy , Regno, família-
que suae perpetuavit Anno 
MD CXLIX. stúdiósa in
dus tria Comitis Pauli Esz? 
terlfkzj Generáli antemon-
taniy pro família sua Esz? 
terhdziana e fundamento e-
rexit, ac tali qua vides for
ma decoravit Anno MDC-
LXXXIII. Midőn még e' 
vidéket még hajdan Giletus 
Nemzetség bírta, tsak ma
jorság vala e' helyen, mel
lyet az után , meg kedveli-/ 
vén fekvését ez öregbített , . 
jelesen erőssítvén azt a* sző
lők felett volt régi puszta 
Várból; ki halván pedig en
nek Nemzetsége, Vaiszbria-
cbok alatt még sokkal in
kább nevekedett, és erős
séggé változtatott : azután 
idővel zálogul adván M Á 
T Y Á S Király a* koronáért, 
végre egy része a' mostani u-
ralkodó Hertzeg Eleinek bir
tokokba jutott, más beke
rített része pedig . Királyi 
Várossá' lett i649dik esz
tendőben , az előtt pedig 
mező Város vala, midőn ER
Z S É B E T Királyné, FRIDRIK 

Császárnak el zálagosította , 
'5 az Ausztria Házhoz tarto
zott egész MDCXLVIIdik 
esztendőig. Eleget szenyve

dett 
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dett vâ Ia e* Város, midőn 
M Á T Y Á S Király az Ausztriai 
Házzal olly hoszszas , és ke-
meny hadakat viselt vala. 
Kiváltképen' sanyargattatott 
azután MDCLXXXIII , az 
Ozmánoknak kegyetlenke
déseik által, minden va^/on-
nyaikról meg fosztatván ak
kori lakosai. Éledni kezdett 
azután ismét, de Rákotziak 
által nyugodalmuk fel bon
tartatott, 's jártnok alá haj
lott; is innen meszsze föl
dekre ki szaguldván Ráko
tzinak katonái eleget kárré-
konykodtak , míg Hci\ler 
Tsászári Vezér által onnan 
ki nem fizettettek. Azután 
hívségjeket, példásan meg 
mutatták a9 Lakosok a1 Ki
rály eránt, mert az ellenség
gel, bátran kiszállottak a' 
viadalra. 
. Fekvése e> Királyi Város
nak kies, Leitbcrg hegye 
felé halmos 9 más részről pe
dig szép térsége van. A' 
Királyi Város boszszabb-
kább, mint széless, eggyik 
kapuja a' fertő felé , másika 
pedig Ausztria felé van 9 's 
három nevezetesebb útszái' 
vágynak. Épületei között 
leg nevezesebb Sz. Márton
nak emlékezetére szentelt 
Város Szentegyháza, melly 
nem annyira magas, mint 
díszes toronnyal ékesíttrtett. 

Második nevezetes Szemegy* 
ház itten a' S{tnt Fcrcnt^ 
szerzetebéli Attyáké, mel
lyet néhai Galantai Gróf Esz
terházy Miklós építtetett , 
a* mint tzímere is bizonyít-
tya, fs díszesen fel ékesítte-
tett. Mellette vagyon a* tá
gas Klastrom, mellynek kri
ptájában a' Hertzegi Háznak 
temetkező helye vagyon. 
Nevezetesíti ezt néhai Her
tzes Eszterházy Hitvesének 
rodbadatlan teste mellyet 
szemlélvén azt vélli a' néző, 
mintha eleven testet látna, 
díszesen fel öltözve üveg a-
latt: itten minden nap szo
kott áhétatosság is tarvattat-
ni. Harnaadik Szentegyház 
az Apátzáké, mellyet Hertz. 
Eszterházy Pál állított fel, 
és gazdagon is fundált vala. 
Nevezetes továbbá a' Város
háza , és kulömbféle képek* 
kel fel ékesíttetett. Díszesíti 
továbbá a1 Várost a* Szent 
Háromságnak igen szép osz
lopa, a' mesterséges ngró 
kút, fs némelly kereskedők
nek , és lakosoknak házaik, ~ 
a' Kávéházak, és arany sas 
nevű Vendég fogadóval. A* 
Városon, kiviül pedig az alsó 
kapu előtt van a' Polgárok
nak Ispotállyok, szép Szent
egyházzal ékesítretve , ho
lott a9 temetkező helynél, 
egy Kápolna is van. E' Ki

rályi 
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rályi Városnak lakosai elég 
' szorgalmatosak , 's a' keres
kedésen kivul, a* föld mive-
lést is; gyakorollyák de még 
inkább a' bor termesztés kö
rűi foglalatoskodnak. Ruha-
zattyok magyar, de leg in
kább németül beszéllenek. 
Oskolájok nevezetes nintsen, 
's a' kik fiajikat fellyebb ki-
vánnyák taníttatni leg in
kább Sopronba viszik. El é-
gett vala e' Város 160a, és 
I77^dik esztend. midőn a* 
lakosoknak nagyobb része/ 
tetemesen meg károsíttatott. 

A' mi pedig a* Várost is 
nagyon díszesítő Hertzegi j 
pompás Várat illeti, ide a' 
felső kaputól esik a* mene
tel , 's tsínos sántzal vétetett 
körfii. Ekesiti piatza a' Her
tzegi őr álló ház, a' Szent 
Háromságnak képe, az ugró 
kút, és a* Hertzegi Vendég
fogadó. Maga a* Vár négy 
szegeletre épült, 's minde
nik tsínos rézzel fedett! 
tornyokkal díszesittetett, *s 
ezeken kivfll két kissebb bá
doggal fedezett tornyotskák-! 
kai. Az első toronyban egy 
175 mázsát nyomó nagy ha
rang yan, a* másodikban a' 
kissebb harangok, a9 harma
dikban pedig a* harang nju-
zsika, melly minden óra után 
hallatszik, a* negyedikben 
pedig egy viz tartó alkot

mány , mellyben az előtt 
drága halak tartattak, most 
pedig a' két ugró kutakra 
szolgál vize, 's a1 nagy Za
lába. A1 tornyok között,lé
vő fedezeten sétáló hely va-

f;yon készítve, mellyről fe-
ette kies ellátás esik. Déli 

kapuja felett pedig e' Várnak 
ezeket olvashatni: 

C O M E S ' P A V L V S ESZTER-

. H Á Z II. D B FRAKNO: 

COMES V R S V L A ESZTER-

HÁZ II . D E FRAKNO : 

Nagyon ékesíti e* Várnak 
Béts felé álló részét a' Ma
gyar Királyoknak márvány
ból mesterségesen faragott 
díszes képeik, és az alsóbb 
ablakok között lévő egész 
Hertzegi ház Eleinek met
szett képeik. Első ezek kö
zött észak felől Eörsnek ké
pe, azután következik Es{-
torás Pál Vezérnek képe, 
a* ki i4Ó9dikben keresztel
tetett meg, 's élt 117 esz
tendeig, választott mondása 
vala: Ubi yictoria, ibi gló
ria; azután van Es^torás 
Lajosnak képe, a* ki Pálnak 
fia vala, és BÉLA ' S SALA

M O N Királyoknak uralkodá
sok alatt híres Vitéz volt, 
meg hólt io7odikben, majd 
Esztorás Miklósnak képe , 
választott mondása valá; 17-
bi honos, ibi onus. Ezután 

balra 
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balra, a' harmadik ablaknál 
Eörs Demeternek volt Te
mesvári Bánnak képe, jobb
ra, pedig Es\torás Imrének 
képe, v. m. volt: Tuis in-
yigiles. Azután van Es{torás 
Mátyásnak képe, majd Es[-
torás Györgyé, meg hólt 
MCCXGVI. v.m. volt: Uhi 
dara incendia, ibi lumen. 
Azután van Galahtai Es%to-
rás Miklósnak képe, majd 
Es^torás Istváné, a' ki a* 
Mobátsi veszedelemkor hólt 
még MDXXV7. v. ra. volt: 
Ubi lumen , transeant tene-
bre. A' hatodik ablaknál van 
Galantai Es\torás Márton
nak, majd Beneáeknek ké
peik , választott mondások , 
vala: Virtute sut emineas. 
Á9 hetedik ablaknál vannak 
balra Es[toras Ferentjjiek, 
és Istvánnak képeik, ez Ke
resztesnél vitézül hadakoz
ván, meg hólt I 59 5dikben 
v. m. volt: Legibus solutus, 
lege vivát, és Suum cuique 

f tulchrum. A' nyoltzadik ab-
aknál látszatnak Es[torás 

Gábornak, és Dániel volt 
Királyt Tanátsosoknak ké
peik v. m. volt : Vivit post 
funera virtus. A9 kilentzedik 
ablakban Es[tórás Pál volt 
Generálisnak, és Es[torás 
Farkasnak képeik vágynak; 
a 1 tizedikben pedig Es^to-
rás Ferentyiek, vólc Gyar

mati Fo Kapitánynak képe 
látszatik, a' ki Vezekénynél 
az Ozmánok ellen vitézfii 
hadakozván megho l t 1652-
és Es[torás Jánosnak képe, 
a* ki V, Generális volt 1653. 
y. m. volt: Concoráia bdlo 
potior. A9 tizenegyedik ab
laknál Es[tórás Tamásnak, 
és Zsigmonának kópéik 
vágynak, a* ki Verebélyi F8 
Kapitány vo l t ; v. m # vala; 
Vbique prospicit. A* tizen- ^ 
kettődiknél szemléltetnek 

'Es^torás Gáspárnak , és 
í Györgynek képeik , a* ki 
Párkánynál hólt meg 1663. 

1 v. ra volt, Castis subveniuat 
casta. A9 tizen harmadiknál 
vágynak Es^torás Sándor
nak, és Gáspárnak képeik, 
v. m. volt : Sceptra glaáio 
sunt prceferenda. A9 tizen
negyediknél vannak balra 
Es\torás Dánielnek, és jobb
ra Es{torás Lászlónak, Frak-
nói örökös Grófnak képeik: 
v.m. vo l t : Anchora facta 
succedunt. A9 tizenötödiknél 
Hertzeg Eszterhá\y Pál fii-
nak Miklósnak vóít Tinqiai 
Püspöknek, és Esztergomi 
Kanonoknak képe 167a.es 
Lászlónak Magyar Ország 
Nádor Ispánnyának, és ujá
nak, volt Rátóti Prépostnak, 
9s Posonyi Káptalanbéli Úr
nak képeik 1680. v. m. volt: 
Timore quoque Dominum 

cole. 

http://167a.es
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colt. A 9 tizenhatodik ablak
nál van balra Eszterházy Mi
hálynak 169a. ás jobbra Esz
terházy Gábornak, H. Esz
terházy Pál fiainak, Szála, 
és Somogy Vármegyék F6 
Ispánnyának képe 1693. v. 
m. volt: Pictas ad omnia 
utilis 9s a* t. 

A* Várnak belső ékességei 
olly pompások, és olly gaz
dag , 's drága bútorokkal, 
és ritkaságokkal ékesíttettek, 
mellyek méltán Királyi la
kást szolgáltatnak, ys min-' 
<Jen nevezetességeknek elő-* 
számlálása igen sokat kíván
na. Nem lehet a'többek kö
zött el mellőzni a* Hertzegi 
igen gyönyörS Kápolnát, 
melly nevezetes oltárral, 7s 
egyéb készületekkel , és a* 
Hertzegnek pompásan fede
zett Királyt forrta székével 
diszesíttetett : nevezetesek 
továbbá a* meg újjított Zá-
la, és mulató nagy palota. 
A 1 híd, mellyen esik a* 
hertzegi kertbe való mene
tel, fel vonattathatik, és le 
presztethetik a9 parantsolat-
hoz képest. Valamint a* Vár
nak belső igen számos drá
ga szobáit, úgy a9 kertet is 
nem könnyű volna rövide
den elÓ adni tsonkúlás nél
kül, olly sok féle ritkasá
gokai, 's ékességekkel vágy
nak készülve. Nap kelet fe

löl való része e' Várnak a* 
Város fqlé, a* nevezetes va
das kert pedig észak felé 
esik, 's kulömbféle gyönyör
ködtető ki látás esik a' Vár
ból, mellyet nem sok he
lyeken lehet fel találni. Ne
vezetes hertzegi kulömbféle 
mulatságok tartattak itten 
I797dik esztendőben , á* 
frantzia hadnak alkalmatos
ságával történt Nemesek Fel-
ülésekor; {Insurrictió) Kir. 
Fő Hertzeg JÓZSEF Nádor 
Ispánynak, 9s más Fő Mél
tóságoknak, 's Nemes hadi 
Tiszteknek kedvekért; sőt 
F. F B R E N T Z Király; és a* Ki
rályné is jelen valának it
ten a1 hertzegi valóban pom
pás mulatságokban , mel-
lyeknek le írásait, lásd az 
ez időket illető Magyar Hír
mondóban. El hallgatván a* 
hertzegi kertnek kissebb é-
kességeit emlékezetet kivan 
a' mesterséges ugró kut, a 9 

nagy tó , és a1 szépen ké
szült faragott képek, mel
lyek újj elevenséget szülnek 
az egyéb aránt is igen gyö-
nyörködtetőleg i n t é z e t e 
kertnek. Díszes épuletetské-
je van a* Hertzegnének is 
az apró marháknak készít
ve, *s nem meszsze ehez a* 
szép nyári mulató ház, és 
virágos kert. Kivul a* Vá
roson van a 9 zsidóknak lakó. 

D d he-
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helyek Zsinagógájukkal , 
mellynek vége felé épült 
i/éodikban a* Mi{erikor-
dianus Atyáknak Klastrom-
jok. Azután következik a1 j 
nevezetes, és az egész Ha
zában méltán el hiresedett | 
Kálvária a' Szent Ferentz, 
szerzetebéli Atyáknak gon-1 
doskodások alatt , V két 
Szentegyházzal díszesíttetett, 
és nevezetes bútsú járások 
történnek itten, 's a' kissebb 
K á p o l n a a' boldogságos 
Szűznek képével ékeskedik. 
Emlékezetet érdemel továb
bá a' Hertzegi őrző kato
náknak lakó helyek, és a' 
Vendég fogadó, 's a' t. 

1 Nevezetesek továbbá a* 
Vulka vizén lévő igen szép 
Hertzegi malom , jnelly kö
zönségesen párisi malomnak 
ís neveztetik, éj a* Város
nak malma. Azután pedig 
a* Hertzegi híres vadas kert, 
melly kőfallal bé keríttetett, 
vs a' halmon egy hertzegi 
mulató házzal, az út pedig 

, benne, szép élő fákkal éke-
sittetett. Határja közép ter
mékenységu, borainak né
melly része nevezetes, más 
része pedig középszerfi, va-
gyonnyaiknak eladásokra 
alkalmatos módgyok van, 's 
a' második osztályba számlál
tatnánk. 9 . 

Kisócz. Ki$ovc{c. Elegyes 

Kiso* 

falu Szepes Várm. földes Ura 
Glocz Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Svaboczhoz 
nem meszsze, és annak filiá
ja , Ispotállyá is vagyon, és 
két majorja, határjának fele 
köves, és sovány , fája niiw 
tsen elég, de más javai van
nak. 

KISODA . Elegyes oláh fa
lu Temes Várm. földes Ura 
a' K. Kamara, lakosai leg 
inkább ó hitűek, fekszik Ju-
rokhoz nem meszsze, határ
ja j ó , és külömbféle vete-
ményeket, 's dinnyét is te
rem , török borsot bőven 
termesztenek lakosai. 

KISPECZ . Magyar f a l u 
Győr Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszik Győrhöz 3 mértföld
nyire , határjának földgye 
igen homokos, réttyei sem 
igen vannak, valamint hogy 
legelóje is kevés, van. 

K I S P É T E R D . Magyar falu 
Baranya Várm. földes Ura 
H. Eszterházy Uraság, lako
sai reformátusok, fekszik 
Sz. Erzsébetnek, és Nagy 
Féterdnek szomszédságában, 
a9 Szent Lorinczi járásban , 
földgyei jók, réttyei sová
nyak, szóleje, erdeje van, 
piatza Szigeten, és Pécsen. 

jtissiNG. Szabad puszta 
Pest Várm. fö ldesura a* K. 
Kamara, fekszik Békás Me-

gyér-
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Syernek szomszédságában, 
s annak filiája. 

Kis TELEK . A* T . betűben. 
Kis ÚJLAK . Az Ú betűben. 
KISUJSZÁLÁS. Népes sza

bad magyar helység á* Nagy 
Kunságban, az elótt Péter 
Szálasának hívattatott. La
kosai többnyire , mind re
formátusok, lakó helye volt 
a1 Kunok Kapitánnyának, 
nevezetesen itten lakott Il
lési István Kapitány is, a' 
ki a'pártot ütött Túrinak el-
fbgattatásáért arany lántzal 
ajándékoztatott meg M. Te-

> rézia Királynétól. A' Tiszá
nak Mirho nevezetfi híres fo
kából ki folyt sok víz által, 

. határjának lapos nagy része, 
majd ia esztendeig haszna 

"* vehetetlen sivatag rétté té
tetett ; de 1 7 8 6 dtkban, 
2.0000 embernek munkálko
dásaik, és Q.5000Ó marhák
nak igázásök után eróss töl
tés készíttetett, melly által 
ineg mentetvén a' sok föld, 
most nagy hasznot szolgál
tat. Határja elég j ó , réttyei 
kövérek, legeleje tágas, ha
la is bőven van néha, nád-
gyök elég terem, fájok nints, 
borok is van, piatzok De-
breczenben 8 , Miskoltzon 
i a , Szolnokon $ mértföld
nyire. 

, Kisz Ács. Rátz, tót, és oláh 
falu Bács Várm. földes Ura 

Kiss. 579 

G. Hadik Uraság, lakosai 6 
hitűek, és evangélikusok, 
fekszik ó Futakhoz 3100, 
Újvidékhez 7400 bétsi öl
nyire, szántó fóldgyei jók, 
piatzozása mint egy két órá
nyira Újvidékén, kereske
dőkkel is szoktak Pestre fu
varozni , határja szoross , 
fája, szőleje, és nádgya nints, 
pénzt keresnek gabona ela
dásból , kézi munkával, és 
szóló kapálással. 

KISZTE . Tót falu Zem
plén Várm. földes Ura a* Re* 
ligyiói Kintstár, az előtt az 
Újhelyi Paulinus Atyáknak 
birtokok vala, lakosai ka-
tolikusok, és más félék, fek
szik Gertsely, és Kazsuhoz is 
közel, hegyes^ völgyes ha
tárja 3 nyomásbéli, gabonát, 
és árpát terem , erdője van, -
szőleje nints, rét nélkül is 
szűkölködik, piatzok Kas
sán, és Újhelyben. 

KLACSÁN . Elegyes falu 
Bars Várm. földes Ura G. 
Migázzi Uraság, lakosaika-
tofiknsok, fekszik Sz. Ke
reszthez egy jó mértföldnyi
re, batárja közép termékenyt 
ségű, vagyonnyai külömb
félék. 

KLACSANI . TÓt falu Tren
tsén Várm. földes Urai Mote-
siczky, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Rajecznak szomszédságában, 

D d 1 és 
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és annak filiája, határja meg 
leherős. 

KLACSANO . Magyar, és 
orosz falu Bereg Várm. föl
des Ura Horváth, a' Munka-, 
tsi Baziliták, 's Farkas Ura
ságok, lakosai Római, e's 
görög katolikusok, fekszik 
Munkácshoz £ mértföldnyi
re , mellynek filiája , határ
ja két nyomásra van osztva, 
melly leg inkább tengerit 
terem, némelly helyett a* völ
gyekben mocsáros, réttyei-
nek is nagyobb része bo
kros, Munkácson piatzozá
sa, szölö hegyek, 's mak
kos erdejik vannak. 

* K L A C S Á N Y . vagy Klctsén. 
Tót falu TurÓcz Várm. la
kosai evangélikusok , fek
szik Szucsányhoz \ órányi
ra, folyó patakjában számos 
rákok találtatnak. 

KLADOVA . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara, lakosai katolikusok, 
és ó hitűek, fekszik Sóly
mos , Radna, Paulis,' Kuvin, 
Világos, és Aranyág között, 
határbéli földgye igen tse
kély, hanem Panati pusztá
nak egy darabjában igen jó, 
és termékeny szőleje , *s er
deje van. E' helység egy 
völgyben fekszik, úgy hogy 
tsak egy szoross úton lehet 
hozzá menni, mellette egy 
magos hegy tetőjénnagy Vár 

volt , a' mint annak omlott 
falai, és sántzai mutattyák, 
valamint a' Kalodva Apá» 
túrságnak szántzal körül vé
ve volt roppant épuletrye 
is,ittlétét máig isbizonyít-
tya, ez épületnek helyéről 
az egész Bánátot meg lehet 
látni, erdeiben, ezüst, és 
réz bányákat kezdenek mi-
velni, a* helységet határjá
ban eredett patak follya ke
resztül , a' mellyen malma 
van. 

KLÁDOV A . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai ó hitűek , 
ekszik Kuttina, Lenkosest, 
Jetsnik , é s Lapusniknak 
szomszédságokban, határja 
három nyomásbéli, négyes , 
és tsak kukoritzát terem , 
csalitossá vagyon , és egy 
kevés szőlleje. 

KLADZÁNY . Tót falu Zem
plén Várm. fekszik Alsó Hra-
bótznak szomszédságában , 
m e l l y h e z tulajdonságaira 
nézve hasonlító, 's szép ja
vai vannak. 

K L A K . Tót falu Bars Várm. 
földes Ura a' Bányászi Kir. 
Kamara, lakosai katoliku
sok. 
KLARÁNY . Tót falu Zemplén 
Várm. földes Urai Okolicsá-

nyi, ésBorpnkay Uraságok, 
lakosai evangélikusok, fek
szik Kucsiny, és Henczócz-

hpz 
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hot * órányira, három nyo
másbéli harárja hasonló Hra-
t>ócz' határjához, erdeje tse-
kély bikkes, és tserje, szóleje 
nints, piatza Homonnán. 

K L Á R I . Rátz, és oláh falu 
.Torontal Várm. földes Ura a* 
K. Kamara, lakosai ó hi
tűek , fekszik. Kacsához fél 
mértföldnyire , négy nyo
másbéli határja jó termésű, 
szarvas marhákkal, és juhok
kal bővelkedik, földgyének 
fele jó , más része homokos 
és agyagos, fája szőleje nints, 
nádgya bőven, piatza T. Be
csén , és Temesváron is. 

KLASTROM . Lásd Bors-
monostor. 

KLASTROIYIEALVA. Orosz 
falu Bereg Várm. földes Ura 
G. Schönborn Uraság, Kla-
stromallyán a' Bazilitáknak 
Klastromjok is van, lakosai 
leg inkább ó hitnek, fekszik 
Zavidfalvához nem meszsze, 
és annak filiája, határja szor
galmatos trágyázással sem 
terem egyebet zabnál, fája 
mind a'kétféle van9 piatzo
zása közel, a' szőlő hegyek
ben kereshetnek kézi mun
kával. 

KLASZITA, Kiásni tava. Tót 
felu Hónt Várm. földes Ura 
Gudits Uraság, lakosai több
nyire evangélikusok, fekszik 
"egy nagy völgyben, Ledény-
nek szomszédságában 1 órá

nyira, határjában szőlő he* 

f;ye nintsen, toldgye sovány, 
egelője, és fája elég, Sel-

mecz Városa sints meszsze, 
lakosai kereskedésből élnek 
leg inkább. 

KLECSOVÁNV . Tót fa lu 
Posony Várm. földes Ura G. 
Pálfy Uraság, lakosai kato
likusok, szántó földgye kö
zépszerű , kaszállója , és le
gelője silányas. 

KLEK . Oláh falu Torontal 
Várm. földes Ura Lázár Ura
ság, lakosai ó hiruek , fek
szik Jánkahídhoz i, Nagy 
Becskerekhez I órányira, 
Bege rsatornája, és ó Bege 
mellett, határja jó termé
kenységu , bővelkedik min
den néma gabonával, ju
hokkal , szép marhákkal, 
szénával, náddal, fája, bo
ra ninrs, piatza N. Becske
reken', Temesváron, Pán-, 
tsován, és Csakován, 

K L E M B E R G . Orosz falu SáV* 
ros Várm. földes Ura Rholy 
Uraság, lakosai többnyire ó 
hitfiek, fekszik Szed liczéhez 
nem meszsze, mellynek fi
liája , foldgye közép termé
kenységu, réttye, legelője, 
és mind a9 két féle raja va
gyon. 

KLENÓCZ. Kltnovtc\. 
Nagy tót falu Hont Várm. 
földes Ura Kubinyi Uraság 
lakosai mind evangelikusc 

D d 3 fek-
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feks£ik Nyustának szomszéd
ságában, sovány határja 3 
nyomásra van osztva, terem 
rozsot, zabot, réttyek, ás 
kaszállójok nem sok, erde-
jek szinte el pusztult, jegelő 
mezejek elég van, sajtyok 
híres, határjok a' méh tar
tásra alkalmatos , deszka 9 

sindely, és más fa edények
kel keresik leg inkább ál el
meket, az aliföldre hord
ván lakosai. 

KLENOVA . Orosz faluZem-

5lén Várm. földes Ura G, 
arkóczy Uraság, lakosai 6 

bitiek, fekszik n. k. Orosz 
Volovához I , é. Kálna Rosz-
tokához is \ órányira, ha
tárja két nyomásbéli, leg 
inkább zabot terem, közép
szerűen gabonát, árpát, kö
lest, tatárkát, krompélyt, 
földgye sárga agyagos kavi-
tsos, erdeje bikfces, nyirjes, 
és elép, legelővel bővelke
dik* piatza Ungváron, és Ho
monnán. 

KLICSTN. Klacani, vagy 
KUtscn. Tót fala Turócz 
Várii}. földes Ura G. Révai 
Uraság, lakosai evangéliku
sok , fekszik Szucsánnak 
szomszédságában, -J órányir. 
és annak filiája, határjának 
fóldgye közép termékenység 
gu, réttye, Jegelője elég, 
fája mind a9 két féle, pia-
tzozásai S;< Mártonban, és 

Kuc* 

másutt, van folyó vtzetskéje 
is , melly a1 kősziklák koz-
zul jővén az helységen ke
resztül foly, malom van rajta, 
's benne sok rák, és pisz
tráng van. 

K U C S I N A . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Urai G. 
Balassa, és G. Szapári Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
fekszik Marikovához, melly
nek filiája nem meszsze, 
Fukhovhoz mint egy mért
földnyire , vidékje soványas, 
vagyonnyai is selejtesek, 
fája mind a' két féle van. 

KLICSOVA . Oláh fa 1 u 
Krassó Várm. földes Ura a9 

K. Kamara, lakosai ó hi
tűek, fekszik Szuszán, Zsúp-
pán, és Nevrintsának szom
szédságokban , határja négy 
nyomásbéli , n a g y ré
szént térséges , kukoritzát 
terem , gabonát keveset , 
tsalitossa, és tserjésse va
gyon, és egy kevés szőleje, 
Lúgos hozzá két órányi já
rás. 

KLINPA. Klinpach, Kiirt-
gtnbqfh. Német, és horvát 
falu Sopron Várm. földes V-
ra Sopron Városa , lakosat 
katolikusok, fekszik inkább 
sík , mint hegyes helyen; 
Soprontól a' hol piatzozása 
szokott lenni |. mértföldnyi
re, határja két fordulóra van 
osztva, terem -búzát, rozsot, 

zabot, 
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zabot f árpát, van kevés sző-' 
16 hegye is, erdeje elég. 

K L I N . Tót falu Árva Vár-
megy. földes Ura a* K . Ka
mara , lakosai katolikusok, 
fekszik Námesztóhoz i mért
földnyire, a* házak szellyel 
vannak szórva benne, ha
tárja tsak tavaszi, és íjiem ő-
Szi vetést terem, 's szuken 
azt is, ' 

KLOBUSICZ, is Nemes 
Klobusic[. Két tót falu Tren
tsén Várm. földes Uraik több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, és más félék, feksze
nek. Illavához nem meszsze, 
mellynek filiáji , határbéli 
földgyeik jó termékenysé
gnek , vagyonnyaik jelesek. 

KLOCZKQFALVA. Klocsko-
falva. Kioc[ky. Orosz falu 
Bereg Várm. földes Uî a G> 
Schönborn Uraság, lakosai 
többnyire ó hitűek, fekszik 
Hribócznak szomszédságá
ban , és annak filiája, határ-
ja soványas, 's leg inkább 
zabot terem, fája mind a' 
két féle van , szőlő hegye, 
*s piatza közéig a' vas mfi-
helyben is módgyok van a9 

keresetre. 
KLORÓCZ . Tót falu Zó

lyom Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Végles 
Hutához nem meszsze, ha
tárja közép termésű. 

KLORQCSO . Elegyes falu 
Ungvár Várm. földes Ura 
Szirmay Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Vinnának 
szomszédságában, és annak 
filiája, határja közép termé
kenységu, réttye, legelóje 
meg lehetős. 

KLOKODIA . Két oláh falu 
Temes Várm. földes Ura a* 
K. Kamara; lakosai többnyi
re oláhok, fekszik eggyik 
Vérs^tzhez egy mértföldnyi
re , másik Morovitzához ^ 
órányira, határjai közép ter-
mékenységuek. 

I KLORODICS . Rátz f a l u 
Krassó Várm. földes Ura a* 
K. Kamara, lakosai katoli
kusok, fekszik Krassova , 
Nérmed, Vodnik, és Raf-
niknak szomszédságokban, 
határja 4 nyomásbéli, egész-
szen hegyes, és többnyire 
tsak kukoritzát terem y er
deje van, szőleje nints. 

K L O C S . Kolcsova név alatt. 
KLUBINA . Tót falu Tren

tsén Várm, lakosai katoliku
sok , fekszik Ó Beszterczé-
nek szomszédságában, és an
nak filiája, határjában fája, 
légelője, és keresetre mód
gya van , de földgye sová
nyas. 

I KLUCSÁRKA . Orosz falu 
Bereg Várm. földes Ura G. 
Schönborn Uraság, lakosai 
görög katolikusok, fekszik 

RáV 
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Rákos, és Várallyához 
Munkácshoz pedig" i mért
földnyire , a' hol piatzozó 
helye van, határja tengerit 
termő, kát kerülőre van oszt-

• va , legelő dolgában szűköl
ködik. 

KLUCSOV . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszik Nemesovának szom
szédságában , és annak filiá
ja, földgye termékeny, va
gyonnyai külömkfélék. 

KLUCSÓVÁN . Tótfalu Po
sony Várm. földes Ura G. 
Pálfy Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Bogdanócz-
nak szomszédságában, melly
nek filiája , határja közép 
termékenységu, réttye, le
gelője meg lehetős. 

KLUKNO. Klukenau. Kluk-
nova. Tót falu Szepes Várm. 
földes Ura G. Csáky Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Krompakhpz i mértföldnyi
re , Ispotállyá is van , határ
béli fóldgye ámbár soványas, 

^Je legelője, és fája is mind 
a' két féle elég van# 

KÍ.USSO. Tót falu Sáros 
Várm. földes Ura B. Splényi 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Bártfához fél mért
földnyire, *s eredeti helye 
Klobusitzky Uraságoknak, 
határja Fricskéhez hasonlító. 

KNAZOVA. vagy Kneípva 
Ltkota az L. betűben. 

KNES . Elegyes falu To-
rontal Várm. földes Ura a* 
Zágrábi Püspök, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Temes
várhoz i , és \ órányira, 
Billiétnek filiája, határja jól 
termő. 

KNESICZ . Elegyes f a l u 
Bars Várm. földes Urái több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszik Kis Apátinak 
szomszédságában, mellynek 
-filiája, határja jól termő. 

KNIBSEN. Gna\da név a-
latt. 

KNTAHANYA . Orosz falu 
Ungvár Várm. földes Ura a? 
K . Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik Ungvárhoz öt mért
földnyire, határja soványas. 

KNTAZA . Tót falu Árva* 
Várm. az Árvái Uradalom
hoz , és Várhoz tartozik, la? 
kosai katolikusok,. feksail? 
Árva vize mellet, Kubin Vá
rosától \ mértföldnyire, ha* 
tárja Árva vize mellett kö
zép termékenységu, a' hegy 
oldalán pedig soványas, va
gyonnyai meglehetősek. 

KOBERLING. Gobtrling 
név alatt. 

KOBELAROV. Fekete Pa* 
taktiév alatt. 

KoBEjisDORF. Német falu 
Sopron Várm, földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
, • kato-
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katolikusok; fekszik Sopron
hoz harmadfél mértföldnyi
re, határja közép termékeny
ségu , vagyonnyaiknak adá
sokra könnyű módgyok van. 

KOBILAN . Szabad puszta 
Nyitra Várm* fekszik Rado-
sócznak szomszédságában, 
és annak filiája. 

KOBLER. Köblérnéy alatt. 
KOBOLAPATAR . Oláhúl 

Ja'pe. Oláh falu Máramaros 
Várm. földes Urai több U-
rak, lakosai egyesült ó hi-. 
tOek, fekszik n. ny Szarva-
szó, i . a' Tiszántúl Szalitna, 
n. k. Sziget Városához majd 
egy egy órányira, határja a 
nyomásbéli , tavasz biízát, 
árpár, tatárkát, és tengerit 
terem, gyűmöltsel bővelke
dik, ha másutt nem terem is 
némelly esztendőben, erdő
je ís elég van, szénája is 
bőven terem, piatza Szige
ten. ^ , 

K o B U L t f Y i c z A . Orosz fa
lu Zemplén Várm. földes 
Ura Pothurnyai Uraság, la
kosai ó hitűek, fekszik Ha-
nusfalvához i , és Sztropkq 
Városához 2 órányira, be
gyes hatarja 3 : nyomás
béli , zabot, és tatárkát te
rem , erdeje bikkes, szöle-
le nints, mész földgye van, 
rétek nélkül szűkölködik, 
piatza Sztropkón, és Hanus-
falván. 

KOCZER . Szabad puszta 
a* Jászságban, fekszik Nagy 
Köröshöz közel, 's annak fi
liája. 

KOCZIRA . Szállás Bereg 
Vármegyében. 

KOCZRASZÁLLÁS. Kos [c na. 

Orosz falu Bereg Várm. föl
des Ura G. Schönborn Ura
ság , lakosai többnyire ó hi-

^tíek , fekszik Dunkafalvá-
nak szomszédságában , 9* 
ennek filiája, Klotskofalyá-
hoz is közel, mellyhez ha-* 
tárja hasonlító. 

KOCZÚR. Elegyes f a j a 
Nyitra Várrp. földes UraSi-
monyi Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Bajmócz-
hoz nem meszsze, és annak 
filiája , vidékje soványas, 
fája, legelője van, de szöleji 
nintsenek, réttyei néhol tse-
kélyek. 

KOCZVRICZ . Tótfalu Nyi-. 
tra Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik Viszelének 
szomszédságában, mellynejc 
filiája, földgyének egy része 
soványos, mellyet Oleszka, 
és Dudvag vizei néha el ön-* 
tenek, legelője szoross, pia
tzozása közel Újhelybei), 

KOCHANÓCZ . Szabad pusz
ta Trentsén Várm. földes U-
ra G. Illésházy Uraság, fek
szik Kis Hradinhoz nem 
meszsze, Vannak filiája. 

Ko-
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K O C H A N Ó C Z . Tót f a l u 
Trentsén Várm. földes Ura 
Ötlik Uraság, lakosai kato
likusok, és evangélikusok, 
fekszik Trebinek szomszéd-
ságságában, éfc annak filiája, 
határja jó termékenységu , 
vagyonnyai jelesek. 

K O C H A N Ó C Z . Tót falu Zem
plén Várm. földes Ura G. 
Csáky Uraság,' lakosai ka
tolikusod, fekszik ész. Ho-
monnához £ , n. k. Udvar
hoz is i, d. Laczfalvához £ 
órányira, határja hegyes, tér
séges , és követses, három 
nyomásbéli, gabonát, és za
bot kpzépszerően, búzát, és 
árpát tsekélyebben terem, 
réttye kevés, tilalmas erde
je tsekély, piatza Homon
nán. 

Kocs. Magyar falu Vas 
Várm# földes Urai több Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
fekszik Jánost\ázához egy 
mértföldnyire, batárja sza-
ross, és nem igen termé
keny, vagyonnyai külömb
félék, fája van. 

Kocs. Elegyes falu Ko
márom Várm. földes Ura G. 
Eszterházy Uraság , lakosai 
katolikusok, és reformátu
sok, fekszik Tatához egy 
mértföldnyire, legelője , és 
réttyei néhol tsekély esek, 
szóleje sok van , de allyas 
borokat teremnek. 

Kocs. Szabad puszta He
ves Várm. földes Urai több 
Uraságok, fekszik Tisza Fü
rednek szomszédságában, és 
annak filiája, határja jól ter
mo , dohánnyá eróss. 

K O C S I N . Tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura G. Erdődy 
Uraság , lakosai katoliku
sok , f e k s z i k Lancsárnak 
szomszédságában , mellynek 
filiája, határja középszerfi. 

Kocsócz. Alsó, és FelsS 
HLocsóc{i Kocsovcc. Két tót 
falu Tentsén Várm. földes 
Urai G. lllésházy, és több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik eggyik Vág vi
ze mellett a9 másik pedig 
Beczkóhoz fél mértföldnyire, 
határbéli földgyeik terméke
nyek , réttyeik, tágas meze-
jek, és fájok van, piatzozá-
sok is közel. 

K O C S K O V E C Z . S z a b a d 
puszta Liptó Várm. földes 
Ura a* K . Kamara, Hibbf. 
hez tartozik. 

K O C S O B A . Kisded oláh 
falu Arad Várm. földes Ura 
a9 Tibolth Uraság, lakosai 
ó hitnek , fekszik egy nagy 
kősziklás hegy alatt, a9 Kö
rös partyán, határos n. k. 
Revetéssel, d. és n. ny. Fe
jér Körössel,. é./Berendiá-
val, kevés széllyel lévő há
zakból áll, fóldgye közép 
termékenységu, fája makkja 

van* 
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van, néha Körös vize el szok
ta "önteni. 

KOCSOLA . Magyar falu 
Tolna Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Pintze-

K helyhez fél mértföldnyire, 
batárja jó termékenységit > 
vagyonnyai jelesek. j 

KOCSORD . Magyar falu 
Szatmár Várm. földes Vrai 
több Uraságok, lakosai re
formátusok, fekszik Szálka* 
ríak, és Györtelekinek szom-
szédságrában/K határja a nyo
más béli, gabonát, kukori
tzát , szénát bőven terem, 
erdeje kevés, szőleje nints, 

J)iatza Szatmáron 3 mérf
öldnyire. 

K O C S O V A . Kusuva. Orosz 
falu Bereg Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai leg 
inkább katolikusok, fekszik 
Munkácsnak szomszédságá
ban, 's annak filiája, batár
ja'középszerű. ' 

K O C S O B A . Oláh falu Bi
har Várm. földes Ura a* Nagy 
Váradi Püspökség, lakosai 
6 hitőek, fekszik Belényes* 
hez 3 , Bélhez is 3 mértföld
nyire , földgyei irtások, ha
tárja kitsiny, erdeje kevés, 
szőleje nints, az árvizek gya
kran károsíttyák, piatza Vá* 
radon.I 

KOCSUBA . Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura *' Váradi 

eggyesult Püspökség, lakosai 
ó hitűek, fekszik Gurányhoz 
£ órányira, Sebes nevű víz, 
melly a' havasokban veszi e-
redetét, folly rajta kérész
től, egyéb n>inémöségei ha
sonlók Felső Kimpányéhoz. 

K O G E L . Német falu Vas 
Várm. földes Ura H. Esz
terházy Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszrk Boros
tyánkőhöz £ mértföldnyire, 
határja hegyes, és földgye is 
néhol sovány, fája, legelő
je eléé van, réttyei tsekél-
lyek, és az áradások is járják. 

K o H A N Ó c z . - Kochanócz 
név alatt. 

K O H A , Szabad puszta Ba
ranya Várm fekszik Darótz-
nak szomszédságában, és an
nak filiája. 

K O H Á N Y . Lükivcl. Oláh 
falu Bihar Várm. földes Urai 
G. Csáky, és Vadas Urasá
gok, lakosai ó hitűek, fek- ' 
szik Genyete, és Margitának 
szomszédságában, agyagos, 
dombos völgyes földgye 
térem tengerit, és buzit, 
erdővel, és szótővel bővel
kedik , igen jó , és égéssé-
ges bort terem , mellyet Er
délybe , Máramarosba, és 
Szatmár Várm. hordanak. 

K O H Á N Y . Kohanwct. Tó* 
ftlü Sáros Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik Kapron* 

czá» 
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czához fiem meszsze, és an-
filiája, faatárjának fele ter
mékeny , réttye , legelője 
meg lehetős, fája tűzre van. 

K O H Á N V , Tót falu Zem
plén Várrn. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, és másfélék, fekszik n, 
k. Gerendához n. nyug. 
Güszécshez is dél. Nagy 
Ruszkához i órányira, tér
séges határja, 's fekete ritka 
fóldgye három nyomásbéli, 
erdeje , szőleje nints, piatza 
Kassán. 

' K O H L D O R F . így nevezte
tik egy hely a1 Moldovai er
dőben Krassó Várm. a' hol 
szén égetők vágynak. 

K O J S Ó . Orosz falu Szepes 
Várm.fölctes Ura G. Csáky 
Uraság, lakosai többnyire ó 
hitnek, fekszik Gölnitzhez 
égy mértföldnyire, határja 
néholy sovány, de más ja
vai-vannak, és jó módgya 
van a' keresetre. 

K Ó K A . Magyar falu Pest 
Várm. földes Ura G. Káro
lyi, és több Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik 
Dányhoz -J, Tót Almáshoz 
ped g i statiótdy határja a 
nyomásbéli, rozsot, zabot, 
kukoritzát középszerű mó
don terem, fold gyének egy 
része homokos, másik része 
pedig dombos, és sárga a-
gyagos, erdeje van, jó bo

rok is terem, piatza Pesten, 
híressek tormáji, mint hogy 
Détsbe is el hordattatnak, 
van vízi malmok, és ven
dégfogadójuk. 

K Ó K A D . Elegyes magyar, 
és oláh falu Bihar Várm. la-

| kosai külömbfélék , szom-
I szédgya Almosd , Diószeg, 
; és Nagy Léta, határja három 
I nyomásbéli, térséges, és ho
mokos , földgye terem ro
zsot , és zabot, erdeje van, 
legelője igen kevés , piatza 
Debreczenben, és Váradon. 

K O K A V A . -Tót falu Liptó 
Várm. földes Ura a* K. Ka
mara , lakosai katolikusok, 
fekszik Dovillához közel, és 
annak filiája, legelője elég, 
föld gye sovány. 

K O K O V I C S . Szabad puszta 
Tolna Vármegyében. 

K O K O V A . Tót falu Kis 
Hont Várm. földes Urai G. 
Forgách, és több Uraságok, 
lakosai evangélikusok, fek
szik Rima vize mellet Rimó-
tzának szomszédságában, ha
tárja bőven terem rozsom ár
pát, legelője tágas, fája van 
mind a' két féle, piatzozása 
Breznyó Bányán , mellyel 
határos, deszkát, létzet, sin-
delyt is tsinálnak, hegyei 
meredekek, mindenféle ér-
tzet foglalnak magokban, leg 
nevezetessebbek Bohato , és 
Borepa nevűek9 az elsőből 

ara-
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aranyat, a* másodikból re
zet ásnak, mostan is dol
goznak itten; a' leg nagyobb 
pisztrángokat itt fogják a* 
Rima vizének egy ágában, 
melly itt kezdődik. 

K O L A C S I N . Nagy, és Kis 
KoLacsin. Kát tót fala Tren
tsén Várm. Kis Kolacsinnak 
földes Ura Prileczky Uraság, 
amannak pedig G. Illésbázy 
Uraság, fekszenek Dubni-
czához közel, határbéli föld
gyeik jó termékenységuek, 
vagyonnyaik külömbfélék, 
eladásra alkalmatos mód
gyok van. 

K O L A C S K O . Kolísova név 
alatt. 

K o L A C S N Q . Kolacsani. Tót 
fala Bars Várm. földes Ura\ 
Bossányi Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik N a g y 
Ugrócznak szomszédságá
ban, és annak filiája , határ
ja hegyes, és sovány, fája 
tűzre, és épuletpe van, fa 
szerszámokat is készítenek 
lakosai, legelője elég, me
szet is égetnek, piatzozása 
Oszlányon. | 

K O L A R O V E C Z . Tót falu 
Trentsén Várm. földes UraP 
H. Eszterházy Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Bi« 
cséhez közel, határja közép 
termékenységu, réttye, le
gelője meglehetős. 

K O L Í T S Z I C * Magyar falu 

Szála Várm- földes Ura a' Ke
resztúri Apátúrság, lakosai 
katolikusok , fekszik Mura 
vizének, Dráva vizébe való 
bé folyásánál , hátárja jól 
termő, vagyonnyai külömb
félék. 

K O L B A . M a j o r Tűrócz 
Vármegyében. 

K O L B A C H . Elegyes falu 
Hont Várm. földes Ura a* K. 
Kamara, lakosai katoliku
sok , fekszik Selmeczhez 1 
mértföldnyire, határja sová
nyas , lakosai a9 bányák kö
rül foglalatoskodnak leg in
kább. 

K O L B A C H . Tót falu Sze
pes Várm. földes Ura a' Sze-

ffresi Káptalanbélí Uraság, 
akosai katolikusok, fekszik 

S z e p e s Várallyához nem 
meszsze ; és annak filiája , 
határbéli földgye jó termé* 
kenységu, legelője szoross, 
más javai meg tehetősek. 

K O L B A S A . Magyar, és tót 
falu Zemplén Várm. földes 
Urai G. Török, és több Ura
ságok , lakosai elegyesek, 
fekszik Kázmérnek, és Koz
mának is szomszédságában, 
hegyes völgyes három nyo-
másbéli határja , gabonát, 
árpát tetem . erdeje kevés, 
szőleje ^iints, rét nélkül ii 
szűkölködik, piatza Újhely-
ben, és Kaspán van. 

K O L -
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K O L B Á S Z . Szabad puszta 
a' Nagy Kunságban. 

K O L B A S Z O . Orosz fa lu 
Zemplén Várm. földes Ura 
a9 Religyiói Kintstár, az előtt 
a* Terebesi Paulinus Atyák
nak birtokok vala, lakosai 
6 hitűek , fekszik Alsó Prisz-
lophoz i , felsó Ulicshoz is 
egy órányira, határja kér 
nyomásbéli, leg inkább za
bot, középszerően árpát, kö
lest ; tatárkát, és krompélyt 
terem, egyeles sovány, ka-
vitsos a9 fóldgye, erdeje e-
lég, piatza Homonnán, és 
Ungváron. 

K O L B O C Z . Orosz falu Zemr 
pl én Várm. földes Ura Ber
nát Uraság, lakosai leg in
kább Ó hitűek, fekszik n. 
k. Jakusóczhoz d. Kri-
solczhoz i , n. ny. Sztrop-
kóboz a, é. Puczákhoz i£ 
órányira, hegyes , völgyes 
határja'két nyomásbéli, ro
zsot, és zabot leg inkább te
rem, erdeje van. 

K O L C S . Kis Kolcs. Ma
gyar, és oláh falu Szatmár 
Várm. földes Urai több Ura
ságok , lakosai reformátu
sok , és ó hitűek, fekszik 
Nagy Kolcs, és Szamos. Ko-
rogy helységekhez közel, 
Szamos vize határján foly, 
melly 3 nyomásbéli, búzát, 
kukoritzát, zabot, szénát is 
terem középszerűen, sík a' 

földgye, erdeje vagyon, sző
leje nints* 

K O L C S . Nagy Kolcs* Ma
gyar, és oláh falu Szatmár 
Várm. földes Urai Bagossy f 

és Schuller Uraságok, lako
sai reformátusok, és ó hi
tűek, Kis Kolcs, és Krassó 
helységekkel határos, Szá
mos vize határját mossa, bú
zát , tengeri*, és zabot is te
rem, de nem nagy mérték
ben, szőleje nints, erdeje 
van, Szatmár egy mértföld 
hozzá,holott piatzozások van. 

K O L C S I N . Orosz falu Be
reg Várm. lakosai ó hitűek, 
szántó föld gyei, ha szorgal
matosan miveltetnek jő ga
bonát teremnek, piatzozása 
Munkátson, a9 szomszéd szó
ló hegyekben , és a' Vas 
Bányákban is van módgyok 
a1 keresetre. 

K O L C S O V A . Kolacsko, 
Kolcs. Tótfalu Szepes Vár
megy, földes Ura a* Tudo
mányi Kintstár, az előtt a1 

LhcseiJésovíta Atyák' birto
kok vála , fekszik Szepes 

l Várallyához nem meszsze , 
' mellynek filiája , hátárbélt 
földgye jó , fája nem igen 
van elég. 

K O L D Ü S F A V A . Bttlsdorf. 
Német falu Sopron Várm. 
földes Ura H f Eszterházy U-
raság, lakosai katolikusok, 
és evangélikusok, fekszik 

Bor-



Borbolyához közel,mel lynek 
filiája, Soprontól i | mért
földnyire, hegyes, es síkos 
határja kát nyomásbéli, bú
zát, rozsot, árpát, zabot, ás 
pohánkát terem, szőleje tse-
télyes. x 

K O L E N Ó C Z , Kolnovce. Tót 
falu Szepes Várm földes Ura 
a> Vallendorfi Templom, la
kosai katolikusok , határja 
j ó , vagyonnyai jelesek, el 
adásra alkalmados módgyok 
van. 

K O L E S K O . Tsárda Nyitra 
Vármegyében. 

K Ö L E S T . Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura a" Nagy 
Váradi Püspökség, lakosai 
ó hitűek, fekszik Barresthez 
.£ órányira, minémuségei ha
sonlók Felsó Kimpányéhoz. 

K O L I B A D Q C Z . Elegyes falu 
Ungvár Várm. földes Ura 
Sztárai'Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Tibének 
szomszédságában, mellynek 
filiája, határja közép termé
kenységu, réttye, legelője 
meg lehetős* 

K o n c Német falu Vas 
Várm. földes Ura H. Batthyá
nyi Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik Német Új
várnak szomszédságában* és 
annak filiája, batárja közép
s z e r ű , réttyeinek fele jó, er
deje , legelője elég van, fu

varral is kereskednek Stájer 
Országban. 

* K O L L Á T S Z E G . Szála Vár
megye határja néhol sová-
iVyas, 9s Mura vize el szok
ta önteni, erdeje tágas, le
gelője jó. 

K O L L U T . Németfalu Bács 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara, lakosai katolikusok, 
fekszik Bezdányhoz 0 ,400, 
Bereghez £000 pétsi ölnyire, 
földgye jó termékenységu , 
réttye kevés van, piatzozása 
Báján, és Zomboron , bora 
középszerei, erdeje lágy fii
ból áll, nádgya is van, ku-
korítzával, és krompéllyal 
bővelkedik, fuvarral pénzt 
szerezhetnek. 

K Ó L Ó M . Horvát falu Vas 
Várm. földes Ura G. ErdŐdy 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Sz. Péterfának szom
szédságában , és annak filiá
ja, határja is hozzá hasonlító. 

K Ó L Ó M . Szála Várm. Szán
tói járásban lévő , és a' Sz. 
György vári Urasághoz tarto
zó puszta, fekszik Szent. 
György Vártól 3Í órányira, 
Balaton Magyaródhoz tar* 
tozik. 

K O L O M P Q S . Szabad pusz
ta Vas Várm. földes Ura,a* 
Szombathelyi Püspökség , 
fekszik R á b a Híd végnek 
szomszédságában, mellynek 

filiá-
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filiája, Rába Füzeshez tar
tozik. 

K Ó L Ó N . Kolcnani. Ma
gyar falu Nyitra Várm. föl
des Ura Bacskádi, és több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszik Nyitrához egy 
mértföldnyire , 's a' mostani 
Nyitra Vármegyei V. Ispány 
Umak lakó helyével dísze- j 
síttetik, határja közép ter- I 
mékenységu , réttyei jók , 
fája, legdóje elég van, mal
ma helyben, piatzozása egy 
órányira Nyitrán. 

K O L O N I C Z A . Orosz falu 
Zemplén Vájm. földes Ura 
G . Smideg Uraság, lakosai 
ó hitűek, fekszik N. Ung
vár , Széken, Sztakcsin , és 
Ladomérhoz is egy órányira, 
két nyomásbéli határja, leg 
inkább zabot terem, közép
szerűen árpát, tatárkát, kö
lest , és krompélyt, ka-
víttsal egyeles , sovány a* 
földgye, erdejek van , lege
lővel bővelkedik , piatza 
Ungváron, és Homonnán. 

K O L O N T Á R . Magyar , és 
német falu Veszprém Várm. 
földes Ura G . Eszterházy U-
raság, lakosai katolikusok , 
fekszik Devécsernek szom
szédságában, és annak fi-
filiája, két nyomásbéli föld
gye termékeny, dombos, és 
térséges, legelője elég, rét
tyei Torna vize körül jó szé-

K O L O . 

nát hoznak, mezeje h a g y , 
és jó, fája elég, malma hely
ben , keresetre módgya Pá
pán, és Veszprémben. 

K O L O S . Klics. Klic%e. Tót 
fahi Nyitra Várm. földes Ura 
a' Religyiói Kintstár , az 
előtt a1 Posonyi Szent Klára 
Szerzetebéli Apátzáknak bir
tokok vala, lakosai katoli
kusok, fekszik Zsámbokrét-
hez másfél mértföldnyire, ai 
előtt Apátursága is volt. Ha
tárja közép, tepoiékenységű» 
fája van , fa szerszámokat is 
készítenek lakosai, makkja 
is tereim, réttyei jók, lege
lője elég, piatzozása Nagy 
Tapolcsánon, Báron, és Osz-
lánon. -

K O L O S V Á R . Glossing. Né
met falu Vas Várm. földes 
Ura G . Batthyáni Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Dobrának szomszédságában, 
és annak filiája, földgye nem 
igen termékeny, többnyire 
hegyes, mellyeket a* zápo
rok járnak, réttyeinek is az 
áradások ártalmasak, szőle-
ji jó borokat teremnek, fá
ja tűzre, és épületre van. 

K O L S T Á T . Alsó,' és Felső 
Kolstdt, vagy Kholstetttn* 
Két német falu Vas Várm. 
földes Ura H. Eszterházy U-
raság, lakosaik katolikusok, 
Alsó, a' Felsőnek filiája, fek
szenek Borostyánkőhöz i , 

4 és 
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is \ mértföldnyire , határ-
béli földgyeik néhol hegye
sek, és soványak, fájok, és 
legeiojök elég van. 

K O L P A C H . Tót falu Hont 
Várm. földes Ura a1 Selme-

. czi Bányászi Kamara, lako
sai katolikusok, fekszik Sei-
mecz Városához nem mesz
sze, minden felől nagy he
gyekkel van korul veve, ys 
egy nagy tó építtetett a' falu 
felett a* hegyekből oda folyó 
vizeknek el fogására, £ ' tó
ból egy nagy hegy oldalán 

. kővel ki rakott tsatornán ál
tál vitetett a1 víz a* (Selme-
czi völgyre, e* víz míg Visk-
nél az Ipolyba szakadna, egy 
völgybe ereszkedvén hajt 14 
Értzet törő malom kereket 
és sok más malmokat is, ez 
a' tó még minden szárazsá
gokban fel tartotta a' mal
mokat. A' lakosok tobbhyi-
re a' Bányák Jnellett való 
munkával , és fuvarozással 
élnek, mért a'határok tsu-
pa erdő, imitt amott az ol
dalakba kevés rozsot vetnek, 
's keveset haszálnak, lege
lője elég, vagyon nyaiknak el 
adására jó módgyok van. 

K O L T A . Nagy, is Kis Kol-
7 4 . Két falu Vas Várm. föl
des Uraik több Uraságok, 
lakosai katolikusok, és evan
gélikusok, fekszenek Szent 

Xeránthoz n e m meszsze, 

mellyhez határbéli földgyeik 
is hasonlítók. 

K O L T A . Elegyes tót falu 
Komárom Várm. földes Urai. 
több Uraságok, lakosai ka-
tikusok, fékszik Perbetéhea 
más fél mértföldnyire, lege
lője elég, réttye tsekélyes: 
szőlő hegyei középszert! bo
rokat teremnek, réttyeit né
ha a' záporok járják. 

K O L V . Magyar falu Bihar 
Várm. földes Ura Komáromi 
Uraság, lakosai reformátu
sok, fekszik Diószeg, (y 
Csokálynak szomszédságá
ban > 1 nyomásbéli foldgye 
dombos , b o r r a l bővel
kedik, erdeje, legelője van. 

K O M A D I . Magyar mező 
Város Bihar Várm. földes 
Ura H. Eszterházy Uraság, 
lakosai többnyire reformátu
sok, fekszik Túrának szom
szédságában , mellynek fi
liája, vidékje néhol sová
nyas, nagyobb része közép
szerű, vagyonnyai kulömb-

K O M Á D I . Magyar falu Bi
har Várm. földes Ura H. Esz
terházy Uraság, lakosai re
formátusok, fekszik Várad
hoz 3 mértföldnyire, Tele
ki , Kis Toti,* Nyestai pusz
ták* szomszédságában, határ
ja a nyomásbéb, marhákat, 
sertéseket, és jó féle lovakat 
tartanak, halászattya, ráká-

E e szás, 



szása, nádgya bőven van, a9 

Sebes Keres7, és Siketér fo-
JyŐn, melly egészen ide vet
te magát, holott teszi azon 
n^gy Sárrét nevíl réttséget, 
a' melly Békés Vármegyéig 
\i terjed , és egynehány 
tiégyszeges mértföldet tesz. 

K O M A N Y A . Szabad puszta 
Zemplén Vármegyében. 

K O M Á R . Szabad puszta 
Zemplén Vármegyében. 

K O M A R N O - Tót falu Nyi
tra Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik Csejtéhez nem 
meszsze , mellynek filiája , 
határja jó termékenységu, 
vagyonnyai külömbfélék, el 
adásra alkalmatos módgyok 
van, 

K O M Á R N Y I K . Alsó , és 
Ftlsó Komárnyik. Két tót 
falu Sáros Várm. földes Uraik 
G. Áspermont Uraság, la
kosaik katolikusok ; többen 
ó hitűek, fekszenek Zboró-
hoz más fél mértföldnyire , 
harmitzadgya is van egyik
nek ; határbéli földgyeik so
ványasok , fájok mind a' két 
féle, 's legelöjök is elegendő 
van , vagyonnyaik selejte
sek , marhákkal kereskedést 
indíthatnak. 

K O M A K Ó C Z . Komarno. 
Tót falu Sáros Várm. földes 
Ura Büdeskúti Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Hra-

bócznak szomszédságában, 
és annak filiája, határja jó, 
réttyei kétszer kaszálhatnák, 
legelöjök, fájok elég van. 

K O M A R Ó C 7 . Komarovce. 
Magyar falu Abaúj Várm. föl
des Urai több Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik 
Nagy Idának szomszédságá
ban , mellynek filiája , , ha
tárja jól termő, ki vévén egy 
harmad részét, réttye sová
nyas , fája szőkén van. 

K O M A R Ó C Z . Elegyes falu 
Zemplén Várm. földes Urai 
G. Forgách, és több Urasá
gok , lakosai külömbfélék f 

fekszik a1 Sókúri járásban, 
határja hasonló Tót Izsép, 
vagy Tót Isztreb határjához, 
vagyon 5 kerekű malma is. 

K O M Á R Ó C Z . Horka Ko-
maróc{. Falu Szepes Várm. 
földes Ura Budaházy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Svábóczhoz közel, mellynek 
filiája, határja is hozzá ha
sonlító. 

K O M Á R O M V Á R M E G Y E . 

Comitatus Qomaromitnsis, 
KomorncrGespanschafi. Ne
vezetét vette e* Vármegyé
nek Királvi FŐ Városától Ko
máromtól. Fekízik Csalóköz 
Szigete felöl, északra Posony 
Vármegyének szomszédságá
ban , azután pedig délre 
Nyitra Vármegye, majd Esz* 
tergom, majd Pilis, majd-

Fe-
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Fejér, 9s Veszprém Várme
gyék , határozzák erdSs, és 
hegyesebb részét, végre pe
dig nap nyugot felé Győr 
Vármegye keríti bé. Folyó 
vizei között leg nevezete
sebb Duna vize, melly e9 

Vármegyén keresztül foly, 
9s nevezetes kereskedői ki 
kötő helyt szolgáltat Komá
rom Városánál: második fo
lyó vize a' kis Duna, melly 
a* Tsalóközt bé keríti, har
madik folyó víz benr̂ e Vág 
vize, és avfekete víz, mel
lyek Gutához nem meszsze 
folynak a9 kis dunába, ho
lott által járás esik rajta. 
Negyedik folyó benne Nyi
tra vize, melly már e 9 Vár
megyének nagyobb részét 
hasittya, 9s Komáromon fe
lül ömlik a* kis Duna vizé- í 
be. Tavai között leg neveze-
tesekb az íígy nevezet fene
ketlen tó, mellyböl Tata vi-
ze , foly ki. Hegyei között j 
leg nevezetesebbek azok, | 
mellyekben márvány kövek 
ásatnak, el hallgatván erdős 
helyeit, mellyek mind tnzi, 
mind pedig épületre való fát 
szolgáltatnak, némelly kis
sebb vadakkal egyetemben. 
Híres e\ Vármegyének már
vány köve, melly Almásnál 
ásatunk; de Tata körfil is 
találtatik. Borai között e' 
Vármegyének leg híreseb-

K O M Á . 39* 

bek a* Neszmélyi, és Almá-
si borok; egyéb térsége pe
dig, kevés homokos részét 
ki vévén, kiváltképen termé
keny, 's mind a' búza, mind 
a* gabona, és egyébféle ve
teményeknek termesztésére 
kiváltképen alkalmatos. Rét
tyei jók, legelője hasonló
képen, és a9 barmoknak té
ny ész te tésekre kalönösen 
alkalmatos. Több kulömb
féle tulajdonságai között e-
gésséges fördője is van Ta
tánál , és Almásnál, ez lágy 
meleg, és tulajdonságát lásd 
Almás nevezet alatt, amaz 
pedig kőpor forma apró rá-
gadékokat hagy maga után. 
Lakosai e9 Vármegyének leg 
inkább magyarok, és né
melly helyeken németek, 9s 
kevés tótok. Dítséreret ér
demlenek a9 Magyarok az
ért, mert mind élettel Bajá
ról Bétsig 9 mind hallal, 
mind pedig deszkával, és 
zsendellyel is kereskednek, 
melly kereskedésre való haj
landóságot t öb b Várme
gyéknek lakosaira nézve is 
méltán kívánhatni. Némel
lyek arany fövényét is mos
nak ki Duna vizéből. 

Az egész Vármegye négy 
járásra osztattatott, ugy mint 
a9 Csalóközi, Udvardi, Ta- -
tai, és Gesztesi Fő Bírói ke
rületekre. Mind öszve i6é 

fi e a lak^ 



lakó helyek vágynak benne, 
'& az Esztergomi Érseki, és; 
a* Gyóri Püspöki Megyék
hez tartozik. 

K O M Á R O M . Comaromium. 
Komorn. Komárnó. Szabad 
kir. Város Komárom Vár
megyében, fekszik Clalóköz 
Szigetének leg álsó végénél, 
Duna vize mellett, Vág vi
zének, és a' kis Dunának 
a* nagy Danába való öszve 
folyásánál, Érsek Újvárhoz 
két, Győrhöz hat, Budához 
pedig 11 posta mértföldnyi
re , lakosai leg inkább Ma-

Eyarok, Németek, és Rátzok, 
atolikusok, ó hitűek, evan

gélikusok, és reformátusok. 
Nevezetét vette Bonfin sze
rént a' régi Scithiai Kontá
roktól, rs középszerű hely
ség vala mintegy 1459<Jik 
esztendőig. MCCCXVIIdik-
ben Tamás Érseknek aján
dékoz á I. Károly Király, de 
annakutánna 13 3odikban 
tsere által a ' K. Kamarának 
birtokába jutott. 13ósdik
ban pedig df Zsidóknak bir
tokokba esett, *s abban is 
maradott i383dik eszten
dőig. Nevezetesítette elő&zor 
hajdani régi erőssége, az
után pedig MÁTYÁS Király 
által egészszen ujj fénybe 
öltöztetett: ugyan is azon 
kiviül, hogy népesedését ki
rályi hatalommal eszközlöt 

te, mulató, és vadas kertet 
is építtetett itten; sőt újjabb 
Várának, *s erősségének is 
szerentsés köv^erkezéseit M Á 
T Y Á S Királynak köszönheti. 
Nevezetetesítette továbbá 
LÁSZLÓ Királynak i44odik-
ben itten lett születése, 's 
még inkább az újjabb Vára, 
melly egész Európában ne
vezetes lehet. Öregbítette 
annakutánna e* Várat I. F E R 

D I N Á N D Tsászár 15 jodik esz
tendőben, LEOPOLD pedig 
tökélletességre hajtotta, a9 

mint a* fel íratok erőssítik. 
Épfilt ez a1 Vár Vág vizé
nek 7? Dunába való folyásá
nál a9 Királyi Várostól mint 
egy két ezer lépésnyire, 's 
két részekre osztattatott: a' 
régi egy kőfallal vafa erős-
sítve; az újjabb pedig sok
kal nevezetesebb. Három 
hídon esik a' Várba való bé 
menetel, 's a* régiben, melly 
sokkal kissebb egy kisded 
Kápolna, Kaszárnya, és e-
gyéb épületek valának; mint 
hogy pedig az I763dik, és 
83<íik esztendobéli nagy föld 
indulás által nagyon meg 
rongáltattak, lakók nélkül 
vágynak : a9 nagyobb , és 
újjabb Várban ellenben, a* 
Szentegyházon, 's a* Vár Ka-
piránnyának lakó helyén ki-
v " l » c g y n a g y éler tárház is 
van, és egy Katonák Ispo

tállyá. 
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tállya. Minthogy ez a' Vár 
még soha sem jutott az el
lenségnek birtokába , azért 
mutattya egy emlékeztető 
oszlop, Szűz személynek ké
pében, jobb kezében ko. 
szőrűt tartván, bal kezével, 
a* nagy ujját, öszve vontt 
ujjai között a* Vág vize felé 
lévő bástyán, hogy ez által 
maga szüzességét példázza. 
Nem kevés szégyennel, és 
boszszúsággal költözött vala 
el innen Zinan Bassa is , 
Követőivel egyetemben , 
mint hogy a' Várnak birto
kához nem juthatott. Illy 
igen példás sérelem nélkül 
való állapottyában, maradott 
vala ez a* Vár egész T y 6 3 d i -
kig, de ifídik Júniusban nem 
tsak a* Vár; hanem még a' 
Királyi Város is , az irtózta
tó föld indulás által el annyi
ra ínég rongáltatott, hogy 
nem tsak az erősségnek né
melly falai ledfiHedezének; 
hanem még a9 Tornyok, és 
Szentegyházak is le omlado-

' zának, sok külömbféle épü
letekkel egyetemben,- 's más 
épületeknek töredékei alá 
temettettek. Azután is ká-
rosíttatott vala e* Vár, és 
K . Város a* föld indulások 
által; de okozatryai nem an
nyira veszedelmesek valá
nak. A\ Vár, és a1 Város 
között van jobbra a* Királyi 
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Sóház, balra pedig a9 Kato
nai sütő, és liszt tárház. 

A* mi a' Királyi Város
nak, melly szabaddá lett 
I75idikben , nevezetesebb 
épületeit illeti., leg neveze
tesebb ezek között a* Szent 
Andrásnak emlékezetére é« 
pult Szentegyház az úgy ne
vezett Rátz útszában, melly 
a* Magyaroknak isteni tisz
teletekre rendeltetett; az 
előtt ez a* Jezsuitáké volt, 
mind épülete, mind feftése, 
mind pedig egyéb készüle
tei el annyira nevezetesítik* 
hogy. az egész Hazában a* 
szebb Szentegyházak közzé 
méltán számláltatik. Az em
lített nagy fold indulás által 
ez épület is igen meg káro-
síttatott, 's tornyai JS félig 
le omlottak. Ez épületnek 
ellenében van a* Deák Os
kola , mellyben az Ifjúság 
taníttatik. Második neveze
tes Szentegyház itten a* Sz. 
János Temploma, mellyben 
a* német gyülekezet áhéta-
toskodik. Második Tem
plom ez útszában a9 Rátzoké, 
melly szép toronnyal éke-
síttetett, és a* Városnak vé
géhez közel a* Vár felé S$ 
Krizpstom* emlékezetére é-
pült Szentegyház, holott a* 
Plébánia van. Ezek után kö
vetkeznek* a' Szent Ferentz 
Szerzetebéli Atyáknak Szent-

Ec j egy-



egyházok, és Klastromjok; 
a' nagy utszában pedig a' volt 
Trinitariusok Szentegyháza, 
holott a9 Vármegye háza van. 
Leg nevezetesebb űiszája e9 j 
Királyi Városnak aVpiatz íit-
sza, holqtt a* Városháza van, 
és a' kereskedőknek áruló 
bóltyaik. Nem meszsze épült 
a' Francziskánusoknak Szent
egyházokhoz az evangéliku
soknak Templomjok, ezzel 
által ellenben pedig a9 re
formátusoké, a9 kik 1796-
dikban meg lehetós Oskolát 
kezdettek öregbíteni a9 Fel
ségnek engedelmével. Út-
szái között pedig nevezete
sebbek a* Piatz, 9s a9 Fran-
cziskánusoknak űtszája, a' 
hoszszú, és a9 Rátz útsza. 
A 9 volt Jezsuitáknak épüle
tében van a9 Normális Os-. 
kola, holott az előtt Kávé
ház volt. Emlékezetet érde
melnek továbbá e9 Királyi 
Városbéli ji szabad házak, 
mellyek szabad kereskedés
sel bírnak. Az előtt itten 
Könyv nyomtató ház is volt, 
Vcndégfogadóji között neve
zetesebbek az úgy nevezett 
Zöld fa, és a9 Fejér Lónál 
lévő házak, 9s egy Kávéház 
is van az utasoknak, és Vá
rosbélieknek készítve. A 9 

repülő híddal által ellenben 
van, melly a9 Posonyi híd
nak formájára készült, a9 Po

staház, és a9 Vendégfogadó, 
melly már a9 Gönyui Urada
lomhoz tartozik. Alkalma
tos mulató helyet szolgáltat 
nyárban a9 Komáromiaknak 
e9 Sziget,, holott Vendégfo
gadó is alkalmatos van, és 
a9 közel lévő szőlős kertek 
is. Kereskedések e 9 Királyi 
Városbélieknek hasznos, és 
a9 több Magyar Városoknak 
is szép példát szolgáltatnak. 
Némellyeknek ruházattyok 
az aszszonyok*között annyi
ban németes, mivel a9 köz 
nép is strimflit hordoz; de 
egyébaránt a9 magyar szoká
sokat meg tartyák , és a9 

nyelvet is tisztán beszedik. 
Születése helye ama nagy 
hiríi tudós Doctor Szombati 
Úrnak, a9 ki ritka példáju 
tehetségei által sokkal es-
méretesebb a9 Hazában, mint 
sem mi magasztalására le
hetnénk. Valóban sok szű
kölködőknek gyamolítója , 
orvoslója, 9s meg vigaszta
lója. Betses dolog Hazánk
ra nézve, ha kebelében, nem 
tsak nagy tehetségű; hanem 
példás jó szívű Férfiak is ta
láltatnak, a9 kiknek nyom
dokaikat mások tisztelve kö
vethetik. Szívesen köszönöm 
az egész Haza előtt, mind az 
említett idősbb, mind pedig 
ifjabb Doctor Uraknak gya
korta gyengélkedő egéssé-

gem-
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gémkor hozzám mutatott be
tses fáradságaikat. Versek
ben le írtt történetét e9 Ki
rályi Városnak, lásd Fábián 
Juliannának munkátskájá-
ban. Határja jó termékeny
ségu , V a' természetnek kü
lömbféle javaival eléggé meg 
áldattatott, földpyeit néha a* 
viz áradás károsittya; de e9 

fogyatkozást a9 szorgalma
tosság, és kereskedés által 
helyre hozzák. 

K O M Á R O M . Kis Komá
rom , és Homok Komárom. 
Két magyar mező Város Szá
la Várm. Kis Komáromnak 
földes Ura a9 Posonyi Scmi-
narium, Homok Komárom
nak pedig G. Batthyáni Ura
ság, lakosai katolikusok , 
fekszenek Szála vize mellett 
Híd véghez egy mértföldnyi
re , határjai jó termékenysé
gnek, vagyonnyaik külömb
félék. 

K O M Á R O M . MezjS Koma-
rom. Magyar mező Város 
Veszprém Várm. földes Ura 
G Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Enyéng-
nek, Dégnek, és Balhásnak 
szomszédságokban, Sió vize 
melléjt, Veszprémtol, Fejér-
vártól is öt mértföldnyire, 
tatárja jól termő, 9s kövér, 
és mindent meg terem , bo
zótos helyein elég nád te
rem, malmai Sió vizén vagy-' 

K O M J . 3£<p 
nak, erdeje meg lehetős; 
itten vagyon a9 gát, vagy 
által járás Sió vízén Somogy 
Vármegyébe. 

K O M J Á T . Kémetten. Né
met falu Vas Várm. földes 
Ura G. Batthyáni Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Lödöshöz közel , mellynek 
filiája, határjának síkon fek
vő része termékeny, réttyei 
jók; fájok elég van, eladás
ra is jó módgyok van. 

K O M J Á T . Orosz falu Ugo
csa Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai ó hitűek, 
fekszik Salánk , és Alsó Ka
rásziéhoz is közel, határja 
két nyomásbéli, hegyes, la
pályos, fejér, és sárga agya
gos, leg inkább kukoritzát, 
rozsot terem, zabot, búzát* 
keveset, erdeje, legelője, 
kaszállója elég van , piatza 
Tisza Újlakon két mértföld
nyire. 

K O M J Á T I . Mező Város 
Nyitra Várm. földes Ura H. 
Grazsalkovich Uraság, a9 ki
nek jeles Kastéllyával dí-
szeskedik, lakosai katoliku
sok, fekszik Nyitrához har
madfél mértföldnyire, neve
zetes malma vagyon itten az 
Uraságnak, melly számos 
köveket forgat, 9s Ispotállyá 
i$ vagyon, határja kövér, 
réttyei jók, legelője elég, 
de fája nints. 

Ee 4 K O M -
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• K O M T Á T I . Magyar fa 1 u 
Torna Várm. földes Urai 
Komjáti, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, es re
formátusok, fekszik Szil ás
nak szomszédságában, melly
nek filiája, földgye, réttye 
jó, legelóje elég, fája tűzre, 
és épületre, 's szőleje is van. 

K O M T Á T N A . Tót falu Li-
ptó Várm. földes Ura Tu-
ránszky Uraság, lakosai ka
tolikusok , legelóje elég, 
határjának két narmad része 
síkon fekszik , de földgye a' 
hegyek miatt sovány, és 
hideg. 

K O M L Ó . Magyar falu Ba
ranya Várm. földes Ura H. 
Batthyányi Uraság, lakosai 
katolikusok, és más félék, 
fekszik M a g y a r Széknek 
szomszédságában, és annak 
filiája, határja közép termé
kenysége, réttyei, legelője 
meg lehetős, vagyonnyai is 
középszerűek. 

K O M L Ó D T Ó T F A L U a1 T.„ 
betűben. 

K O M L Ó S . Magyar falu A-
baúj Várm. földes Ura G. 
Károlyi Uraság, lakosai ka
tolikusok, és más félék, fek
szik Füzérhez közel, és an
nak filiája, határja mivel 
hegyeken fekszik sovány, 
piatzozása is távol esik. 

K O M L Ó S , vagy is Ó S[. 
Anna. AzSz. betűben. 

K O M L Ó S . Tót falu Békés 
Várm. földes Urai több Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
többen evangélikusok, fek
szik Szarvashoz nem mesz
sze, és annak filiája, föld
gye búzát is terem, réttye 
pedig jó szénát, Körös vi
zének erén tsekély malma 
van, legelője meg lehetős. 

K O M L Ó S . Curiáíis falu Be-. 
regiVárm. földes Ura a* Kom-
lósy Uraság, lakosai külömb
félék , fekszik Bataszékhez 
közel, és annak filiája, ba
tárja is hozzá hasonlító. 

K O M L Ó S . Tót falu Sáros 
Várm. földes Ura Izdenczi 
Uraság, lakosai katolikusok, 
többen evangélikusok, fek-I 
szik Sosfalvának szomszéd
ságában , és annak filiája, 
Ildik A N D R Á S Király bely-
heztette ide iaiadikben a* 
Terusalemi szent temetkező 
helyről nevezett Szerzerese-
ket, kiket IVdikBéLA 1144-
dikben meg is erőssítétt. Ha
tárja ha jól mivelretik őszi 
gabonát is terem, réttye két
szer haszáltatik, legelője, és 
fája mind a' két féle van, 
piatzozása közel Eperjesen. 

K O M L Ó S . Oláh, és német 
falu Torontal Várm. földes 
Ura Nakó Uraság, lakosai 
ó hit&ek, és katolikusok, 
fekszik Gottlóbnak szom
szédságában , mellynek filiá-
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ja , Hatzfeldhez, és N. Ki-
kindához sem meszsze, ha
tárja' három nyomásbáli tér
séges, és közép termésű, 
némelly része homokos, er
deje nintsen, szőleje kevés, 
bővelkedik búzával, árpá
val , kukoritzával, zabbal, 
gyapjúval, bora , *s pénze 
szuken, piatza Haczfelden, 

. N. Kikindán, ys másutt is. 
K O M L Ó S . Oláh falu Ugo

csa Várm. földes UraG. Pe-
rényi Uraság, lakosai óhi
tűek, fekszik Tárna, Bacsko, 
és Batácsnak szomszédságá-
ban,határja a nyomásbéli,he-
gyes, lapos, földgye sovány, 
*gy a g o s S 'cg inkább zabot, 
és kukoritzát terem, erdeje, 
legelője , szénája van, a1 

Nyalábi Uradalomhoz tar
tozik. 

K O M L Ó S D . Magyar falu 
Somogy Várm. a9 Babóltsai 
járásban , földes Ura G. Szé-
csényi Uraság, lakosai leg 
inkább Kálvinisták, fekszik 
Csokonyától f mértföld
nyire , Baboltsához közel, 
mellynek filiája. A 1 melly 
dombon az Helység fekszik, 
annak földgye olly erőss a-
gyag, hogy 4 - 5 öl mély
ségű kutakat lehet benne 
látni, mellyeknek oldalait 
nem szfikség sem kSvel sem 
fával a9 bé omlás ellen meg 
erőssíteni, af lakosok leg 

inkább szarvas marhákkal 
kereskednek. Határja Dráva 
vizén lévő rév mellett va
gyon, fóldgye termékeny, 
és jó búzát terem , malma 
egy van, legelője, fája elég, 
eladásra módgya alkalmatos, 

K O M L Ó S K A . Elegyes falu 
Abaúj Várm. földes Ura a* 
K . Kamara, lakosai katoli
kusok, fekszik Erdő Horvá
tihoz nem meszsze , melly
nek filiája, határja Regécz-
hez hasonlító. 

K O M L Ó S A . Orosz falu Sá
ros Várm. földes Ura G. As-
permont Uraság, lakosai 6 
hitűek, fekszik Zboróhoz 

•fél mértföldnyire, határja so
ványas, vagyonnyai selejte
sek, erdeje "van, Bártfán 
keresetre meglehetős mód
gyok vagyon. * 

K O M O . Tót falu Zólyom 
Várm. földes Ura a' Besz-
terczei Bányászi Kamara, la
kosai katolikusok, fekszik 
Hronecznek szomszédságá
ban , mellynek filiája, ba
tárja sovány. 

K O M O N Y A . Szabad puszta 
Zemplén Várm. földes Urai 
több Uraságok, fekszik Bu-
tykához közel, és annak fi
liája, 

K O M O R I S T Y E . Oláh fala 
Krassó Várm. földes Ura a*" 
K. Kamara, lakosai ó hi
ti ek, fekszik Forotik, Ker-

nécsa, 
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nécsa , és Kakovának is 
szomszédságában, határja 4 
nyomásbéli, többnyire he
gyes, völgyes, és agyagos, 
a' lakosok inkább termesz
tenek kukoritzát, mint bú
zát , és zabot , erdeje , sző
leje nints. 

K O M O R Ó . Magyar falu Sza
bolcs Várm. földes Urai Or
mós , és több Urak, lakosai 
katolikusok, és reformátu
sok, fekszik Fényes Litkének 
szomszédságában, Js ennek 
filiája, határja mind a9 három 
nyomásban termő, jó búzája, 
dohánnyá van, dinnyéje elég 
terem , méheket is tartanak 
némellyek, legelőjök, fá
jok, nádgyok bőven van. 

K O M O R Ó C Z . Tót falu Zem
plén Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai külömb
félék, f e k s z i k Sókútnak 
szomszédságában, és annak 
^filiája, határja hasonló Csi-
csokának, vagy Csicsfának 
határjához. 

K O M O R Ó C Z . Oros^Komo-
rócsj Sobrdnc\ Komor nc\. 
Polanyi Komoróc[. Három 
elegyes faluk Ungvár Várm. 
földes Uraik kulömbféle U-
rak , lakosai katolikusok, 
és másfélék, fekszenek Ung
várhoz mintegy más fél mért
földnyire, földgyeik jók, va-
gyonnyaik külömbfélék. 

K O M O R Z A N Y . Oláh falu 

Szatmár Várm* földes Üraf 
több Uraságok, lakosai ó 
hitűek, fekszik Terephez a 
órányira, határja kukoritzát, 
zabpt keveset terem , mivel 
hegyes, völgyes, és köve-
tses, erdője van. 

K O M P O L T . Magyar falu 
Heves Várm. földes Ura H. 
Grazsalkovich Uraság , la
kosai katolikusok, fekszik 
Kápolnának szomszédságá
ban, és annak filiája, föld-
gyének egy része trágya nél
kül is termékeny, réttyei jók, 
piatzozása Gyöngyösön, és 
Egerben. 

K O N C S A N . Tót falu.Sze
pes Várm. földes Ura Töke 
Uraság , lakosai katoliku
sok, fekszik Körtvélyeshez 
nem meszsze, mellynek fi
liája, 's határja is hozzá ha
sonlító. 

K O N C Z H Á Z A . Magyar fala 
Ungvár Várm. lakosai kü
lömbfélék , fekszik Őrhöz 
nem meszsze, és annak fi
liája, határja jó , vagyon
nyai külömbfélék, el adásra 
alkalmatos módgyok van. 

K O N D A . Szabad puszta 
Tolna Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, fekszik 
Dombóvárhoz közel, és an
nak filiája, határja jól termő. 

K O M D Ó . Magyar falu Bor
sod Várm. földes Urai Al-
másy, és több Uraságok, la

kosai 
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kosai katolikusok, és refor
mátusok, fekszik Sajó Szent 
Péternek szomszédságában, 
és annak filiája, piatzozása 
Miskolczon, legelóje elég; 
fája tűzre, és épületre van , 
szöleji jó borokat teremnek. 

K O N D O R F A . Krotendorf. 
Kradonos[te. Elegyes falu 
Vas Várm. földes Ura a' Sz. 
Gothárdi Ciszterczita Szer
zetbéli Atyák,lakosai kato
likusok, fekszik Őri Szent 
Péterhez közel , mellynek 
filiája, határja is hozzá ha
sonlító. 

K O N D O R O S . Szabad pusz
ta Békés Vármegyében. 

K O N O P . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura Török U r 

raság, lakosai katolikusok, 
és 6 hitűek, fekszik Ötvös,-
és Sólymos között, földgye 
nem igen j ó , a9 kukoritza 
termesztésre leg alkalmato 
sabb, hátárja a9 Sebeshegyi 
szállással nevekedik, az ár 
•íznek nagyon ki vagyon 
téve > erdeje igen szép, és 
hagy, marhájokvan, bővel
kedik ketskével , és mé
hekkel. 

K O N O T A , Szabad puszta 
Vas Várm. fekszik Nagy Sit-
kébez közel, és annak filiá
ja, 's határja is hozzá ha
sonlító. 

K O N S Z R A . Tót falu Liptó 
Várm. földes Urai Detrich, 
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és több Uraságok, lakosai 
katolikusok, fekszik Szent 
Andrásnak' szomszédságá
ban, mellynek filiája, lege
lője elég van, és tűzre fája, 
de földgye sovány, határja 
köves. 

K O N S Z K A . Trentsén Várm. 
földes Urai több Urak, la
kosai katolikusok , fekszik 
egy völgyben, a v Rajeczi 
fördők felett, erdeje, lege
lője elég van, piatza közel, 
de földgye nedves. 

K O N S Z R A . Tót falu Turócz 
Várm. földes Ura Huszár U-
raság, lakosai leg inkább 
lutheránusok, fekszik Szu-
tsához f é 1 mértföldnyire , 
mellynek filiája, 1795dik-
ben nagyon károsíttatot a' 
tuz által ,• földgyeinek -| ré
sze közép termékenységu, 
réttye sovány, legelője sints 
elég. 

K Ó N T R A T Ó * Oláh falu A-
rad Várm. földes Ura a* K. 
Kamara, *s T ^ részének B. 
Péterfi, lakosai ó hitiiek, 
fekszik Boros Jenő mellett, 
minden embernek a' maga 
irtvánnya van ki osztva, ha
tárja hegyes, völgyes; te
rem kevés búzát, zabot, 's 
többnyire kukoritzát, bora 
is jó terem, erdeje, és gyü-
möltse elegendő. 

K Ó N Y . Magyar falu Győr 
Várm. földes Ura a* Győri 

Kapta- . 
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Káptalanbéli Uraság, lako
sai katolikusok, f e k s z i k 
Győrhöz 3 f Csornához pe
dig 1 mértföldnyire, a* Kó-
nyi tő mellett, határja két 
nyomásbéli, terem búzát, és 
egyebet is bővségesen, föld
gye fekete, homokos, agya
gos , szénája középszerű, 
nádgya elég van, erdője ke-
vés, szőleje nints, piatza So
pronban, és Nizsideren, jó 
lovakat nevelnek, halaik jó 
ízíiek a' Kónyi tóban , ne
vezetes a' Kónyi mérges gyö
kérről, 

K Ó N Y . Magyar fala Tolna 
Várm* lakosai katolikusok, 
fekszek Fintzehelyhez másfél 
mértföldnyire. 

K O N T Á R . Magyar falu Bi
har Várm. földes Ura H. Esz
terházy Uraság, lakosai re
formátusok , fekszik Derecs
kének szomszédságában, Esz-
lárhoz sem meszsze, Debre-
czenhez 3 mértföldnyire, 
határja 3 nyomásbéli nem 
igen nagy, székes, és af mar
hának igen jó, terem búzát, 
zabot, rozsot, árpát, ten
gerit. 

K O N Y A F A L V A . S z a b a d 
puszta Nyitra Várm. 

K O N T Á R , vagy Kanyar. 
Magyar falu Szabolts Várm. 
földes Ura a1 Religyiói Kints
tár, az elótt a9 Leleszi Atyák
nak birtokok vala, lakosai 

külömbfélék , fekszik KiV 
Várdához nem meszsze , és 
annak filiája, határja közép-
széni. 

K O N Y H A . Oláh falu Mára-
maros Várm. földes U r a i 
több Uraságok , lakosai ó 
hitnek, fekszik Dragumér-
falva, God, Sajó, 's.Rozsa-
lia között, határja két nyo
másbéli, terem búzát, zabot, 
kukoritzát, szénája , fája 
nints, batárjában sós viz is 
vagyon, mellytöl egy völ
gye sós víz völgyének ne
veztetik, és e' vízzel élnek 
egyéb helységbéliek i& só 
helyett. 

K O N Y H A . Kuchin KahL 
Tót falu Posony Várm. föl
des Ura G. Pálfy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 

Jhegyek, és erdők mellett, < 
határja jó termékenységu, 
búzát, rozsot, árpát bőven 
hoz, van szóleje, réttye, ős
erdeje is, Modorban piatzo
zása. 

K O N Y T . Magyar falu So
mogy Várm. földes Ura Fe
stetics Uraság, lakosai re
formátusok , fekszik ész. Al
só Segesd, n. k. Beleg, dél. 
Ötvösnek, mellytől tsak egy 
kis folyás választya el, n. ny« 
Szobnak szomszédságában,. 
Kanizsához 4 mértföldnyire, 
határja két nyomásbéli, ro
zsot leg inkább, egyebet kö-
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-zépszerfien terem, lapályos,és 
homokos a' fóldgye, tsekély 
termésünk, piatza Legrádon, 
Kaprönczán , és Kanizsán. 

K o N T i , Magyar falu Tol
na Várm. földes Ura H. Esz
terházy Uraság, lakosai ka
tolikusok , határja jó termé
kenységu , vagyonnyai kü
lömbfélék ; el adásra alkal-
mates módgyok van. 

K O N Y Ü S . Elegyes f a l u 
Ungvár Várm. földes Ura 
Szirmay Uraság, lakosai ka
tolikusok, ésóhitfiek, fek
szik Tibének szomszédságá
ban, és arrnak filiája, ha
tárja közép termékenységu, 
réttye, legelője meg lehe
tős, vagyonnyai is közép-
szemek. 

K O P Á C S . Elegyes falu Ba
ranya Várm. a* Belyei Ura
dalomhoz tartozik, l a k o 
s a i reformátusok, határ
ja a' Dráváig 1 , a' Dunáig 
pedig 4 órányira terjeszti 
fekvésését, három nyomásbé
li, homokos, fóldgye kétsze
res búzát is terem, szigetes 
erdeje van , és legelője 
i s , midőn a9 Duna, vagy 
Dráva vize ki nem önt hal
lal bővelkedik, itten gya
korta van a9 Szigetében szép 
szarvas vadászat , hajárja 
gazdag, vagyonnyai jelesek, 
és külömbfélék. 

K O P A C J F . tfas Várm. föl

des Urai több Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik 
Rumhoz közel, mellynek fi
liája, határja közép termé
kenysége, réttye, legelőj* 
meg lehetős. 

K O P A C S Á N Y . Oláh falu Bi
har Várm. földes Ura a9 K. 
Kamara, lakosai leg inkább 
ó hitűek, fekszik Magyar 
Csekéhez nem meszsze , és 
annak filiája, határja is hoz
zá hasonlító. 

K O P A C S E I . Oláh falu Bi
har Várm földes Ura a9 Re-
ligyiói Kintstár, lakosai töb
ben ó hitűek, fekszik Bol
dog Sz. Mártonnak szom
szédságában , és annak filiá
ja, határja közép termékeny
sége , vagyonnyai meg le* 
hetősek. 

, K O P A N C S . Szabad puszta-
Csanád Várm. Makóhoz tar
tozandó. 

K O P A N I C Z A . Elegyes falu 
Bars Várm. földes Ura a9 K. 
Kamara , lakosai katoliku
sok, fekszik Viszokához nem, 
meszsze, és annak filiája, 
határja ollyan mint Alsó Há
mornak. 

K O P A S Z H E G Y . Tsárda Pest 
Vármegyében. 

K O P C S Á N . Tót falu Nyi
tra Várm. földes Ura a* F. 
Király, lakosai katolikusok, 
fekszik Holicshoz nem mesz

sze , 
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sze, és annak filiája , hat ár
ja ollyan, mint Kattónak. 

K O P E C Z . Tót falu Tren
tsén Várra, földes Ura G. II-
lésbázy Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Kaszához 

- közel, és annak filiája, ha
tárja soványas, vagyonnyai 
selejtesek. 

K O P H Á Z A . Kolnhoff. Ele
gyes horvát, és német falu 
Sopron Várm. földes Ura So
pron Városa, lakosai katoli
kusok, fekszik inkább sík, 
mint hegyes helyen , So 
prontól | mértföldnyire, a* 
hol piatzozása van. Határbé
li földgye két fordulóban jó 
termékenységu , terem ki
váltképen búzát, rozsot, ár
pát, zabot, bora is van kö
zönséges. 

K O P O C S E L I . Oláh falu Bi
har Várm. földes Ura a' K 
Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik n. k. Szundokhoz 
n. ny. Kigyikboz fél fertály-
rniya, d. Bukorványhoz egy 
órányira, szíik határja kevés 
búzát terem, hegyes, agya
gos fekete a* földgye, erdeje 
vanszőle je nints, piatza 
Nagy Váradon. 

K O P P A N . Török Koppan, 
Koppanum. Mező Város So
mogy Várm, földes Ura a' 
Veszprémi Püspök , és H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Szoros

sa l , és Magyaradhoz | órá
nyira. 

Birtokokba jutván a9 Mo-
hátsi veszedelem után e 9 Vá
ros az Ozmánoknak, sán-
tzokkal, és bástyákkal meg 
erőssírették, 's hasznos vé
delmező helyek vala az Oz-

{ manóknak, midőn a' szom
széd Várakat ostromlottak. 
Istvánfi szerént Libr. XIX. 
p. 357. 14. Toigon Vezér 
155 jdikben , midőn Kapós 
Várát meg venni törekedett, 
itten állapodott meg hadi 
népével, míg a' készülete
ket meg tette, 's elfutván az 
oltalmazok, könnyen hozzá 
jutott. Sőt Sziget Várának 
ostromlásakor is nevezetes 
szolgálatot tettek a'Koppa-
ni Ozmánok Ali Ennuchus-
nak. Lásd Istvánfit p. 359. 
Jármok alá kerítvén pedig 
Sziget Várát az Ozmánok, 
még sokkal többet kárté-
konykodtak a9 Koppaniak 
mint az előtt, 's meszsze föld
re is el indultak a9 Tsászá
riaknak ártalmokért, mel
lyet Túri.György hatható
san meg boszszúlt, midőn 
őket Bakony erdejébe fii-
tamtatta , lásd felöle Túró-
t[itf és Istvdnpt Libr. XXIV. 
p. 514. 10. és sokakar le 
mészárlottak, á9 kik között 
vala Hd\án is a9 Koppant 
lovasságnak Vezérje. Ali-

beg 
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btg jővén annakutánna Kon
stantinápolyból helyére Há-
zánnak, ez is törekedett a' 
Keresztényeknek ártalmok
ra, \ ki indítván népét Vesz
prém felé indult; Hidvégnél 
Sijo vize mellett vezette 
katonáit, midőn Istvdnfy is, 
és Stansics Farkas a* Tsászá
riakat vezetvén, vélletlenul 
éjjel egy másnak seregére 
totlottak; kardra, 9s fegy
verekre kelt azonnal mind 
a9 két fél, és a' viadal ked
vezni látszatott a' mieink
nek , mert számos Ozmáno
kat , és lovakat is el fogtak 
vala már, midőn Ormdndi 
is meg érkezvén hatvan lo
vas, és 100 gyalog népével, 
ismét ujjabban el* kezdették, 
a9 már félbe hagyott viasko-
dást, melly segedelemnek 
érkezésén az Ozmánok meg 
félemledvén, gyengülni kez-
jdett erejek, és bátorságjok. 
Alibeget Tót Gábor lováról 
le taszítván, 's homlokán 
könnyű sebet ejtvén, el fog
ta vala, 9s a* 77 el fogottak 
között többnyire Tisztek va-
lának, a1 számos meg ölet-
tetetteken kivül. Eunuchus 
és 25 fők, 's hadi Jelek Béts-
be küldettettek ajándékul 
Erneszt Királyi Fő.Hertzeg-
nek, lovát pedig a* Fő Ve
zérnek, és drága fegyverét 
$' katonák j&fjwj/F/w* aján

lották szerentsés vezérlésé
ért , a' több hadi zsákmányt 
pedig a9 katonák magok kö
zött osztották fel I584dik-
ben. Azután pedig három 
esztendővel Nádasdynak ve
zérlése alatt helyben is fel 
gázoltattak. Ugyan is surfi 
köd ereszkedvén l e , midőn 
alattomban Szilva népével 
a9 Város alá meg érkezett, 
lehetetlen volt észre venni 
a9 Városbélieknek a' közel
gető veszedelmet ; okosai* 
élvén S[liva is a9 jó alkal
matossággal , bé t ö r é a' 
kis kaput, szerentsésen bé 
vezeti vala hadi népét a9 

Városba; 9s az alatt Nádás-
dy is el érkezvén hadi ere
jével, ennek a9 nagy kaput 
fel nyitotta. £1 rémült vala 
a* nép a9 Városba, ki kin-
tséhez, ki feleségéhez , ki 
gyermekeihez, ki pedig lo
vához kapdosott, hogy éle
tét meg szabadíthassa, 9s 
fegyverre nem olly igen szá
mosan keltek ki ; el telvén 
azonban az egész Város a9 

Magyaroknak lármájokka), 
szörnyítő félelembe ejtettek 
mindeneket; 9s látván a* Ve-
zérjek is Regefy hogy mind 
népétől, mind pedig a9 sze-
rentsétől el hagyattatott, ön
ként fel adta magát rabul a* 
mieinknek. Sinan Must a-
begntk fija pedig feleségével, 
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és gyermekeivel, 9s tseléd-
gyeivel magát a1 pintzébe 
rejtette el., ás onnan oltal
mazta feleit lövöldözése által, 
azt igárván maga felöl, hogy 
Nádasdinak kész volna fel 
adni magát, 9s kérlette meg 
jelenését, e n n e k helyébe 
Trax János Vitéz hadi Tiszt 
jelent vala meg a' beszélge
tésre , a' kit úgy által lövött 
vala torkánál nyilával a' pin-
tzéből, hogy lováról le es
vén, azonnal meg halálozott. 
Nagyon meg boszszonkod-
tak e' méltátlanságon a' Ma
gyarok , 's boszszú állásra 
gerjedeztek, mindazáltal sem 
a' késelem, sem a* fenyege
tés nem használván semmit, 
végre égd szénával, és szal
mával töltötték meg a9 pin-
tzének ablakait, 9s ki nyit
ván azután az ajtót, mind
nyájukat halva találák, nem 
kevéssé sajnálkozván igen 
szép meg hólt feleségén, a9 

ki gyermekeit akkor is kar
jai között tartotta volt. Hat 
száz foglyokat vittek el in
nen ekkor a9 Magyarok, és 
annyi zsákmányt nyertek, 
hogy magokkal el sem vi
hették. A 9 több házi eszkö
zöket haszontalanokká té
vén, fel gyújtották a9 Vá
rost ; de mint hogy nagy hó 
vala, aem éghettek úgy el, 
mint reményiették vala . 

Viszsza fordulván, a9 prédá
idról Regcff, és néhány vá
logatott foglyok 9s lovak 
Bétsbe küldettek ajándékul 
Erncs[t Királyi Fő Hertzeg-
nek. Annakutánna ugyan 
azon az úton mentek viszsza 
a9 Seregek Nádasdinak ve
zérlése alatt Pápára, holott 
fel osztván a' zsákmányt volt 
helyeikre költöztek vala.Lásd 
Istvánfi t Libr. XXVI. 567. 
Ismét újjabb szerentset pró
bált Has[án Passa 8000 né
pével, a9 kit Kanizsától nem 
meszsze, Zrínyi, Batthyáni, 
Nádasdy, Tratmansdorf, és 
több Tisztek, seregeikkel el 
zárván vissza menetelekor az 

r utat, el fogtak, 9s népét hat
hatosán meg verték vala, a9 

mieink; mindazáltal Koppan 
az ellenségnek birtokában 
maradott egész a9 17dik szá
zadnak végezetéig, midőn 
azt üressen hagyván az Oz
mánok, belőle meg félemled-
vén ki költöztek H é d i k 
ben. Régi erősségének már 
most fsak maradványai szem
léltetnek. Határja 3 nyo-
roásbéli, rozsot leg inkább, 
búzát keveset terem, hegyes, 
agyagos a9 földgye , erdeje, 
szőleje bőven van, és réttye, 
piatza Veszprémbén, 

K O P P A N . Magyar falu Szá
la Várm. földes Urai Bezeré-
di , és több Uraságok, lakó* 

sai 
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tai katolikusak, fekszik Sz, 
Grófhoz egy mértföldnyire,, 
földgyei termékenyek, lege 
lője, fája, tűzre, és épület
re elég van, malma a' ha 
tarjában. 

KOPPAN.*Németfalu Veszi 
prém Várm. földes Urai. a9 

Zirczi Csiaztertziták, lakosai 
katolikusok f fekszik Szűcs* 
hoz Ugodboiz. pedig 1 ó-
rányira, Jiatárjában legelóje 
Ugyan szoross, de földgye 
termékeny,-kivált rozsot, és 
krompélyt bőven terem ,. 
gyebet középszerűen, réttyei 
jók, fájok nintsen, *zőlő 
hegyek kitsíny. baratzkjok 
jó ízfi terem. Gerentzé vi
zén, melly áradásával ártalnj 
mas, - £ ki JCoppanból a9 

Bakonybéli helységekbe két 
órányira akar menni, 13szór 
kell Gerentze vizén által 
menni, -s néha veszedelem* 
mely Pápán, is Győrött, 
van piatzok. 

K O P R A S . vagy Kopófecs. 
Elegyes falu Gömör Várm. 
földes Ura- G. Koháry Ura
ság, Jakosai külömbfélék 4 
fekszik Jolsvának szomszéd
ságában, mellynek filiája; 
határia néhol soványas, és 
koszi kiás, leg inkább ro
zsot, és zabot terem, lege
lője elég van, fája az Ura
ságnak engedelmével mind 
a9 két féle, keresetre a9 szom

széd vas hámorokban meg 
lehetős módgyok van y sze* 
net is égethetnek. «.. 

K O P R O N C Z A . Szabad pusfc* 
ta Nógrád Y4*m. földes Urai 
G. Balassa Uraság, fekszik 
Alsó Esztergálynak szom
szédságában, és annak filiája! 

K O R A J * Koroj név alatt*, 
K O R A T F Ö L D E . Tót ( a j 

Vas Várm. lakosai katoliku* 
sok, fekszik Körmendhez 
két mértföldnyire, határjá* 
ban legelője, és fája van; 
foldgyei soványak. : 

K Q R B A S . $zábad puszta 
Hont Várm. földes Ura á* 
Tudományi Kintstár, fekszik 
Egekhez nem meszsze, é$ 
annak filiája. 

K O R B E S T . Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura a9 K. Ka
mara, lakosai ó hitűek, fek* 
szik Sérgest, és Felső Ta-
pához £ órányi^, egyéb 
minémSségei hosonlók Ka* 
pocsányéhez, szép forrásai, 
és patakja van. ' 

K o a c s i N A . Kos tét név 
alatt* 

K O R D I K . Tót falu Zólyoui 
Várm. földes Ura a9 Beszter- , 
tze Bányai Kamara, lakosai 
katolikusok, fekszik Tapo-
javához közel, mellynek fi
liája, határja is hozzá ha
sonlító. 

K O R E T Ó C Z . Korejovce. O-
rosz falu Sáros Várm. földei 

Ff Ura 
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Ora G. Szirmai Urasig, la
kosai katolikusok, és ó hi
tűek, fekszik a9 Makovitzai 
Uradalomban, legelője, fája 
Van, vidékje sbványas. 
' K O R I T N O . TÓtfolu Nyitra 
Várm. földes Urai G. ErdŐ-
dy, és több Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik 
^odolihoz n e m meszsze, 
mellynek filiája, határja jó, 
réttye', földgye első osztály
béli; szőleje , legelője elég 
van, malma alkalmatos, pia
tzozása közel. * 

. K O R L Á T . Bars Várm. föl
des Ura az Esztergomi Ká-
ptalanbéli Uraság. 

K O R L Á K . Magyar falu Nó
grád Várm. földes Ura B. Pró-
nay Uraság , lakosai kü
lömbfélék, fekszik Várge-
déhez közel, és annak filiája, 
határja közép termékenysé
git, vagyonnyai külömbfélék. 

K O R L Á T . Korlatovcc.M*-
gyar falu Abauj Várm. földes 
Urai több Uraságok, lako
sai külömbfélék , fekszik 
Vizsolynak szomszédságá
ban, mellynek filiája, lege
lője nem elég, fája sints elég, 
határja termékeny, 9s szőlő 
begye is van. 

K Ó R L Á T . Nyitra Várm. 
Oszukához hasonlító tulaj* 
donságokkal bír. 

K O R L Á T K Ő . Vára Nyirra 
Várm. régi épSlcte nem an-

K O R M * 

riyira nevezetes, átint kies 
fekvése; A* régi hires Kór-
látkői Nemzetség után Lap-
sántzky Uraságnak birtoka 
leve. Epfilt Lieszkov falu fe
lett, melly a9 Kórjáti Urada
lomhoz tartozik. 

K O R M O S O . Krompov* Tót 
falu Hont Várm. földes Ura 
G. Kohári Uraság, lakosai 
katolikusok, és evangéliku
sok, fekszik Selmetzhez 
Korponához pedig \ mért
földnyire, legelóje van elég, 
fája mind a9 két féle, pia
tzozása Selmetzen, szőlő he-

Írye tsekély borokat terem, 
őldgyének nagyobb része 

sovány, és nehezen mivel-
tetik. 

K O R N A . Krena. Tót falu 
Nógrád Várm. földes Urai 
Platt* és több Urak, lakosai 
külömbfélék, fekszik Betzen-
czének szomszédságában, és 
annak filiája, határja ollyan 
mint Bisztriczkáéi 

K O R N V I C Z E L . Elegyes oláh 
falu Bihar Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , és ó hitnek, fek
szik Nagy Bárodhoz másfél 
fertálynyira, határja kevés 
tengerit teremi búzát nem is 
igen szoktak vetni, fölgye 
begyes, követses, és sovány, 
erdeje van. 

K O R O D . Tis%a Korod. Ma
gyar falu Szatmár Várm. föl

des -
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detUraí több Uraságok,la-, 
kosai reformátusok, fekszik 
Cséke, Cseke, és Költsenek 
szomszédságában, határja a 
jnyomásbéli kövér, mivel a' 
Tiszt vize gyakran meg füt
ty*, báiát mindazonáltal ke
veset terem, hanem tavaszí 
vetést, és szénát bőven, gyü-
möltsösei vannak , erdeje 
nints, marhát bőven tarta
nak , piatzok Üjlakon fél 
mértföldnyire. 

K O R O G T . Sipmos Korogy, 
Oláh, és magyar falu Szat-
Várm. földes Urai Zoltán , 
és több Urak, lakosai refor
mátusok, és ó hitSek, hatá
ros Dobracs Apátival, és Kis 
Kolcsal, batárja két nyo
másbéli , fekszik a' Szamos 
vize mellett tér helyen, te
rem fekete földgye búzát, 
tengerit, és zabot, néha a' 
JSzamos el szokta önteni há
tárját , úgy hogy vízi mal
maikat is el hordgya, 's ösz
ve rontya, erdeje kevés, sző
leje nints , piatza Bányán 4, 
és Szatmáron egy mértföld
nyire. 

K O R O J . Oláh falu Bihar 
Várm. földes Urai a' Nagy 
Váradi Püspökség, lakosai 
ó hitűek, fékszik Belényes-
hez 5 mértföldnyire, határ
jának I térhely, ' dombos, 
földgye terem zabot, kevés 

rozsot, és trágyázás után. ten
gerit. 

K O R O M L Y A . Tót falu Ung-s 
ván Várna, földes Urai töb
bek , lakosai ó hitűek, fek
szik ördög Porubkához £ ó-
rányira, határja hegyes, és 
közép termésű, erdeje bifc* 
kes. 

K O R O N A . Szabad puszta 
Veszprém Várm. földes Ura 
G. Eszterházy Uraság, fek
szik Csatkától nap nyug. 
nem meszsze, Oszlopnak i* 
szomszédságában, és annak 
filiája, fóldgye termékeny, 
nagy tavában igen jó iz& 
halak vágynak, malma is van. 

K o R O B f P A . Alsó, Köiép, 
és Fds$ Korompa. Tót e-
gyesitett faluk Posony Vár
megy, földes Ura G. Brunsz-* 
vik, és több Uraságok, la
kosaik katolikusok. Nevéze-
tesítt e v helyet G. Brunszvik 
Uraságnak díszes Kastéllyá, 
jeles úri, 's egyéb gazda
sági épületei, innen vette 
származását Korompai Péter 
Nyitrai Püspök i68ydik esz
tendő tájban Fő Kanczella-
rius , határbéli földgyeik kö
zép termékenységünk, va-
gyonnyaiknak el adására 
meg lehetős módgyok van. 

K O R O K C Z Ó . Magyar falu 
Győr Várm, földes Ura a' 
Győri Káptalanbéli Uraság ^ 
és mások-, lakosai katoliku-

Ff a sok, 
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sok, fekszik Győrhöz más 
tel mértföldnyire, a* Bakony 
folyása mellett, Gyimótnak, 
és Szemerének szomszédsá
gában. Nevezetesíti Heis^ltr 
Tsászári Vezérnek győzedel
me. Határja két nyomásbéli, 
rozsot leg inkább terem, szé
nája bőven a9 Bakony mellett. 

JKORONG. Tót . falu Vas 
Vármegy. földes Urai több 
U r a s á g o k , lakosai ka
tolikusok , fekszik Murai-
szombathoz nem meszsze, 
és annak filiája] határja a' 
természetnek kulömbféle ja
vaival bővelkedik* 

KOROS Krussovcc. Tőt falu 
Nyitra Várm. földes Urai G. 
Berényi, és Klohusiczky U-
raságok, lakosai katoliku
sok, fekszik Nagy Tapol-
tsánhoz fél mértföldnyire, 
határja középszerő, mint va
gyonnyai. 

KOROS . Irtvány Posony 
Várm. földes Ura B. Jesze-
nák Uraság, fekszik Bik-
szardnak szomszédságában, 
mellynek filiája. 

KÓRÓS . Magyar falu Ba
ranya Várm, földes Ura G. 
Batthyáni Uraság , lakosai 
reformátusok, fekszik mély 
tarvak között, mellyek hal
lal, és tsíkokkal bővelked
nek, hegyi Sz, Mártony, 
Bogád , és Fiskihez is közel. 
Földgye j nyomásra van 

osztva, gabonát, zabot, ku
koritzát jól terem, ttíkjait 
Pesten szokták el átülni, a9 

víz áradásoktol gyakran ká
rokat szenyvednek, erdeje 
van. • 

KOROSECZ. Kdrl^dorf. 
Tót falu Vas Várm. földes 
Ura G. Nádasdi Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
Hidegkúthoz közel, melly
nek filiája, határja is hozzá 
hasonlító. 

KOROTNOK. Kqritnyt. Tót 
falu Szepes Várm. földes Ura 
Korotnoky Uraság, lakosai 
katolikusok, és másfélék , 
fekszik Polyanóczhoz nem 
meszsze, mellynek filiája, 
postája is van, határjának 
egy harmad része Sovány , 
de más szép javai is vannak. 

K O R P Á D . Nagy Korpád. 
Magyar falu Somogy Várm. 
földes Ura G. Hunyady U-
raság, lakosai reformátusok, 
fekszik é. Szabás , n. k . Csö
kő] , d« Lábod, n. ny. He-
nesznek szomszédságában, 
batárja két nyomásbéli, föld
gye sík lapályos, agyagos, 
és néhol homokos , erdeje 
nagy, és jó ; szőleje nints, 
bor, és legelő nélkül szű
kölködik , piatza Legrádon, 
Kapronczán , és Kanizsáit. 

K O R P Á D . Puszta Korpád 
Magyar falu Somogy Várm. 
földes Urai Sárközy, és Si

klós y 
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klósy Urak, lakosai refor
mátusok, fekszik é. Sárd, 
n.k. Szomajfm, d. Gige, 
n. ny. Gsökölnek szomszéd
ságában, ész. is n. ny. között 
határjai Nagy Bajomi, Lö
ki , is Su Iványi puszták, 
határja három nyomásbéli, 
hajdinát leg bővebben , e-
gyebet középszerűen terem, 
földgye agyagos * homokos, 
és nagy részbén hegyes, er
deje, szőleje nints, legelő 
nélkfil szűkölködik, piatza 
Legrádon, Kapronczán, és 
Kanizsán. 

K O R P Á D , vagy Sormás. 
Német falu Baranya Várm. 
földes Ura Melczér Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Bükösdnek, és Gyurufunek 
szomszédságában, földgyei, 
réttyei soványak , szőlő he-

fjye kitsiny, erdeje nagy, 
akosai zsendely , hordó, és 

kádak - tsinálásából élnek, 
piatza Pécsen van. 

KORPAVÁR . Magyar falu 
Szála. Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság , lakosai 
katolikusok, fekszik Homok 
Komáromhoz nem meszsze, 
is annak filiája, határja ho
mokos, erdeje tágas, lege
lője középszerű , boraiknak 
el adására jó módgyok van. 

KORPÁS VARBÓK . A* V. 
betűben. 

KORPOKA . %Corpona. Kar-

Kon?, 4 1 3 

pfen. Krupina. Régi szabad 
Királyi Város Zólyom Várm# 

lakosai katolikusok, és e-
vangelikusok, magyarok , 
németek, és tótok, fekszik 
Selymetzhez két mértföld
nyire, Kt;upitza folyó vize 
mellett. Hajdani lakosai Szá
szok valának, míg a' sok
féle hadakozások által meg 
fogyasztatván, hellyekre ma
gyarok, és tótok telepedé
nek meg. Sullyos kárt, ys 
veszedelmet szenyvedtek a' 
Tatárok által, a* kik va
gyon nyaiktól meg fosztván 
a' lakosokat, szabadság le
veleiket is el vesztették., An-
nakutánn IVdik BÉLA ujj 
szabadsággal ajándékoz á 
meg e' Városr I244dikben; 
mellyet a' több Királyok is 
helyben hagytak. Lásd fe
löle Bél Mátyást, In Noti-
tiaUung. nova Tom. II. p. 
474. &c. valamint e* Város
nak ' bővebb dicséretét is u-
gyan ottan. Jelesen öregbult, 
és éledni kezdett e* Város 
Lajos Király alatt; de Zsig
mond alatt ismét el pusztí
tották a' Hussziták , midőn 
Tanítőjok i4iydikben meg 
égettetett. Annakutánna ke
gyesen gondoskodtak e' Vár 
jósnak öregbítése végett 
M Á T Y Á S , és ULÁSZLÓ Kirá
lyok. Első FERDINÁND alatt 
kezdett meg erőssíttetni, -* 

Ff 3 a' 
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a9 szomszéd Vármegyéknek, 
az 15 5 9nik tsztendóbéli Or
szág Gyftlésén lett eszközlé
seik után meg is tcjlyesítte-
tett; mellynek az a9 haszna, 
's következése lett, hogy a' 
Nemesek az után ide mint 
bátorságos helyre meg tele
pedének vagyonnyaikkal e-
gyetemben. Szépen kezdett 
ekkor a' Várat gyarapodni, 
Va 9 Tanáts is leg inkább Ne
mesekből állott vala: válto
zott állapottya i6o;dikben, 
mert Botskainak hatalmába 
esett, a9 ki itten akkor No-
vemb. közönséges Gy&Iést 
tartott vala, mellyben For
gách Zsigmond vala követői 
küldve J? Tsászár tói. Neve
zetes vitézséggel híresíték 
vala magokat a9 Korponaiik 
i667dikben, mert Bori Ka
pitánynak vezérlése alatt, 
3000 Tatár népet hatal
masan meg vertek, 's a1 

Zólyom Vármegyében nyertt 
zsákmányokat Is tőlök visz
sza vették. 1678dikban Tö
kölyinek birtokába esett e' 
Város; azután pedig 1700-
dikben Rákótzi serege által 
sanyárgattattak, el égettettek 
házaik, 9s pusztulást szeny-
vedtek; végre I703dikbán 
Rákótzinak meg is hódolt. 
Jeles domboi helyen épfilt 
Szentegyháza a' Városnak, 
melly tornyokkal, és magas 

falakkal meg erőssíttetett v*^ 
la, 9 * Vár gyanánt szolgált. É-
pSletei e' Váffoiak tsinosfck, 
mellyek között emlékezetet 
kivan a' Piaristáknak Szent-
egyházok, és Klastrorojok, 
's oskolájok is, mellyben az 
ifjúságot minden szorgalom
mal nevelik. Lakosai e 9 Vá
rosnak külömbféle mestersé
geknek folytatása, földmive-
lés, szőlő , 9s gyümölts ter
mesztés által taplállyák éle
teket. Vidékje igen kies, 
leverője cfgésséges, gyfimö!-
tsei kedvesek, bora közép-
szeri , földgyének némelly 
része kiváltképen jó, 9s mind 
búzát, mind gabonát, és 
egyéb veteményeket is ha
szonnal terem , fája, lege
lője , piatag van. 

K O R U M L Y A . Oláh fa lu 
Ungvár Várm. földes Ura G. 
Sztárai Uraság, lakosai több
nyire ó hitűek, fekszik Ti-
béhez nem meszsze, és an-
nafi filiája, határbéli fóldgye 
jó . , vagyonnyai külömb
félék. 

Kos. Tótfalu Nyitra Vár
megy, földes Ura G. Pálfy 
Urasági lakosai katolikusok, 
fekszik Privigyéhez fél mért
földnyire, határja középszer 
r í , réttye, legelője jó. 

K O S A . Kosecrjt. Tót falu 
Trentsén Várm. földes Ura 
G. iUésházy Urasig, a9 ki* 

nek 
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nek kastéllyávál, '$ egyéb 
épületeivel díszesíttetik, az 
előtt mező Város vala, lako
sai katolikusok, 's némel
lyek közöttök posztó szö
vők, fekszik Illaváboz nem 
meszsze, batárja meg lehe
tős termésű, vidékje Illavá-
hoz hasontító. 

* K O S Á R . Kosartc^. Mára-
maros Vármegyében* 

K O S Á K H Á Z A . Elegyes falu 
Vas Várm. földes Urai Gróf 
Szapáry, és G. Batthyáni U-
raságok, lakosai katoliku
sok , fekszik Kancsótzhoz 
nem meszsze, és annak fi
liája; földgye néhol sovány 
mindazáltal némelly javai 
vannak. • 

Ko s ARÓC Z • Kosaróvc\t. 
Tót falu Zemplén Várm. föl
dei Ura Jekelfalusy Uraság t 

lakosai katolikusok, fekszik 
Orosz Petrócz, és Giroczhoz 
\ órányira, dombos határja 
3 nyomásbéli, gabonát, ár
pát, és zabot terem, erdeje-
van, szóleje nints, piatza 
Várannón. 

KOSBA . Szabad puszta 
Tolna Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, feksfcik 
Tamásihoz nem meszsze, és 
annak filiája. 

K O S D . Elegyes magyar fa
lu Nógrád Várai, földes Ura 
a9 Váczi Püspökség, lakosai 
katolikusok, és reformátu

sok , fekszik Váczhoz egy 
órányira, Naszály hegye 
alatt, mellyben nagy kőbá
nya is van, tetójén álló víz 
vagyon, Szentegyházát Mi~ 
GÁZZI Kardinális Úr épít
tette , határja közép termé-
kenységu, borai jók , fájaj 
tűzte, és épületre elég van, 
piatzozása Váczon. 

KOSGYAK Oláh falu Bihar 
Várm. földes , Ura a' K. Ka-; 
mara, lakosai Ó hitűek, fek» 
szik Hegyes , és Szeíistyé- . 
hez v órányira, egyéb mi-
njfmrisége mint Kapocsenyé., 

KOSRÓCZ. Koskovcc. Tót 
falú Zemplén Várm. földes 
Ura G. Csáky Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
Hankóczhoz , Izbugya 
Hoizszíímezóhöz pedig ^ ó - * 
rányira , hegyes határja j 
nyomásbéti, leg inkább ga
bonát, zabot, középszerűen 
pedig búzát, árpát, és néha 
kukoritzát is terem , erdője 
van, piatza Homonnán , fu-

[ harozással is keresnek pénzt, 
Kosócz. Tsárda L i p t ó 

Vármegyében. 
KOSOLNA. &es{ds{dorf.: 

Tót falu Posony Várm. föl
des Ura G. Pálfy Uraság; 
lakosai katolikusok, fekszik 
Szuhának szomszédságában* 
és annak filiája ,* határbéli 
földgye szék, de jó termé
kenysége, legelője, és ka-

Ff 4 száV 
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szállója tűrhető , jó fejér tse- i 
jép edényt tsinálnak itten , 
el adásra alkalmatos mód
gyok van. 

K O S S O V I C Z A . Két oláhfii-
hi Krassó Várta, földes Ura 
a9 K. Kamara, lakosai ó hi--
ftiek,fekszenek magos helyen 
Erdély felé, épen a9 határon, 
az Ország úttyában , körül 
fogják Hostie f Homosdia y 

ós Krivina helységek, határ-
jok négy nyomásbéli, melly 
egészen hegyes, és tsak ku* 
koritzát terem, szép kis er-
dejek van , szölejek nints. 

K O S S O V A . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a9 K. 
Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik Kurtya, Brázova, és 
Márzsinának szomszédságá
ban , hatáája 4 nyomásbéli, 
egy része térséges, nagyobb 
része hegyes; terem kuko-
ntzát, és más gabonát is, 
jó erdeje van, szőleje nints, 
Fostája van, Facsét hozzá 
Erdély Ország széle pedig 1 
jó órányira van hozzá. 

K O S T I . Tót falu Bars Várm. 
földes Urai a9 K. Kamara, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Felső Hámorhoz nem mesz
sze , 9s ennek filiája. 
, K O S T Í Í T . Kii Kostily. 

Oláh falu Krassó Várm. föl
des Ura a9 K* Kamara lako
séi ó bitiek, fekszik Te

mes vifee mellett, Nagy Ka
stély, és Szilka, Lúgos, és 
Gruinnak is szomszédságok
ban , határja négy nyomás
béli , egészszen térséges , és 
homokos, termékeny ugyan 
de kitsiny ; erdeje , sző
leje nints; itt vagyon ama9 

nevezetes tsatorna, melly ál
tal mint egy más fél mért
földnyire, a 9 Temes, Bege 
vizével öszve kaptsoltatik, 
és alább Temesvár alá foly, 
mellynek fő haszna az, hogy 
az 61 fát ebből a'Vármegyé-
hől egész Temesvárig ezen 
botsáttyák le , mellynek fen 
tartása most is igen költséges. 

K O S T J B L Y . Nagy Kostély* 
Oláh falu Krassóv Várm. föl* 
des Ura a9 K. Kamara, la
kosai ó hitűek , fekszik Kis 
Kostély, és Szilkához közel, 
Lúgoshoz 1 órányira, hatat
ja négy nyomásbéli, egy ré
sze egyenes, más része dom« 
bos, terem kukoritzát, bú
zát , és zabot i s , tsalítossa 
van, és kevés szőleje. 

K O S T I E . Oláh falu Krassó 
Várm. földes Ura a9 K. Ka
mara, lakosai ó hitűek} fek
szik Erdély Ország szélén, 
Kossovicza, Namesest, Groz, 
és. Bulzához közel, 4 nyo
másbéli határja, egészen he
gye* , és tsak kukoritzát te
rem , jó erdeje van , szőle
je nints. 
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K O S T Y X N . Tót falu Tu-
rócz Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai többen 
evangélikusok, fekszik Sz. 
Péternek szomszédságában , 
mellynek filiája, S. Márton-
tói \ mértföldnyire , nap 
nyugotra a' falu végén lát
szik valamelly nagy épület
nek maradvánnyá, földgye 
j ó , réttyei kétszer kaszáitat
nak, fája elég Neczpál er
deiből; legelóje is elég van, 
piatzozása Mosóczon, és Sz. 
Mártonban. , 

K O S Ú T . Magyar nemes fa
lu Posony Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik Hegynek 
szomszédságában, mejlynetf 
filiája, határja soványas, szán
tó földgyei két fordulóra 
vanna^ osztva, legelője van 
elég f vagyonnyai meg le
hetősek. 

K O S S U T H / Fal* Turócz 
Várm. földes Ura Kossut U-
raság, lakosai leg inkább 
evangélikusok , V mellet 
van egy hegyeteké, melly 
Hradek Várnak neveztetik, 
ez a9 természettől, olly jele
sen van el készítve; mintha 

-mesterséggel volna alkotva, 
fcoszszaskerekségfi, és a' te-
tője egyenes, a' közepén ván 
valamelly régi épületnek om
ladék j a / hihető hogy vala
ha Vár lehetett ottan, a' hon

nan most is annak hívattatik, 
fekszik Szent Mártonynak 
szomszédságában, és annak 
filiája, határja is hozzá ha
sonlító. , 

K O S Z O R I N . Elegyes falu 
Bars Várm. földes Ura a' 
Besztercze Bányai Püspök
ség , lakosai katolikusok, 
fekszik Szlaszkának szom
szédságában, és annak filiá-
liája, határja közép termé
kenységu , réttye , legelője 
meg lehetős, vagyonnyai kö^ 
zépszeraek. 

K O S Z O L I S Z T T J E , KoStolii 
stye. Szabad puszta Turóc^ 
Várm. földes Ura Juszt Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Neczpálnak szom
szédságában, mellynek filiá^ 
ja, Mosóczhoz is egy méru 
földnyire, határja jó termé
kenységu. 

K O S Z T E L E C Z . Kis tót falu 
Trentsén Várm. földes Urai 
G. Balassa, és G. Szapáry 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, es más félék is, fekszik 
Zaszkaljehez nap keletre kön 
zel, batárja soványas, va
gyonnyai selejtesek, legelő-* 
j e , iája elég van. 

KostTQtANY. KQsqtolanii 
V4gy Nemes Kos^tolany. Tót 
nemes falu Bars Várm. föl* 
des Ura Kosztolányi Urak, 
a' kiknek lakó helyekkel dí
szesíttetik, lakosai katoliku-
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sok, fekszikOszlányhozegy 
mértföldnyire, Jutárja > közép 
termékenységu, réttye, le
gelője meg tehetős. 

K O S Z T O L Á N Y . Gimes 
Kosttolány. Elegyes falu 
Nyitra Várm. földes Ura G. 
Forgách Uraság, lakosai ka
tolikusok, é\ más félék, fek
szik Ledeczhez nem mesz
sze, mellynek filiája, határ
ja is hozzá hasonlító. 

K O S Z T O L Á S T . Nagy KOST? 
tolány. Mező Város Nyitra 
Várm. földesUrai több Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
és más félék, fekszik az Új
helyi járásban, híres vala 
hajdan régi Kastéllyá, mel
lyet Korvinus Mátyás' o-
stromlott, és Stehla szomo
rú büntetését szenyvedte 
rossz tselekedeteinek , a' 
mint Bonfin munkájában lát
ható , fóldgye , réttye j ó , 
piatzozása Galgóczon, és Új-
helyben, malma helyben, fá
ja , legelője nem elég, sző
leje tsekély, Oleszka vize ís 
rongállya határját. 

K O S Z T O L Á N . FenyS Kosz
tolán. Tót falu Nyitra Várm. 
lakosai katolikusok, fekszik 
Nyitra Vármegyének széle 
felé, határja hegyes, és so
ványas. 

K O S Z T O L Á N . Tót falu Sá
ros Várm. földes Ura a9 K. 
Kamara, lakosai katoliku

sok , és másfélék is, fekszik 
Keczer Feklinnek szomszéd
ságában, mellynek filiája, 
határjának egy része sovány, 
de réttye jó , erdeje, lege
lője , és közel való piatzo
zása van. 

K O S Z T O L N A . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Ura a Nyi
tra! Püspökség, lakosai ka
tolikusok , fekszik Drieto-
mának szomszédságában , 
mellynek filiája, határja ter-' 
mékeny, legelője elég, pia
tza közel. 

K O S Z T O L N A F A L v A . Tót fa
lu: Nyitra Várm. földes Urai 
Erdődy, és több Uraságok, 
fekszik Vagyóczhoz nem 
meszsze, mellynek filiája, 
határja néhol sovány a' zá
poroknak árralmasságaik 
miatt, réttyei kövérek, lege
löjök szoross, fájok szűken 
van. 

K O S Z T O L N A M I T I C Z . A Z 

M . betfiben. 
K O S Z T O L N A F A L V A . Ele

gyes falu Nyitra Várm. föl
des Ura Bosáayi Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik, 
Bajmótzhoz . egy mértföld
nyire, határjí soványas, fája 
nints, réttye tsekélyes, al
kalmatos legelője van. 

K O S Z T R I N A . Kosrjyova. 
Orosz falu Ungvár Várm. 
földes Ura aMR. Kamara, 
lakosai ó hitnek leg inkábby. 

fek-
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fekszik Ungvárhoz mintegy 
ö t mértföldnyire, határja so
ványas, vagyonnyai selej
tesek 

K Ő T . Horvát falu Szála 
Várm. földes Ura H. Eszter
házy Uraság, lakosaik ka-
tolikasok, fekszik a' Lend-
vai Uradalomban , httárja 
középszerű. 

K Ó T . Nagy, is Kis Kot. 
Két szabad puszták Bihar 
Vármegyében, 

K O T 1 só. Kis, Nagy, is 
Nemes Kotesó. Trentsén 
Várm. földes. Urai több Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
és másfélék, fekszenek Rov-
ne , Oblazovnak szomszéd
ságaikban , határbéli föld-
gyeik jók, vagyonnyaik je
lesek, és külömbfélék. 

K O T I . Szabad puszta Bi
har Várm. földes UraH. Esz
terházy Uraság, nádat te
rem, mivel v iz állásos. 

K O T Y H Á Z A . Szabad puszta 
Nógrád Várm. földes Ura 
Gyűrki Uraság, fekszik Saly-
gó Tarjánnak szomszédságá
ban, mellynek filiája, ha
tárja középszern. 

K O T I L N I C Z A . Orosz falu 
Bereg Várm. földes Ura O; 
Schönborn Uraság, lakosai 
ó hitSek leg inkább, fekszik 
felsó Kis Bisztrának szom
szédságában, és annak filiá
ja, határja zabnál, és pohán-t 

kánai egyebet nem igen te
rem. 

K O T O R J . Horvát mező Vá
ros Szála Várm. földes Ura 
G. Altbán Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Mura 
vize mellett , Csáktornyá
hoz egy, és mértföldnyire, 
határja jól termő, tulajdon
ságai külömbfélék, de gya
korta az áradások rongál-
lyák. 

K O T O R M A N Y . Magyar fa
lu Vas Várm. földe? Ura G. 
Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok, és más félék, 
fekszik Hodosbz nem mesz
sze , és annak filiája, erde
j e , legelője elég van, föld
gye néhol soványas; 

K O T R O C Z O . Kis, és Nagy 
Kotroc^o. Szabad puszták 
Nógrád Várm. földes Ura 
G. Koháry Uraság, fekszik 
eggyik Etteshez, másik Ka-
rancs Keszihez nem meszsze, 
melly éknek filiáji. 

K O T T S Z K C . Huszt Várcfsá-
hoz vagyon kaptsolva, földes 
Urak a ' K . Kamara, lakosai 
egyesűit ó hitűek, határja 
két nyomásbéli, terem ke
vés kukoritzát, zabot, és 
kölest, fájok a' Husrti er* 
dőböl. 

K Ó T Y L I G É T . Oláh falu Bi
har Várm. földe; Ura a' K, 
Kamara, lakosai ó bitfiek, 
fekszik Bukurvány, és Kor-

besi-



besíhez *. ( órányira, egyék 
minémíisége hasonló Kapo-
csínyéhez. 

K O V Á C S H Á Z A * S z a b a d 
puszta Csanád Várm. földes 
Ura G. Fekete Uraság, fek
szik Tornyának szomszédsá
gában, mellynek filiája, ha
tárja jól termo. 

K O V Á C S H I D A , Magyar falu 
Baranya Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság , lakosai 
reformátusok, fekszik a' Si
klósi járásban, Ipácsfának, 
Máriának, Szerdahelynek, és 
Dráva Palkonyának szom
szédságában , Tetye vize fo
lyása mellett, határja három 
nyomásbéli, búzát középsze
rűen terem, erdeje nintsen. 

* K O V Á C S I . Bars Várm. 
földes Ura H.^ Eszterházy U-
raság, lakosai külömbfélék, 
fekszik Mellékhez nem mesz
sze, mellynek filiája, fája 
van, szőleje gyflmöltsös fák
kal bővelkedik, legelője e-
l é g , el adásra alkalmatos 
módgya van a1 Bánya Vá
rosodban , és Szent Benede
ken, melly alig vagyon fél 
órányira hozzá. 

K O V Á C S I . Puszta Kovácsi. 
Szabad puszta Bihar Várm. 
fekszik Berettyó Sz. Márton
hoz nem meszsze, mellynek 
filiája. 

K O V Á C S I . Elegyes fa lu 
Bars Várm. földes Ura az Esz

tergomi <Káptalanhéli - Ura
sig , lakosai katolikusok , 
fekszik Szent Benedeknek 
szomszédságában, mellynek 
filiája, határja jól termő, va
gyonnyai külömbfélék. 

K O V Á C S I . Pusita Kovácsi. 
Szab. puszta Bihar Várm* föl
des Ura Nádányi Uraság, fek
szik Bojjfalu, és Bakonyszeg 
között, határja marha tartásra 
széna termésre alkalmatos, 
búzát, rozsot, árpát is terem. 

KovÁest. Hegyköz Ková
csi. Magyar falu Bihar Várm. 
földes Urai Szilágyi, llosvay, 
és több Urak, lakosai refor
mátusok , fekszik Latobár 
puszta, Csatár, Irigy puszta, 
és Bihar Városához kqzel, 
földgye két nyomásbéli > ro
zsot, 's kétszeres búzát leg 
inkább terem, fóldgye majd 
térséges, majd hegyes, fejér 
sovány földu, erdeje nints, 
szőleje van. 

K O V Á C S I . Rába Kovácsi. 
Elegyes falu Vas Várm. föl
des Ura G. Batthyáni Uraság, 
a' kinek Kastéllyával dísze-
síttetik, lakosat katoliku
sok , fekszik Egyházszeghez 
nem meszsze, mellynek fi
liája, határja síkos, földgye 
termékeny, réttye elég* és 
jó , fája , legelője , erdeje 

í vagyon, piatzozása Kőszö* 
| gon, és Szörp ba thelyen, ma-> 
! mai hasznosok* 



- K O V Á C S I . Fülek, és S{é-
csén Kovácsi. K é t magyar 
falu Nógrád Várm. földes 
Urai több Uraságok, az fek
szik Fülekhez, ez Varbóhoz 
nem me&sze, mellynek fi
liája, lakosai katolikusok, 
és más félék 9 határbéli föld
gyeik közép termékenysé
gnek, vagyorntyaik külömb
félék. 

KOVÁCSI* Német falu Fest 
Várm. földes Ura Vattay U-
raság, lakosai mind katoli
kusok, fekszik hegyek kö
zött , Solymári, és Telkihez 
1 mértföldnyire, határjahá-
roip fordulóra van osztva, 
bővelkedik annak idejében 
káposztával, szűkölködik sar
jú , és széna dolgából, bora 
nints, erdeje kevés, el adás
ra módgya közel Budán. 

K O V Á C S I . Puszta Kova-
esi. Magyar, és sokacz falu 
Somogy Várm. földes Urai 
Topos, és Ziti Urak, lakosai 
katolikusok, fekszik Fáisz-
hoz |., Marczalihoz pedig 4 
órányira, határja 3 nyomás
béli, térséges homokos, és vi
zenyős , leg inkább rozsot 
terem, erdeje, szőleje nints, 
piatza Kanizsán, és Keszt
helyben. 

K O V Á C S I . Ki» Kovácsi. 
Magyar falu Somogy Várm. 
földes Ura Eszterházy U-
raság, lakosai reformátusok, 

feksziké. Gigéhez *, d. Ka
darkúthoz is -|, és n. ny»g; 
Csökölhöz Kanizsához £ 
órányira, agyagos, és ho
mokos földgye három nyo
másbéli , rozsot leg inkább, 
búzát, és tavaszit középszc- , 
rfien terem, erdeje van, sző* 
leje középszerű, piatza Ka
nizsán t széna nélkül szűköl
ködik. 

KovÁtsi* Német falu Tol
na Várm. földes Ura DSri 
Uraság, lakosai katolikusok, 
és másfélék, fekszik Tevéi
nek szomszédságában, és an
nak filiája, határja a9 termé
szetnek kulömbféle javaival 
bővelkedik. 

K O V Á C S I . Magyar f a l a 
Torna Várm. földes Ura G. 
Andrásy Uraság, lakosai ka*» 
tolikusok, és másfélék, fek
szik Barkához közel, és an
nak filiája, földgye nehezen 
mivel te tik, és sovány is, tá
jéka köves. 

K O V Á C S I . Kosarót\ név 
alatt. 

K O V Á C S I . Magyar f a l u 
Veszprém Várm. földes Urai 
G. Eszterházy, és M.Somo
gyi Uraságok, a' kinek jeles 
Kastélyával díszesíttetik, Bar-
cza Urak is bírnak benne, 
lakosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik Noráp-
hoz •£ órányira, Kupphoz 
pedig délre fél órányira, há

rom 



rom nyomásbéli földgyeik 
termékenyek, kivált rozsot 
gazdagon teremnek, egyebet 
középszerűen, legelöjök, rét-
tyeik jó szénát teremnek, két 
malmok is van a' határban, 
jnellyeket ar Attyai víz for
gat, az Uraságok birkákat is 
tartanak, hasznokra van a9 

falu mellett lévó tsinált útis, 
piatzok Pápán van. 

K O V Á C S I . Kis, Kovácsi. 
Magyar falu Veszprém Várm. 
földes Ura G. Nádasdy Ura
ság, lakosat reformátusok, 
fekszik Berbida, Kungös fa
luknak szomszédságában », 
Veszprémhez &, Fejérvárhoz 
3 mértföldnyire, két nyo
másbéli határja mindent kö
zépszerűen terem, földgye 
inkább hegyes, mint térsé
ges, szőleje is van, és igen 
szép nevendék erdeje , Séd 
vizén hasznos két malma van. 

* KOVATSIDA . Fekszik Bi
harhoz közel. 

KOVACSÓCZ. Elegyes falu 
Vas Várm. földes Ura G. Ná-
dasdi Uraság, lakosai kato^ 
likusok, fekszik Felső Lend-
vához nem meszsze, és an
nak filiája , határja is hozzá 
hasonlító. 

KOVACSOVA . Tót falu Zó
lyom Várm. földes Ura G. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Hajnik
luk szomszédságában, és an

nak filiája, határjának fel* 
agyagos, a' malom £ órá
nyira vagyon tölök, legelő
je elég, rája is van, kom
lós kertyei jól termék. 

KoVALLÓ. Nagy, és Kis 
Kóválló. Kér tót falu Nyitra 
Várm. Naey Kavallónak föl
des Ura a F. Király, aman
nak pedig G. Amadé Uraság, 
lakosaik katolikusok, fekszik 
Kis Kavalló Chropovhoz 
nem meszsze, és annak filiá
ja, ama pedig Sassinhoz egy 
mértföldnyire, határbéli föld-
gyei k ö z é p termékenysé
g i e k , fájok, makkjok, ter
mékeny, szólejek van, lege
löjök elég, malma helyben, 
piatcozások Szénásfalván. 

KŐVÁR . Magyar falu Hont 
Várm. földes Urai több Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
fekszik Nagy Csalomiához 

B. Gyarmathoz ^ órányi
ra, és annak filiája, legelő, 
réttye elég, és j ó , de fája 
eggyikféle sints, sem szőlő 
hegye, termett gabona jókat 
a9 B. Gyarmati piatzon szok
ták el adni. 

KOVARCZ. Tót falu Nyitra 
Várm. földes Urai G. Apo-
nyi, és más Urak, lakosai 
katolikusok , fekszik a' Baj-
mótzi járásban, ióifodikben 
ki pusztította ama híres tol
vaj Adamko, és a1 kár húsz 
ezer forintra betöltetett. Ha-

• tárja 
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rárja jó, réttye, legelője még 
lehetős, vagyonnyai közép
szerűek. , 

KovAsmcz. Oláh falu A-
rad Várm. regemen Kovács-
házának neveztetett, hogy 
hajdart nagy helynek kelle
tett Jenni, azt egy roppant 
Templomnak omíadékjai, és 
máig is fent álló török me-
csettye bizonyíttyák, földes 
Ura a' K. Kamara, lakosai 
külömbfélék, fekszik Kiadó
vá , Kuvin, Panat, Szabad
hely, és Világos között, föld-

fye igen j ó , mindenfélega-
onát meg terem, batárja 

ÍN. Panát, 's Keresztúr pusz
tákkal nevekedvén., három 
nyomásbéli , fekszik hegy 
alatt, több szőlő hegyei vagy-1 

nak, mellyek jó borokat te
jemnek, erdeje szép, holott 
most ezüst, és réz bányákat 
kezdenek mivelni, marhája, 
juha, sertéssé is elég van. 

K O V A S Z Ó , Orosz falu Be
reg Várm. földes Urai Po
gány, és több Uraságok, la
kosai katolikusok, és ó hi
tűek, fekszik Tisza Újlak
nak szomszédságában, melly
nek filiája, szántó földgye 
trágyázás nélkül gabonát 
sem terem , réttye is sovány 
füvet hpz. 
. K O Z Á N V . Elegyes falu Sá
ros Várm, földes Ura G. As
permont Uraság, lakosai 

katolikusok, fekszik Kuri-
máboz nem meszsze, melly
nek filiája, határja hegyes, 
nem igen termékeny, lege
lóje , és fája elég van. 

K O Z Á R . Kis9 Nagy, és 
Rdt[ Ko[dr+ Három elegyes 
faluk Baranya Várm. Kis Ko-
zárnak földes UraG Batthyá
ni Uraság, fekszik Egerág
nak szomszédságában, melly
nek filiája, Magy Kozámak 
földes Urai több Uraságok t 

ez fekszik Bogádhoz nem 
meszsze, és annak filiája > 
Ráoz Kozárnak pedig földet 
UraH. Eszterházy Uraság, la
kosai katolikusok, és más
félék, határbéli földgyeik a* 
természetnek kulömbféle ja
vaival bővelkednek. 

K O Z A R D . Tót falu Nógrád 
Várm. földes Ura H. Eszter
házy Uraság, lakosai katoli
kusok, és másfélék, fekszik 
Etseknek szomszédságában, 
és annak filiája, határja jó 9 

piatzozása Váczon, és Szé-
csénben, borai híresek, lege* 
lője, erdeje van. 

K O Z E L N I K . Tót falu Zó* 
lyom Várm. földes Ura G. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok', fekszik Baczuk* 
hoz nem meszsze, és annak 
filiája, batárja valamennyi
re hegyes, köves, és nehéz 
mivelesu, Zólyom, és Kör* 
möcz Bánya között vagyon, 

kere-
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keresetre jó módgya van, 
legelője elég, földgye közép 
termékenységu t fája is elég 
van. -

KOZMA. Libic\ Kozma. 
Sokacz falu Somogy Várm. 
földes Ura G. Hunyady Ura-
s í é , lakosai katolikusok, 
fekszik Sárdhoz l í órányira, 
tatárja két nyom ro
zson , és kukoritzán kivfil 
egyebet nem terem, erdeje 
van, szőleje nints, legelő
vel bővelkedik, marba ne
veléssel segítik magokat, 

• mellyeket Sárdon, Toponá
ron , és Böhönyén adnak el. 

KOZMA . Magyar falu So
mogy Várm. földes UraBo-
ronkay Urasig, lakosai ka
tolikusok , fekszik é. Böhö-
nye, n.k. Nagy Bajom, d. 
Kutas, n. ny. Felső Segesd-
nek szomszédságában, Ka
nizsához 5 órányira, határja 
három nyomásbéli, termése 
hasonló Kónyi határjához, 
6i51eje nints, széna nélkül 
szűkölködik , piatza Legrá-
dön, Kapronczán, és Ka
nizsán. -

KOZMA . Német falu Fejér 
Várm. földes Ura G. Eszter
házy Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik a9 Csákvári 
kerületben, vidékje néhol 
soványas , vagyonnyai kü
lömbfélék. 

KOZMA* Magyar, és tót 

falu Zemplén Várm földes 
Ura Káciándi, és több Ura-

j ságok, lakosai elegyesek , 
f e k s i i k Szilvás Újfaluhoz 
nem meszsze, Kolbásához is 
közel, hegyes, völgyes ba
tárja három nyomástéli, ga
bonát ̂  és árpát terem, er
dője kevés, szőleje nints, rét 
nélkül szűkölködik, piatza 
Öjhelyben, és Kassán. 

KOZMAFA . Vas Várm. föl
des Ura G. Festetics Uraság* 

KOZMADONVA . Elegyes 
falu Szála Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Csesz-
tréghez hözel, és annak fi
liája, határja is hozzá ha
sonlító 

KO2/VAFALVA . Szabad 
puszta Bihar Várm. földes 
Ura Csongrády Uraság, fek
szik Vajda, Félegyhíza, és 
Jankafalva között. 

KOZMÁT. Kozjnalovct , 
Kis, is Nagy Kozmát. Két 
falu Bars Várm. földes Ura 
G. Migázzi Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszenek Ó , 
és Új Barshoz nem meszsze, 
határjaik jók, szölejek, rét-
tyeik is jók, legelöjök elég* 
boraikat helyben is könnyen 
el adhattyák , piatzocások 
Báton , és Sz. Benedeken. 

KOZUHÓCZ. Tót falu Sá
ros Várm. földes Ura G. 
Áspermqnt Uraság. 

Kö. 
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Kő, Magyar fala Baranya 
Várm. lakosai külömbfélék,-
fekszik Vörösmartnak szom
szédságában, és annak filiája, 
határja a' természetnek sok 
javaival bővelkedik. 

K Ö A L L V A . Tyatra. Oláh 
falu Bihar Várm. földes Ura 
Bőthy Uraság, lakosai leg 
inkább ó hitűek, fekszik Te-
legdhez egy, Telkihez pe
dig £ mértföldnyire, határja 
terem gyűmöltsöt, foldgye 
hegyes, völgyes, erdeje van, 
szőleje niijts , győmöltsér 
Nagy Váradon árúllyák el. 

K Ö B L É N Y , vagy Köblingi 
Elegyes falu Baranya Várm. 
földes Ura Petrótzy Uraság, 
lakosai katolikusok, és más 
félék, fekszik Szalatnakhoz 
nem meszsze, és annak filiá
ja, határja jó, vagyonnyai je
leseké 

K Ö B L É R . v a g y Kobldr. Ele
gyes falu Ungvár Várm. föl-
desUrai több Uraságok, la
kosai külömbfélék, fekszik 
Őrnek szomszédságában, és 
annak filiája, határja is hoz* 
zá hasonlító. 

K Ö B Ö L K Ú T . Magyar falu 
Bihar Várm. földes Urai Eö-
dönty Successorok , a' kilo 
nekLakó helyeikkel ékesítte-
tik, lakosai katolikusok, és 
többen reformátusok, fekszik 
Fancsika, Poklostelekhez is 
közel, határja két nyomásbé

li, földgye dombos, agyagos* 
bora, búzája van, erdeje bp-
ven, legelője kevés, Berettyó 
folyó vizén malma van, piatza 
Debreczehben, és Margitán. 

K Ö B Ö L K Ú T . Magyar falu 
Esztergom Várm. földes Ura 
G. Pálfy Uraság, lakosai ka
tolikusok , feleszik Efzter-
gomhoz, mint egy a mért
földnyire , tava nevezetes, 
mind jó nagyságáért, mind 
pedig azért, mert sok, és jő 
ízű halakat szolgáltat, nádat is 
terem. Határja közép termé
kenységu, legelője, fája elég 
van, szölleji jók, piatzozása 
a\Dunán, és Esztergomban. 

K Ö C S E . Magyar, és sváb 
falu Somogy Várm. lakosai 
katolikusok, evangélikusok, 
reformátusok, és7zsidók,föl- -
des Ura Antal Uraság, fek
szik Csepelyhez ~ , Szolád , 
és Káradhoz pedig £ órányi* 
ra, határja két nyomásbéli 9 

rozsot leg inkább, búzát kö
zépszerűen terem, földgye 
hegyes, völgyes, agyagos , 
erdeje elég, szőleje bőven, 
rét és malorp nélkül szűköl
ködik, piatza Veszprémben. 

K Ö C S K . vagy Köncsk. 
Nagy, és Kis Köcsk, Két 
magyar faluk Vas Várm. főj* 
des Uraik G. Battybáni Ura
sán, és több Urak , feksze
nek Kaidnak szomszédságá
b a n ^ annakifiliáji, határ béli 

G g föld-
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földgyeík termékenyek, rét-
4 tyeik jók, piatzok távol van. 

K Ö C S Ö G E , vagy Kecsege. 
Szabad puszta Tolna Várm. 
földes Ura H. Eszterházy U-
raság, Szokolhoz tartozik. 

K Ő F A L U . Magyar falu Ba
ranya Vár.m. a* Bellyei Ura
dalomhoz tartozik, lakosai 
reformátusok, fekszik Her
tzeg Szóllös, és Karácstól is 
£ mértföldnyire , kis határja 
3 nyomásbéli, tiszta búzát is 
terem, fzöleje jó ízu bort 
hoz,mellyból veszik többnyi
re élelmeket, Eszéken, és a' 
Bácskában árulván el azokat. 

K Ő H A L O M . Stainberg. Ma
gyar mező Város Sopron 
Várm. földes Ura H. Eszter-
házy Uraság, lakosai katoli
kusok , és igen kevés evan
gélikusok , fekszik Sopron
hoz 3 | mértföldnyire, he
gyes, és lapályos helyen, ha
tárja közép termékenységu, 
térem búzát, rozsot, zabot, 
árpát, réttye, legelője igen 
kevés , bora közönséges , 
tűzre való fája van. 
• K Ő H Á N Y Á S . Fejér Várm. 

földes Ura G. Eszterházy U-
raság, lakosai katolikusok, 
és más félék, fekszik Koz
mán k szomszédságában, 
mellynek filiája, határja is 
hozzá hasonlító. 

K Ő H Í D . Szabad puszta Tol
na Várm. fekszik Böltskéfaez 

nem meszsze, és annak filiája. 
K Ő K E M E Z Ő . Kükeme[o név 

alatt. 
K Ő K E H A Z A . Szabad pufz-

ta Vefzprém Várm. a' Bánki 
földes Uraknak tulajdona, 
határja kitsíny, és erdőség
ből áll. 

K Ö K É N Y . Kuthin. Elegyes 
falu Baranya Várm. földes U-
ra a* Pécsi Seminarium, la
kosai katolikusok, és más 
félék, fekszik Keszühöz kö
zel , és annak filiája, föld gye 
olly forma, mint Bodolyáé. 

K Ö K É N Y . Tót falu Sáros 
Várm. földes Ura Kapi Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Kapihoz nem mesz
sze , és annak filiája, határ
jának fele termékeny, réttye, 
legelője elég,fája középszerű, 
piatzozásától sints meszsze. 

K Ö K É N Y E S . Trnova. Orosz 
falu Máramaros Várm. földes 
Urai a' K. Fiscus, és több 
Uraságok , lakosai többen ó 
hitűek , Irbolcztól tsak' a' 
Taracz vize szakasztya el, 
Ganya, Kerva, és Alsó Apsa 
között fekszik, piatza Szige
ten, egyéb tulajdonságai ha
sonlók Irhólcz helységéhez. 

K Ö K É N Y E S . Tót, es magyar 
falu Nógrád Várm. földes 
Urai több Urak, lakosai ka
tolikusok, fekszik Vérség
hez nem meszsze, és annak 
filiája, határja soványas. 

Kö-
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K Ö K É N Y E S M I N D S Z E N T . 

Az M. betűben. 
K Ö K É N Y E S D . vagy Kőko~ 

nyösd. Magyar, és orosz falu 
Ugotsa Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , és ó hitűek, fek
szik Halmihoz £ mértföld
nyire , Csedrékhez is közel, 
batárja 3 nyömábséli, búzát 
leg inkább terem, zabot kő- ; 
zépszerűen, főldgye inkább 
fövenyes, mint sem agyagos, 
erdeje, fája, legelője , szé
nája van, szőleje nints, pia
tza Újlakon három órányira. 
• K Ö K E S Z I . Magyar f a l u 
Hont Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik Balassa Gyar-
mathoz, más fél mértföld
nyire, legelője elég van, fája 
tűzre kevés, épületre pedig 
nints. 

K Ő K Ú T . Szabad puszta He
ves Várra, földes Ura B. Brú
der Uraság, a'' kinek sok 
szép épületeivel, 9s vendég 
fogadójával ékeskedik. 

K Ö L C S E . Magyar, és tót 
falu Szatmár Várm. földes U-
rai több Urak, lakosai evan
gélikusok, és reformátusok, 
fekszik Alsó Homorodnak 
szomszédságában, 's ennek 
filiája, Sonkádhoz, Füles, 
hez is köze], Túr vize foly 
határán, melly két nyomás
béli, búzát, és tavaszit is meg 

lehetősen terem , szénájok 
pedig Egres laposán, erdője 
van, piatza Tisza Újlakon 
egy mértföldnyire. 

K Ö L C S B N Y . Magyar fala 
Bereg Várm. földes Ura G. 
Schönborn Uraság, lakosai 
külömbfélék, fekszik a' Mun
kácsi járásban, Szélestónak 
szomszédságában, é$f annak 
filiája, 's határja is hozzá ha* 
sonlító. 

KötcsK. Kis Kölcsk. Vas 
Várm. földes Ura G. Batthyá
ni Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Kaidhoz nem 
meszsze, 's annak filiája. 

K Ö L E S D . Magyar mező Vá
ros Tolna Várm. földes Ura 
G. Aponyi Uraság, lakosai 
katolikusok, és reformátu
sok, fekszik Kajdacsnak 
szomszédságában, és annak 
filiája, határja a' 'természet
nek szép javaival bővelkedik. 

K Ö L E S V Ö L G Y E . Prosieci? 
kavés[. Tót falu Vas Várm. 
földes Ura G, Nádasdy Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Felső Lendvához nem 
meszsze, mellynek filiája, 
földgye sovány, szőleje, és 
fája tűzre elég van. 

K Ö L K E D . Magyar falu Ba
ranya Várm. földes Ura a* 
Pécsi Püspökség, lakosai re
formátusok , fekszik Moháts-
hoz 1 órányira, a* Duna pai> 
tyán. Határja 3 nyomásbéli, 

G g a szán* 
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szántó földgyei igen szép fek
vésűtek, sem erdeje, sem sző-
lejí nintsenek, fekvése olly 
ali natlan, hogy ha a' Du
na meg irad, egészszen Szi
getben marad, és a 1 bé me
netel hajókon igen alkalmat
lan, lakosai a' víz áradás 
után sok halakat fognak, 

.mellyeket Pécsett, és másutt 
árúllyák, kereskednek ser
tésekkel is. 

K Ö L R E D . Nagy, és Kis 
Kölkcd. Két falu Vas Várm. 
földes Uraik kulömbféle U-
rak, lakosai katolikusok, 
fekszenek Körmendhez mint 
egy másfél mértföldnyire , 
földgyeik jó termékenysé
gnek. 

KÖLKED . Szabad puszta 
Somogy Várm. földes Ura 
Vörös Uraság, fekszik Fáisz-
hoz közel, mellynek filiája. 

KÖMLŐ . Népes magyar fa
lu Heves Várm. földes Ura 
az Egri Püspök, lakosai ka
tolikusok, fekszik Egerhez 
3 mértföldnyire, határja trá
gyázás nélkül is termékeny, 
legelője elég, réttyei jók , 
eladásra, és keresetre mód
gyok Egerben 3 , Gyöngyö
sön 4 , és Miskoltzon öt 
mértföldnyire. 

KÖMLŐD. Magyar falu Ko
márom Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik Dadnak 

szomszédságában, mellynek 
filiája y határja is hozzá ha
sonlító* 

K Ö M L Ő D . Magyar falu Tol
na Várm. földes Ura a* Tu
dományi Kintstár , lakosai 
katolikurok, határja jól ter
mo. 

K Ö M Ö R Ő . Magyar fa 1 u 
Szatmár Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai re
formátusok , fekszik n. kel. 
Istvándihoz, n. ny. Penyigé-
hez, ész. Nagyiát, d. Mánd-
hozis közel, határja két nyo
másbéli, búzát, zabot, ten
gerit meglehetősen terem, 
szénája is van, erdeje is, jó 
faragó emberek lakják, ha
tárját gyakran el futtya Túr 
vize, piatzok Szatmáron van 
3 mértföldnyire. 

KÖMÖCSENY. Szabad pusz
ta Tolna Vármegyében. 

K Ö N I G S Á D E N . Királyfaha. 
név alatt. 

K Ö N C & Ö G . Szabad puszta 
Pest Várm. földes Urai Sár
közi, és több Uraságok, fek
szik Kecskeméthez közel, és 
annak filiája. 

K Ö N Í G S Z H O F . Sváb falu Te-
mes Várm. földes Ura a' K, 
Kamara, lakosai katoliku
sok, fekszik Lippához egy 
mértföldnyire. 

KÖNÍGSZHOF. Szabad pusz
ta Mosony Várm. földes Ura 
az Ausztriában lévő Sz. Ke

reszti 
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reszti Apáturság , fekszik j 
Prukk Varosához i órányi
ra, Lajta vize partyán van 
egy régi formára épíiltt Kla-
stromja , Templomja , és 
egéb gazdasághoz meg kí
vántató epületek ' s , a' Laj
tán malma , határja földek
ből , rétekből, es mezőből 
áll , erdeje i§ van, lakosai 
németek, és katolikusok. 

KÖNYÖK. Elegyes falu Nyi
tra Várm. földes Ura Üzo-
vics Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik Nyitrához 
nem meszsze, és annak fi
liája , határja jól termő. 

KÖPCSÉNY. Kittié. Me
ző Város MosonyVárm. föl
des Ura H. Eszterházy , és 
Naszvadi Uraságok, lakosai 
leg inkább katolikusok , 
nemetek, horvátok, és szá
mos Zsidók, fekszik Posony-
hoz egy órányira. Neveze-

* tesítette e* Várost Koryinus 
Jánosnak szemes maga vé
delmezése , mert ellensége 
Ulderik Ciliai Gróf, mi-
nekutánna személlyét a' Ki
rály előtt gyanúságba hozta 
itt jöttek vala öszve, a* mint 
Bonfin. Dec, III. Ltyr. VII. 
p. 484 &c. emlékezetben 
hagyta, az egész történeret. 
Kulömbféle viszontagságo
kat szenyvedett a1 Munkátsi 
tsata után, 's Szolimán által 
pedig elégettetett. Bocskay 

alatt is károsíttattak, de sok
kal inkább Betlen alatt M-
DCXIX a' mit Kázy elő ad
ta. Leg nagyobb sanyarúsá
got szenyvédtek az Ozmá
nok által 1633dikban , mert 
a' lakosai rahságra kerültek, 
a* Város pedig egészszen el
égettetett. Itten visgála rpeg 
katonáit: L E O P O L D Tsászár M 

a* mint V^gner írja Hif^or, 
Leopoldi, M , Libr. VIÍI. p, 
58î &c Nevezetesíti továb
bá e* Várost, az Uraságnak 
szép Kastéllyá ; holott Mi 
T E R É Z I A uralkodása alatt 
pompás mulatságok* tartat
tak; híres fátzán madár kert 
is van itten , melly- aV Vá
roshoz délre közel lévő er
dőben készíttetett Leg na
gyobb nevezetességet okoz 
e' Városnak/ az a* régi nap 
nyugot felé a1 mezőn épült 
torony, ( hplott legelőször 
egyesültek y . Magyarok az 
Ausztriai házzal; mert ide 
vezette a* Nádor Ispány a* 
Magyar Rendeket, a* kik 
Zápolya János ellen fegy
vert fogván, Ferdinándal it
ten öszve kaptsplák mago
kat. Lásd felőle Ijlvánfit. 
Libr. IXi p. 138, 9s az emlí
tett Király itten nyilván va
ló esküvéssel tellypsíté a1 

Magyaroknak kívánságait. 
A' Zsidóknak zsinagógájuk, 
és posta is van itten* Kü-

G g 3 lomb-
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lomb féle Hertzegi mulatsá
gok nevezetcsítették e* Vá
rost, mellyek között emlé
kezetet érdemel az i77odik 
esztendőben 15. Jul. történt 
öröm nap. Lásd felöle Ber-
noullis utazásának 9dík kö-
tettyét. Fekszik a'Ntzsiderr 
járásban, Austrlai Perg ne
vezető helységgel határos, 
a1 Városon felől nem mesz
sze nap nyngotra van a* Her-
tzegnek egy kis helyen é-
pöltt szép Vára, nap kelet 
felé egy kőfallal bé kerít-
te tett, fáczányós, és vadas 
erdeje is van, vagyon itt Pos
ta ház is, határja három 
nyomásbéli, mellyben rend 
szerént rozs, árpa, büza pe
dig silányabban teremjege
lője, réttye van, erdeje, sző
leje nints, piatzok Posony-
ban, vagy Ausztriában. 

K Ö P Ö S D . Tőt falu Nyitra 
Várm. földes Ura C. Boron-
kay Uraság, a9 kinek jeles 
kastéllyával díszesíttetik, la
kosai katolikusok, fekszik 
Szeredhez egy órányira, ho
lott a* héti Vásárokon árul-
lyák el gabonájikat, föld
gye jó termékenységi!, va
gyonnyai középszerűek. 

K Ö R E . Nagy, is Kis Köre. 
Két magyar falu Heves, és 
K. Szolnok Várm. egyiknek 
földes Ura aa Egri Püspök- j 
sig, másiknak több Urak, j 

lakosat katolikusok, feksze
nek Fegyvernekhez n e m 
meszsze, határbéli Póldgyeik 
trágyázás nékől is két szán-* 
tás után termékenyek, le
gelöjök tágas, nádgyok, és 
sássok bőven van, száraz 
malmok helyben, vízi pe
dig nem meszsze, keresetre 
módgyok Egerben, Gyön-

f;yösön, és Miskoltzon, épfU 
etre való fát a' Tiszán kön

nyen .szerezhetnek, de a9 

Tisza ártalmokra van. 
K Ö R É N T . Szabad puszta 

Posony Várm. földes Ura G. 
Eszterházy Uraság , fekszik 
a9 Posonyi járásban, Szencz 
mellett. 

K Ö R E S K É N Y . Kereskiny 
név alatt. 

K Ö R M E . Szállás Pest Vár
megyében. 

K Ö R M E N D . Díszes magyar 
mező Város, és jeles Vár 
Vas Várm földes UraH. Bat
thyáni Uraság, lakosai ka
tolikusok , evangélikusok, 
reformátusok , és zsidók, a9 

kiknek Szentegyházuk, Tem
plom jok, és Zsinagó^ájok 
van itten. Nevezetesíti, sőt 
újj fénynyel eleveníti e9 me
ző Várost, a9 meg újjíttatott 
Vár, mellyben Hertzegi szo
bák , és igen jeles festések 
készfiltek leg közelebb, nem 
külömben az angliai ízléssel 
készultt igen szép kert; melly 
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Ja* nézőt kulömbféle gyönyör-' 
ködtető szemlélgetések által 
mintegy ujj életre emeli. Én 
valóban soha el nem felejt-
kezhetem arról a' reggel 
nem reménylett különös ér
zékenységekbe hevfiltt ma
gános sétállásomról, mellyet 
e* kertben érzettem 1795dik 
esztendőbéli utazásomban; 
9s nem tartóztathattam ma
gamat, hogy minden részeit 
meg ne visgállyam, mellyek-
nek le testese tzélomtól 
meszsze el vonna, Js annyival 
inkább szükségtelennek vél-
lem, mivel a Magyar Or
szági nevezetesebb épületek
nek rajzolattyai között ez egy 
nevezetes helyet foglal, es 
akkor szemlélhetöbbé , 's 
nyilván valóbbá válik. Az 
előtt itten vala a9 Várme
gyének fogháza; melly mos
tan Szombathelyen van. A' 
Városnak épületéi nem ne
vezetesek , mellyek között 
sóház, postaház is van, de vi-
dékje igen szép, levegője jó, 
9s határja Rába, és Pinka vi
zek által nedvesíttetik; amaz 
a* hertzegi ditsŐ kert mel
lett foly el. Ékesíti továbbá 
az ííjj töltött út is, melly 
Egerszeg felé vezet, és imitt 
amott élő fákkal díszellik.! 
Néhai volt Nádor Ispány 
Batthyán Lajosnak életeben, 

kinek ez a* Vár leg ked

vesebb lakó helye vala, Vám 
megye GySlései is tartattat-
takitten, lyjidikben pedig 
a' Huszárok a' nagy ló osko
lában vendégeltetenek meg. 
Nevezetesiti az I797dtk esz-
tendőbéli Nemesek felfilésé-
nek alkalmatosságával itten 
tartatott táborozás is, holott 
kulömbféle hadi gyakorlá
sok , és jeles hertzegi veri-
déglések, 9s mulatságok tar
tattak. Lásd felőle a* Magyar 
Újságokat. Határja síkon 
fekszik, földgye termékeny r 

réttye elég, és jó, fája nints-
K Ö R M E N D . Szabad puszta 

Somogy Várm. 'földes Ura 
Jankóvics Uraság, fekszik 
Kadarkútnak szomszédságá
ban, és annak filiája; 

K Ö R M E S K E , Kremnicka. 
Tót falu Zólyom Várm. föl
des Urai Rakovszky, és Rad-
vánszky Uraságok, lakosai 
katolikusok , fekszik Rad-
várthoz nem meszsze, és an
nak filiája, határjának Ga
ram vize ártalmas, a' káposz* 

I tás , kendet fóldgyein , és 
j réttyein; de földgye termé-
I kehy , fája elég van , lege-
I lője is tágas, piatzozása Zó
lyomban , keresetre módgya 
a* Bányák körül. 

K Ö Í I M E S . itcrmes, Tótfa
lu Liptó Várm. földes Ura 

I Defrik Uraság, lakosai kato
likusok, és más félék is, fek-

G g 4 szik 
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szik Kelecsénybez közel, és 
annak filiája, lagelője jó, de 
szoross, földgye termékeny, 
batárjának egy része völgy-

' ben fekszik, faja szuken. 
K O R M Ö S D , Apacsa Kor-

mosd, ( 179 6dikban János-
házának neveztetett), és Pap 
Körmósd. Két tót falu Po
sony Várm* földes Urok G. 
Pálfy Uraság, a' F. K. H. 
Tanátsnak I795dikben o^ik 
Octoberben aa5Ó6 szám alatt 
költt rendelése szerént, M. 
Özvegy G. Pálfy Jánosné 
Aszszonynak meg engedte-

# .tett, hogy ,*z .után J A N O S H Á -

vkjjUiK hívattathassák , de 
úgy, hogy az iratokban a' 
régi neve is hozzá kaptso!tas> 
sek, lakosai tótok, katoliku
sok, fekszenek Egyházfalyá-

. -nak szomszédságában, ha
tárbeli földgyeik közép ter
mékenységnek, rértyeik, le-
gelöjfk meglehetősek. 

K Ö R M Ö S DK .Szabad puszta 
Bihar Várm. földes Ura Csá
ky Uraság, szántó földgyei, 
kaszálóji vannak, marhát is 
nevelnek. 

K Ö R M Ö T T B Á N Y A . Crcmni-
.t^jum^ Kremnit{. Régi sza
bad kisded Királyi Bánya 
Város Bars Vármegyében, 
lakosai katolikusok, és evan
gélikusok, németek, és tó
tok, fekszik Selmetzhez négy 
mértföldnyire , kulömbféle 

magas begyek között, egy-
mély völgyön, nevezetének* 
és kezdetének eredete felöl 
lásd Bél Mátyást, In Hang. 
nova Tom. IV. $. 1. 181. 
'&c. némellyek Kirámt[et6t 
szótól szármáztattyák, 9 s ere
detét Krístus születése után 
77édik esztendő tájjára ha
tározzák, azt is állítván egy
szersmind , hogy szászok ál
tal építtetett volna, és Ó 
Körmötzről költöztek vala 
ide által, minekutánna már 
ez a- hely a9 Kvádusok, és 
Gothusok által is mi vehetett 
vala. 

H I S T Ó R I Á J A . 

Szabad Királyi Várossá 
lett K O L O M A N Királynak u-
ralkodása alatt noodik esz
tendőben , a9 mint első Ká
rolynak Visegrádon 134a-
dikben költ Királyi Levelé
ből, magyarázható. Súllyos 
nyom oruságot sz enyvedtek 
e9 Városnak lakosai H 3 o d i k 
esztendőben , második A N 
D R Á S N A K uralkodásakor , 
minthogy a9 közönséges bá-. 
nyászi hivatalok Zsidók , és 
Szaratzénusok által folytat
talak, sót még a9 Királyi 
Kamarának Grófja is Zsidó 
volt. Még keservesebb ínsé
get szenyvedtek a9 Lakosok 
a9 Tatároknak kegyetlenke
déseik miatt randik ese

ten-
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tendőben, mellyet nagy éh
ség, és hirtelen halál köve
tett vala. Megérezvén éjjel 
a9 Várbéli pávák az ellen
ségnek érkezését, még most 
is tartanak íiémellyeket a' 
lakosok nyertt győzedelmek-
nek emlékezetére. Negyedik 
L Á S Z L Ó N A K uralkodása alatt 
pedig ia78dik esztendőben 
külömbféle ragadományok, 
égetések, és öldöklések sa-
nyargaták e' Várost. Azután 
pedig i4i4dik esztendőtől 
fogva, mintegy I433dikig 
a* Husszitáknak kegyetlen
kedéseit szenyvedték. 144a-
dikben újjabb prédáló sa-
nyargattatások áltál terhel
tettek, I443dikban pedig 
a9 nagy föld indulás által 
mind a9 házak, mind pedig 
a9 bányák nagyon meg ron-
gáltattak. 15 i6dik esztendő 
után széjjel terjedvén az Oz
mánok, külömbféle tsapások-
kal illettettek, melly inség-
jek mind az ideig tartott 
vala, míg Buda Vára visz
sza nem vétettetett. Azután 
I f 6odikban adik August. 
nagy tuz égést szenyvedték, 
i57odikben pedig éhséget, 
és hirtelen halált. Történt 
annakutánna , hogy 1600-
dikban a9 lakosok, és Királyi 
bányászi Tisztviselők egy se
reg katonaságnak salakjával 
tsatára kéntelenítettek, 9s 

mintegy ao polgárok hal
tak meg ekkor. Nagyobb 
veszedelem érte vala a' Kör-
mötzieket 1605 dikben Bocs
kainak zendulésekor; mel
lyet Betlen népének fanyar-
ugatása követett, 9s tartott 
i6i9diktöl fogva, I6a4dik 
esztendőig. Rettentő szélve-
szes zápor esso félemlíté va
la azután i6a6dikban a9 la
kosokat 3 Jul. estvéjén, 
melly a9 Várbeli Szentegy
háznak fedezetét is le sza-
kasztá. Nagy szárazságot, és 
drágaságot értek I l d i k 
ben. >i64adikben. pedig 16 
Decemb.egy 5 00 ölnyi nagy
ságú bányában , valamelly 
lámpást titztogatott legény
nek gondatlansága által, ve
szedelmes tuz támadott va
la, 9s ekkor 50 személlyek 
fúltak vala meg a\ tust által 
a9 bányának üregében. Is
mét ujjabb sanyargatásokat 
szenyvedték Rákótzi Györ^y-
neb Követői által 164401(1-
től fogva I747dikig; azután 
pedig 16 57dikig , rész sze
rént halált, rész szerént ke
serves rabságot az Ozmánok
nak kegyetlenkedéseik által. 
Kevés ideig vala néminemű 
nyugodalmok a* Körmö-
tzieknek, mert l a d i k t ó l 
fogva, egész j68adik esz
tendőig Tökölyinek követői
vel, és az Ozmánokkal kel* 

lett 



Ifil haladta az I777dik esz
tendőbéli í j . Apr. történt 
szerentsétlen égés, mert 1 1 4 
házak égtek e l , 9s némelly 
emberek meg is halálozának. 
E9 nagy szerentsétlenségnek 
könnyebbítésére 30000 fo
rintot költsönözött vala né
hai M Á R I A T E R É Z I A Király
né tíz esztendeig minden 
uzsora nélkül. iygidik esz
tendőben a9 Kálvária hegyé
nek egy része le omlott va
la , és néhány ezer forintnyi 
itcárt okozott. Nem tsuda te
hát , ha illy sok féle vészél-
lyek által szüntelenül ron-
gáltatván a9 Körmötziek na
gyobb fényt, és gazdagsá-

fot magoknak nem - szerez
etnek. Maga a9 belső Kirá

lyi Város igen kitsiny , 9s 
mintegy harmintz házat fog
lal magában, a9 valóságos 
szabados Polgárok pedig, a9 

kik bort is mérhetnek, 9s 
egyéb Királyi adománynak 
javaival is élnek tsak huszon-
hatan vágynak, a9 kik t. i. 
kötelesek a' bánya ásást foly
tatta tni. Falai a9 Városnak 
némellyek állatások szerént 
ollyan köveket is foglalnak 
magokban, mellyekből ara
nyat lehetne ki olvasztani: 
's három kapukkal díszesít
tetik. Az alsó kapu felett ez 
a9 felöl írat szemléltethetik: 
S V B F A V S T O A D V E N T V 

F R A N -

lett nekik békételenkedni. 
Szomorú égést szenyvedtek 
i69odikben Karátsonykor, 
midőn mind némelly belső 
Városi házak, mind pedig 
a' felső útszának nagyobb ré
sze el égtek vala. I 7 0 5dik-
ben Rákótzi Ferentz hábor-
gatá e9 Városnak nyugodal
mát; iyoydikben pedig is
mét ujj nagy égést szeny
vedtek. 17 iodikben hirtelen 
halál által multak ki sokan 
c 9 világbői. 17 lédikban pe
dig Pünkösd előtt való pén
teken ismét gyulladás által 
károsí ttattak. 174odikben 
kemény hideg, és hó vala 
itten egész Pünkösdig, 9s 
mint hogy reá ismét hir
telen fagy következek ez esz-
tendőben, nagy drágaságot 
okozott. i769dikben 7dik 
Novemb. menykő ütés, és 
szélvész károsította az alsó 
utszában mind az épülete
ket, mind pedig a9 kerteket. 
Még nagyobb veszedelmet 
okozott azután i77idikben 
'4dik Sept. egy rettentő szél
vész, menydőrgés, és felhő 
szakadás, melly viszont az 
alsó utszában okozott igen 
tetemes kárt. A* Kirátyi ol
vasztó házban harmintz ezer 
forintot érő kár esettekkor; 
's a1 lakosok is elegen szeny
vedtek. Minden eddig tuz 
4ltal lett szenvedéseiket fe-
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« . A N C T S C I I . R . I M P E R A T O -

R I S A V G V S T I S X S V R G O , a9 

felső kapu felett pedig ezek: 
J I E G I N A F O S O N I I I N C O M I T I I S 

V E R S A N T B A V G V S T O C O R & E -

C E N T É A V R I F O D I N A S VIsI-
T A K T E B X S T R V O R . A'Beszter-
tzebánya felé vezető kapun 
pedig, melly az előtt tsak 
gyalog ajtó vala, belölröl e-
,zek a* szavak: D E P A R V I S 

P O R T I S M A G N AS I N S V R G E R E 

I V S S I T • C I V I S Q V O TANTOS 

* L A V S V S I N V R B B T V L I T , 

Icivuiröl pedig ezek a9 sorok 
vágynak: sí Voxls F V L G E T 

I Í O V A I A K V A soLIs I N OR-

T V , I.TE , P A T E T L ^ E T V M 

Q U I L I B B T A V D I T : A V E ! 

Belső épőletei között neve
zetesebbek először a' Kirá
lyi Városnak Szentegyháza, 
melly I 5 5ydikben épült, 9s 
164a . azután pedig 1 7 6 9 ^ - , 
ben meg újjíttatott, szeb
ben fel ékesíttetett, tornyai 
magassabbra emeltettek f

 9s 
rézzel fed ez tétének , és ez 
utolsó meg újjítási költség 
mintegy 8 0 0 0 0 for. határoz-
tatik. Második Szentegyház 
itten a9 S%. Ferent\ Szerze
tebéli Atyáké; mellyen fe* 
lul ez a9 írat van: Georgius 
Lippai de Zombor Afchi 
Episcopus Strigoniensis po-
suit 1653 . e* Klastrombélj 
Atyákhoz tartozik Loretto 
kápolnája is. Nevezetes é-

pulet továbbá a' Királvi Ka-
marának épülete, holott az 
arany az ezüsttől el választa-
tik , továbbá a' Városháza 9 

9s a' r. Nevezetes ékességéé 
okoz e 9 Városnak a* Szent 
Háromságnak képe i% melly 
I773dikban szenteltetett fel, 
*s mintegy éoooo forintba 
került, nem külömben a'je
les ugró kút is, melly 1 7 5 1 -
dikben I. F E R E N T Z N E K ide 
érkezése előtt készíttetett. 

A* mi pedig a* Várat ille
ti, ez is kitsiny, két fallal, 
9s bátyákkal erőssíttetik. Leg 
nevezetesebb épfilet benne 
Sz. Katalinnak emlékezetére 
szentelt leg régibb Szentegy
ház, melly asdik Novemb. 
szokott fel nyittatni, idővel 
a9 népnek sokasodásához 
képest meg újjíttatott, 9s ö-
regbíttetett, sőt egy toron
nyal is, mellyen mindenkor 
vigyáznak, fel ékesíttetett. 
Ezen kivul még egy Kápol
na is van itten, a9 Város 
kerekded falába építve, 9s 
Sz. Andrásnak lévén fel 
szentelve, minden esztendő
ben Sz. András napján nyit-
tátik fel. E9 Várnak tornyán 
van készítve a9 Város órája, 
9s a9 leg nagyobb harang is 
itten fíigg. A 9 külső Váro
sok kulömbféle részekre 
vágynak fel osztva, 9s szá
mos jeles Királyi bányászi 

me-



mesterséghez való épületek
kel , vendégfogadóval , és 
serházzal diszesittetnek. It
ten vágynak az Ispotály, és 
Sz. Erzsébetnek emlékezeté
re szenteltt Szentegyházak. 
A' felső ispotályon, ezek a* 
sorok vágynak: Hospitált 
S. Jostphi ab Archi Episco-
po Strigonitnsi., Gtorgio 
Sitltptsényi fundatum, 
Gtorpio S^icsényi auftum. 
MDCCXXL A 1 Zólyomi 
földön van áz evangéliku
soknak Templomjok , és os-
kolájok is. Emlékezetet ki
van továbbá Szent Anna Ká
polnája, e9 felül irattal: D E -
V O T I C V L T O R E S S A N C T J E 

A N N ^ E I N E I V S H O N O R E M 

P O S V E R E ; annakutánna a' 
Körmendiek földgyéri 1767-
dikben épült, a* Szent István 
Királynak szentelt Kápolna, 
mellyen harang -is van , 9s a' 
kertbéli ugró kúton , halas
tón kivul, nyári mulató ház is 
készíttetett itten. Nem mesz
sze van innen Privorszkiak 
halastója. A' Városnak bá-
nyászi épületein kivul va
gyon még itten a* Kir. Ga-
bónatárház is. A 9 banyákhoz 
való patak, melly az alsó 
utszában egyesül ioóoo öl
nyi meszszeségről vezettetett ] 
*d* kulömbféle kősziklás he
lyeken által a9 szomszéd Vár
megyéknek segedelmekkel, I 

9s mint hogy igen nagy hasz
nokat hajt az idevaló bányá-
szi mesterségnek folytatására 
Körmötzi víznek neveztetik, 
sőt még két malmot is bajt, 
mellyek között nevezetesebb 
az .úgy nevezett püspöki ma
lom , melly hajdan Királyi 
vala. Emlékezetet kíván a9

N 

Várbéli víz is, melly föld 
alatt vízi tsőkön vezettetik 
ide. A 9 mi a9 bányákat illeti 
azok számosak, es kulömb
féle nevekkel illettetnek. A 9 

mi pedig a' Körmötzi pénzt 
illeti a9 K. és B. betű által 
külömböztetnekmeg némel
lyek, kivált-az I766dik esz
tendő után verettettek: most 
tsak az arany pénzen szem
lélhető. Az aranyon, és ezüs
tön kivfil, még kulömbféle 
drága kövek is tatáltatnak 
itten. Kulömbféle birtokai is 
vágynak e9 Kir. Városnak, 
mellyek tulajdon neveik a-
latt szemléltetők. I. F E -
R E N T Z N E K itt lételét ezek a' 
sorok tartyák emlékezetben: 
I N H O C E O D E M L 0 C 0 , 
Orbis Romani Lumen, fum-
mus que Monarcha Visus 
erat nostras irradiasse spe-
cus! Aure Montani redierunt 
tempóra, quando Caesar ab 
A u g u s t o venit ad Antra 
Tbrono. Vivát Io felix Fran-
ciscus Monticularum cle-
mens Protector, glória plau-

sus, 
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tus , amor! VIII Juny. Sőt 
emlékeztető pénzeket is vert 
tulajdon kezeivel. Hasonló 
szerentséjek. vala a* Körmö-
tziekciek 1764. midőn IL 
J Ó Z S E F , és Kir* Hertzegek it
ten valának; melly látoga
tás is emlékeztető sorok ál
tal tiszteltetett meg: nem 
külöm ben 1777 . 's e* látoga
tásnak fen tartására is emlé
kezető pénzek verettettek. 
A* kulömbféle Tudósok pe
dig látogatásaikat munkáik 
által nyilvánítottakba' kik pe
dig itten születtek lásd T. T. 
Horányi Eleknek munkájá
ban ; a' Városnak bővebb le 
írását Bél Mátyásnak, képét 
pedig Svantnernek munkájá
ban. T. IL p. 839. Határja 
sovány, erdei jelesek, lako
sai a' bányászságon kivfil 
méhekkel, és selyem boga
rakkal , 's tsipkéknek készí
tésével is táplállyák életeket. 

K Ö R N Y E . Német falu Ko
márom Várm. földes UraG. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Tatá
hoz egy mértföldnyire, ha
tárja jó termékenysége, va
gyonnyai külömbfélék. 

K Ö R Ö G . vagy Köröd. Ma-

fyar falu Szatmár Várm. la-
osai katolikusok, és refor

mátusok , határja jó termé
kenységi , réttye hasznos, 
mellynek Tiszahát nevezetű 

része kétszer kaszáltarik, pia
tzozása Tisza Újlakon, és 
Váriban, a1 Tiszáp is jó mód
gyok van a' keresetre, de 
földgyeinek az aradások ká
rokat okoznak, réttyei a' 
lapályon, kakás füvet terem
nek , legelője is szoross. 

K Ö R Ö M . Magyar falu Zem
plén Várm. földes Ura a' Re-
ligyiói Kintstár, az előtt a' 
Sajó Ládi Paidinus Atyák-
nak birtokok vala, fekszik 
Giríncsnek szomszédságá
ban, mellynek filiája, és Híd-
véghez I mértföldnyire, ha
tárja bárom nyomásbéli, jó 
termékenységu, fájok' mér
tékletesen van, bővelkedik 
gabonával, árpával, es kuko-
ritzával, mivel határja ki-
tsiny, kéntelen másutt réte
ket bérlelni, a* Sajó vizén 
igen szép hídgya van, vámja 
is vagyo", vendégfogadója 
alkalmatos, piatzok Óno
don 1, és Miskolczon a mért
földnyire , e* helységnek a* 
felső végénél foly Hernád 
vize, a9 Sajóba. 

K Ö R Ö S . Magyar falu Ba
ranya Várm. földes Ura H. 
Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok, és más félék, 
fekszik Kis Aszszonyfához! 
nem meszsze, mellynek fi
liája , határja is hozzá hasoo* 
Utó. 

Kö-
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K Ö R Ö S . Kis Körös. Bihar 
Várm. fekszik Váradhoz 
más fél mértföldnyire, ha 
tárja jól termő, vagyonnyaik 
külömbfélék. 

K Ö R Ö S . Magyar fala Gö
mör Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai külömbfé
lék, fekszjk Rozsnyóhoz nem 
meszsze, mellynek filiája, 
határjának | része köves, 
hegyes, és nehéz mivelésfi, 
legelője szoross, fája tűzre 
van, piatzozása Szomolno 
kon. 

K Ö R Ö S . Kis Körös. Tót, 
és magyar mező Város Pest 
Várm. földes Ura Vattay U-
raság, lakosai katolikusok, 
többen evangélikusok, fek
szik Kalocsához 3^, Vadkert-

, hez £ mértföldnyire, határ
ja három nyomásbéli, két
szeres bűza, rozs, és zab 
terem homokos földgyén, 
derék terjedésű szőleji van
nak, erdeje tsekély 9 piatza 
helyben, és a9 dunán , ivó 
vize rossz, vendégfogadója jó 
van. 

K Ő R Ö S . Nagy Koros. Con-
tractionalis hely, 9s magyar 
mező Város Pest Várm. föl
des Ura G. Keglevics, For-

Íráeb, Sztáray, és több Urak, 
akosai többnyire reformá

rusok t kevés katolikusok, és 
evangélikusok, fekszik Kecs
keméthez 1 , Abanyhoz i | , 

Irsához 1A statióra . határja 
tanyákra vagyon el osztva, 
holott kiki földgyét tetszése 
szerént munkállya, földgye 
terem mindenféle gabonát, 
tiszta búzát középszerűen, 
szőlőhegye nagy, mellyben 
sok gyumöltsös raji vannak, 
a' Pogáts almából, és a' ne
vezetes jó ízu Pongrádi tse-
resnyéből Pesten sok pénzt 
szoktak bé venni, szarvai 
marhát elegendőt, de leg in
kább birkát tartanak, van 
benne Királyi élet tárház, éi 
a' Vármegének Kvartélyhá-
za , ( nevezetes itten hogy a' 
Város előtt folytt pereknek 
első apptllatorium forumja, 
a1 járásbeli fő Szolga Bíró;) 
erdeje tsekély, szép kelle
metes szilfás ligettyei van
nak, postája, oskolája, és 
vendégfogadója is van. 

KÓRÖSFŐ. Kercs[tvej. 0 -
rosz falu Sáros Várm. földes 
Ura G. Haller Uraság, la
kosai külömbfélék, fekszik 
Bertoldhoz 1 mértföldnyire, 
határja hegyes, és középsze, 
r8, legelője elég, erdeje is 
van , piatzozása közel. 

KŐRÖSHEGY . Magyar falu 
Somogy Várm. földes Ura 
G. Szécsényi Uraság, lakosai 
katolikusok, és jobbára re
formátusok, fekszik Marcza-
litól 8 i órányira, A9 Török 
birodalma előtt nevezetes 

hely 
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hely vala, bizonyíttya a9 

nagy roppant Templomja, 
9s mellette egy tágas volt 
Klastromnak alapja-, temető 
helye nagy, egy más Tem-

lomnak duledékei is, melly 
ereszt formára vőlt építve , 

a' hegynek nap nyúgoti ol
dalán látszatnak meg, határ* 
jában vannak minden javai, 
's malma is; de egy része 
föld gyének homokos, és er
deje is kevés van. 
« K Ő R Ö S M E Z Ő , Jas[ina Fra* 
s[in. Elegyes oláh mező Vá
ros Máramaros Várm. földes 
Ura a9 K. Kamara, lakosai ó 
hitftek, fekszik e 9 Várme
gyének szélén Galícia felé, 
5s határos Jablaniczával Ga
líciában , melly hozzá mint 
egy a mértföldnyire fekszik, 
d. Borkúthoz is annyira, n. 
k. 's n. ny. havasok, és feny
ves erdők vágynak. Itten 
foly a9 Tisza vize, melly olly 
tsekély száraz időben, hogy 
tsizraábah keresztfii mehető. 
A 9 helységben S\tanistauf 

JLa[isthiu , Dolina vizek 
által öregbíttetik; hogy a9 

só alá való szálfák Bocskora 
szállíttathassanak, víz el re
kesztő épületek készítettek 
mindenik Patakon, 9s őr ál
lói vágynak, szüntelen, fel 
nyittatván kapuji, a9 4 vagy 
5 órák alatt öszve gyfiltt 
vizek Bocskóig viszik a9 só 

alá való szálfákat ; Sziget 
hozzá 10 mértföldnyire van* 
Kolome, és Nadvorna Vá
rasok pedig Galíciában 7 , 
vagy 8 mértföldnyire: út-
tyok a9 nagy hegyes kőszik
lák miatt keskeny, s gya
log, és ló háton szoktak jár* 
ni, határja többnyire feny
ves, Js mint hogy semmit 
sem terem, másonnan szer
zik élelmeket, marhánkat a9 

havasokon tartyák, kaszái-
lóik mindenkor tilalmas, er-
dőjök leg inkább fenyves, 
marháikat Szigeten árullyák 
el, ámbár épen terméketlen 
határja van; még is ollyan 
népes, hogy az egész Vár
megyében Teg nagyobb adót 
fizet. 

K Ö R T V E L Y E S . Alsó , is 
Felső Körtvélyes. Két Sza
bad puszták Bihar Várm. 
földes Uraik több Uraságok, 
fekszenek Sár Keresztúr, é? 
Szent Miklósnak szomszédsá
gokban. 

K Ö R T V É L Y E S * Malom Ba
ranya Vármegyében. 

K Ö R T V É L Y E S . Szállás Bi
har Vármegyében. 

K Ö R T V É L Y E S . Pánia. Ele
gyes falu Mosón Várm. föl
des Ura H. Eszterházy Ura
ság, és több Urak, lakosai 
katolikusok, fekszik Köp-
csénhez 1 mértföldnyire, Po-
sonyhoz i£ órányira, határ-
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ja középszerű, réttyeinek egy 
része jó , más része pedig 
sasos szénár terem , lajtha 
vize néha elszokta önteni, 
fájok, ésszőlejek nints; de 
vagyonnyaikat jöl eladhat* 
tyálc, és pénzt is jó mód
dal keresketnek. 

K Ö R T V É L Y E S . vagy Ruso-
ya Péér. Oláh falu Márama-
ros Várm. földes Ura a* K . 
Tjscus, lakosai egyesült ó 
hitűek, fekszik n. k. Alsó 

" Apsá, d. Hoszszu Mezőhöz 
is egy órányira. A* Bazili-
táknak Klastromjok neveze-
tesitette, Apátúrsága is volt, 
mellyet a1 Konstantinopoli 
Pátriárka meg erössített. Tse^ 
kély határja Két nyomásbéli, 
tavaszi bűzát, árpát, zabot, 
tatárkát, és kukoritzát is te-

- rem, erdője, vadgya, hala, 
xbőven van. 

K Ö R T V É L Y E S , Hrusováni. 
Tótfalu Nyitra Várm. földes 
Urai több Uraságok , lako
sai katolikusok, fekszik a' 
Bodóki járásban, határja kö
zépszerű. 

K Ö R T V É L Y E S . Tót falu 
Posony Várm. földes Urai G. 
Pálfy, és G. Batthyáni Ura
ságok , lakosai katolikusok, 
fekszik Cziífernek szomszéd
ságában , mellynek filiája, 
határja közép termékenysé
g i , legelő, és fa dolgában 

fogyatkozást szenyved, má* 
vagyonnyai középszerűek. 

K Ö R T V É L Y E S . Birndorf. 
Elegyes falu Szepes Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Iglóhoz |. mértföldnyire, 
Olasznak szomszédságában . 
határja termékeny, legelője 
elég, fája nintsen elég. 

K Ö R T V É L Y E S . . Magyar, és 
orosz falu Szatmár Várm. 
földes Urai több Uraságok 9 

lakosai reformátusok, és ó 
hitűek, fekszik Ér vize mel
lett , Nagy Károlyhoz mint 
egy 3 mértföldnyire, határ
ja térséges, és homok dom-
kos, 3 nyomásbéli, bűzát, 
gabonát, kukoritzát bőven 
terem, erdeje kevés, szőle
je nints, piatza Debreczen-
ben, és Károlyban. 

K Ö R T V É L É B S . Ebtendorf. 
Ruskovet^ Elegyes falu Vas 
Várm. földes Ura G. Batthyá
ni Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Királyfalvának 
szomszédságában , és annak 
filiája, határja termékeny, 
legelője elég, fája van mind 
a* két féle, réttyei jók, ám
bár néha áz áradások el ön
tik , szőlő hegye, és gyü
möltsös kertyei is vannak, 
Stájer Országhoz közel lé
vén, keresetre van mód-
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K Ö R R Y É L Y E S , Magyar fa
la Torna Várm. földes Urai 
Lükö, és több Urak 9 lakó-
sai leg inkább reformátusok, 
fekszik Almásnak szomszéd
ságában, és annak filiája, 
földgye ha jól miveltetik, 
minden veteményt meg te
rem, réttyei jók, legelője 
elég van, fája mind a9 két 
féle, szőlő hegye tágas, ke
resetre is van módgya* 

K Ö R T V É L Y E S . S z a b a d 
puszta Zemplén Várm. föl
des Urai több Uraságok, 
fekszik Radnak szomszédsá
gában, és annak filiája. 

K Ö R T V É L Y E S . wAlsó Kört
vélyes. Tót falu Zemplén 
Várm. földes Ura Szirmai> és 
Okolicsányi Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik 
Passához, és Kots Hoszszú 
mezőhöz ^ órányira, agya
gos földgye 3 nyomásbeli, 
gabonát, búzát leg inkább, 
egyebet középszerűen terem, 
erdeje tölgyes, rétekkel bő
velkedik, piatza Homonán. 

K Ö R T V É L Y E S . Felső Kört
vélyes. Tót falu Zemplén 
Várm. földes NÜra G. Csáky 
Uraság, lakosai katolikusok, 
és ó hitűek, fekszik Agyi-
dóczhoz, és Rovnához is \ 
órányira, hegyes, és agya
gos határja három nyomás
béli , gabonát, és zabot kö
zépszerűen y búzát, és árpát 
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tsekélyebben terem, erdeje 
vagyon, réttye kevés, piatza 
Homonnán. 

K Ő S Z E G . Ginsium. Güns. 
Szabad Királyi Város Vas 
Vármegyében. Fekszik So
pronhoz négy mértföldnyire, 
lakosai leginkább katoliku
sok, és evangélikusok, né
metek, és magyarok. Turó-
tzi László méltán nevezte va
la gyönyörűséges lakóhely
nek c* Várost, melly sza
badságát , nem péjjz, vagy 
kérlelés, hanem örök em
lékezetre méltó vitéz tsele-
kedete által nyerte! Kőszeg 
már a9 régi időben is olly 
mező Város vala , mellynek 
erőssítése végett gondosko
dott vala K A R O L Y Király 
I336dik t esztendőben kőit 
levele szerént, mellyben azt 
parantsolá a9 Kőszegieknek, 
hogy a9 Várost fallal, sán-
tzal, éz árokkal bé kerítsék, 
mellynek telly esi résére azt 
is rendelte, hogy tíz eszten
deig semmi féle adót ne fi
zessenek. Meg újjitá e9 ju-
rántsolatot L A J O S Király is , 
1343dik esztendőben Vise
grádon kőit parantsolattya 
által. Meg is eróssíttetett va« 
la e9 Város az akkori mód 
szerént; mindazáltal az Oz
mánokon nyert győzedel
MET , nem annyira akkori 
erősségének, mint Jurisics^ 

Hh Mi-
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Miklós okos vezérlésének, 
és az akkori Polgárok jeles 
vitézségjeknek kell tulajdo
nítani. Lást e' tsudálfeozásra 
méltó gyozedelemnek le írá
sát , Rosndk Mártonnak 
munkátskájában, a' ki Lé-
kában Sz. Ágoston szabásait 
követő szerzetes Pap vala, 
*s a' Város ostromoltatásá-
hak leírásán kivul, azokat 
a* leveleket is közlötte a* 
Világgal, mellyekben F E R 

D I N Á N D Király a* Kőszegi 
Polgároknak példás vitézség-
jeket meg esméri, magasz-* 
callya, és mégis jutalmazá. 
Az eggyik levélben ezeket 
lehet olvasni , melly kőit 
Bétsben. „In Dominica 
Cantate, Anno Domini M-
DXXXIIL» Habentes et-
iam raciontm fidtlium ser-
vlciorum Judicis, Jurato-
rumf ceterorumque Civium, 
ct totius Communitatis Op-
pidi Kewseck , qut iidem 
strennuc ac fortitcr in con-

1 servatione ac defensione ip-
sius Oppidi, temporc, ut 
paemisimus9 obsiáionis, non 
sint aperto periculo vitce eo-
rum, tffusioneque maxima 
eorum sanguinis, et necc 
fratrum suorum exhibue-
runt% ct impenderunt. Eos-
dem universos Cives, moder-
nos scilicet, & futuros, ab 
omni solutionc tricesima-
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rum, tributorum, thelonio-
rum ubivis in Regno nostro 
Hungáriáé, tam in terris , 
quam super aquis exigi soli-
torium, in perpetuum exi-
mendos, et supportandos, 
ac liberos esse duximusi 
imo eximimus% supportamus, 
liberosque facimus praesen-
tium pervigorem." A* más 
levele ugyan e* Királynak, 
melly nemet nyelven kőit 
vala 15 3 3dik esztendőben 
Májusnak hetedik napján, 
hasonlóképen nagyon ma-
gasztallya a* Kőszegieknek 
vitézségjeket, 's őket olly 
szabadsággal j u t a l m a z á 
meg, mellynek ereje szerént 
húsz esztendeig a* mit ma
gok számokra alsó Ausztrián 
által vittek, minden vám, 
vagy harmintzad fizetés nél
kül szabadon vihették. Ám
bár e* nevezetes győzede
lem' alkalmatosságával el va
la Kőszeg Városa szakasztva 
Magyar Országtól, és Ausz-
triánoz tartozott; mindazál
tal kissebb ditsőségére ez 
nem váíik a1 Magyar Nem
zetnek, mert a' mint az ak
kori időbéli írat nyilván bi-
zonyíttya, a' hadakozó Tisz
tek között ezek a* Magyarok 
valának: Erdős Pdl, Bt-
dócs Miklós, Bedöcs' An
drás , Markó Bálim, Csó 
Mihály , V^rös Benedek > 
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forintos Mátyás. MCDL-
XXXHIdikban M Á T T Á S K I -

K A L Y Kőszeg Városát o-
strommal meg vette; de e* 
nagy Királynak halála után 
i49odikben M A K S Z I M I L I Á N 

Ausztriától ismét függővé 
tette, 's illyen állapattyában 
maradott vala, míg végre 
i647dikben ismét Magyar 
Országhoz kaptsoltatott, és 
i694dik esztendőben a* Sza
bad Királyi Városok közzé 
számláltatott. A* felső Város 
nem nagy ; ebben van amaz 
árokkal körül vétetett Vár 
is, melly H. Eszterházy Ura
ságé y 's a9 Város is kőfallal, 
tornyokkal, és árokkal vala 
bé keríttetve; de á* külső 
Városok, úgy mint a* Szi
get, a* temető tájjá, 's V 
Magyar küiső Város elég 
nagy helyet foglalnak el. 
Háromszor tsak nem egész-
szen el égett, a' mint ezt az 
a* felül írat bizonyítá, mel
lyet aJ most élők közzfil is 
a* Jezsuiták Templomjok e-
lőtt helyheztettetett S{. Flo* 
rián képének alatta sokan 
olvastak : 

Ter prius exustam flammis 
hanc protege posthac 

Vrbtm Divi hujus fluminc 
Sancta Trias! 

Ismét ujj égést szenyve
dett i778dik, és i77jdik 

esztendőben, de a* boldog 
emlékezetű T H E R E Z I A Ki
rálynénak segítségével, még -
szebben fel épült. Az 1777-
dik esztendő béli szerentsét-
len égéskor a* hertzegi Vá
ron kivül 10% házak égtek 

.el; ys Gróf Zsigray Uraság
nak huszonnégy ezer forin
tot érő könyvtárja is elégett 
külömbféle nevezetes régi
ségekkel egyetemben :* az 
utolsó égéskor pedig 283 bá-
zak, 9s 24 emoerek szeren-
tsétleníttettek. A* lakosok 
rész szerént kereskedés, rész 
szerént külömbféle mester- , 
ségeknek folytatása, posztó 
szövés, és gazdáskodás által 
élnek. Belső két egymás 
mellett épült Szentegyházai
kon kivul, külömbféle díszes 
épületekkel is ékesíttefik e9 

Város, kivul pedig az Evan
gélikusoknak is van imádság 
házok , melly nem régen é-
píttetett. A* külső Városban 
minden héten két sokadalom 
(héti vásár) tartatik; a* 'bel
sőben pedig rend szerént 
való üléseit tartya a* Királyi 
Tábla , melly i724dikben 
állíttatott fel itten. Neveze
tes továbbá itten az az Ár
vák háza, mellyben most 
ioa ifjú, és hat leány ne-i 
vehetik. Nem kevéssé neve-
zetesíti e' Várost a* benne 
lévő Colhgium, és Gymna-

H h a sium 
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sium is , melly a' Jezsuiták
nak eloszlások urán, a' Pia
risták rendén lévő Szerzete
seknek adattatott által. Már 
168 9dik esztendőben , ám
bár ekkor tsak a9 Gramma
tikáig taníttattak az ifjak it
ten, mindazáltal 101 tanít
vány számláltatott benne : 
minekutánna pedig meg két 
Tanítók rendeltetének ide 
közel 6oora is fel ment a' ta
núlóknak számok. Méltán 
dítsekedhetik tebát ez a' hí
res Oskola, holott .mostan is 
tellyes serénységgel tanítta
tik az Ifjúság, hogy falai kö
zött számos nevezetes , és 
nagy férfiak nevekedtek. It
ten tanultak Eszterháziak , 
Battbyániak, Erdődiek, Ré-
vaiak, 'Sieraiak 'sa' t. Eb
ben tanúit ama néhai ne
vezetes Fekete Györpy, és 
ííitzky Kristóf is, kik idő
vel Ország Bíráivá lettek. 
Ebben tanúit Hadik András 
i s , a' ki sok nagy érdemei 
által/ a' hadi Tanátsnak Elöl
ülője (Pré[ese) vók. Ebben 
tanúit ama nagy tudományú 
T. T. Rdjnis /dz^ / is , a' ki 
egy a* Magyar Fő Poétáink 
közzul. Ebben tanúit T. T. 
Fabchich József Király Pro
fesszor Úr is, a' ki most egy 
régen kívántt nagy szótárnak 
készítésében igen férfiasan 
foglalatoskodik, mellynek 

Prodromusdt a* jövő eszten
dőben nyomtatásban fogja 
közölni a* Hazával. Gyönyö
rűséggel emlékezem e* múlt 
esztendőbéli utazásomban ar
ra az örömre, melly enge
met ennek a9 nagy érdemu, 
's tudományú Férfinak első 
megesmérkedésével fel he
vített 1 vala; ys reményiem > 
hogy mind a' két Haza nem 
közönséges örömmel fogja 
fogadni igen jeles munkáját, 
és ezt a' jelentést akkor nem 
dítséretnek; hanem az igaz 
érdem kinyilatkoztatásának 
fogja tapasztalni. Bár tsak 
olly szerentsés lehetne be-
tses, és igen szükséges mun
kájának ki adásában, mint 
annak érdeme lűvánnya f 
Itten született vala Faludi 
Ferentz is, a9 ki kulömbféle 
jeles munkái által a'Hazában 
eléggé esméretes , 's ama hí
res Gisecke is. Nem tsuda, 
hogy olly számos nevezetes 
Férfiak neveltettek a* Kősze
gi Oskolában; mert a9 szük
séges oktatáson kivul e' Vá
rosnak környéke igen kies , 
és ártatlan mulatságokkal 
kínállya az ifjúságot, melr 
lyekhez jó eleve hozzá szok
ván , nem vágyódnak a f 

tsiklándozóhb veszedelmes 
gyönyörködésekre, 's nem 
idegenednek el a9 tanulástól. 
A' Kőszegi deákság vala

merre 
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merre fordul, kedves mula
tságot találhat. Nyári nap
kelet felöl Gyöngyös vize a* 
kertek alatt folydogál: teli 
napkeletre hajló vidékje pe
dig erdős, holott Zabldnt[y 

és Kctsktkiít friss vízzel ked
veskednek. Dél felé huvos 
erdők között Zsiiányy Plty-
graben, és Klastrom de Bats-
monostra nevíi helységekre 
mehetsz, északra hajol a* So
pron felé tsináltt ország út, 
erdős dombok, és hegyek 
között; 's 2L le folyó Gyön
gyös vize élteti a* gyönyörű 
reteket. Nap nyugot felé 
szőlős , gesztenyés, és min
denféle gytimöltsösi kertyei, 
erdős hegyei, és gyönyörű 
völgyei vágynak; leg érzé-
kenyítőbb hely ezek között 
az, mellyben hét forrás, friss 
vizér ki lövelli. Itten vala az 
I797dik esztendőbéli hadra 
fel ültt Nemeseknek Tspotál-
lyok, 's ugyan azon hadi se- j 
regnek egy része vidékjén 
tartózkodott. Lásd felőle a' 
Magyar Újságokat. Határja 
termékeny, kivált némelly 
helyeken , bora j ó , javai 
külömbfélék, eladásra kivált-

- képen alkalmatos módgyok 
van; nem külömben a1 ke
reskedésre is, levegője tisz
ta, és egésséges. 

K Ő S Z E G . Kis Kőszeg más
kép Battina. Elegyes falu 

Baranya Várm. a* Bellyei U-
radalomhoz tartozik, fekszik 
Kőszeg nevű Hegy alatt, a* 
Duna partyán, lakosai kato
likusok, kik halászattal, és 
molnársággal élnek, szőleje 
vagyon Kőszög hegyén, mel
lyen hajdani roppant Várá
nak oraladozásai meg most 
is szemlélhetők, itt a' Dunán 
rév vagyon* 

K Ő S Z E G * Kisak* Tót falu 
Sáros Várm. földes Urai G* 
Szirmay • és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Nagy Ládnanak szomszédsá
gában, mellynek filiája, ha
tárjában mina azon javai van
nak, mint Trechonak. r 

K Ő S Z E G R E M E T E . A Z R . 

betűben. 
K Ö S Z Ö L SzÉcs. Az Sz. be

tűben* 
K Ö S Z V É N Y E S . Oláh falu 

Bihar Várm, földes Ura a* 
Váradi egyesült Püspökség, 
lakosai ó hitűek, fekszik Ka-
kacsény, és B. Lazúrhoz {. 
órányira, egyéb minému-
ségei hasonlók Kapocsényé-
hez. 

K Ö S Z V É N Y E S . Magyar falu 
Szála Várm. földes Urai Hor
vát, és több Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik 
Sz. György Várának szom
szédságában , és annak filiá
ja, határja jól termő. 

H h 3 Kö-
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K o T E t E K . Magyar falu 
Heves Várm. földes Ura B. 
Orczy Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Szolnok- i 
hoz más fél mértföldnyire , j 

* szántó földgye trágyázás nél
kül is termékeny, legelője 
elég, réttye néha kétszer ka
száitarik , nádgya van, épu-
lethéli fát a* Tiszán könnyen 
szerezhetnek, foldgyeit, rét-
tyeit, 9s legelőjit a* víz ára
dások járják. | 

K Ö T E L E S . Szabad puszta 
Bihar Várm. földes Ura Szo-
boszló Hajdú Városa. 

K O V Á G . Tyodg. Oláh fa
lu Bihar Várm. földes Ura 
G. Haller, és több Uraságok, 
lakosai leg inkább ó hitűek, 
fekszik n. k. Borzikboz, d. 
Almáshoz, n. ny. Tótfalu-
hcz , é. Nadántelekhez kö-j 

x zelföldgye hegyes, tenge
rit , *s búzát is terem, rét
tye térséges, erdeje van , 
szőleje termékeny , piatza 
N . Váradon , Margitán , és 
Telegáen. 

K Ő V Á G Ó S Z Ő L L Ő S . Az Sz. 
betűben. 

K Ö V E C S E S . Magyar falu 
Gömör Várm. földes* Urai 
Dancs , és Vaísz Uraságok, 
lakosúi reformátusok, fek
szek a* Sajó mentében egy 
igen gyönyörűen emelkedő 
parton, határja j ó , réttye 

elég van , piatzozása három 
mértföldnyire,keresettye sző-* 
lő mivelés által, legelője e-
legendő, 's épületre való fá
ja is van. 

K Ö V E C S E S . Vendég foga
dó Posony Várm. 

KöV E R E S . F a l u Temes 
Várm. földesura a* K. Ka
mara , fekszik Bachovárhoz 
nem meszsze, és annak fi
liája. 

• K Ö V E R E S T . F a l u Temes 
Várm. földes Ura a' K . Ka-
mara. 

K Ö V E S . Magyar falu Sza-
! la Várm. földes Ura a* Vesz-

Í>rémi Káptalanbéli Uraság, 
akbsai katolikusok, és más 

félék, f e k s z i k Pálosznak 
szomszédságában, mellynek 
filiája. 

K Ö V E S , vagy Nagy Bol-
dog As^sipny. jtfons Maria. 
Nyitra Várm. 

I K Ö V E S D . MCTO Kövesd. Me-
| ző Város Borsod Várm. föl
des Ura a' K, Kamara, la-
1 a kosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik Keresz
teshez más fél mértföldnyire, 
szántó földgyei terméke
nyek, legelóje elég, szőleje 
helyben, fája, nádgya nints; 
és száraz üdőkben alkalmat
lan malmaik vannak. 

K Ö V E S D . Német falu Ba* 
I ranya Várm. a* Bólyi Ura

dalom-
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dalomhoz tartozik, lakosai 
katolikusok, fekszik Villány
hoz órányira, mellynek 
filiája, szántó földgye min
dent meg terem, '$ 3 nyo
másbéli , erdeje , legelője 
kevés, borainak eladásával 
is segítik magokat. 

K Ö V E S D . Elegyes falu Ba
ranya Várm. földes Ura Mel-
czer Uraság, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Villány, 
hoz közel, és annak filiája , 
határja jó. vagyonnyai jele
sek , és kúlömbféleíc. 

K Ö V E S D . Elegyes falu Be
reg Várm. földes Ura Kom-
lósyUraság, lakosai legin
kább ó hitűek, fekszik U-
gotsa Vármegyének szélé
nél , fája van mind a' két fé
le , piatzozása sints távol, 
de szántó föld gye soványán 
terem, legelője is szoross. 

K Ö V E S D . Bihar Várm. föl
des Ura G. Batthyáni Ura
ság, lakosai jobbára ó hi
tűek, fekszik a' Váradi já
rásban, határja soványas. 

K Ö V E S D . Erdő Kövesd. 
Magyar falu Heves Várm. 
földes Ura B. Orczy Uraság, 
a' kinek jeles Kastéllyávál 
díszesíttetik, 's több Nemes 
Urak.is, lakosai katoliku
sok, fekszik a' Mátrai járás
ban , d. Pétervásárához egy, 
és i órányira, határja jó ter
mékenységi! f vagyohnyai 

külömbfélék, földgye ugyan 
sárga agyagos, de jól termő, 
réttyeik hasznosak , n. ny. 
szép erdőjök van, 's az Ura
ságnak kies szőleje , és úri 
kertye , mellyen Tárna vize 
keresztül foly. 

K Ö V E S D . F a l u Nógrád 
Várm. földes Urai több Ura
ságok , lakosai külömbfélék, 
fekszik Nagy Bérczelbez kö
zel , és annak filiája, határja 
soványas. 

K Ö V E S D . Elegyes f a l u 
Hont Várm. földes Ura az 
Esztergomi Érsekség, lakosai 
katolikusok, fekszik Garam 
vize mellett, Párkányhoz 1 
órányira, szőleje nagy he
gyen van, melly bőven szo
kott fejér, és vörös bort te
remni , határja hasonló Baj
tájéhoz. 

K Ö V E S D I Kálvária, neveze
tes , és kies hely Nyitrának 
szomszédságában, Szentegy
háza a' B. Sz. Máriának tisz
teletére épült, régi Templo
mát hajdan a' Szürke Bará
tok lakták; mellé építtetett 
a9 Nazarénusoknak Gus\ti-
nyi János. Lásd felőle ,T. Hí-
rosnak Halotti Beszédgyét in 
folio. 

K Ö V E S D . Rába Kövesd. 
Elegyes falu Vas Várm.-föl
des Ura Vég Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Jakfá-

I hoz nem meszsze , határja 
H h 4 közép ' 
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közép termékenységi! , rét- [ 
tye , legelóje meglehetős. | 

K Ö V E S D Gissing. Ele-! 
gyes németfalu Sopron Vár
megy, földes Ura G. Szécsé-' 
nyi Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszk Czenktől dél
re i órányira t Sopronhoz o£ 
mértföldnyire , határja j ó , 
szőleje kedves asztali bort te
tem, erdeje fogyó félben van, 
és juhokkal bővelkednek. 

K Ö V E S D , vagy Guvesdia. 
Falu Temes Várm. földes Ura 
a' K. Kamara, lakosai töb
ben ó hitnek, határja közép
szerű. 

KÖVESD . Magyar falu Tol
na Várni, földes Ura a Tudó
mányi Kintstár, lakosai ka
tolikusok, fekszik Bataszék-
nek szomszédságában, melly
nek filiája, batárja jól termő. 

KÖVESD. Nagy Kövesd. 
Magyar falu Zemplén Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai katolikusok, többen 
reformátusok, íeksrik Kis 
Kö v esdnek szomszédságá
ban , határja két nyomásbé
li , mindent meg terem, sző
lő hegye középszerű bort te
rem , erdeje kevés. egyéb 
minémuségei mint Kis Kö-
vesdé. E' helység felett va
gyon egy meredek kemény 
kősziklán épölt Vár, mellyr 
ben egy 4 szegletre ki fara
gott kö kút van, de mivel 

kövekkel tele van hányva 
haszon vehetetlen , piatzok 
Újhelyb en van. 

KÖVESD, Kis Kövesd. Ma-

f>yar falu Zemplén Várm. 
öldes Urai több Uraságok, 

Kis Kövesd, Nagy Kövesd-
nek filiája, lakosai katoli
kusok, és reformátusok, két 
nyomásbéli határja mindent 
meg terem, réttye jó, de ke
vés szénát termő, szőleje al
kalmatos , erdeje igen ke
vés , piatzok Újhelyben. 

KOVESEGYH ki A .S{tlis tye. 
Oláh falu Bihar Várm. föl* 
des Ura B. Huszár, és több 
Uraságok , lakosai ó hitűek, 
fekszik n. k. Tatáros \ , dél. 
Kis Tótfaluhoz -J- órányira, 
földgye kukoritzát terem, 
erdeje, szőleje van, kenyér 
dolgából szűkölködik, piatza . 
N. Váradon 3 , Marghán x 
mértföldnyire. 

KÖVESFALVA. Kamenka. 
Szepes Várm. földes Ura a' 
K. Kamara, lakosai külöipb-
féle'k, Gnazda Városának fi
liája. 

KÖVESKALLYA . Szála Vár
megy, földes Urai röbb Urak, 
fekszik Sz. Békaliyához nem 
meszsze, és annak fiitája. 

KÖVESRÚT. Elegyes falu 
Vas Várm. földes Ura Sze-

Í edi Uraság, lakosai katoli-
usok , fekszik Salsának 

szomszédságában, és annak 
filiá-
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filiája, határja síkos 9 föld-
gye termékeny, réttye elé^, 
és jó ; fája, legelóje, erdeje 
vagyon, piatzozása Kőszö-
gön, és Szombathelyen* 

K Ö V E S KÚT. Magyar falu 
Szála Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik Sz. Gróthoz 
más fél mértföldnyire, ha
tárja jól tefmS, vagyonnyai 
külömbfélék. 

KÖVES LIGET Az L . betfi-
'ben. 

Kövi. KamtnanL Mező 
Város, és nagy vas kereske
dő piacz Gömör Várm. föl
des Ura G. Csáky Uraság, 
lakosai katolikusok, és töb
ben evangélikusok, fekszik 
Jolsra, és Ratkó Városok 
között , mintegy mértföld
nyire , határja két nyomásra 
van osztva, és nehéz szán-
tású, piatzozása Jolsván, le
gelóje elég, és mind a9 két 
féle fája van, égett bort so
kat készítenek, és néha jó 
hasznát veszik. 

K Ö Z E * V I S O . A' V. betű
ben. 

KÖZEPES. Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura Mészáros 
Uraság, lakosai többen ó 
hitűek, fekszik Almaszeg, és 
Fapfalvának szomszédságá
ban , határja két nyomásbé
li, földgye dombos, völgyes, 
kösziklás, terem búzát, ten

gerit, zabot, makk teímő 
erdeje bőven van, szőleje, és 
Közepes nevű patakja, ba
rom tartással is kereskednek. 

KÖTNVB . Komárom Vár-
megy. határja középszerű, 
réttye, legelője, 9s bora is 
elég van, dp földgyének egy 
része homokos. 

KRACSINOVECZ . Horvát 
falu Szála Várm; földes Ura 
G. Altban Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Szent 
Mártonak szomszédságában, 
és annak filiája , határja so
ványas. ( 

KRACSFALVA . Oláh falu 
Máramaros Várm. földes Ura 
a' K. Fiskus, lakosai ó hi
tűek, fekszik Desze , és F. 
Bányához mint egy 3 órá
nyira, határja két nyomás
béli , földgye köves, agya* 
gos , terem kevés zabot, és 
tavaszi búzát, kukoritzát is , 
erdője vagyon. 

KRÁJCSIROVICS. írtvány 
Posony Vármegyében. 

KRAJKOVA . Qláh falu A-
rad Várm. földej Ura a' K . 
Kamara, lakosát ó hitűek, 
fekszik n. k. Dumbroviczá-
hoz, d. Diecshoz, n. nyug. 
Csorestyhez, é. Zemerzselhez 
közel, két hegyen, a' házak 
széllyel vannak benne épít- 1 

ve, határja igen sovány, ke
vés búzát, zabot, tengerit, 
és gyumöltsöt terem, hárs fa 

kötél-
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kötéllel is kereskednek, mel
lyet más helyeken adnak el, 
és úgy élősködnek. 

KRATNA . Elegyes falu Vas 
Várm. földes Urai több Urab, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Tiszinához nem meszsze, 's 
annak filiája, határja síkos, 
földgye termékeny, réttyei 
jók, legelője, és fája elég, 
szőleje is van , keresetre 
módgya Stájer Országban. 

KRAJNA - Tót falu Nyitra 
Várm. földes Urai Skulteti, 
és több Urak, lakosai ka
tolikusok, és evangélikusok, 
fekszik Vág Újhelyhez mínt 
egy más fél mértföldnyire, 
faja van mind tűzre , mind 
épületre, réttyei jók, lege
lője meg lehetős, fóldgye 
néhol soványas, a' záporok 
miatt. 

KRAJNA POLYANA. A ' P. 
betűben. 

KRAJNA M A R T I N R A . A Z 

M . bet&ben. 
KRATNICSESD. Oláh falu 

Bihar Várm. földes Ura a' 
K . Kamara, lakosai ó hi
tűek, fekszik Kerpest, és Go-
varestnek szomszédságában, 
hegyes, és térséges földgye 
minden esztendőben vette
tik, tengerit jobban, búzát, 
zabot középszerűen terem , 
erdeje tsekély, piatza Vára
don , és Belényesen. 

KRAJNIKFALVA. Zsocsány. 

Oláh falu Bihar Várm. föl
des Ura G. Batthyáni, és a9 

N. Váradi Káptalanbéli Ura
ság, lakosai ó hitűek, fek
szik Dubricsonyhoz n. kel. 
n. ny. Szászfalvához is kö
zel, határja a nyomásbéli, 
hegyes, völgyes, köves, ga
bonát jót nem teremhet, er
deje van, szőleje nints, mar
ha eladásból N. Váradon 
pénzt szereznek némellyek. 

KRAJOVA . Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura a' N. Vá
radi Püspökség, lakosai ó 
hitűek, fekszik Belényeshez 
4 mértföldnyire, határjának 
•| része hegyes, ^ része sí
kos, zabot terem leg inkább, 
és kevés rozsot, tengerit trá
gyázás után. 

K R A K Ó SZŐRÖSÖK. Az Sz* 
betűben. 

K R A K O V A N . Tótfalu Nyi
tra Várm. földes Ura a' Nyi-
trai Püspökség, lakosai ka
tolikusok , fekszik Pöstény-
hez mintegy fél mértföldnyi
re , földgye, és réttye j o , 
szőleje termékeny, malma 
helyben, piatzozása Vág Új-
helyen , és Várbón, sok ká
posztát szoktak termeszteni. 

KRALÓTZ. Kralovec\. Al
só , és Felső Kralovecf. Két 
elegyes falu Szála Várm. föl* 
des Ura G. Althán Uraság, 
lakosai katolikusok, feksze
nek Vratisenetzhez n e na 

mész-
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meszsze, és annak filiáji, ta
tárjai közép termékenysé
gnek, réttyei, legelőjök meg
lehetősek, vagyonnyaik kö
zépszer Sek. 

KRALEVECZ . Temes Vár-
tnegy. földes Ura a* K. Ka
mara. 

K R A I T T I . Kralovc{e. Tőt 
falu Zólyom Várm. lakosai 
katolikusok , fekszik Zó
lyomhoz mint egy mértföld
nyire , határja meglehetős. 

KRALOVA . Major Liptó 
Várm. földes Ura Dvorniko-
vics Uraság, fekszik Teplá-
hoz közel, és annak filiája. 

K R A L O V Á N . Tót falu Árva 
Várm. földes Ura a* K. Ka
mara, lakosai katolikusok, 
és evangélikusok, fekszik 
Motko Szent Kereszthez nem 
meszsze , és annak filiája, 
Vág vize mellett, szuk ha
tárja soványas, vagyonnyai 
selejtesek, lakosai fával va
ló kereskedéshői élnek, ÍN 
ten foly öszve Árva vize, 
Vág vizével. 

KRALOVÁN . Tót falu Tren
tsén Várm. lakosai katoli
kusok, fekszik az alsó járás
ban , határja meglehetős. 

KRALÓCZ. Kralovc^cvagy 
Király falva. Tót falu Zó
lyom Várm. lakosai katoli
kusok , és másfélék, fekszik 
Kormosóhoz nem meszsze, 
és annak filiája, földgyének 

•| része termékeny, fája van 
mind a' két féle, piatzozása 
Schelmetzen , és Korponán, 
a' gyfimöltsös kertyei is jók. 

' K R A L O V E C Z . Banátbéli 
falu. 

K R A S I C Z . Elegyes falu Vas 
Várm. földes Ura G. Nádas-
di Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Szent György
nek szomszédságában, melly
nek filiája; harárja síkos, 
szőleje van, réttyei jó szé
nát teremnek, fája mind a* 
két féle, legelője elég, fu~ 
bározással is pénzt kereshet
nek. 

K R A S K A . Elegyes fa 1 u 
Ungvár Várm. földes Ura 
Szirmay Uraság, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Szénához 
mellynek filiája, nem mesz
sze , határja j ó , vagyonnyai 
külömbfélék. 

KRASNA. vagy Krasno. 
Tót falu Trentsén Várm. la
kosai katolikusok, fekszik 
N. Szlatinához közel, melly
hez határja is hasonlító. 

KRASSÓ VÁRMECVE. €O-
mitatus Krassovicnsis. Kra* 
sckovct Gtspanschqft. Ne
vezetét vette Krassó Váro
sától. Fekszik északra Arad 
Vármegyének szomszédsá
gában , délre pedig a* Te-
mesi katonáskodó kerület 
mellett, nap enyészetre pe
dig Temes Vármegyének, 

nap 
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jiap keletre Erdély Országa 
nak szomszédságokban. Vi-
dékje a' Vármegyének na
gyobb részént begyes, és ne
vezetes fenyves erdőségeket 
is foglal magában, kivált 
Erdély Ország, és a' Tem. Vi
dék felé. Bányái hasznosak. 
Öt járásai közzul ketteje Ma
ros vize által nedvesíttetik. 
Lapos térségei Karas, Te
mes, és Maros vizek ko
rul vágynak. Erdély Ország
nak szélétől4, és Maros vizé
től ki terjed egész a' Da
náig, 'shoszsza 25 mértföld, 
szélessége pedig hol több , 
|iol kevesebb, négy mért-
földnél nem szűkebb. Ba-
gossy József Ürnak f é. T. 
N. Vármegye érdemes Föld
mérőjénekszámlálása szerént 
I03 négy szegeletu mértföl
det tészen e* ió termékeny 
Vármegye: a' KÍ is betses, és 
valóban jelesen kidolgozott 
leírását ez áldott Vármegyé
nek el készítette. Nem KÜ-
lömben T. N. és V. Tót Vára
di Kászonyi József mostani 
Vicze Ispány Úrnak szíves 
elő mozdító indúlattyát is az 
egész Haza előtt háládatosan 
köszönnyük. 
. Nevezetesebb folyó vizei 
ezek: Maros, Temes, Ka
ras, Berzáva, Bega, Poga-
nis, mellyek közzul tsak az 
elsőn lehet hajókkal járni. 

A' lakosok itten többnyire 
kukoritzát termesztenek, 
minthogy az oláhok ezt na
gyobbra betsullik V búzá
nál , és közönségesen azzal 
élnek, és így mindenkor jó 
ára van. Földgyök igen ál
dott termékenységu, 's ve
tés alá tsak egyszer szánt-
tyák, nem háromszor mint 
más helyeken ,* és még is bő
ven terem,*ugar földet semr 
hagynak, 's a9 trágyázásról 
semmit sem akarnak tudni. 
Sok lakosok nem annyira a9 

szántásból, vetésből, mint 
sem a' szilva pályinka fözé&» 
bői, 's barmok tartásából ve
szik hasznokat, és élelme
ket. Leg főbb piatzozó be* 
lyek Lúgoson van*, majd a f 

Bánya Városokban, és Fa* 
eseten. Hogy a* mezei gaz-
dáskodás, és majorságok ez 
áldott Megyében meg in
kább nem virágoznak, fő 
oka , mert vagyonnyaikat 
méltó áron nem mindenkor 
adhattyákel. Mindöszve 231 
Helységek (pusztákkal egy-
gyüttQ.58) vágynak benne, 
ys a* Csanádi, Verseczi > és 
Temesi Püspöki Megyékhez 
tartozik. 

KRASSÓ . Magyar, és oláh 
falu Szatmár Várm. földes 
Urai töbf> Urak, lakosai ő 
hitűek , és reformátusok, 
fekszik Alsó Homorocínak 

szom-



K R A S . K R A S Z . 453 

szomszédságában, mellynek 
filiája, Nagy Kólts , és Lip-
póval határos, határja há
rom nyomásbéli mellyet é-
szak felöl Szamos vize mos, 
terem búzát, kukoritzát, za
bot , szénát, erdeje van, sző
leje nints, gyümöltsössei, és 
szilvássai is vágynak, mel-
lyekből hasznot hajtanak la
kosai , piatzok Szatmáron 
i £ , Nagy Banyán pedig 4 
mértföldnyire. 

KRASSOVA . Rátz népes 
falu Krassó Várm. a' Karas 
vize mellett, lakosai katoli
kusok, földes Ura a' K Ka
mara, fekszik Gerlistye, Klo-
kodics, Nermed, és J^bal-
csának szomszédságában, ha-

, tárja öt nyomásbéli, hegyes, 
és köves, terem kukoritzát, és 
egy kevés gabonát, igen 
nagy erdeje , és fenyvese 
vagyon, szőleje niniseft, it
ten vagyon a* Királyi gaz
dálkodást igazgató hivatal, 
egyéb aránt mindgyárt mel
lette van Karas vize mel
lett, magos, és meredek kő
sziklán egy puszta V á r , 
rnellytől vette e' N. Vár
megye nevezetett 

KRASZÁN . Tótfalu Tren
tsén Várm- lakosai katoliku
sok, fekszik Vári Mező Vá
rosnak vszomszédságában , 
mellyhez határja is hasonlí
tó; de javai tsekéllyebbek. 

KRÁSZKO . Tót falu Kis 
Hont Várm. földes Urai több 
Uraságok , lakosai tótok, 
evangélikusok, fekszik Tót 
Hegymag, 's AlsóSzkálnok 
mellett, legelője , és fája 
mind a' két féle elég van, 
de földgye soványas, úgy 
hogy trágyázás után is alig 
termik meg középszerűen a' 
rozsot, és zabot. Jó kutak
kal bovölködik, nevezetes 
itten egy kút, mellynek az 
a* tulajdonsága, hogy egy 
esztendővel elébb, mint sem 
száraz esztendő következik, 
ki szárad, más külömben 
pedig soha sem. 

KRASZNA. Kis Útszji4 Tót 
falu Trentsén. Várm. földes 
Ura G. Kolonics Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
Zaj Ugrótzhoz fél mértföldy 
nyire, 's határjá is hozzá ha
sonlító. 

I KRASZNAHORKA. Elegyes 
I falu Árva Várm. Árva Várá-
I hoz tartozik, lakosai katoli
kusok , fekszik Tvardossin 
mellett, mellynek filiája, ha
tárja jó termékenységu, va
gyonnyai külömbfélék. 

KRASZNAHORKA. Várallya, 
Gömör Várm. földes Ura G. 
Andrási Uraság, a* kinek szép> 
Kastéllyával ékesíttetik, Vá
ra Uhorná hegyen épült, 

I mellyen Selmetz felé jeles 
országút van. ij3odikész

ten-



4?4 K R A S Z . KRA sz. 

tendőben Zápolya János a-
latt pénzek is verettettek it
ten. Földgye ha trágyáztatik 
jó gabonát terem, réttypi 
jók 9 piatzozása közel Rozs
nyón y legelóje alkalmatos, 
fája mind a* két féle, vá
szon fejérétésből is hasznot 
vesznek bé. 

KRASZNANI . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Urai Gróf 
Pongrácz, és Lusinszky Ura
ságok , lakosai katolikusok, 

t fekszik Zolnához más fél 
mértföldnyire, 9s az Urasá
goknak épületeikkel dísze
síttetik , határja középszerű. 

KRAZNIBRÓD . Tót f a l u 
Zemplén Várm. földes Ura 
Szirmay Uraság, lakosai ó 
hitűek, fekszik Mező La-
borczhoz, és Felső Cscbné- ; 

hez fél mértföldnyire, hegyes 
batárja két,nyomásbéli, za-j 
bot, kevés tatárkát, és krom-
pélyt terem, erdeje van, sző
leje nints, széna nélkül szű
kölködik , piatza Sztropkón. 

KRASZNO . Tót falu Nyi
tra Várm. földes Urai G. Ke-
glevics, és G. Kohári Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
fekszik a' Bajmótzi járásban, 
batárja jó , dohányt, gyü-
möltsöt, 's komlót termesz
tenek lakosai, kendert ász-
tato vizek alkalmatos, a' Kis 
Tapolcsányi erdőből fájok 

van, földgye.) réttye jó, lege
lője elég, piatzozása közel. 

KRASZNÓGZ. Tót falu Zem
plén Várm földes Urai Szir
may, Boronkay, és Krasz-
nay Uraságok, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Mocsár
hoz, és Somogyhoz is ^ ó-
rányira, térséges határja két 
nyomásbéli, búzát, gabonát, 
tengerit, árpát, és zabot té
rem , erdeje, szőleje nints, 
malma sints, piatza Nagy 
Mihályon í-órányira. 

KRAITZSTEDTEN . Temeá 
Vármegyében. 

KRAVJÁN . Tőt falu Szepes 
Várm. földes Ura a* Szepesi 
Püspökség, lakosai katoli
kusok, fekszik Kubacknak 
szomszédságában, és annak 
filiája, határjának f része 
hegyes, kóves, és posványas, 
réttyeinek is |. része, ritka 
füvet terem. 

KREMBACH. vagy Krum-
pach. Német falu Szepes Vár
megy, földes Ura Horváth 
Stantics Uraság, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Pilcbov-
nak szomszédságában, és an
nak filiája, határjában lege
lője elég van, földgye ha 
trágyáztatik 'a' rozsot is meg 
termi. 

KREMNICSKA. Ó Krém-
nicshá. Falu Bars Várm. föl
des Ura a' Besztertze bányai 
Püspökség, lakosai katoli

kusok, 
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kusok, fekszik Körmötzbá-
nyához más fél mértföldnyi
re, fája mind a' két féle van, 
makkja, gyiímöltsös, káposz
tás , és komlós kertyei jók, 
keresettye a* gubacs szedés
ből is van , legelője elég; 
a' szomszéd Bánya Várasok
ban könnyű módgyok van 
az el adásra. 

KREMNICSKA . Tót falu Zó
lyom Várm, földes Urai Ra-
kovszky, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Bésztertze Bányához fél mért-
földnyire,határja középszerfi. 

KRENCZEEEVKA. Tót falu 
Szepes. Várm. földes Ura a9 

Lublói Uradalom, lakosai 
külömbfélék , fekszik Pil-
chovhoz nem meszsze, melly
nek filiája, 's határja is hoz
zá hasonlító. 

K R E M C S . Tót falu Nyitra 
Várm. földes Urai Goszto-
nyi, és több Uraságok, ía-
kosai katolikusok, fekszik 

' Tíagy Bossányhoz neto mesz
sze, mellynek filiája, fája van 
itoind a* két féle, réttyei jók, 
legelője elég, malma hely
ben, piatzozása Nagy Ta-
polcsányon. 

KREPLAN. vagy Krvlan. 
Tót falu Turocz Várm. lako
sai leg inkább Evangéliku
sok , fekszik Turánhoz ~ ó-
rányira, jó almát, és szilvát 

termS gyümöltsössei vagy-, 
nak, hátárja középszerű. 

KRESTYÁNFALVA . Tót fa
lu Nyitra Várm. földes Ura 
Turcsányi Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik R/Le-
hotához nem meszsze, 's ai> 
nak filiája, határja közép
szerű , fájok, legelöjök elég 
van, piatzok Oszlányon. 

*KRESZINA. Kresi/iya. Oláh 
falu Bihar Várm. földes Ura 
a' K. Kamara, lakosai töb
ben ó hitűek, fekszik Belé-
nyeshez nem meszsze, és an
nak filiája, határja soványas. 

KRES2TA M É N E S . A Z M. , 
betűben. 

KRESZUJA . . Oláh falu Bi
har Várm. földes Ura a' Vá
radi eggyesult Püspökség, 
lakosai ó hitűek , fékszik 

I Burda , és Poczavelesdhe* 
I igen közel, határja hegyes, 

völgyes, kösziklás, minden 
esztendőben vettetik, roszot 
gabonát terem, erdeje van. 

KRICSFALVA . Orosz falu 
Máramaros Várm. földes Urat 
Kricsfalusy, és több Urasá
gok, lakosai óhitűek, fek
szik n. k, Darvához, d. Dul-
falvához, n. ny. Csományfal-
vához 1 mértföldnyire, ha
tárja két nyomásbéli, igen 
sovány földgye alig terem 
egy kevés kukoritzát, zabot, 

és 
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és tatárkát, szénája meg le
hetősen terein, keresetryek 
a' Tiszán való kormányosság
ból, es fuharozásbóf, fája 
elég van , határjában egy 
fördő víz is van, a* köszvény, 
is más nyavalyák ellen hasz
nos. 

KRICSOVA . Oláh falu Kras
só Várm. földei Ura a1 K. 
Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik Temes vizéhez kö
zel, Zsidóvár, Krivinának 
szomszédságában, határja 4 
nyomásbéli, mellynek egy 
része térséges, más része te
rem kukoritzát, búzát is, er
deje középszeru,szŐleje nints. 

K R Í G . Tót f a l u Szepes 
Várm. földes Ura Dráveczky 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Tótfalunak szomszéd
ságában, mellynek filiája, 
savanyú vize is van, határja 
közép termékenységu, rét-
tze , legelője meg lehetős, 
vagyonnyai középszerűek. 

KRIKEHEY. vagy Greger-
• haj. Handlova név alatt. 

K R I S A N . Varsán Krisdn. 
Oláh falu,Bihar Várm. föl
des Ura a' K . Kamara, la
kosai ó hitnek, fekszik Ka-

ocsány, Robogány, és Al-
esthez is közel, térséges, 

é* többnyire ,hegyei, völ
gyes, fejér sovány agyagos 
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földgye minden esztendőben 
vettetik, középszerűen termi 
a' búzát, tengerit, és zabot, 
erdeje nints, piatza Váradon 
4 , Belényesen pedig a mért
földnyire. 

K R I S Á N Y . Szabad puszta 
Gömör Várm. Hanva hely
ségnek szomszédságában, 
termékeny földekből, rétek
ből, és jó legelőből áll, 

KRISOVECZ . Horvát falu 
Szála Várm. földes Ura G. 
Álthán Urasáé, lakosai ka
tolikusok, fekszik Vratisa-
neczhez nem meszsze, és an
nak filiája, határja közép 
termékenységu, réttye\ le
gelője meg lehetős. % 

KRISTANO VECZ. Horvát fa
lu Szála Várm földes Ura G # 

Álthán Uraság, lakosai ka
tolikusok , határja soványas, 
vagyonnyai selejtesek. 

KRIZTLÓCZ. OTOSZ f a l u 
Zemplén Várm. földes Ura 
G. Barkóczy Uraság, lako
sai ó hitűek, fekszik n. k. 
Rohozsnyikhoz 1 , d. Pisko-
rőczhoz 1^, n. ny. Minyócz-
hoz a, é. Kolbóczhoz is egy 
órányira, határjának minér 
musége hasonló Kolbóczé-
hoz, piatza Sztropkón van.. 

KRISTÁN . Német falu Vas 
Várm. földes Urai a' Szent 
Gothárdi Cisztertzita S z e r k e 

zetben 



K R I S . 

*£tbéli Atyák, lakosai ka
tolikusok, fekszik Gyanafal-
vának szomszédságában, és 
annak filiája, fája, legelő-
je , és el adásra módgya van. 

KRISTYOR . Oláh falu Bi
har Várm. földes Ura a Nagy 
Váradi Püspökség, lakosai 
ó hitűek, fekszik Vaskoh-

• hoz nem meszsze, és annak 
filiája, Szelistye, és Kalu-
gyerhez i Erdélyi Halraágy
hoz pedig 4 órányira^ ha
tárja -a* nagy havasok miatt 
majd seqimi gabonát sem 
terem , vagyon* folyó vize, 
mellytól sokan meg is goly-
vásodnak, Rézbányán, bá
nyabéli munkával keresik 
kenyereket. 

K R I V A . Tót falu Árva 
Várm. földes Ura a* K . Ka
mara , lakosai katolikusok, 
fekszik Thurdossintól i mért
földnyire, Árva vize mellett 
Dubovának filiája , határja 
jó , vagyonnyai külömbfélék. 

K R I V A . vagy Krivani. O-
rosz falu Sáros Várm. földes 
Ura Dezsőfi Uraság, lakosai 
külömbfélék, fekszik Hét
hárshoz .| mértföldnyire, Tar-
cza vize mellett, 's az Ura
ságnak Kastéllyával díszesít-
tetik. Ispotállyá is van, föld
gye jó/réttye, legelője, és 
fája is tűzre van , piatzozása 
Szebenben , Várállyan , és 
Héthárson. 

K R I V A . Olyka Kriva. Tót 
falu Zemplén Várm. földes 
Ura Okolicsányi Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
Homonna, Olykához, és Pá-
kosztóhoz közel, dombos 
határja három nyomásbéli , 
gabonát, árpát, és zabot te
rem, erdőjök tölgyes, és bik* 
kes, szőleje nints, piatza 
Homonnán, ésVarannón. 

K R I V A . Tót Kriva. Tót 
falu Zemplén Várm. földes 
Ura Horvát Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Tót Ja-
blonáboz, és Papinához egy 
órányira, határja két nyo
másbéli , hegyes földgye so
vány , zabot, tatárkát, kö
lest , árpát terem, gabonát 
keveset, erdője van , piatza 
Homonnán. 

•KRIVA. Ulics Kriva. O-
rosz falu Zemplén Várm* föl
des Ura Kis Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik d. Ulics 
£ , é. Zbojhoz | órányira , 
határja két nyomásbéli, leg 
inkább zabot, kevés árpát, 
kölest, tatárkát, és krom
pélyt terem, sovány fejér 
agyagos, és kavicsai elegyes 
a' föld^ye, erdője van , bő
velkedik legelővel , piatza 
Ungváron, és Homonnán. 

' K R I V Á N . Tsárda Zólyom 
Vármegyében. 

KRIVINA . Oláh falu Kras
só Várm. a' Kápólnási járás-

I i ban, 
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ban , földes Ura a9 K . Kama
ra, lakosai ó hitűek, fek
szik Kosovicza, Petróza, és 
Pojénnek szomszédságában, 
harárja négy nyomásbéli, e-
gészen hegyes, és köves, 
mást nem terem tsak kuko
ritzát , azt is szűken, igen 
nagy, és jó erdeje van, szó
leje nints* 

KRIVINA* Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a* K. 
Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik, Zsidóván, és Kri-
tsova mellett, határja négy 
nyomásbéli, melly egészen 
hegyes, és egyedfii tsak ku
koritzát terem, erdeje jó van, 
szőleje nints, itten deszka 
jnetzö malom is van. 

KEIVOBORA . Temes Várm. 
földes. Ura a1 K. Kamara. 

KRIVOSCSÁKY . Tót falu 
Zemplén Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , és ó hitűek, fek
szik n. ny. Őrmezőhöz £ órá
nyira', d. Sztrárának szom
szédságában, térséges, és par
tos batárja három nyomás
béli, gabonát, árpát közép
szerűen terem, búzát, zabot 
tsekélyebben, szólejek van, 
erdőjök bikkes, és tölgyes, 
réttye nints, gyümöltsel bő
velkedik , piatza Homonnán. 

K R I V I C Z A . Banátbéli fa
lu, Orsovához nem meszsze 
fekszik. 

K R I V O K L Á D . Tót f a l a 
Tentsén Várm. földes Ura G.« 
Königszeg Uraság, lakosai 
katolikusok, és más félék, 
fekszik Pruszkának szom
szédságában, és annak filiá
ja, legelője, réttye, fája van, 
földgye közép termékeny
ségu. 

KRTVOSZÜD. Kis tót falu 
Trentsén Várm. földes Ura 
Révay Uraság, lakosai kato
likusok , fekszik Beczkóhoz 
£ mértföldnyire , földgye 
nem igen termékeny, erdeje, 
legelóje van. 

K R I Z S E . Tőt falu Sáros 
Várm. erdeje tágas, melly-
böl deszkák is készíttetnek, 
legelője elég van, határja 
soványas. 

KROKNA. Alsó, és FelsS. 
Krokna. Két oláh falu Arad 
Várm. földes Ura mind a' 
kettőnek a' K. Kamara, la
kosaik ő hitűek, fekszenek 
n. k. Mézeshez, d. Fejér Kö
röshöz, n. ny. Dietshez, é. 
Dumbroviczához közel, két 
h e g y e n , határbéli fóld-
gyeik soványak,.pénzen vett 
fával kereskednek leg in
kább, kevés gyumöltsök te
rem. 

KROKOVA . Tót falu G ö 
mör Várm. földes Ura G. 
Kobáry, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 

Rat-
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Ratkóhoz fél mértföldnyire, 
* határja sovány. 

K R O M P A C H . Alsó, és Fel* 
sS Krompach. Kát német 
mezS Város Szepes Várm. 
földes Ura G. Csáky, és Gol-
denfinger Uraságok, lakosai 
katolikusok, fekszenek lg* 
lóhoz két mértföldnyire, vas 
hányáji is vágynak, földgyei 
meg lehetősek, réttyei jók, 
legelöjök van. 

KROJSZEG , Vas Várm. föl
des Ura G. Batthyáni Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Gráfensafterihez, mellynek 

' filiája nem meszsze. 
KRNTSA . Tót falu Nyitra 

Várm. földes Ura Bertalanri 
Uraság, lakosai katolikusok. 

K R P E L L Á N . Tót falu Tu-
rőcz Várm. földes Ura Hu-
szár Uraság, lakosai evangé
likusok, fekszik Turánnak 
szomszédságában |- órányira, 
és annak filiája, földgye ter
mékeny, réttye hasznos, le
gelője elég, faja mind a* két 
fele van, alma, és szilva ter
mő kertyeik jók. 

KRSZTYENE. Kis9 és Nagy 
Krs[tyene. Két falu Bars 
Várm. földes Uraik a* Budai 
Prépostság, és a* Nyitrai Ká-

Í talanbéli Uraság, lakosaik 
atolikusok, fekszenek Osz-

lányhoz nem meszsze, ha
tárbéli földgyeik Dávidújfa
luéhoz hasonlítók. 

KRTOCZ . Tót falu Nyitra 
Várm. földes Urai G. Beré-
nyi, és több Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik 
Sárfönek szomszédságában, 
mellynek filiája, földgye, és 
réttye jó , legelője elég, pia
tzozása Bajmótzon. 

K R U C S O . Tót falu Sáros 
Várm. földes Urai Dezsőfi, 
és több Uraságok, lakosai 
katolikusok, fekszik Ka-
pronczához nem meszsze, és 
annak filiája, határja is hoz
zá hasonlító. 

K R U C S O . Oros^ Krucso. 
Orosz falu Zemplén Várm. 
földes Ura Péchy Vraság, 
lakosai ő hitűek , fekszik 
Sztropkóhoz I , Lomnához 
pedig £• órányira, hegyes ha
tárja 3 nyomásbéli, zabot, 
tatárkát, és kölest terem, 
erdője van, szőleje nints, 
rétek nélkül szűkölködik, 
piatzok Sztropkón van. 

K R U C S O . Magyar Krucso. 
vagy Krusso. Tót falu Zem
plén Várm. földes Urai Sző-
gényi, és több Uraságok, 
lakosai elegyesek, fekszik 
Csicsóka, és Mernyikhez is 
közel, határja két nyomás
béli, kevés réttyeit Toplya 
vize néha károsíttya. 

K R U P A . Alsó Korompa 
név alatt. 

KRUPJNCZA . Tsárda Zó
lyom Vármegyében. 

" I i a K R V -



4*o K R Ü P . K R U S . 

* KRUPIÉVNYTK . Tót falii 
Vas Várm. földes Ura G. 
Nádasdy Urasa? , lakosai 
katolikusok, fekszik FelsS 
Lendvához nem meszsze, 
mellynek filiája, határjában 
szőleje meg lehetős, és fája 
elég vagyon. • 

KRUSEZNICZA . Elegyes 
falu Árva Várm. földes Ura 
a' K. Kamara, lakosai ka
tolikusok, fekszik Breza mel
lett igen ormótlan hegyek 
között, Biela, Orava v. Ora-
vicza vize mellett, melly 
miatt sok károkat szenyved
nek, úgy 1792 esztendőben 
a* hirtelen, és vélletlen meg
áradott víz által sok házak, 
kis gyermekek, ás lakosok 
el ragadtattak; sok viszon
tagságoknak ki van tétettet-
ve sovány batárja. 

KRUSINECZ . Orosz falu Sá
ros Várm. földes Ura G. Szir
mai Uraság, lakosai ó hitűek, 
fekszik a' Makovitzai Urada
lomban, batárja közép ter
mékenységu, és könnyű mi-
velésu, legelője, fája van. 

KRÜSLOVA . Orosz falu Sá
ros Várm. földes Ura G, As
permont Uraság , lakosai 
többen ó hitűek, fekszik 
Duplinnak szomszédságában, 
és annak filiája, határjának 
egy nyomása sovány, fája 
nints af határjában 

K E V S L Ó . Orosz falu Sáros 

Várm. földes Ura G. For-
gách Uraság, lakosai leg 
inkább ó hitűek, fekszik 

\ Bártfához 1 mértföldnyire, 
fája tűzre, és legelője elég 
van. 

KRUSEVLYE . Német falu 
Bars Várm. földes Ura a' K . 
Kamara , lakosaiN katoliku
sok , fekszik Gákovához, 
1500, Sztranisityhez 3100 
bétsi ölnyire, határja búzát, 
ét kukoritzát terem , piatzo
zása Báján , és Zomboron , 
szénája meg lehetős, lege
lóje van elég, erdeje nints, 
szóléje középszerű. 

KSINNA . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Ura G. 
Kollonics Uraság, lakosai 
katolikusok, és evangéliku
sok, fekszik Zay Ügrócznak 
szomszédságában, és annak 
filiája, határja is hozzá ha
sonlító. 

KUBACH . Tót falu Szepes 
Várm földes Ura a' Szepesi 
Püspökség , lakosai katoli
kusok , fekszik Lucsivnáhoe. 
fél mértföldnyire, Ispotállyá 
is vagyon, határja mint Gre-
nicz-, vagy Hranovic^a me
ző Városnak. 

K U B I N Fdso Kubin. Jó 
nagy tót falu Árva Várm. 
földes Ura a' Kubínyi Ura
ság, Mesko, és más több 
Uraságok is bírnak benne, 
á' kik nevezeteket is innen 

vet-
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vették, lakosai kevés kato
likusok , és leg inkább evan
gélikusok , fekszik Lestine, 
Alsó Kubin mezS Város kö
zött , Vásárok is esnek ben
ne, Skalon nevű kősziklájo-
kon régi volt lakosainak ma
radványai találtatnak. Határ
ja közép termékenységu, rét-
tyek, legelöjök is van, va-
gyonnyaik is középszerűek. 

K U B I N . Alsó Kubin* Kö
zépszerű Város Árva Várm. 
az Árvái Uradalomhoz tarto
zik, lakosai katolikusok, és 
evangélikusok; nevezetesíti, 
's ékesíti a' Vármegyeháza , 
mellyen e' felül írat szem
léltetik : Incolit has cedes 
Paltas % 6 csqua ThemisJ 
Fekszik Felső Kubin, Knyaz-
sa, és Fuczó helységeknek 
szomszédságában, ezek fi-
liáji. Nevezetes híd építte
tett itten I79jdikben Árva 
vizén; hitárja közép termé-
su, vagyonnyai külömbfélék. 

K U B I N . Katonai határ szé
lén* lévő falu 2L Dunához kö-
se l , Szemendriával által el
lenben, lakosai öreg kato
nák , magyarok , németek , 
és oláhok, katolikusok, és 
ó hitűek, fekszik Ösztrová-
hozkét mértföldnyire. Szent
egyházai szépek, épületei jó 
rendűek; tsínosak a' Tiszt
ház , a* Vendégfogadó , '$ a' 
Plébániák. Kereskedések az 

Ozmánokkal nevezetes, mint
hogy ezek ide Szemendriai 
bort, török kávét, gyapjút, 
fiskását s mézet 's a' t. elég 
bövséggel hordanak, és he
lyettek más egyebet is vásá
rolnak itten. Külömbféle 
mesteremberek is lakják. 
Tsatornájok Dun* vizéből 
vétetett ide a'kereskedés vé
gett, 9s nagy hasznot szol
gáltat. 

K U B I N A . Tót falu Tren
tsén Vármegyében. 

K U B I N T I . Prosrek Kubi-
nyt. Tót falu Liptó Várm. 
földes Ura Kijbinyi Uraság, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Szent Annának szomszédsá
gában, és annak filiája, ha* 
tárja is hozzá hasonlító. 

Ku B RA . Kis, és Nagy Ku* 
bra. Két tót falu Trentsén 
Várm. Kis Kubrának földes 
Ura GJllésházy Uraság, fek
szik Szoblahónak szomszéd* 
ságában, és annak filiája, 
Nagy Kubra pedig fekszik 
Trervsénhez-I mértföldnyire, 
Apátfalvához is közel, és an
nak filiája, határbéli föld-
gyeik termékenyek, réttyeik 
jók, legelöjök, fájok van, 
piatzózások is nem meszsze, 

KUCZURA . Magyar, és o-
rosz falu Bács Várm. földes 
Ura a' K. Kamara , lakosai 
katolikusok, többen ő hi
tűek, fekszik Kulához 5800, 

11 3 Torz-
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Torzsához 1600 bétsi ölnyi
re , szántó földgyei jók, rét-
tyei is , fuhározni is szoktak 
NagyVáradra, Pestre, Vácz-
ra, Szegedre, Kecskemétre, 
erdeje, szőleje, nádgya nin
tsen, bővelkedik búzával, 
kenderrel, és marhákkal, 
piatza Üj Vidéken, pénzt 
szereznek marhákból, és sző
lő kapálással. 

Kúcs HOSZSZÚ MEZŐ. Zem
plén Várm. fekszik Toplya, 
és Ondava vizek között, Po-
lyánkához £ mértföldnyire, 
mellyhez határja is hasonlító, 

KUCSANETZ . Szála Várm. 
határja középszerül. 

KUCSIN . Tót fala Sáros 
Várm. földes Ura G. Asper
mont Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Karimához 
nem meszsze, mellynek fi
liája , földgyei jók, réttye 
is kétszer kaszáltarik, lege
lője szoross , de hasznos , 
piatzozó helye nints meszsze. 

K U C S I N . Tót fala Zem
plén Várm földes Urai lasz-
tóczy, és Kiszely Uraságok, 
lakosat katolikusok, és oro
szok, fekszik Hrabócz, és 

' Klarányhoz fél fertálynyira. 
Határja 3 nyomás béli^óldgye 
hegyes, völgyes, gabonát, bú
zát leg inkább terem, erde
ié bikk es , piacza Homon
nán ,« és Galszécsen. 

* K V C S O V A . Orosz f a l u 

KüDL. 

Bereg Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai ó hitftek, 
fekszik a' Munkácsi járás
ban, Patkanóczhoz £ mért
földnyire , határja két nyo
másbéli , dombos fekvésfi, 
kukoritzát terem , szóleji 
vágynak, erdeje is van, pia
tza Munkácson i£ mért
földnyire. 

KUDLÓCZ. Kudlovc{e.T6t 
falu Zemplén Várm. földes 
Urai G. Vándernőt, és G. 
Csáky Uraságok, lakosai ka
tolikusok, többen ó hit&ek, 
fekszik Horaonnához nem 
meszsze, és Mislikához £ ó-
rányira, határja hegyes,kö-
vetsest és agyagos, három 
nyomásbéli, gabonát, zabot 
középszerűen, árpát, és búzát 
tsekélyebben terem, erdője 
van, réttye nints , legelője 
szuk, piatzok Homonnán. 

KUDOR . Tsárda A b a u j 
Vármegyében. 

KUDRICZ . Elegyes f a l u 
Temes Várm. földes Ura a* 
K. Kamara, lakosai külömb
félék , fekszik az Ország út
ban, postája is vagyon, ha
tárja Középszert!. 

Kucv. Szabad puszta Bi
har Várm. fekszik Csatárhoz 
közel, mellynek fiitája* 

K U J E D . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a* K. Ka
mara, lakosaid hitQek,fek
szik n. k. Butyinhoz, d. Ki-

szin-
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szindiáboz, n. ny. Kannához, 
é. Járkoshoz közel, határja 
nagy, hegyes, és völgyes; 
a* helység fekszik öt hegyes 
völgyes dombokon, az er
dők között, terem, búzát, 
zabot, leginkább kukoritzát, 
's minden féle gyumöltsöt, 
határja középszerű. 

K U K E R I C S . Schvomdorff. 
Német falu Sopron Várm. 
földes Ura Nagy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Szent Mártonhoz közel, és 
annak filiája, Sopronhoz i £ 
mértföldnyire, batárja sová
nyas, szőlő hegye nints, rét
tye igen kevés. 

K U K L O . Kugtlhof. Tót 
falu Posony Várm. földes Ura 
a* F. Királv, G. Batthyáni, és 
B. Jeszenák Uraságok, lakó* 
sai katolikusok, fekszik sík 
helyen, három fordulóra van 
osztva határja, 's terem ro-
zSor, árpát, kendert, van rét
tye, erdeje, bora, búzája 
nints. 

K U K MER. KukumUrn. Né
met falu Vas Várm. földes 
Ura G. Batthyáni Uraság, la
kosai katolikusok, és evan
gélikusok, fekszik Német 
Újvárhoz más fél mértföld
nyire, földgye néhol nem 
igen termékeny, mivel több
nyire hegyes, és a' záporok 
járják, szőleje meglehetős 
bort terem, gyumöltsös ker-

tyei jók, fája > és legelője is 
elég van. 

K U L A . Magyar, rátz, és 
német falu Báts Várm. föl
des Ura a' Királyi Kamara, 
lakosai katolikusok, és ó 
hitűek, fekszik Keresztúrhoz 
5100, Cservenkához 4000 
bétsi ölnyire, három nyo
másbéli határja búzát, za
bot, árpát, és krompélyt 
jól terem, borai meglehető
sek, földgye, réttye j ó , fu-
hározni is szoktak, piatzozá
sa Új Vidéken. 

K U L A . Szabad puszta Bács 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara, fekszik Kernyajának 
szomzzédságában, és annak 
filiája. 

K U L C S . Szabad puszta Fe
jér Várm. földes Urai Jan
kó vics, és Boronkay Urasá
gok. 

KULCSÁRFALU . Horvát fa
lu Vas Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok , fekszik Két-
helyhez nem meszsze,. melly
nek filiája, határja termé
keny, erdeje van, keresetre 
módgya a* Vas hegyi szőlők? 
ben. 

KULCSOD . Magyar f a l u 
Győr Várm. földes Ura a' Re-
ligyiói Kintstár, az előtt a9 

Sz. Mártonyi Bencdicünus 
Atyáknak birtokok vala, la
kosai reformátusok, fekszik 

I i 4 Győr-
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Győrhöz i i , Sserdahelyhez 
i\ mértföldnyire , határja 
egy nyomásbéli, búzát leg 
inkább terem , legelóje jó , 
réttye középszérí, erdője 
nints, nádgya elég, híres a9 

kenderéről. 
K Ü L D Ő . Magyar falú Fe

jér Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik Válnak szom
szédságában , és annak filiá
ja, hátárja közép termékeny
ségit, réttye, legelóje meg
lehetős. 

K U L I C H . Ordnka. Tótfa
lu A rva Várm. földes-Ura a9 

K . Kamara, lakosai katoli
kusok, fekszik Tersztenához 
4 órányira, héti vásárjai is es
nek v de már most nem igen 
járják, határja sovány , vi-
dékje selejtes. 

K Ü L P I N . Rátz, és tőt falu 
Bács Várm. földes Ura Sztra-
timirovics Uraság, lakosai 
ó hitűek, és evangélikusok, 
fekszik Petrovátzhoz 2400, 
Ókérhez 4700 bétsi ölnyire, 
határbéli földgye termékeny, 
kaszállói meglehetősek, pia
tzozása Új Vidéken, lege
lője jó , szőleje , fája , nád
gya nints, pénzt szereznek 
marháknak, és gabonának 
el adásából. 

K U M A K . Rátz falu Toron
tal Várm. földes Ura a1 K. 
Kamara, a9 Kikindai kerü

lethez tartozik, lakosai ó hi
tűek , fekszik Melentzébez, 
és Török Becséhez is 1, Bas-
sahídhoz pedig 3 órányira , 
határja jól termő , bövelke-
dis búzával, marhával, és 
szénával, piatza T. Becsén. 

- KUMANVEST . Oláh falu Bi
har Várm. földes Ura a' N . 
Váradi Pöspökség, lakosai 
leginkább ó hirfiek, fekszik 
a9 Béli kerfiletben, Boros Je
nőhöz 4 , Sebeshez a mért
földnyire, földgye bűzát, és 
tengerit terem csekélyen, 
határja hegyes, völgyes, er
deje van, szőleje nints, pia
tzok N.Váradon, és másutt is. 

KUMBAJA . Szabad puszta 
Bács Várm. földes Urai La-
tinovits-, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Mária Theresianopolisnak 
szomszédságában, mellynek 
filiája. 

KUNGÖS . Magyar fa lu 
Veszprém Várm. földes Ura 
Kenesey Uraság, lakosai re
formátusok , fekszik Csajág
nak szomszédságában, a9 ho
va Templomba járnak, Vesz
prémtől a-i, Fejérvártól 3 
mértföldnyire , határja mivel 
erdőből való nem tégi irtás 
bőven térem mindenféle ve
rést, földgye dombos, és er
dős. 

KUNHEGYES . Népes Nagy 
Kun szabad magyar helység 
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V Nagy Kunságban, lako
sai többnyire mind refor
mátusok , fekszik Tisza Bő , 
és RofFnak szomszédságában, 
Egerhez 5, Debreczenhez 7, 
Miskóltzhoz g mértföldnyire, 
már Ulászló Király alatt fenn 
állott e* helység, de a' Ta
tároknak , és Rátzóknak ki
ütések , 's rablások miatt el 
pusztult i7oodikban ismét 
meg újjíttaum a* meg ma-

. radófr Kunoktól. Kakád ne
vű Tiszának foka már a9 nagy 
töltés által el zárattatott. 
Születése helye ama híres 
Vitéz Báró Mészáros János 
Úrnak, a' ki Ts. K. Feld-
marchal Lieutenant, M. T. 
Rendgyének Comendátora, 
*s egy N. Regementnek Tu-
lajdosa. Lakosai leg inkább 
szántásból, marha tartásból, 
's gazdaskodásból élnek, 
kerti szőleik hasznosak, fá
jok, nádgyok, 's vizek nints, 
de más vagyonnyaik kü
lömbfélék. 

1 K U N Ó . Kunov. Tót falu 
Nyitra Várra, földes Urai B. 
Jeszenák, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Szénásfalunak szomszédságá
ban , mellynek filiája, ha
tárja ollyas mint Ripkének. 

KUNAGOTÁ . Szabad pusz
ta Csanád Várm. földes Ura 
a9 K. Kamara, fekszik Tor
nyának szomszédságában , 

és annak filiája, határja jó! 
termő. 

K Ü N O S O , Koneshain. Tót 
falu Bars Várm. földes Ura 
Körmöcz Bánya Városa , la
kosai katolikusok, fekszik 
Körmötzhöz nem igen mesz
sze , határja középszerű. 

K U N S Á G . Nagy Kúnsdg. 
Districlus majoris Cuma-
niae. Nevezetét vette azok
tól a* Kunoktól, kik ma
gokat a* Magyaroknak har
madik ki jövetelek alkalma
tosságával Almos F 6 Vezér
hez kaptsolták; a* nagy ne
vezetet IVdik B É L A Kir. a-
latt nyerték, a* Tatároknak 
pusztítások után, 's ekkori 
határjok a' Tiszán túl, egész 
a* Temesig terjedett; a* Ti
sza , és Duna között lévőké 
pedig kissebb lévén, Kis 
Kunságnak neveztetett. A* 
sok háborúságok miatt na
gyon meg tsonkíttatott, mert 
mostani hoszszasága néhol 
3 , majd 4» szélessége pedig 
5 mértföldnyire terjed. Fek
szik Szabolts, Bihar, Békés, ; 

tsongrád, }s Heves , és K. 
Szolnok Vármegyékkel kö
rülvétetve. Földgye szép sík 
mezőségböl áll, jó termé
kenységi , 9s a* marha tar
tásra is kiváltképen alkal
matos ; fa nélkül szukölkö-

í dik, 's e* fogyatkozást nád-
[dal, vagy törekkel pótol-
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lyáké Folyó vizei a9 Tiszából 
eredetű Hortobágy , alább 
Berettyó, mellyeknek ára
dásaik károsak. Tis\a vizé
nek árjától is károkat szeny
vedtek, míg I786ban Mir-
hófoka kemény töltéssel cl 
nem záródott. Az ugy neve
zett Ördögárka Kun Szent 
Mártonhoz közel látszatik; 
a9 Kis Kunságban pedig nyo
mai a9 Duna felé szemlélhe
tek. Lakosai Magyarok, és 
többnyire a9 régi Kunoknak 
maradványai, számok közel 
3oooret tesz. Egy mezó Vá
ros és 3 népes helységek 
vágynak beAne, 9s a9 Jászók
kal, és Kis Kánságbéliekkel 
egyenlő szabadsággal, és tör
vényekkel élnek. A 9 R . Ka
tolikusok az Egri Püspöki 
Megyéhez, a9 Reformátusok 
pedig a9 Tiszán túl lévő Su-
perintendent{idho[ tartoz
nak. 

KUNSÁG. Kis Kdnsdg. Di-
striSus minoris Cumaniae. 
így neveztetett azoktól a9 

Kunoktól, kik Ildik ISTVÁN, 
és IVdik B É L A Kir. alatt e* 
részre helyheztfettek. Fek
szik Pest, Csongrád, és Sóit 
Vármegyék között; felső ré
sze Láczházánal az alsótól el 
v a n választva; hajdan vidék-
j e meszszebb terjedett. Hosz-
sza 17 > szélessége 9| , a9 

keskenyebb 4^ mért-

földet tészen. Földgye sík 
mezőség, ki vévén homok 
dombjait, vidékje majd min
den veteményt terem, lege
lóje tágas, és hasznos, ásott 
kúttyaikat tisztogatni k e l l , 
hogy vizek meg ne büsz-
ködgyon: tavaszkor székes 
tavaikban hasznos itató be* 
lyeik vágynak: de meleg 
időben ártalmasak. Neveze
tesebb tavai ezek; 1 Halasi 
tó, a Sós tó ugyan a9 Hala
si határban, a' rordésre hasz
nos, 3 Fejér tó, 3 Móricai 
tó, Móritzgát> és Sz. Lász
ló pusztákon, tekenős bé
kákkal bővelkedik. $ S[ék 
tó, Majsa mellett, erőss ter
més kövei nevezetesítik. 6 
A 9 Félcgyhá[i semlyékes ér , 
ennek is termés bő bányája 
van. 7. Fert$ a9 Jász Beré-
nyi pusztán. 8 Péteri tóy 

majd 1000 hold földet fog
lal e l , 9s közös Tisza vizé
vel ; e9 tavak szélein szedik 
a9 szék s ó t / a9 szappan fő
zésre. Erdők nélkül szűköl
ködik. Lakosai Magyarok, 
9s szabadságaik a9 Jászoké
hoz hasonló. Mind öszve 8 
lakó népes helyek vágynak 
benne , mellyek között 3 
Mező Városok vágynak. 

K U N V E R A D . Allersdorf. 
Elegyes tót falu Trentsén 
Várm. földes Urai Motesicz-
k y , és több Urak, lakosat 

ka-
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katolikusok, fekszik Konsz 
kához nem meszsze, melly* 
nek filiája, határja sovány, 
vagyonnyai fogyatkozásokat 
szenyvednek. 

KuNSZT.Szabad pusztaZő 
lypm Várm. földes Ura a' 
Besztercze Bányai bányászi 
Kamara, fekszik Moticskó-
hoz közel, és annak filiája. 

K U P A . Magyar falu Abaúj 
Várm. földes Ura Dezsőfi 
Uraság, lakosai katolikusok, 
többen reformátusok, fekszik 
Felső Vadászhoz nem mész 
sze , és annak filiája, határ-
ja középszerű, réttye kevés, 
legelője szoross , épületre 
nints fája, piatza távol van. 

K U P A . Szabad puszta Csa
nád Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, fekszik Tornyához 
nem meszsze, és annak filiája* 

K U P Á N Y . Kis Kupdny. 
Orosz falu Ugocsa Várm. 
földes Ura B. Perényi Ura
ság, lakosai ó hitűek, fekszik 
a* Tisza partyán, az úgy ne
vezett Fekete hegynek nap 
keleti tövében. Húsztól két 
órányira, a9 hol piatza is 
van, határja a nyomásbéli, 
terem leg inkább tengerit, 
és kevés zabot, fája, lege
lője elég, szőleje is van , a' 
Szólősi Uradalomhoz tarto
zik. 

K U P O N T . Szabad puszta 
Zemplén Várm* 

K U P P . Magyar, és német 
falu Veszprém Várm. földes 
Ura G. Eszterházy Uraság, 
lakosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik Ková
csihoz nyári nap keletre fél 
órányira, és annak filiája , 
egy nyomásbéli határja leg 
inkább rozsot 9 és krompélyt 
terem , egyebet középszer 
ruen, fája mind a9 két féle 
van, réttyei jó szénát terem
nem , piatzozása Pápán két 
órányira, és Győrött is. fu-
harozással is van módgyok 
a9 keresetre, Bitva vize ára
dásával kárt okoz réttyei-
ben # fő tégla vetője van it
ten az Uraságnak, e' falu 
mellett van a* nagy kereske
dési út. 

KUPSINCZ . Tót falu Vas 
Várm. földes Ura G. Szajpá-
ry Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik Murai Szom
bathoz fél mértföldnyire, ha
tárja síkos, földgye termé
keny, réttyei jók, legelője, 
fája elég, szőleje is van, ke
resetre módgyok Stájeror
szágban. 

K U P T O V E , Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a' Kir. 
Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik Resicza, Domány, 
és -Franezdorfnak szomszéd
ságában, határja öt nvomás-
béli, melly egészen négyes, 
és köves , semmit egyebet 

kevés 
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kevés kukoritzánál nem te
rem, erdeje jó, szőleje nints. 

KUPUSZINA. Magyar falu 
Bács Várm. földes Ura a9 K. 
Kamara, lakosai katoliku
sok , fekszik Zomborhoz, 9s 
Monostorszeghez is 5000 
bétpi ölnyire, határja leg in
kább búzát, és káposztát 
terem, fája főzfából van tűz
re, szőlei tsekélyek, nádgya 
sok van, harmad része szán
tó föl dgy ének motsáros,^és 
lapályos, bővelkedik káposz
tával , hagymával, és teke
nős békával , piatzozása 
Zomboron, és Apátinban. 

K U R A L Y . Tót falu Eszter* 

fom Várm. földes Ura az 
sztergomi Érsekség, lakosai 

katolikusok, fekszik Nagy 
Ölvedhez közel, mellynek 
filiája , földgye jó , legelője, 
réttye soványas , el adásra 
módgya a9 Dunán, Eszter
gomban, és a9 bánya Vára-
sokban , fája nints elég. 

K U R D . vagy Kürt. Ma-
' gyár falu Tolna Várm. földes 

Ura H. Eszterházy Uraság, 
lakosai katolikusok, határja 
jó termékenységül, külömb-

• féle szép javain kivul bora 
is terem. 

KURECZEL . Oláh falu Bi
har Várm. földes Ura a9 Vá
radi egyesült Püspökség la
kosai ó hitfiek, fekszik Nyim-
sesd, és Kis Belényeshez \ 

KÜRT* 

órányira, kevéssé térségei 
batárja nagyobbára hegyes, 
völgyes f sovány a9 foldgye, 
tengerit, búzát, zabot közép
szerűen terem, erdeje nints. 

*Ku*iA # Új Kúria* Szála 
Várm. határja minden javak
kal meg áldattatott. 

K V R J M A . Tót falu Sáros 
Várm. fóldcs Urai G . Asper
mont , és Szirmai Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
a9 Makovitzai Uradalomban, 
harmintzadgya is van, batár
ja könnyen miveltetik, föld
gye termékeny, réttye két
szer kaszáltatik, fája van 
mind a9 két féle, piatzozása 
közel. 

KURIMAN. Kim. Tótfalu 
Szepes Várm. földes Ura G. 
Csáky Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Harihócz-
hoz nem meszsze, mellynek 
filiája, határjának \ része so
ványas , legelője jó , más ja
vai is vágynak. 

RURINTZ . Szabad puszta 
Kis Hont Varm. mellyen egy 
kortsma, és téglát égető há
zon kivul több épület nin
tsen , földes Ura Rima Szom
bat Városa, fekszik Jánosi, 
Kis Gömörí, és Dúsának ha
tárjai között, földgye meg le-, 
hetős termékenységu, réttye 
elegendő , és hasznos, erdeje 
kitsiny/ de mind makkra, 
és gubatsnak termesztésére 9 

mind 



K Ü R I . 

mind legeltető mezőre is igen 
hasznos. 
- K U R I N K A . Orosz falu Sá

ros Várm. földes Ura G« Ás-
permont Uraság, lakosai töb
ben ó hitnek, fekszik Haisz-
linnak szomszédságában , 
mellynek filiája, földgye kö
zép termékenységu, legelő
j e , és fája van. 

K Ü R I T Y Á N . Tét falu Bor
sod Várm. földes Ura Czékus 
Uraság, lakosai külömbfé
lék , fekszik a' SzendrŐi já
rásban , Szuhogynak filiája, 
fóldgye a' trágyázást meg 
kivánnya, fája mind a' két 
féle van , szőlő hegye tse
kély , meszet is égetnek. 

K U R O V A ; Orosz falu Sá
ros Várm. földes Ura G. Á&-
permont Uraság, lakosai töb
ben ó hitűek, fekszik Gá-
boltónak szomszédságában , 
mellynek filiája, földgyének 
fele közép termékenységi, 
jréttye, legelője, fája is van. 

KURSANETZ . Falu Szála 
Várm. földes Ura G. Álthán 
Uraság, lakosai külömbfé
lék , fekszik Nedelicznek 
szomszédságában, mellynek 
filiája, határja is hozzá ha
sonlító. 

K U R T . Tót falu Sáros Vár
megyében. . 

KURTAHEGY . Szállás Bars 
Várm. földes Ura H. Eszter
házy Uraság, fekszik Lévá-
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nak szomzzédságában, melly
nek filiája. 

KuRTAKEsz i .Tót fa lu Ko
márom Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik Komá
romhoz másfél, Megyerhez 
pedig 1 mértföldnyire, ha
tárjában legelóje, réttye elég 
van, szőlei középszerű bo
rokat teremnek , legelőjét 
néha az áradások károstttyák. 

K U R T Á N Y . Szabad puszta 
Nógrád Várm. földes Ura 
Vattay Uraság, fekszik Sá
volyhoz nem meszsze, és 
annak filiája, határja közép
szerű. 

KURTÍTS . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura Kaszonyi, 
és Mártzibányi Uraságok, 
lakosai ó hitűek, fekszik Ma-
tsa, és Sz. Pál, 's az Újfalusi 
puszták mellett, fóldgye jó, 
és termékeny, terem búzát, 
árpát, a' közel lévő puszta* 
kon, szép nyáj juhokat, gu
lyákat , 's göbölyöket legel
tetnek, a~ meg maradott 
földgyén az Uraságnak, vagy* 
nak egynehány katolikus 
magyarok, a' kik jó ke* 
mény, 's zsíros dohány ter* 
mesztésböl élősködnek. 

K U R T Y A . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a' K~ 
Kamara , lakosai ó hitűek, 
fekszik Kossova, Brázova, 
Rumenyest, és Forrasestnek 

szom-
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szomszédságiban 9 batárja 4 
nyomásbéli, mellynek egy 
kis része térséges, nagyobb 
része pedig begyes, és leg 
inkább tsak kukoritzát te
rem, erdeje középszerű, sző
leje nints , e' helyság hátár
ján ásattatik mostan egy 
tsatorna, szinte Lenkosesteig 
négy mértföldnyire, mellyen 
a' Bega vize segítségével fog
ják az öl fát le szállítani Te-
mesmárig. 

KURVAKER . Oláh falu A-
rad Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai ő hitűek, 
fekszik Apatelek, Ternova, 
és Moroda között, földgye 
nem igen jó , határja Bár-
da, Szelistye, és Maczilori 
szállásokkal nevekedik, há
rom osztálybéli, erdeje, mar
hája, sertéssé, és ketskéje 
elég van. 

KURVICRAD . Bánátbéli 
falu. 

K U S A K . Bánátbéli fala. 
KUSNICZA . Oláh falu Ma

rám aros Várm. földes Urai G. 
Teleky, és több Urak, lako
sai egyesfiit ó hitűek, fek
szik n. k. Sucha Bronkai ha
tárhoz, dél. Sucha Bronka 
helységhez £ , n. ny. Ke-
reczkéhez \ mértföldnyire, 
tsekély batárja két nyomás
béli, terem kukoritzát, za
bot , és krompélyt, kevés 
tatárkát, és kölest, szénájok 
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szükségekre elég terem, er-
dőjök van, piatzok Munká
cson, Borzsova vize hasít-
tya e' helységeket. 

KUSKANÓCZ. vagy Kus[-
tanóc[. Tót falu Vas Várm. 
földes Urai Györfi, és több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszik Kotsanóczhoz 
nem meszsze, mellynek fi
liája, földgye sovány, de más 
javai vannak. 

KUSTÁNFALVA. Kustano-
vic[a. Orosz falu Bereg Vár
megy, földes Ura G. Schön
born Uraság, lakosai leg in
kább óhitfiek, fekszik Fel
ső Schönbornak szomszéd
ságában, és annak filiája, 
határja meg lehetős. 

KUSTOS . Jó veres bort ter
mő hegy, Esztergom Várm. 
fekszik Esztergomhoz t órá
nyira , borait leg inkább a* 
Bánya Városokba szokták el 
hordani. 

K v s T V Á f c . Alsó% is Felső 
Kustydn. Két magyar falu 
Szála Várm. földes Urai Nitz-
ky, és több Urak, lakosaik 
katolikusok, fekszenek K e 
hidához nem meszsze, 's en
nek filiáji, határbéli föld
gyeik közép* termékenysé
giek , boraikat jól el adhat-
tyák. 

KUSZITS . Elegyes f a l u 
Bars Várm. lakosai katoli- -
kusok, batárja, réttyei jók, 

fája 
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fája mind a' két féle, lege
lője elég , malma helyben , 
piatza, 9s keresetre módgya 
Sz. Benedeken, szőleje is 
van , saját határjában. 

KUSZITZE . Rátz falu Te
mes Várm. fekszik Karas 
mellett, 9s meg lehetős bora 
terem. 

KÚSZIK . Tót falu Ungvár 
Várm. földes Urai több Ura
ságok , lakosai katolikusok, 
fekszik Sobrántzhoz más fél 
mértföldnyire, határja közép 
termékenységu, vagyonnyai 
meg lehetősek, és külömb
félék. 

K Ú T . Setét Kút. Elegves 
falu Bars Várm. lakosai Kü
lömbfélék, fekszik Verebély-
hez mint egy két mértföld
nyire , határja jól termő. 

K Ú T . Major Liptő Várm. 
Kút. Fekete Kút. Falu Sá-

^ros Várm. földes Urai Szir
may, és Berzeviczi Urasá
gok, lakosai katolikusok, 
fekszik Plavniczához közel, 
mellynek filiája, határja is 
hozzá hasonlító. 

K Ú T . Horvát Kút. A ' H . 
betfiben. 

K U T A S . Magyar falu So
mogy Várm. földes Ura Bo-
xonkay Uraság, lakosai ka
tolikusok , evangélikusok, 
többen reformátusok, fek
szik a' Babolcsai járásban, 
é. Nagy Bajom, és Meszteg-
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nye , n. k. Jakó, d, pedig 
Szabásnak szomszédságában, 
Kanizsához 4 órányira, ha
tárja két nyomásbéli, melly 
hasonló Kónyi' határjához, 
bor, és széna nélkül szűköl
ködik, piatza Legrádon, Ka-
pronczán, és Kanizsán. 

K U T A S . Szabad puszta A ^ 
rad Várm. földes Ura Már-
czibány Uraság, fekszik Ma-
tsa, Kurtics helységek,Dum-
egyháza, Iratos, és Lökö> 
házi puszták körött. 

K U T A S . Nagy, és Kis KtU 
tas. Folyó vizek Bihar Vár* 
megyéd Kérésből a* Tar
jányi határon szakadnak k i , 
Kis Kutas, a' Keresztesi ha
táron keresztül menvén, Tol
di nevű pusztán, a' Nagy 
Kutassal öszve j ő , Sas ne* 
vu helységen alól Sárréttyéb* 
megyén. 

K U T A S . Kerka, Nagy, és 
Kis Kutas. Három magyar 
faluk Szála Várm. Kerka Ku
tasnak földes Ura H. Eszter
házy Uraság; Nagy Kutas
nak G. Szécsényi Uraság, ez 
Csesztregnek filiája; Kis Ku
tasnak Szarka, és több Urak, 
lakosaik katolikusok , é s 
másfélék, fekszenek Lövő
höz mint egy másfél mért
földnyire, Kis Kutas Bagód
nak filiája , határbéli föld
gyeik közép termékcnysé-
guek, szőleik selejtes boro-
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kat teremnek 9 legelőjök , 
makkjok , fájok vagyon , 
Kerka vize néha ártalmokra 
van 

K U T I . Német fala Fejér 
Várm. .lakosai külömbfélék, 
fekszik Palotához mintegy 
fél mértföldnyire, határja so
ványas , vagyonnyai közép
szerűek. 

K Ú T I . T ó t falu Nyitra 
Várm. földes Ura a* F. Ki
rály , lakosai katolikusok, 
fekszik Brodgzkáboz -| mért
földnyire , határja jól termo , 
jó kendert termesztenek, és 
árulnak, fája, makkja, gu* 
bacsa, legelóje van, földgye, 
réttye j ó , piatzozása Sassin-
ban. 

K I I T I N A . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik Lenkosest, Kládova, 
és Bálinócznak szomszédsá
gában , Bega vize mellett, 
batárja három nyomásbéli, 
melly a' tsatorna mellett la
pályos, bellyébb hegyes, és 
völgyes, föbnyire tsak ku
koritzát . terem , tsalitossa 
van, és egy kevés szóleje. 
l78odikban meg gyulladott 
vala a' föld ittten, 's égett 
majd esztendeig, míg az es-
sőzés által el nem oltatom 

K U T A S O . Tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura G. Teleky 
Uraság, és mások, lakosai 

külömbfélék, fekszik Szent 
Ivánnak szomszédsngában, 
mellynek filiája, határja so
vány. 

K Ú T F E J . Elegyes falu Szá
la Várm. földes Ura H # Esz
terházy Uraság, lakosai ka
tolikusok , szöleji meg le
hetős bort teremnek, mellyet 
könnyen el adhatnak. 

KUTFÓ . Szabad puszta So
mogy Várm. földes Ura G. 
Szécsényi Uraság, fekszik a' 
Babotsai járásban, 's a' Cso-
konyai Uradalomhoz tarto
zik, egy végben fekszik a* 
Gyöngyösi , é s Tarnotzai 
pusztákkal. 

K U T K A F A L V A . Pokutya. 
Orosz falu Bereg Várna, föl
des Ura G. Schönborn Ura
ság, lakosai többén ó hitűek, 
fekszik Papfalvához n e m 
meszsze , mellynek filiája, 
szántó földgyei soványak, he
gyesek, és homokosak, le
gelőjök szoross. 

K U V I K . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a* K. Ka
mara , lakosai leg inkább 6 
hitűek, régenten Kövinek 
neveztetett. Határozik Kia
dóvá, Paulis, és Kovászin-
czal, híres voltát a9 régi é-
pfiletek, hulladék falai rou-
tattyák, földgye jó , és ter
mékeny, határja Keresztúri 
puszta részével nevelkedik, 
a* helység hegy alatt fekszik, 

híres 
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híres hegyei igen jó 
hprokat teremnek, aszú sző
lő bort is tsináljnak elegen
dőt, bővelkedik marhával, 
juhokkal, ás sertésekkel is. 

KORMÁN. Tót falu Vas 
Várm. földei Ura G. Batthyá
ni Uraság, lakosai katoliku
sok , • fekszik Felső Lértdvá* 
nak szomszédságában, ét ári
nak filiája, határja hegyes , 
földgye sovány, réttye tse-
kély. 1 

K u z M i G z . Tót falu Nyi-
tya Várm. földes Ura Gróf 
Traun Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik N a g y 
Jáczboz nem meszsze, és an
nak filiája, legelőjeszoross, 
földye réttye jó. 

KÜZMINA. Orosz falu Be
reg Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai ó "hitűek, 
fekszik Patkanótzhoz £ mért
földnyire , sovány határja 
dombos, tengerit termő, sző
lő hegyei, makkaló erdei 
vágynak, Munkátshoz. fek
szik l\ mértföldnyire. 

KuzVHÓcz. Tót falu Sá
ros Várm. lakosai katoliku
sok, réttye középszerfi, le
gelője elég, fája van, föld
gyei néhol soványak. 

KÚKBCS . Tót falu Vas 
Várftí. földes Ura G. Szapá-
ry, Infcey, és több Urasá
gok; lakosai katolikusok, 

fekszik Kantsóczhoz nem 
meszsze, mellynek filiája , 
egyéb javai Vannak, de föld-, 
gye selejtes. 

KÜRÖMEZŐ. Elegyes falu 
Sáros Várm. földes Urai Kü-
kemezei, £s több Uraságok, 
lakosai leg inkább evangé
likusok , > és kevés katoliku
sok, fekszik Karácson Me
zőnek -szomszédságában , 
mellynek filiája, határja jó 
termékenységu, fája mind . 
^ kétféle van, réttyei, le--
gelöje is jő , piatzozása Bárt
fán , és Eperjesen. 

KÜLLŐ , Német falu So-. 
pron Várm* földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Német 
Keresztűrhoz nem meszsze, 
és annak filiája, Soprontól ; 

l|. mértföldnyire , határja 
közép termékenységu, rét
tye, legelője meg lehetős, 
szőleje nints, 

JtúpsiNtiz. Elegyes f a l u * 
Vas Várm. földes Ura G> S?ar 

áry Uraság, lakosai katoli- ; 
usok, fekszik Tiszináhox ; 

nem meszsze, és annak fi
liája, határja is hozzá ha
sonlító. 

KÜRT . Szabad puszta He
ves Várm. földes Ura B. Qr- > 
czy Uraság, fekszik Derecs
kéhez, és Ballához közel, ha
tárja töbhnyire erdőkből áll. -

K k KÜJIT. 
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K O R T , Faj Kürt'. Magyar 
falu Bars Várm. földes Ura 
Kürti Uraság, lakosai kü
lömbfélék, fekszik a' Vére-
bélyi járáshan, batárja kö
zépszerű , vagyonnyai kü
lömbfélék. 

. K Ü R T . Magyar falu Ko
márom Várm. földes. Ura az 
Esztergomi Érsekség, lakosai 
katolikusok, fekszik Perbe-
tébez i mértföldnyire, le-

Sélője van, réttye néhol ts e r 
élyes , szőlő hegye termő , 

és jó borokat terem. 
K Ü R T . Tis\a Kiirt. Ma

gyar falu Heves Várm. föl
des Ura; Stöszel Uraság , la
kosai katolikusok, és refor
mátusok, fekszik Czibakhá-
zához közel, és annak filiá-

határjában szőleje, lege-
ője van, nádgya, sássá, fá

ja elég, földgye homokos, 
piatzozása távol, legelőjit a' 
vizek járják néha. 

K Ü R T . Tót falu Nógrád 
Várm. földes Ura B. Hefien-
bach Uraság, lakosai kato
likusok, és másfélék, fekszik 
Kallóhoz nem meszsze-, és j 
annak filiája, batárja hason- j 
ló Alsó Bogdányéhoz. i 

K Ü R T . Szabad puszta Nó
grád Várm. földes Ura B, 
Prónay Uraság, fekszikNéz-
sának szomszédságában , 
mellynek filiája, határja kö
zépszerű. 

K Ü R T . : 

K Ü R T . fccmes, ?i Puszta 
Kiirt. Két tót falu Nyirra 
Várm. Puszta Kürtnek földes 
Urai G. Eszterházy, és G„ 
Sándor Uraságok,. Nemes 
Kürtnek pedig több U r a k , 
lakosai katolikusok, feksze
nek Udvarnokhoz nem mesz
sze, Nyitrához két mértföld
nyire , határbéli földgyeik 
termékenyek, boraik jók ,_ 
más vagyonnyaik is vágy
nak. 

K U R T . és Hidas Kürt. Két 
magyar falu Posony Várm. 
Kürtnek földes Urai G. Pál
fy, és töbE Uraságok, melly 
fekszik Vásáriíthoz egy órá
nyira, Nagy Udvarnakhoz, 
ésEnyedhez pedig közelebb, 
határja tiszta rozst terem , 
réttye, legelője, 's kevés 
erdeje van; Hidas Kürtnek 
pedig földes Ura G. Eszter
házy Uraság, fekszik ez Visz-
kelethez- í órányira , lako
sai katolikusok , határbéli 
földgyeik jó termékenysé
giek, két fordulóra van oszt
va, réttye, legelője, fája van, 
eladásra is alkalmatos mód
gyok van. 

K Ü R T * Nagy Kürt. A* Jász
ságban » földes Urai több U-
rak, Kisérnek filiája. 

* K Ü R T . Tis\a Kürti Ma-
gyár falu Borsod Várm. föl
des Ura az Egri Püspökség, 

lakó-
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lakosat katolikusok, és más 
félék, batárja jól termő. 

KÜRTÖS. Kis ,• és Nagy-
Kürtös. Elegyes tót faluk 
Nógrád Várm. Kis Kürtös
nek földes Urai G. Sándor, 
és több Uraságok, fekszik 
ez Szklabinyához közel, és 
annak filiája, Nagy Kürtös
nek pedig földes Urai Csem* 
nipzky, és több Uraságúk, 
fekszik ez Alsó Palojrához 
közel, es annak filiája, la
kosai katolikusok, határbéli 
földgyeik néhol soványasak, 
Vagyonnyai meglehetősek. 

KÜRTÖS. Szabad puszta 
Szála Várm. földes Urai Ta
kács, és több Uraságok, fek- | 
szik Szent Baláshoz n e rri 
meszsze, és annak filiája* 

KÜRTÖS. Szabad puszta 
Somogy Várm. földes Urai 
több Uraságok, fekszik Fajsz-
hoz nem meszsze, mellynek 
filiája* 

K V A C S A * . Tótfalu Liptó 
Várm. földes Ura Dvornlko- | 
vhs Uraság, lakosai katoli
kusok, legeléje elég» fája 
tűzre, és épületre van, bi 
tárjának £ része soványas j 

a > hegyek miatt, és néhol 
nehéz mivelésu. 

KvÁCSÁN . O/osz falu Sá
ros Várra.-földes Ura Rolty 
Uraság, lakosai leg inkább 
ó hitűek % fekszik Szedliczé* 
hez nem meszsze, mellynek 
filiája, réttye, legelője van, 
piatzozása sints meszsze, de 
határja soványas. 

KvAfcóéz: Tót falu Zent* 
plén Várm. földes Ura Jekfck 
falusy Uraság, lakosai kato
likusok, és másfélék, fekszik 
Varannóhoz, Hanusfalváhoi 
is egy egy órányira, hegyes 
határja) nyomásbéli^ zaboár, 
és gabonát terem , erdej* 
bíkkes, szőleje nints; rétek 
nélkfil is szfikölkodik, pia* 
ttá Hahusfalván, és Varán* 
hóri. 

KVASSÖ* Nemes i&ássói 
Tót falu Trentsén Várm. föl
des Ura Kvassay Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
Vág Beszterczének szom
szédságában, mellynek filiá* 
ja, hátárjábati réttye, lege* 
JŐjö, fája,van; de földel 
soványas. 

K k i U 



47* L Á B . Í A B O , 

JLfÁB. Tót&luTosony Vár
megy, földes Ura G. Pálfy 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik lapályos helyen, ha
tárja közép termékenységu 9 

térem rozsot, zabot, és ken
dert, legelője hieg lehetős, 
réttye j ó , szőleje nints, er
deje sints, píatzozások Po-
isonyban. 

LABATINCZ . Oláh felu Te
mes Várm. földes Ura a9 K. 
Kamara. 

L Á B A T L A N . Magyar falu 
Komárom Várm. jfelde* Urai 
tobb Uraságok, lakosai ka* 
tóKkusok, és reformátusok, 
fekszik Nyerges Újfalunak 
szomszédságában, és annak 
filiája, legelője van , szőlei 
számosak, és jó borokat te
remnek. 

L A B D . Szabad puszta, és 
szőlő hegy Szála Vármegy. 

L Á B O P . Magyar falu So
mogy Várm. joldes Ura G. 
Szécsényi Uraság, lakosai 
<rgy két katolikusokon kivul, 
mind reformátusok, fekszik 
Csokonyától \ mértföldnyire, 
leg inkább szarvas marhák
nak nevelésekben foglalatos
kodnak a' lakosok,* vannak 
malmai is, Rinnya vizén , 
mellyet a9 földes Uraság, e-
gyenes árkokba igyekezik 
szoríttat n i / s az ájtalaz egész 

vidéknek hasznára lenni, rét
tyei , és erdeji jók, és szá
mosak. 

LABOR'CZ. ÁTe^S Laborc[. 
Tót falu Zemplén Várm. föl
des Ura G. Csáki Uraság, 
lakosai ó hitűek, fekszik 
Szttopkőnak , és Kraszni 
Brodnak szomszédságában, 
hegyes határja két nyomás-
béli, zabot, kevés tatárkár, 
és krompélyt terem, erdeje 
van, szóló nélkül szűkölkö
dik, piatza Sztropkóh. 

LABORCZ V O L Y A . Volya 
név alatt. 

LABS< Alsó, és FelsS Labs. 
Itét falu Szepes Várm. föl
del Uraik több Urak, lako
saik katolikusok, és ő hi
tűek , fekszenek Ófaluhoz 
(Altendorff) egy mértföld. 
nyire, földgyeik, ha jól trá-
gyáztatnak, a9 rozsot meg 
termik, legelője van. 

LABSÁNKA . TÓt falu Sze
pes Várm, földes Ura B. Pa-
locsay Uraság, lakosai kato
likusok , 9s másfélék, felsó 
Labshak szomszédságában , 
mellynek filiája, határja ol-
lyan mint Repiskóé. 

LACZA* Magyar falu Zem
plén Várm. földes Ura G. és 
B. Sennyei, 9s több Urasá
gok is , lakosai reformátu
sok , fekszik a9 Tarkányi já

rás 
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rásbah, agyagos, és homokos 
fóldgye mindent meg terem, 
szénája jó , erdője is vain. 

LACZ^A^U. Jiisest. Oláh 
fahi Szatmár Várm. földes 
Ura a' Kir.N. Bány*i híva-, 
taf; .lakosai 6 hitűek, fek
szik FélsS Bányához órá
nyira v mellynek filiája, há
m j a Sovány, köves, és dom«* 
bos, fuharozással, és- kéli 
munkával élpek lakosai,: fá« 
j a , szőleje nints, piatzacN. 
és F. Bányán van. : 
• LACZFÁXV A. Tótfalu Zem* 
plén Várni, földes Ura G. 
Csáky Uraság, lakpsai ka
tolikusok, és kevés ó fai
rnek, fekszik Homonnához 
^ y Haszinához £ órányira, 
határja bárom nyomásbéli, 
gabonát,: és /zabot terem, 
árpát, bu^át középszerűen, 
réttye kevés, legelője saűL 

LACZHAZA» Magyar Sza
bad Helység, á' Kis Kunság
ban, nevezetéről úgyyéUe-
kednek», hogy IV. Liszió 
Király a* Kunokkal ott szo
kott mulatni, mint hogy a* 
Duna mellet (szép ligetes erT 

deje vagyon, és így a'jayár 
ri mulaiór RárftéUya, Lacakó 
Házának mondatott, laktyái 
reformátusokfekszik a? Kis 
Kun kerílletuek éppttt^az 
felső tsiks&iy >a' Durta .naelt 
lett, égytinjrofrásbélj földgjio 
«zfik, I7^adikben a5 Dunái 
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nak gyakorta való ki öntései 
miatt kéntelenítettek régi la* 
kó helyeikét eladni, melly 
régi falu hely, kendert, ku-
koritzát, 's a' t. terem, egy 
nyonbás földgye mindónt bő
ven tereray hanem wétia nélr 
kői szfikölkftdft^ piatzok ̂ e-r 
sten } mértföldnyire, Posttá-
ja is vagyon. 

LACZISDORF , Német fait} 
Vas Várm. lakosai katoliku
sok, földgye melly síkon fek
szik meg ieh^ttős, réttye j ó , 
fája; mind a! két Jféle van. " 

L&CZKÓ* Tót falu Hont 
Várm. földes Ura a' Tudtf, 
mányi Kintstár, lakosai fan 
tolikusok* .fekszik liietayá-* 
nak szomszédságában, mellyé 
nek filiája, a' Dozóki Ura* 
dalomhoz' tarozik, feajtárjpr 
ban, raeHyhárom vetőre van 
osztva j jól rterera zab, rojis, 
borsó, píojiáttká, réttyel, 4i 
pxdejc kévés r . Szőlő hegyi 
aintS.. - i ; : :^ ; . . : , . . ; ! :{ 
i„ IÍACZR^FALVA . ElegyM 
falu ' Szfepfes* Várni, földe* 
Ura a' K. Kamara,. lakte*» 
katolikusok, fekszik Gmm 
dának, és Alsó Ruzbachnak 
szomszédságában , határja 
meg lehetős. : ^ 
., LACZH&VA* Falu Szepes 
Várm, l^Juw^i; katolikusok^ 
határja közép, termékenység 
gu, legelője i és.mind *' tóf 
féte fája v^n.; . : M / . -

K k 3 L A -



4 7 1 L A C Í , 

L A C I U N Á S . Oláh falu Te
mes Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai többen ó 
bitfiek, határja középszerű. 

LACSKA. Új Lacska. Tét 
falu Nyitra Várm. lakosai 
katolikusok, fekszik Nyi-
trához egy jó mértföldnyire, 
határja jól termő, vagyon* 
yainak eladásokra jó mód
gyok van. 

L A C S N O . Tót falu Sáros 
Várraegyébén. : 

L Á D . Sajé } ts Spinért 
Lád. Két magyar falu Bor
sod Várm. Sajó Ládnak föl
des Ura, a'ReKgyiői Kints
tár, az előtt a' Paulinus A-
tyáknak birtokok vala, 's je
les épületeikkel ékesittetik, 
Klastroma Czudár famíliától 
építtetett Sajó, és Bársonyos 
vizek között; Széndró Lád
nak pedig földes Ura Schul-
ler Uraság, lakosai katoli
kusok, és kevés ó hitfiek, 
fekszenek Afiskóltzhoz más 
fél mértföldnyire, határjai 
kozépszer&ek, néhol jól ter
mők , Sajó Ládnak, fája 
mind a'két féle van, malma 
helyben. 

• L Á D . Magyar Idd. Ma
gyar falu Somogy Várm. föl
de* Ura Czinderi Uraság, la-
k**ai reformátusok, fekszik 
é Hedrahelyhez |, d. Német 
Lád épén mellette v*n,n. keh 
Btcz J £ , n. ny. Homok Sz. 

Györgyhöz lóránytra, határ-? 
ja három nyomá«béli, rozsot 
leg inkább, egyebet közép
szerűen terem , földgye a-
gyagos, és homokos, erde
je van, szőleje sovány bort 
terem, piatza Legrádon, Ka*> 
prdnczán, és Kanizsán. 

LÁp. Német Lád, Német 
falu Somogy Várm. földes 
Ura Czindery Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Ma
gyar Lád mellett, d Czeg-
Féd, n. k. Patosfa | , és i% 
ny. Homok Sz. Györgyhöz i 
órányira, határja három nyo
másbéli, búzát, rozsot, krom. 
pélyt, és dohányt terem, 
egyebet pedig középszerfen, 
földgye hegyes , agyagos, 
7? n. ny. része homokos, er
deje jó , szóleje elég van, 
piatza Legrádon, Kapron-
Cfcáft, és Kanizsán. 

L Á D A . Tót falu Sáros Vir-
megy. földes Ura KapiUra. 
ság, lakosai többen evangé
likusok , fekszik Kapinak 
szomszédságában , & annak 
filiája, határja jó gabonát te
rem , fája van, legelője is 
elég. 

LADAMÉR . Magyar falu 
Győr Várm. földes Ura G. 
Viczay Uraságfokosai ka
tolikusok, fehttik Zárooly-
tiak, "is Dunasaegnfek*zt>m-
s*$fcágában, 6y$r«fc, Hé-
dervárhoz is i 'és £ mértföld

nyire, 
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»yk? § don^ös / követést 
föld gye két oyoroásbéli, er
dője somos, hozzá közel van! 
a* Ladaméri,tó, bővelkedik; 
szártsákkaL,* és náddak ' ; . 
•. HAÚLYY^ MZGYTR, ESJRFL 

#met f»lij Fejér Várm.,földés( 

Ura -G, SmWeg Uraság, la-' 
kosai katolikusok, és refor-
-mátusok, fekszik n. k. Kis 
Keséhez £ « 4* Polgárdifeoizi | 
1, n. * y . Őrihez 41 & 
íához^ is 1 órányira f földgye: 
-3 nyomásbéli; búzát, rozsot,! 
és zabot.terem' jó földgye, 
^e l ly lápos, és dombos is , 
szénával bővelkedik f piacza 
Fejérváron. 

L A D Á N v: Magyar szabad 
Helység a* Jászságban , n é-
vezetét tette a* mjnta' Uta
lok tartyák, ar láda névtől, 
mivel a* régipetsétyében lá
da tzimer ; is láttatik lenni 
metzve, lakosai katolikusok^ 
fekszik nem mpszsze a' Ti-r 
szabói ki jövőMiller FoghozV 
Jász Apátitól tr. k. a mért
földnyire, batárja két nyo-
másbéli földgye fekete, és 
termékeny , tiszta búzát 
Jeg inkább terem, szénát kö
zépszerűen , keresettyek há
zából, marháhól, és juh tar
tásból, szűkölködik fa, vízi 
malom, és szőlők nélkül, 
piatzozások Pesten,, Egerben, 
Ketskeméten, Miskolcion,. 
Tokajban, Miller t Fokjay 
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t4f vizek idején hallal bővel
kedik , mellynek áradásai 

.miatt károkat is szeny véd
itek , meg gátolására körös 
körül annyi tréseket tarta
lak, bogy l*g. alább a mért-

ioldnyí howszaságot tészen* 

L A D A NY A. Elegyes f a l u 
Torontal VáítrirfierkszikZom-
bornak szomszédságában, és 
annak ífiiiája', határja jól ter
mő: : : i •"••- v ' y 

L A D Á V V . Püspök Ladátiy, 
Örme^o LaMdúy^ Tis[aL^ 

tddny9 Magyar ftjuk Szabolcs 
Várm. P, Ladánynak, földes 
.Ura a* K.Ram, fékszenek K*-
ba, Báránd, Udvari, és Nád
udvarnak szomszédságában, 
Örmez*3 Ladáhynak földes 
Ura Vay,; értőbb Uraságok, 
fekszik IC^OC^ Apátihoz 
bem <mdszszjé, és annak fi
liája, Tisga Ladánynak pe
dig földes Ura a' K. Kama
ta , ez fekszik Tartósnak 
szomszédságában, és annak 
filiája, lakosai katolikusok, 
és többen reformátusok* Püs
pök Ladány Karács I?trint\ 
Ürnak szfiletése helye, a9 ki 
a9 földképeknek metszése ál
tal , magának jeles érdemet, 
és szép névét szerzett. Ha-
tárbéli földgyeik jó termé
kenységiek, dohánnyá ki
váltképen híres, vagyonyaik 
jelesek, és külömbfélék. 

K k 4 ' L A -
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L A D A M E H . vagy LöiőmtrJ 
Tót falu Sáros Várm. földes! 
Uía G. Szirmay Uraság , ti
kosai többen óhkfiék, fek
szik DupHhnak szomszédság 
gában, mellynek filiája, föld-
gyének feíe termékenyt fája 
van tűzre, és Jegelője is , 
mellyen számos marhákat 
szaporítanak. 

JLADHÁZA*, Magyar és tót 
falu Borsod Várm. földes Ura 
a* K. Kamara, lakosai kato
likusok , • és reformátusok , 
fekszik Ernődnek szomftzéd-
-ságában, mellynek filiája, 
#Öldgyének egy része termé
keny, piatzozása Miskólczon j 
közeh i 

L A D I S R Ó C Z . Alsó, ésFel-\ 
sS LadiskócTj. Két tót falu 
Zemplén Várm. földes Ura 
G. Vandernór Uraság, lako
sai katolikusok^ fekszenek 
Szopkóczhoz netn meszsze, 
hegyes, és agyagos határjaik 
1 nyomásbéltek, zabot, és 
krompélyt teremnek leg in
kább , piatzok Homonnán 
van. 

L A D N Ó C Z . Magyar falu 
Zemplén Várm. földes Ura 
G. Csáky, és több Uraságok, 
lakosai reformátusok, fekszik 
S. a. Üjhelyhez i£ órányira, 
a' Bodrog partyán egy része, 
másika Pedig hegy oldalban, 
h szem látomást Költekeznek 
a* Bodrog partyán lévők, a' 

hegy oldalra lakni; Bodrog
nak kártékony özönei miatt, 
két nyomásbéli határjának 
egyik része lapcfó/viietiyos, 
mivel Bodrog viae* égészen 
mtegkeríri,fördgyé j ó / s min
den veteményt megterem, 
erdójök középszerű, kevés 
réttye jól szénát terem, mész 
kővel bővelkedvén, több-
nyire mész égetésből élnek 
lakosai, bor* meglehetős. 

L A D N O . Kis Ladno: Bars 
Várm. földes Ura a* Selyme-
tzi Kamara, lakosaj külömb
félék, fekszik Jálnához, 
mellynek filiája', nem mesz
sze. 
• L A D O M Á N T . Magyar falu 

Tolna Várm. földes Ura Dó
ri Uraság, lakosai katoliku
sok, felűzik Kakasdhoz nem 
meszsze, és annak filiája, 
határjajói termő. 

L A D O M Í R . Magyar fa 1 n 
Bars Várm* földes Uipa az 
Esztergomi Káptalanbéli U+ 
raság, lakosai külömbfélék, 
fekszik ViszkáhbzJcözel, és 
annak filiája, határja jó, va
gyonnyai külömbfélék. 

L A D O M É R Győr , vagy 
Ladomér név alatt. 

L A D O M É R . Oro»falu Zem
plén Várm. földes Ura Via-
dár Uraság, lakosai ó hitűek, 
fekszik n. ny. Kolonicza, 
n. k. MihajlóhW is Í órá
nyira. Hegyes, kavitso*, so* 

vány 



L A D O , L A O # « 481 

vány agyagos földgye két 
nyomásbéli f zabot leg in
kább, közéjjszerötn pedig 
árpát, kölestv tatátkár,'" és 
krompélyt terem, erdeje Tan, 
legelővel bővelkedik; piatía 
Ungváron:, és Homonnán. 

LADOJÍY. Nemes Ladony9 

Pór Ladony. Kát magyar 
falu Sopron Vármv Nemes 
Ladonynak földes-Urai tpbb 
Uraságok, Pór Ladonynak 
pedig G. Niczky Uraság, la
kosai katolikusok, és evan
gélikusok ,• fekszenek Sq- ; 

|u:oíítól;it Ládony 4f , j\ 
másik mértföldnyire, ha
tárbéli földgyeik soványak, 
szóléjék, 's erdejek nints. 

X A D N ^ . Kis, 6 Nagy 
Ladna. Két falu Sáros Várm' 
fófdes Urai mind a* ketfőnek 
Kassa Városa, lakosaik ka
tolikusok, és másfélék, fek
szenek Kassához egy mért
földnyire, földgyeik nagyobb 
résként j<$k, réttyeifc kétezer 
kaszáitatnak, legelőjök, # -
jok elégendő van. ,\ 

L A Ö E K D O E F . Német, és 
tíotvát falu Sopron Várm. 
fóldfcs Ura % Eszterházy tJ-
raság , lakosai katoliknsók, 
fekszik fiaromhoz 1 • mért
földnyire , határja közép ter
mékenységé. , ; 4 

Í J A G 8 R & > Ó R V . fiát^ebéli 
falu, fekszik Új Palánkához 
£ mértföldnyire. ^ 

LAGMACZ . Magyar f a l u 
Zemplén Várm. földes Ura 
Almási Uraság, lakosai ka
tolikusok, és reformátusok ,̂ 
fekszik Czékének szomszéd
ságában , mellynek filiája, 
batárja .minden féle vete
mény*, meg terem, réttyei 
alkalmatosak, legelője elég^ 
fája,, szőleje van, piatzozá
sa Újhelyben. ' 

j L A G N O . Legenau, Légnd^ 
no. Orosz falu Sáros Várm. 
lakosai többen ó hitfiek, fek
szik Palocsának somszédsá-
gában, és annak filiája, ha
tárja meg lehetős. 

LAJOS . Szabad puszta a9 

Jászságban, fekszik Kecs
kemét mellett, mellynek fi
liája, a' Jászoknak birtokok. 

LAJOSFALU . Lásd Lajta-
falu név' alatt; • ~ v ' ' 

LAJOS*AXU. Lájsoy. Mai-
gyar falu Nyitra Várm, föl*-
des Ura Gilányi Uraság, la
kosai külömbfélék, fekszik 
Egerszeghez nem meszsze', 
mellynek filiája, földgye, 
réttye j ó ; legelője elég, pia
tza, maim a mint Pereszlény
iek , de fája tűzre kevés van. 

L A T T A Í A L V . Pat\Neusieil. 
Elegyes horvát mező Város 
Mosowy Várm. földes Ura 
mostan G. Andrásy Uraság \ 
lakosai katolikusok, fekszik 
Posohyhoz 3, Ausztriaibéli 
Prukhoz i £ órányira, a' Ni* 

zsidéri 
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isideri járásban, határja há
jrom nyomásbéli, rozsot, za
bot középszerűen, búzát, ár
pát, és hajdinát silányan te
rem, határja nagyobb ré
sként dombos, földgye ve-
ies , követses, van kis töl
gyes erdeje, és a9 Lajta men- | 
tében füzessé f réttye nw- ! 
zeje tsekély r piatzok Béts-
ben , vagy más Ausztrai Vá-: 
jrasokban. 

L A J V E R Szabad puszta 
Tolna Várm. fekszik Bata-
széknek szomszédságában , 
és annak filiája. 

L A K . Német falu Baranya 
Várm. földes Ura a' Pétsi 
Püspökség, lakosai katoli
kusok, fekszik egy.hoszszas 
völgyben , Pécs Váradtól, 
mint Mohácstól i £ órányi
ra , vagyon régi Templom- I 
jok , valamennyire* V; hely-: 
tói épült. Határja 3 nyomás
béli, földgyei, szőleji jó ter
mésnek , boraikat Bjfján, és 
Szakolcaán adgyák el, erde
je is szép. * 
. L A K . Szabad puszta Heves 
Várm. földes Ura ö> Orczy 
Uraság, fekszik Derecskéhez, 
és Baljához közel, nagyobb 
részént erdíkböl áll. . 
. . LATR. Elegyes falu Borsod 
Várm. földes Urai. Bazpó, és 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, és reformátusok, 
fekszik F e l s ő Vadásznak 

szomszédságiban,-és annak 
filiája* legelője elég, és fája 
mind a'kétféle, de földgye 
néhol sovány.! 

L A K . Falu Vas Várm. Föl
des Ura fiarthodeczky Ura
ság, és mások, Jakosai kü
lömbfélék, fekszik pitihez 
nem meszsze, határja néhol 
sovány, de más javai vannak, 

L A R . 'Tor Lak.Elegyes 
faíu Vzs Várm földes Urai 
G.Szapáry, és G # Batthyáni 
Ufaságok, lakosai katoliku
sok , fekszik Kancsótzboz 
nem meszsze, Y ennek fi
liája, határja közép termé
kenységu, réttye,; legelője 
meg lehetős. 

L A R . Magyar Lak. Vas 
Várm. fpldes Ura a1 Csiszrer-
tzita Szerzetbéli Atyák, la
kosai katolikusok, fekszik 
Kételyhez nem meszsze, 
határja, ys vagyonnyai is kö
zépszerűek, 

L A * . Német Lak. Vas 
Várm. földes Urai V Szent 
Gothárdi, Czisztertzita Szer
zetbéli Atyák, fekszik Nagy-
fitt yákoz nem meszsze, melly-
h*z; határja is hasonlító. 

L A L . Nemes Lak. Magyar 
falju Koipárotm Vápás, földes 
Ura Ö. Zichi, és több Ura-
ságok^hkosai külömbfélék, 
többén reformátusok, fekszik 
Komáromhoz más fél taérs 

föld- ' 
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f&T<Jnyire , határja j<51 termő, 
vagyonnyaík külömbfélék. 

L A K . Nagy Lak. Elegyes 
falu Csanád Várm. földes Ura 
a' K. Kamara, lakosai kű-
l3mfcfc'lék, fekszik Csanád-
hoz i mértföldnyire, batár
ja jól germő. 

L A K . Magyar fala .Pest 
Várra., földes Ura a* Kalo
csai Érsek, lakosai katoli
kusok, fekszik Kalocsához 
l £ , Patajhoz l mértföldnyi
re , határja három nyomás
béli, agyagos, láposas fe
kete földgye tiszta , 4s két
szeres* búzát, zabot is kö-
eépsze/Sen terem, szénája , 
nádgya van, szőleje nints , 
fája is van, termését a9 Du
nán kereskedő hajókra ad-
gyák el. 
< L A K . Magyar falu Szála 
Várm. földes Urai Hertelen-
dt, és föbhUraságok, lako
sai katolikusok, és más fé
lék, f e k s z i k Szántódnak 
szomszédságában, mellynek 
filiája , MiUeiegyfaázszegtól 
sem fliesasze, határja-jól ter
mő. -
: L A K . öreg Lek. Magyar, 
is sokacr falu Somogy Vár-
faagy* földes Ura Fekete U-
raság, lakosai katolikusok, 
fekszik Somopyvárhoz mint 
fgyfól mértföldnyire, Len-
gyrf^Tótíhoz egy órányira, 
határja két nyomásbéli, bú

zát, rozsot kozépszer&en te
rem , erdeje, és szőleje van* 

I bozótos rétekkel bővelkedik. 
j L A K . S[ol6s Kis Lak. 
\ Magyar falu Somogy Várm, 
földes Urai Jankovits, és több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszik Boglár, Tót 
Gyugyho* | , Győrökhöz £ 
órányira, határja három nyo
másbéli, fóldgye fekete ho? 
mokos, terem búzát, rozsot, 
zabot, kukoritzát / erdeje, 
szőleje kevés van, réttye, éi 
malma meg lehetős, legelő 
nélkül szűkölködik 9 piatz* 
Kanizsán van. 

L A K . JCis Lak. Magyar 
I falu Somogy Várm* földes 
Ura H. Eszterházy Uraság 9 

lakosa? katolikusok, fekszik 
Szent Balásboz nem meszsze, 
és annak filiája, Kaposvár* 
hoz is közel, hegyes,. agyar 

os földgye három nyomás
éli, rozsot leg inkább te

rem, erdeje szőleje vagyon. 
L A K . Mei& Lak. Nagy 

magyar falu Veszprém Várm. 
földes Ü r a C Eszterházy UU 
ráság, lakosai katolikusok, 
és reformátusok, fekszik n. 
k. Békáshoz 'órányira, föld* 
gye termékeny, legelője e-
légf réttyei jók, erdője nints, 
piatzozása Pápán közel, 

L A K . Két tornyú Laké A 1 

K. betűben, 
L A K . 
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i L A K . Szabad paszta He* 
ves Várm. földes Ura B. Or
czy Uraság, Deretskével, ás 
Baliával határos. 

L A K A . Kis Laka. Oláh fa
lu Bihar Várm. földes Ura 
.aVN. Váradi Püspökig, la
kosai 6 kituek, fekszik Be-
lényeshez j mértföldnyire, 
határjának fele hegyes, fele 
tér hely, erdeje, van ,piatza 
Váradpn, és Belényesen. 

L A K A F A . Magyar falu So
mogy Várm. földes Ura G. 
Batthányi Urasáé , lakosai 
jkiilörpbfélék t fekszik Becz-
hez .J mértföldnyire % melly
hez határja is hasonlító. 

L A K A C S I . Lahasovvc. Tőt 
falu Nyitra Várm. földes Ura 
a* Nyitrai Püspökség, lako
saikatolikusok, fekszik Nyi-
trához más fél mértföldnyi
r e , határja jól termő, va
gyonnyai külömbfélék. 

LAkART. Orosz falu Ung
vár Várm. az- Ungvári Ura
dalomban, lakosai többen ó 
hitűek, fekszik Jetiké, és Őr
nek, szomszédságokban, ha
tárja jó termékenységS, va-

Í ;yonnyai jelesek » \ és kii-
ömbfélek, el adásra mód

gyok ván. 
, LAKATYA^ Szabad puszta 

JJihar Vármegyében. 
LAKOSA . Elegyes falu So

mogy Vármegy éoeti. 
LAKENBACK . Német, és 

zsidó falu Somogy V á r m . fefc 
des Ura H. Eszterházy Ur* 
ság, a1 kinek Várával dísze* 
síttetik, mellyhez jeles kert 
is készíttetett, lakosai kato* 
likusok, és zsidók, fekszik 
Riczingnek szomszédságá
ban, és annak filiája, hi
tárja sovány, szőlleje nints, 
réttye kevés, erdeje s o k , a9 

zsidóknak zsinagóga j o k van 
itten. ' 

LAKXNDORF , Horvát falu 
Sopron- Várm. földes Ura 
H. Eszterházy Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Lók
nak szomszédságában, melly
nek filiája, határja sovány, 
szőleje nints, réttye , *$ er
deje kevés, mész égető he
lye van, Sopronhoz i £ mért
földnyire fekszik. 

LAKHEGY . Szabad puszta 
Vas Várm. földes Urai több 
Uraságok, fekszik Egervár* 
nak szomszédságában, melly
nek filiája. 

LAKUCSA . Horvát falu So
mogy Várm. földes,Ura a* 
Szent Jakabi Apáturság, és 
több Urak, lakosai katóli
kasok; fekszik Bráva Szent 
MaVtonyhoz I , Drávaftkio* 
i | é Borbáshoz és Tót 
Újfaluhoz is|. órányira, Síi-
getvárhoz a£ , Pécshez jíe-f 
dig 4 mértföldnyire, határj* 
három nyomás béli, rorso^ 
terem leg inkább, éskuko* 

ritzát 
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ritzát, a* fóldgye lapályos, 
rész szerént agyagos, rész 
szerént pedig homokos, er
deje elég van, szőleje nints, 
legelővel bővelkedik, marha 
el adásból pénzt szereznek 
a* Babolcsai, és Istvándi vá
sárokon; 

L A K O S , Cstrta, Ltndva, 
4$ Kis Lakos. Három ma
gyar faluk Szála Várm. föl
des Ura mind a' háromnak, 
H . Eszterházy Uraság , la
kosaik katolikusok, és más 
félék, fekszene k Cserta La
kos Pákához közel, melly
nek filiája, Lendva Lakos 
Szécsi Szigetnek szomszéd
ságában , és annak filiája, 
határbéli földgyei középsze
rűek, Kis Lakosnak nem 
igen termékenyek, ssőlejek 
van, boraikat jó móddal el 
adgyák, más keresettyek is 
van. 

LAKSZÁR Ú J F A L U . A Z Ú . 

betűben. 
LALASINCZ , Oláh f a l u 

Krassó Várm. földes Üra a' 
K. Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik Maros vize mellett, 
Batta, és Zabalcsal határos, 
határja négy nyomásbéli, a' 
Maros mellett térséges, bel-
lyebb pedig egészen hegyes, 
és kőVcs, többnyire kuko
ritzát terem , erdeje jó,-sző
leje* nints. 

L A L I * * * . Tót falu Tren

tsén Várm. földes Órai több 
Uraságok, lakosai katolikü* 
sojc, fekszik. Nagy Divihká-
nak szomszédságában, és an* 
nak filiája, határja közép 
termékenységfi, lakosai' ké
zi szerszámokat is készítenek; 

LALFTY . Elegyes rátz fald 
Biqs Várta, földes Ura a? Ki 
Kamara, lakosai ktftolikua 
sok, és ó bitnek, fekszik Ke* 
resztúrtól 3100 , Bácstól pe
dig 10000 bétsi ölnyire, ha
tárbéli fekete földgye három 
nyomásbéli, jő , réttye egyi 
szer kaszálta tik, legelóje 
nem .épen elég, szőlei tse-í 
kélyek , pénzt szererinek ga4 
bona, és marka árulásból; 
piatzozása Újvidéken, erde
je , nádgya nints. ' 

L Á M . Al*ó% és FelsÖLdm. 
Két tót falu Hont Várm. Al* 
sónak földes Ura G. Balas
sa, és G. Zichy Uraságok, 
fekszik Felső Lám tövében, 
és annak filiája, Felsőnek' 
pedig földes Urai több Ura-: 
ságok, ez fekszik Szubány 
nak szomszédságában, la
kosaik evangélikusok, szőlő 
hegyeik nintsenek, réttyei is 
kevesek, legelőjök elég, fá
jok , és azzal való kereske
dések van, felső Lámnak már« 
erdeje nagyon el pűsztuk. 

L Á M . Nagy Ldtru Tótfa*: 
lu Nógrád Várm. fekszik 
Felső Tiszovnyaknak szom-i 

szed-
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szédság4b*n, és annak 6Iiá-
földgye közép termé* 

;enységfi, réttye, Jegelője 
meg lehetős. 
, L A M A C S . Plamcnau hor* 
vít falu Posony Várm. földes 
Urá Posony Városa, lakosai 
katolikusok fekszik hegyek 
között 9 • van szőleje, réttye 
nints, erdeje is van, határja 
középszerű, terem rozsot, 
zabot, más javai is közép-

. szerüek, píatzozaJPosonyban. 
L Á N C Z . Alsó, Felsüt és 

Kp[épLdnci Három magyar 
falu Abaúj Várm. földesuraik 
Lánczy és több Urak, la
kosaik katolikusok, és re* 
formátusok, fekszenek Ka-
nyapta vizéhez közel, Kas-, 
sához mintegy más fél mért
földnyire, földgyeik jók, f 
része soványas, fájok van , 
féttyeik, legelöjök sem épen 

. L A K C S A E . Tót falu Nyitra 
Várm. földesura G. Erdpdy 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik VágÚjhelyhez har
madfél mértföldnyire, határ
ja ollyan mint Lapassónak. 

L A N C S U K . Elegyes falu 
Baranya Várm. földes Ura a9 

Pécsi Püspökség 9 lakosai 
katolikusok, és 6 hitűek, 
fekszik Mohácshoz \ mért-
föídnyire,határja három nyo
másbéli , a\ gabona termesre 
igen alkalmatos, szőleji jó 

bárokat tetemnek, mellyé* 
ket Péter Váradig le szoktak 
szállítani, erdeiben az Ura
ságnak vadas kertye vagyon, 
Bányáiban pedig jó épületi 
kövek ásattatnajc. 

L A N D O K . Tőt falu Szepes 
Várm. földes Ura B. Palo-
csay Uraság lakosai katoli
kusok , fekszik Kézstnárktól 
tsak egy mértföldnyire , 
Ispotállyá is vagyon , határ*, 
jában legelője elég , de más 
javat selejtesek. 

L A N D O R . Belső, és Külső 
Landor. Két szabad puszták 
Komárom Várm. földes Urai 
az Esztergomi Érsekség, fek
szenek O Gályának szóm-
szédságában,mellynek filiáji. 

L A N D B R G Ó C Z . Szabad pusz
ta Posony Várm. földes Urai 
több nemesek, lakosai ma* 
gyarok, és katolikusok , 
szántó földgye tiszta* rozsot 
terem, erdeje, réttye, lege* 
lője kevés, Somorján vart 
piatzozása. 

L Á N G . Nagy, és Kis Láng, 
Két szabad puszták Fejér 
Várm. földes Ura G. Zichy 
Uraság,a' kinekNagyLányon 
Kastéllyá van, fekszenek Sa-
ponya mellett, határja terem 
búzát, tavaszit, sár réttye 
mellett szénája is elég terem. 
Kis Lángnak, erdeje, szőle
je , nádgya nints, p i a t z a 
Adonyban, és Veszprémben, 

L A K * 
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L Á N G E K . vagy Lünikk. 
Elegyes falu Vas Várm. föl
des Ura H. Eszterházy Ura- j 
ság , lakosai katolikusok ,1 
f e k s z i k Lockenhauanak1 
szomszédságában, mellynek 
filiája, határja is hozzá ha
sonlító , földgyeit az. ára- j 
dások- járják. ; ' , 

L A N G C I E I L . Elegyes. falu 
Vas Várm, földes Urai H . 
és G. Batthyáni Uraságok, 
l a k o s a katolikusok, fekszik 
Német Újvárnak szomszéd
ságában,: és annak filiája, 
batárja is hozzá hasonlító. 

LANGENFELD . Bánátbéli 
falu Temes Várm. iya^dik-
ben Juniasbn, telepitterének 
ide a9 syábok, és azólta jól 
szaporodnak , határja j ó l 
termS. 

LAHSITI.Cseklés{név alatt. 
LANZSER. Land[é. \Mező 

Város Sopron Várm, földes 
Ura H. Eszterházy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Lamats , és Tsászárfalunak 
szomszédságában , Sopron
hoz 3I mértföldnyire, Ausz
triának , és Vas Vármegyé
nek szélénét, határja.meg le
hetős , vagyonnyai nem ne
vezetesek, szőleje nints, rét
tye kevés, el adásra jó mód
gyok van. Híres Klastrom 
volt itten / a1 hegy tetején; 
éí az alatt árokkal, és ket
tős kőfallal- kerítettVár. • 

LANKÓCZ . Szabad-puszta 
Somogy Várm. földes Ura 
,G. Niczky Uraság. 

LAPAFŐ . Magyar f a l u 
Tolna Várni, földes üra ; 

Horvát Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Nakhoz 
nem meszsze, és annak fi
liája, határja a' természet
nek ssép javaival bővelke
dik. -

L A P A J . Szabad puszta So
mogy Várm. földes Ura a* 
Veszprémi Püspökség, fek
szik Mernyének szomszéd
ságában , és annak filiája. 

L A ? A N C S A . Német f a l u 
Baranya Várm. lakosai ka
tolikusok , fekszik Német 
Maroknak szomszédságában, 
és annak filiája, itt Fosta is 
vagyon , szántó földgyeik 
kevesek ugyan, de kétszeres' 
búzát, és rozsot jól teremnek*. 

L A P A S . vagy Lámpás, Kis, 
és Nagy Lapas. Két elegyes, 
tót falu Nyitra Várm. földes 
Urai több Uraságok, lakó-; 
sai katolikusokf Kis Lapas, 
Nagy Lapasnak filiája, fek
szenek Nyitrához egy mért
földnyire, határbéli földgyeik" 
közép termékenységuek, e-" 
gyéb javaik ollyanok mint 
Családé. 

* L A P I N T Ö . vagy Lapuit óm 

Nógrád Várm. földes Ura 
Mocsári Uraság, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Karancs 

Ke-
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Keszihcz nem meszsze, 's en 
ijek filiája , batárja közép
szerű. 

LAPISPATAKA . Elegyes 
falu Sáros Várm. földes Urai 
Lapispataki, és több Urasá-
ságok, lakosai katolikusok, 
fekszik Tartza vize mellett, 
hatírja j ó , gabonát js^bő
ven terem, réttye kétszer 
kaszáltatik, legelője, erdeje 
is elég van* 
\ L A P O D . Szabad puszta So

mogy Várm. földes Ura G. 
Szécsényi Uraság. 

L A P O S B Á N T A . Szatmár 
Várm. a' B. betűben. 

LAPOSFALVA. £abuhoL Tót 
. falu Sáros Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, és evangélikusok, 
fekszik Magyar Raszlavitzá-
nak szomszédságábanynelly-
nek filiája, határja is hozzá 
hasonlító. 

L A P S . Alsó is FelsS Laps. 
Két falu Szepes Vármegy. 

LAPSINA . Horvát falu Sza* 
la Várm. földes Ura G. Alt-
hán Urasáé , lakosai katoli
kusok, fekszik Szent Már
tonnak szomszédságában, és 
annak filiája, határjá is hoz
zá hasonlító. 

LAPUSNIK . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura, a' K. 
Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik Bára, Dobrest, és 
Kladova helységek között, 

JLASK. 

'határja 4 nyomásbéli, e g é 
szen hegyes, tsupán kukori 
tzát terem, erdeje van, sző
leje -nints. 
• Tót falu Zemplén 
Várm. földes Ura Szirmai 
Uraság, lakosai katolikusok, 
9s másfelék, fekszik, Pazdks-
hoz 4 Vásárhelyhoz is i órá
nyira, térséggel egyeles dom
bos batárja , három nyomás
béli, búzát, gabonát, zabor, 
árpát, és tengerit is terem, 
erdeje, szóleje, és malma 
nints, piatza N, Mihályon. 

LASKOFALU . Magyar falu 
Baranya Várm. a* Belyei 
Uradalomloz tartozandó, la
kosai reformátusok, fekszik 
a9 Báranyavári járásban, 
Eszék Várához i£ órányira, 
Hertzeg Szőlősnek, és Da-
rótznak szomszédságában , 
határja nagy térségu, melly 
három nyomásbéli, fekete 
földgye szép búzát terem , 
kukoritzát, zabot is, erdeje, 
legelője bőven , sok mar
hát, és Sertést tartanak, pia
tzok Eszéken, számos ha
lászó tavai, 's viza fogó ta
nyái is vágynak. 

LASKOD . Magyar falu Sza
bolcs Várm. földes,Ura Jármy -
Uraság, lakosai katolikusok, 
és reformátusok , fekszik 
Tashoz nem meszsze , és an
nak filiája, határja jó búzát 

terem, 
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terem, fája mind a9 két féle 
van t réttye tágas, 

LASZCZO . Tőt falu Sáros 
Várm. földes Urai Dezsőfi, 
és több Uraságok, lakosai 
katolikusok 9 fekszik Nyér-
jesnekszomszédságában, Ta-
poly vize mellett, batárja 
rész szerént hegyes, de rét
tye termő, legelóje, fája is 
vagyon. 

LASZKA. Lajfini. Orosz 
falu Sáros Várm. földes Ura 
Szinyei Uraság, lakosai leg 
inkább ó hitűek, fekszik Szi-
nyének szomszédságában , 
mellynek filiája, földgye jó , 
de egy része nehezebben 
mi vehetik , réttye hasznos , 
legelője elég, fája mind a' 
ket féle van. 

LASZKÁR . Tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura G. Beré-
nyi Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik Novákfiak 

_ szomszédságában , és annak 
filiája, legelóje elég, réttye 
jó , gyümölcsök sok terem , 
malma helyben, piatzozása 
Bajmóczon, és Privigyén. 

LASZKÁR . Tót falu Turócz 
Várm. földes Ura Révai Ura
ság, lakosai evangélikusok, 
fekszik Kis Szoczóczhoz nem 
meszsze , és annak filiája , 
földgye termékeny, réttye 
jó 9 piatzozása Mosóczon , 
fája mind a9 két féle Van a' 
Blatniczai erdőkben. 

LÁSZLÓ. A1SÓ% is Felső. 
Lds[ló. Két német falu So
pron Várm. földes Ura mind 
a9 kettőnek H. Eszterházi U-
raságt lakosai katolikusok, 
és evangélikusok* fekszenek 
Sopronhoz 3 •£ mértföldnyi
re, Kőszöghöz és I mért
földnyire; határbéli földgyeik 
közép termékenységiek, bo
rok kevés, réttyeik , lege
lőjök meg lehetős , Felső 
Lászlóban, sok fazekas van. 

LÁSZLÓFALVA . Magyar 
falu Borsod Várm. földes Ura 
Kiszely, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik Kápol
nához közel, Sajó Sz. Péter-

I nek szomszédságában, és an
nak filiája, föld gyei jók , 
Miskólczi piatzozása 1 mért
földnyire van, legelője elég, 
és jó borokat termő szőlő 
hegyei vannak. 

LÁSZLÓFALVA, vagy Ldsjm 
falva. Elegyes tót falu í ú -
rócz Várm. magyar Neme
sek is laknak benne, föl
des Urai Velics, és Ördög 
Uraságok, lakosai evangéli
kusok , fekszik Tót Próná
hoz 1 órányira, habárja ter
mékeny, erdeje elég, a f 

helység mellett egy dombon 
vagyon egy régi Templom, 
de már le omlott félben van, 
vágynak benne egynehány 
szép házak is , vagyonnyai-

L i kac, 
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kat, 9s fözelékjeket is el á-
rúllyák Mosóczon fél órá
nyira. 

LÁSZLÓFALVA . S z a b a d 
puszta Gömör Várm. Méhi 
helységnek éppen a' tövé
ben van, réttyei f *s főldgye 
is különösen jók, Szatmári, 
Király, és, Sz. Miklósi U-
rak bírják. 

LASZOKAG . Szabid puszta 
Szála Várm. földes Ura In-
key Uraság, fekszik Pálin
nak szomszédságában, és an
nak filiája. 

LASZTÓCZ. Magyar, és tót 
falu Zemplén Várm. földes 
Urai Kazinczy, és több U-
rak, lakosai elegyesek, fek
üszik Mihályi, és Izsép Kász-
mérnak szomszédságában, 
hegyes, völgyes határja há
rom nyomásbéli, gabonát, 
és árpát terem, erdeje ke
vés, szőleje nints, rét nél
kül szűkölködik, piatza Kas
sán , vagy Újhelyben. 

LASZTÓMER . Magyar, és 
tót falu Zemplén Várm. föl
des Urai több Uraságok, la
kosai külömbfélék, fekszik 
Laborcza vizének partyán, 
Nagy Mihály Városához £, 
Szelepkához i órányira, tér
séges határja három nyo
másbéli , földgye fekete a-
gyagos, és homokos, terem 
leg inkább búzát, gabonát, 
és tengerit, árpát, és zabot 

L A S Z . 

középszerűen, erdeje , sző
leje nints , piatza Nagy M i 
hályon. 

LASZTONYA . Magyar falu 
Szála Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, és másfélék, 
fekszik Pákának szomszéd
ságában, mellynek filiája, 
határja hegyes, és sovány, 
szőjele meg lehetős borokat 
terem. 

LATKÓCZ . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Urai Lat-
kóczy, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Viszotsánnak szomszédságá
ban, mellynek filiája, határ
ja sovány. 

4 L A T O B Á R . Szabad puszta 
Bihar Vármegyében. 

LATORTELEK. Szabad pusz
ta Szabolcs Vármegy. 

L ATRÁNFAL VA . Szabad 
puszta- Gömör Várm. Zádor-
falva helységgel határos, kö
zépszerű földekből, kevés 
rétekből, 's nagy erdőkből 
áll, 's Ragályi, és más Urasá
gok bírják. 

LATRÁNY . Magyar falu So
mogy Várm. földes Ura G. 
Szécsényi Uraság, lakosai 
katolikusok, és reformátu
sok, fekszik Marczalitól 6, 
Túr, és Tót öyúgyhoz k o 
rányira, három nyomásbéli 
határjában, földgye homo
kos , kegyes, vizenyős, te

rem 
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rem kukoritzát, rozsot, haj
dinát , szőleje elég nagy, 
erdeje igen kevés, legelő 
nélkül is szűkölködik. 

LATURKA , Orosz falu Be* 
reg Várm. földes Ura G. 
Schönborn Uraság, lakosai 
többen ó hitnek, határjában 
jó borkút találtatik. 

LAUKA . Orosz falu Bereg 
Várm. földesurai a' Munká-
tsi Baziliták, lakosai leg in
kább görög katolikusok, 
fekszik Nagy Lohonak szom
szédságában, és annak fi
liája , Munkácson vagyon 
piatzozása, melly tsak egy 
órányira fekszik tőle, fája 
tűzre, és szőleji is vannak, 
de szántó földgye tsekély, 
's kaszállója szik. s 

LAURO . Kis tót falu Árva 
Várm. földes Ura Kubinyi 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Árva vize partyán, 
határja közép termékenysé
gu , réttye, legelője meg 
lehetős. 

LAURETOM. Lóritom név 
alatt. , 

L E Z . Oláh falu Arad Vár-
megy. földes Ura a' K. Ka
mara, lakosai ó hitűek, fek
szik három hegyen, házaik 
szerte széllyel vannak épít
ve , n. k. Dumbravitzával, 
d. Csorestyel, n. ny. Szele-
szánnyal, é. Déznával hatá* 
ros, hacárja sovány, kevés 

búzát, tengerit, és zabot te
rem 9 pénzen vett fával, és 
gyumöltsel kereskednek. 

L Á Z . Tót falu Trentsén 
Várm. földes Ura G. Ásper-
roont Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Pukovhoz 
egy mértföldnyire, földgye 
néhol sovány , réttye , le
gelője, erdeje tágas, gyu-
möltsös kertyei jók, kerese
tre is van módgyok. 

L Á Z . Falu Ungvár Várm. 
földes Ura a* K. Kamara, 
lakosai külömbfélék,, fekszik 
Vásárhelyhez nem meszsze, 
határja közép termékeny-

fségS. 
L Á Z . Vámos Lá\. Oláh 

falu Bihar Várm. földes Ura 
Bárányi Uraság, lakosai 6 
hitűek, fekszik Micskének 
szomszédságában. Térje, Sz. 
Lázárhoz isközel, lapos ha
tárja terem búzát, és tenge
rit , folyó vize Berettyó, er
deje szóleje van. 

L Á Z . HOSIJTJÍ Ld{. Ele
gyes német, és tót falu Zem
plén Várm. földes Urai a* 
K. Kamara, és többek, la
kosai elegyesek fekszik Üj-
hely , 's Kis Bányácskának 
szomszédságában , térséges 
határja három nyomásbéli, 
gabonát, és zabot terem, 
földgye fekete, és sárga nyi
rok, erdeje, szőleje nints, 

L l a rét 
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rét nélkfil is szűkölködik, 
piatza Kassán, éstíjhelyben. 

L A Z Á N . Tót falu Tiírócz 
Várra, az Uritza vizénél, föl
des Ura a' Tudományi Kints
tár , lakosai katolikusok, 
fekszik Znió Várátlyának 
szomszédságában, és annak 
filiája, lakosai leg inkább 
olaj ütők, határja közép ter-
jnékenyságu, réttye jó , le- j 

félője elég, fája mind a' 
ét féle van. 

LAZÁN . Tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura a9 Bajmó-

. czi Prépostság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Bajmócz-
hoz ^ mértföldnyire, határja 
ollyan mint Dubniczáé. 

L Á Z Á R I . Magyar falu Szat
már Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, és reformátusok, fekszik 
n. k. Vasvárinak, d. Szatmár 
Németinek szomszédságjok-
ban, batárja három nyomás
béli, és termékeny, piatzo
zása Szatmáron egy órányi
ra, legelője alkalmatos, fája, 
száraz malma helyben, rét
tye az áradások miatt néha 
sasos, földgyei ha trágyáz-
tatnak elég termékenyek. 

LAZARPATAKA . Elegyes 
falu Bereg Várm. földes Ura 
G . Schönborn Uraság, lako
sai többen ó hitűek, fekszik 
Felsó Vereczkének szom

szédságában, mellynek filiá
ja, határja is hozzá hasonlító. 

L A Z I . Tót faluLiptó V á r 
megy, földes Ura Gilányi 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Teplának szomszéd
ságában , mellynek filiája, 
határja tágas, és termékeny, 
legelője van*, a* Ro«ember-
gi piatztól tsak fél órányira 
van. 

L Á Z I . Magyar falu Vesz
prém Várm. földes Ura a* 
Religyiói Kintstár, az előtt 
a' Sz. Mártoni Bcncdictinus 
Atyáknak birtokok vala, la
kosai katolikusok, és refor
mátusok , fekszik Vársány, 
és Táp Szent Miklós között, 
határja középszerű, földgye 
termékeny, legelője j ó , er
deje elég, szójele alkalma
tos. 

LÁzi. Szabad puszta Nó
grád Várm. földes Ura Be-
niczky Uraság , fekszik Rap-
nak szomszédságában, melly
nek filiája. 

LAZISTVE . Tót falu Liptó 
Várm: földes Ura Okol/csí-
nyi Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Motko Szent 
Keresztnek szomszédságá
ban, mellynek filiája, ha
tárja közép termékenységu, 
fája mind a' két féle van, 
legelője elég. 

LAZONV . Tót falu Zemplén 
Várm. földes Ura Szirmai 

Ura-
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Uraság, lakosai külömbfé
lék, fekszik Bánóczfioz, és 
Berettyóhoz is i mértföld
nyire, búzát, gabonát, za
bot,.árpát, és tengerit te
rem, erdejek, szölejek nints, 

- száraz esztendőben víz nél
kül szűkölködik, piatzok N. 
Mihályon, és helyben is. 

LAZÚR. Miklós Latár. O-
láh falu Bihar Várm. földes 
Ura a' Nagy Váradi Püspök, 
lakosai leg inkább ó hitőek, 
fekszik Magyar Csekének 
szomszédságában, határja egy 
nyomásbéli, hegyes , agya
gos, sovány a* földgye, kö
zépszerűen terem gabonát, 
erdeje van, piatza Váradon 
3 mértföldnyire. 

LAZÚR. Belényes Latár. 
Oláh falu Bihar Várfti. föl
des Ura a' Nagy Váradi e-

* gyesültt Püspök, lakosai ó 
hitűek, fekszik Belényesnek 
szomszédságában , K ö r ö s 
vize mellett, Nyimoesdhez 
sem meszsze, határja min
dég vettetik, tengerit, bú
zát, zabot középszerűen te
rem , kévéssé térséges, na-
gyobbára hegyes,völgyes,so-
ványas a' földgye, erdeje van. 

LAZÚR. S^okedel Larjír. 
Oláh falu Bihar Várm. földes 
Ura a' Nagy Váradi egyesült 
Püspökség, lakosai többnyi
re ó hitűek, fekszik Rossia , 
és Kebesdhez ~ órányira, 

begyes , köves határjában, a9 

gabona középszerűen terem, 
erdeje van, a9 havasokon 
kevés juhokat is tartanak. 

LAZUR. Rebegdny Latur. 
Oláh falu Bihar Várm. földes 
Ura Várady Miskolczy Ura
ságok , lakosai leg inkább ó 
hitűek, fekszik Venter, é* 
Varasánynak szomszédságá
ban , földgye minden esz
tendőben vettetik, térséges, 
és hegyes , völgyes határja, 
a' - gabonára középszerűen 
termő, erdeje, és ferdő bá
nyája van, mellyben fekete 
márványt lehet ásni. 

LEÁNYFALVA. Nagy Le-
dnyfalva. Lalova. Orosz fa
lu Bereg Várm. földes Ura 
G. Schönborn Uraság, lako
sai leg inkább,óhitűek, fek
szik Kerepeczhecz , v a g y 
Schönbornhoz közel, és an
nak filiája, szántó földgyei 
tzágyázás után rozsot, és za
bot teremnek, piatzozása 
Munkácson fél mértföldnyi
re , legelője, és fája mind 
a' két féle van elég, szőlők 
is közel vannak hozzá, a9 hol 
kézi munkával pénzt keres
hetnek. 

LKÁNTFALU . Magyar fala 
Veszprém Várm. földes Urai 
több Uraságok , lakosai ka
tolikusok , evangélikusok, 
és reformátusok, fekszik N. 
Vázsonynak szomszédságá-

Ll 3 ban, 
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ban, és annak filiája, ba
tárja kát nyomásbéli, melly
nek fele igen köves, felepe
dig jó agyag, rozsot leg in
kább terem, erdeje van, sző
leje nints, réttye, és vize 
tsekély, vagyon benne egy 
omladozott épület is. 

L E Á N Y F A L U . Szabad pusz
ta Pest Vármegyében. 

L E Á N Y K A . Szekcsöi ha
tárban lévő hajdani puszta 
Baranya Várm. mellyen a* 
szőlők , rétek, és szántó föl
dek a' Szekcsői lakosok kö
zött vagyon fel osztva. 

L E Á N Y V Á R . Régi Vár va
la Baranya Vármegyében. 

LEÁNtvÁR. Német falu 
Esztergom Várm. földes Ura 
a' Rehgyiói Kintstár, lako
sai katolikusok, f e k s z i k 
Csólnokhoz nem meszsze , 
és annak filiája, Csiv, és Do
roghoz is közel. Hátárja igen 
hegyes, völgyes , mellyért 
igen tsekélyen terem, rét
tye is igen kevés, szöleji 
jók , mellyek jó veres, és fe
jér borokat teremnek,'s Po
sony, és Győr Vármegyék
bén szokták el adni; pia
tzok Esztergomban, erdeje 
tsekély , nap nyugot felől 
való részén határjának I fer
tály órányira vagyon egy 
szép magos kerek hegyets-
ke y hajdan a9 régi Apátzák 
Várának a' helye, melly he-

LÍB. 

gyen épült szép Váratska ne
veztetett volt Leányvárnak. 

L E B . Lob név alatt. 
L E B E N B R U N . Német falu 

Vas Várm. földes Ura H. Esz-
terházy Uraság , és több U-
rak, lakosai katolikusok , 
,fekszik Kogelhoz nem mesz
sze, és annak filiája, fája, 
és legelője van, határja he
gyes , földgye sovány, rét
tyei tsekélyek. 

L É B E N . Ltydtn. Magyar 
falu Mosón Várm. földes U-
ra G. Zicht Uraság, a' ki
nek fátzán kertye vagyon it
ten, lakosai katolikusok, és 
evangélikusok, fekszik Mo-
sonboz két mértföldnyire, 
Győrhöz a{. órányira, a' Ba
rátföldi Fosta úton épült ven
dégfogadótól pedig £ órá
nyira. Nevezetesíti Sz. Jakab 
Apátiírsága, melly a' 13<iik 
szászadban fundáltatott, en
nek szomszédságában egyne
hány, zsellér házak vannak, 
hajdan a' Jészus Társaságbe

l i Győri Atyáknak birtokok 
vala, most a9 Tudományi 
Kintstáré , határja három 
nyomásbéli, sík, róna, a-
gyagos, homokos a9 földgye, 
őszit, tavaszit egyenlően te
rem, réttye, legelője térsé
ges , de néka Rapcza vizé
től károsíttatik,- erdeje van, 
piatzok Magyar Óváron, és 
Ausztriában, 

L E -
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, LEBENYE . Elegyes f a l u 
Abaúj Várm. földes Ura 
Mednyánszky Uraság, lako
sai külömbfélék, fekszik Her
nád vize mellett, határja 
nem nagy , de jól termő. 

LEBUJ. S z a b a d puszsa 
Veszprém Vármegyében. 

L E B S . Alsó Lebs. Elegyes 
falu Szepes Vármegyében. 

LECHNICZA. Tót falu Sze
pes Várm földes Ura a5 Re-
ligyiói Kintstár, az előtt az 
ottan volt Camaldulensis A -
tyáknak birtokok vala, la
kosai katolikusok, fekszik 
Bélához más fél mértföld
nyire, legelője, és mind a' 
két féle fája van , hátárja 
leg inkább tavaszi vetést te
rem. 

LECZFALVA. Lecsovicza. 
Orosz falu Bereg Várm. föl
des Ura G. Schönborn Ura
ság , lakosai leg inkább ó 
hitnek, fekszik Nagy Bresz-
tőnak szomszédságában , 
mellynek filiája, hatarja ol-
lyan mint Csalánfalváé. 

. LECSERD . Elegyes falu Sá
ros Várm. lakosai katoliku
sok , és más félék , batárja 
jő , réttye kétszer kaszálta-, 
tik, legelője elég, fája mind 
a* két féle van. 

LEDECZ . Elegyes falu Bars 
Várm. földes Ura az Eszter
gomi Érsekség, lakosai ka
tolikusok , fát tűzre , és 

épületre könnyfl móddal sze
rezhetnek , szőlei, és gyfi-
möltsösei jók, réttyei meg 
lehetősek. 

LEDECZ. Ladicit. Magyar 
falu Nyitra Vármx. földes Ura 
az Esztergomi Érsekség , la
kosai katolikusok, fekszik 
Aranyos Maróthoz i mért
földnyire, hátárja j ó , va
gyonnyai külömbfélék, pia
tza Nyitrán, 

LEDECZ . Magyar falu §0« 
pron Várm. földes Urá a1 Re-
ligyiói Kintstár, lakosai ka
tolikusok , fekszik Horpács. 
nak szomszédságában , és 
annak filiája, Sopronról 3-| 
mértföldnyire , határja so
vány, szőleje nints, erdeje 
van. 

L E D E C Z . Ladicrc. Tót fa
lu Trentsén Várm. földes 
Ura G. Illésházy Uraság, és 
mások, a' kinek épületeik
kel díszesitterik, lakosai ka
tolikusok, és másfélék is , 
fekszik Kaszához nem mesz
sze , és annak filiája, föld
gye termékeny, legelője jó, 
fája is van. 

LEDENY. Lasdn. Ladrdni. 
Tót falu Hont Várm. földes 
Ura Géczy Uraság, lakosai 
leg inkább evangélikusok, 
fekszik Darásihoz \ őránnyi-
ra , határja j ó , legelője e-
lég, fája mind a' két féle 
van, tágas szőlő hegye kö-

Ll 4 zépsze-
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zépszeru borokat terem y de 
néhol földgyei soványosak, 
és követsesek. 

LEDNICZA . Mező Város, 
és Vár Trentsén yárm. föl
des Ura G . Aspermont Ura
ság, lakosai katolikusok, 
és másfélék, fekszik Puchov-
hoz i , Trentsénhez pedig 
3 mértföldnyire. A* V á r 
Kobuhnetz nevfi hegyen fek
szik, 9s némellyeknek vél-
leJcedé.̂ eik szerént Lednitzei 
Bielko építtette vala. Azu
tán Podmanitzkiaknak birto
kokba jutott; ezek után pe
dig a9 Királyi Fiskus foglal
ta el , 9s a9 Király Teleké* 
sy Imfének ajándékozá , a9 

ki ámbár keveset tanúit 
volt, mindazáltal természe
ti jeles tehetségei után hí
res Vitéz vala, de unokája 
által jó híre meg homályo-
síttatott. Lásd felőle Istvánfit 
Libr. XXXII pag, 771. 45. 
Azután Dobó Vezérnek bir
tokába jutott e9 Vár az e-
gész Uradalommal , majd 
Rákótzy, és Zelomér bírták; 
amannak birtoka azután Ma-
tyasovszkiakta szállott 9s a 91. 
A* Várban lévő faragott A-

Játzai képekről, úgy vélle-
ednek némellyek , hogy 

Bielko Nemszetség előtt az, 
Apátzáké lehetett. Erőssége 
a9 természet által is neveze-
tesíttetett, mellyel Telekesi 

LfeD'N. 

öregbítette e9 Várat. A9 m e 
ző Városnak épületei kö^ 
zépszeruek, lakosai mester 
emberek, és földmivelők, 
hatatja meglehetős, erdeje 
elég nagy, réttye, legelője 
hasonlóképen, hegyein ku
lömbféle kövek találtatnak, 
fája mind a9 két féle elég 
van. 

LEDNICZE . i?ov/2e Lednic^. 
Bes^terc^e Lednicze. Két tót 
faluk Trentsén Várm. földes 
Urai G . Balassa, és G . Sza
páry Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszenek Pukov-
hoz mint egy | mértföld
nyire, földgyeik közép ter-
mékenységSek , legelőjök 
sok, fájok is elég van. 

LEFFANT . Lásd Elefánt 
név alatt. 

LEGENTEL. Elegyes fa lu 
Bars Várm. földes Ura Kör-
möcz B. Városa > fakosai ka
tolikusok, határja soványas. 

L É G . Kis, és Nagy Lég. 
ét magyar falu Posony 
árm. földes Uraik több U-

ságok , lakosaik katoliku
sok, Kis Lég, Nagy Lég
nek filiája, fekszenek egy 
más mellett, Nagy Páká
nak szomszédságában, szán
tó földekből, legelőkből, 
rétekből veszik jövedelmei
ket, tsekéllyebb határja van 
Kis Légnek. 

L E G E -
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LEGÉNYE . Elegyes f a l u 
Zemplén Várm. földes Ura 
Pintér, és több Uraságok, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Mihályi, N. Toronyának is 
szomszédságában, h egyes , 
és térséges határja három 
nyomásbéli, fóldgye fekete, 
és sárga nyirok , gabonát, 
árpát terem, erdeje igen tse
kély , szőleje nints , piatza 
Kassán, és Újhelyben. 

LEGYEN . . Szabad puszta 
Bács Várm. földes Ura La-
tinovits Uraság, Bikityhez 
tartozik. 

LEGYESBENYE . Magyar, 
és* tót falu Zemplén Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Bekecs, Monok, ésMegya-
szóhoz is közel, batárja há
rom nyomásbéli, főldgye fe
kete nyirkos , és székes, sző
leje jó , kő bányája is van, 
erdeje nints, szénája közép
szerűen van,a* marhatenyé-
szést gyakorollyák, piatzok 
a' Hegyallyai Várasokban. 

LEGIND . Tót falu Nógrád 
Várm. földes Urai több Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
és evangélikusok , fekszik 
Nézsához nem meszsze, és 
annak filiája, határja mint 
Alsó Bodonyé. 

L E G R Á D . Magyar Mező 
Város Szála Várm. földes 
Ura£. Álthán Uraság, la

kosai katolikusok, fekszik 
Mura Szigetében , Dráva vi
ze mellett, határja jó , tu
lajdonságai szépek; de az 
áradások mjatt károsíttatik. 

L E H . Elegyes magyar falu 
Abaúj Várm. földes Urai 
Farkas, és több Uraságok, 
lakosai külömbfélék, határ
ja j ó , fája nints, szőlő he
gyei jók. 

LEHECSENY . Oláh f a l u 
Bihar Várm. földes Ura a' 
Nagy Váradi Püspökség, la
kosai leg inkább ó hitűek, 
fekszik Vaskohnak szom
szédságában , Rézbányához 
|. mértföldnyire, köves, he* 

fyes\ soványas határja, tse* 
ély gabonát terem, erdeje 

nints , folyó vizĉ  van , lako
sai fazekasok, és tsizmádiák, 
kik munkáikat Arad Várm. 
és Erdélyben árúllyák. 

L E H E N Y . Lehnye. Nyitra 
Várm. földes Ura G. Zichy 
Uraság, fekszik Alsó Kürt
höz nem meszsze, 's határja 
hozzá hasonlító. 

LÉHERT . Szabad puszta 
Veszprém Várm. földes Ura 
a' K. Kamara, fekszik Ad ász 
Tevelyhez igen közel, határ
jában vágynak két kis sző
lő hegyek, gyümöltsössei, 
és kis szilfás erdeje szép, 
földgyei leg inkább rozsot., 
és krompélyt teremnek, bú-
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zát, árpát, zabot, kukoritzát 
középszerűen. 

LKHÓCZ. Lichovec\. Orosz 
falu Ungvár Várm. földes 
Urai több Uraságok, fekszik 
Ungvárhoz 3 mértföldnyire, 
Certészhez nem meszsze, 
batárja közép termékenysé-

f;n, réttye, legelője meg 
ehetős. 

LEHOMERJB. Földes Ura 
G. Szapári Uraság, és mások, 
fekszik Hidegkúthoz nem 
meszsze. 

LEHOTA. Benyo Lehora. 
Tót falu Árva Várm. földes 
Urai Revitzky, Bajcsi, és 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik Alsó Ru
binhoz fél mértföldnyire, 
határja középszerű. 

LEHOTA. Felső Lehota. 
Tót falu Árva Várm. földes 
Ura Abafy Uraság, a1 kinek 
Kastéllyávál jelesíttetik, la
kosai katolikusok , fekszik 
Árva vize mellet, Dlhá-
mon alól, határja jó , va
gyonnyai külömbfélék. 

LEHOTA. Bartos Lehota. 
Elegyes falu Bars Várm. föl
des Ura a* Besztercze Bányai 
Püspökség, lakosai katoliku
sok, fekszik Körmöcz Bá
nyához |. mértföldnyire, ha
tárja közép termékenységu, 
folyó vizében néha jó féle 
kövek is találtatnak. 

LEHOTA. János Lehota. 

Elegyes falu Bars Várm. fö l 
des Ura a' Besztercze Bá
nyai Püspökség, lakosai k a 
tolikusok, fekszik a' Sz. K e 
reszti Uradalomban, legelője 
van elég, makk termő er
deje is , fája.tűzre, és épü
letre, gyümöltsös , és ká
posztás kertyei, 9s réttyei ter
mékenyek, malma helyben. 

LEHOTA. PodbrehiLehota. 
Tót falu Bars Várm. földes 
Ura az Esztergomi Kápta
lanbéli Uraság, lakosai ka
tolikusok , határja ollyan 
mint Felső Apátié. 

LEHOTA. Új Lehota. Tót 
falu Bars Várm. földes Ura 
a9 Besztercze Bányai Püspök
ség, lakosai katolikusok , 
fekszik Kereszthez 1 mért
földnyire , fája mind a9 két 
féle van, legelője elég, rét
tyei jók, határja hegyes. 

LEHOTA. Kis, és Nzgy 
Lehota. Két falu Bars Várra. 
Kis Lehotának földes Urai 
G. Kegleyícs, ésG. Kohárí 
Uraságok, Nagy Lehotának 
pedig a1 Besztercze Bányai 
Püspök, lakosaik katoliku
sok, fekszenek Királyhegy
hez egy mértföldnyire, ha
tárbéli földgyeik meg lehe
tősek, hasznos erdejek van, 
legelőjök elég, földgyei he
gyesek. 

LEHOTA. Fekete Lehota. 
Tót falu Gömör Várra, föl

des 
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des Urai több Uraságok, la
kosai katolikusok, és töb
ben evangélikusok, fekszik 
Csetnekhez nem meszsze, és 
annak filiája, határja meg 
lehetős , vas bányák, és há
morok is vannak itten, ke
resetre nem sok módgyok 
van. 

LEHOTA. Maríny Lchota. 
Elegyes falu Gömör Várm. 
földes Ura G. ltohári Ura
ság, lakosai külömbfélék, 
fekszik Murány Hoszszúrét-
nek szomszédságában, melly
nek filiája, határja közép
szerű , legelóje hasznos, fá
ja elég van. 

LEHOTA. Cstrna Lchota, 
Fekete Lehota. Elegyes falu 
Gömör Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai leg 
inkább evangélikusok, fek
szik Cserna hora nevíi he
gyek alatt, Szlábosnak szom
szédságában, határja tágas, 
középszerű gabonája, zab* 
ja , 9s borsója terem , lege
lője tágas, szénájok is elég 
van, deszka malmok hasz
nos. 

LEHOTA. Ratko Lehota. 
Elegyes falu Gömör Várm. 
földes Unfi Dráskóczy, és 
több Uraságok, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Ratkó-
nak szomszédságában, melly
nek filiája, határja nagyobb 
részénr hegyes, kősziklás , 

legelője elég, mind a' két 
féle fája van , . piatzozása 
Ratkón, és Rimaszombatban. 

LEHOTA. TJmro Lehota. 
tót falu Gömör Várm. föl
des Ura G. Koháry Uraság, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Nagy Rötzének szomszédsá-

Í'ában , mellynek filiája, 
öldgye soványas, legelője 

elég van, fája tfizre eléé, 
piatzozó helye két mértföld
nyire. 

L E H O T A , Király Lehota. 
Elegyes falu Liptó Várm. 
földes Urai Lehoczky, és 
több Uraságok, lakosai leg 
inkább evangélikusok, fek
szik Hibbéhez közel, melly
nek filiája, földgye meg le
hetős , kézi munkával is ke
reshetnek , mind a* két fele 
fájok van; legelője szoross, 
és a* Sz. Miklósi piatzozás-
tól három órányira van, 

LEHOTA. Paucina Lehota. 
Tót falu Liptó Várm. földes 
Urai Okolicsányi, és több. 
Uraságok, lakosai külömb
félék , fekszik Bodafálvának 
szomszédságában, mellynek 
filiája, legelője, és földgye 
közép, termékenységíl, ha
tárja alkalmatos, fája mind* 
a\ két féle van. 

LEHOTA. Frits Lehota. 
Eleges falu, és majorság 
Nyitra Várm. földes. U r a i 
több Uraságok, lakosai ka-

toli-
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tolikusok, fekszik Bajmótz-
hoz mis fél mértföldnyire , 
Pravenetz KisLehotához nem 
meszsze f mellyhez földgye 
is hasonlító. 

L E H O T A . Ó 9 és Ú) Leho
ta. Két faluk Nyitra Várm. 
földes Uraik kulömbféle U-
raságok, lakosai katoliku
sok , és más félék, feksze
nek a' Vág Újhelyi járásban, 
határbéli földgyeik sová
nyak , a9 fát nehéz utakon 
hordgyák, réttyei középsze
rűek, fa serszámokat is ké
szítenek lakosai. 

L E H O T A . Kis, és Nagy 
Lehota. Két falu Nyitra Vár
megy, földes Ura mind a9 

Ipettőnek Majthényi Uraság, 
lakosai katolikusok, és más
félék , fekszenek Prividgyé-
hez mint egy fél mértföld
nyire, Kis Lehota Nováknak 
filiája , határbéli földgyei 
Nagy Lehotának ollyanok, 
mintCsauzánakjamannak pe
dig réttyei jók, fája tűzre, 
és legelóje is elég, piatzo
zása Oszlánon , és Privi-
gyén, malma helyben. 

L E H O T A . Rudno Lehota. 
Magyar falu Nyitra Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Rudnohoz nem meszsze, 
gyumöltsök elég terem, fá
ja van mind a9 két féle , 
makkja, legelője elég, mal-

fia helyben, piatzozása Prí-
vigyén. 

L E H O T A . Csuda Lthota* 
Magyar falu Nyitra Várm. 
földes Ura a9 Nyitrai Kápta
lanbéli Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Nyitra-
hoz i m é r t f ö l d n y i r e , 
fája van tűzre, és épületre 
elég , piatzozása Nyitrán , 
malma £ órányira, fóldgye 
közép termékenységu. 

L E H O T A . Rima Lehota. 
Tót falu Hont Várm. földes 
Urai több Urak, lakosai leg 
inkább evangélikusok, fek
szik Rima Bányának szom
szédságában , mellynek fi
liája, legelője, fája elég, 
kaszállója kevés, piatzozása 
Rimaszombatban, a' lako
sok többnyire szántó vető, 
kerék, rotska, és dézsa tsi-
nálók, földgye hegyes, és 
vad vízest 

L E H Ó T A . S[itna Lehota. 
Falu Hont Várm. földes Ura 
G. Koháry Uraság, lakosai 
külömbfélék f fekszik Kor-
mozónak szomszédságában, 
mellynek filiája, legelője 
elég, fája van mind a 9 két 
féle, szőlő begye tsekély, 
határja sovány. 

L E H O T A . Buda Lehota. 
Elegyes falu Nógrád Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai katolikusok, és más-r 
félék, fekszik Dévényhea 

nem 
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nem meszsze, és annak fi
liája, határja j ó , legelóje 
elég. 

L E H O T A . Gács Lehota. 
Magyar falu Nógrád Várm. 
földes .Ura. G. Forgách Ura
ság, lakosai külömbfélék, 
fekszik Gácsfalvának szom
szédságában , mellynek fi
liája , batárja ollyan mint 
Gergelyfalváé. 

L E H O T A , Kotmdn Lehota. 
Elegyes falu Nógrád Várm. 
földes Ura G. Zichy Uraság, 
lakosai külömbfélék ,. fek
szik Dévénynek szomszéd
ságában , mellynek filiája , 
határja közép termékenysé
gu, réttye, legelóje jó. 

L E H O T A . Ró[sa Lehota. 
Magyar falu Nógrád Várm. 
földes Ura G. Forgách Ura
ság, ez is Dévénynek szom
szédságában fekszik, lakosai 
katolikusok, és más félék, 
határbéli földgye középszerű. 

L E H O T A . SÓS Lehota. Ma
gyar falu Nógrád Várm. föl
des Urai több Uraságok, la
kosai katolikusok, és más
félék, fekszik Losonczhoz 
két mértföldnyire, határja 
meg- lehetős , vagyonnyai 
középszerűek. 

L E H O T A . Ah el Lehota. 
Szabad puszta Nógrád Várm. 
földes Urai G. Zichi, és G. 
Balassa Urak, fekszik FelsÖ 

Tiszovnyiknak szomszédsá
gában, és annak filiája. 

jLEHOTA. Barát Lehota. 
Tótfalu Trentsén Várm. föl
des Ura G. Illésházy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Inovetz hegye alatt, Rákó-
tzinak idejekor innen nem 
meszsze rsatázrak a9 Magya
rok, a* Németekkel; határ-
ja jó , javai külömbfélék. 

L E H O T A . Domanics Le
hota. Tót falu Trentsén Vár* 
megy. földes Ura a' Doma-
niczi Plébánia, lakosai ka-

I tolikusok, határja középsze* 
I ru, legelóje, fája elegendő 
van. 

I * L E H O T A . Cselko Lehota. 
Tótfalu Trentsén Várm .föl
des Urai H. Eszterházy, és 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik Doma-
nicshoz nem meszsze, melly-
hez határja is hasonlító. 

L E H O T A . Babot Lehota. 
Tót falu Trentsén Várm. föU 
des Ura G. Illésházv Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Zaj Ugrótzhoz egy 
mértföldnyire, határja ol
lyan mint Baboté. 

L E H O T A . Hibára Lehota. 
Tót falu Trentsén Várm. föl
des Ura H. Áspermont Ura
ság, lakosai katolikusok, 
határja néhol jó termékeny
ségi , legelóje hasznos, fája 
is szukségjekre elég van. 
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LEHOTA. Bitsa Lehota. 
Tót fala Trentsén Várm. föl
des Ura H. Eszterházy Ura
ság, 's mások, lakosai kü-
lömbfélék, fekszik Alsó Hri-
csóhoz nem meszsze, 9sen
nek filiája, batárja meglehe
tős, legelője, fája elég van. 

LEHOTA. Budetin Lehota. 
Falu Trentsén Várm. a* Bu-
deténi Uradalomhoz tartozik, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Budetinhoz |- mértföldnyire, 
mellyhez határja is hasonlító. 

LEHOTA. Fekete, vagy 
Cser no Lehota. Tót falu 
Trentsén Várm. földes Urai 
G. Kolonich, és B. Zay U-
raságok , lakosai katoliku
sok, fekszik Nagy Szlatiná-
hoz közel, és annak filiája, 
határja középszerű, legelője, 
fája van, makkjok is hasz
not hajt, de földgye néhol 
soványas. 

LEHOTA. Péter, vagy Pe-
tri Lehota. Tót falu Tren
tsén Várm. földes Urai Mo-
tesiczky, és több Uraságok, 
lakosai katolikusos, feleszik 
Fekete Lehotához \ mért
földnyire , határja sovány, 
de egyéb javai vannak. 

LEHOTA. Piebani Lehota. 
Tót falu Trentsén Várm. föl
des Ura a9 Lietavai Plébánia, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Zólnához fél mértföldnyire, 
határja soványas. 

LEHOTA. Bodó Lehota. 
Tót falu Trentsén Várna, föl
des Urai Kubinyi, és más 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszikPrecsinhez nem mesz
sze , mellyhez határja is ha
sonlító. 

LEHOTA. Precsin Lehota. 
Tót falu Trentsén Várm. föl
des Ura G. Aspermont Ura
ság, lakosai katolikusok, 
fekszik az előbbiektől nem 
meszsze j határja soványas, 
fűrész, és vízi malmai is 
vágynak. 

LEHOTA. Alsó, és Felső 
Lehota. Népes két tót falu 
Zólyom Várm. földes Ura 
mind a9 kettőnek a9 Lipcsei 
Bányászi Kamara , lakosai 
katolikusok, fekszenek egy 
mástól nem meszsze, Alsó 
Lehotá Lopejnek filiája, 
földgyeik termékenyek, rét
tyei kétszer kaszáitatnak, 
Felső Lehotának határja so
ványabb. 

LEHOTA. Kassa Lehota* 
Elegyes falu Zólyom Várm. 
földes Ura Rakovszky Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Ternyihez nem mesz
sze , földgye közép termé
kenységu, fája mind a9 két 
féle van, piatzozása , és ke
resetre módgya a9 Bánya Vá
rosokban van. 

LEHOTA. Bo[ók Le hot ha. 
Tót falu Zólyom Várm-. föl

des 
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des Ura Tudományi Kints
tár , lakosai katolikusok, 
fekszik Szászhoz közel, és 
annak filiája, a'Bozóki Ura
dalomhoz tartózandó, határ-
béli földgye meg lehetős 
termésű. 

LEHOTKA. Kis, és Nagy 
Lehotka. Két tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura G. Pálfy 
Uraság, lakosaik katoliku
sok , fekszenek Nyitráboz 
mintegy mértföldnyire, ha
tárbéli földgyeik jók, va-
gyonnyaik külömbfélék. 

LEIBICZ. LtihitTium, £/-
bitifl , Lubifa. Szepes Várm. 
egy a* leg régibb ié Sze
pességi Városok közzfil. Ré
gi lakosai no^dik esztendő 
tájban a' Szászok voltak, és 
virágzott vala ; mig az 1659. 
1680. és i7ogdik esztend. 
történt szerentsétlen égések 
által mind a' Város, mind 
pedig annak lakosai nagyon 
meg fogyasztanak. Valamint 
hogy regi időtől ó|ta leg 
első helyet foglal, a' Sze-

Eességi Városoknak Bíráji 
özött e* Városnak Bírája,, 

lígy mind azok között a9 Vá
ros is meg tartotta sokáig 
elsőségét; de már ennél né
mellyek népesebbek, 9s gaz
dagabbak is. Ékesíti e' Vá
rost a* Szentegyház, és a' 
Plébánia, melly az e g é s z 
Szepességen nevezetes, több 

épületei között is tsínoSak 
némellyek. Az evangéliku
soknak is van itten Tem-
plomjok, és Oskolájok is. 
Határja e* Városnak nagyon 
meszsze terjed , 's két faluja, 
és majorsága is van. Lako
sai rész szerént mester em
berek, posztó szövők, rész 
szerént pedig fóldmivelők , 
némellyek fával is keresik 
élelmeket. Borsója neveze
tes , lennye is nem utolsó 
terem,fáj a bőven van mind a' 
két féle, Országos., és héti 
vásárjai is vágynak; de nem 
nevezetesek, piatzok hely
ben , és Kézsmáíkon. 

L É K A . Xokcnhaus Livka. 
Mező Város Vas Várm. föl-, 
des Ura H . Eszterházy Ura
ság , lakosai katolikusok leg 
inkább , fekszik Borostyán
kőhöz nem meszsze, 's az 
Uraságnak Vár forma magos 
Kastéllyával díszesíttetik. 
Néhai Gróf Nádasdi Ferentz 
Klastomot, Szentegyházat, 
és könyvtárt is állíttatot va
la itten fel, }s teste halála 
után i d e helyheztettetett. 
Határja középszerű , javai 
nem nevezetesek; de el a-
dásra j ó alkalmatosság jak 
van. 

LEKENCZE. Oláh falu Szat
már Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai ó hitűek, 
f e k s z i k Kanyaházához a 

óra-
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órányira , határja két nyo
másbéli dombos, hegyes, 
köves a* földgye, kevés bú
zát, tengerit, és zabot'terem, 
fája van , szőleje tsekély bo 
rokat terem. 

LEKENTE . Magyar falu 
Gömör Várm. földes Ura 
Kiss , és más Uraságok, la
kosai reformátusok, és evan
gélikusok, a9 kiknek példás 
meg egyezésekből oskólá-
jok , oskola mesferjck, sőt 
Templomjok is közös , fek
szik Pelsőztől \ órányira 
Sajó vize partyán, földgyé
nek -| része köves , piatzo
zása a£ mértföldnyire Rozs
nyón, erdeje el pusztult, le
gelője elég van. 

LEKÉR . Magyar falu Bars 
Várm. földes Ura a' Lekéri 
Apáturság, lakosai katoliku
sok , fekszik Lévához 3 mért
földnyire , legelője elég ván, 
malma helyben, földgye , 
réttye jó , fája füzesekből áll. 

LEKLÍNCZ . Puszta, Nyek , 
éslnám között fekszik, bir-
tokossai G. Kohári, az Esz
tergomi Káptalan, és mások, 
határja két vetőre van osztva, 
szántó földgyei köszépsze-
ruek,réttye, szőleje jó. 

L E L . Nagy Léi, Érsek Léi. 
Két falu Komárom Várm. 
földes Urai több Urak Nagy 
Léi , Érsek Léinek filiája, la
kosaik katolikusok, és más-

félék.határbéli földgyeik jók , 
noha néhol homokosak , 
vagyonnyaik külömbfélék. 

L E L E . Kis, és nagy Le le. 
Kés Szállások Csanád Várm. 
mellyek Makóhoz tartoznak. 

L E L E D , vagy Leleld. Ma-

Íryar, és tót falu Hont Várm. 
óldes Ura az Esztergomi 

Érsekség, lakosai katoliku
sok, fekszik Bajtínak szom
szédságában , mellynek filiá
ja földgye 3 vetőre van ostva 
9s középszerű 9 hegyes, réttye 
kevés, szőleje tűrhető van. 

LELESD . Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura a* Varádi 
egyesült Püspökség, lakosai 
többen ó hitűek , fekszik 
Sebes , és Buntyestdhez £ 
órányira, hegyes , köves , 
soványas' határját minden 
esztendőben vetik, gabonát 
középszerűen terem, erdeje 
nints. 

LELESZ. Lelesov. Magyar 
falu Heves Várm. földes Urai 
Alopásy U r a s á g , és több 
Urak , lakosai katolikusok, 
fekszik Sz. Domonkos, és 
Szent Erzsébetnek szomszéd
ságában , és annak filiája, 
észak felől igen szép erdeje 
vagyon , határja ollyan for
ma mint Bekölczéé, Szökő 
Pál Urnák szép udvarháza, 
ys majorsága va,n itten. 

LELESZ . Mező Varos Zem
plén Várm. földes Ura a' Re-

ligyiói 
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ligyiói Kintstár, lakosai ka
tolikusok, 's másfélék. Le
véltárja nevezetesíti melly 
az előtt a* Premontsrans A-
tyáknak Vár formára épült 
két e m e l e t i ' gyöngyörü 
Klastromjokban tartatott , 
de nagy emlékezetuIIJózsEí 
Tsászár által Eger Városába 
tétetődött, és némelly jeles 
Férfiaknak temető helye, 
fekszik Latorcza vize mel
lett , Ung Vármegyének szé
lénél, agyagos, és homokos 
határja két nyomásbéli, jól 
termő, réttye apró szénát 
terem, erdeje makk termő, 
igen nagy, ys szép tölgye
sekből álló, 

L E L L E . Magyar falu So
mogy Várm. földes Űra B. 
Majtényi, és több Urak, la
kosai katolikusok v , fekszik 
Latrány, és Boglárhoz ^ , 
Szemeshez i, Karadhoz pe
dig l í órányira, határja há
rom nyomásbéli, földgye fe
kete, homohos, terem bú
zát, rozsot, zabot, kuko
ritzát , szőleje jó , erdeje ne-
vendék, tegelő, és malom 
nélkül szulkölködik, piatza 
Veszprémben, és Kanizsán. 

LRLÓCZ. Alsóyés FelsS Le-
lóc\. Két tót falu Nyitra 
Várm. Alsó Lelócznak föl
des Urai Tarnóczi', és több 
Uraságok, amannak pedig 
a' Nyitrai Káptalanbéli Ura

ság, lakosaik katolikusok, 
fekszenek Simonyihoz más
fél mértföldnyire, földgyeik 
közép termékenyséeuek, fa
jok , legelöjök elég van f 

piatzozások Oszlányon, és 
Prividgyén. * 

LEMES. Ltmtsdn. Tót falu 
Sáros Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai külömb
félék , fekszik Somoshoz 
nem meszsze, mellynek fi
liája , földgye hegyen fek
szik, réttye sarjút is terem, 
legelője, fája van. j 

L E N Á R D F A L U * Oláh falu 
Szatmár Várm. földes Ura 
Nagy Bánya Városa, lakosai 
ó Mtfiek, fekszik Nagy Bá
nyához i , Hidegkúthoz pe
dig f órányira , földgye te
rem, kevés tengerit, és za
bot, mivel hegyes, völgyes, 
és köves , erdeje, szőleje 
nints, fuharozásból, és kézi 

I munkából élnek. 
L E N Á R T F A L V A . Magyar 

falu Gömör Várm. földes U-
rai Abafi, és több Uraságok, 
számos Nemesek lakják, la
kosai katolikusok, és több
nyire reformátusok, fekszik 
Sajó vize partyán , Rima-
szétstől egy, Putnoktólkét 
órányira, földgye meg le
hetős , réttyei jók, piatzozá
sa hasznos 5Í mértföldnyi
re Rozsnyón, legelője nagy 
berkekben van , fája nints, 

M m mai-
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malma közel, jó lovakat, 
*f tzimeres szarvas marhákat 
nevelnek. 

L É N Á I T Ó . Elegyes orosz 
falu Sáros Várm. földes Ura 
Kapy Uraság, lakosai kato
likusok, es ó hitfiek, fek-
zik Dártfához másfél mért
földnyire , határja közép
szerű. 

LKHCSENI . Szabad puszta 
Somogy Várta, földes Urai 
több Urak. 

L Í N Á & D VÁGÁS. Elegyes 
ftlu Sáros Várm. fekszik 
Lengyel Országnak szélénél 
egy hegy mellett, mellybol 
Topoly vize ered. 

L I N D O R F . Szabad purzta 
Mósony Várm. Barátfalusi 
Cifztertzitáknak birtokokban 
vagyon, fekszik Magyar Ó-
várhoz 3 órányira, a' Han
ságban , rét, mezők, és szán
tó földekből áll, földgye a-
gyagos, és kővetses, közép
szerű termékenységu. 

LBNDVA. Belső, is Kül
ső Lendva. Limbach. Két 
magyar Mező Város Szála 
Várm. földes Ura mind a9 

kettőnek H. Eszterházy Ura
ság , a' kinek Kastéllyávál 
ékesittetik, lakosai katoli
kusok, fekszenek Csáktor
nyához mintegy két mértföld-
nyire , határbéli földgyeik, 
és szól éjik termékenyek, a* 
belső Mező Város, a' kül

sővel öszve van kaptsolva, 
helyben boraikat el adhat-
tyák, néha Mura, és Lend-
va vizek által el öntetnek 
batárjaik. 

L E N D V A . Felső Lendva, 
Ober LimbachiElcgyes Mező 
Város Vas Várm. földes Ura 
G. Nádasdi Uraság, a9 ki
nek Kastéllyávál ékesittetik, 
íj faluk tartoznak ez Ura
dalomhoz , 9s körülötte Jó 
borok teremnek; lakosai 
katolikusok, fekszik Szent 
Gothárdhoz 4 mértföldnyi
re , határjában szőleje, és 
fája tűzre elég van, de föld-
gye sovány. 

L E N G Y E L . Kis Lengyel. 
Szállás Szála Várm. 

LBNGYEL. Nagy Lengyel. 
Magyar falu Szála Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
a9 Kapornaki járásban ; ha
tárja középszerű. 

LENGYEL . Német falu Tol
na Várm. földes Ura G. A-
made Uraság, lakosai ka
tolikusok , határja a9 termé
szetnek szép javaival bővel
kedik. 

LENGYELFALVA . Magyar 
falu Abauj Várnj. földes Ura 
Palásti Uraság, lakosai ka
tolikusok ? f?k$zik Tarcza 
vize mellett, h^tárjajó, va
gyonnyai külömbfélék, Kassa 
Városához nem meszsze van. 

L E N -
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LENGYELTÓTI . Elegyes fa
lu Somogy Várm. földes Ura 
Lengyel Uraság, a' kinek 
díszes lakó helyével jele-
síttetik, JS számos vendé
gek látogattyák, lakosai ka
tolikusok , fekszik Kis Se
rényhez fél órányira, határ
ja két nyomásbéli, búzát, 
rozsot középszerűen terem , 
mezeje térséges, fóldgye a-
gyagos, erdeje tsalitos, szó
leje az Uraság pusztáján tűr
hető bort terem , legelővel 
bővelkedik, fa nélkül szű
kölködik. 

LENGYEND . Szabad puszta 
Heves Várm. Almási Ura
ságé, nagy erdő, 'S fiarész 
malom van rajta, el terjed 
a' Mátráig, Batonnyal n. k. 
határbs. 

LENGYEL OSZTOPÁNY. 

Ositopdny név alatt. 
LENGVARD. vagy Ling-

vdrd. Elegyes falu Szepes 
Várm. földes Ura LŐtse Vá
rosa lakosai katolikusok, 
fekszik Drávícznak szom
szédságában , és annak filiá
ja, határja is hozzá hasonlító. 

LENKE Alsó,és FelsS Len
ibe. Két magyar falu Gömör 
Várm. Alsó Lenkének föl
des Urai Lenkey, és több 
Uraságok, fekszik ez Mé-
hihez i órányira, és annak 
filiája, Felsőnek pedig Or
czy Uraság, ez fekszik araa-

hoz nem meszsze, lakosaik 
katolikusok, és másfélék is, 
határbéli földgyeik jók, Kis 
Lenke határja három nyo

másra van osztva, réttyei 
termékenyek, patakja ha
mar bé önti; erdejek tsekély, 
piatzozások Rozsnyón 4 jó 
mértföldnyire van. 

LENKE . Magyar falu Tol
na Várm. f ö l d e s Urai 
több Urak , l a k o s a i 
katolikusok, és reformátu
sok > fekszik. Hidvég Ardó-
nak szomszédságában, és an
nak filiája , határja ollyan 
mint Dobodé. 

LENOTKA. Tót falu Árva 
Várm. az Árvái Uradalom
hoz tartozik , lakosai kü
lömbfélék, fekszik Árva Vá
rához közel , mellyhez vi-
dékje is hasonlító. 

LENTI. BELSŐ, ÉS KILLSO 
LENTI, V. NEMFTI^KÉT ma
gyar mező Város Szála Várm. • 
földes Ura H. Eszterházy U-
raság , lakosaik katoliku
sok, fekszik az Alsó Lend-
vai Uradalofriban, határja 
tágas y föld gyei középsze-
szerííekt boruk jó terem , le
gelöjök, fájok, makkjok elég 
van, vagyonnyaik külömb
félék , négy Országos Vásár
ink is van, de Kerka vize 
földgyeinek károkat okoz. 

LENTOVA . Tót falu Nó
grád Várm. földes Ura G. 

M m a Zichy 
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Ziahy Uraság , lakosai kato
likusok, fekszik Dévényhez 
nem meszsze, és annak fi
liája, batárja sqváoyas, 

LEOPOLDOVA . Bánátbélí 
falu, fekszik Tételhez fél 
mértföldnyire. 

LEOPOLD VARA. Leopold-
stadt. Lcopoldopolis. Jeles 
Vár Nyitra Várm. Vág vize 
partyán épülve Galgótznak 
szomszédságában y N a g y 
Szombathoz két mértföld
nyire. Építtette LEOPOLD 
Tsászár minekutánnak Érsek 
Újvár a' békekötés szerént 
az Ozmánoknak birtokokban 
maradott i66sdikben. Sán-
tzainak ásása iodtk Apr. é-
pSletének eredete pedig 
^dik Sept. kezd&dött. Szá
mos, Méltóságoknak, és ha
di Tiszteknek jelenlétékben, 
's az Isteni tiszteletet néhai 
Szeleptsényi Érsek , akkori 
Kantzellánus szolgáltatta. A 9 

Várnak épülete hat szegele
tet mutat, 's méltóképen 
meg eróssíttetctt. Közepén 
van a* Szentegyház, a* Tisz
tek9 szállása, 9s az őr álló
ház ; két fegyvertár, és je
les élésház is van benne , el 
hallgatván a9 fogházát , 's 
egyéb kissebb épületeket. 
Ostromot szenyvédett vala 
e 9 Vár Rákotzinak seregei 
által, 's diadalmasan ki ál
lotta vala; sőt lyojdikben 

L E O R » 

nevezetes sebet szolgáltatott 
az ostromlóknak, és ereje-
ket hathatósan meg gyen* 
gitette. Emlékezetül a' Szent
egyház előtt függenek há
rom nagy bombik; mellyek 
még ma is szemlélketök. Az 
ujj Várost, melly a* felső 
kapunál épült a' Várnak é-
píttetésekor kezdették , 9s 
azután gyarapították azok a9 

munkások,. kik e 9 Várnak 
építése körül dolgozának. 
Jelesen szaporodván lakosai 
LEOPOLD által a9 mező Vá
rosok közzé fel emeltetett, 
most Drszágos Vásár is tar-
tatik benne, 9s Leopoldi Új
városnak hívattatik, néme
tfii Ncustadly tótul Mostecs* 
kov, 9s a9 Galgótzi Urada
lomhoz tartozik. 

LEORDINA . Oláh falu M Í -
ramaros' Várm. földes Urai 
G. Teleki, és több Uraságok, 
lakosai ó hitfiek , fekszik 
n. keh Alsó Visóhoz i , d. 
Rozsáliához mértföldnyire, 
Ruszkovától Visó vize vá-
lasztya el , határja két nyo
másbéli, terem majd min* 
dent, széna nélkül szűköl
ködik, az itten való K. Har-
mintzad nevezetes. 

LEPERD . Szabad puszta 
Tolna Várm. földes Ura H, 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszikKocso-
lához, nem meszsze, 9s en

nek 
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nek filiája f határja ik hozzá 
hasonlító. 

LEPÓCZ. Síjnyt Lepóc^ 
Elegyes falu Sáros Várm. 

L E P S Í N Y . Magyar f a l u 
Veszprém Várm. földes Ura 
•| G.Nádasdi,^ résznek pedig 

tVörös Uraság, lakosai kato
likusok, többen reformátu
sok, fekszik M. Sz- György
höz, Kajárhoz is közel, a* 
Horvát Országi útban, ha
tárja h á r o m nyomásbéli, 
vágynak^ két különös Bes-
nyŐ, és Barta nevezetű szál
lásai is, földgye meg terem 
minden féle veteményt, szől-
leje jó bort hoz,tavában nád-
nya bőven van, erdeje tse
kély, piatza Veszprémben 
3 , Fejérváron % mértföld
nyire van? 

L E S . Oláh falu Bihar Vár-
megy. földes Urai több Urak, 
lakesai ó hitűek, feksfcik n. 
k. Kis Öregd , n. ny. Pan-
kota, és Macsa nevű pusz
tához is közel, határja 3 
nyomásbéli, sárga agyagos, 
mindenféle gabonát közép
szerűen terem, térföld ka
szálójók, erdeje,szöleje nints, 
egy része határjának bokros 
cserje, víz nélkül szűkölkö
dik , piatza Váradon, mar
háját Gyulán is árúllyák. 

LESECSINA. vagy Ltcsina. 
Tót falu Sáros Várm- lá$d 
Liucina, 

LESSNGZK T O M A J , A 9 Ti 
betűben. 

LESITZA . Tót falu Tren* 
csén Várm. fekszik Straczá-
hoz nem meszsze. 

L E S T . Tót falu Nógrád 
Várm. földes Urai több Ura-
ságok, lakosai katolikusok, 
és reformátusok, fekszik Fel-
só Tiszovnyiknak szomszéd* 
ságában, és annak filiája, 
határja ollyan mint Alsó Ti-
szovnyiké. 

LESTINK . Tót falu Árva 
Várm. földes Ura Zmeskál 
Uraság, lakosai többen evan
gélikusok, fekszik Alsó Ru
binhoz -J- mértföldnyire, ha
tárja jó termékenység&, ki
vált kertyeik majd minden 
esztendőben sok gyumöltsöt 
teremnek, vagyonnyaik kü
lömbfélék. 

LESTIN . Tőt felu Nyitra 
Várm- földes Urai B. Splé-
nyi, és Rudnai Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Rudno Lehotához nem mesz
sze , é$ annak filiája, ha
tárjában yan fája tfizre, és 
épületre, gy&möltse bőven 
terem, legelőjű elég, mal
ma helyben, piatzozása Pri-
vidgyén. 

LESVICZ . Bánátbéli falu, 
fekszik Új Palánkához \ 
mértföldnyire. 

LES VÁR. Szabad puszta 
Sopron Várraegyében. * 

^Ijn 1 L E S -
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L E S V Á R . Tsárda S z á l a 
Vármegyeben. 

L E S V Á R . Vendégfogadó 
Gyór Vármegyeben. 

L E S Z E N V E . Les{enic[a» Tót 
falu Hont Várm. földes Ura 
Majtbényi Uraság, a9 kinek 
szép Kastéllyávál, és jeles 
kertyével ékes, lakosai ka
tolikusok, és evangélikusok, 
fekszik Há7as Nennyének, 
és Csalomiának szomszéd
ságában, és annak filiája a' 
katoliká, ennek pedig az e-
vangelika Eklézsia, jó szán
kó foldgyei két vetőre osz
lattak, legelője, középseeru, 
mind a1 két féle fája, szőlő 
begye van , de savanyu bort 
termő, réttyei jók, de ke
vesek. 

L E S Z K O . Nemes Leszko. 
Tót falu Trentsén Várm. Kis 
Zzámbokréthez hasonló. 

L E S Z K O . Lieszjco. Tótfalu 
Nyitra Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik Czerová-
hoz nem meszsze, és annak 
filiája, határja j ó , káposz* 
tája bőven terem. 

L E S Z K O C Z . Tót falu Zem
pléni Várm. földes Ura Ke-
tzer Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Topoloká-
hoz , és Stefanóczhoz egy 
fertály órányira, hegyes, a-
gyagos határja 3 nyomásbé-

i i , aabót, és krompélyt leg 

LES%. 

inkább terem, erdeje bik-
kes, piatza Homonnán van. 

L E S Z K O F A L V A . Les\kován. 
Falu Szepes Várm. földes 
Ura Márjásy Uraság, lako
sai külömbfélék , fekszik 
Márkusfalvának szomszédsá
gában, mellynek filiája, ha
tárja is hozzá hasonlító. 

L E S Z R O V E C Z . Horvát falu 
Szála Várm. földes Ura a' 
Reljeyiói Kintstár, lakosai 
katolikusok, fekszik Stridó-
nak szomszédságában, és an
nak filiája , ha tár ja sovány. 

L E S Z N A . Ó , és Uj Leszna. 
Alt, und Neu Valldorf. 
Két német falu Szepes Várm. 
Ó Lesznának földes Ura Ber-
zeviczi Uraság, fekszik Mil-
lenbachboz nem meszsze, és 
annak filiája; Üj Lesznának 
pedig földes Ura Horváth 
Úr, ez fekszik Nagy Szátok
hoz közel, és annak fiitája, 
lakosai katolikusok, határ
béli földgyeik néhol sová
nyak , legelőjök, és mind a* 
két féle fájok van. 

L E S Z N A . Tót falu Zem
plén Várm. földes UraiBo-
ronkay, és Szirmay Urasá
gok, lakosai ó hitűek, fek
szik Rakoczhoz l órányira, 
agyagos határja 3 nyomás
béli, gabonát leg inkább, 
egyebet középszerűen terem, 
erdeje vagyon, piatza Ho^ 
mónnán. 

L E S Z -
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LESZKICZA. T6t falu Sze-
. pes Várm. földes Ura a* Re-

ligyiói Kintstár, az előtt a' 
Camaldulenzis Atyáknak bir
tokok vala, lakosai katoli
kusok , fekszik Dunavetz 
folyó vize mellett 9 batárja! 
néhol soványas, vagyonnyai 
sem nevezetesek. j 

L E T . Nagy Lét* Posony 
Várm. határja mint L. Patáé. 

LJST-A. Nagy Lét a. Ele
gyes falu Bihar Várm. földes 1 
Ura G. Khévenhüller Ura
ság, lakosai reformátusok, 
és ö hitflek, fekszik Kokád, 
Diószeg, és Vértesnek szom
szédságában , határja három 
nyomásbéli, leg inkább te
rem g a b o n á t é s főképen 
dohányt, zabot', árpát, ken
dert, és lent is, erdeje nints, 
szőleje most ültettetett, pia
tza Debreczenben, és Vá
radon. 

L f T A . Kis Létá. Magyar 
falu Szabolcs Várm. földes 
Urai több Uraságok, lakosai 
katolikusok, és reformátu
sok > fekszik Pócs Petrinek 
szomszédságában , és annak 
filiája , határja j ó , vagyon
nyai jelesek. 

L E T H Á K F A L V A Letten* 
dorf. Letanonce. Tót falu 
Szepes Várm. földes Urai 
Szepesi Püspökség, és Ká-

{talanbéli Uraság , lakosai 
atolikusok , nevezetqsíti 

IVdik Béla alatt e' Várme-

f;ye lakosainak, ide lett sza-
adások, a1 Tatárok elől; 

Ispotállyá is vagyon, föld
ügyének i vésze, réttyérnek 
pedig fele sovány, de más 
javai vannak. 

L E T E K T E . Elegyes mezi 
Város Szála Várm. földes 
Ura G. Szapáry Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
Szála Egerszeghez nem mesz
sze, határja termékeny, mail 
külömbféle* javai is vannak. 

L E T K E S . Magyar falu Hont 
Várm. földes Ura az Eszter-

f-omi Káptalanbéli Uraság, 
akosai katolikusok, fekszik 

Tölgyesnek szomszédságá
ban, és annak filiája, Le-
ledhez közel, harárja a' ter
mészettől meg áldattatottf 

mindenféle veteménye, és 
bora is terem, piatzozása 
Selmetzen, Báton, és Esz
tergomban is. 

L E T N I C Z . Tőt falu Nyitra 
Várm. földes Ura a1 t. Ki
rály , lakosai katolikusok, 
fekszik Petrovillának szom
szédságában, és annak fi
liája, határja középszerű/ 
de legelője szoross, szőleje 
sovány bort terem. 

L E U K A . Lokenhaus. Léka. 
név alatt. 

L B U L O S E S T . Oláh f a l u 
Krassó Várm. földes Ura a* 
K; Kamara, lakosai ó hi-

M m 4 tuck, ' 
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tuek, fekszik a' Begi vize 
mellett, Kuttina, Kládova, 
Remete, és Rakitta között, 
batárja három nyomásbéli, 
nagyobb részén lapályos,tsak 
kukoritzát terem, erdeje kö
zépszerű, szólefe nints, itt 
végződik a9 vízi tsatorna. 

L E U K Ó C Z . Szepes Várm. 
földes Ura Horvát Uraság, 
lakosai katolikusok, és más 
félék, fekszik Ahráhámfal-
vának szomszédságában , 
mellynek filiája, határja ol-
lyan mint Kisóczé* . 

L É V A . Hajdani Vár, és né-
pes mező Város Bars Várm. ] 
földes Urai H. Eszterházy 
Uraság , és mások, lakosai 
"katolikusok, f e k s z i k az 
Ország úttyában , Verebély-
hez két mértföldnyire. Ne
vezetessé let.t az Ozmánok
nak Hazánkban lett elterje
dések után, Vára egy he
gy etskén épült , mellynek 
nem kevés áruimára vala a* 
más napkeletre lévő magos-
sabb hegy, minthogy ide 
helyheztettetvén az ágyúk, 
kemény ostromot, és töret-
tetést okozott a* Várnak. 
Erős$ebb vala ellenben nap-
nyugot felől , holott Garam 
vize által származott iszapos 
motsárral, körfii vétettetvén, 
mintegy által gázolhatatlan-
ná tétettetek; Istvánfi ere
deti épületét tsekélynek ál-

Httyá, Libr XVI. pag. a8 5-
37. de ideje meg nem hatá-
roztathattk. Véllhetó, hogy 
a' Mohátsi veszedelem után 
Szolimannak dühösködő ere
je ellen w erőssíttetett m e g , 
nagyobb bátorságnak oká
ért. Leírta régi l63ydik esz-
tendóbéli épületeit, és fek-
vésétis Totlius a1 19 5dilc la
pon. Kihalván a9 régi neve
zetes Lévai Nemzetség , Lé
vai Jánosnak halála után, 
a' kinek Attya Gábor Pest 
alatt, egy golyóbis által széj
jel szaggattatott MDXÍVdik-
ben, Balassa Menyhártnak 
birtokába jutott, a9 ki az 
időben e 9 vidéken nagyon 
nyughatatlankodott, 's még 
hem is tért vala viszsza a9 

Tsászárnak hivségére, mi
dőn a9 Lévai Uradalom Do
bó Istvánnak ajándékozta
tott Ferdinándáltal, Eger 
Várában tett vitézségeiért. 
Fogságba kerülvén pedik ez 
Hitvesével egyetemben, Ko-
lonicsnak bitokába jutott a9 

Vár, feleségül vévéji ez Pe-
rényi Zsófiát, a9 kivel nyer
te vala ez egész jószágot. 
Sokáig folyt vala a 9 perle
kedés e9 miatt, sőt iéiadik-
ben a9 63dik Art., törvény 
is hozattatott annak viszsza 
adattatása felől; de sikeret-
lenné lett. Annakutánna Csá
kiaknak birtokokba jutott, 

végre 
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végre pedig H. Eszterházy 
Pái Nádor Ispáriyhak örök
sége lett. Szélső erősség va
la az időben, midőn Budát 
<§z Ozmánok bírták , 's több 
Vármegyéknek költségeik
kel erőssíttetett vala meg. 
Leg először is az Esztergo
mi Ozmánok dúlták fel,a 9 

kik lopva a' Város alá ér
kezvén, meg lepték, és fel 
dúlták azt; azután a9 Várat 
ostromlottak, melly lármá
ra Balassa Menyhárt fel é-
bredvér^minden ruházat nél
kül rohant a' Várnak kapu-1 
jához. Győzedelmeseknek 
vélitek vala már magokat az 
Ozmánok; de Menyhért reá-
jok magyarosan tüzeltetvén, 
igen sokakat meg öltek vala, 
és az Ozmánokat a1 viszsza 
vonnulásra kénszerítették , 
elégve hagyván magok után 
a9 Várost, és egészszen ki
pusztítva. Utánnok nyomult 
vala Balassa, látván Túry 
Györgynek segedelemre lett 
érkezését, a9 ki Ságról jó
kor el érkezett vala; de ke
vés népével a* nagy sokasá
got meg nem támadhatta, 
mert az Ozmánok Istvdnfi 
szerént, Libr. XVI. p. 075. 
ao, négy száz Jantsárokból, 
és 1500. lovagokból állot
tak, és így tsak az utolsó 
tsapatot verte vala meg te
temesen 5 azután pedig Nyá

ri által egészen.meg veret
tettek. Annakutánna Balassa 
nem engedvén sem a9 ké-
relemeknek, sem pedig a' 
fenyegetődző erőnek , újj 
és nagy ostromot okozott 
e' Várnak.,Mert a9 Tsászár
nak parantsolattyára , olly 
hadi erő szállíttatott v a l a 
ide , mellynek az ostromlot
tak engedni kénteleníttet-
tek. Először Szjtnya Vára 
Eberstorf á l t a l , hogy az 
oítrom akadályok nélkül tör
ténnyék , könnyű móddal 
meg hódíttatott, azután pe
dig az egész tábor közel
getett a9 Várhoz. Bátor szív
vel gondoskodott vala Balas
sa Menyhárt a9 Várnak oU 
talmazásában ; de meg ért
vén Szitnya Várának hirte-* 
len lett meg vételét, először 
Hitvesét, és gyermekeit Er
délybe küldötte,9s a9 Vár
nak oltalmazását Dacso Ta
másra bízván , maga is után
nok sietett, hogy onnan se
gedelmet hozhasson. Azon
ban a9 Vár erőssen oftto-
moltatott, a9 Várbéliek ál
tal pedig minden l e h e t ő 
móddal óltalmaztatott , '* 
már a4dik napja folyt vala 
az ostromnak, midőn még 
a9 Várbéliek nem akarták 
érezn • aJ közelgető veszedel
met. Végre a' Várnak falat 
nagy részént le törettetvén, 

bi 
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bé rohanhattak v o l n a az 
ostromlók, ha a' fó Vezér 
a* Keresztényeket nem oltal
mazta volna. Fel kéretteté 
tehát a9 Várat,'s az oftrom 
lottaknak is engedelmet i-

Íérvén , könnyebb móddal 
ívánták annak meg vételét; 

de nyakas feleletet vévénekf 

*s mint hogy egy hónapig 
tartó fegyver nyugvást kér
tek, végre jutalmak ígérere 
mellett történt vala meg a9 

Várba való bé rontás elég 
n a g y vérontással, és fel 
bevéltt kegyetlenkedéssel. 
Látván Datso is a* veszedel
met a* tóba rohant vala, 
holott a' győzedelmeseknek 
meg adta magát, a9 több ma
gyarok pedig az Olasok, és 
Németek általlövoldöztettek 
kíméllés ftélkől. így történt 
vala rövideden Léva Várá
nak meg vétele MDLIXdik-
ben, a1 hová azután Majté-
nyi tétetek ev Várnak Kapi-
tánnyává illendő őrizettel. 
Számos-Nemesek is laktak 
azután itten, a' kik katonás
kodtak , és minden adótól 
szabadok voltak: Annaku
tánna Botskainak serege által 
fel égwtett a9 Város, de af 

Vár Kolonitsnak gondosko
dása által meg tartatott. Lásd 
Istvánfit Libr. XXXIV. pag. 
t i í r 16. Rákótzi is báborga-
tá V Vátost; de a9 békekötés 

által eleje vétettetett igyeke
zetének. Azután kevés időig 
nyugodalomban volt Léva 
Városa; de az Ozmánok el 
foglalván Újvárat, Nyitrát 
és Nógrádot, Léva is Abaíy 
Mihálynak eszközlése által, 
az Ozmánoknak hatalmokba 
jutott, i6Ó3dik eszdőnek vé
ge felé a* mint Vagntr elő 
adtaid . II.p. 135. Haszon
talan lévén Kanizsánál 1664-
dik esztendőben a9 Tsászá
riaknak törekedések, Nyitrát 
vevé meg Susa fő hadi Ve
zér , és Léva ellen fordítá o-
stromló erejét. Meg értvén 
pedig, hogy a9 Budaiak if 
ezerből álló segedelemmel ér
keznek az ostromló traktor, 
viszsza voná népét; de dia
dalmaskodván Zémovitznál 
az ütközetet sCrgetett Ozmá
nokon , Lévát ismét ostrom 
alá vette, és 7dik Jun. meg 
is hódította. Történt azon
ban,hogy az Ozmánok ujjabb 
oláh, és moldáviai seregek ál
tal meg erőssíttetvén, ismét a9 

Tsászáriak ellen mozdultak, 
's Lévát kemény ostrom alá 
vették. Példás vitézséggel ol-
talmazá ekkor a9 Várat Neu-
muth fii Kapitány; meg ér
kezvén pedig a9 védelmező 
Tsászári sereg, 9s el foglalván 
a9 dombot, mellyen a9 tatárok 
voltak, mint hogy a9 tsendei 
tserjét zörgető szellő által, 

gy a -
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gyanúságba.estek az Ozmá
noknak ólálkodásaik eránt, 
tüzet adott a9 szélső őrizet, 
melly lövöldözés végre egész 
a9 táborig terjedt: a9 Tsá
száriak azonnal fegyerre kel
tek , 9s meg haladván Garam 
vizét, noha a9 sok nyughatat
lanság. és betegség miatt, 
mind a Vezér, mind pedig 
a 9 seregnek nagyobb része el-
Jankadott vala, még is igen 
szerentsésen győzedelmes
kedtek áz Ozmánokon. Lásd 
felőle Vagnjtrt. In Hiftoria 
Lcopoldi M. Libr. II. p. 151. 
Tsudálni lehet, melly neve
zetes győzedelmet nyertek 
akkor a9 Tsászáriak, a9 kik 
arz ellenségnek számához, 9s 
erejéhez; képest, alig érde
melt vaía tekintetet. Minek 
ütánnna pedig az Ozmánok 
Szent Gothárdnál teteme
sen meg verettettek, Léva, 
is békéséében, és a9 Tsászár
nak birtokában maradott e-
gész MDCLXXXIIdik esz
tendőig , midőn Léva a9 Tö
kölyi követőinek kezekbe 
került vala: de Lotháringiai 
Hertzeg által Tatával, Vesz
prémmel, és Palotával egye
temben, ismét a9 Tsászárnak 
viszsza szereztetett. Lásd fe
lőle Vagnert. 

Ismét el foglaltatott vala 
az után MDCCIIIdik eszten
dőben Rákótziak által, a' 

kik Schlik Tsászári Vezér-
rel meg ütközvén, nagyon 
meg tsorbíttattak, de mint
hogy ez a9 Vezér a9 Bánya 
Városokat ereje felett is sür
getni igyekezett , XVdik 
Novemberben viszsza veret
tetett , és így Léva ismét 
Rákótziaknak kezekben ma
radott, míg a9 Trentséni sze-
szerentséílen ütközet által 
MDCCVIlldik esztendőben 
3dik Aug. erejek meg tö
rettetvén egészszen, végre 
a9 Királynak meg hódolt. 
Régi nemes katonáskodott 
lakosai leg inkább gazdál
kodás , és kézi mesterséeek 
által élnek, vásárjai népe-* 
sek; barom vásárja pedig 
nevezetes, földgye, legelő
je tágas % és termékeny, jó 
borait könnyen el adgyáíc, 
gyfimöltsök van, keresetre 
módgyok helyben, de fája 
nintsen elég. 

'LévÁtiD. Kis, és Nagy 
iMvird. Két tót falu Posony 
Várm. Kis Lévárdnak föl
des Ura G. Pálfy Uraság, 
Nagy Lévárdnak pedig G. 
Károlyi, és Kollonics Ura
ságok , ennek harmintzad* 
gya , és Ispotállyá is va
gyon, lakosai katolikusok, 
és evangélikusok, Kis Lé-
vár d, Nagy Lévárdnak filiá
ja , fekszenek sík helyen, 
9s némelly lakosai híres kél 

vasár 
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vasakat készítenek 9 határbé
li fbldgyeik tsekély termé
kenységiek, rozsot, és ár
pát teremnek, erdejek, rét-
tyek, 9s legelőjök van , sző-
lejek nints. ' , 

Lé V Á R T . Magyar fala Gö* 
tnör Varrna földes Urat Czé-
kus Uraság , és mások » la
kosai katolikusok, és más
felék , fekszik Deretsknek 
szomszédságában, mellynek I 
filiája, batárja közép termé-
kenységu, | része soványas, 
legelője elég , piatza közel, 
fáj* mind a* két féle van, 
*s némellyek tserép edénye- j 
ket tsináfnak. 

L E V É L . Kalttnstein. Né
met falu Mosón Várm. af Ma
gyar Óvári Uradalomhoz tar
tozandó , lakosai katoliku-

* sok, és evangélikusok, fek
szik Hegyesbalomnak szom
szédságában, és anna* filiá
ja, Magyar Óvártól|, Po-
sonytól pedig négy órányi
ra, határja három nyomás-
béli, melly fekete agyaggál 
elegyes, mindenféle gabo
nát türhetóképen terem , 
van réttye, mezeje, a9 Lajta 
vize mellett leg terméke
nyebb, erdejek nints, a9 he
lyett . főzéseket plántálnak, 
piatzok Magyar Óváron, és 
Ausztriában. 

L S V E L B K . Magyar f a l u 
Szabóit* Várm/ fdides Urai 

Bónis, és több. Uraságok, 
lakosai katolikusok, többen 
reformátusok, fekszik Bá
torhoz i mértföldnyire, ha
tárja ollyan mint Apagyé. 

L E Z J A C H O W O . Tót falu Tu-
rócz Várm. földes Ura a 9 Tu
dományi Kintstár, az előtt 
a9 Nagy Szombati Je'sovita 
Atyáknak birtokok vala, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Znió Várallyához i órányira, 
kies helyen, Szent György
nek szomszédságában, ét 
a n n a k filiája, határja kö
zép termékenységit, legelő* 
je elég, lakosai kiváltkép
pen olajütők. 

L I A C H O V E C Z . Orosz fa/u 
Máramaros Várm földes Uh 
Szaplonczay Uraság, lakosai 
ó bit&ek, fekszik Uj Holya-
ténhoz | , d. Rikitához \ ó* 
rányira, é. Galicziával ha
táros, határja két nyomás-
béli, zabot, és krompélyt 
terem leg inkább , szénát 
középszerűen, főzeléket ke
veset, fenyves erdővel bo« 
velkedik, buza, gabona, 
kukoritza , és bor nélkül 
szűkölködik, piatzok Husz-
ton, és Oolhán van* 

L I I A . Living. Lovtcsa. 
Német falu Vas Várm. föl
des Ura G. Batthyáni Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Dobrához közel, és 
annak filiája, határja begyes, 
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föl Jgye sovány , réttyei tse-
kélyek. 

L I B Á D . Magyar falu Esz
tergom Várm. földes Ur* ax 
Esztergomi Káptalanbéli lí
rásig , lakosai katolikusok, 
fekszik Kőhid Gyarmatnak 
szomszédságában , föld^ye 
középszerfi, legelője eleg, 
fája mind a' két féle van, 
szőlei közép neműek, el a-
dásra módgyok a' Dunán, és 
Esztergomban. 

L J B E R C S E . Kis, és Nagy 
£.ibtrcsc. Két tót falu Nó-

Írrád Várm. Kis Libercsének 
Öldes Urai több Uraságok, | 

fekszik Gácsfalvához közel, | 
és annak filiája, Nagy U-i 
béresének földes Urai 6 . Zi
chy , és G. Balassa Urasa-1 
ságok, fekszik ez is Gács
falvához nem meszsze, és an
nak filiája, lakosai katoli
kusok, és evangélikusok, 
határbéli földgyeik közép ter-
mékenységuek, réttyek, le-
gelőjik meg lehetősek, va-
gyonnyaik Középsieröek. 

L I B K T B Á N V A * Bitbtthtn. 
IXbttha. Lubietova. Szabad 
Királyi Bánya Város Zólyom 
Vármf lakosai katolikusok, 
^s evangélikusok, kevés né
metek, és leg inkább tó
tok lakják, fekszik Bészter-
rze Bányához két mértföld* 
nyire hegyek között.Hajdani 
lakosai 4 ! Szászod valának. 

Királyi Városa tette L L A 
JOS Király i379dikben; an
nakutánna pedig i384dik-
ben M Á E I A által jelesen meg 
ajándékoztattak. Meg fosz
tattak ugyan a9 Hussziták ál
tal e' Városbéliek mind sza
badságaiktól , mind pedig 
javaiktól; de M Á T Y Á S Ki-
rálvnak kegyelme által is
mét volt birtokaikba hely
heztettek. Első F E R D I N Á N D 

Tsászárnak uralkodása alate 
pedig 1535 dikben határja 
is, hogy a' villongásoknak 
szomszédjaikkal vége sza* 
kadgyon , ki jegyeztetett, 
és meg állapíttatott, melly
nek birtokában a9 követke
zett Királyok által is meg 
erössittettek, kivált L E O -
P O L D által i^édikban. An
nakutánna R U D O L F Tsászár
nak uralkodása alatt meg 
újjíttattak a9 Városnak kő
falai. Bányáik az előtt gaz
dagok vaUnak, és arannyal 
jutalmazák az ásóknak fára
dozásaikat; de már most 
leg inkább rézzel, és vassal 
fizenek. Épületei e* Városa 
nak régi, és erőss ép31ef& 
Szentegyházán kivfil, közép
szerűek , mindazáltal nem 
ízlés nélkül vannak készítve. 

Legelője kiváhképeo e-
gésséges, 's a9 Város két pa
takok által nedvesíttetik, 
úgy mint Hutna% és Uyodka 

, ' . vizák 
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vizek által. Nevezetes épü
let továbbá itten a9 Város
háza, melly a9 Városnak kö
zepén építtetett, több más 
kissebb épületekkel, amaz 
a-9 régi békételen időkben 
Vár gyanánt vala meg erős-
sítve, 9s a1 .lakosoknak meg 
lehetős oltalmat szolgálta
tott. Határja soványas, he
gyei számosak, fájok bőven 
van. réttveik imitt amott jók, 
legelőjök tágas, életet más
honnan is szereznek. 

L I B I C Z K O Z M A , Kozma 
név alatt. 

L I B I C H A V A . Tótfalu Nyi
tra Várm. földes Ura Szölösi 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Sissónak szomszéd
ságában, mellynek filiája, 
határja ollyan mint Livina 
Apátinak , de földgye, és 
réttye jobb. 

L I B I N G . Rendek név alatt. 
L I B O R C S A . Tót falu Tren

tsén Várm. földes Ura a9 Tu
dományi Kintstár , lakosai 
katolikusok, fekszik Vág vi
zéhez k ö z e l , Dvorezinak 
szomszédságában , földgye 
termékeny, erdeje elég Van. 

L I C Z B . Liezjne. Magyar, 
és tót falu Gömör Várm* föl
des Ura G. Csáky Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Gtczének szomszédságában, 
fcutárja meg lehetős termé- j 
kenységu , legelője elég > J 

fája van mind a9 két féle , 
piatzozása közel, meszet } 

és szenet is égetnek, tserép 
edényekkel is kereskednek. 

L T C H T E N F Ü R T . Elegyes 
horvát falu Vas Várm. föl
des Ura H. Batthyáni Ura
ság, a9 kinek jeles vadas 
kertye vagyon itten, lakosai 
katolikusok,~ fekszik Ro-
bontzhoz fél mértföldnyire, 
határja középszerű, réttyei 
kövérek , legelóje tágas, 
fájok is van. 

L I C H T E NvALD. Német fa
lu Temes Várm. földes Ura 
Potyondi Uraság , lakosai 
katolikusok, fekszik Náj-
hófnak szomszédságában, 
mellynek filiája , határ/a is 
hozza kasontító. 

L I C S I R D . Lichsért. Licir-
tovee. Tót falu Sáros Várm. 
földes Ura B. Renault Ura
ság, a9 kinek Kastéllyávál 
díszesíttetik , lakosai kü
lömbfélék, fekszik Somos
nak szomszédságában , és 
annak filiája, határja kö
zépszerű , réttyei jók , lege
lője elég, piatza Eperjesen 
két mértföldnyire. 

L I C S E K . Tót falu Árva 
Várm. földes Ura a9 K . Ka
mara , lakosai katolikusok, 
fekszik Csimbovának szom
szédságában , és annak fi
liája , határja, is hozzá ha-
soqlító. 

Licz-
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LiczKo, Szabad puszta, 

Gömör Várm. földes Urai G. 
Kohári, és Miklósy Urasá
gok , fekszik Dobóczhoz 
nem meszsze, és annak fi
liája, határja is hozzá ha
sonlító. 

N. L I C Z K O . Szála Várm. 
földes Urai több Urak, la
kosai külömbfélék, fekszik 
Milleiégyházszegnek szom
szédságában. 

L I C Z K O , Szabad puszta 
Mosony Várm. a' Lébeni Sz. 
Jakab Apáturságboz tartó* 
zandó; fekszik a' Duna par
tyán , Győrhöz két órányira, 
közép termékenységu a' szán
tó földgye y réttye, és me
zeje van, erdeje kitsiny, 
egy birkás háza is van, a* Du
nán 4 malmai, mellyeken 
a' szomszéd helységbéliek 
is szoktak őröltetni. 

Liczwo. Lies^no név alatt. 
L I D E C Z . vagy Ladac{. Fa

lu Trentsén Várm. az Ura
ságok' épfiletei jelesítik. 

L Í D É R C z. Ladic^e. Ma
gyar falu Bars Várm. földes 
Ura az Esztergomi Érsekség, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Aranyos Maróthoz 1 mért
földnyire, Zsitva vize mel
lett, hátárja jól termő t va
gyonnyai külömbfélék. 

L I D E C Z , Elegyes falu Nyitra 
Várm. lakosai katolikusok, 
fája tCzje, és épületre van, 

gyumöltsös kertyei, és szőlő 
hegye hasznos, földgye, rét
tye, legelője szoross, pia-
tzozásától távol esik.-

L I E B L I N G . Német falu Te
mes Várm. földes Urai Né
veri, és több Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik 
Csakovának szomszédságá
ban, és annak filiája , han 
tárja is hozzá hasonlító. 

L I E Z S E K . Népes tót falu. 
Árva Várm, áz Árvái Ura-; 
dalomhoz tartozik, fekszik 
Trsztena Városához | órá
nyira, lakosai katolikusok, 
Jelesnya, és Oravitza vizek 
sok károkat okoznak határ
jában. 

L I I S Z K O . MoHvicia Lies^ 
ko. Elegyes falu Trentsén 
Várm. földes Ura G. Révayi 
Uraság, lakosai katolikusok, 
és evangélikusok, fekszik 
Vág Űjbelyhez fél mértföld
nyire, földgye termékeny, 
legelője, rértye, fája ele-

1 gendő. 
L I E S Z K O . "Nemet Lics^ko. 

Tót falu Trentsén Várm. foU 
des Urai töbr>Urak, lakosai 
külömbfélék , fekszik a% 
előbbitől nem meszsze,'s afl 
Uraságnak épületével éke* 
srttetik, földgye jól termő % 

legelőjej iája, $zőlö h e g y a 

is van. 
L I E S Z K Q . Alsó, és FelsS 

Lies^ko. Kél falu Trentsén 
Vánü f 
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Várm. földes Urai több Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
fekszenek Szlopnának szom
szédságában., határbéli föld
gyeik o l l y a n o k mint 
Szlopnáé, 

L I B S Z K Ó C Z . Elegyes tótfa
lu Trentsén Várm. Izdentzi 
Uraságnak kastéllyá ékesí
tette az előtt, Morava Ltesz-
kócz pedig fekszik Morva 
Országnak szélénél, lakosai 
katolikusok, fekszik Kola-
csinhoz mintegy fél mért
földnyire , határja soványas. 

L I E S Z K Ó C Z . Tót falu Zó
lyom Várm. földes Ura G. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok , fekszik Zó
lyomnak szomszédságában, 
mellynek filiája, patakja rét
ijeit elszokta önteni, lege
lője elég van, földgye ter
mékeny, fája mind a* két 
féle elég van, piatzozása Zó
lyomban, és Selmetzen. 

* L I E S Z K O V . Tótfalu Nyi
tra Várm. lakosai katoliku
sok , fekszik Kórlátkő Vá* 
rának szomszédságában, fája 
van, piatzozása Szénásfalván, 
legelője elég, réttyei jók , 
told gye meg lehetős , de a9 

záporok járják. 
L I E S Z K O V B C Z . Ne mes 

LiesTjtoveci^ Tót falu Tren
tsén Várm. földes Urai B. 
Révai, és több Urak, lako

sai katolikusok, fekszik Ro-
chanóczhoz nem meszsze, 
mellynek filiája , földgye 
termékeny, legelője, réttye, 
erdeje van. 

L I E S Z K O V B C Z . MO rvai 
Lieszkoyecz^ Földes Ura G. 
Köntgszek Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik K i s 
Úcza Űjhelynek szomszéd
ságában, meUynek filiája, 
legelője j ó , piatzozása kö
zel, de föld gye közép ter
mékenységu. 

L I E S Z N O . Tót falu Turócz 
Várni, földes Ura B. Prónai 
Uraság, és mások v lakosai 
evangélikusok, fekszik Tót 
Prónához" \ órányira, Jesze-
nitza vizénél, határja köeép-
szerő, réttyei kétszer kaszái
tathatnak , legelője, 's fája 
van. 

L I E T A V A . Lacska Lietava. 
Ejegyes tót falu Trentsén 
Várm. földes Urai több Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
fekszik Lietava hajdani ne
vezetes \Jár alatt, V a* bir
tokos Uraknak épületeik ál
tal jelesíttctik, földgye ter
mékeny, legelője, erdeje is 
van. , 

L I G E T . Oláh falu Temes 
Várm. földes Ura a' K . Ka
mara, lakoái leg inkább ó 
hitűek , fekszik Üj Pécsnek 
szomszédságában, és annak 

filiája, 
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filiája, határja j ó , réttye, 
legelóje elég van. 

, L I G E T . Magyar falu Bara
nya Váfm. földes Ura Vran-
csics Uraság, lakosai kato
likusok , fekszik Magyar
székhez nem meszsze, ha
tárja a' természetnek szép ja
vaival bővelkedik. " 

L I G E T . , HQS^Ú Liget. 
Grujlongó. Elegyes oláh fa
lu Bihar Várm. lakosai leg 
inkább ó hitfiek, fekszik a' 
Belényesi járásban , hatáüja 
jól termo. , ; v 

L I G E T . Köves Üget. Ele
gyes falu Máramaros Várqa. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai többen ó hitűek 
fekszik Talabor vize mel-
mett, határja jól termo, va
gyonnyai külömbfélék. . . . 

L I G F T . Magos Liget. Az 
M. betűben. 

LiGvÁKDf vagy Likvdnd. 
Nehersdorf. Hprvát falu So
pron Várra, földes Ura G. 
Niczky Uraság, a' kinek 
szép 'Kastéllyá vagyon itten, 
gyönyörűséges kertel egye
temben a* helységen alól, 
a' Kőszegi itt melleit, lakosai 
katolikusok, fekszik Sopron
tól l i mértföldnyire, Gyi-
rótnak. filiája , határja sová
nyas , bora ke vés, és rossz, 
erdeje sem sók. 

' L I K A V K A , Tótfalu Liptó 
Várm. földes Ura a' K. Ka-' 

mára, lakosai katolikusok , 
fékszik Rozembérgnek szom
szédságában , mellynek fi
liája, Korvinus JánoS által 
építtetett, költséges V á r a 
i^oydikben lé rontattatott. 
Legelője ' szorössföldgye 
közép termékenységu, ha-
tárjának égy része síkos, 
Mrfd-ft':ket'«re- fája elé* 
varr,a' Rózembérgi piatztóT 
sints meszsze. 
- 1 L I K Í R . Tót falu Kis Hont 

Várm. földes Urai Karants, 
. áerényi, és több Uraságok, 
' lakosai katolikusok, és evan
gélikusok, fek$zik Nyustá-
tához közel, • és Rima Brezó-: 

hoz is, mellynek filiája, le
gelője elég, fája van, pia
tzozása Rimaszombatban k ö / 
%el, hátárjában vas hámor: 
van, melyben öntött nyers 
vas ko vádoltatik,, földgyr 
soványas. ,< 

LIKOCS. . - .vagy $[> Vids 
Lásd S^ent Vid. 

L I M P A C H . Német, és tót! 
falu Vás Várm. földes U « ; 
G. Pálfy Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Kukmér-
nek szomszédságában, és ah«. 
nak filiája, földgye nem: 
igen termékeny, többnyire 

I hegyes, és a* záporok is jár-
1 jak, szőleji jó korokat te - . 
rémnek* . „ 

L J M F A C H . Tót, és német; 
falu Posony Várm.' földel -

N fi Ura 



Ura G. Pálfy Urasig, lakosai 
katolikusok, ás evangéliku
sok, fekszik Bazinnak szom
szédságában , határja közép 
termékenységu, réttye, lege* 
lője, erdeje , szőleje meg 
lehetős, el adásra van al
kalmatos módgyok, Posony* 
ban, és Bazinban. 

L I M * E R S D O * F» Falu Vas 
Várm. fekszik Stáyer Or
szághoz közel, határja ter-
tnékeny, réttye kövér f er
deje elég van.. 

L I N C Z . Ó . Linc\. Szabad 

8úszta Posony Várm, földes 
rra Nagy Szombat Városa, 

réttye, határja jó, 9$ malma 
is vagyon, 

L I N T M A B E K . Német falu 
Sopron Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, és evangéliku
sok f fekszik Veperdnek 
szomszédságában, mellynek 
filiája, határja soványas, er-
deje^elég van, réttye igen 
kevés, szóleje hints, So
pronhoz i j . mértföldnyire 
van. 

L I P A . Tőtftlu Szála Várm. 
ftídes Ura G. Csáky Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
a* Belatinczi Uradalomban, 
határja a' természetnek szép 
javaival meg ajándékoztatott. 

L I P A H Ó C Z . Tót falu SzaJa 
Várm. lakosai katolikusok, 

határja j ó , legelője kövér 9 

fiija nem sok van. 
LIPAIT. Magyar falu Vas 

Várm földes Ura a9 Szom
bathelyi Káptalanbéli Ura
ság , lakosai katolikusok , 
határja közép termékenysé
g i , réttye r legelője meg 
lehetős. 

L I P C S E . Orosz falu Mára-
raaros Vár*, földes Ura a' 
Huszti Reforftiara Eklézsia, 
és több Uraságok, lakosai 
ó hitfiek, lakják zsidók is, 
fekszik n. k. Herincséhez £ 
mértföldnyire, n. ny. Nagy 
Bereg határ szélén, határja 
két nyomásbéli, földgye fö
venyes, és porondos, 9s a' 
Nagy Ag folyó víz áítal kö
vekkel meg hányattak aMeg 

Í'obb termésű földgyei., terem 
L&kotitzát, zabot, kölest, 

és kevés tatárkát, szénájok 
bőven van » mellyet el is 
szokták adni az ebből szű
kölködő szomszédoknak er
deje is elég van. 

L I P C S E . Német Lipcfo 
Tót mező Város Liptó Várm, 
földes Ura a* K. Kamara, la
kosat katolikusokt és evan
gélikusok, fekszik Rozem* 
bergához I mértföldnyire, 
Ispotállyá is vagyon, szántó 
foldgye sovány, legelóje e-
lég, fája, piatzok helyben, 
a* hol mindent el adhatnak 

L I P -



L I P C S E P O D Y A N A . Pólya* 
na név alatt/ 

L I P C S E - Tót Lipcse. Tót 
privilegiált Mezó Város Zó
lyom Várm. lakosai katoli
kusok f fekszik Besztertze 
Bányához egy mértföldnyi
re, határjának j-része nehéz 
mivelésu, Garam vize is 9 és 
a' záporok is rongállyák, 
nagyobb része határjának ter
mékeny, i 

L I P N I C Z A . Alsó, ésFelsÖ 
Lipnic{a. Két népes elegyes 
Lengyel , és tót falu Árva 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara, lakosai katolikusok, 
Felső Lipnicz az Alsónak 
filiája, fekszenek Babagura 
nevfi hegy allyábán, Tersz-
tenától 3 órányira, határbéli 
földgyeik soványasok, úgy 
hogy zabon, kenderen, 's 
lennen kivul alig teremnek 
még valamit, Alsó Lipni-
czában, a' falun keresztfii fo
lyó vizetskén sok malma van 
az Uraságnak, szép Szent
egyház is van benne. 

L I P N I K . Tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura G. Pálfy 
Uraság, lakosai katolikusok,' 
fekszik Chrenóczhoz nem 
meszsze, és annak filiája , 
.batárja ollyan mint Csauzáné. 

L I P N I K . Orosz falu Szepes 
Várm. földes Ura Szent Irá
nyi, és több Uraságok, la-
kQsai katolikusok, és ó bi

t i e k , 7 fekszik Harihóczhé* 
nem meszsze, és annak fi
liája, batárja ollyan mint 
Harihóczé. 

L I P N I K , Orosz falu Sáros 
Várm. földesura fi. PaJocsai 
Uraság t lakosai többe* & 
hitűek, fekszik Héthárshoz 
más fél mértföldnyire, ha* 
tárja olíyan mint Matisováé. 

L I P P A ; Mezó Város, és ré» 
genten nevezetes Vár Te* 
més Vármegyében. Nevez i 
tesítette először e' helyet* 
I. Kámly , a* ki S[. Fereút^ 
Szerzetebéli Atyáknak ixxtn 
Klastromot is építtetett;az
után sokáig homályban ma* 
radott, míg Brandeburgiat 
György Márkgróf által, kő
fallal, és védhelyekkel még 
erőssíttetett. lásd felőle Ist* 
y^n/fe Libr. XVII. p . '3óu 
40, és azután külömbtifle 

f;yönyöruségekhek hdl 
ett. Annakutánna Zápolyar 

János hatalma alá kerítette; 
ys innen indult vala némelly 
követőivel Moháts f e l é i d * 
limmannak el fogadására; 
azután, birtokában marad vári 
haláláig e* Vár Hitvesének, 
és fiának is menedék helye 
vala, *s ide költözött min
den kintseivel, és a9 koro
nával együtt, minekutáona 
Budáról Szpliman által olly 
hitetlenfii ki küszöböltetett. 
Tnnen lett el indulása utátv 

N n 1 Pctro-v 
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dPetrovitzi leve á 9 . Várnák 
•Kan.tánnya , . }s ámbár az 
#gész vidék fel prédáltatott 
vala az Ozmánok által 9 ki
ket á9 Budai Passa vezérlett, 
mindazáltal a* Vár épség-
beat maradott;- itieg válto
zott ellenben szer emséje Bá
tori András alatt? af ki e' 
Sárnak őrizetéi Petői János
ra- bízta vala: mért meghall
ván a9 lakosokMebméfrVezér-
aek érkezését, hoay néki 
kedvébe jussanak, el pártol
jak a' nevezett Pété Vezér* 
lői^ mellyen ez fel indul-
ván, az ágyukat tele töltette 
vala puska porfal , 's általa 
•séfjei szaggattatván a'Várat 
is kérelembe hagyta, maga 
íimen el szaladván katonái
val. 15 5idikben. Illy mód
dal at Ozmánoknak bir
tokokba jutván a' Vár, ma* 
pa Mchmet Témes Vár felé 
méík v a l a , 's Ukriánost 
kafcyta inaga útin á9 Vár* 
ttok Örizetére , a' ki vitézsé
gét a' Várnak ostromolta-
tatakor k i nyilatkoztatta. 
Melly sűllyos ostrom ', és 
vérontás álral vétetetett vála 
viszsza Lippa Vára ai Oz
mánoktól , lásd Schaesetis-
nak munkájában \ Ruinúrttm 
Pannonicarum Liht\ 11; Ke
vés időig maradott vala e' 
Vár V Királynak birtoká
ban , mert * 9 " Spanyolok,. 

és. teáknak Vez&je Áldana 
által gyalázatosan, és elég 
kártékonysággal el hagyat-
tátott, mellyet tsudálván ma
ga Athomatcs is , a* ki Te-
mesvárát már elfoglalta; hir
telen, oda kuldé Cassanest 
öt eztr Ozmánokkal, a 9 kik 
ak istentelenül okozott tü
zet el o l t v á n , elfogtalak 
mind a9 Várat, mind pedig 
a' Várost, és annakutánna 
44 esztendőig birtokokban 
is mai adott, míg i$9?dik-
ben̂  Botbély Györgynek vi
tézsége által viszsza foglal
tatott. Lásd felőle lstvánfit 
Libr. XXIX. p. 669. Igye
keztek I^öídikban az Oz
mánok ostrom által viszszz ' 
venni,a' Varát; de hír tá
madván táborokban Borbély 
Ggprgyriek érkezeié felöl, 
el oszlottak az ostromlástól* 
Annakutánna az Erdélyiek 
birtokokban vala,még 1603-
ükban Basta Vezér által a9 

Tsásftárnak meg bódíttatott. 
Ismét az Erdélyiek birtoka 
leve ; de el keseredvén Bá-
toty Gábor Gectfnck, ésai 
Őamaitoknak bívségtelensé-
gek. miatt, Thurzó György 
Nádor Ispány által M A T V Á S 
Királynak áltál e n g e d t e 
i6iodrkban a9 Budai Passa 
által ismét el foglaltatott, a> 

mint S[cntívánfi elő adta, 
9s egész ó6. esztendeig visel» 



te az Ozmánok igájit, míg 
légédíkban Karaira, Tsásza-
ri Vezér által ismét hadi erő
vel viszsza vétetett. Ezutári 
változó viszontagságokat 
szenyvédett, 's az Ozmánok 
által ismét el foglaltatott, és 
fel is égettetett * úvy hogy 
régi tekintetét nem könnyen 
érheti el. Viszsza foglaltatott 
utóllyára minden vér ontás 
nélkfil Temesvárnak meg 
hódolratásákor. 

Lakosai katolikusok, és 
ó hitSek, németek, és rá-
tzok fekszik Temesvárhoz 
északra mintegy őt mértföld
nyire. Epíiletei nem neveze
tesek, só, és posta ház is 
van itten ,* határbéli föld-
gyei jó termékenységiek, 
javai középszernek, el adás
raalkalmatos módgyok van, 

L I P P A . Elegyes falu Szála 
Várm. földes Ura G, Csáky 
Uraság , lakosai katoliku
sok , fekszik Tárnicsának 
szomszédságában, és annak, 
filiája, határja is hozzá ha
sonlító. . 

L I P P O . Oláh falu Szatmár 
Várm. földes Ura Sztán Ura
ságok , lakosai ó hitnek, 
feleszik Krassó, és Borhídnak 
szomszédságában , s z á n t ó 
földgyei jó termékenysé
giek, kivált kukoritzára néz
ve, réttyei jók, erdője van, 
szőleje kevés, föld gyeit Sza* 

mos vize járja, píatzozásf 
három mértföldnyire Szat
ír áron. 

L I P Ó O 7 # áteinfurt. Hor* 
vátfaln Vas Várm.földesura 
G. Batthyáni Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Ker
tesnek szomszédságában, és 
annak filiája, földgye nená 
igen termékeny, mivel több
nyire hegyes, réttyeinek az 
áradások ártalmasak, sző
lei jó borokat teremnek. 

L I P Ó C Z . Tót falu Gömőf 
Várm. földes Urai G. Kohá-
ri 9 és több Uraságok, lako
sai külömbfélék, fekszik Do-» 
bozhoz közel, és annak fi
liája, batárja is hozzá ha
sonlító. 

L I P Ó C Z . Lipovet. Szjnyer * 
Lwóc\t és Kecter Lipőcfy 
Két tót falu Sáros Várm. Ke-
czer Lípócznak földes Ura 
Szinyei Uraság , amannak 
pedig a9 K. Kamara, lakosai 
katolikusok, és másfélék is, 
fekszenek Szebenhez n e m 
meszsze, határjaik közép
szerűek, mint vagyonnyaik. 

L I P Ó C Z . Lipoyec[. Tót fa
lu Túrócz Várm. földes Urai] 
Lipówszky és Lamós Urasa-
ságok, lakosai leg inkább 
evangélikusok, fekszik Szu-
csánboz £ mértföldnyire, és 
annak filiája, a'hegyeknek 
északi részeiben láttatnak 
bányáknak nyomai, nem ré-

*J n 3 get\ 



c;én pedig vfjjat találtak ári 
Vág vize partyánál, mellyet 
a* nemesebb értzekhea való 
jó reményseggei munkálnak: 
ezen hegyeken sok ketské-
fcct legeltetnek a9 Liptóc{iakt 

"batárja középszeru-
Lrpócz. Orosz falu Ung

vár Várm. földes Ura a9 K. 
Kamara, lakosai többnyire 
ó hitűek , fekszik Sz. Már-
tonyhoz i mértföldnyire, ba
tárja meg lehetős termésű, 
vagyonnyai külömbfélék. 

L I P Ó L D . Magyar falu Po
sony Várm. földes Ura G. 
Viczay, és G. Sándor Urasa* 
aágok, lakosai katolikusok, 
fekszik Remete, és Ásvány 
helységek mellett, batárja 
jó termékenységu, t iszta 
rozsra nézve, kukoritzát, és 
káposztát is terem középsze
rűen , erdeje nagy, réttye 
kevés, hátárját aa öreg Du
na színtelen hordgya, Óvá
ron, és Győrben van piatzo* 
zások. 

L I P O L D F A . Loiptrsdorf. 
Német falu Vas Várm. föl-
des Ura G. Batthyáni Ura
ság , lakosai katolikusok» 
f e k s z i k Kiczládhoz nem 
meszsze, és annak filiája, 
tatárja középszerű. 

L I P O V A . Elegyes falu Ba
ranya Várm. a' Belyei Ura-
dalomhor tartozik, lakosai 
katolikusok , és ó hitűek t 

fekszik Bezedekhez £ órá
nyira, határja 3 nyomásbé
li , búzát, zabot, de leg in
kább kukoritzát terem, sok 
sertéseket hizlalnak el adás 
végett, erdeje, '1 legelője 
szuk. 

L I P O V A . Tót falu Sáros 
Várm. földes Ura DexsÓfi U-
raság, lakosai külömbfélék! 
fekszik Haiszlinhoz nem 
meszsze, és annak filiája, 
batárjának egy nyomása ter
mékeny , legelője , és mind 
a9 két féle fája van. 

L I P O V K I K . Tót falu Nyi
tra Várm. földes Urai Szer* 
dahelyt, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Sárfönek szomszédságában, 
és annak filiája, fóldgye, 
réttye meg lehetős, legelője 
eléé, szőlős kertyei, és gyü
möltsössei vannak, malma 
közel, piatzozása Bajnán. 

L I P T Ó V Á R M E G V E . Cotrá* 
tatus Liptovitnsis. Liptautr 
Gcspannschaft. Eredetét vet
te Bonfin szerént Dccad* h 
Libr. I. p. 1 6 . hajdani már 
ma esmeretlen Liptó Váro
sától; némellyek Liptsétöl, 
mások Liptó Üj várától neve
zik, 's midőn Hertaegség-
nek nevezetetek Liptóság-
nak hívattatott, Hoszszan 
terjed el e' Vármegye; de 
szélessége néhol alig terjed 
két mértföldnyire; nap kele

tre 



tre Tceríti Szepes Vármegye, 
dtlre Gőmör, ás Zólyom, 
nap nyugotra pedig Túrótz 
Vármegye. Igen nagy ás 
meredek hegyei vágynak; 
mellyek között nevezeteseb
bek: i . Hóvald hegye nap
kelet felól, a. Prativi Vurs* 
sck, melly három Várme*. 
gyekbe terjed e l , Király* 
hegye , Kralova Hola, há
rom folyó vizeknek nemző
je ; innen ered Hernád vize 
Szepes Vármegyébe, Ga-
ram Gömör Vármegyébe, 

^ Fekete Vág vize pedig Liptó 
Vármegyében ; az elsó a* 
Tiszába, a' két utolsóbb vi-
rek pedig a' Dunába foly
nak , 4. Bre^ineva Hola, 
5» Javorlnka, 6, Nemettjca, 
7. Ápolt Veliki, két folyó 
víznek nemzője, g, KozJ 
Strbát, 9; Hybskd Hola, 
10. Dovalovs^ká Hola, 11. 
Bacxuch , t i . Khorupnt, 
13. Ciertova Szyadba t vagy 
Ördög menyegzője , melly 
e* Megyét el választva Zó
lyom Vármegyétől, 14. Jioc* 
^a, 1$, Svtdoba,\ 16. Mi-
chalova, 17. Havrána Ská-

~ ta, 19. Gyömbér, ly.Nad 
Huty, 10. Poludnitqa, a i . 
Rokátska, 22. Sina vagy 
Laslska, majd Chopőt[ he
gyei, Sucha a9 nagyobb Fá-
tra 'sa't, Észak felől pe
dig nevezetesebbek Chocs 

L I F T Ó . JiJF 

h e gye, Spusstiák, Fros[ecr^ 
ka f Halicra, Trnovet\yélU 
ki, Luzno, Styt, Rohácsf 

Répa , Bisztra, vagy Nagy 
Zavrát, Kamenista, Torna-
nova, Krizno , Jávorove , 
Kopravd velká f Gránát , 
Ticha, Hruhi, Nagy , és 
kis Kriydnr Oflri Münitra, 
Kupferschacht, Basta, Hcri-
skn, Visova, Zavrát, Loch 
nad Ribom, '$ 2! t r Neve
zetes kősziklás hegyei, is 
vágynak, a9 mint lásd Be-
nikova név alatt, melly után 
emlékezetet kivan Cserna 
kőszikla i s , majd Zámck, 
Sokql, és Korotnet*. Bar
langjai is igen nevezetesek, 
lásd Deménfalvai név alatt, 
majd Benikova, Dvere , és 
nagyobb *s kissebb Qkno. 

Folyó vizei között neve
zetesebbek 1. Vág víze # 

melly két vízfőkből ered,. 
*s igen sebes folyása van, 
meg nagyobbíttatván ku
lömbféle patakok által Szent 
Miklós, azután pedig JRo-
\enberga mellett foly* e l , 
m e g öblösödik Stankován 
alól -Árva vizével, 's mine-
kutánna Fáira begyét*meg 
haladta, Túrótz Vármegyébe 
foly által. Halai kulömfélék, 
és jő ízőek f áradásai ártal
masak, ndik folyó vize Bé
la, folyása az elöbbeninét 
sebessebb, viae tiszta, ez 
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is mis patakok által meg na-

Sfobbodván L i p t ó Újvár 
att foly Vág vizébe. Kis* { 

sebb folyó vizei v. patakjai 
nagyon számosak, mellyek 
leg inkább a' szomszéd hely
ségek neveikkel illettetnek* 
Kútfői hasonlóképen számo* 
sak, savanyú vizei kőzött 
leg nevezetesebb a9 Magyar* 
falvai; fördői között pedig 
a' Szentiványi, és Lutskai. 
Termékenysége e9 Várme* 
gyének középszerű, rozs, 
árpa, és zab; 9s főzelék is 
jó terem vidékjein. Barmai 
szépek , vaja híres , sajtya, 
túrója nevezetes, méhei hasz
nosak , vadgyai külömbfé
lék; némelly kőszirtes vi
dékjein igen számos, és nagy 
kígyók vágynak. Arany , 
ezüst, vas f piskóltz is neve
zetesen találtatik e9 Megye" 
ben. Külömbféle vagyon
nyai ez esméretes versekben 
adattatnak elő: 

„ Optima sunt in Liptovia 
„ Et non ubique obvia, 

Aurum Boczense, 
Antimonium Dubraviense , 
Szelniczense Nitr.um, Gom~ 
basense Vitrum , Thermx 
Lucskenses, Acidulx Ma-
gyarfalvenses, Crematum Bo-
brovicense, Corium Liptsen-
se, Burenda Hradkiensis, Ca-
seus Vtchodnensis, Fictilia 

LlPTÓr 

Rosenbergensia, Pisa Tarno-
censia, Scandulx Vazeczien-
ses , Rates Rokoltzienses , 
Ollx Na,gy Palugyenses, As-
seres Depénfalvenses, Tigni 
Lehotenses, Corbes Guttál-
venses, Cerevjsia Liptsien-
sis, Martialis Alsó JLászto-
kiensis, Caro Rosenbergen-
sis, Panis Nicopeliensis, 
Montes Pribilenenses 3 Fides 
Beharfal venses, Campué Ur-
biczensis, Siligo Olaszien* 
sis 9 Parocbia Rosenbergen-
sis , Ecclesi^ Okolicsnensis, 
Limbi Pribilinenses, Larices 
Bodófalvenses, Salices Felső 
Kástokiens^s , Specus De-
ménfalvenses, Papyrus Szent 
Mihalyensis, Fons SzennVá-
nyensis. 

Mind öszve18 aiakóhelyek 
vágynak benne, 's a9 Sze
pesi Püspöki Megyéhez tar* 
tozik. 

L I P T Ó D . Német, és rátz 
falu Baranya Várm. a9 Pécs* 
váradi (Urasághpz tartozan
dó , lakosai katolikusok, é$ 
ó hitfiek, fekszik igen jő 
borókai fermo s*őló .hegyek 
között, lakosai borokkal, 
és sertésekkel szoktak keres* 
kedni, találtatnak itt közöt* 
tök igen jó , és híres ló he* 
rélők, kik is mesterségek* 
kel a' szomszéd Vármegyék
ben sok pénzt keresnek, ha* 
tárja 3 nyomásbéli, földgye 

magos 
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magos fekvésö, erdeje szép 
fiatalos. 

L I S R O . vagy Lis^ko* Sza
bad puszta Nógrád Várm. 
földes Urai G . Teleki, és 
B Prónai Uraságok 9 fekszik 
Herentsénnek szomszédságá
ban, és annak filiája. 

L I S P E . Magyar falu Szála 
Várm. földes Urai több Ura
ságok , lakosai katolikusok, 
és másfélék, fekszik Páká
nakszomszédságában, melly
nek filiája, 's határja is hoz
zá hasonlító. 

Lisso. Tót falu Hont Vár-
txiegy. földes Ura H. Eszter
házy Uraság, lakosai többen 
evangélikusok, fekszik Há
zas , és Apáti Maróthoz \ , 
Szudhoz i órányira y határ
jában vagyon legelője, és 
mind a' két féle fája, szőlő 
hegye sok, de határja so-
vány, rozsot, és zabot ter
mő lévén leg inkább. 

Lisz. Tót falu Trentsén 
Várm. az Óvári Uradalom
hoz tartozik | lakosai kato
likusok, batárja középszerfi. 

Lisz A . Tót falu Trentsén 
Várm. földes Ura G. Ásper* 
mont Uraság, lakosai kato
likusok , fekszik Bieli folyó 
vízhez nem meszsze, Mor- ! 
va Országnak széléhez közel, 
határja ollyan tulajdonságú 
mint Zborové. 

L I S Z I C Z A . Tót falu Tren

dén Várm. földes Ura G . 
Pongrácz Uraság , lakosai 
katolikusok, határja közép 
termékenységu, legelője, fá
ja van, 

L I S Z K A . Olas\i Lis^ka. 
Privilegiált hegyallyai Mező 
Város Zemplén Várm. föl
des Ura a' Szepesi Püspök, 
és Káptalanbéli Uraság, la
kosai katolikusok, reformá
tusok, és oroszok, fekszik a' 
Bodrog partyán, az Ország 
úttyában , Vámos Üjfalu, 
Erdő Bénye, Tolcsva, és 
Longszeg pusztának szom
szédságában, a' katolikusok
nak ékes toronnyal épfiltt 
szép Szentegyházuk vagyon 
itten , szántó földgye 2 nyo* 
másbéli , leg inkább Őszi 
vetést, néha tavaszit is jól 
terem, réttye van, erdeje 
makk terméshez kevés ha* 
szon vételi, szép kő bánya* 
ja van, szöleji híresek, és 
különös aszú szőlő. borokat 
készítenek lakosai, Postája 
is van. 

L I S Z K O V A . Tót falu Liptó 
Várm. földes Ura a* K. Ka
mara, lakosai katolikusok, 
fékszik Lipcséhez, és Rózem-
berghez egy órányira, ha
tárja Vág vize mellett fek* 
szik, gyakorta áradásokat 
szenyvednek, legelője elég, 
és hasznos • földgye termé
keny. 
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Liszo. Magyar , és hor
vát falu Somogy Várm* föl
des Ura Inkey Uraság, la
kosai katolikusok f és evan
gélikusok , fekszik Sj . Mi
klóshoz i , Patróhoz Ka
nizsához pedig i í órányira, 
határja kát nyomásbéli, he
gyes, völgyes, sárga agya
gos , fóldgye rozsot terem } 

erdeje > szőleje, malma van, 
piatza Muraközben. 

L I T A S . Szabad p u s z t a 
Hont Várm. földes Urai több 
Uraságok, fekszik Nádas
hoz nem meszsze, és annak 
filiája. 

L Í T A V A . Tót falu Hont 
Várm. földes Ura a' Tudo
mányi Kincstár, lakosai ka
tolikusok , fekszik Szuhány 
mellett, és az Bozóki Ura
dalomhoz tartozik, határja 
középszerfi , szorgalmatos 
munka után jól terem, rét
tye is középszerfi, erdeje, 
legelóje jó , patakján malma 
hasznos, benne sok , és jó 
izfi rákok vágynak. 

L I T E . Magyar falu Nó-
gyád Várm. földes Ura G. 
Koháry Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Szécsén-
htz két mértfóldnyire, Ispo
tállyá is vagyon, határja, 's 
vagyonnyai is középszerűek* 

L I T F I U Magyar falu Vesz
prém Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai reformá

tusok, zsidók is lakják, fck* 
szik Sz. Istvánhoz i , Sza
badi , és Veszprémhez pedig 
egy órányira , határja két 
nyomásbéli agyagos, és mo« 
tsáros , mindent egyaránt 
meg terem, fóldgye begyes, 
völgyes, réttye jó szénit te
rem , erdeje , szóleje he
gyes , a' földi töltött át vé
gig tart a' határján. 

X I T I N T E . Tót falu Sáros 
Várm. földes Ura Péchi Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Pécsújfalunak szóm* 
szédságában , és annak fi
liája, határja is hozzá ha
sonlító. 

L I T I T Z A , vagy Litise. Tót 
falu Trentsén Várm. földes 
Urá Pongrácz Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
Bellának tfzómsédságában, 
mellyhez batárja is hasonlító. 

L I T I S . vagy Lntis. Trcn* 
tsén Vármegyében. 

L I T K A . Magyar falu Abaúj 
Várm. földes Ura B. Mesko 
Uraság, lakosai külömbfé
lék, fekszik a' Cscrebátón 
határja középszerfi. 

XLITE£, Fényes Litke. Ma* 
gyar falu Szabolcs Várm. 
földes Urai H. Eszter házi, és 
Ormós Uraságok , lakosat 
katolikusok, többen refor
mátusok, fekszik Kis Vár-
dához nem meszsze, Döge* 
nek szomszédságában, ka-
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tárja jól termő,' vagyonnyai 
külömbfélék. 

L I T L A N O V A . Tótfalu Sze
pes Várm. földes Ura a' K. 
Kamara ,. lakosai katoliku
sok, fekszik Lublónak szom
szédságában, ás annak fi
liája, határja középszerfi. 

L I V I N A . Los\in. Tót falu 
Nyitra Várm. földes Urai 
Vályi, és több Urak, lako
sai katolikusok , fekszik 
Nadlánhoz nem meszsze, és 
annak filiája., réttyei jók, 
legelője elég, malma hely
ben, fája nints, földgye kö
zép termékenységu. 

L I V I N A A P Á T I . A Z A , be-
tfíben, 

Livo. JLivov. Orosz falu Sá-
T O S Várm. földes Ura Q . Foa> 
gách Uraság,, lakosai töb
ben ó hitfiek, fekszik Hét-
hárshoz i mértföldnyire, ha
tárja középszerű. 

L I U C S I N A . Elegyes f a l u 
Sáros Várm. réttye, legelő* 
j e , 's mind a9 két féle iája 
van, lent igen jót termesz
tenek, piatzozások Lublón 
nints meszsze. 

Lőcz. Lovcc. Tót falu Bars 
Várm. földes Ura G. Keg-
ltvits Uraság, lakosai kato
likusok, és másfélék, fek
szik Kis Tapolcsánboz nem 
meszsze, mellynek filiája , 
határja jól termő. 

jLócz. Szabad puszta Gö

mör Várm. földes Ura Ple-
trich Űr, fekszik Sz. Király, 
és Naprágy között, réttye, 
és földgye termékeny, er
deje szép , szőlő hegye jó 
bort terem , gySmöltsösse 

és hasztoos' van. 
Lócz. Magyar falu Nó

grád Várm. földes Ura G. 
Forgách Uraság, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Szécsén-
hez mintegy fél mértföldnyi
re , határja meg lehetős ter
mékenysége, némelly va
gyonnyai jelesek. 

Lócz. Alsó, is Fclso Lóf2\ 
Két tót falu Posony Várm. 
földes Uraik Ambró, és több' 
Uraságok , Felsőnek pedig 
G. lllésházy Uraság, lakosaik 
katolikusok, fekszik Alsó 
Lécz Zavarhoz közel, Felső 
pedig Nagy Brezroványnak 
szomszédságában, és annak 
filiája, földgyeik meg lehe
tősek, ? fordulóra fel van 
osztva, legelője, fája, rét
tye , és kevés szŐjeje - Felső 
Lócznak van, Alsónak pe
dig batár ját a' Vág Duná
nakáradásai rongállyák. 

Locs. Magyar falu Soproq 
Várm. földes Urai több Ura
ságok, Iakpsai katolikusok, 
és evangélikusok, fekszik 
Sajtoskáíhoz nem meszsze, 
és annak filiája, Soprontól 
4 | mértföldnyire, határja so
vány, más vagyonnyai is 

hiba-
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hibásak, gzöleje, 's réttye 
nints , juhok sok van. 

L O C S A , Nagy Lócsa. Ele
gyes falu Bars Várm. fekszik 
azon a9 részen, Garam vize 
mellett, Sz* Kereszt Mező 
Városáhos közel, határja jól 
termo. 

L Ő C S E . Kis Lőcse. Magyar 
falu Posony Várm. földes U-
ra G. Pálfy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Nagy 
Lőcséhez közel , Ó Gellé-
hez ̂  ór. határja két nyomás
béli , tiszta búzát, és rozsot 
terem, réttye , legelője j ó , 
erdeje nints, piatza Szerda
helyen , és Somorján. 

Locsfi. Nagy Lőcse. Ma
gyar falu Posony Várm. föl
des Urai több Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik 
Kis Lőcse, és Kulcsár Kar-
tsához közel, határja két nyo
másbéli, tiszta búzát, és ro
zsot terem, legelője elég , 
réttye kevés, erdeje nints, 
piatza Somorján. 

L O C S M Á N D . Lutsmans-
burg. Letsburg. Német nfce-
zö Város Sopron Várm. föl
des Ura H. Eszterházi Ura-
rég , lakosai katolikusok, 
és evangélikusod, fekszik 
Soprontól 3^ mértföldnyire, 
határja rozsot, búzát, árpát, 
zabot, és pohánkát terem, 
bora, erdeje sok, és jó. 

kLuc$pp, .Szabad puszta 

L O D Á . 

fest Várm. földes Urai több 
Uraságok, fekszik T á p i o 
Sápnak szomszédságában, és 
annak filiája/ 

L Ö D A N V Magyar falu Bars 
Várm. földes Ura H. Eszter
házi Urasáé, lakosai katoli
kusok, fekszik Lévához i 
mértföldnyire, határja ter
mékeny, szőlő hegye jó bo
rokat terem, helyben kön. 
nyen el adhattyák, van fája 
mind a' két féle, legelője 
elég, piatzozása Sz. Benede
ken, és Léván. 

L O D O M E R . Lásd Ladomér 
név alatt. 

L Ó B Á L V A . Lobula* Tóe 
falu Sáros Várm. földes Unt 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik Rártfáhói 
fél mértföldnyire, határja 5-
szi gabonát is terem, réttye 
kétszer kaszáltatik, erdeje, 
legelője van. 

L o H o t Kis, és Nagy Loho. 
Két orosz falu Bereg Várm. 
Kis Lohonak földes Ura Sze-
remfei Józsefnek maradékai, 
amannak pedig G. Schön* 
born, lakosaik görög kato
likusok, Kis Loho, Nagy 
Lohónak fi K A J A , fekszik a-
maz Gserejőezhöz ez Lan
kához £ , Munkácshoz min
denik l mértföldnyire^ ha* 
tárbéli földgyei Nagy Loho* 
nak soványak, szőlő hegye 
van , Kis Lohónak pedig 

sem 
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sem földgye, sem fittyé, sem 
fája, hanem gyumöltsössei 
vágynak, 

L O H O M E R J E . Elegyes falu 
Vas Várm. földes Urai G. 
SzapárV, éaH. Batthyáni U-
raságok, lakosai katoKküt 
sok , fekszik Muraszombat
hoz egy mértföldnyire, ha
tárja közép termékenységi!, 
vagyonnyai külömbfélék, 

LoHóvgcz. Horvát f a l u 
Szála Várm. földes Uxtí több 
Urak, lakosai katolikusok, 
batárja soványas* 

L Q I P E R S B A C H . LUptrS-
áorf. Kémet falu" Sopron 
Várm. földes Ura Sopron 
Városa, lakosai katolikusok* 
és evangplikmok, fekszik Á* 

fendorrnak szomszéd ̂ ágá** 
an, és annak filiája, határ* 

{"a jó termékenységu, réttye, 
egelője 'sok, szóló hegye 

tsekély. 
L O K . Láusora. Oláh falu 

Bihar Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság, lakosai 
leg inkább ó hitűek, fekszik 
é. Töttós, Össi, n,k. a*toagy 
Réé nevá hegy, mellynek 
tetején megyén végig az 
Erdély Országi határ, ót fcis 
Bárod, h. ny. Gegénynek 
szomszédságában, hegy ol
dalakon ^ és motsáros vites 
helyen, *erdő alatt, földgye 
igen sovány, egyebet l e 
vés tengerinél nem t e r e m , 

kevés szénájokatis gyakran 
az iszap bé, hordgya, több
nyire a'tézerdőn terem, mel
lyet ott emésztetnek meg té
len , mivef a' bé takarításá
ban módgyok nints, erdeje 
bóven van,szŐleje nints, néhi 
gyfimöltsfel bővelkedik, pia
tzok Váradon. 

LOR . Magyar falu Sorrtogy . 
Várm. földes Urai több Ura
ságok , lakosai katolikusok, 
Kis Gombával, ésKéthellytl 
határos, hatatja két nyomás
béli, földgye róna, közéj* 
termékenységu, erdeje, szőr 
leje nints, piatza Kanizsán. 

L O K . írtucnhaid. Svetí-
C~a. Horvát f a l u Sopron 
Várm. földes Ufa H. Eszter
házy Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Soprontól 
t | mértföldnyire , határj^ 

i soványas. ? 

I L O K C Z A . Tót falu Árva 
Várm. földei Ura a1 K. Ka
mara, ez előtt mintegy ly 
esztendővel egészszen meg 
égett, lakosai katolikusok, 
fekszik Magára hegye alatr, 
határja meg lehetős termé-
kenységfi ? egyéb javai is 

; tűrhetők f réttye szép van 
Qravitza vizénél. 

L O K I , Szabad puszfa $ 9 -

moey Várm, földes Urai 
•több Urak. 

L Ó R U T , Elegyes falu Vesz, 
lprém Várm. földes Ura G, 

Esz* 
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Eszterházy Uraság, lakosat 
katolikusok, fekszik a9 Ba
kony kebelében, Zircz A-
kli , és Bakony Bélnek 
szomszédságokban , erdeje 
nagy ki terjedésű, de termő 
fóldgye szúk, ugyan azért a' 
lakosok a' fa edények ké
szítéséből táplállyák mago
kat, a' fahiban egy forrás 
van, mellyről a* falu nevez
tetik, több kutakat a' kő
sziklák miatt nem áshatnak, 
azért is olly szűke, van a' víz-, 
nek, hogy leg kissebb szá
razságban is, még ivó vize
ket is a' szomszéd határok-, 
ból hordgyák , nap nyugo-
tra a9 falun kivul van az 
Uraságnak majorja, melly
ben igen szép fajta, és szá
mos lovak neveltetnek. 

L O M N A . Tót falu Árva 
Várm. földes Ura Kruseczni-
cza Uraság, lakosai katoli-
sok, fekszik Krusecznicz? 
mellett, igen mély völgy
ben j nagy hegyektől körül 
vétetve, batárja soványas. 

L O M N A . Orosz falu Zem
plén ,Várm. földes Urai G. 
Csáky, és G. Barkótzi Ura
ságok, lakosai ó hitűek, 
fekszik Sztropkóhoz i órá
nyira, Bodzástól egy fer
tály órányira, hegyes határ
ja 3 nyomásbéli, erdeje , 
szőleje nints, rét nélkül is 
szűkölködik, gabonát, és za-

bot terem, erdeje,szóleje 
nints, piatza Szfropkón* 

L O M N I C z . Kakas Lomnic^. 
Népes német falu Szepes 
Várm. földes Ura Berzevi-
czi Uraság, és mások, ys az 
Uraságoknak Kaftéllyaikkal 
ékesittetik, lakosai katoliku
sok , fekszik Hunszdorfhoz 
nem meszsze, és annak filiá
ja , határja középszerű, va
gyonnyai külömbfélék,' pia-

| tzok Kézsmátkon közel. 
I L O M N I C Z . Kis Lomnic^ 
• Német falu Szepes Várm. 
| földes Urai Görget, és több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszik Iglóhoz fél mért
földnyire , határja begyes , 
ét köves, és mis tulajdon
ságai egyenlők Kolacskó-
hoz, -

L O M N I C Z A Holló Lomni-
I c\a. Szepes Vármegy. 
i L O M N I C Z A . Tót faluNyi-
I tra Várm. földes U r a i B. 
Splényi, és több Uraságok, 

I lakosai katolikusok, fekszik 
I Rudaó Lehotának szomszéd-
! ságában , és annak, filiája, 
határja ollyan mint Léstyéné. 

L O M N I C Z A . Szabad paszta 
Zemplén Várm. földes Urai 
G. Barkóczy , és Sós Urak, 

. fekszik Szatsurhoz nem mesz
sze, melynek fii iá fa. 

L O N G , Lu{am* Tót falu 
Safós Várm* földes U r a i 

Sem-
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Semsei, és PoturnyaiUrasá
gok , lakosai külömbfélék, 
f e k s z i k Karátsonmezönek 
szomszédságában, és annak 
filiája, legelője elég, mi
vel marhákkal is szoktak 
kereskedni; réttyei jók, ha
tárja jó gabonát, és bőven 
terén?, piatzozó helyek sints 
meszsze. 

L O N G . Szabad puszta Zem
plén Varm. Olaszi Ljszka me
ző Város határjához kaptsol-
tatott, ennek Faragó szól-
lása nevezetes réttyeivel , 
vágynak benne jó féle He-» 
gyallyai és asszu szőllőt ter
mő sok szép szőlő begyek is. 

L O N C L U Á N Y A . Olovtna 
Bánya. Népes tót falu Nó
grád Várm. birtokosai több 
Uraságok, az elótt Bánya 
Város vala, lakosai katoli
kusok, és másfélék, fekszik 
Udornyához nem meszsze; 
batárja nagy, földgye néhol 
meglehetős, erdeje meszsze 
terjedő, 's lakosainak al
kalmatos hasznot szolgáltat. 

L O N K A . S[iles Lonka. O-
rosz falu Miramaros Várm. 
földes Urai Szarvady , és 
több Urak, lakosai egyesfiit 
ó hitfiek, fekszik Nerezin-
czéhez délre i mértföldnyi
re , hegyes, völgyes határja 
két nyomásbéli, zabot, ta
tárkát , és nagy fáradozások 
Után a9 hegyeknek oldalán 

kevés kukoritzát terero,feny-
ves, bikkes, tölgyes erdője 
bőven van, lakosai a' Ki
rályi szálfáknak vágásából , 
és le botsátásából is éles
ködnek , piatzok Szigeten 
van. 

L O N K A . Oroszííl Luha. O-
rósz falu Máramaros Várm* 
földes Ura a* K. Fiskus, la
kosai ó hitűek, fekszik a* 
Tiszának mind a9 két par
tyán , Bocskőhoz igen kö
zel , d. Kaszó Polyanához 
i mértföldnyire, Kaszo vi
zén tőrész malma van, melly 
14 öles deszkákat is vág,* 
a9 Bocskón készített tsajkák-
hoz, piatza Szigeten , ha
tárja hasonló Bocskóéhoz. 

Lo f tTo . Magyar falu Hont 
Várm. földes Ura Okolicsá-
nyi , és P o d h o r s z k v 
Uraságok, kiknek szép há
zaik vágynak itten, lakosai 
katolikusok, és evangéliku
sok , fekszik Scakállosnak 
szomszédságában £ órányi
ra , ét annak filiája, batárja 
jó termékenységit* van ga
bonája, szénája, bora, er
deje eléé, malma is van, el 
adásra alkalmatos módgyok 
Báron. 

Ló N Y A . Kis% is Nagy Lá
nya. Két magyar felu Bereg 
Várm. földes Urok Lónyaí 
Uraság, lakosaik többnyire 
reformátusok, fekszenek Mov 
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ző Kaszonyhoz közel, Föld
gyeik jók t réttyck , lege
löjök, és mind a' két féle 
fájok elég van, gyumöts ter
mesztésből is basznor hajta
nak, a* Tiszán fával,, gabo
nával kereskednek; de ha
tár ját a' Tisza gyakran el 
önti. 

Ló. Erdőtelek Mosony 
Várm. fekszik Óváron felől 
északra a9 Posta út menté
ben egy órányira, a9 Duna 
mellett egy része kaszálló, 
a9 többi mind erdőség, F. 
VI. Károly, I. Ferentz, MÁ-
B K A T H E H E S I A Királynénk, 
és Krisztina Királyi Fő Her
tzeg Asaszonynak vadászat 
kedvéért, ide gyakrabban 
rörténtt el jövetelekről em
lékezetes. 

L O P A 9 Ó . Tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura a9 F. Tsá
szár, lakosai katolikusok, 
fekszik Radosoveczhez nlm 
meszsze, és annak filiája , 
határja jól termő. 

L ö p e j . -Tót falu Zólyom 
Várm. földes Ura á9 Lípfcei 
Bányászi Kamara, lakoiái 
katoliknsók, fekszik Brez-
nyó Bányához másfél mért
földnyire, határja meg lehe
tős" termésük 

LoporiH£tf*. Horvát falú 
&ala Várm. fóldesUra G Alt
B A N Urasig, lakosai kato^ 
likusok. -

L O P I I I Í G R . Ruc^a. Oláh 
falu Szatmár Várm. földes 
Ura G. Károlyi Uraság. la
kosai ó hitűek, fekszik Gyű
rűsnek, Nagy, és Kis Szo-
kondnak szomszédságókban, 

| határja két nyomásbéli , he
gyes, völgyes, és sovány, 
kétszeres huzat, és kuko
ritzát is terem , szőleje nints, 
de erdeje van. 

L O P Ó S . Tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura G. ErdŐdt 
Urasát, lakosai katolikusok, 
fekszik Vág Ujhelyhez har
madfél mértföldnyire, határ
ja középszerű. 

L O P U S N A . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Ura G. 
Szúnyog Uraság lakosai ka* 
tolikusok, fekszik Kisucza 
Üjhelyhez nem meszsze, és 
annak filiája , határja is hoz
zá hasonlító. 

L O P U S N A . M á r a m a r o s 
Várnlk fblyó viz. 

L O R Á N T I I Á Z A . Magyar fa
lu Szabolcs Várm. földes Ura 
G. Haller Uraság, lakosai 
katolikusok , ó hitűek , és 
reformátusok, fekszik Ba-
tához ném meszsze, és an
nak filiája;határja jó,vagyon-
nyai külömbfélék. 

L O & Á N T H A Z A . S z a b a d 
puszta Szála Vármegy. 

L O R C vagy Ponor. Oláh 
falu Bihar Várm. földes Ura 
G. Batthyáni Uraság, lako

sai 
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sai többen 4 hitűek, fekszik 
n. k. Csarnóházához £ d, 
Damoshozi, n.ny. Britkához 
í mértföldnyire: határ ja tsak 
egy nyomásbéli, meg termi 
középszerűen a 1 tavaszí bú
zát, és krompélyt, hegyes, 
sovány, agyagos, követses 
a* föld'gye, középszerű erdeje 
van, és berkei is, piatzok E-
lesden, és Váradon* 

L O R E . Rátz falu Pest Vát* 
megy. a' Ráczkevi Urada
lomhoz tartozik, lakosai ó 
hitűek, fekszik Ráczkevi-
tiek szomszédságában, és an
nak filiája, n. k, Makádhoz 
£ órányira, n. ny. a* nagy 
Duna mellett, határja 3 nyo
másbéli, leg inkább zölds£» 
ger terem , bűzát, dinnyét 
középszerűen, szénával bő
velkedik > bora szuken van, 
erdeje a* P 'tzkfcvi Szigetben 
leg nevezetesebb, mellynek 
fája tűzte nem leg jobb; ha
nem vízben leg tartósabb. 

L O R Í T O M . Mária Laüret-
tcn, Lauhtá. Német Város 
Sopron Várm. földes Ura 
H. Eszterházy Uraság, és a* 
Relfgyiói Kintstár, lakosai 
katolikusok, szép Klastro-
mok van itten a* Szerviták
nak, fekszik Soprontól 3^ 
mértföldnyire, hegyes he
lyen, a* lakosok kővágásban, 
és azokaak pallérozásokban 
foglalatoskodnak, mivel sok 

kő bányáik vágynak, határ* 
ja soványé 

Los. Locsa, Losing* Ma
gyar Város Sopron Várm. 
földes Ura O. Viczay Ura-
ság^a'ktnek vagyon itten egy 
régi Kastéllyá 1 emeletre 
épülve i lakosai katolikus 
sok, fekszik Soprontól &£ 
mértföldnyire, határja két 
vetőre van oszta, búzát, ár
pát, rozsot, és tengerit te
rem > bora j ó , juha sok, 1 
malma vart. 

Los. Lis Lös> Szállás So
pron Vármegyében* 

L O S O K C Z . Losonczjnum* 
Lucsencc* Népes magyar me
ző Város Nógrád Várm. foU 
des Urai több Uraságok, la
kosai katolikusok, kevés e-
vangelikusok, és számos re
formátusok, fekszik Gácshoz 
fél mértföldnyire, kies he* 
lyen. Nevezetesedni kezdett 
Fűtek Várának le romlása 
után, miVel számol Vitéz 
Urak magoknak lakó he
lyül választották. Tsatázó 
helyet szolgáltatott vidékje 
I45ldikben, Korvinus Já
nos, és Giskra katonáinak. 
Azután pedig iéiidikbén 
jdik Nov. meg ölettevtén 
itten I30tzan, és a* Város 

13000 foritnak fizetetésére 
kénszeríttetett* Már most 

j semmi ínségnek jelét sem 
I lehet szemlélni e* Városnak 

O o tekin-
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tekintetében t mert napról 
napra terjed, épfil, és dí-
szesittetik. Epületei a piatz 
körül leg szebbek, 9s a' Vá-
rosnak közepén a9 kövei bé 
kerített reformátusok Tem
plomával, és a9 katoliku
sok Szentegyházával dísze-
síttetik<, ez pedig elég szép 
magas toronnyal* Itten van 
a 9 régi Vármegye háza is , 
és a' reformátusoknak szé
pen virágzó Oskolájok gya
rapodik itten. Nevezetesebb 
útszáji a9 Városnak négy rész
re osztattattak, és elég tá-

fasak. Határja közép termé-
enységu, vagyonnyai , és 

tulajdonságai Gács Városáé
hoz hasonlítók, vásárjai né
pesek , lakosai szorgalmato
sak, nem tsak a9 kézi mester
ségeknek folytatásában, ha
nem a9, kereskedésben is , 
levegője egésséges , piatza 
iielyoen. 

L O S O N C Z . Losanec[. Tót 
falu Posony Várm. földes 
Ura G. Pálfy Urasáé, lakosai 
katolikusok, fekszik hegyek 
alatt, Somolyánfaoz n e m 
meszsze, mellynek filiája, 
batárja közép termékenysé
gu,, réttye, legelóje szuk, 
fája sok van, más vagyon
nyai középszerűek. 

LÓT. Luoet. Nagy, és 
Kis Lót. Két falu Bars Várm. 
Kis Lótnak földes Urai több 

Uraságok, Nagy Lótnak pe
dig a' Religyiói Kintstár, 
melly az előtt az Elefanti 
PaulinusAtyíknzb birtokok 
vala, lakosaik katolikusok, 
fekszenek a9 Verebélyi já
rásban , határbéli föld gyei 
jók, réttyeik, legelöjök elég 
van, más vagyonnyaik kü
lömbfélék. 

L O T H Á R D . Horvát falu Ba
ranya Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság, lakosat 
katolikusok, fekszik Egerág
hoz nem meszsze , és annak 
filiája, határjának tsak nem 
minden javai vannak, el a-
dásra is jó módgyok van. 

L O V A D . Szabad puszta 
Komárom Várm. földes Ura 
G. Eszterházi Uraság, fek
szik Ácsnak szomszédságá
ban, mellynek filiája. 

L O V A S . Magyar falu Szá
la Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , és másfélék, fekszik 
Pátosznak szomszédságában, 
mellynek filiája, határja jó , 
legelője tágas, szőleje, rét
tye hasznos , erdeje is van. 

L O V A S . Szabad p u s z t a 
Veszprém Várm. földes Ura 
a9 Religyiói Kintstár, az előtt 
az Posonyi Apátza Szüzek
nek birtokok vala, fekszik 
Vásárhelyhez közel, és an
nak filiája. 

L Q -
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betűben. 
L O V Á S Z H E T Í N T Httíny 

név alatt. 
L O V Á S Z A D Luising. Né

met falu Vas Várm. földes 
Ura a1 JákiApáturság,lakosai 
katolikusok, fekszik Karács-
fának szomsédságában, és an
nak filiája, batárja szoross, 
és nem igen tetmékeny. 

L O V Á S Z I . Elegyes falu Nyi-
xra Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság, lakosai 
külömbfélék, fekszik Per esz-
lényhez, nem meszsze, ha
tárja is ollyan, M I N T Peresz-
ljínyé. 

L O V Á S Z I . Elegyes fa lu 
Szála Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszik Sz. Miklóshoz nem 
meszsze, szőleje jó borokat 
terem, el adásra, és fuha-
rozásra is van módgyok, de 
tatárja közép termékeny
ségu. 

L O V C S A . Kis, is Nagy 
Lovcsa. Tót faluk Bars Vár-
megy. Nagy Lovcsának fölr 
des Ura Bertholdi Uraság, 
Kis Lovcsának pedig a9 Besz
tercze Bányai Püspök, fek
szik Trubinhoz nem mesz
sze , és annak filiája, ha
tárbéli földgyeik jó termé-
kenységuek, és könnyen mi-
veltetnek, legelőjök, makk-
j o k , fájok mind a' két féle 

van, a9 szomszéd Bánya Vá
rasokban jő keresettyek, 
gyümöltsös, zöldséges, éfr 
káposztás Jcertyeik is van
nak. 

L O V R I N . Német /alu To-t 
rontat Várm. földes Ura Li
ptai Urasáé, lakosai katoli
kusok , fekszik Nagy Szent 
Miklós, Haczfeld, Peszak* 
és Bogároshoz is közel. Ha
tárja három nyomásbéli, bű
zát, árpát, zabot, kukoritzát, 
muhart, és kendert terem, 
erdeje nints , szőleje kevés, 
piatza N. Sz. Miklóson, Te
mesváron, és Török Becsén. 

L Ő Z A . Orosz falu Bereg 
Várm, földes Urai több U-
rak, lakosai leg inkább ó 
hitűek, fekszik Szalánkhoz 
két jó mértföldnyire, Bors
va vizéhez közel , határja 
középszerű. 

L O Z O R N O . Tót falu Po
sony Várm. földes Ura G # 

Pálfy Uraság, lakosai kato
likusok , fekszik hegyek, és 
fenyves erdők között, ba
tárja meg lehetős termékeny
ségu , terem rozsot, és ár
pát, van réttye, szőleje, ER
deje fenyves, és bikkes y el 
adásra Posonybán alkalma
tos módgyok van. 

L Ö B . vagy Líb. S z a b a d 
puszta Pest Várm. földes Ura 
Darvas Successorok, fekszik 
Üllőhöz , I E M meszsze, Va-

O o % sád-
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sadhoz is közel, szénát, és 
gabonát jól teret?. 

Lőcs. Baranya Várm. So-
kaczúl Lucs, a' Bellyei Ura
dalomhoz tartozandó Hely-
seg , lakosai katolikusok , 
és sokaczok, fekszik Mocs
kához ^ órányira, határja 
három nyomásbéli, búzát, 
is egyebet terem, az Ura
dalomban Pusztákat bérlel
nek, szukségjeik ki pótolása 
végett, erdejek van , kuko-
ritzájoknak el adásából szer
zik meg adóikat. 

L Ő C S E . Leucsovia. Leüt-
tchau. Lcvocc. Szabad régi 
Királyi Város Szepes Várm. 
lakosai katolikusok, és e-
vangelikusok, németek, és 
az alatson^abb szerentsével 
szSlettetteKleginkább tótok. 
Fekszik lglóhoz két mért
földnyire: Eperjeshez hat, 
Kézsmárkhoz né^y, Kassá
hoz pedig tíz mértföldnyire. 
Eredetét e' Városnak Bonfin 
Libr. i. Dec. i. p. i6.igen 
meszsze viszi. Bél Mátyás 
pedig mint egy MCCXLVdik 
esztendS tájra határozza: 
iqinthogy Bató a' Tatárok
nak Vezérjek, az egész Ha
zát nagyobb részént dühös 
indúlattyának, 's verengezó 
győzedelmének áldozattyáva 
tette MCCXLIdikben. Mi-
nek okáért a' félelem miatt 
bujkáló népek egy vigyázó 

L'&cs* 

helyet készítettek, mellybol 
az ellenségeskedőknek moz
gásaikra figyelmeztek, 9s azt 
a1 német nyelv szerént Leüt-
schaunak nevezek* M e g 
tetzvén e 9 hely számbs em
bereknek néminemű erőssé
get készítettek előszór, 9s 
számosan ide gyülekeztek, 
jövendő lakó helyül választ
ván Lőtsét. Alig; kezdett né-
minémuképen éledni a' Vá
ros , és már a' Tatárok által 
kegyetlenül meg rongálta-
tott. . ia85Óik esztendőben 
IVdik Lászlónak uralkodása 
alatt. El szélledvén a 9 ke
gyetlenkedő haramiás ellen* 
sée, ismét öszve sokasodá-
nak a9 lakosok, 9s a9 meg 
rongyollott helyet sokkal 
hathatósabban meg erossítet-
ték. Szaporította ablakoso
kat, a9 királyoknak adako
zó szabadságaik; 9s a9 Város* 
nak előmenetelét is szépea 
gyarapíták. Sokáig boldog 
állapottyában virágzott vala 
Lötse Városa, lakosai pedig 
más Városbéliekhez képest 
a9 békeségnek tsendes nyu
godalmában éltek, míg an« 
nakutánna I33adikben , 
azután 1342. majd 1431. 
majd 1441. m a j d 1550. 
1599. maid I746dikban igen 
tetemes károkat szenyved
ték a9 külömbféle keserves 
gyulladások által E ' szána-

kozásra * 
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kozásra méltó szeremsetlen-
ségeken kivöl meg látoga-
ták e' Várost i6oidikben 
aidik Juny: n* magyar zsák-
mányozó labantzok is , ás 
ott léteket , melly noha tsak 
egy nap tartott vala, el ra
gadott kártékonykodásaik 
által éreztették a* lakosok
kal. Az utánna való eszten
dőben pedig Bátori Zsig
mondnak katonái által ká* 
rosíttatának; 16oadikban 
a<jdik Mart. az említett Fe
jedelemnek» és R U D O L F 

Tsászárnak követői tartottak 
vala itten Gyűlést. j6o4dik-
ben Bocskainak hatalmába 
esett,'Dészőfi Jánosnak for-
réllya által, és a9 Szepesi 
Vár ostromlásának.segedel
mére kénszeríttetett. Kétel
kedvén Bocskainak serege 
a* Városnak bivségében , o-
strom alá vevék, 's meg 
hódítván azt, két ezer fo
rintnak le tétele után az em
lített Fejedelemnek hívségé-
re meg esküdtetett. 1619-
dikben Betlen Gábornak 
birtokává lett, azután pedig 
Rákótzi Györgynek hódolt 
meg, majd Tökölyi Imré
nek i68idikben. Utollyá-
ra Rákőtzy Ferentznek is 
még h ó d o l t , katonáinak 
hoszszas ostromlásaik után 
MDCCIIIdikban, 's birtoká
ban maradott, míg iyiodik-

ben i^dlkFebr. tőffelholtfc-
nak szerentsés vesérlése alatt 
a* Tsászárnak hatalmába visz
sza esett. Nevezetesítette e* 
Várost MCCCCXCiVdikb» 
M Á T Y Á S Királynak halála ti
tán a* Lengyel Királynak 
Albertnek, es Ulászlónak it
ten kötött szövetségjek. Az
után pedig ama híres Bré-
ver Jánctenak könyvnyomta
tó háza; melly díszes mód
dal készultt könyvekkel sé-
géllette Hazánkbanmind 
a* hasznos könyveknek, 
mind pedig a' jó ízlésnek 
terjedését.7 A* szerentsétlen 
égés után meg maradott ré
szei e9 könyvnyomtató be
tűknek, és eszközöknek résfc 
szerént Erdélybe, rész sze
rént pedig Nagy Károlyba 
vitettettek. Most is vagyoíi 
itten egy kisded , könyv
nyomtató ház, de a* régid
hez igen nem hasonlítható. 
Nevezetesítette továbbá e* 
Várost hajdani jeles erőssé* 
|e, *s kereskedése Mostani 
epfiletei között leg neveié2, 

tesebb é' Városnak Szent
egyháza, melly Szent Jakab
nak emlékezetére szentelte^ 
tett, *s olly híres nafgy Or-> 
gona van benne, mellyhez 
hasonlót meszsze földön nem 
lehet látni* a* segrestyébért1 

némelly régi könyvek is tar
tattalak emlékezetni. Vaj* 

O o 3 mi 
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mi nevezetes , is drága vala 
e 9 Szentegyháznak tornya 
is, míg a' tuz által meg nem 
aláztatott. E' tágas, és ritka 
nagyságú piatzán van e 9 Ki
rályi Városnak a9 Városhá
za, a9 normális Oskola,melly 
régi épület, 9s ajtóján a9 

Városnak tzimerével ezek a9 

szavak olvashatók : Insi-
gnia Reipublicce Leutscho-
yiensis. Itten vágynak a9 mé
szárszékek is , és a' Szent
egyházon felül a9 felső kapu 
felé az őrálló ház, némelly 
éló fákkal díszesíttetve. Al
kalmatlanok ugyan e9 Vá
rosnak némelly utszái, a9 

partos meredekség miatt: 
de közepe mellyet németül 
Ringnek neveznek igen tá-

fas, pompás, és az egész 
árosnak nem közönséges 

tekéntetet szolgáltat, ?s épü
letei is e9 Városnak itt körül 
leg díszesebbek: ha lakosai 
számosabbak volnának még 
sokkal díszesebb lehetne. 
Az említett Városnak Szent
egyházán kivfil még - két 
Szentegyházak vágynak a9. 
Városban, egyik a9 Jezsui
táké vala, holott most a9 

deák Oskola van, másik pe
dig a9 felső kapunál a9 Mi
noritáké. Azelőtt Convicttts 
is vala itten. Piatza e' Vá
rosnak, mellyröl már fel-
lyebb emlékezet vala egész 

Magyar Országon leg tága
sabb , de Vásárjai nem neve
zetesek. Két nagy kapuján 
kivfil egy kis kapuja is van 
e9 Városnak f mellyen esik a9 

ki menetel az evangéliku
sok Templomába, és Osko-
lájokba, melly a9 mint most 
híre van, nevezetesen meg 
fog öregbítetni. Külömbféle 
Tudósok is nevezetesítik e9 

Várost, mellyek felől lásd 
Memória Hung. A* többik 
között, különös emlékezetet 
érdemel Os[terldm Éfraim 
Úr, a9 ki minekután*a kül
ső Országról haza érkezetet, 
9s a9 híres Gellértéi Jeles tu
lajdonságai által barátságba, 
9s levelezésbe lépett, itten 
egy különös magános osko
lát állított fel tulajdon házá
ban , a9 riémet nyelvnek esz
közlése végett. Jeles Gram
matikát is készített, s9 oda 

.szoktak leg több Magyarok 
járni, és leg nagyobb ha
szonnal is taníttatik itten a9 

német nyelv; mellynek az e-
gész Hazában el terjedt Ta
nítványai élő tanuk. Hála-
datpsan emlékezem én is , és 
köszönöm e 9 nagy érdemu jó 
Hazafinak erántam való sok 
szívességeit, 9s barátságát, 
mellyet nála bóv mértékben 
tapasztaltam vala. A 9 frantzia 
nyelvet is számos ifjak ha
szonnal tanulták ez említett 

Úr-



L Ö G O R . 543 

Űrtől, kik kőzött elég tisz-
telőji vágynak, és tudom 
e' jő Úrnak hoszszú életet, 
9s érdemeihez illő emlékeze
tet kívánnak szívek szerént 
velem eggyűtt.Sok érdemei 
a' Hazától valóban nagyobb 
tekintetet érdemlenek, mint 
eddig részesíttetett. Neve
zetes itten a' méhser is, mel
lyet Vojstesko Ür készíttet. 

Határja e9 Városnak na
gyon meszsze terjed, és kö
zép termékenységu, 's ha 
szorgalmatosan miveltetik 
szép haszonnal fizet, búzája, 
zabja | árpája igen jő, bor
sója az egész hazában leg 
kíresebb, fája mind a' két 
féle van, piatza helybenjeve-
göje igen egésséges; de. vize 
a9 tsőn bevezetett vízi ládá
kon kivul nem igen jó > ki
vévén az oskola kúttyát, 
melly az evangélikusod os-
kolájokon kivul van. Lakosai 
leg inkább kereskedés , bá
nya ásatás, *s kézi mestersé
geknek folytatása utánn él
nek, 'sha e*Városnak fekvése 
a' kereskedésre kedvezőbb 
helyen volna, sokká/ gazda
gabb , 's híresebb lehetne. 

L Ő D . Kis Ldd. A9 K. be
tűben. 

L Ö D Ö S . Liecicrsqdorf. Né
met falu Vas Várm. földes 
Ura G; Erdődi Uraság, la

kosai katolikusok, fekszik 
Vörösvárhoz egy mértföld
nyire , határja középszerű. 

LöGÖa Nagy és Kis L8-
gönKét szabad puszták Ko
márom Várm. Kis Lögör-
nek földes Urai több Ura
ságok , Nagy Lögörnek pe
dig Hajnal, és több Urak. 

L Ö K . Magyar, falu Bars 
Várm. földes Ura H. Eszter
házy Uraság lakosai katoli
kusok , és másfélék, fek
szik Nagy Kálnához nem 
meszsze, és annak filiája , 
határjában vagyon mind a' 
két féle fája , szőleji tágasak, 
legelője elég, főldgye, rét
tye j ó , kereskedésre kön
nyű módgya , Esztergom
ban , és a* Dunán is. 

Lök. Elegyes falu Bihar 
Várm. fekszik, a* Váradi já
rásban , határa közép ter
mékenységi, javai meg le
hetősek. 

L Ö K . Magyar falu Szabolcs 
Várm. földes Urai Kállay, és 
több Uraságok, lakosai kü
lömbfélék fekszik Nyíregy
házához egy mértföldnyire, 
határja ollyan mint Eszláré, 

Lök magyar falu Somogy 
Várm. földes Ura Tulman 
Uraság, lakosai külömbfélék, 
fekszik Kéthelynek szom
szédságában , és annak filiá
ja, határja jól termő. 

O o 4 L Ö M . 
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L Ö K I . Elegyes fala Nyitra 
Várm. földgye termékeny, 
szőllö tegye , réttye * lege
lője •fája van. 

L Ő K Ö S H A Z A . Szabad pusz
ta Arad Várm. földes Ura a' 
K. Kamara, fekszik Elek
hez nem meszsze, és annak 
filiája, 

L Ö K Ö S H Á Z A . Magyar falu 
Gömör Várm. földes Urai 
több Uraságok lakosai több
nyire evangélikusok, fekszik 
Harkátstól j . órá>nyira, O-
trokotshoz közelebb, Sank-
falváho? is közel, és annak 
filiája, földgye partos, és 
szorgalmatos mivelést kíván, 
réttye termékeny , piatzo
zása három, négy mértföld
nyire van, legelője tsekély, 
erdeje kitsiny, de szép, győ-
inöltsös kertyei jök, malmok 
közel, itten Turóti vize sok 
károkat tesz. 

L S R E Oláb falu B i h a r 
Várm- földes Üra a' N. Vá, 
radi egyesült Püspök, lakor 
sai leg inkább ó hitűek, 
fekszik a' Váradi járásban, 
határja sovány. 

L Ő R E . Falu Pest Várm. 
Lore név alatt, határja ol-
lyan mint Becsének. 

LőniKTzr. Magyar falu 
Nógrád Várm- földes Ura 
Batthyáni Primás Ő Eminen-
tziája, lakosai katolikusok, 
fekszik Vadkertnek szom

szédságában , és annak filiá
ja , határja soványas, más ja
vai is héjjánesak. 

L Ő R I N C I F A L V A . S z a b a d 
puszta Gömör Várm, földes 
Ura Széki, 's több líraságok, 
fekszik Kaprágy, és Kele-
mérnek szomszédságokban, 
erdeje szép, réttye,töldgyc 
is jó tulajdonságú. 

LŐRivcz, Szabad puszta 
Gyór Várm. földes Ura a* 
Religyói Kintstár. 

L Ő R I N T E Kis Lorinte, 
Magyar, és német falu Vesz* 
prém Várm. földes Ura Be-
zerédi Uraság, lakosai ka
tolikusok , evangélikusok, 
és reformátusok , fekszik 
Puszta Miske, Tosok, Ha-
limba, ésKolontárhoz közel, 
határja két nyomásbéli, föld-

' gye homokos rozsot, kuko
ritzát, krompélyt, kendert 
terem , jó erdeje van, kő
bányája , és mész égetSje , 
két malma » és halászó tava 
is van, 

L Ö R I V T Z 3 E vagy Lórin* 
isik. Magyar fa lu Abauj 
Várm, földes Ura B. Fisser: 
Uraság , lakosai katqliku* 
sok , fekszik Polyinak szom
szédságában ̂  mellynek filiá
ja, határja is hozzá.hason
lító. 

L P H I N ^ Z I , Szabad pusara 
Pest Várm. földes Ura H, 

Gjras-> . 
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Grazsalkovics Uraság, fek
szik Soroksár mellett. 

Lövő. Magyar falu Bor
sod Várm, földes Urai Plati, 
és több Uraságok, lakosai 
katolikusok, és többen re
formátusok , fekszik K i s 
Iványnak szomszédságában , 
és annak filiája, szántó föld-
gyei termékenyek, piatzo
zása Egerben, és Miskólczon, 
legelője elég, fája nints, de 
nádgya, van; folyó vize a' 
határjában , földgye a9 hol 
szék sós, ottan soványos. 

Lövő Magyar Mező Vá
ros Szála Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, és másfélék, fek
szik Salomvárhoz nem mesz
sze., határja soványas, fája; 
legelője nints elég. 

Lövő. Gsié[. Siitzen Le
ver. Magyar mező Város So
pron Várm. földes Ura Gróf 
SzécsényiUraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Czenk-
töl délke i\ óránnyira, So
pronhoz 3 | mértföldnyire, 
tatárja jó termékenységu, 
vagyonnyai meg lehetősek, 
>féttyc , 's erdeje nints, ha
nem a' nagyerdőről szerez
nek fát, szőlő hegye nem ne
vezetes bort terem, el adás
ra jó módgyok van. 

Lövő. Magyar falu Sza
bolcs Várm. földes Ura Lö-
vei Uraság', lakosai katoli

kusok , és reformátusok fek
szik Kapocs Apátinak szom
szédságában, és annak fi-

> liája, határja jó, dinnyét is 
[termesztenek lakosai, el a* 
dásra módgya helyben is , 
mivel az Ország ííttyában 
vannak, legelöt bérben tar* 
tanak. 

h Lövő. Alsó, és Felső Zö-
Ivo. Két faluk Vas Várm, 
földes Ura G. Batthyáni U« 
raság, fekszenek Pinkaföld
nek szomszédságában, és an
nak fiüáji, határbéli föld
gyeik középszerűek, min{ 
vagyon nyaik. 

L U B F . L L E . vagy Lühelle. 
Királyi, és Nemes Lubelle. 
Két tót falu Liptó Várm. 
földes Urai Detrich, és több 
Uraságok, lakosaik katoli
kusok, fekszenek Kelecsény* 
hez nem meszsze, mellynek 
fiüáji, határbéli földgyeik, 
nek egy része j ó , fájok szű
kebben van , legelőjök elég, 
keresetre módgyok jó, pia-
(zoszások Német Lipcsén 

L U B E N V I K . Tót falu Gö-
I mör Várm. földes Ura G, 
I Koháry Uraság, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Jolsvának 
szomszédságában, és annak 
filiája, határja rozsot, és 
zabot terem, réttye jó , le-

elője kevés, fája tűzre van, 
eresetre módgya Jolsván, 

és a* vas műhelyekben. 
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L U B I N A . Tőt falu Nyitra 
Várm. földes Ura G. ErdSdi 
Uraság 9 lakosai katoliku
sok, es többen.evangéliku
sok , fekszik Alsó Bodfalvi
hoz nem meszsze ̂  és annak 
filiája, határja is ahoz ha? 
sonlító. 

L U Í B I S E . Tót falu Zem
plén Várm. földes! Ura G. 
Csáky Urasáé, lakosai ka
tolikusok , fekszik Labor-
cza vize mellett, Homon
I M H O Z egy mértföldnyire, 
batárja ollyan, mint Koha-
nóczé. 

L V B L O , Iblau. N é m e t v á 
ros Szepes Várm. egy a* Sze
pességi Városok közzul, föl
des Ura a9 K. Kamara % la
kosai leg inkább katpliku-
sok, fekszik Gnazdához \ 
mértföldnyire, Poprád vize 
mellett. Vára magos hegyen 
épült, butsu járásai neveze-

- tesek ; 1563 dikban nagyon 
el égett vala, Vazután is 
elég viszontagságokat szeny-
yedett , vásárjai népesek. 
Fája épőletre van, kerese
tre meg lehetős módgya, 
határja soványas, és homo
kos, 's leg inkább tavaszi 
vetést terem, réttyei né
hol tsekéllyek. 

LyBA. Szabad puszta A-
baúj Várm. földes Ura Fáy 
Uraság, lakosai külömbfó* 

Jék fekszik Vajdának szom
szédságában, és annak filiája. 

L U B Ó C Z . Lubovecq. Orosz 
falu Sáros Várm. földes Ura 
G. Hatler Uraság, lakosai 
leg inkább ó hitűek, fekszik 
Radácsnak szomszédsága-* 
ban, mellynek filiája, ha
tárja hegyes, közép termé
kenységu, de réttye, lege
lője, erdeje, és módgya a* 
keresetre van. 

3 L U B Ó C H N A . Tsárda Liptó 
, Várm. és Csőszöknek lakása. 

L U B O T I N Y . Orosz falu Sá
ros Várm. földes Urai Szir-
may, és Dezsőfi Uraságok, 
lakosai többnyire ó hitűek, 

I fekszik Palocsához nem 
meszsze, határja közép ter
mékenységi, legelője, erw 
deje vagyon, keresettye a* 
Palocsai só háznál, és Po
prád vizén. 

L U B N Y A . Orosz falu Ung
vár Várm. földes Ura a> K. 
Kamara , lakosai leg inkább 
ó hitűek, fekszik Lengyel 
Országnak szélénél, határja 
soványas. 

Lucz. Magyar falu Zem
plén Várm. földes Ura G. 
Aspermont Uraság, lakosai 
reformátusok, fekszik Har
kányhoz, Kesznyétenyhez is 

legy mértföldnyire, határja 
három nyomásbéli , terem 
gabonát, árpát, zabot, er
deje nints, a* Tiszán va

g y o n 



Xuc$«, 

•gyon két révje , mivel az 
Ország uttyában fekszik ; 
bozzá van kaptsolva e g y 
paszta Alsó Lut\ nevezet a-
latt, szűkölködik bor, és 
széna nélkül, piatzok Mis-
kolczon, és a' begyallyai 
Várasokban. 

Lucs. Orosz falu Ungvár 
Várm. földes Ura a*>K. Ka
ndara, lakosai többnyire ő 
bitiek, fekszik Ungvárhoz 
5 mértföldnyire, határja so
ványas. 

Lucs. Ldcstíév alatt. 
L U C S A T I N . Tót falu Zó

lyom Várm. földes Ura a* 
K. Kamara, lakosai katpli-
kusok , fekszik Zólyom Lip-
tséhez nem meszsze, és an-
filiája, határjában fája tűzre, 
és épületre van, keresettye 
is keszi, és szekeresi mun
kával, legelóje szoross, ha
tárja begyes , és koszikiás. 

L Ú C S K . Kis , és Nagy 
Lucsc. Két falu Posony Vár
megy. Kis Lucsenek földes 
Ura G. pálfy Uraság, aman
nak pedig több Urfiságok, 
lakosai katolikusok, feksze
nek egy máshoz közel, Egy
ház Geliének szomszédságá
ban, mellynek filiájí, föld
gyeik közép termékenysé
gnek, rozsot teremnek, rét-
tyek, legelőjük , . erdejek 
nints, el adásra alkalmatos 
módgyok vap. 

LocsivNA. vagy Laucs-
burg. Tót helység Szepes 
Várm. földes Ura Szakmáry 
Uraság, a9 kinek Kastéllyá
val díszesíttetik, lakosai ka
tolikusok, többen evangéli
kusok , fekszik Alsó Sunya-
vának szomszédságában , és 
annak filiája, postája, bar-
mintzadgya is vagyon, ha
tárja középszerű, sajtya jó , 
meszet is nevezeteset készí
tenek lakosai , némellyek 
pedig fuvarozással keresik 
élelmeket, Lucsivna vize ke
resztül foly^ és néha ártalmas. 

L U C S I N A . Lyucina né/v 
alatt, 

L U C S K A . Kis, és Nagy 
Lucska. Két orosz faluk Be
reg Várm. földes Ura G. 
Schönborn Uraság, lakosai 
Görög katolikusok, feksze
nek Munkácshoz i mértföld
nyire, Nagy Lucska Sfrabi-
csóhoz £ mértföldnyire, ha-
tárjok egyenes fekvésű ten
gerit, és gabonát jól terem, 
makoló erdejek, halászó vi
zek van, az árví/ártani szo
kott néha, kivált Nagy Lucs-
kának. 

L V C S K A . Tót falu Szepes 
Várm. földes Ura a9 Szepesi 
Püspök , lakosai katoliku
sok , fekszik Szepes Váral-
lyához nem meszsze, határja 
hegyes, inellyeket a' zápo
rok is járnak. 

Lucs-



L L T C S . 

L U C S K A . Harsány Lucs-
ka. Tót falu Sáros Várm. 
földes Ura Bánó Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
Tarkőnek szomszédságában, 
és annak filiája, batárja kö
zépszerű. 

L U C S K A . Malctictt. Tót 
falu Trentsén Várra, földes 
Urai Cyurcsányi, é* több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik Strecsénhez 
nem meszsze, és annak fi
liája , fóldgye jő termésfi. 

L U C S K A . NITJJUCI Lucska, 
Kalczjna Lucska, és Ma
gos Lacska. Három faluk 
Trentsén Várm. földes Urai 
Pongrácz Uraság, és több 
Urak, lakosai katolikusok, 
és másfélik , fekszenek egy
máshoz nem meszsze, föld
gyeik közép termékenysé
gnek, rértyeik , legelőjik 
meg lehetősek, keresetre al
kalmatos módgyok van. 

* L U C S K A . Kapi Lucska. 
Tót falu Sáros Várm. földes 
Ura Kapi Uraság, lakosai 
külömbfélék, fekszik Kará-
csonmezónek szomszédságá
ban, mellynek filiája, föld
gye j ó , réttye kétszer ka-
száltatik, legelője hasznos, 
piatzózásától nints meszsze, 
fája is van. 

L U C S K A . Magyar falu Tor
na Várm. földes Ura G. Ke-
glevics Uraság, lakosai kü

lömbfélék, fekszik Barká
hoz nem meszsze, és annak 

| filiája, batárja középszerű , 
I mint vagyonnyai. 
í L U C S K A . Tót falu Ungvár 
! Várm. földes Ura G. Sz tárai 
I Uraság , lakosai külömbfé-
| lék, fekszik -Nagy Szalacs-
kához nem meszsze, és an
nak filiája, határja j ó , va-

\ gyonnyai jelesek. 
! L U C S K I . Tőt falu Liptő 
| Várm. földes Ura Abafi Ura-
: ság, lakosai katolikusok, 
! fekszik Rozenberghez mint
egy mértföldnyire, neveze
tes fördőji vannak, Hocs he* 
gye alatt; legelője elég, 
Földgyének | része közép 
termékenységu, egy része 
pedig sovány , hatod része 
határjának t$ak zabot, és ár
pát terem. 

L U C S K Ó C Z . Szabad puszta 
Zemplén Várm. földes Ura 
Boronkay Uraság , fekszik 
Vasárhelynek szomszédsága* 
ban, és annak filiája, határja 
középszerfi. 

L Ú C S Ö N Y , JLuíschen. Né
met , és magyar kisdér falu 
Mosony Várm. a* Magyar 
Óvári Urtdalonhoz tartozan
dó , lakosai katolikusok , 
fekszik M a g y a r Óvárhoz 
vagy száz lépésnyire, és an
nak filiája, lajtha vize által 
választatik el M. Óvarról, 
kisded kukoritzá kerteknél 

egyéb-



Lucs< 

egyébbel nem bírnak, lako
sai többnyire mester embe
rek, és fuvarozók % az Asz-
szonyaik pedig, a* selyem 
bo^ár tenyésztetést gyako-
rollyák, mivel sem szántó 

földgye , sem réttye , sem le
gelője nints elég, márkáikat 
az Óvári batárban legeimik. 

L U C S I V N A . Tót falu Sze
pes Vármegyében. 

L U C Z I N . Tót falu Nógrád 
Várm. földes Ura G. Ráday 
Uraság lakosai katolikusok, 
és másfélék,fekzik Nagy Har
kányhoz nem meszsze, és 
annak filiája, határja közép
szerű. 

L U C Z O V A . Tót falú Vas 
Várm. földes Ura G. Nádas-
di Uraság lakosai katoliku
sok , fekszik Petrórzhoz nem 
meszsze,és annak filiája, sző
leje, és fája tíizre elég va
gyon ; de fpldgye sovány. 

L U D A D . Lvdung. Elegyes 
magyar falu Vas Várm. föl
des Ura H. Eszterházi Ura-
*ág,lakosai katolikusok, fek
szik Nagy P ö s e b e z nem 
meszsze, és annak filiája, 
földgye termékeny, fája, le
gelője van, el adása Kő-
szögön , és Szombathelyen 
van, réttyei jók. 

L U D Á N Y , Körös Luddny. 
Magyar falu Békés Várm. 
lakosai leg inkább reformá
tusok, fekszik Gyulához két 

^mértföldnyire, határja jó ter
mékenységu , vagyonnyai is 
külömbfélék. 

L U D Á N Y . , Alsó, és Felső 
Luddny* Magyar faluk Nó
grád Várm. földes Ura G. 
Ráday Uraság , lakosai kü
lömbfélék, fekszik Szécsény-
hez fél mértföldnyire, határ
béli földgyeik közép termé
kenységiek, réttyeik legfe-
löjök meg lehetősek. 

L V D A N Y . Alsó, és Fels$ 
Luddny. Két tót falu Nyi
tra Várm. Alsó Ludánynak 
földes Ura a' Nyitrai káp
talanbéli Uraság, Felsőnek 

f>edig Jczerniczky UAság, 
akosai katolikusok, feksze

nek egymástól nem meszsze, 
földgyeik Jók, fájok elég 
van , szöleik termékenyek, 
legejőjök jó , piatzozások 
nagy Tapolcsányon, malmok 
közel 

L U D A S . Magyar falu Heves 
Vámuföldes Ura Taródi Ura
ság , lakosai katolikusok ^ 
fekszik Detekhez nem mesz
sze , és annak filiája, föld* 
gyei jók, piatzozása Gyön
gyösön közel, legelője elég, 
fája, makkja, nádgya, sző
leje nints. 

| L U D A S * Szabad p u s z t a 
Bács Várm. földes Ura Sza^ 
batka Várása, fekszik hozzá 
közel, és annak filiája, po
stája is vagyon. 

Luo-
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L V D N A . Szabad puszta 
Borsod Várm. földes Ura 
Losonczy Uraság, fekszik 
Sajó Szent Péterhez nem 
meszsze, ás annak filiája. 

L U D O S . Bánátbáli falu. 
L U D O V . F a l u Trentsén 

Várm. földes Urai B. Zay 9 és 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok* 

L U D R O V A . És Nemes Lu-
,drova. Kát falu Liptó Várm. 
Ludrovának földes Uraa'K. 
Kamara, amannak pedig Ra-
kovszky, éstöhb Uraságok, 
lakosai katolikusok, feksze
nek Nagy Selmeczhez nem 
meszsze, ás annak fiüáji, 

N földgyeik termékenyek, fá
jok tűzre, és épületre van. 

L U E B E R S D O R F . Német fa
lu Vas Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok 5 fekszik Boro
styánkőhöz harmadfél mért
földnyire. Az Uraságnak it
ten fel állított fábrikája ne
vezetesítette. Határja közép
szerű, vagyonnyai is ollya
nok 

L U G A S . FelsS Lugas. O -

láh falu Bihar Várm. földes 
Ura G. Batthyáni Uraság, 
lakosai ó hitűek, fekszik £ -
lesdhez j . , Kövesdhez is an
nyi mértföldnyire, Alsó Lu
gashoz igen Közel, határja 
egy nyomásbéli , hegyes, 
völgyes 9 követses a' földgye, 

tengerit, és szénát terem, 
tsekélyen, erdeje van, szőle
je sovány. 

L Ú G O S . Alsó Lúgos. O -

láh falu Bihar Várm. földe* 
Ura G. Batthyáni Uraság, 
lakosai leg inkább ó hitűek, 
fekszik n. k. Élesd, n. ny. 
Örvendfalu, é. Felső Lugas 
között, határja 3 nyomás
béli, követses, sovány, tse
kély termékenységu, erde
j e , szóleje van. 

L Ú G O S . Német, és oláh 
Lúgos. Hajdani híres, gaz
dag , és most is népes öszve 
épült mező Város Krassó 
Várm. földes Ura a> K. Ka
mara, lakosai katolikusok, 
és ó hitűek, fekszenek Te
mes vize mellett^ melly ví
zen egy 50 öles hosisiasa-
gú fa híd választya el egy 
mástól, Kostély, Hezeris, Ta-
pia, és Lúgos helyhez egy 
órányira. Fekvését, 's tör
ténetét k illette Betlen Libr. 
IX. p. 650. Hajdan V híres 
Lugasy Nemzetségnek bir
toka vala, Istvánfy-szerént 
Libr. XVIII. p. 319. a' Sze-
verini Bánáthoz is tartozott 
Karansebessel egyetemben, 
és akkor sokkal gazdagabb 
Város vala. Petrovitzy Já
nosnak is hatalma alatt VOLT, 

míg Temesvárral egyetem
ben I. F E R D I N Á N D N A K által 
nem adta* Achomates áltat 

Ist* 



JLUGOS. 5 5 1 
Istvdnfi szerént az Ozmánok
nak jármok alá jutott, 's 
egész t J 9 5 dik esztendőig 
tatalmok alatt maradott, 
míg Borbély György, kezek 
közzul, győzedelme által Er
dély Országhoz nem kap-
tsofta. Annakutánna Bartzay 
Andrásnak az Ozmánokon 
nyert győzedelme által ne-
vezetesittetett, iéojdikban 
Basta Vezér alkalmatos őri
zettel meg erőssítette > 9s 
két esztendőig, a9 Kereszté
nyek birtoka alatt vala; de 
azután a*z Ozmánok ismét el 
foglalták. Lásd felőle Orte-
íiust Parte II» p. 43. Visz
sza nyerték azután az Erdé
lyiek; de I6;8dikbaft Rá
kótzi alatt ismét el foglal
ták az Ozmánok, és e " vi
déket eléggé nyomorgatták, 
a' mint Vagncr felőle pa-
naszolkodik > In História 
Leopoldi M . Libn II. Ál
landóul az Ozmánok jármait 
viselek azután egész addig 
az idói£, míg ií88díkban 
Tökölyinek, és az Ozmá
noknak erejek meg törettet
vén Karafta Vezet által, a* 
Tsászárnak meg hódoltatott. 
Xakosai németek, rátzok, 
és oláhok. Mostan Német 
Xugoson, a' kereskedés szé
pen virágzik, a' Város is 
napról napra szépül, Város
i é n szabadsága együtt va

gyon oláh Lúgossal, van it
ten a1 Minorita Szerzetes 
Atyáknak Klastromjok, egy 
szép Kaszárnya, 's Posta is, 
határja négy nyom ás béli, 
egészen térséges, és homo
kos, mindentéle gabonát il
lendő mértékben terem, eí-
deje,-szoleje határjában nints, 
hanem némely lakosai az 
Oláh Lugosi szőlőkben tar
tanak szőlőket. Oláh Lúgos 
fekszik Temes vizének jobb 
partyán, lakosai többnyire 
ó hitéé lévő oláhok, és rá
tzok ; találtatnakmagyarok, 
németek, és tótok is itten , 
kik többnyire mester embo» 
rek, határja négy nyoma** 
béli, a' Temes mellett tér* 
séges, és homokos, réía 
szerént hegyes, és agyagos, 
tsalítossa van, szép szóló he
gyein híres borok teremnek, 
Qrszágos vásárjai , de kivált 
héti vásárjai híresek; itten 
vagyon srT. N. Vármegyé
nek széke, és a9 Lugosi Ka~ 
merdlis Uradalomnak tisztr 
hivatallya, az ó hiten lévők
nek két Templomjok van , 
régi Várát Temes vize körnl 
folyta, holott még most is 
látszatnak némelly pusztu
lásra jutott maradvánnyal. 

Lucos. Orosz falu Szat
már Várm. földes Ura G. 
Károlyi Uraság, lakosai 6 
hitűek > fekszik Beiteknek 

szom^ 
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szomszédságában, s z á n t ó 
föld gyei 3 nyomásbéliek, 
piatzozása Debreczenben 3 
mértföldnyire , fájok van, 
földgye homokos, és dom
bos, szőleje nints, de ga
bonával bővelkedik. 
. Lvoos. Szabad puszta Vas 

Várm. földes Ura G. Zsigray 
Uraság, fekszik Ivánczhoz 
nem meszsze, és annak fi
liája. 

L U G O S H B L V . Oláh f a l u 
Krassó Várm* földes Ura a' 
K. Kamara, lakosai ó hi
tűek, fekszik Lúgostól, és 
Gavosdiától órányira, ha
tárja n é g y nyomásbéli, 
a1 Temes vize mellett térsé
ges , és homokos, bellyebb 

Eedig dombos, terem ku-
oritzát, és más gabonát is, 

erdeje, szőleje nints. 
L Ú G O Z Ó . Oláh falu Arad 

Várm. földes Ura a' K. Ka. 
mara, lakosai ó hitfiek, fek
szik igen szép helyen az 
Ország uttya mellett, melly 
kövei van ki rakva, Silin-
gia mellett, 's harárja vele 

» egy természetű, határos n. 
k.« Tárkossal, d. Kavnával, 
n. ny. Szilingyiával, L Kon
tratóval, terem búzát, ki
vált kukoritzát, szilvát, és 
egyéb gySmöltsöket bőven, 
erdeje vágyott elegendő, *s 
faj tyúkok is számosak talál
tatnak benne. 

L U K A . Tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura G. Sándor 
Uraság, a' kinek kastéllyá
vál ékesittetik, lakosai kato
likusok, fekszik Vág Új-
helyhez másfél mértföldnyi
re, határja ollyan, mint N O N 
kának, és tíradeknek. -

* L U K A . Túró Luká. Nyi
tra Várm. földes Ura G. A-
made Uraság, lakosai ka
tolikusok. 

L U K A N E N Y E . A Z N. be
tűben. 

L U K A . Magyar falu Zem* 
plén Várm. földes Urai B, 
Vécsey.^ és több Uraságok, 
lakosai reformátusok , fek
szik Tavak között, úgy hogy 
az A . Bereczki száraz me+ 
zőröl ^ óráig merő gátakon 
kell a' vizek között nagy 
bajjal bé törekedni, a1 szá
raz homokra, a* hol a9 fala 
fekszik, határja a nyomás-
béli, rozsot, é* kukoritzát 
jól terem, szénája sasos, és 
tsatés, de azért a1 marhatar
tásra alkalmatos. 

L U K A . Két tót falu Zó
lyom Várm. földes Urai több 
Urak, lakosaik katolikusok, 
és evangélikusok, fekszenek 
Osztro Luka Zólyomhoz fél, 
Nagy Luka, vagy Nagy Rét 
pedig Garamszeghez mért
földnyire , határbéli föld
gyeik középszerűek , va-
gyonnyaik is meg lehetősek. 

L U K A C S -



L U K A . L U K A . J53 

L U K A C S H A Z A . Magyar falu 
Vas Várm. földes Ura H. Esz-
terházy Uraság, lakosai kü
lön. bfélék,fekszik Gyöngyös 
vize mellett , Nagy Pősénak 
nek szomszédságában, és an-
filiája, föld gye termékeny, 
fája,' legelője van , el adásra 
módgyok Köszögön , és 
Szombathelyen, réttye elég 
van, és jó . . 

* L U K Á C S I . Elegyes falu 
Nyitra Várm. fája mind a' 
két féle van, szőleje termé
keny, legelője elég. malma 
helyben, piatzozása más fél 
órányira. 

KuKAcsócz.Tót falu Zem
plén Várm. földes Ura G. 
Csáky Uraság, lakosai ka
tolikusok, feleszik Jankócz-
hoz ~ órányira, dombos ha
tárja három nyomásbéli, ga
bonát, és zabot terem, er
deje, szőleje nints, piatza 
Homonnán , és Varannón 
van. 

L U K A F A . Magyar falu Szá
la Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, és másfélék, fekszik 
Szent Iványhoz nem mesz
sze, és annak .filiája, határ
ja is hozzá hasonlító. 

L U K A F A . Magyar falu So
mogy Várm. földes Ura 
Somsics, és több Uraságok, 
lakosai reformátusok # fek
szik Hárságyhoz egy órányi-

ra, határja két nyomásbéli, 
középszerueu mindent meg 
terem, erdeje, szőleje van, 
legelője elég, piatza Sziget
váron. 

L U K A F A . Szabad puszta 
Baranya Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság, fekszik 
Gödrihez nem meszsze, és 
annak filiája. 

L U K A F A J . Német Luka* 
faj. Szabad puszta Somogy 
Várm. földes Ura G. batthyá
ni Uraság. 

L U K A F A L V A . Zarkahdzji. 
Név alatt. 

L U K A R E C Z . Oláh falu Te
mes Várm. földes Ura a* K. 
Kamara, lakosai leg inkább 
ó hitűek , fekszik Szi ne ré
szeghez 1 mértföldnyire, ha
tárja jól termő. 

L U K A S Ó C Z . Lukasovcze. 
Horvát, és német falu Vas 
Várm. földes Ura G.Batthá-
nyi Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Murai Szom
batnak szomszédságában, és 
annak filiája, síkos földgye 
termékeny, réttye j ó , lege
lője , és fiija elég, szőlei is 
vannak, keresetre módgyok 
Stíyav Országban. 

L U K A V I C Z A . Tót falu Sá
ros Várm. földes Ura Bártfa 
Városa , lakosai katoliku
sok , fekszik Felső Volyá-
hoz nem meszsze, Bánfához 
is közel, határja sovány, fája 

V p van , 
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van , réttye nem nagy ,*iTa- j 
tárja többnyire sovány. 

L U K A V I C Z A . Tót falu Zó
lyom Várm. földes Urai Be-
niczky, és Ozdrovfczky U-
raságok, lakosai katoliku
sok, fekszik Felsó Micsinyi-
nek szomszédságában, és an
nak filiája, fóldgyének j ré
sze sovány, legelője elég, 
\ része termékeny, fája szu
ken, sarjút is kaszálnak, pia
tzozása Zólyomban i mért
földnyire. 

L U K I . Két falu Trentsén 
Várm. földes Uraik G. Kö-
nigszeg, Márczibány, Or-
dódy, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, feksze
nek egyik Nagy Divinhez 
közel, és annak filiája, föld
gyeik nem igen terméke
nyek , piatzozások közel, 
réttyek , legelőjek , fájok 
van. 4 

L U K O . Lukov. Orosz falu 
Sáros Várm. földes Ura G. 
Áspermont Uraság, lakosai 
leg inkább ó hitűek, fekszik 
Bártfához más fél mértföld
nyire , határja ollyan mint 
£ivónak,mellynek szomszéd
ságában van. 

L U K O V A . Orosz falu Be
reg Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai többnyire ó 
hitnek, fekszik Miticzéhez 
nem meszsze,! és annak fi
liája, egy nyomása jó ga

bonát terem, fájok van, mal
mok a9 határban, piatzozá
sok Szóllősön. 

L U K O V I S T V E . Tót falu Gö
mör Várm. földes Urai Drás-
kóczy , és több Uraságok, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Rahonak szomszédságában, 
mellynek filiája, határja kö-
sziklás, de ha trágyáztarík 
meg lehetős, legelője nem 
elég, fája mind á' két féle 
van, piatzozása nem mesz
sze, lakosai többnyire Tí
márok, és bognárok. 

L U K O V N A . vagy Lukovo. 
Tót falu Zólyom Várm. föl
des Ura Zólyom Városa, la
kosai katolikusok, fekszik 
Hajnikhoz közel, éj annak 
fiiiája, piatzozása Zólyom
ban , és Selmeczen. 

L U L L A . Szabad puszta So
mogy Várm. földes Urai 
több Uraságok, fekszik Táb-
nak szomszédságában , és 
annak filiája. 

L U N K A vagy Vr^est. Oláh 
falu Bihar Várm. földes Ura 
a9 Nagy Váradi Püspökség, 
lakosai katolikusok, és ó 
hitűek, fekszik Serbest, Bri-
heny, Sustfaluhoz £ órányi
ra , határja egy nyomásbéli 
hegyes, völgyes, k o s z i kiás, 
agyagos a' földgye , tavaszit 
inkább terem , erdeje kevés. 

L U N K A . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a' K . Ka

mara % 
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mara, lakosai ó hitűek, fek
szik egy hegynek oldalán 
az Ország útban , határos n. 
k. Fejér Körössel, d. Al
mással, n. ny. Plessel, é Ka-
karóval; határja meg lehe
tős termékenységu , terem 
búzát, zabor, tengerit, fája, 
makkja , gyümöltsös ker-
tyei vannak, el adásra mód
gyok van, fával, és gyu-
luőltsel is kereskednek. 

L U N K Á N Y . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a' K. 
Kamara , lakosai ó hitnek, 
fekszik nagy hegyek alatt, 
Zóld , és Gladnához közel, 
határja négy nyomásbéli e-
gészen hegyes, és köves, és 
tsak kukoritzát azt is szu
ken terem, nagy és szép 
erdeje 's fenyvessé van, sző
leje nints h volt itt. hajdan 
vas hámor, de már el pusztult. 

L U N K A S P I R J E . Oláh falu 
Bihar Várm. földes Ura a'K. 
Kamara, lakosai leg inkább 
ó hitűek, fekszik Magyar 
Csekéhez nem meszsze, Tur-
burestnek szomszédságában, 
fóldgye mindég vettetik, bú
zát keveset, zabot, és ten
gerit középszerűen terem, 
hegyes, kösziklás a' határja , 
erdeje van, pisztráng hala 
is van. 

L U P T S T , Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura Kászonyi 
Uraság, lakosai leg inkább 

ó hitfiek, fekszik az Aradi 
járásban, 'hátárja középszerű. 

Lupóez. vagy Lupots. Tót 
falu Nógrád Várm. földes 
Ura G. Forgách Uraság, la
kosai külömbfélék, fekszik 
Gátsfalvához nem meszsze, 
mellynek filiája , határja kö
zép termékenységit , va
gyonnyai külömbfélék. 

LupCzovArBánátbéli falu. 
L U P P Á K . Rátz falu Krassó 

Várm. földes Ura a' K. Ka
mara, lakosai katolikusok, 
fekszik Resicza, Vodnik , 
Rafnik, és Dognátska kö-* 
zött, határja négy nyomás
béli , egészen hegyes, és kö- 1 

ves, tsak kukoritzát terem, 
erdeje van, szőleje nints. 

L U S Á N E A . Tót falu Sárol 
Várm. földes Ura a* Tudo
mányi Kintstár, lakosai ka
tolikusok, fekszik Szinyé-
hez nem meszsze, mellynek 
filiája, 's határja is hozzá 
hasonlító. 

L U S N A . Ludrova. Két tót 
falu Liptó Várm. földes Ura 
a' K. Kamara, lakosai ka
tolikusok , , fekszenek he
gyek között, Rozenbergá-
hoz a mértföldnyire , határ
jai középszerűek. 

L U S O K . Magyar falu Bara
nya Várm. földes Ura a* Pé
csi Káptalanbéli Uraság, la
kosai reformátusok, fekszik 
egy posványos berek mel-

P p % lett, 
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lett, határos n, k. Vejtivel , 
é. Vaiszlóval, n. ny. a' Kápol
nai pusztával, ha:árja három 
nyomásbéli mindent meg te
rem ,, erdeje van. 

L U Z S Á N K A . vagy Lu^sdn-
ki. Sáros Várm. földes Ura 
a' K. Kamara. 

L U S Z T J G . Tsárda Tolna 
Vármegyében. 

L U T I L L A . Tót falu Bars 
Várm. földes Ura a* Beszter
cze Bányai Püspökség, la
kosai katolikusok, fekszik 
Szent Kereszthez fél mért
földnyire, határja tágas, föld
gye jó , réttye elég, fája 
tűzre, és épületre van , fa 
szerszámot is készítenek la
kosai. 

* L U T O V . Tót falu Trentsén 
Várm. földes Ura G. Kollo-
nints Uraság x lakosai kato
likusok, fekszik Dezsérnek 
szomszédságában, és annak 
filiája, földgye termékeny, 
fája, legelóje, réttye van. 

L U Z N A . Tót xfalu Liptó 
Várm. lakosai katolikusok, 
legelóje van elég, földgye 
néhol sovány, piatzosáza Zó
lyomban. 

L Ü L I E . Nagy, és Kis Lülle. 
Két tót faluk Bars Várm. föl
des Ura az Esztergomi kis 
Papság, lakosai katolikusok, 

fekszik Verebélyhez i mért
földnyire, határjaik jók, va-
gyonnyaik jelesek. 

L Y U B I S C H E . Tótfalu Zem
plén Várm. földes Ura G. 
Csáky Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Velye Pó
lyához fél fertály órányira 9 

Hankóczhoz is annyira, he
gyes, és agyagos határja 3 
nyomáshéli, gabonát, zabot 
középszerűen , búzát, árpát, 
és néha tengerit is terem, 
erdője meg lehetős, fuharo-
zással is kereskednek, pia
tzok Homonnán van. 

L Y Ü C S I N A . Tót falu Sáros 
Várm. földes Urai Péchi, és 
több Uraságok , lakosat kü
lömbfélék, hátárja meg le
hetős. 

L Y Ü K V A : Puszta a* Kisr 
Honti kerületben, földes Ura 
Vajda Uraság, Magyar Hegy-
meggel határos, földgyei jók 
teremnek tiszta , és kétsze
res búzát, rozsot, és zabot 
is , réttyei jók, erdeje épü
letre alkalmatos fát szolgál
tat, sok makkot, és guba-
tsot is terem. 

L Y U T T A . Orosz falu Ung
vár Várm. földes Ura a*K. 
Kamara, határja sovány, va
gyonnyai selejtesek. 
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J^JACSA. Magyar falu Pest 
Várm.'földes Ura H. Gra-
zsalkovics Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Pesthez 
a i , Váczhoz i£ státióra, Zsj-
do , ás Újfalunak szomszéd
ságaikban, határja három 
nyomásbéli, hegyes , föld-
gye fekete, tezém rozsot f 

árpát, zabot, bora kevés van, 
erdeje nevezetes, piatza Pe
sten , és Vátzon, van vízi 
malma, mellyet Galga vize 
hajt, Boldognál a1 Zagyvá
ba foly, van nádgya, és 
kaszállója is. 

M A C S A . Szabad puszta Bi
har . Vármegyében. 

M A C S E D . Kis, és Nagy 
Macscd. Két magyar falu 
Posony Várm. földes Ura G. 
Eszterházi, Kis Macsednak 
G. Eszterházi, Draveczky , 
és több Urak, lakosai ka
tolikusok, fekszik e g y i k 
Geszthez i , másik Szered
hez i órányira*, határjai két 
nyomásbéliek , eggyiknek 
erdője is van, legelőjök, 
réttyeik középszerűek. 

M A C S K Á S . Szállás Hont 
Várm. földes Ura a' Reli-
gyiói Kintstár, fekszik Na-
dábnak szomszédságában , 
mellynek filiája, Apátmarót-
boz tartozik. 

! M A C S K Ó C Z . Elegyes falu 
Vas Várm. földes Ura G. 
Nádasdy Uraság, lakosai ka
tolikusok, f e k s z i k Mar-
tyánczhoz nem meszsze, és 
annak filiája, legelője , és 
fája tűzre elég van, de föld-
gye soványas. 

M A C S K O V E C Z . Horvát fa
lu Szála Várm. földes Ura G. 
Festetits Uraság, lakosai ka
tolikusok , fékszik Csáktor
nyának szomszédságában , 
mellynek filiája, határja né
hol soványas. 

M A C S O . Tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura a' Nyitrai 
Káptalanbéli Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Divék-
nek szomszédságában, és an
nak filiája, határja ollyan 
mint Bankáé. 

M A C S O L Y A . Magyar falu 
Bereg Várm. földes Ura Dar
vas Uraság, lakosai katoli
kusok, és reformátusok, ha
tárja középszerű. 

M Á C S O V A . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a' K. 
Kamara , lakosai ó hitűek , 
fekszik Pestyere, Priszaká-
hoz, Karánsebeshez egy jő 
fél órányira , határja négy 
nyomásbéli, a* Temes mel
lett térséges , és homokos , 
bellyebb pedig hegyes , és 
Pp 3 agya-
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gos, terem kukoritzát, er- 1 
deje jó van, és szilvássá is, 
szőleje nints. 

M A C Z D O R F . Matfujőc{. 
Név alatt. 

M A C Z E D O N I A . Oláh falu 
Torontal Várm. földes Ura 
a' K. Kamara, lakosai ó hi
tűek 9 fekszik Petrován Ivan-
da, Csébzz, és Gyvjlvés* kö-
zöt, határja négy nyomás
béli, tulajdonságai, 's javai 
is hasonlók Csépszán falu
jáéhoz. 

M A C Z H A Z A . N. Mac[hd[a. 
Magyar falu Posony Várm. 
földes Urai röbb Uraságok, 
egyik része a'Posonyi Várnak 
fŐ Kapitányságához tartozik, 
holott sok birkák vágynak, 
lakosai katolikusok, fekszik 
n. k. N. Légnek, n. ny. Tár
noknak szomszédságában , 
határja szántó földekből , 
's tsekély mezőségből áll. 

M A C Z J N E C Z . Horvát falu 
Szála Várm. földes Urai G. 
Álthán Uraság, lakosai ka
tolikusok, határja közép ter
mékenységu, réttye, legelője 
meg lehetős. 

M A C Z O N K A . Magyar falu 
Heves Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszik Nagy Batonyhoz nem 
meszsze, és annak filiája, 
határja, ollyan mint Ferpesé. 

M Á D . Magyar falu Posony 
Várm- földes Urai több Ura

ságok , lakosai kevés kato
likusok , és többen refor
mátusok fekszik Albárboz 
nem meszsze, Alistál, és Pe
tényi pusztával határos ; ba
tárja leg inkább rozsot te
rem , káposztát, kukoritzát 
középszerűen, erdője nints, 
réttye kevés, piatza Szer
dahelyen és Samarján van. 

M Á D . Hegyallyai mező 
Város Zemplén Várm. föl
des Urai G. Áspernont Szir
may, és B.Orczy Uraságok, 
lakosai katolikusok, refor
mátusok, 's kevés proszok, 
és számos zsidók , fekszik 
Tállyáhóz |, \ Rátkákoz is 
!•, Zomborhoz pedig y mért
földnyire, nagy bort rern?5 
szőlő hegyei alatt. Lakosai 
rész szerént kézi mestersé-

fek , rész szerént gazdás-
odás, 's leg inkább szőlő 

mivelés által élnek, épületei 
középszerűek, Ispotállyá is 
vagyon , határbéli földgye 
középszerű, fekete nyirkos, 
dél felé térséges, erdeje van, 
szűkölködik élet, és széna 
dolgából , szántó földgyei 
kevesek, kő bányája van, 
's fördöieis, melly a* kösz
vény esetnek dítsértetik, va-
gyonnyaikat helyben is el 
adhattyák, de nagy részét 
élelmeknek magok is pén
zen veszik, és keperé is jár
nak , kevés trágyáikat sok 

szó-
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szőlő hegyeik emésztik meg, 
néhol tsékelyes , bora kivált 
némelly hegyeken nevezetes. 

• M A D A . Nagy Mada. Me-
28 Város Szabolcs Várm. föl
des Ura Patay Uraság, lako
sai többen reformátusok ha
tárja ollyan mint Bátoré. 

M A D A . Kis Mada. Magyar 
falu Szatmár Várm. földes 
Urai több1 Uraságok, lakosai 
katolikusok, többen refor
mátusok , fekszik Vizkához 
nem meszsze, és annak fi
liája , Nagy Madának, szom
szédságában , homokos f és 
dombos határja 3 nyomás-
béti, gabonát, kukoritzát, 
és kendert leg inkább te
rem , erdeje kevés, szőleje 
van, piatza 6 mértföldnyire 
Debreczenben. 

M A D Á C S K A . Tót. falu Nó
grád Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai külömb
félék, fekszik Felső Tiszov-
nyikhoz nem meszsze, és 
annak filiája, határja ollyan 
mint Gergelyfalváé. 

M A D Á R . Magyar falu Ko
márom Várm. földes Ura G. 
Pálfy Uraság, lakosai kato
likusok , és reformátusok, 
fekszik Bátorkeszinek szom
szédságában, mellynek filiá
ja , legelője elég van, rét
tyei néhol tsekélyek, szőleji 
meg lehetős borokat terem
nek. 

M A D A R Á S Z . Oláh falu Bi
har Várm földes Ura a' K / 
Kamara, lakosai ó hitűek, 
határos Szalonta, és Mar-
cziházával, határja a nyo
másbéli , térhely székes a* 
földgye, erdeje van, szőleje 
nints, piatza Váradon. 

M A D A R Á S Z . Magyar falu 
Posony Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai katoli
kusok, fekszik n. ny. Fél
nek szomszédságában, és an
nak filiája, határja közép
szerű, legelője hasznos, rét, 
és erdő nélkül szűkölködik. 

M A D A R A S . Magyar fa lu 
Bács Várm. földes Ura Lati-
novics Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Borsod
hoz 4500, Almáshoz pedig 
4500 bítsi ölnyire. Határja 
három, nyomásbéli, leg in
kább búzát, és zabot terem, 
marha el adásból keresnek 
pénzt magoknak , erdeje 
nints, szőleje tsekély bort 
terem, van folyó raotsárja, 
és egy hallal bővelkedő rava, 
piatza Baján. 

M A D A R A S . Magyar hely
ség, a> Nagy Kunságban, 
lakosai reformátusok, fek
szik Karczag Új Szállásnak 
szomszédságában, Üllös ne
vezetű tó mellett, határja 3 
nyomásbéli, mindenféle ga
bonát meg terem, a' hol 
nem székes; fa nélkül szu-

P p 4 köl-
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kölködik, piatzok Debre
czenben , és Miskóltzon van. 

M A D A R Á S Z . Oláh falu Szat
már Várm. földes Ura G. Ká
rolyi Uraság, lakosai, ó hi
tnek, fekszik Erdőd Varo^ 
sához nem meszsze, és an
nak filiája, Zsadány, és Réz- J 
telek helységekkel is hatá- j 
rok, három nyomásbéli ha- | 
tárja sovány, fejér agyagos 
fóldgye v a n , kétszeres 
búzát terem , és tenge- i 
rit is, piatza Szatmáron, szé- , 
nája kevés terem, erdeje, 
és szőleje nints. 

M A D I N C Z . L á s d Madu-
tnet[. 

M A D O C S A . Magyar falu 
Tolna Várm. földes Ura G. 
Battyáni Uraság, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Bölcské
hez közel, és annak filiája, 
réttyeit a9 Dunának áradásai 
alkalmatlaníttyák, javai kü
lömbfélék. 

M A D O C S Á N . Töt falu Li
ptó Várm. földes Urai Kubi-
nyi, és Madocsányi Urasá
gok, lakosai katolikusok , 
fekszik Tepláhoznem mesz
sze, mellynek filiája, határ
jának -| része jó , fája, és 
legelője elég van* 

M A D O V Á R . Szabad puszta 
Túrócz Várm. földes Urai G. 
Batthyáni, és Révai Urasá
gok, fekszik Szent Mihály. 

nak szomszédságában * és 
annak filiája. 

M A D R I S E S T Y . Oláh .falu 
Arad Várm. földes Ura a* 
K. Kamara, lakosai ó hi
tnek, fekszik n. k. Bucsa, 
d. Maros mellyéki Trojás, 
n. ny, Drocsa hegyek, é\ 
Szakács között, sovány he
gyeken , és földeken; erde
je igen nagy, mellyből sze
kereket, talyigákat, és több 
e* féléket tsinálván, meszsze 
földeken árúlyák el , 's így 
keresik élelmeket lakosai , 
patakjában a' hegyek között, 
pisztrángok találtatnak. 

M A D Ü M E C Z . Madinc\. Tót 
falu Nyitra Várm. földes Ura 
G. ErdŐdi Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Dra-
hóczhoz nem meszsze, és 
annak filiája, határja közép
szerfi. 

M A G E N D O R F . Kis, és 

Nagy Magyar név alatt. 
M A G E R S D O R F . Nagyfalu. 

Név alatt. 
M A G A S D . Szabad puszta 

Somogy Várm. földes Ura 
Inkey Uraság , fekszik Iha
roshoz nem meszsze, melly
nek filiája. 

M A G L O C Z A . Magyar falu 
Sopron Várm. földes Ura a* 
Religyiói Kintstár, lakosai 
katolikusok, fekszik Bar-
bacsnak szomszédságában, és 
annak filiája, Sopronhoz 6£ 

mért-
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mértföldnyira termékeny 
síkos batárja két nyomásbé
li , búzát, rozsot, árpát, za
bot, és kukoritzát terem, 
erdeje, szőleje nints, határ
ja az áradások által gyakran 
károsíttatik, számos marhá
kat tenyésztetnek lakosai. 

M A G L Ó D . Tót falu Pest 
Várm. földes Urai Fáy, és 
Foglár famíliának örökösei, 
lakosai evangélikusok , és 
számos zsidók, fekszik Pé-
czelbez, és Győmröhöz igen 
közel, Pesthez 3 mértföld
nyire , egy hegynek olda
lán , a' közepén patakotska 
foly, melly az utat bátorra-
laná teszi, a' mellette lévő 
Tuzberek pusztával terem 
mindenféle gabonát, ken
dert, szénát, jó bort, nagy 
számú juhai vannak, pia
tzok Pesten. 

M A C O C S . Elegyes magyar, 
és németfalu Baranya Várm. 
földes Ura a' Religyiói Kints
tár, lakosai katolikusok , 
itten virginiait dohányt ter
mesztenek, a* Tsászár' szá
mára, határja jó , javai je
lesek. 

M A G O R . Szabad puszta 
Békés Vármegyében. 

M A G O S . Szabad puszta 
Bars Vármegyében. 

M A G O S L I G E T . Magyar fa
lu Szatmár Várm. földes Ura 
Hagara Uraság, lakosai re

formátusok , fekszik Farkas
falva , Kis Palád , Uszka, és 
Nagy Palád között, határja 
két nyomásbéli, búzát1; ku
koritzát, zabot, szénát jót 
terem , Batár partyán 
gyümöltsös kertyeik vannak, 

w erdeje szép, marhát bőven 
j tartanak, piatza Tisza Újla

kon fél mértföldnyire. 
M A G O S P A R T . Brchi. Tót 

falu Bars Várm. fekszik Ber-
zenczéhez nem meszsze, és 
annak filiája, Ispotállyá is 
van, föl gye mint Oravniczáé , 
tserép edények készítésével 
is kereskednek. 

M A G O S S Z I G E T . A Z Sz. 
betűben. 

M A G U R A . Oláh falu Bihar 
Várm, földes Ura a' N. Vá
radi egyesült Püspökség, la
kosai többen ó hitűek, fek
szik Kis Koh, és Felső Va-
lonyához £ órányira, határ
ja hegyes, völgyes, kőszik-
lás, le^ inkább terem ta
vaszi búzát, tengerit, za
bot1 középszerűen , erdeje 
van, néha bővelkedik dióval. 

M Á G Ü R I . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai ó hitfiek, 
fekszik a' Temes mellett, Tá-
pia, Lugoshely, Csereze , 
Temeshez is közel, Lúgos
hoz 1 órányira, határja négy 
nyomásbéli, a9 Temes mel
let térséges $ bellyebb he-

gy e s » 
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gyes, terem kukoritzát, er
deje középszerűen van, sző
leje nintsen. 

M A G U K K Á . Liptó Várm. 
Királyi Bánya, fekszik Ten-
to Lipcsének szomszédsága* 
ban. 

M A G Y A R . Kis, és Nagy 
Magyar. JEz Népies, ésPor-
tális magyar mező Város, 
másik N, Magyar falu Po
sony Várm. Kis Magyarnak 
földes Urai többek, Nagy 
Magyarnak pedig a' Reli
gyiói Kintstár, és más Urak 
is , Kis Magyar, Nagy Ma
gyarnak filiája, lakosai ka
tolikusok , fekszenek egy
máshoz közel, d* Gombának, 
n. ny. Csákánynak szomszéd
ságokban , a' kis Duna N. 
Magyarnak határján foly, 's 
Mérges nevű erdővel bír, 
ha~árjok középszerű, A. F. 
és Újvári pusztákat árendál-
ják, Kis Magyar, fa, és rét 
nélkül szűkölködik, Js ha
tárja is szuk. 

M A G T Á R A D . Szabad pusz
ta Posony Várm, földes Urai 
többek, fekszik Alsó Ko-
rompához nem meszsze, 
szántó földjjye középszerű, 
legelője, rettye, fája nints. 

M A G Y A R A T H . Oláh f a l u 
Arad Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, fekszik Ternova , 
Agris, Világos, Galsa, Musz
ka, és Újj Pankota között, 

hegyen, szőlőkkel körül vé
ve , mellyeken kellemetes 
ízu, és a' tartásra igen jó 
borok teremnek, földgye jó, 
határja a' Szentesi pusztával, 
és Zum bójái Szállással ne
vekedvén , három nyomás
béli, marbája apró, ketské-
jek, és méhek sok van. 

M A G Y A R A D , Magyarovce. 
Magyar falu Hont Várm, 
földes Urai Gosztonyi , és 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik Deménd-
hez nem meszsze, és annak 
filiája , határjában vagyon 
legelője elég, szőlő hegye 
középszerű , fája tűzre, és 
épületre van; 

M A G Y A R Á D . Puszta Ma
gyar ád. Magyar falu Szála 
Várm. lakosai katolikusok, 
legelője középszerű, sz&leje 
nints, földgyei meg lehető
sek, fája elég van. 

M A G Y A R Á D . Szabad pusz
ta Heves Vármegyében. 

M A G Y A R A D . Posony Vár
megyében. 

M A G Y A R C Z E R N Y A . Bon
tóvá név alatt. 

M A G Y A R F A L V A . Uhers^ka 
Vési. Tót falu Liptó Várm. 

földes Ura Szent Iványi U-
raság, lakosai külömbfélék, 
fekszik Szent Iványnak szom
szédságában; és annak filiá
ja, földgyeinek fele sovány, 
és nehéz mivelésu, de más 

fele 
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fele termékeny , legelője 
elég, fája van, piatzozása 
Sz. Miklóson egy órányira. 

M A G T A R F A L U . Elegyes fa* 
lu Sáros Vármegyében. 

M A G Y A R F A L V A . Ungera-
dtn. Uhtrszjca Ves[. Tót 
falu Posony Várm. földes U-
ra G. Pálfy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik begyek 
között , Morava vize par
tyán, harmintzadja is van, 
harárja a nyomásbéli, búzát, 
gabonát, és árpát leg in
kább terem , réttyei jók, 
szóleje, zabja nints, erdője 
van, piatza N. Lévárdon. 

M A G Y A R I T T E B E . A Z I . 

betűben. 
M A G Y A R R A . Szabad pusz

ta a' Nagy Kunságban* 
M A G Y A R K É K E S . A 1 K. 

betűben. 
M A G Y A R O D . Magyar, és 

német falu Somogy Várm. 
földes Ura Sárközy Uraság, 
lakosai evangélikusok , és 
reformátusok , fekszik Szil
hez \ , Igáihoz |., Döröcs-
kéhez i órányira, határjai 
nyomásbéli, rozsot leg job
ban terem, búzát, és egye
bet középszerűen, agyagos, 
h egyes,völgyes a* földgye,er-
deje van, szóleje középsze
rű, piatza Kanizsán, Vesz
prémben, 's másutt is. 

M A G Y A R Óvár. Az Ó, be
tűben. 

M A H O L A N Y . Mahulinzc\\ 
Tót falu Bars Várm. földes 
Ura G. Keglevics Uraság, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Kis Apátinak szomszédságá
ban , mellynek filiája, fája 
mind a' két féle van, makk
ja elég, legelóje, földgye 
jó , réttye termékeny, mal
ma helyben, piatza közel. 

M A H O M F A . Magyar faíu 
Szála Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Lenthi-
hez nem meszsze, és annak 
filiája, határja középszerű, 
vagyonnyai nem jelesek. 

M A J D A N . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik Oravicza, Ráki tova, 
és Agadics között, határja 
négy nyomásbéli , egészen 
hegyes , kövesterméket
len , kevés kukoritzát, szil
vát bővebben terem, erdeje 
kevés, szőleje nints. 

* M A J D U C S A . Bánátbéli 
falu. 

M A J K . Nevezetes Klastrom 
Komárom Várm. földes Ura 
a* Religyiói Kintstár. 

M A J O M . Magyar falu Gö
mör Várm. földes Urai 3* 
Vécsey, és több Uraságok,, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Rimaszombathoz hem mesz
sze, mellynek filiája, föld
gye középszerű, piatzozása 

nem 
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nem meszsze, legelóje elég, 
fája mind a* két féle, makk
ja, gyumöltsös kertyei, és 
káposztássá! jók, Nyírfa víz
zel , és tserép edényekkel, 
is keresnek pénzt. 

M A J O R . KO Major. Sza
bad puszta Posony Várm. 

M A J O R . Új Major. Sza
bad puszta Fejér Várm. föl
des Ura a* Zirczi Apátíirság, 
fekszik N. Venyin alól, és 
Előszállásán felől, földgye 
jó 3 nyomásbéli, terem bú
zát, zabot, és szénát, szű
kölködik fa, és szőlő nélkül, 
piatza Földváron, és Adony-
ban.« 
• M A J O R R A . Majerki. Sze
pes Várm. földes Ura Igló 
Városa, határja soványas. 

M A J O R O C S K A . Tót f a l u 
Zemplén Várm. fölldes Ura 
Vladár Uraság, lakosai ka
tolikusok, és ó hitnek, fek
szik Varannóhoz Horaon-
nához pedig i\ órányira, 
határja három nyomásbéli, 
az őszi vetést nagy munká
val termi, réttye bőven van 
a hegyek allyán helyheztet-
v e , raellyekről le folyó vi
zektől nagy árkok által vé-
delmeztetik, és ezeket min
den esztendőben , tisztítani 
kell, hogy a' falunak ha
tárja, 's legelője el ne ro
mol ly ék, erdője is van. 

M A J O R F A L V A . Majcrtdorf. 

Tót falu Zólyom Várm. föl
des Ura a' fiányászi _ Kama
ra , lakosai katolikusok, 
fekszik Besztercze Bányához 
közel, és annak filiája, ha
tárjának |- részét Garam vize 
el önti, földgye termékeny, 
fája van, piatzától tsak |> 
órányira van. 

M A J O R H Á Z . Szép Kastély 
Posony Várm. földes Ura B. 
Jeszenák Uraság. 

! M A J O R H Á Z A . Szabad pusz
ta Posony Vármegy. 

M A J O S » Magyar falu Tol
na Várm. földes Ura Per-
czel Uraság, lakosai katoli
kusok, határja szép javak
kal bővelkedik. 

M A J O S F A . Szála Várm. 
földes Ura a' Szombathelyi 
Püspökség, fekszik Novák-
hoz nem meszsze, és annak 
filiája. 

M A J O S I I Á Z A . Szabad pusz
ta Pest Várm* *s mivel egy
nehány Nemes árendáló l í 
ráknak lakó helyül szolgál, 
lakosai mind magyarok, re
formátusok, kik bíró helyett 
Kurdtort tartanak magok 
között, fekszik a' Dunához 
közel, Áporka, és Taksony 
között, földes Urai Belez-
nay, Rodli, és Majthényi 
Famíliáknak örökösei, ha
tárja jól termő, szénája, ga
bonája van, fája nints, pia
tza Pesten. 

M A J S . 
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MAJS . Elegyes rátz, és né
met falu Baranya Várm. a' 
Bellyei Uradalomhoz tartó* 
zik , lakosai katolikusok, ás 
ó hitűek t három nyomásba 
foglaltt szántó íoldgyei, tisz
ta búzát, zabot, rozsot, és 
kukoritzát teremnek, erdeje 
szép, legelője nem elég, *s 
a* Dalgoki, és Isépi rétség-
re szoktak hajtani legelőre, 
szőleje is vagyon határjában. 

M A J S A . Magyar helység 
a' Kis Kunságban, lakosai 
katolikusok, fekszik Félegy
háza, és Halas között, Szék-
tő nevezetű tó mellett , 
mellynek nap nyúgoti ré
szén olly erős kőbányája va
gyon , hogy abból meszet 
is lehet égetni. Az egész ha
tárbéli tanya, vagy szállás, 
mivel a' földgye általlyában 
homokos, a* szántás vetés
nek kevés haszna vagyon, 
hasznokat a' marha nevelés
ből veszik, Kecskeméthez, 
Szegedhez, és M. Theresio-
polishoz, 5 mértföldny. van. 

M A J S A . Szabad puszta 
Tolna Várm. földes Ura H. 
Eszterházi Uraság, fekszik 
Regölyhoz nem meszsze, és 
annak filiája. 

M A J T H E N T . Maczjkov. 
Tót falú Posony Várm. föl
des Urai több Urak, lakosai 
katolikusok, fekszik Apaj-
hoz *. órányira, határja j ó , 

réttye, legelője meg lehe
tős , vagyonnyai középsze-

! rfiek, Dudvág vizén mal
mok van. 

M A J T E N Y . Kis Ma/tény. 
Magyar, és oláh falu Szat
már Várni, földes Ura G. 
Károlyi Uraság, lakosai re
formátusok , és ó hitnek, 
fekszik Nagy Majténynak, 
és Domahídának szomszéd
ságában, térséges, és lapos 
határja 3 nyomásbéli, búzát, 
zabot, kukoritzát jót terem, 
szénát is eleget, szőleje, er
deje nints, piatza Károly-
ban egy mértföldnyire van. 

MAJTENY. Nagy Majteny. 
Sváb falu Szatmár Várm. 
földes Ura G. Károlyi Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Kis Majténynak, és 
Szent Miklósnak szomszéd
ságában, határja három nyo
másbéli, tiszta búzát, kuko
ritzát , zabot bőven terem , 
erdeje »nints, szőleje van, 
piatza Szatmáron, és Károly-
ban 1 mértföldnyire. 

MAJTIS. Magyar falu Szat
már Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai reformá
tusok, fekszik K. Namény , 
Zsaroján, *Darnó , és Her-
mánszegbez közel, határja 
tér, fekete földfif két nyo
másbéli, erdője, és mezeje 
jó van, földgye búzát, ku
koritzát, zabot középszerűen 

terem, 
s 
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eprem , piatzok Szatmáron, 
és Tisza' Újlakon mint egy 
két mértföldnyire van. 

M A J Z E L . Tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura Bossányi 
Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Német Proná-
nak szomszédságában, és an
nak filiája, réttye jő y fája, 
legelője elég, malma hely
ben , piatzozása Német Pro-
nán. 

M A K A D . Magyar falu Pest 
Várm. a* Ráczkevi Urada
lomhoz tartozandó, lakosai 
katolikusok, és többnyire 
reformátusok, n. k. d. és 
n. ny. a* Duna veszi körül, 
é. Becse £ mértföldnyire van 
hozzá, határja három nyo-
roásbéii, mellyet Duna vize 
gyakorta el önt, búzát, 's 
szénát középszerűen terem, 
nádgya igen szép van, melly 
a9 falu mellett álló tóban 
terem, piatza Budán. 

M A K A R I A . Orosz falu Be
reg Várm. földes Ura G. 
Schönborn Uraság, lakosai 
többen ó hitűek, fekszik 
Radvánhoz nem meszsze, és 
annak filiája, határja zab
nál, és kukoritzánal egye
bet nem terem. 9 

* M A K F A . Kis, és Nagy 
Makfa. Magyar faluk Vas 
Várm. földes Urok G. Fe
stetics Uraság. 
Í ^ M A K L Á R . Magyar mező 

Város Heves Várm. földes 
Ura az Egri Püspökség, la
kosai katolikusok, fekszik 

j Egerhez egy mértföldnyire, 
földgye trágyázás nélkül is 
termékeriy, réttye j ó , pia-
tza közel, szőleje jeles, há
rom Országos vásárja is van. 

M A K Ó . Magyar mező Vá
ros Csanád Várm. földes 
Ura a' Csanádi Püspökség, 
lakosai katolikusok, és re
formátusok , fekszik Maros 
vizéhez közel, Szegedhez % 
mértföldnyire, só háza is va
gyon, határja hasonló Tor
nyához, vagy Földeákéhoz, 
javai külömbfélék. 

M A K Ó C Z . Makovec-. O-
rosz falu Zemplén Várm. 
földes Ura G. Keglevits U-
raság, lakosai ó hitűek, 
fekszik d. Velkrophoz egy f 

n.k. Havashoz £ , n. ny. Bu-
kóczhoz is l órányira, kér 
nyomásbéli határja, begyes, 
agyagos, és leg inkább za
bot termő, erdejek nints, 
sem szólőjök , p i a t z o k 
Sztropkón van. 

M A K O V I C Z A . Vár, és Ura-
; dalom Sáros Vármegy. 

M A K O V I S T T E . Oláh falu 
KrasóVárm. földes Ura a' K. 
Kamara, fekszik igen kies 
helyen, Csukics , Petrilova, 
Szokolár, és Illadia között, 
határja négy nyomásbéli, hol 
dombos, hol térséges, leg 
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inkább kukoritzát> és zabot 
terem, erdeje szép fiatal, sző
leje kevés. 

M A R R A N C Z . Magyar falu 
Abaúj Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai külömb
félék, fekszik Szepsihez nem 
meszsze, és annak filiája, 
fája nints, földgye termé
keny. 

M A L . Kémes Mai. Ele
gyes falu Vas Vármegy. 

M A L A . Szabad puszta Gö
mör Várm. Horka helység
hez vagyon kaptsolva, föld-

fye , réttye közép termé-
enységu. 

M A L A C H O V . Malacsán* 
Tót falú Zólyom Várm. föl
des Ura Radvánszky Uraság, 
lakosai külömbfélék, fek
szik Radvánhoz nem mesz
sze , és annak filiája , határ
jának némelly része hegyes, J 
másként termékeny, legelője* 
elég, fája van, Zólyomi pia-
tzától | órányira van. 

M A L A C Z K A . Tőt m e z ő 
Város Posony Várrtn földes 
Ura G. Pálfy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik térhe
lyen , Postája is van , 3 nyo
másbéli földgye jó , réttyei 
hasznosak, bora nints, két 
pusztája, 's erdője van, mali 
na vize nedvesíti , piatza 
N. Lévárdon, és helyben is 

M A L A N T A . Belsó. és Felső 
Ma lant a. Két elegyes faluk 

Nyitra Várm. földes Urai az 
Esztergomi Érsekség, lako
saik katolikusok , fekszik 
Alsó Malanta, Pogrányhoz 
nem meszsze, amaz pedig 
Gerencsérhez közel, melly
nek filiáji, határbéli föld
gyeik középszerűek-

M A L A S . His , és Nagy 
Malas. Két falu Bars Várm. 
földes Uraik több Uraságok, 
lakosai külömbfélék , fek
szenek Barshoz mintegy 3 
mértföldnyire , földgyeik 
jók, fájok is van, szőlő he
gyek , legelöjök elég, ke-
resettyek Esztergomban, a9 

Dunán, és Szent Benedeken, 
's Léván. 

M A L A T I N . Alsó, Felső, és 
Középső Malatin. Három 
tót falu Liptó Várm. földes 
Urai több Uraságok, lako
saik katolikusok, és más
félék is , fekszenek F. Lip
csének szomszédságában , 
mellynek filiáji, földgyeik 
közép termékenységuek, rét-
tyek, legelöjök meg lehetős, 
piatzozások Liptsén van, 

M A L A T I N A . Tót falu Árva 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara, fekszik Sz. Annához 
közel, mellynek filiája, ha
tárja közép termékenységi!, 
réttye, legelője meg lehetős. 

M Á L C Z Á R . Tót, és ma
gyar falu Zemplén Várroegy. 
földes Urai több Uraságok, 

lakó-
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lakosai külömbfélék, fekszik 
Markhoz |, Petrikhez pedig 
£ órányira, térséges határja 
három nyomásbéli, búzát, 
gabonát, zabot terem , fő 
képen, árpát, és tengerit kö
zépszerűién , erdeje, szőleje 
nints, száraz esztendőben le
gelővel bővelkedik, piatza 
Nagy Mihályon, és Újhely-
ben van. 

M A L D U R . F a l u Szepes 
Várm. földes Ura tíjházy , 
vagy Görgei Uraság, lakosai 
katolikusok , fekszik To-
porezhoz nejn, meszsze , és 
annak filiája , határja sová
nyas, de keresetre jó mód
gyok van. 

• M Á L E . Magyar falu Gö
mör Várm. lakosai katoli
kusok, fekszik Putnoknak 
szomszédságában, és annak 
filiája, egy part alatt va
gyon újonnan épült szép 
meszsze látható Templomja, 
földgye jó , piatzozása há
rom mértföldnyire, legelője 
van a' Putnoki határban is, 
fája mind a'két féle, árjpá-
ja nevezetes nagyságáért, 
piatzok Rozsnyón van. 

M A L I T O V I K . Bánátbéli falu. 
M Á L N A P A T A K A . Malnic-. 

Népes tót falu Nógrád Vár
megy, fekszik Berzenczének 
szomszédságában, mellynek 
filiája, határja középszerű, 
fája, legelője elég van, desz

kákat, hordókar, és zsende-
lyeket i$ készítenek lakosai. 

MALOM . Magyar falu Ba
ranya Várm. földes Ura a9 

Pécsy Káptalanbéli Uraság, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Keszinek szomszédságában, 
és annak filiája, jó határja 
van. 

M A L O M H Á Z A Münichov. 
Horvát falu Sopron Várm. 
földes Ura H. Eszterházy Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Füleshez nem mesz
sze, és annak filiája , So
pronhoz a.| mértföldnyire, 
határja két nyomásbéli, he
gyes völgyes, terem búzát, 
rozsot, árpát, ẑ abot ,és po
hánkát, szőleje, erdeje kö
zépszerű. 

M A L O M S O K . O ,is Új Ma

lomsok. Elegyes faluk Győr 
Várm. földes Ura G. Ama
dé Uraság, lakosaik, katoli
kusok , és evangélikusok, 
fekszenek Győrhoz 4 , Pá
pához a mértföldnyire, Üj -
Malomsoknak határja két 
nyomásbéli, térséges, min
denféle gabonát megterem, 
szénája elég van , ha Rába, 
és Marczal vizek el nem ön
tik, nádgya elég, erdeje ke
vés , szőleje nints; az Ő Ma-
lomsokiak többnyire do
hány termesztésből élnek, 
mellyek nevezetesek , j ó 
malmok' is van Rába vizén.-

M A L O M -
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M A L O M S Z Ö G . Tótfalu Nyi
tra Várm. földes Urai Tur-
csányi9 és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Surányhoz nem meszsze , és 
annak f i l i á j a , határjaoak 
földgye, és réttye j ó , fája, 
szőleje, és piatzozása közel 
nints, legelóje is szoros. 

M A L O N Y A , M A L T N O R I . Tót 
falu Bars Várm. földes Ura 
G. Keglevics Uraság, lako
sai külömbfélék , fekszik 
Thaszárhoz nem meszsze , 
és annak filiája, földgye , és 
réttye j ó , legelője elég , pia
tzozása Szent Benedeken , 
és Nyitrán van, 

M A L O N T A . Szabad puszta 
Fejér Várm. földes Ura G. 
Szapári Uraság. 

M A L O T S A . Elegyes falu 
Tolna Várm. fekszik Paks
hoz nem meszsze , és annak 
filiája, határja jól termő. 

M A L U Z T N A . Tót falu Liptó 
Várm. földes Ura a* K. Ka
mara , lakosai külömbfélék, 
fekszik Hibbébez k ö z e l , 
mellynek filiája. 

M Á L Y I . Magyar falu Bor
sod Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszik Görömbölyhöz nem 
meszsze, és annak filiája, 
piatzozása Miskolczon egy 
jó órányira, szőlő hegve tá
gas , középszerű boroku te

rem , malma közel, legelője 
szoross. 

M A L V I N K A . Elegyes falu 
Borsod Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai kü
lömbfélék , fekszik Sattának 
szomszédságában 9 mellynek 
filiája, határja középszerű. 

| M Á N A K . Bánátbéli falu. 
! M A N C Z I K Ó . Nyitra Várm. 
földes Ura Szerdahelyi Ura
ság, fekszik N. R:ppenyhez 
nem meszsze, mellynek fi
liája. 

M Á N D . Magyar falu Szat* 
már Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai reformá
tusok , fekszik Költse, Pe-
nyire, és Porzóvá között t 

kitsiny határja két nyomás
béli, búzát, zabot, kukori
tzát terem. 

M Á N D , Szabad p u s z t a 
Szála Várm. földes Ura G. 
Szécsényi Uraság, fekszik 
Szent György Várhoz nem 
meszsze, és annak filiája. 

M A N D E R L O K . Oláh falu 
Arad Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, fekszik a' Maros 
vize mellett, Csicser t Pa-
náth , Glagovecz' között, 
földgye igen jó , és termé
keny, határja a1 Sz. Györ
gyi pusztának felével, és a' 
Nagy Batai puszta részével 
nevekedvén három osztály
béli , bővelkedik marhával, 
juhokkal, és sertéssel. 

Q q M Á N -
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M Á N D O K . Magyar mező 
Város Szabolcs Várm. föl
des Urai Lónyai, és több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , ás reformátusok , fek
szik Fényes Lirkének szom
szédságában , és annak filiá
ja , határja nagy, réttye nin
tsen elég. 

M Á N F A . Magyar fala Ba
ranya Várm. földes Ura a* 
Pécsi Káptalanbéli Urasa?, 
lakosai külömbfélék, fek
szik Magyar Széknek szom
szédságában , és annak filiá
ja , határja ollyan mint Bu
dafáé. 

M A N I G A . Malitnic[e.T6t 
falu Nyitra Várm földes Ura 
G. Batthyáni Uraság, lakosai 
külömbfélék, fekszik Bu-
csánhoz nem meszsze , és 
annak filiája, földgye jó , 
piatzozása Galgóczon f és 
Nagy Szombatban, malma 
melyben , fája, és szóló he
gye nints, legelóje sziík. 

M A N K Ó C Z . Mankóvc{t. 
Tót falu Bars Várm. földes 
Ura a' Religyiói Kintstár, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Velsiczhez nem meszsze, és 
abnak filiája, szöleji gyü
möltsös fákkal meg rakva 
termékenyek, boraikat hely
ben is könnyen el adhat-
tyák, földgve réttye, jó, el 
adásra alkalmatos módgyok 
a9 szomszéd piatzokon. 

M Á K T . Magyar, és német 
falu Fejér Várm. földes Ura 
G. Batthyáni Uraság, lako
sai katolikusok, es refor
mátusok, fekszik n. k. Zsám-
békhez £ , d. Etyekhez i , 
n. ny. Bicskéhez i , é. Szo-
morhoz is i órányira, he
gyes , völgyes ugyan, de 
igen jó föld gye van , 3 nyo
másbéli, terem búzát, ro
zsot , tavaszit, erdeje , szőle
je van, piatza Budán. 

M Á N T . Kis Many. Sza
bad puszta Fejér Várm. föl
des Ura G. Batthyáni Ura« 
ság, fekszik az előbenyi hely
ség mellett, erdőségből, he
gyekből, és völgyekből áll, 

tó földgye is van, szűköl
ködik búza, és bor nelkui. 

M Á N V A . Nagy Mánya* 
Elegyes falu Bars Várm. föl
des Ura G. Koller Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Verebélyhez i £ mértföldnyi
re , flja mind a' két féle van, 
szőlő hegye termékeny , bo
rai jók, legelője elég, föld
gye , réttye síkon fekszik, 
Zsitva vizén van malma, 
melly a' határián keresztfil 
foly, keresetre könnyű mód
gya Komáromban és a' 
Dunán van. 

M A N T A . Kis Mány a. Ma
gyar falu Nyitra Várm.|[föl-
des Urai több Urak, lakosai 
katolikusok, fekszik Szent 
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Mihályhoz közel, mellynek 
filiája, határja középszerű. 

MÁNYOK. Kis, és Nagy 
Mdnyok. Két falu Tolna 
Várm. Kis Mányoknak föl
des Ura G. Aponyi U&ság, 
amannak pedig a1 Pécsi Ká
ptalanbéli Uraság, fekszenek 
Apárboz nem meszsze , és 
annak filiáji. lakosaik ka
tolikusok, és evangélikusok, 
határbéli földgyeik jól ter
mők , vagyonnyaik külömb
félék. 

M A P R A G Y . Magyar falu 
. Gömör Várra, földes Urai 

Széky, Kubijnyi, Hanvay, és 
több Urak, lakosai reformá
tusok, fekszik egy völgyben 
Részitől Sz. Királytól pe
dig egy órányira, Putnok* 
hoz egy, Rozsnyóhoz pedig 
6 mértföldnyire, 3 nyomás
béli fóldgye partos, de min
dent meg terem , réttye ke
vés , legelője jó, erdeje van, 
bora középszerű, tseresnyé-
j e nevezetes. 

M A R A . Folyó víz Mára
maros Vármegyében. 

M A R Á Z . Elegyes német, 
és horvát helység, Baranya 
Várm. a' Pécs Váradi Ura
dalomhoz, tartozik, lakosai 
katolikusok, fekszik Mo
hácstól három órányira, ha
tárja három nyomásbéli, va
lamint földgye szép gabonát, 
így szőleji jó borokat terem

nek, mellyeket a* lakosok 
Bács Vármegyébe szoktak 
el adni. 

M A R A C Z . Elegyes f a l a 
Vas Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Mar* 
tyánczhoz nem meszsze, és 
annak filiája, határja meg 
lehetős. 

M Á R A M A R O S V Á R M E G Y E * 

. Comitatus Maramarosicn* 
sis¥. Maramaruscher Ge* 
spannschaft. Nevezetének e-
redetéröl külömbféle képen 
véllekednek az írók; E f 

Vármegyének vidékje két 
részre bajlik, eggyik része 
Erdély Ország felé, másik 
pedig a* Kővári kerülethez. 
Hoszsza mint egy 13 mért
földnyire, szélessége pedig, 
hol hat,, hol hét nem. mért
földnyire terjed, ha t. i, 
hoszsza Huszt Várától Borsa 
faluig mérettetik, szélessége, 
egy felöl Tis[d vize által 
határoztatik, más felöl pe
dig Hidegkút által, melly 
tótul Studindnak neveztetik: 
Szétessebben terjed e* Vár
megyének más szegelete Kő
rösmező falutól Batijji felé 
Erdély Országnak szomszéd
ságában, holott hat jó ma
gyar mértföldnyire terjed. 
Az egész Vármegyének ke
rülete 38 mérrföldet tesz. 
Szomszédságában fekszik é-

Q q % szak 
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szak felöl Russ^ia, déli nap 
nyugott felé Moldva, déli 
nap kelet felől az Erdélyi, és 
Kővári kerület; másrészről 
pedig Szatmár, és Ugocsa 
Vármegyék, nap nyugoti 
észak felé ellenben Bereg 
Vármegye, és a* Munkátsi 
vidék határozzák. Nagyobb 
része e r Vármegyének he
gyekből áll; térségei pedig 
leg inkább Tis-a, Mara, 
Kas[o, és I[a vizek korul 
vágynak. Számos hegyei, 
mellyek ámbár fekvéseikhez 
képest külömbféle neveze
tekkel illettetnek; mindaz
által leg inkább a' nagy Kar* 
fat hegyének részei, mel-
yes Szepes Vármegyétől, 

Sáros, Zemplén , Ungvár, 
és Bereg Vármegyéken ál
tal, Magyar, és Lengyel Or
szágnak széleinél egész ed
dig terjednek. Ezeknek rö
vid elő számlálásában, elő
ször a' határ széleken lévő 
hegvek, a9 többek pedig 
ezek után adattatnak elő. 
Leg nevezetesebb része: 

I . BEZKÉD hegye, oroszul 
Bes^csadi. Ez a* Lengyel Or
szágot Hazánktól el válasz
tó, számos részekre el válasz
tatott meszsze terjedő hegy, 
ámbár imitt amott más kü
lömbféle nevekkel illettetik, 
mindazáltal közönségesen Sá
ros Vármegyében kJ vett ne- { 

MÁRA. 

vezetet itten U meg tartya. 
Részei között ezek a9 neve
zetesebb hegyek, i . Fekete 
hegy, csarni kora, setétes 
nagy élő fái miatt, fekszik 
Körösmezőhöz egy mértföld
nyire , 's Tisza vizének mind 
a' két kútfőit magában fog-
lallya; 2. S\tebnik hegye, 
melly nap kelet felé fekszik, 
's hasonló nevet viselő fo
lyó vizéről nevezetes , vize 
a' fekete Tiszába ömlik 3. 
Orisok magas, és meredek 
hegy, nap kelet felé # 's lé 
háton nehezen járható. Nap 
kelet felől való oldalán fa
kad Prút vize; Tisza vize 
is e v hegyekből veszi erede
tét. 4. Feres^ok hegye, a-
lább dél felé, sfirŐ erdője 
nevezetesíti. 5. Piatró-he
gye, melly oláhul kösziklás 
begyet jelent, tetoje kü
lömbféle idomatlan kőszik
lákkal boríttatik. 6. Dan-
tsos hejjye, mellyet tava ne-
vezetesit. 7. Bcret^kúli, és 
8. Hoveríye hegye, ez ma
gasságára nézve az élőbbe* 
niekhez hasonlító, amaz 
Bres[kulet{, ez pedig Ho-
vertet^ patakok által esmére-
tesíttedik. 9- Holyman he
gye, az előbbeniekkel egy
be kaptsoltátik , Belt^atvL 
nevű részén fakad a* fejér 
Tiszának kútfője, melly az 
orosz lakosok által Tischo-

rának 
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rának neveztetik. 10, Stuch 
hegye , ez is magas begy; 
de néhol térségekkel ékesit
tetik, nap nyúgoti részén 
fakad a' Tiszának második 
kútfője, Stohovetznek is ne
veztetik, i i . Csöcsin hegye, 
melly egy mértföldnyire ter
jed, i a . Felső Szezjil's en
nek szomszédságában; 13. 
Csarken, mellyböl Csiszla 
patakja ered, 's Borsa felett 
Viso vizével eggyesíttetik. 
14. Alsó Szjszjll, ennek nap 
keleti völgyében fakad Viso 
patakja, i y . S[tül. 16. Re-
pete hegy, folyó vize által 
nevezetes. 17. Petroza. E' 
hegyek kerítik Maramarós 
Vármegyének észak , és nap 
kelet felől való részeit. 

II. Délfelé lévő részeit is 
számos, és kulömbféle neve
zetű hegyek;kerítik* Neve
zetesek ezek között Szatsály 
felett; 1. Bratina nagy er
dős hegye. 1. Aranyos he
gye. 3. Czibles. 4. Guttin. 
5. Padure Beinhe. 6. Padif 
re Szatmariasko. 7. Pleska. 
8« Nigrul 9. Magara. 10. 
BradzJ. \\. Pap Asztaga. 

III. Nap nyugot felé lévő 
. hegyei között e* Vármegyé

nek nevezetesebbek Ugotsa 
Vármegyének szomszédságá
ban Rakasz^, és Rakót[, 
annakutánna Bereg Várme
gye szélénél Nimszjitzf, La-

kova, Mart inka 9 Tibava, 
Szaszvka, Veretecső faluk 
felé terjednek. Az egész 
Vármegye többnye hegyek
kel keríttetik, *s kebelében 
is igen számos hegyek vágy
nak, mellyeket tulajdonsá
gaikkal, mind elő számlál
ni hoszszas volna. Emléke
zetet kívánnak még ezek a* 
magos hegyek: Kuk, O^o-
ro% Szunyavér, Kalotsdnka, 
Mentsul, L<yas{, Priszjop, 
's a' t. ezetután a1 Szjgeft 
hegyek, majd Nyeresintze, 
Mohra, Brusztura, 's a* t. 
Ezek után következnek a' 
Gyulafalvdi Sugataki, Bar* 
tzafalvi hegyek, ez czigá-
nyok siralmának is nevezte
tik , majd a* Rónaszéki, Ar-
sitzei, Petrovai, Leordiai, 
Alsó, és Közép Visór, jkfar-
szini, Borsai, Svidovai he
gyek *sa*t. Ezek után, kö
vetkeznek Kabola, Ungu-
ratzke, Lonka, Pap Ivdn, 
Kvasni, Banitza 's a* t. 

Folyó vizei között neve
zetesebbek Tis-a vize, melly
nek folyása tulajdon neve 
alatt fordul elő. adik Viso, 
fakad a' Borsai hegyekben, 
's meg áradása sebess volta 
miatt néha ártalmas. 3dik 
Iza vize. 4dik Mdra, ered 
Gutln hegyéből. 5dik Kas-ó. 
6dik Taras\. 7dik Talabor. 
gdik Nagy Ág. 9dik Borsva 

Q q 3 melly 
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inelly Ugotsa Vármegyébe 
foly által. Számos savanyu 

, vizek,vagy borkűtak is vágy
nak e' Vármegyében, mel-
Iyeknek elő számlálása, és 
le irása sokat kívánnának. 
Nevezetesebbek ezek között 
a* Borsai, Bati\ai, Glódeni, 
Nánfalvai , S-aplont%a,i , 
Hos\sqímt\6i, Viski, Qkör-
me[oi , Bocskoji, Rahoi, 
Borkúti, Kas[0 Polydni , 

; Kabala Polydni, Akna Ha
hói 'sa* t. Az egész Ország
ban egy Vármegyének sints 
olly számos savanyú kútfő
je , mint e* Vármegyének. 
Orvosi vizei között neveze
tesek a* Sófalvai, Dolhai, 
sós vizei is vágynak, mel
lyek között nevezetesebbek: 
az Apit\ai, Gyulafalvai, Ba- \ 
tic-ai, D ragoméri, KisBos-
koi, és Alsó Rhonai, melly 
sóspataknak is neveztetik. 
Golyvát származtató vizei is j 
vágynak, u. m. a* Bocskoi, ] 
Lonkai , FelsS Rhnónai , \ 
Barcipnfalvai, Petrovai, Sa-
mosfalvai Farkasrévi, S[la-
tinai ys a* t. j 

Külömbféle értz, és igen j 
nagy hasznú só Bányai is 
vágynak, 's drága kövek is 
találtatnak imitt amott vi-
dékjein. Legelóje e* Várme
gyének mind a'marháknak, 
mind ped ;g a* juhoknak al
kalmatos, Iapállyai j ó í ter

mők, nébol pedig soványak, 
fájok bőven van, levegője 
egésséges, és ritka szépségű 
vidékjei is vágynak. Lakosai 
magyarok, nemetek, Rátzok, 
és oláhok. 

Mindöszve 175 lakó hely 
van benne , *s az Egri Püs
pöki Megyéhez tartozik. 

M Á R C Z . Német falu So
pron Várm. földes Ura H. 
Esztetházi Uraság , lakosai 
katolikusok, fekszik Sopron
hoz mértföldnyire, két 
nyomásbéli hegyes határja, 
búzát, zabot, rozsot, árpát, 
és pohánkát terem, bora 
tsekély, erdeje bőven van, 
híresek tseresnyéi nagysá
gáért. 

MARCZAL . Magyar falu 
Nógrád Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik Szécsén-
hez I mértföldnyire, batárja 
meg lehetős , vagyonnyai 
külömbfélék. 

MARGZALFA . Szabad pusz
ta Posony Várm. földes Urai 
több Nemes Urak, fekszik 
Kis Falud, és D. Patony kö
zött , földgye leg inkább 
rozsot terem, kukoritzát, 
káposztát középszerűen, er
deje , réttye, legelője nints. 

MARCZALI . Magyar, és 
német mező Város Somogy 
Várm. földes Ura G. Szécsé-
nyi Uraság, lakosai katoli

kusok , 
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kusok y Nagy Gomba, és 
Bhével határos , agyagos , 
is róna földgye a nyomás
béli , búzát, rozsot, árpát, 
zabot terem, nagy erdeje 
makk termo , tágas szölö he
gyei is nevezetes borokat 
teremnek, mellyeket külső 
Országokban is jő áron el 
adnak, vásárjai jók esnek, 
gabonáját mindazonáltal Ka
nizsán szokták el adni, itten 
vágyon Somogy Vármegye
ben leg nevezetesebb ke
reskedő bólt. 

MARCZALTŐ . Magyar, és 
német mező Város Veszprém. 
Várm. földes Ura G. Ama
dé Uraság, lakosai katoli
kusok , és evangélikusok, 
fekszik az Ország úttyában, 
sziget formában Rába , és 
Marczal nevű vizek között, 
Sopronhoz 6 mértföldnyire, 
Nevezetesíti e* helyet a* föl
des Uraságnak nagy költség
gel készített víz folyása, 
vagy tsatornája , mellyet 
Jlegeáus János Úrnak inté
zete szerént készíttetett a' 
köz haszonra, tulajdon köl-
tségjével, Lásd felőle T. T. 
Nagy János Úrnak verseze
tet e9 tzím alatt: Méltósá
gos Várkonyi Gróf Ama* 
de Antal Űrnak% Böos Báár% 

Marc\altő örökös Urának, 
is af költségével készultt 
Martjaitól tsatornának cm-

léke-etére Irta a9 nyájas 
Múzsának Szerzője. 1 7 9 a. 
Diszesíti továbbá z? földes 
Uraságnak kastéllyá is. Vi
dék je kies, földgye, lege
lője , és réttye jó , mellyet 
Marczal, és Rába vizei, majd 
minden esztendőben nedve* 
sítenek, deszka mettző vám
háza, és derék malma van,, 
erdeje nints, hanem nád
gya elég van, úgy hqgy,-
azoknak el adásából is ne
vezetes hasznot hajthatnak 
magoknak a' lakosok, pia-
tzozásai Pápán, Győrött, és 
Sopronban van. 

MARCZEK. Tót falu Tren
tsén Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszik Újhelyhez -J mért
földnyire , földgye termé-' 
kény, javai külömbfélék, de 
Vág vize földgyét meg szok
ta önteni. 

MARCZELFALVA . v a gy 

Marcztlháza.* Tót falu Lipró 
Várm. földes Ura Lusinszky 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Teplához nem mesz
sze, mellynek filiája, határ
ja középszerű. s 

MARCZELHÁZA. Magyar, 
falu Komárom Várm. földes 
Ura G. Pálfy Uraság, lako
sai katolikusok, és másfélék, 
fekszik Kurtakeszihez nem 

j meszsze, és annak filiája, 
réttye, legelője saját szuk-

Q q 4 ségeik-
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ségeikte elég, szoléi is van
nak, 's középszerű borokat 
teremnek, legelojit az ára
dások meg öntik. 

M A R C Z E L H Á Z A . Major Ko
márom Vármegyében, 

M A R C Z I H A Z A . Oláh falu 
Bihar Várm. földes Ura Thur-
zó Uraság, lakosai többen 
ó hitűek, fekszik Sályinak 
szomszédságában •, Váradhoz 
pedig 3 mértföldnyire, ha
tárja 2 nyomásbéli, kétsze
res búzát, és tengerit terem 
leg inkább, földgye térhely, 
székes, erdeje kitsiny, sző
leje nints. 

M A R C Z I N F A L V A . Elegyes 
falu Abaúj Várm. földes Ura 
a' K. Kamara , Sós, és több 
Urak, lakosai katolikusok, 
és reformátusok, f e k s z i k 
Szántóhoz nem meszsze, és 
annak filiája , határja is hoz
zá hasonlító. 

M Á R F A . Magyar falu Ba
ranya Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság , lakosai 
reformátusok, fekszik Tere
hegyhez 4» Kovácshidához 
pedig i órányira , tavak kö
zött , mellyek áradások ide
jén tsíkokkal bővelkednek, 
szólej jó borokat teremnek, 
stántó földgyei jók mellyek 
3 nyomásbéliek, és búzát 
leg inkáhb teremnek, erdeje 
nints y boraikat a' Valpoi 

Uradalomban 3 órányira vw 
szik eladás végett. 

M A R G I T Sziget, Pest Vár* 
meey. Ó Budához tartozik, 
's a* Budai Apátzáknak j ó 
szágok vala, e' Szigetnek a* 
felső végén, a9 Duna vizé
nek közepette egy meleg 
forrás a' földből fakad k i , 
szemlélhetni a9 régi roppant 
Klastromnak, és Templom
nak , még rész szerént fel ál
ló maradványait, most a1 Pe
sti, és Budai lakosoknak 
mulató helyül szolgál. 

M A R G I T F A L V A . Margc-
t{en. Margec[ani. Tót falu 
Szepes Várm. földes Ura Je-
k el falusi Uraság, lakosai kü
lömbfélék , fekszik Jekelfaí-
vának szomszédságában, és 
annak filiája, határja jó, 
vagyonnyai külömbfélék. 

M A R G I T A . JOrosz, és oláh 
falu Torontal Várm földes 
Ura a1 K. Kamara , lakosai 
ó hitűek, fekszik NagyGaj-
hoz 1 , Zichidorfboz pedig 
! mértföldnyire , határja 4 
nyomásbéli, jó termékenysé
gu, marhával bővelkedik, 
postája is van , és nagy. Or
szág úttya, piatza Verseczen, 
és Csakován, / 

M A R G I T A . Elegyes ma
gyar mező Város Bihar Várm. 
földes Ura G. Csáky Uraság, 
lakosai katolikusok, refor
mátusok , ó hitűek, és zsj-

dók 
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dók is , fekszik Genyete, Lu
ki , Terebes,és Bogyozlónak 
szomszédságokban, dombos, 
völgyes, agyagos , veres so
ványas földgye 3 nyomás-
béli, búzát, tengerit igen tse-
kélyen terem, erdeje, 9s Be
rettyó vizén jó malma van, 
borral bővelkedik, mellyet 
Máramaros., Szabolcs, és 
Szatmár Vármegyékbe hor
danak el. 

M A R G I T A . Magyar f a l u 
Szála Várm. földes Ura Ja-
kusics Uraság, lakosai kii-
lombbfélék, fekszik a1 Ka-
pornaki járásban, határja 
középszerű, mint vagyon
nyai. 

M A R G O N V A . Tót falu Sá
ros Várm. földes Urai Dez-
sőfí , és több Uraságok, la
kosai külömbfélék, fekszik 
Nyerjeshez közel, és annak 
filiája, határjának egy nyo
mása alább való, ketteje pe
dig jobb, ré.tye, legelője 
elég, fája is van mind 
a' két féle, piatzozása nints 
meszsze. 

M A R T A A I C H E L . Erdős tér
ség Pest Várm. az előtt a' 
Trinitdrius Szerzetes A-
tyák valának itten,kiket bol
dog emlékezetű Zichy Ura
ság fundált vala, egy szép 
Templommal a' Boldogsá
gos Szűznek' tiszteletére fel 
ékesített, már most puszta

ság , Ildik J Ó Z S E F Tsászár 
uralkodásától olta , és a* 
Boldogságos Szűz k é p e , bé 
vitetett a* Budakeszi Tem
plomba , földes Ura a' Reli-
gyiói Kintstár. 

M A R I A C Z E L . Kis Maria-
ezjL Ó Buda felett épfilt a f 

hegyen nagy épülete, melly 
az előtt igen nevezetes, és 
sok Bútsú járásoknak helye 
vala. 

M Á R I A . Kis Maria. Privi* 
légiált szabad mező Város 
Bihar Várm. hajdan Bocs-
kaynak birtokában vala , 
lakosai reformátusok, fek
szik n. k. Berhidához -J, n. 
ny. Henczidához i , d. Bi
harhoz a, é. Pocsajhoz x 
mértföldnyire , kis határja 
két nyomásbéli, kevés szán
tó föld gyei kétszeres búzát 
teremnek, átaüyában tér-
ségesek; erdeje van, szőlőket 
a9 Bihari, Kovácsi, Püspö
ki Promon tóriumokon tar
tanak , marba tartásból is 
táplállyák magokat, esnek 
héti, és országos vásárjai * 
minden lakos a9 Város ha
tárjában lévő kis jószágot** 
kajában szabados Ur, melly 
maradékról maradékra me
gyén által. 

M Á R I Á K K Á . Tót falu Po
sony Viárm. földes Ura a' K. 

|Kamara, lakosai katoliku
sok, fekszik hegyek alatt, 

határ-
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tatárja soványas bort terem, 
erdője, 's patakja van. 

M Á R I A Pocs. A 1 P. betű
ben. 

M Á R I A S E L L Ő . Banátbéli 
falu. • 

M Á R I E N F E L D . Régenten 
nagy Teremia német falu 
Torontal Várm. földes Ura 
Makó Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Mokrinnak 
szomszédságában, határja 4 
nyomásbéli, igen jó tiszta 
búzát terem , és egyebet is, 
szőleje kevés, erdeje nints, 
piatza T. Becsén. 

M Á R I E N T H A L . Vallis Má
rtana. Marianky. Tót falu 
Posony Várm. földes Ura a' 
Religyiói Kintstár, az előtt 
a9 Paulinus Atyáknak birto
kok vala, és a' Generális
nak lakó helye, a' kiknek 
pompás Kastéllyokkal dísze-
síttetik, fekszik Posonyhoz 
másfél mértföldnyire, holott 
a1 Boldogságos Szűznek ne
vezetes képe van, és i{*en 
számos bútsú járásokkal tisz
teltettik. Eredetét vette e' 
Klastom I. L A J O S Királytól 
1377dik esztendőben, 9s M Á -
W A által is meg eróssíttetetr. 
I47ídikben egy házat aján-
dékoza Rozgonyi László t9 

Klatrombéli Atyáknak/ An
nakutánna pedig Kardinális 
Szak zenzeitz által nevezete
ién gyarapíttatott* a' ki itten 

magának igen díszes Kriptát 
készíttetett, de a9 Királyi Ba-
rantsolat szerént teste po -
sonyban a9 Sz. Márton Tem-
plombéli Kriptába helyhez
tettetett. 

M Á R I A . S[tnt Maria. Az 
S. betriben. 

M Á R I A T E R E S I O P O L I S . A* 
T. betűben* 

M Á R I A L A K A . Szabad pusz
ta a f Nagy Kunságba. 

M A R I R O V A . Tót falu Tren
tsén Várm. lako&ai katoli
kusok , fekszik Klietsinához 
közel, Pukóhoz i-J mért
földnyire , fóldgye nehezen 
mivélterik, fája legelője van, 
marhákkal is szoktak ke
reskedni. 

M A R I S D O R F . Német fa/i* 
Vas Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság , lakosai 
katolikusok, fekszik Szalo-
nakhoz 1 mértföldnyire , 
földgye sovány, keresetre 
módgyok vagyon. 

M Á R R . Tót falu Zemplén 
Várm. földes Urai több Ura
ságok, lakosai külömbfélék, 
fekszik Kácsándhoz , és Mál-
ceához ^ órányira, térséges 
határja 3 nyomásbéli, búzát, 
gabonát, zabot, árpát, '$ 
tengerit terem, erdeje, sző
leje nints , száraz esztendő
ben legelővel bővelkedik, 
piatza Nagy Mihályon , és 
Üjhelyben. 

M A R -
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M A R K A Z . Magyar fala He
ves Várra, fpldes Ura B. Hu
nyadi Uraság, és több Urak, 
lakosai katolikusok, föld
gyei ollyanok mind FelsőNá* 
náé. 

M A R K H A Z A . Szabad pusz
ta Nógrád Várm. földes Ura 
G. Toroczkay Uraság, fek
szik Kazárnak szomszédsá* 
gában, és annak filiája. 

M A R K O . Németfalu Vesz
prém Várm. földes Ura a* 
Veszprémi Káptalanbéli Ura
ság, lakosai katolikusok, 
fekszik Veszprémhez i órá
nyira, Bandhoz igen közel, 
határja két nyomásbéli, föld
gye motsáros, köves, terem 
mindent, zabot különösen 
igen jót, erdeje van, rét
tye kevés, malma Séd vizén. 

M A , R K Ó . Vendég fogadó 
'Baranya Várm. fekszik Bog-
dasához nem meszsze. 

. M A R K Ó C Z . Tót falu Vas 
Várm. földes Urai több Ura
ságok , lakosai katolikusok, 
fekszik T. Keresztúrhoz i 
mértföldnyire,javai vágynak, 
de földgye sovány. 

M A R K Ó C Z . Magyar falu, 
Somogy Várm. földes Ura 
Somsics Uraság, lakosai re
formátusok, fekszik Dráva 
Fokhoz l, Dráva Keresz
túrhoz | órányira, sziget
várhoz a£ mértföldnyire , 
földgyeinek nagyobb része 

homokos, a' többi agyagos, 
és lapályos , leg inkább ro
zsot terem; búzát középsze
rűen, hajdinát leg alkalma-
tosabban, erdeje szép van, 
szőleje nints, marha ei adás
ból pénzt keresnek Babol-
csán, Szigeten, és István
din. 

M A R K Ó F A I V A . Tót fa lu 
Trentsén Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai katoli
kusok , fekszik Nagy Divi-
nának szomszédságában, és 
annak filiája, határja meg 
lehetős. 

M A R K O V E C Z . Elegyes falu 
Temes Várm, földes Ura a* 
K. Kamara, l a k o s a i kö-
lömbfélék , fekszik Gute-
siezhez nem meszsze , és an
nak filiája,határja jól termő. 

M A R K O V I C Z A . Tór falu 
Túrócz Várm. földes Ura 
Markoviczi Uraság, lakosai 
több. félék, fekszik Kis Szo-
ezóezhoz nem meszsze, és 
annak filiája , határja kö
zépszerű. 

M A R K O T A . Magyar falu 
Győr Várm. földes Ura a' 
Győri Káptalan béli Uraság\ 
lakosai katolikusok, fek
szik Bödögének szomszéd
ságában, a9 Lórétere mellett, 
melly Markotát Bődögétől 
hasittya, Győrhöz a£-, Csor
nához pedig i mértföldnyi
re /határia két nyomáshéli, 

búzát 
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búzát terem leg inkább, len* 
tséje híres, földgyének egy 
része agyagos, és homo
kos , nádgya meg lehetősen, 
terem, lovakat szépeket ne
velnek* 

M Á R K U S F A L V A . Marku-
sovce Marksdorf. Német falu 
Szepes Várm. földes U r a 
Márjásy Uraság, a1 kinek 
lakó helyével , és egyéb 
épületeivel díszesíttetik , la
kosai katolikusok , és evan
gélikusok , fekszik Cseszán-
íalvának szomszédságában , 
az Ország uttyában , ispo
tállyá is vagyon , hatatja kö
zépszerű , vagyonnyai kü
lömbfélék , fája mind aT két
féle van , réttyei jók , eladás
ra könnyű módgyok van. 

M Á R K U S R A . Tót falu Gö
mör Várm. földes Urai An
drási, és több Urak, lakosai 
katolikusok, többen evan
gélikusok, fekszik Hanko-
vához nem meszsze, határ
jának földgye néhol sovány, 
é s köves , D u b r a v a 
hegyének egy része határ-
jáhöz tartozik, réttye so-
ványos, fája , legelője elég 
van, 's piatzozása közel. 

M A R K U S Ó C Z . Tót falu Vas 
Várm. földes Urai több Urak 
lakosai katolikusok, fekszik 
Martányhoz nem meszsze, és 
annak filiája, határja a' ter- 1 

mészetnek szép javaival meg 
ajándékoztatott. 

M A R K U S O . Malom Liptó 
Várm. 

M Á R O C Z . Magyar falu Szá
la Várm. földes Ura Berta 
Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Pákához nem 
meszsze, és annak filiája, 
határja középszert. 

M A R O C F A . Magyar falu 
Baranya Várm. földes Ura 
H. Batthyáni Uraság, lako
sai reformátusok , fekszik 
Szalatnakhoz nem meszsze, 
és annak filiája, Kákicshoz, 
Okoroghoz is közel, lakosai 
marhák neveléséből, és fa-
kórsók tsinálásából keresnek 
pénzt, földgyei, réttyei kö
zép termékenységnek erdő
je van , szőleje niots, pia
tza Pécsen és Szigeten, 

MARÍ>F. Horvát falu Szá
la Várm. földes Ura G. Ál-
thán Uraság , lakosai kato
likusok, fekzik Szent Már-
tonyhoz nem meszsze,melly- ' 
nek filiája, határ/a jó. 

MAROK. Sokat{ Marok. 
Sokatz falu Baranya Várm. 
a9 Belyei Uradalomhoz tar
tozandó , lakosai katoliku
sok, fekszik Darázshoz kö\ 
zel, fnellynek filiája % Isép-
hez is közel, határja két 
nyomásbéli, szép búzát, ku
koritzát , és zabot terem, 
erdeje, és legelője j ó , az Ó , 

és 
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is Új Duna között, midőn 
áradások nintsenek elég van, 
lakosai halászattal foglala
toskodnak leginkább, szo
lé jek van, sok szarvas , és 
sertés marhákat is táplálnak. 

MAROK. Püspök Marok. 
Horvát, és német falu Ba
ranya Várm. földes Ura a* 
Pécsi Püspökség, lakosai ka
tolikusok , fekszik Mohács
tól i\ órányira, határja há
rom nyomásbéli, földgyei 
egyenetlenek, kaszállóji gya
kran meg nedvestttetvén jó 
szénát teremnek , lakosai 
többayire a* szölS mivelés-
ben foglalatoskodnak. 

M A R O K . Német Marok. 
Német falu Baranya Várm. 
a* Dárdai Uradalomhoz tar
tozik , lakosai katolikusok, 
szántó földgyök három nyo
másbéli, igen szép búzát, 
zabot, és kukoritzát terem, 
tiszta búzájoknak lisztyeket 

' Eszéken, és egyéb Sklavo- | 
niai helyeken * adgyák e l , 
tsikókat is szépeket nevel
nek, erdeje van, legelője 
igen kevés , nyáron által, 
kertjeiből gyommal, és fe-
nyérrel tartyák marháikat, j 

M A R O K . Papi Marok. Ma
gyar falu Bereg Várm. föl
des Urai több Urak, lakosai 
katolikusok, és reformátu- j 
sok, fekszik Beregszászhoz 
közel, és annak filiája, ha- ! 
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tárja, réttyével egyfitt jó\ 
legelőjök, és mind a' két 
féle fájok van, fa edényeket 
is készítenek. 

M A R O K F Ö L D B * Magyar fa
lu Szála Várm. földes Ura 
H. Eszterházy Uraság, lako
sai katolikusok, f e k s z i k 
Csesztregnek szomszédságá
ban , mellynek filiája , ha
tárja hegyes, rész szerént 
pedig a9 vizek tneg öntik* 
szőleji nem igen jók 

M A R O K H Á Z A . Szabad pusz
ta Komárom Várm. földet 
Ura G . Zichy Uraság, fek* 
szik Csicsóhoz nem mesz
sze , és annak filiája. 

M A R O K H Á Z A . Tót f a l u 
Nógrád Várm. földes Ur* 
Mihaleczky Uraság, lakosai 
többfélék, fekszik Nagy Bar. 
kánynak szomszédságában , 
és annak filiája, határja so
ványas , vagyonnyai Selej
tesek. 

M A R O S . Nagy, és Kis 
Maros. Mező Város Hont 
Várm. földes Ura a1 K. Ka
mara, lakosai katolikusok, 
fekszenek Visegráddal által 
ellenben a* Duna partyán, 
határja szorgalmatos tnivelés 
után mindent meg terem , 
borok kivált némelly hegye
ken kedves ízű. 

M A R O S . Magyar falu Vesz
prém Várm. földes Ura G. 
Szécsényi Uraság , lakosai 

refor-
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roformátusok, fekszik Sió
fokhoz nem meszsze, és an
nak filiája , Fokszabadi, és 
Juthoz is közel, a9 Sió vize 
mellett, Veszprémtol 3 , Fe
jérvártól 4 mértföldnyire, 
határjának két nyomása min
denféle vetést meg terem, 
nádgya sók van. 

M A R O S F A L V A . Magyar falu 
Bars Várm. földes Ura B. 
Hunyadi Uraság , lakosai 
többfélék, fekszik Új Bars-
hoz nem meszsze, és annak 
filiája, legelője elég, föld
gye , réttye j ó , fája van. 

M A R Ó T . Aranyos Marót. 
Moravicxt. Tót mező Város 
Bars Várm. az előtt Palus-
kaiak birtokok vala, mosta
ni földes Ura Kard. Migazzi 
Ő Eminentziája, a' kinek szép 
Kastéllyávál díszeskedik* 9s 
általa az egész Város ujj dísz
szel gyarapíttatik. Lakosai 
katolikusok, fekszik Gímes 
Vára, és Sz* Benedek kö
zött , lakosai rész szerént 
gazdáskodás, és kézi me-1 
sterség'ek által folytattyák 
életekét, némellyek jó posz
tót is szőnek itten, határja 

Í
#ó termékenységu, vidékje 
:ies, legelőjeegességes, mal

mai helyben, fűrész malma 
]s van itten az Uraságnak, 
piatza helyben , el adásra al
kalmatos módgyok van. 

M A R Ó T . Apát Marót, és 

\Hd[as Marót. Két,tót fala 
Hont vVárm. Apát Maratnak 
földes Ura a* Reiigyiói Kin s-
tár, postája is vagyon, aman
nak pedig földes Urai több 
Urak v lakosai katolikusok, 
és reformátusok, feksz'enck 
Nádasnak szomszédságában, 
és annak fiüáji, föld gyeik 
közép termékejiységuek , 
Házas Marótnak legelője van 
e l é g , szőlő hegye j ó , de 
egyik féle fája sints. 

M A R Ó T , Tót falu Eszter
gom . Várm. földes Ura a' 
Reiigyiói Kintstár, lakosai 
katolikusok, fekszik Dorog
hoz i-J mértföldnyire, föld
gye j ó , legelője elég, fíja 
van, számos szoleji közép* 
szerű borokat teremnek, el 
adásra jó m ó d g y o k van. a1 

Dunán, és Esztergomban. 
M A R Ó T I . Szabad puszta 

Somogy Várm. földes Ura 
B. Hunyadi Uraság, fekszik 
Sámsonnak szomszédságá
ban, és annak filiája. 

M A R S O V A . Tót falu Tren
tsén Várm. Ura földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik Pred-
mirhez nem meszsze, és an
nak filiája, földgye termé
keny, vagyonnyai külömb
félék, el adásra alkalmatos 
módgyok van. 

M A R T H** Vorösmdrth. 
Magyar, éf émet falu Ba-* 

ranya 
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ranya Várm, a* Belyeí Ura
dalomhoz tartozó, lakosai 
katolikusok, ós reformátu
sok, fekszik Tsuza, és Kis 
Kőszeg helységeknek szom
szédságokban, határja három 
nyomásbéli,. búzát, rozsot, 
kukontzát f és zabot terem , 
erdeje van, legelője is bőven, 
midőn Duna áradása nin-
tsen , szőleje is van, halászó 
tavai, és viza fogó tanyái 
is vágynak , szarvas, és ser
tés marhákat is tartanak, 
e* helység a'TorököknekMa-
gyar Országba való bé tsa-
pások előtt nagy Város volt, 
a f mint most is hajdani Vá
rának sántzai látszatnak. 

M A R T Á N . S z á l a Várm. 
földes Ura G Festetics Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Csáktornyának szom
szédságába^, és annak fi
liája, határja jól termő. 

M Á R T E L Y . Szabad puszta 
Csongrád Várm. földes Ura 
G. Károlyi Uraság, lakosai 
dohányt te.rmesztő magya
rok, fekszik a* Tisza par
tyán, Vásárhelyhez ^mért
földnyire, mellynek filiája. 

M A R T I N C Z A . Szabad pusz
ta Baranya Várm. a' Szekcsői 
határban , de a' rajta lévő 
földek, és rétek már régen 
az helységbéli lakosok K Ö -
aött vágynak fel osztva. 

M A R T I N I C Z I . Bánátbéli 
falu. 

M A R T I H O Z A . Szabad pusz
ta, és tsárda Tolná Várm. 
fekszik Pinczehelyhez néni 
meszsze, földes UraH. Esz
terházy Uraság. 

M A R T J Ő . Szabad puszta 
Heves Várm. földes Ura B. 
Podmaniczky Uraság, fek
szik Czibakházához n e m 
meszsze, és annak filiája. 1 

M A R T I N R A . Kis-, is'Kraj* 
\ na Martinka. Két orosz fa-
I lu Bereg Várm. földes Ura 
G. Schönborn Uraság, lako-

|saik több félék, fekszik e-
gyik Kis Tibavának szon * 
szédságában, és annak filiáji, 
földgyeik marha hizlalásra 
alkal Iraatos füvet teremnek, 
réttyeik, legelöjök, mind 
a' két féle fájok van, határ* 
ja sovány, 's zabnál egye
bet nem igen terem. 

M A R T I N O S O V B C Z . Horvát 
falu Szála Várm. földes Urai 
G. Althán, és több Urasá
gok, lakosai katolikusok, 
fekszik Mihalyevéczhez nem 
meszsze, és annak filiája, 
határja soványas. 

I M A R T I N Y A . Tót falu Vat 
Várm. földes Ura G. Nádas-
di Uraság, lakosai többfélék, 
fekszik Martyánhoz közel, 
és annak filiája határjában 
szőleje,és fája tízre elég van, 
de földgye soványas. 
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, M A R T O N . Szjnt Márton. 
Az Sz. betűben. 

M A R T O N . Nagy Marton. 
Magyar falu Somogy Várm. 
földes Ura G. Festetics Ura
ság , lakosai katolikusok, 
evangélikusok, és reformá
tusok, fekszik Csurgóhoz^, 
Sz. Királyhoz £ , Iharoshoz 
i> ' , Kanizsa, és Legrádhoz 
3 órányira, hegyes, völ
gyes , agyagos földgye két 
nyomásbéli, rozsot, búzát, 
és kukoritzát terem, szolé-
je , erdeje elég van , piatza 
Dörnyén, és Muraközben. 

M Á R T O N F A , Magyar falu 
Baranya Várm. fölaes Ura á' 
Pécsi Püspökség, lakosai ka
tolikusok, fekszik Hosz^zú 
Hetényhez nem meszsze, és 
annak filiája, határja sovány, 
javai tsekélyesek. 

M Á R T O N F A L V A . Magyar 
falu Gömör Várm. földes 
Urai több Urak, lakosai ka
tolikusok, és reformátusok, 
fekszik Dobócznak szom
szédságában , mellynek fi
liája , határja ha trágyászta-
tik gabonát termő, piatzo
zása i, 4, 5 mértföld. van. 

M Á R T O N F A L V A . Tót falu 
Nyitra Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai többfé
lék , fekszik Vajknak szom
szédságában , és annak fi
liája , határja középszerű. 

MÁRTONFALVA . Elegyes 

falu Vas Várm. lakosai több* 
félék, fekszik Jánosbázának 
szomszédságában, és annak 
filiája, határja is hozzá ha
sonlító. 

M Á R T O N T . Nagy Már* 
tony. Matttrsdorf. Német 
mező Város Sopron Várm. 
földes Ura H. Eszterházy 
Uraság, lakosai katoliku
sok, zsidók is lakják; tá
gas 9 és hegyes határja két 
nyomásbéli, terem bűzát, 
rozsot, zabot, árpát, és 
pohánkát, fekszik Sopron
hoz két mértföldnyire, bora 
középszerű, erdőkkel bővel
kedik, vámja van, és a1 

j zsidóknak zsinagógájok. 
M Á R T O N T . Piíszjá Már* 

tony. Szabad puszta Somogy 
Várm. földes Ura Inkcy U-
raság, lakosai katolikusok, 
fekszik Felső Segesd, és 
Vesének szomszédságában, 
földgye rozsot, és kukori
tzát terem, jó makkos erde
je , és legelője van , abron-
tsokat is készítenek itten. 

M Á R T Ó N Y I . Magyar falu 
Borsod Várm. földes Urai 
Vattay, és több Urak, lako
sai katolikusok , és refor
mátusok , fekszik Szent Jób-
hoz nem meszsze, és annak 
filiája, legelője elég, fájok 
szőlő hegyek van. 

M A R T O N T O S . Magyar, és 
rátz falu Bács Várm. földes 

Ura 
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Ura a9 K. Kamara, lakosai 
katolikusok, és ó hitűek, 
fekszik M . Thereziopolisboz 
i6aoo, Ó Kanizsához pedig 
3 8 0 0 0 bétsi ölnyife, határ
ja két nyomásbéli, egy ré
sze alacsony, a'másik pedig 
a' Telecskán fekszik, zabot, 
árpát leg jobban terem, és 
szép szarvas marhákat ne
velnek, fuszfa erdeje van, 
szőleje nem igen jő, Tisza
vize foly határjában, nádja 
van, bővelkedik juhokkal, 
és hallal i s , piatza M . The-
reziopolisban. 

M Á R T O N T E L E K , Szabad 
puszta Bihar Vármegy. 

M A R T O N V A S Á R . Éle gye s 
magyar mező Város Fejér 
Várm. földes G. Brunczvik 
Uraság, a1 kinek kastéllyá
val ékes, lakosai katoliku
sok , evangélikusok, és zsi
dók is, fekszik az Ország út
ban, Velentzéhez 2 mértföld
nyire , n. k. Tárnokhoz 1 , 
d. Rácz Keresztúrhoz % órá
nyira, postája is van, feke
te földgye 3 nyomásbéli, te-
terem búzát, rozsot, árpát, 
zabot, erdeje nints, szóleje 
van , piatza Budán, és Er
csibén. 

M A R T O S . Magyar falu Ko
márom Várm. földes Ura az 
Esztergomi Érsekség, lako
sai katolikusok, fekszik ImeU 
bez nem meszsze, és annak 
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filiája, legelője, réttye, nád
gya van, de legelőjének, eV 
réttyeinek részét az áradá
sok járják. 

M Á R T Y Á N C Z . T ó t mezS 
Város Vas Várm. földes Urai 
G. Szapári, és G. Batthyáni 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , határja síkos, földgye , 
termékeny, réttye j ó , le
gelője , es fája van, szőleji 
meg lehetősek, keresetre 
módgyok Stáyer Országban. 

M A R U S . Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura a' Nagy 
Váradi Püspökség , lakosai 
ó hitűek, fekszik Bélhez nem 
meszsze, Belényeshéz négy 
mértföldnyire, egy nyomás
béli földgye tengerit leg in
kább terem, erdeje van , 
szóleje nints, piatza Belé-
nyesen, és Váradon. 

M A R V S N A R . Malmok Te
mes Várm. földes Ura Lo- . 
vász Uraság, fekszenek Új 
Aradhoz nem meszsze. 

M A R Z S I N A . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai ó hitűek, 
fekszik Facsethez 1 órányi
ra, Zorány, Szintiest, Brá-
zova, és Kossova között, 
határja négy nyomásbéli, na-

fyobb részént térséges, ku-
oritzát, és más gabonát is 

terem, erdeje szőleje nints. 
Határjában látszatnak még 
most is valami régi Várnak, 

R r mel-
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melly etBega vize korul folyt, 
puszta falai, kétség kivul itt 
volt hajdan Facsdd , melly 
most Facsédntk mondatik, 
ide egy órányira, gyaktan 
találnak itt régi pénzeket is, 
mint Hunyadi Mátyás Ki
rálynak arannyait, és egye
bekét. 

M A S K O C Z . Tőt falu Vas 
Várm. földes üra.G. Nádas-
dy Uraság, : lakosai katoli
kusok, fekszik hegyek kö
zött T. Keresztúrhoz i mért
földnyire, határja meg le
hetős. 

M A S K O C Z . Orosz falu Zem
plén Várm. földes Ura G. 
Csáky Uraság , lakosai oro
szok fekszik Körtvélyeshez 
közéi, határja két nyomás
iéli , zabot leg inkább, kö
zépszerűen pedig árpát, ta
vaszi búzát, 's tatárkát te
rem , bikk fa erdeje van; 
piatzok Homonán. 

M A S K O V A . Tót falu Nó
grád Várm. földes Ura G. 
Forgács Uraság ,. lakosai 
többfélék, fekszik Gácsfal-
vához nem meszsze , és an
nak filiája, határja ollyan 
mint Gergelyfalváé, 

M A S K O V E G Z . Elegyes falu 
Szála Várm. földes Ura a' 
K. Kamara. 

M A S Z Á R F A L V A . Nyegrova. 
Orosz falu Bereg Várm- föl
des Ura G. Schönborn Ura

ság lakosai többen' 6 hi
tűek, határja meg lehetős. 

M A S Z D O R F . Német falu 
Torontal Várm. földes Ura 
G. -Ferraris Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Hajfeld-
hez nem meszsze', és annak 
filiája , határja négy fordu
lóra van osztva, jó fekete 
földgye mindent hasznosan 
terem, erdeje, és szőleje 
nints, piatza T.'Becsén , v. 
Szegeden. 

M A S Z T . Tót falu Posony 
Várm. földes Ura G. Pálfy 
Uraság, lakosai katoliku
sok , fekszik . Stomfának 
szomszédságában, és annak 
filiája, két nyomásbéli ha-
tárjá , .gabonát, árpát, és 
káposztát terem, réttye, me
zője j ó , piatza Posonyban, 
erdője van. 
. M A S Z T I K C Z . Szabad pusz
ta Hont Várm. földes Urai 
több Urak. 

M A T A . Szabad puszta Sza
bolcs Várm. földes UraDe-
breczen Városa, fekszik Szo-
boszlóhoz nem meszsze. 

M Á T E F A . Szabad puszta 
Vas Várm. földes Urai több 
Urak, fekszik Egyházos Ra-
dóczkoz nem meszsze , és 
annak filiája, 

M Á T F H Á Z A . Szabad pusz
ta Bács Várm. földes Ura H. 
Grazsajkovics Uraság, fek

szik 
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szik Bajához közel, és an
nak filiája. 

MÁTEJÓCZ. Villa Math&i. 
Matejovc^e. Mat[dorf. Egy 
a' 16 Városok közzfil Szepes 
Várm. földes Ura Máriási 
Uraság , lakosai katoliku
sok , és evangélikusok, fek
szik Poprád vize mellett, 
Szombathelynek szomszéd
ságában , i7i8dikbah tsak 
nem egészszen el égett vala. 
Lakosai jő leneket készíte
nek, serrel, pályinkával is 
kereskednek, határ)a> lege
lője meg lehetős, lovai je
lesek, tfizre fája kevés ván. 

MATEOVICS . Szabad pusz
ta B̂ áfŝ  Várm. földes Úra 
H. Crra/salkovics, és LeuT 

kovics. Uraságok , fekszik 
Tataházához i ioo , Almás
hoz pedig 2.600 bétsi ölnyi
re , határja íeg inkább tava--
szi vetést, és szénát terem, 
erdeje, szőleje nints , folyó 
mocsárjának a' kezdete, itt 
van, piatza Baján. ., 

MÁTÉ SZÁLKA. AZ SZ. be
tűben. | 

MÁTÉ . Tó Csongrád Var
megy, fekszik T ó , Balog j 
Tóhoz közel, Szeged Váras- j 
sa korai, áradások idején J 
Dorosmáig terjed, hallal, 
és külömbféle vízi madarak
kal bővelkedik. ;J 

M Á T É V Á G Á S . Mjtyovce. 
Orosz falu^ Sáros Várm^ föl-1 

des Urai több Urak, lakosai 
ó hitűek,' fekszik Girálthoz 
nem mieszsze, földgye kö-

• zép termékenységu, réttye; 
legelője ^ fiija vam 

MATISOVA'. Orosz falu Sá
ros Várm! földes Ura B. Pa-! 

' locsay Uraság, lakosai leg 
inkább ó hitűek, fekszik 
Poprád, vízé mellett, Hét-* 

- hárshoz mértföldnyire ± 
határja nehezén mivelterik.' 

MATKO, m Szabad puszta' 
Pest Várm. földes, Ura *az 

jEgri Káptalanbéli 'Uraság * 
fekszik Kecskeméthez kö-* 
ze\j és annak filiája. 

MATOL*S."> Magyar mezS 
Város Szatmár Várm. földes 
Ura G. Károlyi Uraság, la
kosai reformátusok, fekséik' 
Gyarmat, Naprad, Tunyog, 

iés Geberjenneic szomszédsá-
' gokban:, határja két nyomás
béli , -épen* a* • Szamos vize 
partyán, fóldgye. térséges,' 
és agyagos, rerem búzát, 

| árpát, zabot, kukoritzát, 
.erdeje hitíts, piatza Szatmá-
| ron, és Tisza újlakon , né
ha számos vize rontya"' ha
tárját. 

| M A T T Y . Magyar falu Ba
ranya Várm. földes Ura G. 
Eszterházy Uraság, lakosai, 
reformátusok, fékszik a' Pé-
tsi , és Kővágó Siklósi he
gyekből szármozott vífcnek* 

i tavai között, mellyek hallát 
Rr % bővel-
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bővelkednek, gyakran úgy 
el öntik a' határját, hogy 
minden élelmeket semmivé 
teszik, fekszik Szent Már-
toilyhoz j , Siklóstól pedig 
másfél órányira, határja % 
nyomásbéli, kétszerest leg 
inkább terem, réttyei jók , 
legelöjökön s z é p szarvas 
marhákat nevelnek, erdeje 
egész Dráváig terjed, a' ha
laiért a9 Pécsiek bozzájok 
Jbelybe járnak. 
\ JVÍATYFALVA. Magyar, és 

orosz falu Ugocsa Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai reformátusok, és ó 
hitűek, fekszik Francsiká-
hoz | f T. Üjhely, és Ver-
bőczhöz pedig f órányira , 
batárja két nyomásbéli, bú
zát, és rozsot jót terem, za
bot kukoritzát kevesebbet, 
erdeje tsekély, szóleje nints, 
piatzok T. Újlakon i£ órá
nyira. 

M Á T Y Á S F A L V A . Matya-
sovt-e. Tót falu Szepes Várm. 
földes Ura B. Palocsai Ura
ság, lakosai katolikusok, és 
másfélék , fekszik ; Ófaluhoz 
£ órányira, határjának na
gyobb része hegyes, é$ so
vány , más részét pedig Po
prád vize meg önti. 

M Á T Y Á S H Á Z A . Magyarfa
lu Abaúj Várm. határja j ő , 
pzöleji termékenyek. 
- M Á T Y A S K A * OroM falul 

MATT. 

Zemplén Várm. földes Ura 
G. Forgách Uraság, lakosai 
óhitűek, fekszik Hanusfal-
vához egv, Remete Hely
séghez ket fertálynyira, he-

fyes határja három nyomás
éli , zabot M és gabonát te

rem , erdeje bikkes, szőle
je nints, rétek nélkül szű
kölködik, piatza Hanusfal-
ván, és Eperjesen. 

M A T T A S Ó C Z . Tót falu Vaí 
Várm. földes Ura G. Batthyá
ni Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik Felső Lend-
vához nem meszsze, és an
nak filiája, határja közép* 
szerű. 

M A T T A S Ó C Z . Mattyasovct. 
Tót falu Zemplén Várm. 
földes Ura G. Barkóczy Ura
ság', lakosai katolikusok, 
fekszik Varannóhoz , és Zsa-
lobinhoz kezel, dombos ha
tárja három nyomásbéli, er
dője van, szőleje nints, szé
na nélkfil szűkölködik, pia
tza Varannőn van. 

M A T T A S Ó C Z . Felsó Ma* 
tyasóti. Tót falu Kis Hont 
Várm. 

M A T T A S Ó C Z . Alsó,isFtl* 
sS Matyasóc~. Két tót falu 
Liptó Várm. földes Ura Ma-
tyasovszky Uraságt lakosaik 
katolikusok, fekszenek N. 
Palugyához i mértföldnyire, 
határbéli földgyeik jól ter

m ő k , 
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tnők, réttyeik , legelöjök 
elég, erdője kevés. 

M A T Y Ó C Z . Matyovec. Ma-
gyar falu Ungvár Várm. föl
des Ura Orosz Uraság, la
kosai többfélék, fekszik Do-
boruskához nem meszsze, és 
annak filiája, határja jó, va
gyonnyai külömbfélék, el 
adásra alkalmatos módgyok 
van. 

M A T Y U S F Ö L D E . így ne
veztetett Trentséni Máténak 
életekor az a9 Vidék Ha
zánkban, mellyet ő Vág vi
zének eredetétől kezdvén, 
egész a1 Dunába való bé fo
lyásáig bírt vala. Halála u-
tán a' Királyra szállott. 

M Á T Y U S . Magyar f a l u 
Bereg Várm. földes Ura LÓ-
nyai Uraság, lakosai többen 
reformátusok, határja kö
zépszerű, fája van, réttye, 
legelője elég, a9 Tiszán ke
reskedhetnek szálfával, és 
halászattal. 

M Á T Y Ú S I I A Z A . S z a b a d 
puszta Veszprém Várm. föl
des Urai több Urak, fekszik 
Pápához nem meszsze, és an
nak filiája. 

M Á Z A . Magyar falu Tolna 
Várm. földes Ura a9 Pécsi 
Püspökség, lakosai többfé
lék, fekszik Szászhoz nem 
meszsze, és annak filiája, 
határja j ó . 

MscziRODr Elegyes falu 
Zólyom Várm. 

M B C Z E N Z E Í F E N , ALsé) is 
Felső Mec{en{eif. Népes 
két mező Város Abaúj Vár
megy, lakosai katolikusok, 
és evangélikusok, fekszik 
az Ország útban, fájok van, 
héti , és Országos vásárjai 
hasznosak, réttyei soványak, 
lakosai az Országnak kü
lömbféle részeiben keresik 
élelmeket árkok9 ásásával. 

M E C S E R . Magyar , és né
met falu Mosbny Várm. föl
des Ura G. Zichy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
a9 Duna partyán M. Óvárhoz 
a£, Győrhöz is annyi órá
nyira, határja két nyomás
béli, követses a9 földgye, kö
zép termékenységu , mint 
réttyei is , legelője tsekély, 
piatzok M. Óváron van. 

M E C Z N E . Tót falu Tren
tsén Vármegyében. 

M E C S E . Falu Borsod Vár* 
megyében. 

M E C S E R . Szabad puszta 
Fejér Várm. földes Ura G. 
Zichy Uraság, fekszik Tár
nok, Balinka, Eszény, és 
Veleg között, erdőségből áll, 
begyes, völgyes, meg le* 
hetős földgye van. ' , 

M E C S K E . Magyar falu Bá
ránya Várm. földes Ura Czin-
dery Uraság, lakosai refor
mátusok, fekszik Szent Die* 

K r 3 nes-
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neshez nem meszsze, ésan-> 
nak filiája ,, Hernádnak, és 
Kis 'Teleknek is szomszéd
ságában, lakosai marha ne
velésből, és fakó kotsik ké
szítéséből pénzt keresnek , 
földgye, 's réttye közép ter
mékenységu, erdője van, pia
tza Pécsen 4 órányira. 

MEDENCZE. Meáinec-. O-
rosz ülu Berfcg Várm. föl
des Ura G. Schönborn Ura
s ig , lakosai többen ó hi
tűek, határja rozsot, és za
bot terem , a,#Munkátsi sző
lők , és Beregszászi piatzok 
tsak két mértföldnyire van
nak tőle, legelője alkalma
tos , fája van mind a' két 
féle, de réttye sasos füvet 
terem. 

MEDES. Oláh falu Szatmár 
Várm. földes Ura G. Káro
lyi Uraság, lakosai ó hitűek, 
fekszik Erdődhöz nem mesz
sze, és annak filiája, Gyű
rűssel*, és Szakaszszal is ha
táros, határja két nyomás
béli , kétszeres búzát, ku-
koriszát, és zabot terem ke
veset, sovány 's terméket
len a* földgye , erdeje van , 
szőleje nints, az Uraságnak 
hamuzsírt főző háza van it
ten, Szatmáron piatza i£ 
mértföldnyire. 

MEDGYE. Meá~ani. Tőt 
falu Sáros Várm. földes Ura 
G. Aspermont-Uraság, lako

sai többfélék, fekszik Nagy 
Sárosnak szomszédságában , 
és annak filiája , határja kö
zépszerű. 

MEDGYE s. Megy gyes név 
alatt. 

MEDGYES . Szabad puszta 
Bihar Vármegyében. 

MEDGYES. Magyar f a l u 
Szála Várm- földes Urai több 
Urak, lakosai többfélék, 
fekszik Szegvárnak szom
szédságában , és annak filiá
ja, 's határja is hozzá ha
sonlító. 

MEDGYES. Rába Medgyes. 
Elegyes falu Vas Várm. föl
des Urái több Uraságok, la
kosai külömbfélék. fekszik 
Egyházszeghez közei, és an
nak filiája, határja síkos, 
földgye termékeny, réttye 
elég % és jó, fája legelője er
deje van, piatzozása Kőszö-
gön , és Szombathelyen. 

MEDGYES IREG. Az I . be
tűben. 

MEDINA . Elegyes falu Tol
na Várm. földe§ Ura Bezeré-
di Uraság , lakosai többfé
lék , fekszik Zombához kö
zel , mellynek filiája*, ba
tárja a' természetnek szép ja
vai bővelkedik. 

MEDNE . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Ura Med-
nyánszky Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Rovné-
nak szomszédságában, és an-
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nak filiája, hátárja meg le
hetős. 

M E D V E . Kenderes Medve, 
Veiskirchen. Magyar falu 
Győr Várm. földes Ura G. 
Viczay Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik az öreg 
Duna partyán Csilizközben, 
Győrhöz i l mértföldnyire, 
határja egy nyomásbéli,bú
zát leg inkább terem , rét
tyei jók, erdeje'kevés, rév-
jek vagyon, aranyágnak is 
lakosai. 

M E D V E . Kenderes Medve. 
Szabad puszta Gyor Várm. 
földes Úra G. Viczay Ura
ság, fekszik az öreg Duna 
partyán, Szabadinak szom
szédságában , Győrhöz egy 
mértföldnyire, földgye nints, 
rétfye elég, és bőven te
rem , erdeje szép. 

M E D V E C Z A . Orosz falu Be
reg Várm. földes Ura G. 
Schönborn Uraság, lakosai 
többen ó hitűek, fekszik F. 
Kis Bisztrához nem meszsze, 
és annak filiája , földgyei 
soványak, zabnál, és pohán
kánál egyebet nem igen te
remnek. 

M E D V E C Z A . Tót falu Sá
ros Várm. földes Ura G. Á-
spermont Uraság , lakosai 
több félék, fekszik a9 Ma-
kovitzai Uradalomban, lege
lője, és fája tűzre meg le

hetősen van, határja begyes, 
és sovány. 

M E D V É D . Tót falu Zó
lyom Várm. földes Ura a' 
Bányászi Kamara , lakosai 
katolikusok, fekszik Hro-
neczhez nem meszsze, és an
nak filiája, határja is hozzá 
hasonlító. 

M E D V E D Ó C Z . Orosz falu 
Bereg Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai külömb
félék , fekszik Nagy Mo
gyoróshoz nem meszsze, és 
annak filiája, bátyja meg 

I lehetős. 
M E D V E C Z E . Tót falu Ár

va Várm. földes Ura Med-
vec/ky Uraság, lakosai ka
tolikusok , fékszik Tvrdo-
sinhoz nem meszsze; és an
nak filiája, határja hegyes, 
és középszerű. 

M E D V E S . Falu Temes Vár
megyében. 

M E D V E S . Kis, Nagy, is 
Nemes Medv$s. Hárt>m falu 
Vas Várm. Kis, és Nagy 
Medvesnek földes Ura Gróf 
Batthyáni Uraság, Nemes 
Medvesnek pedig több Urak,# 

lakosai többfélék, fekszenek 
Német Újvárhoz mintegy 1 
órányira, földgyeik nem igen 
termékenyek, határ jok több
nyire hegyes, szőlejek jó bo
rokat teremnek, fájok tűz
re , és épületre van, lege
löjök jó. 

R r 4 M E D -
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M K D V E D Z I A . Tótfalu Ár
va Vármegyében. 

M E D Z I B R O D . Tót falu Ár
va Várm. földes Urai több 
Uraságok, fekszik Knyazá-
nak szomszédságában, és an
nak filiája, határja jó. 

M*i>2iBROjy.McczJ>ród név 
alatt. 

M E D Z I H R A D N E . Tót falu 
Árva Várm. fekszik Alsó Ru
binhoz közel, és annak fi
liája, határja meglehetős. , 

M E G G Y A S Z Ó . Magyar me^ 
zS Város Zemplén Várm. 
földes Urai G. Aspermont, 
Andrásy, és Almásy Urasá
gok , lakosai reformátusok, 
fekszik Monoknak, és Ajsó 
Dobszának szomszédságok
ban, határja 3 nyomásbéli, 
's leg inkább gabonát, bú
zát, árpát, 's a't. főzeléket! 
középszerűen terem , fold-1 

fye agyagos, és fekete nyír- j 
os, partos, és térséges, bő- j 

velkednek kővel, és tormá
val, borai kortsmákra valók, 
marháik számosak, szénájók 
nedves időben elég, £ 5 bá
nyája is van, piatzok Tá-
lyán, Mádon 1 mértföldnyi
re , néha Szikszón, és Asza
lón is. 

M í F Ő . Szabad puszta Győr 
Várm. földes Ura G. Eszter, 
házy Uraság, fekszik Csa
naknak szomszédságában, a' 
Pápára vezető Posta út mel

lett, e* hegyben mindenféle 
nemzet, és Vallásúak lak
nak, térséges határja min
dent bőven , 's szőleje is jó 
bort terem. 

M E G Y E F A . Magyar, és né
met falu Baranya Várni.föl
des Ura Jeszenszky Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Bükösdnek , Kánnak , és 
Hétfehelynek szomszédsá
pokbanjeles épülete vagyon 
itt a- Földes Uraságnak, 
mellynek tetején, menykS-
vet el hárító vasak vágynak, 
kő bányája, főrész malma, 
mész égető kementzéje van, 
erdeje, szóleje is van, szán
tó föfdgyei mivel dombosak 
néhol soványok, jók a* rét
tyei is, de néha a' víz ká
rokat okoz bennek, piatzok 
Pétsen 3 órányira. 

" M E G Y E H I D A . Magyar falu 
Vas Várm* földes Ura G. Er-
dődy Uraság, lakosai több 
félék, fekszik Péczölhöz kö
zel , és annak filiája, szántó 
földgye termékeny, fája tűz
re van, legelóje eléé , rét
tye elegendő, erős lovakat 
tartanak lakosai. 

M E G Y E . István Megye* 
Szabad puszta Pest Várm. 

M E G V E R , Nagy Megyerf 

Magyar mező Város Komá
rom Várm. földes Ura G. 
Zichy Uraság, lakosai kato
likusok, és reformátusok, 

fek-
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- fekszik Komáromhoz 3 mért
földnyire , határja jó , szá
razságban legelője sovány, 
az áradások néhol járják. 

M E G Y E K . Kis Megyer* 
Szabad puszta Györ Várm. 
földes a' Religyiói Kintstár, 
fekszik Győri szabad hely
nek szomszédságában, Győr
höz fél órányira, 3 nyomás
béli határja mindent bőven 
rerem, rétrye szép, legelője 
j ó , itt az Uraságnak roppant 
majorja , és nagy gabonás 
háza van. 

M E G Y E R . Tót falu Nó-

frád Várm. lakosai katoli-
usqk , fekszik Szécsény-

hez i-J órányira, határja kö
zépszerű , réttye, legelője 
meg lehetős. 

M E G Y E R . Tót Megyer. 
Tót falu Nyitra Várm. földes 
Ura G. Károlyi Uraság, la
kosai többfélék, fekszik ér
sek Újvárhoz 1 mértföld
nyire, határja j ó , legelője 
elég, Vág vizén keresetre 
módgyok van. 

M E G Y E R . Békás Megyer. 
Kémet falu Fest Várm. föl
des Ura 2L K. Kamara, la
lakosai katolikusok, hatá
ros n. k. Kissingi pusztával, 
n. ny. Ürömmel \ órányira, 
határja két nyomásbéli, több
nyire bort terem, mellye-
ket Győrbe, és Zcmlinbe 

\ szoktak el hordani, gabo
nája kevés terem, a' határ 
kitsinsége miatt, erdeje nints, 
vagyon Vereshegy nevű kő-
sziklás hegye, ide tartozan
dó Kissingi puszta, melly
nek felén búzát termeszte
nek , fele é pedig legelőül 
szolgál. 

M E G Y E R * PÓCS Megyer. 
Magyar falu Pest Várm. föl
des Ura G. Eszterházy Ura
sa? , lakosai katolikusok, 
többen reformátusok, fekszik 
Sz. András Szigetében, n. k. 
a' Nagy Dunával, n.ny. a9 

Kis Dunával, d# Monostor
ral , é. Tótfaluval határos. 
Határja három nyomásbéli , 
terem középszerűen búzát, • 
és zabot, rsekély határja sok 
silány homokból áll, a' Du
na áradásaitól is gyakran ká-
rosítrarik , lakosai hajósok 
többnyire, és hajók vonta
tásával keresik élelmeket, 
ide tartozandó Sz. Endre 
mellett lévó Leány falusi pusz
ta, ennek is földes Ura G. 
Eszterházy Úr, itten vannak 
a'Pócs Megyerieknek szőlő 
hegyek, mellyen Budai bo
rokkal vetedegö fejér, és 
veres borok teremnek, Ko
máromba, Győrbe hajókon 
fel hordván jól el adgyák, 
bőven termő gyumölrséit Pe
sten , Budán, és Váczon á-
rullyák e l , erdeje szép , és 

nagy 
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nagy van, mellyben jó for
rások is találtatnak. 

MEGVER . Szabad pusztaPest 
Várm. fekszik Györgyének 
szomszédságában, mellynek 
filiája. 

MEGYER. Káposzjds Me-
gyer. Szabad puszta Pest 
Várm. földes Ura G. Fekete 
Uraság, fekszik Dunakeszi
hez nem meszsze, és annak 
filiája. 

MEGVER. Vas Megyer. 
Magyar falu Szabolcs Várm. 
földes Urai Megyeri, és Bor
nemissza Uraságok, lakosai 
katolikusok, és reformátu
sok , fekszik Leveleknek 
szomszédságában, és annak 
filiája , határja ollyan mint 
Kék helyiégé. 

MEGVER. Magyar falu Szá
la Várm. lakosai katoliku
sok, fekszik Sümeghez a 
mértföldnyire, batárja kö
zépszerű, mint vagyonnyai, 
földgye néhol völgyes. 

MEGYE . Elegyes falu Sá
ros Várm. fekszik Kis Sá
roshoz nem meszsze, meze
je jó , és tágas, fája kevés , 
piatzozó helye kettő, mel
lyek között fekszik. 

MEGYER . Magyar falu So
mogy Várm. földes Ura Ke-
nesey Uraság, lakosai ka
tolikusok , reformátusuk, és 
zsidók, fekszik Táphoz nem 
meteszé , Som , és Nyimhez 

is i ófányira, hegyes, ágya* 
gos földgye két nyomás béli, 
rozsot4, és bort terem , er
deje szép, malom nélkül 
szűkölködik, piatza Vesz
prémben. 

M E G Y E R . Me~o Megyer. 
Szabad puszta Békés Várm. 

M E G Y E R . Pap Megyer. 
Szabad puszta Bihar Várm. 
fekszik Fúrta mellett, terem 
búzát, zabot, tengerit, szé
nát. 

M E G Y E R E S . Magyar falu 
Komárom Várm. földes Ura 
G. Zicbi Uraság, lakosai ka
tolikusojt, és reformátusok, 
f e k s z i k Keszegfalvának 
szomszédságában , és annak 
filiája , határja jó , nádgya 
szükségére van , legelője , 
réttye elég, de az áradások 
károkat tesznek egy részén 
szántó földgyeinek. 

M E G G Y E S . Tagadó Meg* 
gye. Tagadó név alatt. 

M E G Y G Y . E S . Morbis. Né
met falu Sopron Várm. föl
des Ura Sopron Városa, la
kosai katolikusok, és evan
gélikusok / fekszik Rákos
hoz közel, mellynek filiája, 
Sopronhoz i\ mértföldnyi
re , határja jobban hegyes, 
mint síkos, terem búzát, 
rozsot, árpát, zabot, bora 
nevezetes, erdeje is van, és 
Fertő tavában nádgya elég. 

M E G Y -
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>MEGYGYES. Tót falú Sá
ros Várm. 

M E G G Y E S . Aranyos Me
gyés. Magyar, és oláh me
ző Város 'Szatmár Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai ó hitnek, és refor
mátusok , fekszik Görböd-
höz közel, Sárközhöz pedig 
a órányira, határja 3 nyo-1 
taásbéli, búzát keveset, leg 
inkább kétszerest, rozsot, 
kukoritzát, és zabot terem, 
szőleje meg lehetős, lege
lője elég, piatza otthon, 
Szatmáron is, és Várallyán. 

M E G G Y E S . Nyír Meggyes. 
Magyar falu Szatmár Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai reformátusok, fek
szik Szálkának, és Hodász-

,nak szomszédságokban, ho
mokos , és néhol dombos 
határja 3 nyomásbéli, búzát, 
is, leg inkább pedig gabo
nát, kukoritzát, és kendert 
terem , erdeje van, szőleje 
nints, piatza Károlybán há
rom mértföldnyire. 

M E G Y N E . Tót falu Tren
tsén Vármegyében. 

M E H Á D I A . Bánátbéli falu. 
M É H E S . Magyar falu Tor

na Várm. földes Urai Tom-
ka, és több Urak, lakosai 
többfélék, fekszik Tornához 
nem jneszsze, és annak fi
liája, földgye, réttye jó , 
legelője elég, fája tűzre van. 

I M É H E S . Szabad puszta 
Bihar Vármegyében. 

M É H E S . Szabad puszta. 
Tolna Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság. 

M É H I . Magyar falu Gö
mör Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik 2L Sajó partyán 
Tornallyától egy órányira, 
Templomja, és Parochiája 
jeles, melly néhai boldog 
emlékezető M. T H E Ü É Z I A 

-Királynénak adakozásából 
épült, határja jó , piatzozá
sa két, és négy mértföld
nyire, fája tűzre van. 

M É H T E L E K . Pdagyar, és 
oláh falu S/atmár Várm. föl
des Urai több Urak, lakosai 
katolikusok, és ó hitűek, 
fekszik Sz. Berek, Kis Pe-
leske, és Rosály között, egy 
egy órányi-a, határja há
rom nyomásbéli, meg lehe
tősen terem, erdeje, szőle
je nints, piatza Szatmáron 
egy órányira. 

M É H K E R É K . A'K. betűben. 
M E K E N Y E S . Német f a l u 

Baranya Várm. földes Ura H. 
Eszterházi Uraság, lakosai 
több félék, fekszik Lengyel-
hez közel, mellynek filiája, 
határja jó. 
V M E L É C S I C Z . Tót falu Tren* 
tsén Várm. földes Urai B. 
Vécsey, és több Urak, la
kosai katolikusok, fekszik 

Ko-
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Kochanőczhoz nem meszsze, 
és annak filiája f föld g y e ter
mékeny, szőleje és más ja
vai is vannak. 

M E L E G H E G Y . Tőt fala Gö
mör Várm. földes Ura G. 
Koháry Uraság, lakosai t ö b b 

félék, fekszik Dobócznak 
szomszédságában mellynek 
filiája, földgye ba t r á g y a -

tátik búzát is terem, lege
lője elég, piatzozása közel, 
fája van. 

M E L I N C Z B . Rácz fala To
rontal Várm. földes Ura a' 
K. Kamara, lakosai ó hitfiek, 
fekszik Nagy Becskerekhez 
nem meszsze , és annak fi
liája, Kamand, és Elemér
hez is egy egy órányira, tér
séges határja 3 nyomásbé
li, búzát, szénát terem, szar
vas marhákat, és juhokat 
nevelnek, bor nélkül szű
kölködik, piatza T.Becsén, 
J/e Kucsora , és D evet dk jó 
három marha nevelő pusztáji 
is vannak. 

M E L I K C Z . Elegyes falu 
Szála Várm. földes Ura G. 
Csáki Uraság,lakosai több
félék , fekszik #Belatinczhoz 
nem meszsze, és annak fi
liája , határja jó. 

M É L Y K Ú T . Népes magyar 
falu Bács Várm. földes Ura 
H. Grazsalkovics Urasáé, la
kosai katolikusok, fekszik 
M. Thereziopolishoz 13100, 

Felső Szent Ipanyhoz pedig 
7900 bétsi ölnyire , Tinó já
rás nevezetű nagy pusztával 
is határos, postája is vagyon, 
határja 3 nyomásbéli búzát, 
zabot }eg inkább terem , és 
marba tartásra alkalmatos, 
földgye fekete, és homokos, 
erdeje nints, bora meg lehe
tős, vize kevés, nádgya nints, 
piatza M. Thereziopolisban, 
és Baján. 

M É L Y K Ú T . Major Eejér 
Várm. 

M E L L E K . Tót fa lu Bars 
Várm. földes Ura a* Sz. Ist
ván nevét viselő SeminarH 
um, lakosai katolikusok, 
fekszik Verebélyhez | mért
földnyire, határja jó,szőleji 
vannak, földgye , réttye ter
mékeny , legelője elég,fá
ja van, malma Zsitva vizén. 

M E L L E K . Alma Mellek. 
Az A. betűben. 

M E L L E K . Gyöngyös Met 
lék. a' Gy. betűben. 

% M E L E N T H E . Magyar falu 
Gömör Várm. földes Urai 
Draskóczy \ és több Urasá
gok, lakosai többfélék, fek
szik Csoltónak szomszédsá
gában, és annak filiája, ha
tárja búzát terem, legelője, 
fája elég van, piatzozása 
közel , szenet, és meszet 
égetnek, tserép edényekkel 
is kereskednek. 

• - M E L -
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M E L N I C Z A . Kis Melnicza. 
Orosz falu Bereg Várm. föl
des Ura G. Scbönborn Ura
ság , lakosai többfélék , fek
szik Ploszkohoz nem mesz
sze , és annak filiája , réttye 
alkalmatos , legelője is egy 
nyomásban elég.fája^makkja 
van, batárja sovány, és na
gyobb része tsak zabot te-
areau 

M E N C S E L . Magyar falu 
Veszprém Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai evan
gélikusok, fekszik Nagy Vá-
sonyhoz nem meszsze, és 
annak filiája, Vöröstóhoz *. 
órányira , határja két nyo
másbéli, motsáros, és fejér 
agyaggal kevert, leginkább 
rozsot terem, erdeje, sző* 
leje van, szénája tsekély. 

M S N D E . Tót falu Fest 
Várm. földes Ura G. Kegle
vits Uraság, lakosai katoli
kusok, és evangélikusok, 
fekszik az úgy nevezettMen-
dei völgyben, mellyen Jász 
Berény tájáról szoktak Pest
re járni, Sáphoz, Súlyhoz 
Gyömrőhöz egy egy órányi
d é , határja szűk, de min
dent meg terem. 

M E N É S . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara, fekszik h e g y alatt 
Kladova, Paulis, Szabadhely, 
és Gyorok között, e* hely-
jégtől veszi a' Ménesi asszú-

szőlő bor a 9 nevét, melly 
itten a* leg nagyobb mér
tékben készíttetik, de néha 
a' kereskedők által más bo
rokkal öszve elegyíttetik, 
kedves ital az édes bort sze
retőknél , és külső Országok
ban, édes,'s hatható fűszer-7 

számú ízu, szép szőlő he
gyeit N. Grazsalkovich Gróf 
plántáltatta, valamint az itt 
valu Kastélyt is épttteté, 's a* 
katolikusoknak Szentegyhá
zát is,mellyek nem kevés dí
szére vannak e'helységnek, 
jó határja van, de kitsíny. 

M É N E S . Fel Ments. A f 

F. betűben. 
M É N E S . Kres[ta Ménes. 

Oláh falu Arad Várm. földes 
Ura a' K. Kamara, lakosai 

I ó hitűek , fekszik Nádas , 
• Vaszoja, Felmeneshez is kö
zel, Konap nevű nagy er
deje vagyon, melly medve, 
borz , farkas, őz, és dám 
vadakról híres, és egy bi
zonyos Tyaptra pokurali 
nevű barlangban a1 medvék
nek kedves lakások van. 

M É N E S R E . Elegyes fa 1 u 
Torna Várm. fekszik Gör
gőhöz nem meszsze. 

M E N G E . vagy Menyhe, 
Mehnic[e. Magyar falu Nyi* 
tra Várm. földes Urai Maj-
thényi, és több Uraságok, 
lakosai többfélék, fekszik 
S^alakusaqak szomszédságá

ban. 
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ban , és annak filiája, batár
ja meg lehetős. ' 

M E N Y E K E . Szabad puszta 
Veszprém Várm* földes Ura 
a' K. Kamara, fekszik Mat-
kóhoz Veszprémtót pe
dig I órányira, földgye ro
zsot , és fcrompélyt terem, 
Séd vizén van malma, és 
deszka metzője. 

M E N Y F A . Gyöí Várm. föl
des Ura G. Eszterházy Ura
ság. - -

M E N Y H Á R D T . Ménhars-
dorfi Vtrbo. Egy a' Szepes
ségi 16 Városok'közzul, la
kosai katolikusok, és evan
gélikusok , fekszik Kézs-
márkhoz nem meszsze, Ispo
tállyá is van, határja szoross, 
földgyének | része tsupán 
zabot terem , réttyének fele 
termékeny, de az áradások 
járják. 
. M E N G Ü S F A L V A . Mengs-
dorf. Menkusovcc. Tót falu 
Szepes Várm. földes Ura 
Márjásy Uraság , lakosai 
többfélék, fekszik Batisfal-
vának szomszédságában, és 
annak filiája , földgye Ger-
lachfalváéboz hasonló. 

M E N Y E R E . Szabad puszta 
Veszprém Várm. földes Ura 
a* Tudományi Kintstár. 

M E N Y F Ó . Szőlőhegy Győr 
Várm. földes Ura H # Esz
terházy Uraság , f e k s z i k 
Csanakhoz nem meszsze. 

M E N Y Ő D . Szabad puszta 
Fejér Várm. földes Urai Má-
téfy,* és MeszlényF Urasá
gok, fekszik Czécze mel
lett Mdgye két nyomás-
béli fóna , homokos, terem 
rozsot. 

M É R A . Alsó \ és Felső 
Méra. Két magyar falu Abauj 
Várát: Alsó Métának földes 
Urai Péchy, és több Urasá-
ságok, Felsőnek pedig Fáy 
Uraság, fekszik éz Encz-
hez , ama , pedig Bükkböz 
közel,és azoknak filiáji,lako
sai katolikusok, és reformá
tusok, földgyeik terméke
nyek , piatzozásaik haszno
sak, fájok épületre van. 

M É R A . Magyarfalu Heves 
Várm. földes Ura A/másy 
Uraság , lakosai többfélék , 
fekszik Bocsonádhoz nem 
mészsZe, és anriak filiája, 
földgye, réttye jó , piatzo
zása Gyöngyösön, legelője 
elég, iája, makkja, nadgya 
nints. 

M E R A S I C Z . Alsó, és Fel
ső Merasic\. Két tót falu 
Nyitra Várm. Alsónak földes 
Ura Szerdahelyi, Felsőnek 
pedig G. Traun Uraság, la
kosaik katolikusok, feksze
nek N. Boldoghoz i mért
földnyire, földgyeik közép 
termékenységnek , szőlejik 
tsekélyek, fájok nints, rét-
tyeik meg lehetősek. 

M E R -
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M E R A G . Falu Tolna Várm. 
M E R A G H . Oláh falu Bihar 

Várm. földes Ura a' N. Vá
radi egyesült Püspökség, 
lakosai ó hitűek t fekszik 
Tarkajcza, Tatárfalva, Hen-
kereshez is £ órányira 5 ko
szikiás, begyéé^ völgyes ha* 
tárja, kevés gabonát terem, 
erdeje van. \ \ 

M E R C Z I D O R F . Elegyes fa
lu Temes Várm. földes Ura 
Szaurau Uraság. : * 

M E R C S E . Magyar falu Bor
sod Várm. földes. Ura az 
Egri Seminarium, lakosai 
több félék, fekszik Sajó Né
metinek szomszédságában, és 
annak filiája, határjában fá
ja tfizre van, szóleje közép
szerű , Jegelője elég, szántó 
földgyei hegyeken feksze
nek , piatzozások Miskol-
tzon 3, Rozsnyón pedig 4 
mértföldnyire* 

M E R C S I N A . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai ó hitnek, 
fekszik Karas vize mellett, 
Jám , Brastyán, és Grtfnácz 
között, határja négy nyo-
násbéli, egészszen térséges, 
sok kukoritzát, és búzát te
rem , a' lakosok marhákkal, 
juhokkal, és más effélékkel 
kereskednek, erdeje, sző-
Jeje nints. 

M E R E . Merovce. Tót falu 
Hont Várm. földe; yrai több 

Uraságok lakosai katoliku
sok , és másfélék, fekszik 
Egeknek szomszédságában , 
és annak filiája, határja j ó , 
legelője elég, szőlő hegye 
is jó tűzre fája van. 

M E R E . Kapós Mért. Ma
gyar, falu Somogy Várm. 
földes Urai Gál , Táljian; 
Gsapody , Kiss Urak > lakot 
sai Katolikusok, és refor
mátusok , fekszik Kapós Új-
lakhoz í , Szomajomhw^t 
Kaposvárhoz 1 órányira, ha
tárja 3 nyomásbéli, őszit, 
tavaszit középszerűen, szőle
je tuthetőbort terem, erdeT 

j e , malma van j ó , piatza 
Kanizsán. 

M E R E M . , Milingsdorf. Hor
vát falu Vas Várm. földei 
Ura G. Batthyáni Uraság, 
lakosai katolikusok T fekszik 
Német Szent Mihálynak 
szomszédságában , és annak 
filiája', határja középszerű. 

M E R E N Y E .Maeyar falu So
mogy Várm. földes Ura G. 
Szécsényi Uraság lakosai re
formátusok, fekszik e' Czeg-

1 léd, d .T. Sz. György, d. Gö-
rösgalhoz f , n. ny. Kalman-
tsához 1. órányira, sík agya
gos földgye háro/n nyomás
béli , búzát leg inkább', ro
zsot , tavaszit középszerűen 
terem , erdeje szőleje nints, 
piatza (.egrádon, Kapron-
ccán , és Kanizsán, 
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M E R E N Y E . Magyar f a l u 
Szála Várm. földes Ura a' 
Veszprémi Prépostság, lako
sai katolikusok, földgyei a* 
hegyek völgyek miatt né
hol soványok, legelője, sző
leje, malma van. 

M É R G E S Magyar falu Győr 
Várm. földes Urai több Urak, 
lakosai katolikusok, és evan
gélikusok, fekszik Rába vi
ze mellett, Szent Mihálynak 
szomszédságából, Győrhöz 
a , Térhez pedig i órányi
ra, határja két nyomásbéli, 
búzát igen szépet terem, er
deje kevés , réttyei szépek, 
de a' kába gyakorta el ön
t i , gabonáját a' Sopronyi 
piatzra hordgyák, halászat-
tya Rába vizében van , szép 
lovakat, és szarvas marhákat 
nevelnek. 

M É R G E S . Szabad puszta a' 
Kis Kunságban. 

M É R G E S . Malom Posony 
Várm. 

M É R G E S É É . Orosz falu Sá
ros Várm. földes Ura G. As
permont Uraság , lakosai 
többen ó hitfiek, fekszik a* 
Makovitzai Uradalomban , 
fája van fnind a* két féle, 
földgye középszerű. 

M E R K . Alsó, és Fels6 
Jtíerk,Mitkovcs. Két tót falu 
Sáros Várm. földes Ura a1 

Tudományi Kintstár, lakosai 
több félék, fekszik Borosaló

hoz nem meszsze , és annak 
filiája, földgye termékeny , 
réttye sarjút is bpz, legelő
je szoross. 

M E R K . Elegyes falu Szat
már Várm földes Ura G. 

j Károlyi Uraság, lakosai ka
tolikusok, reformátusok, és ó 
hitfiek, fekszik Károlyhoz i 

i mértföldnyire a' hol piatza 
van, térséges, és homokos 
határja 3 nyomásbéli, ga
bonát , kukoritzát, kendert, 
szénát bőven terem, erdeje, 
szőleje van, eyfimöltse nints. 

M E R K B J . S z a b a d puszta 
Somogy Várm. földes Ura 
az Esztergomi Káptalanbélí 
Uraság, fekszik Tapsonyhoz 
nem meszsze, is annak fifiája. 

M E R N Y E . Magyar fa/u So
mogy Várm. földes Ura a* 
Fejérvári Custodiatus, lako
sai katolikusok , fekszik 
Geszti, Mocsolád, és Asza
lóhoz |. órányira, földgyé-
gyének egy része dombos; 
más része térséges, agyagos, 
három nyomásbéli, terem 
búzát, rozsot, árpát, za
bot, kukoritzát jó l , erdeje 
elég, legelője jő , malma 
van, szőleje sovány bort te
rem , piatza Kanizsán. 

M E R N Y I K . Tót falu Zem
plén Várm. földes Ura Szu-
lyovszky Uraság, lakosai e<< 
vangelikusok, fekszik Va-
rannóhoe nem meszsze, Csi-

csó 
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csókához is kőzet, , határja 
két nyomásbéli, az őszi ve
tést nagy storgalmatosság-

f al adgya meg* a' tavaszi 
dvebben terem, erdője van. 
* M E R Ő . Kapós M<r8. Oros* 

falu Somogy Várm. földes 
Ura Szelestey Uraság 9 lakó* 
Sai ó hitnek. 

M E R S E . Magyar falu Vas 
Várm.- földes Urai több Ura
ságok , lakosai katolikusok, 
fekszik Külső Vátnak szom
szédságában , és annak filiá
ja , határja vizess, szoross, 
is nem igen termékeny, fá
ja van. 

M J E R S E Í . Szabad puszta 
Somogy Várm. földes Urá 
H. Eszterházi Uraság, fek
szik Gellének szomszédsága* 
ban, és annak filiája. 

M E S E R I C Z . Bánátoéli falu, 
Mehádiához a mértföldnyire. 

M E S T E R H Á Z A . Magyar fa
ló Sopron Várm. földes U-
rai több Uraságok, lakosai 
katolikusok, és evangéliku
sok, fekszik Nemes Ladáfiy-
nak szomszédságában, és 
annak filiája, Sopronhoz 
mértföldnyire, síkos batárja 
két nyomásbéli, búzát leg 
inkább, rozsot * zabot, ár
pát is terem, szőleje nints, 
réttye bőven, sok juhokat 
tenyésztetnek. 

M E S T E R I . Alsó > és Felsó 
Mesteri. Két magyar falu Vas 

Várm. földes Uraik kulömb
féle Uraságok, lakosaik több
félék , fekszenek Dömölk-
höz I mértföldnyire, föld
gyeik közép termékenység 
guek , határjaik szorossak * 
-erdejek nints. 

M E S T B R F A * Szőlő b e g y 
Győr Vármegyében. 

M E S T I C Z . Bánátbéli falu 
Vérsetzhez £ órányira. 

M E S Z E S . Magyar falu Bor
sod Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
és reformátusok, f e k s z i k 
Szendrőhöz nem meszsze, éa 
annak filiája, határja közép
szerű , tűzre fája' van , szo-

I leje helyben, malma közel, 
meszet is égetnek. 

M E S Z E S . Szabad puszta 
Baranya Vármegyében. 

M E S Z L É N Y . Elegyes falu 
Vas Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszik Nemes Csóhoa 
4 órányira, határja síkos, 
földgye termékeny , réttye 
jő , fája, legelője, erdeje, 
szőleje van, piatzozása Kő-
szögön, és Szombathelyen* 

M E S Z T E C K O . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Ura G.Be-
rényi Uraság, lakosai kato* 
likusok , fekszik Lukinak 
szomszédságában*, és annak 
filiája, legelője, réttye,fája, 
makkja, keresetre módgy? 
van, földgye középszerű. 

S s Mfisz<t 
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M E S Z T K G N Y Ő . Magyar, és 
sváb falu Somogy Várm, 
földes Ura G. Hunyady Ura
ság , lakosai katolikusok, 
kiknek Szentegyházokban 
az előtt a* Klastromban lako
zó Sz. Ferentz Szerzetebéli 
Atyák, vitték véghez az Iste
ni szolgálatott; n. ny. Sze- j 
nyer 5 d. Davodis puszta, n. 
k. Libity pusztával határos, 
határja a nyomásbéli, búzát, 
rozsot v és akár minemű ta
vaszi vetemériyt meg terem, 
erdeje jó, és nagy van, sző
leje is alkalmatos bort te
rem, piatza Kanizsán. 

M E S Z T I S R A . Tót, és orosz 
falu Sáros Várm. földes Ura 
G. Aspermont Uraság, la
kosai többen ő hitűek, fek
szik Bártfához a mértföld
nyire, határjának egy nyo
mása őszi vetést nehezen te
rem , más két nyomása j ó , 
réttye kétszer kaszáltatik, 
legelője hasznos, fája van 
mind a' két féle. 

M E T E S I C Z Felső Mete-
sic^. Tót falu Trentsén Várm. 
fekszik Dobrasonak szom
szédságában. 

M E Z E S . Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura a' N. Vá
radi egyesűit Püspökség, 
lakosai ó hitűek, fekszik 
Belényes, és Nyimocsdhoz 
1 órányira, térséges határja, 
sovány, követses; agyagos 

földgye, kevés gabonát te
rem, erdeje nints. 

M E Z E S . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara , határos n. k. Vallemá-
reval, d. Alsó Kroknával, 
batárja sovány, fejér fbldu, 
dombokon fekszik. 

M E Z I A D . Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura a' N . Vá
radi egyesűit Püspökség, la
kosai ó hitűek, fekszik Dso-
szán, Gurbest, Kis Beié-
nyeshez is \ mértföldnyire, 
sovány, hegyes, köves ha
tárja , a9 - gabonát szűken 
termi, erdeje van. 

M É Z N E V E L Ő . Madoyarct. 
Magyar falu Hont Várm. föl
des Ura G. Kohári Urasig, 
lakosai többfélék, fekszik 
Alsó Rohonczának szomszéd
ságában , és annak filiája, 
legelője elég van , szőiő he
gye tágas, és jó borokat te
rem , fája tűzre van. 

M E Z Ő . Alma Me[ő. Oláh 
falu Bihar Várm. földes Ura 
a' Rel. Kintstár, lakosai ó hi
tűek, fekszik Nyarló, és 
Kordóhoz i órányira, he
gyes, völgyes, fejér sová-
nyas a*földgye, zabot,tenge-
rit középszerűen, búza t gyen
gébben terem, erdeje van. 

M E Z Ő . Kesely Me^o. A* 
K. betűben. 

M E Z Ő . Kis Me[o. Szabad 
pusata Borsod Várm. földes 

Ura 
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Ura az Egri Semindrium, 
fekszik Csernélyhez nem 
meszsze, és annak filiája. 

M E S Ő . Paszta Mező. Tót 
falu Sáros Várm, földes Urai 
Dezsőfi, és több Uraságok, 
lakosai többfélék. 

M E Z Ő . Kőrösmező. A9 K. 
betűben. 

M E Z Ő . Rókamez$. Az R. 
betfiben. 

M E Z Ő F A L V A . Szabad pusz
ta Bihar Vármegyében. 

M E Z Ő G Y A N . A* Gy. be-
tfiben. 

M E Z Ő , Harang Mező. O -

láh falu Bihar Várm. földes 
Ura a' Rel. Kinstár, lakosai 
6 hitűek, fekszik Magyar 
Gyepeshez I órányira, föld
gye, hegyes, völgyes, fejér, 
soványas, zabot, tengerit 
középszerűen, búzát gyen
gébben terem, erdeje van. 

M E Z Ő H E G Y E S . Szabad pusz
ta Csanád Várm. nevezete-
sitik a* Királyi épujetek, és 
a' K. ménes; melly külső 
Országokban is nevezetes, 
legelője tágas, és hasznos. 

M E Z Ő . Pap Mező. Oláh 
falu Bihar Várm. földes Ura 
a9 K. Kamara, lakosai ó hi
tűek, fekszik Vokány, és 
Hegyeshez £ órányira 4 he
gyes, kösziklás határja, bú
zát keveset, tengerit, és za
bot középszerűen terem, it
ten vagyon egy romladozot 

Vár, melly Papmezó Vára* 
nak neveztetik, melly mel
lett folyó, víz foly. 

M E Z Ő . Vucsko Mező. O-
rosz falu Máramaros Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai ó hituek/ekszik d.Be-
reznához $ , n. k. Kalocsához 
3 órányira , határja két nyo
másbéli, zabot, krompélyt 
bővebben, szénát középsze
rűen terem, kukoritzája rit
kán érik mejj a9 derek miatt, 
fája van, buza, gabona, és 
bor nélkül szűkölködik, pia
tza Huszton van. 

M E Z Ő . ökör Mező. Tét-
séges fekvésű oro^z falu Má
ramaros Várm. földes Urai 
G. Teleky^ és Bav Urak, 
lakosai ó hitűek, fekszik n. 
k. Szinevérhez 3 , d. Vulcs-
ko mezőhöz is 3 órányira, 
határja két nyomásbéli, za
bot, krompélyt bővebben* 
szénát középszerűen terem, 
kevés kukoritzája az őszi de* 
rek miatt ritkán megyén tö-
kélletességre, fenyves erdői
vel bővelkedik, nirészmal
mai vannak, búza, gabona, 
és bor nélkül szűkölködik, 
piatza Huszton, és Dolbán, 
Felső Mezőn egy órányira 
hozzá, a' határjában jó sa
vanyú vize van. 

M E Z Ő S Z E G H . Szabad pusz
ta Veszprém Várm. Tapolcza 
főhöz olly közel, hojry ezek? 

S s a nek " 
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nek házaiktői , amazokénak 
házaikat alig lehet meg kii-
lömbözteni, földgye sovány, 
tsupán rozsot, és kukori
tzát terem. 

MEZŐKESZI. Szabad pusz
ta Nyitra Várm. földes Ura 
G . Hunyadi Uraság , fekszik 
Űrményhez nem meszsze, és 
annak filiája. 

MEZŐLAK. Magyar f a l u 
Veszprém Várm. földes Ura 
G . Eszterházy Uraság, lako
sai katolikusok, és reformá
tusok , fekszik Békásról nap 
kel \ órányira, szántó föld
gye tiszta búzát, rozsot,ár
pát, és z a b o t terem, 

^réttye is vagyon, erdeje nints. 
MEZŐ KOMÁROM. A ' K . 

betűben* 
MEZŐ PETRI. A* P . betű

ben. 
MEZŐ SZ. GYÖRGY. AZ SZ. 

betűben. 
MBZŐ TEREM . Lásd a ' T 9 

betűben* 
M I A V A . Népes tót mező 

Város Nyitra Várm* földes 
Urai G . Révai, és több Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
és evangélikusok , fekszik 
Újhelyhez két Mértföldnyire, 
a' Városnak épületei széjjel 
terjedtek, lakosai szorgal
matosak mind a* gazdásko-
dásban, mind pedig a1 kézi 
mesterségeknek folytatások
ban | folyó vizén számos 

malmok épültek; határja jő 
termékenységu , fájok mind 
a' két féle bőven van, olajat, 
vásznat, és szűr posztót is 
készítenek lakosai, gyumöl-
tsök is sok terem néha, mar
ha tartások hasznos, el adás
ra is jó módgyok van* 

M I C S A K . Orosz falu Zem
plén Várm. földes Ura Ká
das Uraság, lakosai görög 
katolikuok, fekszik Hanus-
falvához r , Kobulnyiczáboz 
\ órányira, hegyes határja 
három nyomásbéli, zabot, 
és tatárkát terem , • fóldgye 
agyagos, ésrkka, követses, 
erdeje bikkes, szóleje nints, 
rét nélkfil szűkölködik, pia
tza Sztropkón, és Haous-
falván. 

| MICIIALOY . Szabad pusz
ta Sáros Várm. földes Ura 
Bártfa Városa, és ugyan an
nak filiája. 

MlCHELSDORF. StTOCSa, 
Michaelis Villa. Egy a' 16 
Vámosok közzűl Szepes Vár
megy, lakosai katolikusok, 
és evangélikusok, fekszik 
Poprádnak szomszédságában. 
Hajdan sokkal nevezetesebb, 
's gazdag Város vala: mos
tani lakosai leg inkább gaz-
dáskodás, és kézi mesterség 
folytatása által élősködnek 
határjának egy része tsupán 
zabot terem, más része meg 
lehetős , legelője szorost, 
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fája kevés, itatója alkalmat
lan. 

M I C S I K T B . Alsó, és Felső 
Mi csínye. Két tót faln Zó
lyom Várm. földes Ura Be-
niczky Uraság, lakosaik ka
tolikusok , az Alsó Fel són ek 
filiája, földgyeik némelly he
lyett soványosak, hegyesek, 
legelőjök elég van,híres mar
ha kereskedést folytatnak, 
fájok mind a9 két féle, pia-
piatzozások Zólyomban egy 
mértföldnyire, 

MICSKE . Elegyes fala Ba
ranya Várm, földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
többfélék , fekszik Locs. 
malidhoz nem meszsze, és 
annak filiája, határja jól ter
mo. 

MICSKE . Magyar m e z8 
Város Bihar Várm. földes U-
ra Bárányi Uraság, lakosai 
katolikusok, és többen re
formátusok, fekszik Térj*, 
és Poklosteleknek szomszéd
ságában , határja 3 nyomás-
béli, legelóje, búzája, szS-
leje van, jó borait minden
felé el hordgyák, kaszalója 
is van, gyfimöltse sok, mel
lyet tdbnyire Debreczenben 
bordának, földgye agyagos, 
sárga, soványas, szárazság
ban viz nélkül szűkölköd
nek, erdeje van. 
'~) MICSKE. Szabad puszta 

. Khar Várm. földes Ura a* 

Váradi Káptalanbéli Uraság* 
tengerit bőven terem. 

M I C S K E . Strébersdorf. 
S'ztk-e. Német falu Sopron 
Várm. földes Ura H. Eszter
házy Uraság, lakosai kato» 
likusok , fekszik Repcze vi
zéhez közel, határja közép 
termékenysége , réttye le* 
geloje meg lehetős, vagyon
nyai is középszerűek. 

MIBEQÓCZ. Tót falu Tren
tsén Várm. földes Urai O. 
Kollonics, és több Urasán 
gok, lakosai katolikusok; 
határja hegyes, és közép* 
szerű. 

M I G Á Z Z I B U R G . Nevezetes 
nyári mulató Kastély Fest 
Vármegyében, Vácztől egy 
kis órányira. Igen kies he
lyen épölt , erdős hegyek 
alatt, Katalinánák szomszéd
ságában. Eleinte Migafjf* 
ruhnak neveztetett; 's erdő
je bé van kerítve mint va
daskert , 's jeles vadászatot -
szolgáltat. Kastéllyá a' Du
nára, és Visegrád felé gyö
nyörű ki látást enged a' né
zőnek. Belső készülete, és 
festése díszes vala: kivált 
midőn a1 Királyi Udvar it
ten múlatott: melly f e l ő l 
Vácz név alatt szó lészen. 
Jeles pálya futás tartatott va
la itten mind a' Dunán 30 
tsónákokon, mind pedig ló 
háton, 's a' Királyi Udvar né 

S s 3 zé-
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tfsibén különösen gyönyör
ködött. Kristina K # fő Her-
tzegnének itten volt muta
tásakor pedig az ifjúság HoU 
btrgntk egy darabját jár-
szotta a9 danán épült nyári 
mulató házban, melly sziget 
formára vala készítve. Most 
az egész épület üres&en áll , 
's tsak a9 v i g y á z ó lakik 
benne. 

MIGLECZ . M a g y a r falu 
Abaúj Várm. földes Urai több 
Uraságok, 'lakosai többfé
lék , fekszik Kenybecznek 
szomszédságában, és annak 
filiája , határja néhol sovány, 
és nehezen miveltetik, épü
letre való fája nints, vagyon
nyai középszerűek. 

MIGLESZ . Tót fahi Gömör 
Várm. földes Ura G. Kohá-
ry Uraság, lakosai külömb
félék, fekszik Süverkének 
szomszédságában, és annak 
filiája, határja közép termé
kenységu, legelóje, és fája 
tőzre kevés, vas hámorjai 
vannak, zsendelyekkel, desz
kákkal , és tserép edények
kel is kereskednek. 

MIGLESZ . Tót falu Zem
plén, Várm. földes Urai G. 
Csáky, Bernát, és több Ura
ságok, lakosai katolikusok 
6 hitűek, és reformátusok, 
fekszik n. k. Ondava'vize, 
é. Vecséhez -J, n. ny. Nagy 
Ruszki erdőhöz, d. Tere-

beshez \ órányira, térségei 
határja bárom nyomásbéli, 
földgye ritka,, fekete, gabo
nát, és árpát terem, erdeje 
nints , sem szölejek, piatza 
Kassán van* < 

MIHALO . Orosz falu Zem
plén Várm. földes Ura Ber
nát Uraság, lakosai görög 
katolikusok, fekszik Lado
mér , és Strikócznák szom
szédságában, határja két nyo
másbéli, zabot leg inkább 

|terem, középszerűen árpát, 
kölest, tatárkát f és krom
pélyt , erdeje igen kevés, 
legelővel bővelkedik , pia
tzok Ungváron, és Homoir-
nán. 

Mi H Á L D . Magyar, és van-
dalus falu Somogy Várm. 
földes Ura Inkéi Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik 
Sándboz \, Kanizsa Városá
hoz is í órányira, róna föld
gye két nyomásbéli, rozsot, 
búzát, és kukoritzát terem, 
erdejek, izőlejek van, pia
tza Kanizsán. 

MIHÁLY. Nagy Mihály. 
Magyar falu Borsod Várm. 
földes Ura Tibold Uraság, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Keresztes Püspökinek szom
szédságában , és annak filiá
ja, határja jól termő, va
gyonnyai külömbfélék. 

M I H A L Y D I . Magyar falu 
Szabolcs Várm. földes Urai 

több 
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több Urak , lakosai katoli
kusok , é s reformátusok , 
f e k s z i k Nyír Adonynak 
szomszédságában, ás annak 
filiája, hatatja középszery. 

MlHALBVECZ. AlsÓ , ét 
Felső Mihalovec\. Kát Hor
vát falu Szála Várm. földes 
Urok G. Althán Uraság , és 
mások, fekszenek Sz. Máriá
hoz , és Lopatinchoz nem 
meszsze, lakosaik katoliku
sok , és másfélék is, föld
gyeik középszerűek, mint 
vagyonnyaik. 

M I H Á L Y F A . É S Pethő Mi
hály fa. Két falu Vas Várm. 
földes Ura Vidosi Uraság, 
és mások,, lakosaik katoli
kusok , fekszenek eeyik , 
Vasvárhoz , másik Dö-
mölkhöz mintegy £• mért
földnyire , földgyeik jók , 
szólejek, réttyek, legelőjök, 
és fájok is elég van. 

MigÁLYFA. Magyar falu 
Szála Várm. földes Ura Fo
rintos Uraság, lakosai kato
likusok , határja jól termő. 

M I H Á L Y F A L V A . Elegyes 
magyar falu Bihar, és Sza
bolcs Várm. földes Ura G. 
Ditrichstein, és több Ura
ságok, lakosai többen re
formátusok , zsidók is lak
ják, fekszik Ér Tárcsa, Ér 
Semjén , és Körtvélyesnek, 
szomszédságában, egyik ré
sze homokos is , másik pedig 

fekete , három nyomásbéli, 
terem rozsot, kétszerest, za
bot , és tengerit, Hgettye, 
kaszallója, erdeje van, pia
tza Debreczenben , és Mar-
gitán , szőlőket most kez
denek ültetni. 

M I H Á L Y F A . Magyar falu 
Gömör Várm. földes Urai 
Bodon, és Forgón Urak, 
lakosai többnyire reformátu
sok , fekszik Sankfalvához 
nem meszsze , és annak fi
liája , Alsó Vály , és Alsó 
Kálósótól is l órányira, gyu-
möltsösei jelesek, földgye, 
és réttye középszerű , erdeje 
meglehetős, piatzozása t£ 
mértföldnyire Rimaszombat
ban , Jolsván két, és Rozs
nyón 5 mértföldnyire. 

M I H Á L Y F A L V A Magyar fa
lu Szabolcs Várm. földes Urai 
több Urak lakosai katoliku
sok , és reformátusok, fek-
szikNyírBátornak szomszéd
ságában, és annak filiája 
határja ollyan mint Ér Kenéz
nek. 

M I H Á L Y F A L V A . Tót falu 
Zólyom Várm. földes Ura G. 
Eszterházi Uraság, lakosai 
többfélék, fekszik Dobroná-
hoz közel, és annak filiá
ja , határja meg lehetős. 

M I H Á L Y I * Magyar mező. 
Város Sopron Várm. földes 
Urai Berthodetzki,, és több 
Urak, lakosai katolikusok, 

Ss 4 és 
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és evangélikusok. fekszikSo-

Í ronhoz 5^ mértföldnyire , 
atárja két nyomásbéli , bú-

í4t, rozsot, zabot, árpát 
terem , szőleje nints, erde 
je középszerű, itten a9 Kas 
télyban ERZSÉBET Királyné 
alatt a9 Magyar Sz. Korona, 
egy éjjel tartatott, sok Ju
hokat tenyésztetnek lakosai. 

N A G Y M I C H Á X Y . AX N . 

betűben. 
M I H Á L Y I . Magyar, és töt 

falu Zemplén Várm. földes 
Urai Szerdahelyi, és több 
Urak, lakosai elegyesek, 
fekszik Legényének, és Lasí-
tócznak szomszédságában, 
térséges határja három nyo-
tnásbéli, gabonát, és árpát 
terem, erdejek tsekély, rét 
nélkül szűkölködik, piatza 
Kassán, vagy Újhelyben, 

M I H Á L Y H Á I A . S z a b a d 
puszta Szála Várm. földes 
Urai több Urak. 

MTHÁLYHÁZA . Magyarfa
lu VeszprémVárm. földesUrai 
több Urak, lakosat katoli
kusok, fekszik Fápához 1^, 

' Dobronhoz pedig 1 órányi
ra, határja két nyomásbéli, 
rozsot, bózát, és tavaszit 
jól terem, Tim*i pusztában 
is bírnak, szép szántó föl
deket, és réteket, erdeje 
van, MarczaJ boiÓtfyában j 
is kaszálnak. I 

M I H Á L Y K A , Orosa f a l u l 

Máramaros Várm. földes Ura 
Pogány Uraság,-lakosai töb
ben ó hitűek, fekszik n. k. 
Újbárdhoz \ , d. Száldobos
hoz , és Szekltnczéhez \ , 
n 9ny. Hnszthozij. mértföld
nyire, határja a nyomásbéli 
terem kevés zabot, kukori
tzát, és tatárkit, szénájok 
elég van, marháikat Húsz-
ton , Visken , és Tecsön 
szokták el adni, vagyon egy 
salétromos forrása, melly-
böl, ha kevés ideig él a9 gely* 
vás ember, el veszti ge!y« 
vaját, erdője tölgyes, 

M I H Á L E O V I C S . Posony 
Várm. földes Ura a9 F. Ki
rály, fekszik Búr Szent Mi
klósnak szomszédságában, 
és annak filiája, 

M I H Á L Y K O V A . Tót falu 
Zólyom Vármegyében, 
' MiRÁLKO. Tót falu Zem
plén Várm. földes Ura G. 
Csáky Uraság, lakosai óhi
tűek , é s evangélikusok! 
fekszik Varannóhoz, és Ha-
nusfalvához 3 , Petkóczho* 
másfél fertálynyira, hegyes 
határja három nyomásbéli, 
terem zabot, gabonát, és 
tatárkát, bikkes, és tölgyes 
erdeje van, szóleje nints, 
rét nélkül szűkölködik, pia
tza Hanusfalván, és Eper
jesen/ 

M I H Á L T T E L I K , JQS\ Mi-

kályttltk. Szabad helység a1 

Jász. 
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Jászságban, lakosai katoli
kusok , fekszik Jászberény
től Apátitői pedig egy 
mértföldnyire, a' Zagyva, 
és Tárna vizeknek Őszve fo
lyásához közéi, határja két 
nyomásbéli, leg inkább bu
sát, árpát, zabot, és kuko
ritzát terem, erdője is szép 
van, piatza Petsen 8, és 
Gyöngyösön 4 mértföldnyire* 

M I H E F A . Magyar f a l u 
Szála Várm. földes Urai több 
Urak, lakosat külömbfélék, 
fekzfk Nováknak szomszéd
ságában, és annak filiája, 
határja középszerű. 

MIHELÓ , Oláh, falu Bihar 
Várm. földes Ura a1 N. Vá
radi Püspökség , lakosai ó 
bitiek, fekszik N. Patak, és 
Kávándhoz 1 órányira, he
gyes , völgyes, sovány ha
tárja , gabonát középsze
rben terem, erdeje van. 

MIKALAKA Oláh falu A-
rad Várm. földes Ura a9 K . 
Kamara , fekszik Maros 
vize mellett, mellyen mal
mok is vágynak, Arad Vá
rosa , Glaeovácz, és Zimin-
di puszták között, ámbár 
batárja igen kitsiny, még is 
mindenféle gabonája ele
gendő terem jó földgyében, 
melly három nyomásbéli, la
kosai fuvarozással, 's kézi 
munkásokkal nagy hasznot 
hajtanak magoknak. 1 

MIKET. Szabad puszta So
mogy Várm. földes Ura Som-
sics Uraság, fekszik Csö-
kölyhöz nem meszsze, és an
nak filiája. 

MIKLA . Szabad p u s z t a 
Pest Várm. földes Ura Föld
vári Uraság, fekszik Pataj-
boz nem meszsze, és annak 
filiája. 

MIKLÓS . Szabad puszta 
Abaój Várm. földes Ura G. 
Forgács Uraság, fekszik Re
gété Ruszkának szomszédsá
gában , és annak filiája, ha
tárja középszerű* 

MIKLÓSFALU. Nikclsdorfi 
Német falu Mosony Várm, 
az M. Óvári Uradalomhoz 
tartozik , lakosai katoliku
sok, és evangélikusok, fek
szik Hegyeshalomhoz, és 
Czurendorfhoz i , Posony-
hoz pedig 3 órányira, ha
tárja három nyomásbéli r 

melly egy részént egyenes, 
más részént dombos, Lajta 
vize nedvesiti földgyét, az 
Őszit, és tavaszit meg lehe* 
tősen termi, réttye, .és me
zeje, a9 Lajta mentében al
kalmatos , piatzok M. Óvá* 
ron, Nizsiderben, és Ausz« 
triában. 

MIKLÓSFALVA . S z a b a d 
puszta Gömör Várm. Aba-
falva, és Málé helységekkel 
hátáról, földgye közép ter
mékenységi. , saOleje jó , er

dője 
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döje tsekély, földes Ura A-
baffy Ür, és a' Szepesi Ká
ptalanbéli Uraság. 

M I K L Ó S F A L V A . Zólyom 
Vármegyében. 

M I K L Ó S F A L V A . S z e p e s 
Vármegyében. 

M I K L Ó S I . Sváb falu So
mogy Várm. földes Urai Tal-
lián , Csapody , Baranyai 
Urak , lakosai katolikusok, 
fekszek Nagócshoz £ , Zics-
hez is \ órányira, határja 3 
nyomásbéli, földgye hegyes, 
agyagos, rozsot bőven, bú
zát, dohányt tűrhető képen 
terem, erdeje meg lehetős, 
szőleje elég, piatza Vesz-

s prém ben. 
M I K L Ó S P Á L H E G Y Vesz

prém felett, Papoddal által 
ellenben, V melly hegyből 
patak foly Veszprémbe. 

M I K L Ó S V Á G Á S . Miklusov-
ce. Orosz falu Sáros Várm. 
földes Urai több Urak, la
kosai külömbfélék, fekszik 
Szedliczához nem meszsze , 
és annak filiája, földgye kö
zépszerű , keresetre jó mód
gyok van, legelője, réttye, 
erdeje is elég van. 

MiKLOVECZ. Horvát falu 
Szála Várm. földes Ura G. 
Althán Uraság, lakosai ka
tolikusok , határja közép
szerű. 

M I K Ó F A L V A . Magyar falu 
Heves Várm. földes Urai Be-

kény , és több Urak, lako
sai katolikusok, és másfé
lék, fekszik Apátfal vához 
nem meszsze, határja ollyan 
mint Batonyé* 

M I K O H ^ Z A . Magyar falu 
Abaúj Várm* földes Ura 
Orosz Uraság, fakosai több* 
félék, fekszik Nagy Ráz-
mérnak szomszédságában, 
és annak, filiája, határja jó, 
szőlei termők, egyéb javai 
is vágynak. 

MiKOfcA. Garam Mikola. 
Magyar falu Bars Várm. föl
des Ura a' Religyiói Kints
tár , lakosai katolikusok, 
fekszik Zselízhez közel, és 
annak filiája , szántó föld-

Íjye, és rettye termékeny, 
egelöje elég, fája van, pia-

tzozó helye , 's ketesette 
módgya Esztergomban, és 
a9 Dunán. 

M I K O L A . Vámos Mikola. 
Elegyes falu Hont Várm. • 
földes IJra H. Eszterházy Ura-? 
ság , lakosai katolikusok , 
fekszik Ipoly vize mellett, 
határja j ő , vagyonnyai kü-
löjmbfélék. 

M I K O L A . Magyar f a l a 
Szatmár Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai reformá
tusok , fekszik Egri, és Lá
zárihoz k ö z e l , északról 
Tár vize hasíttya határját, 
földgye sovány, kornokos, 
mindenféle termést tsak kö

zép 



xépszeruen terem , erdője 
szép t szőleje nints , piatza 
Szat maron i mértföldnyire. 

M I K O L A P A T A K . Oláh falu 
Máramaros Várm. földes Urai 
többek, lakosai ő hitűek, 
fekszik Kalinfalvához, Bar-
czáníklvához is két két órá
nyira, határja két .nyomás
bél i , zabot, és kevés tavasz 
búzát, és kukoritzát terem, 
erdeje bikkes. 

M I K O L C S Á N Y . Tót falu Gö
mör Várm. földes Ura Czé-
kus Uraság, lakosai többfé
lék, fekszik Süvetének szom
szédságában , mellynek filiá
ja , földgye búzát is jól te
rem , piatzozása közel, le
gelője elég, fája mind a' 
két féle van, tserép edénye? 
ket is készítenek, és azzal 
kereskednek. 

M I K O L I N C Z . Bánátbéli fa
lu Oraviczához -J mértföld
nyire. 

M I K O S Ő C Z . Miklusovcc* Tót 
falu Trentsén Várm. földes 
Ura G. Königszeg Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Pruszkának szomszédságá
ban, és annak filiája, réttye, 
legelője, földgye termékeny, 
fája is van. 

M I K Q V A , Orosz falu Zem
plén Várm. földes Ura G. 
Keglevits Uraság, lakosai 
egyesült ó hitűek, fekszik é. 
Certicznához i / d. Sztrop- [ 

ko Polyenához \ órányira t 

határja két nyomásbéli, za
bot középszerűen terem, 
földgye begyes, kősziklás, 
és agyagos, szolejek nints , 
erdeje Kevés , "tsekély va-
pyonnjraikat Sztropkón árúl-

M I K S I . Miklusovct. Ma
gyar falu Nógrád Várm. föl
des Ura G. Forgách Uraság, 
lakosai többfélék, fekszik 
Losoncihoz nem meszsze, és 
annak filiája , határja néhol 
soványas. 

M I K L Ó S A . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszik Predmirhez nem 
meszsze*,' és annak filiája, 
határja jó , vagyonnyai kü
lömbfélék. 

M I L C H D O R F . Tejfalu név 
alatt. 

M I L L B I E G Y H A Z S Z E G . Ma
gyar falu Szála Várm. földes 
Urai több Uraságok, lakosai 
katolikusok, határja jól ter
mő. 

M I L G R A B E N . Német falu 
Vas Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Szenr 
Gothárdhaz 3 mértföldnyire, 
határja hegyes, földgye né
hol sovány, réttye tsekély* 

M I L K O V A . Német falu 
Arad Várm. földes Ura a* K. 
Kamara, fekszik Otvas, Sóly

mos , 
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n o s , és , Maros vize kö
zött, lakosai a9 rézbányának 
mivelése által táplállyák ma-

fokat , régenten Sólymos-
oz tartozott, patakja melly 

a' Solymosi hegyekből ered, 
keresztül foly rajta. 

M i L L E R Í . Tsárda a' Jász
ságban. 
. M I L I P O S . Szabad paszta 
Sáros Várm. földes Ura Pé-
chi Uraság, fekszik Pécs Új
falunak szomszédságában, és 
annak filiája. 

M I L I T I C S . Nemes Militits* 
Magyar, e's bunyevátz falu 
Bács Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 

,fekszik Zomborhoz 6400, 
Csonoplához pedig 3500 bé
tái ölnyire,postája is vagyon; 
batárja % nyomásbéli, melly 
leg raagossabban fekszik az 
egész Vármegyében, mivel 
egészen a' Telecska domb-

Íán fekszik, tiszta búzát, és 
tendert leg inkább terem, 

erdeje nints, szőleje jó bort 
terem, piatza helyben, és 
Baján. 

M I L I T I C S . Rdc\ Militics. 
Rátz, és német falu Bács 
Várm földes Ura a' K. Kama
ra lakosai katolikusok , és ó 
hitűek, fekszik Hódsakhoz 
3800, Filipovához pedig* 
5000 hétsi ölnyire; batárja 
három nyomásbéli, terem 
leg inkább görög dinnyét, 

kendert, és krompélyt, er
deje nints, szőleje meg le
hetős borokat terem , lege
lője rosz, piatza Zomboron, 
és Apátinban. . 

MlLLENBACH. NélDCt fillu 
Szeges Várm. földes Ura Ber-
zeviczi Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Macz-
dorfhoz \ órányira, határja 
ollyan mint Zsakóczé. 

M I L L C H O V . Tót f a l u 
Trentsén Várm. földes Urai 
G. Balassa, és több Urasa-

f>ok, lakosai katolikusok, 
ekszik Vág Beszterc zenek 

szomszédságában, és annak 
filiája, földgye termékeny, 
hasznos győmöltsös kényei 
vannak, de Vág vize meg 
szokta határját önteni. 

M I L O T A . Magyar fa lu 
Szatmár Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai re
formátusok , fekszik Tisza 
Becs, Csecse, Csetfalva, és 
Sonkád között, határja két 
nyomásbéli, búzát, kukori
tzát, zabot meg lehetősen 
terem, a' Tisza parton igen 
szép gyfimöltsöseik vannak, 
erdeje is szép , piatza Tisza 
Újlakon £ mértföldnyire. 

M I L O V A . Arad Vármegy. 
M I N A T , Magyar falu Ung

vár Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai külömb
félék , fekszik Ungvárboz 1 
mértföldnyire, határja j ó , 

va-
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vagyonnyai külömbfélék, el 
adásra alkalmatos módgyok 
van. 

M I N Í T . Elegyes falu Vas 
Várm. földes Ufai a9 Csisz-
tertzirabéli Atyák, lakosai 
katolikusok 9 határja közép
szerű. 

MiNicHOF.Néraet falu Vas 
Várm. földes Ura G. Batthyá
ni Uraság, lakosai katoliku
sok , fekszik Német Szent 
Mártonynak Szomszédságá
ban , és annak filiája, ba
tárja középszerű, réttyeinek 
fele j ó , erdeje, legelője e-
lég van , Stájer Országban 
fuharoznak, és kereskednek. | 

M I N T S Z E N T . Kér falu A- j 
baúj Várm. egyiknek földes 
Ura a' Jászói Prépostság, a' 
másiknak pedig Nováki, és 
több Urak, lakosai többfé
l é k , fekszik egyik a\ Kas
sai , a' másik a' Csereháti já
rásban , legelőjök szoross, 
épületre való fájok nints, más 
jó tulajdonságaik középsze-
röek. 

M I N T S Z B I Í T . Új Mintszent. 
Magyar falu Baranya Várm. 
földes Ura Kapuvári Uraság, 
lakosai reformátusok, kik is 
bodnár mesterségből , és 
marha neve/ésből szereznek 
magoknak pénzt , fekszik 
Bogádnak , és Gilvánfalvá-
nak szomszédságában , föld
gyei , és réttyei közép termé-

kenységuek, erdeje va*>, 
szóleje nints, piatzaPécsen, 
Siklóson, és Szigeten. 

M I K T S Z E T . Csonka Mini* 
sitnt, is Felső Mints\ent. 
Magyar faluk Baranya Vár
megyében. 

M I N T S Z E N T . Magyar falú 
Bihar Várm földes Ura G. 
Andrásy Uraság , lakosai 
többfélék, határja jól termő. 

M I N T S Z E N T . Szabad pusz
ta Bars Várm. földes Ura G. 
Eszterházy Uraság, fekszik 
Zeleczhcz közel, és annak 
filiája. 

M I N T S Z E N T . Szabad pusz* 
ta Bihar Várm. földes Ura 
Eödönfy Uraság, fekszik Sz. 
Jób, és Poklostelek között, 
Köbölkúthoz van kaptsolva* 

M I N T S Z E N T . Borsod Várm, 
földes Ura a' Munkácsi Püs» 
pökség , lakosai katoliku
sok , Miskolcz Városának 
egy része, Csaba felől. 

M I N T S Z E N T . Népes ma* 
gyár falu Csongrád Várm. 
földes Ura G. ErdŐdi Ura-
ság, lakosai katolikusok, 
fekszik Szegvárhoz, és Vá
sárhelyhez is egy mértföld* 
nyíre, itten omlik az Körös 
vizéből eredett menyhalak
kal bővelkedő Kurcza vize 
a1 Tiszába; földgyeinek egy 
része homokos, más része 
pedig fekete , bővelkedik 
gabonával, marhával, nád* 
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dal, ballal, vad szárnyas al
jatokkal , erdeje nints, bo
raikat esztendeig sem tan
bányák., 

MINTSZENT. Szabad pusz
ta Fejér Várm. fekszik Sz, 
Miklós mellett, egy része la
pos homok, más része dom 
bos, 3 nyomásbéli földgye, 
terem búzát, tavaszit, szó-
leje van, réttye jó , piatza 
Földváron. 

MINTSZENT. Magyar falu 
Heves Várm. lakosai katoli 
kusok, fekszik Dorogházá-
nak szomszédságában, és an 
fiak filiája, szántó földgyei 
középszerűek, rétryei kétszer 
kaszáitatnak , piatzozó he
lyek három nem meszsze, 
fájok van, de a1 vizek sok 
károkat okoznak földgyei-
nek* 

MINTSZENT . Szabad pusz
t a , és nemes helység Gyór 
Várm. földes Urai több U-
raságok , fekszik Férnek 
szomszédságában, lakosai 
katolikusok, és reformátu
sok , határja három nyomás
béli, mindenféle gabonát bő
ven terem , szénája a' leg 
jobb féle, bővelkedik gabo
nával, erdeje szóleje nints. 

MINTSZENT. Szabad pusz
ta Komárom Várm. földes 
Ura G. Eszterházy Uraság, 
fekszik Kecskédnek szom
szédságában, és annak filiája. 

MINTSZENT. S[ala Miau 
sjfnt, és KSkényes Mku 
S[ene. Két magyar falu Sza-
la Várm. Szála Mintszenmet 
földes Ura G. Nádasdi Ura-
ság, amannak pedig Dvor. 
nikovics, és több Urak, melly 
fekszik Mileiegyházszegh 
közel 9 és annak flií-
ja, lakosaik katolikusok, 
földgyeik közép termékeny, 
ségüek, réttyeik legelöjök 
meg lehetősek, vagyonnyail 
is középszerűek. 

MINTSZ«NT. vagy BÍM{0-
V€C[. Tót falu Szepes Várm. 
földes UraG. Csáky Uraság, 
a9 kinek épülete díszesírr, 
lakosai katolikusok, khúl 
Kirkedorfhoz l órányira, 
szántó földgyei "néhol sová
nyak, és néhol nedvesek, 
réttyei jók, legelije elég, 
fája van mind a' két ffle, 
piatzozása is közel. 

MINTSZENT . Szabad pusz
ta Somogy Várm. földes Ura 
Inkey Uraság. 

MINTSZENT . Két felo Vas 
Várm. egyiknek földes üra 
G. Festetics Uraság, másik
nak pedig a' K. Kamara, 
lakosaik katolikusok, f c k # 

szenek eggyik Kórméndhei 
í j . órányira, másik Cseh* 
hez közel, határjok term* 
keny, fájok van, javaikká 
zépszerfifk. 

MI-
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M I N Y Á D . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara , határos n. k. Szlati-
nával , d. Bohánnyal, n. ny. 
Igerestyel, á. Nadalbestel, 
fbldgye jól termo. 

M I N Y Ó C Z . Orosz falu Zem
plén Várm. földes,Ura G . 
Barkóczy Uraság, lakosai 
görög katolikusok, fekszik 
Sztropkóhoz 1 , Turányhoz 
pedig i , és -órányira, ha
tárja három nyomásbéli, er
deje tölgyes, szőleje nints, 
rétek nélkül szűkölködik, 
piatza Sztropkón. 

M I O V A . Elegyes falu Nyi
tra Várra, határja olJyan mint 
Brezováé. t 

MIRBIS. Meggyes név alatt. 
MIRCSE . Orosz falu Ung

vár Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai többen ő 
hitnek, fekszik Ung vize 
mellett, határja középszerű, 
vagyonnyai meg lehetősek. 

MIRKOVÁCZ . Oláb falu 
Krassó Várm. földes Ura a' 
K. Kamara, lakosai ó hi
tűek, fekszik Berlistye, Jám, 
is Csordához közel, batárja 
négy nyőmásbéli egészen 
térséges, és termékeny, bú
zát, zabot, és kukoritzát jól 
terem, erdeje, szőleje nints, 
Fejér Templom hozzá i, 
Vérsecz pedig 3 órányira 
van. 

MiRfco. Szabad puszta Bj-

har Várm. földes Ura a\K. 
Kamara , fekszik Magyar 
Csekének szomszédságában, 
mellynek filiája. 

M I HOLTA. Orosz falu Sá
ros Várm, földes Ura Po-
tornyai Uraság, lakosai ó 
hitűek, fekszik a* Makovi* 
czai Uradalomban, határja 
sovány, legelője, és fája van. 

MIROSA. Alsó, is Felső 
Mirosa* Két orosz falu Sá
ros Várm. földes Ura G . As
permont Uraság, lakosaik 
katolikusok, és másfélék, 
fekszenek Meszticskához | 
órányira , földgyeik sová
nyak, legelője, és fája tűz* 
re elég van. 

M I S E R D I . Misdorf. Ma
gyar , és német falu Posony 
várm. az Eberhárdi Uraság
hoz tartozik, lakosai kato
likusok , és evangélikusok, 
fekszik é. Püspöky , n. k. 
Dienestinek szomszédságok
ban , d. az öreg Duna ke
ríti határját, melly 3 nyo-
m'ásbéli,földgyei, réttyei jók, 
erdőjök is van, lakosai fu
varoznak, és gabonával ke
reskednek. 

M I S E F A . V a g y Miskfa. 
Elegyes falu Szála Várm, 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Kapornakhoz nem meszsze, 
és annak filiája, földgye, 
és szőleje is középszerű. * 

Mi-
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M I S E N . Tőt ÉtfuTrencsén 
Várm. lakosai katolikusok, 
fekszik hegyek között, Tren-
csénhez i|. órányira, határja 
középszerű, mint vagyofiyai. 

M I S K A R O V I C Z A . Orosz fa
lu Bereg Várm. földes Ura 
G. Schönborn Uraság, lako
sai ó hitűek, fekszik Kis Bisz-
trának szomszédságában, és 
annak filiája, határja so
ványas. 

M I S K K . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a' K. Kar 
mára, fekszik Apáti, Seprős, 
Tamásd , Bélzerénd, és Va
dász között , határja a9 Sáro-
si pusztával nevekedik, föld
gye jneg lehetős, de a9 vi
zek kártékonyságainak na
gyon ki vagyon téve, Tur 
vize három ágon keresztül 
foly a' helységen, mellyen 
alkalmatos hídgyai vágynak, 
bővelkedik szép marhával, 
és juhokkal. 143 8ik eszten
dőben e' helységet Miskei 
István bírta. 

M I S R E . Elegyes falu Ba
ranya Várm. lakosai többfé
lék, határjában kulömbféle 
javai vannak. 

M I S R E . Szabad puszta He~ 
ves Várm. 

M I S K E . Két falu Vas Várm. 
egyiknek földes Ura G . Bat
thyáni Uraság, másiknak pe-, 
dig G.ErdódiUraságJakosaik j 
katolikusok, fekszik egyik j 

Verestorony hoz i £ , másik 
Sárvárhoz 1 j . órányira, föld
gyei termékenyek , fájok 
van, vagyonnyaik középíze-
rfiek. 

M I S R E . Elegyes magyar, 
és tót falu Pest Várm. föl
des Ura a9 Kalocsai Érsek
ség, lakosai katolikusok, 
fekszik Bátyához 1 , Kalo
csához i £ , Fajszhoz 1 , Sü-
küthöz pedie a mértföldnyi
re a9 Sárközben, határja há
rom nyomásbéli, tiszta, és 
kétszeres búza, zab, és árpa 

I bőven terem fekete téres 
1 jó főldgyén , Vajas nc?3 
! folyó mellett van, mellyneic 
lapossasJcevés szőleje szlp, 
szarvas marhát, sertést, és 
juhokat tenyésztétnek, va-
gyonnyaikat a9 Dunán keres
kedő hajósoknak adgyákel. 

M I S K E Puszta Miske Ma
gyar falu Veszprém Várm. 
földes Ura Sári Uraság, la-
kosai katolikusok, evangéli
kusok , és reformátusok fek
szik Devecserhez nem mesz
sze, és annak filiája, Ko-
lontárhoz £ órányira , ha
tárja két nyomásbéli, föld
gye homokos, rozsot, krom
pélyt, kukoritzát, és ken
dert terem, erdeje , is ha
las tója is vagyon. 

M I S K Ó L C Z . Népes gazdag 
mező Város Borsod Várni. 
9s a1 K. Koronához tartozik, 

lakosai 
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lakosai katolikusok ó hi
tűek , evangélikusok, refor
mátusok , görögök, és zsi
d ó k . Magyarok leg inkább, 
számos németek , és tótok 
i s , fekzsik Diós Győr , és 
Csaba között, Avas hegye a-
latt kies helyen, épuleter-
v e l , és igen sok pintzéivel 
meszsze terjedve. Bővebb le 
írását e' Városnak, lásd Doc-
tor Btnkö Sámuel Úrnak be
tses munkájában. A* hazá
nak esméretes viszontagsá
gaikor eleget szenyvedték 
vala e' Varosnak lakosai ; 
de most kivált néhány esz
tendők ólta az egész hazá
ban más mező Városokhoz 
hasonlítva , szembe tunőké-
pen szaparodik, és az egész 
Város jelesen díszesíttetik, 
ógy hogy az 1781. ifdik 
Májusban történt igen káros, 
és szerentsétlen el égésének 
leg kissebb nyomát sem le
het látni; noha némelly la
kosok még ezután is kente-
lenittetnek érezni z\ szeny
vedett nagy kárt. Epületei 
kivált a9 piatz körül dísze
sek , *s a' Görögök által is 
nagyon szaporírtatnak. Szent
egyházai között nevezetes 
a* Minoritáké, melly két to> 
ronnyal díszesíttetik; a* Kla- ; 
strom is meg lehetős nagysá
gú épfilett*, mellette a'deák 
Oskola f mellyben a* neve

zett Klastrombéli Atyák ta-
nittyák az Ifjakat. Közel van ' 
hozzá a9 Normális Oykola is. 
M á s o d i k Szentegyház a9 

Mindszenten van, melly ha
sonlóképen jeles épület, 's 
mellette a* Plébánia, előtte 
pedig a* B. Szűznek képe. 

A' Reformátusoknak is 
két szép Templomjok van, 
eggyik a' régi nagy Tem
plom a' parton, melly az 
egész Városnak szép tekin* 
tetet okoz, másodikat pedig 
nem régen építették a* Czi-
kó útszában , melly hason
lóképen tágas, és elég jeles 
épfilet lessz, harmadik Tem- • 
plomjok pedig a* Városon 
kivul van, az úgy nevezett 
külső temetőnél, deszkából 
épulve.Az evangélikusoknak 
is van különös Templom-
jok, a9 görögöknek pedig 
pompás; és szép harangok
kal hívják feleiket öszve, 
valamint a' reformátusok is. 
Világi épületei között emlé
kezetet kíván a* Vármegye 
háza, mellynek kapuja felett 
e* felül írat van : P O N D E R O 

C A V S A R V M V I R B S I V S T O S -

Q V E C O R O N O . I V R I S P A -

T R O N O S , C V N C T O S Q V O Q V E ^ 

D A M N O F A V O R E S . Scq, Ál- * 
tal ellenben van ezzel a' 
Káptalahháza chez közel 
pedig a* Városháza. líjjabb 
épületei között leg neveze-

T t te-
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tesebbek Almásy Uraságnak 
háza f közel ebez Pataky Ür 
háza, 9s több számos épü
letekkel is jelesen díszesít
tetik. Dr. Rátz Sámuel Úr
nak háza is emlékezetet kí
ván , kivált belső készule-. 
téért; melly márvány kő for- ( 

mára ki simíttatott. Emléke
zetet kíván továbbá a* re
formátusoknak Oskolájok , 
(P^rf/Ví//ű/2JÍfc)hívják, melly
ben számos, idegen tanú-
lók öszve gyülekeznek 9 's 
azután Patakra mennek na
gyobb tudományi előmene
tel végett. Vásárjai neveze
tesek , 9s gyakorta olly hé
ti vásárok esnek itten, mel
lyek a9 Pesti héti vásárt mesz
sze felől haládgyák. Borai 
híresek, kivált némelly he
lyeken , '$ a' Lengyelek ál
tal különösen kedveltetik: 
győmöltsök jő időben sok 
terem, és szépek; a' ke
nyér sütésben is híresek a' 
Miskóltziak. Lakosai szor
galmatosak, 's a' kereske
désre hajlandók. Határja a9 

Városnak szuk, föld gye jő , 
réttye igen kevés , fiija ha
sonlóképen ; mindazáltal sok 
faluk lévén vidékje kőről, 
mindent könnyű áron sze
rezhetnek. Piatza híres, és a' 
lakásra levegője is kedvező 
lévén elég alkalmatos, és 
kedves helyet szolgáltat. 

MISLE. Alsó, is Felső 
Misit. Két magyar falu A -
baúj Várm. földes Ura a 9 Tu-
dí^mányi Kintstár, lakosai 
katolikusok, fekszenek Kas
sához lí órányira, határ-
jok közép termékenységi, 
vagyonnyaik jelesek, Alső 
Misle határjának egy ré
szét az áradások járják néha. 

M I S L É N Y , Magyar f a l u 
Baranya Várm. földes Ura 
G. Batthyáni Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik E-
gerághoz nem meszsze , és 
annak filiája, határja jól ter
mő. 

MISLINA . Tót falu Zem
plén Várm. földes Ura Szir-
may Uraság , lakosai kato
likusok , fekszik Zavatkáfaoz 
£ órányira, határja három 
nyomásbéli, zabot, krom
pélyt térem leg inkább, er
dője bikkes , szőleje nin-
tset*, piatza Homonnán. 

MISSUT . Zólyom Várm. 
földes Ura a' Bányászi Ka
mara, lakosai katolikusok, 
fekszik Moticskóboz nem 
meszsze, és annak filiája. 

MISTICZE. Orosz falu Be
reg; Várm. földes Urai a' Ba-
zilita Szerzetbéli Atyák, la
kosai ó hitfiek, határja so
ványas. 

MISTRIR . Tót falu Zólyom 
Várm. földes Ura a* B. Bá
nyai Bányászi Kamara, la

kosai 
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kosai katolikusok, fekszik 
Moticskónak szomszédságá
ban f és annak filiája, ha
tárja meg lehetős. 

M I S Z L A . Folyó víz,a' Misz-
lókai kegyekből foly le , ys 
minekutánna e* 13 falukat 
meg haladta, úgy mint Misz-
lókat , Alsó, és Felső Bar-
czát, Búzafalvát, Csontos
falvár, Bernádfalvát, Mint-
szenret, Koksót, Baksát, 
Alsó , és Felső Baksát, mel-
lyeknek egymástól való fek
vések egy magyar mértföld, 
Csány mellett a' Hernádba 
szakad. 

M I S Z L A . Magyar falu Tol
na Várm. földes Ura Kis lí
rás ág , lakosai többfélék, 
fekszik Pintzehelyhez n e m 
meszsze, és annak filiája , 
határja a' természetnek szép 
javaival meg áldattatott. 

MisztÓKA. Mistfava. Tót j 
falu Abaúj Várra, földesura 
Kassá Városa, lakosai kato
likusok , fekszik Kassához 
nem meszsze, |. része szán
tó földgyeinek, és réttyei-
nek soványas, legelője nem 
elég, de Kassához közel va
gyon , holott keresetre jó 
módgyok van* . 

MIZTÓTFALÜ. Magyar, és 
oláh helység Szatmár Várm. 
földes Ura G. Károlyi Ura
ság, lakosai katolikusok , 
reformátusok, és ó hitűek, 

fekszik L a p o s Bányának 
szomszédságában, és annak 
filiája , Nügy Bányához pe
dig 1 mértföldnyire, hegyes, 
völgyes, fejér agyagos, so
vány határja két nyomásbéli, 

'fája, szólleje van , de bora 
nem igen j ó , piatzok otthon, 
és Nagy Bányán. 

MITO. Maiit. Vámosfalu. 
Tót falu Zólyom Várm. föl
des Ura Breznyó Bánya Vá
rosa , lakosai katolikusok, 
fekszik e' Városnak szom
szédságában, és filiája, ha
tárja hegyes, és hideg, fá
ja, legelője elég van, föld
gye közép termékenységül. 

MITTICZ. Kosztolán Mit-
tic[% Nemes Mittic\% és R. 
Mittic^. Három tót f a l u 
Trentsén Várm. K. Mitticz-
nek földes Ura a* Nyitrai 
Püspökség, N. Mitticznek 
nek pedig több Urak, R. 
Mitticznek Modocsányi Ura
ság, lakosai katolikusok, és 
másfélék is, fekszenek egy 
máshoz nem meszsze, föld-

fjyeik jók, vagyonnyaik kü-
ömbfélék, eladásra alkal

matos módgyok van. 
MITNYEK . Szabad puszta 

Vas Várm. földes Ura G. 
Nádasdi Uraság, fekszik Ve-
lemérfaez nem meszsze» és 
annak filiája. 

MIZDO. Nafy Mi\do, és 
Sárfő Miiáo. Két falu Vas 

T t a Várm. 
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Várm. N. Mizdonak földes 
Ura G. Festetics Uraság, 
fekszik Szarvaskendhez nem 
meszsze, és annak filiája , 
S. Mizdonak pedig több 
Urak, ez fekszik Gerséhez 
nem meszsze 9 és annak fi
liája, földgyeik N. Mizdo
nak síkon fekszenek, de kö
zépszerűek, szolejek , rét-
tyek, legelőjök , és fájok 
van, S. Mizdonak pedig le
gelője, és fája van, de szán
tó földgyei soványabbak. 

MIZGOLCZ. Mizjgovczé. 
Tót falu Trentsén Várm. föl
des Ura G. KoIIonics Ura
ság, lakosai katolikusok , 
fekszik Bánhoz nem mesz
sze , és annak filiája, határ-
középszerű. 

MIZSE . Szabad puszta He
ves Vármegyében. 

MIZSE . Szabad puszta a9 

Jászságban* 
MIZSÉR . Szabad puszta 

Szála Vármegyében. 
MLADKTINCZ . Tótfalu Vas 

Várm. földes UraiG./Szá-
-páry, és G. Batthyányi Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
fekszik Martányhoz n e m 
meszsze, és annak filiája, 
határján síkos földgye. ter
mékeny, réttye j ó , legelő
je , és fája elég, szöleji is 
vannak* 

MLADONYA, Alsó, és Fel-
ső Mlaionya. Kát tót falu 

Hont Várm. földes Urok a* 
Tudományi Kintstár, a' Bo-
zóki Uradalomban, lakosai 
katolikusok, és másfélék is, 
fekszik az Alsó, Bozókhoz 
közel, af Felső pedig Sze-
nográdnak szomszédságá
ban, és annak filiája, föld
gyeik közép termékenysé-
guek, legelőjök e lég , fá
jok van mind a' két féle. 

M L A G Y O . Mlagovo. Tót 
falu Nógrád Várm. földes 
Ura Szent Iványi, és több 
Uraságok , lakosai többfé
lék, fekszik Berzenczének 
szomszédságában, és annak 
filiája, határja középszerű. 

MLINARÓCZ. Mlinarovct. 
Orosz falu Sáros Várm. föU 

* des Ura G. Szirmay Uraság, 
lakosai többen ó hitűek , 
fekszik Bártfához i £ órányi
ra, határja hegyes, és so
ványas. 

MLINI^ZE . Szabad puszta 
Liptó Várm. földes Ura a* 
K. Kamara, Csorbához tar
tozik. 

MNISCANY . Tót falu Gö
mör Várm. földes Ura G. 
K o h á r y Uraság, lakosai 
többfélék, fekszik Jólsvához 
nem meszsze, és annak fi
liája, határja hegyes, fá
jok, legelőjök van. 

Mocs. Tót falu Esztergom 
Várm. földes Ura az Eszter
gomi Érsekség, lakosai ka-

. toli 
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tolikusok, és reformátusok, 
fekszik a' Duna mellett, szo-
leji középszerűek, el adásra 
módgyok a'Dunán, és Ko
máromban, földgye közép
szerű , batárja többnyire ho
mokos , valamint legelője 
is ; réttyeinek egy részét az 
áradások meg öntik. 

M O C S A . Magyar falu Ko
márom Várm. földes Ura az 
Esztergomi Érsekség, lako
sai katolikusok, és refor
mátusok, fekzik Tasához i~ 
órányira, legelője saját mar
hájinak elég, réttye tseké-
lyes , szőleji középszerű bo
rokat termők. 

M O C S Á R . Tót falu Hars 
Várm. földes Ura a* Schel-
meczi Banyászi Kamara , la
kosai többfélék , fekszik 
Hont Várm. szélénél, határ
ja ollyan mint Talnáé. 

M O C S Á R . Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura a' N. Vá
radi Püspökség, lakosai több
ben ó hitűek, fekszik Hol-
lád vize mellett, n. k. Hi
das Tejek, n. ny. Rippa , 
d. Gyantha, é. N. Patak 
helységgel határos, kevés 
földgye, búzát, és tengerit 
inkább terem , midőn az 
árvíz el nem rontya, a* hely
ség dombos helyen fékiszik, 
határja motsáros , bokros, 
és tavas hely, erdeje van , 
szőleje nints, kevés marhái- I 

kat Belényesen árúllyák, és 
Váradon. 

MOCSÁR . Tót falu Zem
plén Várm. földes Ura Szir-
mny,és több Uraságok, lako
sai külömbfélék, fekszik Tör 
polyánhoz i , Krasznóczhoz 
pedig i órányira, térséges 
határja két nyomásbéli, leg 
inkább búrzát, gabonát, és 
tengerit; középszerűen pe
dig árpát, és zabot terem , 
erdeje szőleje hints, piatza 
Nagy Mihályon. 

M O C S Á R . Két falu Ung
vár Várm. földes Ura a* Tu
dományi Kintstár, másiknak 
pedig a' K. Kamara, lako
saik Katolikusok, és' másfé
lék, fekszenek egy máshoz 
nem meszsze, fold gyeik jók,/ 
vagyonhyaik külömbfélék, 
el adásra' alkalmatos mód
gyok van. 

M O C S Á R M Á N Y . Tót falu 
Sáros Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok,-fekszik Eperjeshez i£ 
órányira , földgye jó , réj-
tye legelője meg lehetős, 
fája tűzre van, piatzozása 
Eperjesen. 

M O C S I D I A N . Tót falu Nyi«* 
tra Várm. földes Ura a* F# 

Király, lakosai katolikusok, 
fekszik Holicsboz nem mesz
sze, és annak filiája, határ
ja ollyan mint Vidováné. 
T t 3 Mo-
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M O C S I R L A . Oláh falu Bi
har Várm. földes Ura a* N. 
Váradi Püspökság, lakosai ó 
hitfiek, fekszik Belényeshez 
5 mértföldnyire, határjá*ak 
«J része hegyes, |- része tér, 
zabot leg bővebben terem , 
és kevés rozsot, tengerit trá
gyázás után. 

M O C S O L Á D . Magyar falu 
Baranya Várm. földes Ura 
Sztankovánszky Uraság, la
kosai többfélék, fekszik Ma-
gótshoz nem meszsze, és an
nak filiája, határja a' termé
szetnek szép javaival meg 
ajándékoztatott. 

M O C S O L A D . Magyar, és 
német falu Somogy Várm. 
földes Ura Vásonyi.Uraság, 
lakosai katolikusok , evan
gélikusok, és reformátusok, 
fekszik Merriyéhez, Gamas, 
és Polányhoz is £ , Igáihoz 
a órányira, homokos ha
tárja a nyomásbéli, terem 
rozsot, kukoritzát, hajdi
nát, krompélyt, dohányt, va
gyon erdeje, szőleje, és jó 
réttye, piatza Kanizsán, és 
Veszprémben. ' 

M O C S O L Y A . Mosoro. Tót 
falu Sáros Várm. földes Ura 
Usz Uraság, lakosai többfé
lék, fekszik Ternyéhez nem 
meszsze, mellynek filiája, 
egy nyomása sovány, a' 
többi pedig j ó gabonát 
terem, réttye, legelője van, 

erdeje, piatzozó helyesints 
meszsze. 

M O C S O N A K . Magyar me
ző Város Nyitra Várm. föl. 
des Ura a' Nyitrai Püspök
ség , a* kinek épülete által 
díszesíttetik, lakosai katoli
kusok , fekszik Nyitrához 
mintegy a órányira, Ispo
tállyá is vagyon , határja jó, 
fája van, szőleje középsze
rt, malma helyben, el adás
ra jó módgya van. 

M O C H N Y A . Tót falu Sáros 
Várm. földes Ura a' Tudó-
mányi Kintstár, lakosai ka
tolikusok, fekszik Sz. Ke
resztnek szomszédságában, 
és annak filiája, hatírja kö
zépszerű. 

MoDKRDORF. TÓTFALUPO-

sony Várm. földes Ura Nagy 
Szombat Városa, lakosaika-
tolikusok, fekszik Keresz
tárhoz i órányira, 9s Tirna-
va vize keresztfii folya, ki
tárja jó , vagyonnyai kii* 
lömbfélék, el adásra is van 
alkalmatos módgyok. 

M O D N I K . Bánátbéli falu 
Bosurhoz £ mértföldnyire. 

M O D O R . Modern, ttodra* 
Szabad Királyi Város Posony 
Vármegyében, fekszik Ba* 

! zinhoz egy, Nagy Szombat. 
| hoz három , Posonhoz pc-
dig négy mértföldnyire. Haj
dan erősség nélkfilvaló Vf 
ros vala, és elég terhes 

szon-
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szontagságokat szenyvedett 
mellyek Posony, ,és Nagy 
Szombat Városoknak törté
neteikhez kaptsoltattak. An
nyival sanyáruságosabb vala 
c Városnak állapattya, mi
vel mind az ostromlóknak, 
mind pedig a' ragadozók dü-
hösségeiknek engedelmes
kedni kénteleníttetett. ia.87-
dikben HcnrikPosonyi Gróf
nak birtoka vala. Annaku
tánna Erdély Országi Vajda 

*Opur által pusztíttatván e* 
vide'k, fijai a' nevezett Vaj
dához 'állottak, hogy Kun 
L Á S Z L Ó , János Grófnak ál-
hatatos h í v szolgálattyát 
meg jutalmaztassa, Modrát 
minden jövedelmével a' Po-
sonyi Grófnak ajándékozá. 
i49odikban Stiborich Er
délyi Vajdájéyala; az útán 
Ország nemzetségre szállott; 
majd a' Királyi Fiskus fog-
lalá el I549dikben. Hogy 

fjedig ujjabb birtokosa ne 
egyen, hat ezer forintot 

fizetének le a* Fiskusnak, 
's esztendőnként 640. ma-

f;yar forint adót ígértek, mel
yet iéiodik esztendőig a9 

Királyi Kintstár, azután pe
dig Pálfy Nemzetség vett fel., 
Azután Lippai Érsek vevé ál
tal , 's a' Bécsi Pázmány Ér
sek által fel állíttatott papi 
Stminariumnak küldé által 
i687dik esztendőig, ebben 

pedig az Egri PSspök Fénes-
si György, vette által a* Nagy 
Szombati Colkgium részére. 
Külömbféle szabadságaikat 
1 LAJOSTÓL , ZSIGMOND , 

U L Á S Z L Ó , és Ildik FERDI

N Á N D Királyoktól nyerték, 
's Ildik RUDOLF Király alatt 
iéoydikben Királyi szabad 
Várossá lett. 1 ó s d i k b a n pe
dig a' K. Tárnok mester elő-
ulése alá vétettetett. 1605-
dikben kénteleníttetett Bocs-
kaiak által a' feladásra, 's 
majd a' magyarok, majd pe
dig a' németek lettek bir
tokosai. RUDOLFNAK adattat
ván viszsza a* Bétsi békekö
tés szerént, éledni, és gya
rapodni kezdett, de 1619-
dikben, és az után is ujjabb 
nyomorúságokat szenyved
ték lakosai kivált i6iodik-
ban. tíjjabb ínsége v a l a 
l ó r i k b a n , midőn az Ozmá
nok E. Üjvárt ostromlottak, 
melly ismét meg újjíttatott 
Ididikben. Leg nagyobb 
ínségbe1 esett i7o5dikben, 
és e l é g nyomorúságokat 
szenyvedték. Alig pihenének 
meg a' sok veszedelmeknek 
súllyaitól, midőn I 7 i 9 d i k -
ben 18dik Júliusban a' nagy 
égés által ismét szomorú sze-
rentsétlenségbe merültek. A* 
Város négy szegeiét formá
ra épnlt hoszszasán , 's há
rom külső Várossal népesít-

T t 4 tetik; 
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tetik; újjabb erőssége ié io -
dikben kezdődött, 's 1646-
dikben végeztetett el. Három 
kapuja lévén, a* felső felett 
e* fel irat van : Nisi Do-
mtnus cutsodiverit Ciyita-
tem, frustra vigilant, qui 
custoaiant eam. az alsó fe
lett : SDer £ e r r ifi tmfcr 
6d)trm , unb <Sd)ilb, 3)er 
£crr ifi unfer <5ct)u6. Scla. 
Napnyugotfelé vana'Bazin-
gi kapu, mellyen két fejű 
sas, V jobbra Magyar Or
szágnak , balra pedig a' Vá
rosnak tzímere szemléltetik: 
e' fel«l irattal. Dei O. M. 
Ppt. Ausp. Divo Max. II. 
D. Rud. II. D. Matth. Imp. 
& Rege Aug. ut P. P. ad 
immort. memor. Benignita-
tis Lib. e Publica MDCX-
VIII. Lásd e' Városnak lei-, 
rását Schreiber János György 
munkátskájában , melly ki
jött MDCCXIX Z i tavi a?. 
Minthogy a* Városnak szá
mos utsiátskái miatt sok 
szegelet házak vágynak, né
mellyek Fileknek nevezek, 
a* német nyelv szerént. (yieb 
eck) Nevezc-tes ékességet o-
koz e* K. Városnak a* kö
zepén épült Szentegyház, je
les toronnyal ékesíttetve, 
9s mellyen kivul még számos 
épületek ékesítik a* Várost; 
u. m. G.Stárenberg, B. Zay 
Uraságoknak házaik, itíajd 

katona Tisztek szállása, & 
az őr álló ház , balra pedig 
a* Jezsuiták épülete 's a* t. 

Az evangélikusoknak is 
van itten Templomjok , és 
Oskolájok. A* Város közé-
pen foly Módra vize ; melly 
számos apró hidak által fe
deztetik az által járás végett. 

Nagy határja van e* Vá
rosnak, melly mintegy két, 
mértföldnyire terjed. először 
1379dikben, az utan pedig 
iyoidikban ujjonnan meg 
határoztatott. Erdeji is ne
vezetesek, hegyei között leg 
m a g o s s a b b Kogl hegye, 
melly meszsze el látást szol
gáltat, kútfői között nevére- ' 
tesek Herrribrun , Dürnkegl, 
és Zldbeky patakján kulömb
féle malmok épültek. Ha
tárja jó termékenységu , le
vegője kiváltképen egéssé-
ges, borra híres, és egéssé-
ges ,• vásárjai középszerűek, 
lakosai németek , és tótok, 
's mind a' kézi mesterségek
nek, mind pedig a9 gazdás-
kodásnak folytatásában szor
galmatosak. 

M Ó D O S . Magyar, és orosz 
falu Torontal Várm. földes 
Ura a' Zágrábi Káptalanbé
li Uraság, lakosai katoli
kusok, és ó hitűek, fekszik 
Kudnához 1 , Szent Istvány-
höz pedig <|- mértföldnyire, 
határja őt nyomásbéli, ter-

• roó-
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keny, szőleje is van, Temes 
vizén malmai , melly a* hely
ség mellett foly, erdeje nints, 
marhája mindenféle bóven 
van , piatza Csakován, Te
mesváron , és Perleszen. 

M O D R A . Tét falu Zemplén 
Várm. földes Ura Roly Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik n. ny. Nagy Kemen-
czéhez , d. Valaskóczhoz i 
órányira. Három nyomásbé
li határja, tavaszi vetemény, 
gabonát, és egyebet is kö
zépszerűen terem, földgye 
hegyes, agyagos, és köve-
tses, bikfa erdejek, réttyek, 
és legelöjök*elég van, pia
tzok Homonnán. 

M O D R O . Nagy, és Kis Mo-
dro. Két tót falu N y i t r a 
Várm. f ö l d e s Uraik több 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszenek a' Vág Újhelyi já
rásban , földgyei ollyanok 
mint Horkaié. 

MOGYOR'ÓD. Magyar falu 
Pest Várm. földes Ura a* 
Váczi Püspökség, lakosai ka
tolikusok, kevés reformátu-
tusok, és evangélikusok, fek
szik Tóthoz | órányira, Pest
hez i £ , Váczhoz i| . státio-
ra, nevezetesíti e' helységet 
SZENT LÁSZLÓ , és testvér-
je GETZA Királyoknak ütkö-
zettyek, SALAMON Királlyal, 
holott is a9 szerentsés ki mer 
netelért Apátúrságót aján

lott, SZENT L A S Z I Ó . Lásd fe-
löls Katona István k a n o " 
nok Urnák munkáit. Mosta
ni Szentegyháza Szent Mi
hály Arkangyal' tisztel éré 
szenteltetett. N. ny neveze
tes kő banyája van, melly
nek neme homokos, fa
ragható ugyan, de állandó 
munkára igen lágy, miné-
muségére a9 Pesti kővel meg 
eggyez , ki vévén a' színét, 
mert ez hamu színfi, többnyi
re Pestiek veszik , és az úgy 
nevezett Leopold Várossá-
nak szép épulettyei, legin
kább ebből a9 kőbányából 
építtettek. Határja három • 
nyomásbéli, hegyes , és na-

yon homokos, rozsot terem, 
ó esztendőben zabot is, er

deje nem igen nagy , szölejt 
meg lehetősek, piatzok Pe
sten van. 

MOGYORÓS. Kis, és Nagy 
Mogyorós. Két orosz falu 
Bereg Várm. földes Ura G . 
Schönborn Uraság., lakosai 
többfélék, fekszenek Patka-
nócznak szomszédságában , 
és annak filiáji, határjok trá
gyázással is tsak zabot terem, 
és roszot ritkán, földgye he
gyes , és köves, Munkácstól. 
nints meszsze, a* hol vagyon-
nyaikat el adhattyák, legelö
jök alkalmatos, fájok van. 

MOGYORÓS. Magyar falu 
Szabolcs Várm. lakosai ka-

toli 



6t6 ' MoGY, MOGY. 

tolikusök, fekszik Alsó Há
morodnak szomszédságában, 
és annak filiája, határja kát 
nyomásbéli, rozsot leg in
kább terem, réttye, fája elég 
van, makkja is, száraz mal
mai helyben, földgyeit Tisza 
vize meg önti. 

M O G Y O R Ó S , Oláh fala Szat
már Várm. földes Ura G. Ká
rolyi Uraság, lakosai ó hi-
hitfíek, Medes , és Gyűrűs 
helységekkel határos, határ
ja két nyomásbéli, hegyes, 
dombos, igen sovány föld-
gye van, tsak kukoritzát, 
és zabot terem leg inkább, 
erdeje van, szőleje nints 
Szatmáron piatza a£ mért-
földgyire. 

M O G Y O R Ó S . Magyar falu 
Ungvár Várm. földes Ura 
Horvát Uraság, lakosai több
félék , fekszik Pálótzhoz nem 
meszsze, és annak filiája, 
határja j ó , vagyonnyai kü
lömbfélék. 

M O G Y O R Ó S . Szabad pusz
ta Nyitra Várm. földes Urai 
több Urak, fekszik Alsó Ke-
reskényhez nem meszsze, és 
annak filiája, határja közép
szerű. 

M O G Y O R Ó S * Tót falu Esz
tergom Várm. földes Ura a* 
Religiói Kintstár , lakosai 
katolikusok, fekszik Bajor
hoz nem meszsze, és annak 
filiája, Tokodhoz |, Nagy 

Sáphoz pedicj i órányira, 
Pus[tapéii földhöz is közel, 
melly az előtt más névvel 
Szent Keresztnek hívatta
tott , holott Nazarénusok 
laktak. Határjának egy ré
sze jó , más része sovány, 
mivel köves, fóldgye agya* 
gos, szölö hegye különös 
jóságú fejér borokat terem, 
mellyeket Nyitra Vármegye-
be szoktak meg venni, le
gelóje, fája szúk, hat arjában 
jó fazekasoknak való agyag 
föld van , piatzok Eszter
gomban. 

M O G Y O R Ó S A L t * Y A * Tót fa
lu Abauj Várm. lakosai több 
félék, fekszik Boldogkőhöz 
i£ órányira* 

M O G Y O R Ó S D . Elegyes fa
lu Baranya Várm. határa \ó. 

M O G Y O R Ó S D . Magyar fala 
Borsod Várm. földes Urai 
több Urak, lakosat külömb
félék, fekszik Csernelynek 
szomszédságában, és annak 
filiája, legelője elég, fája 
van, szántó földgyei sová
nyak, szőleje nints, piatzo
zása távol esik. 

M O G Y O R Ó S R A . Tót f a l u 
Abaúj Várm. földes Ura a9 

K. Kamara, lakosai többfé
lék, fekszik Hétzéhez nem 
meszsze , és annak filiája , 
határja középszerű. 

M O H A . Magyar falu Fejér 
Várm. földes Ura G. Ama

dé 
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de Uraság, lakosai katoli
kusok , és reformátusok, 
fekszik n. k. Kereszteshez 
d0 Fejérvárhoz |-, n. ny. 
Córhoz i , é. Csurgóhoz % 
órányira, határja 3 nyomás
béli, terem búzát, rozsot, 
és zabot, fa, nád, szóló nél
kül szűkölködik, piatza Fe
jérváron. 

MOHÁCS. Magyar mezó 
Város Baranya Várm. földes 
Ura a' Pécsi Püspökség, la
kosai katolikusok, ó hitűek, 
és reformátusok, fekszik az 
Ország úttyában Siklóshoz 
négy mértföldnyire. El szo-
morító szerentsétlenség által 
nevezetesíttetett Maiikban, 
midőn LAJOS Király Szoli
mán által meg gyŐzettetett. 
Lásd e' Veszedelemnek le 
írását, a* Magyar Gyá$\ ne
vet viselő munkában, ki jött 
Pesten I793dikban. Szüle
tése Berzeviczy Mártonnak, 
a' ki munkája által szerzett 
magának emlékezetet. Po
sta , és sóház is van benne. 
Határja jó termékenységu, 
vagyonnyai külömbfélék , 
eladásra meg lehetős mód
gyok van. I 

MOHELNICZA . Szállás Bars 
Vármegyében. 

MOHI. Mohovcc. Magyar 
falu Bars Várm. földes Ura 
H. Eszterházy Uraság, la
kosai többfélék, f e k s z i k j 

Csiffárhoz nem meszsze, és 
annak filiája, fája , legelője 
elég van , földgye, réttye 
termékeny, malma a' Ga
ram vizén, piatzozája Szent 
Benedeken. 

MOHÓRA, E l e g y e s ma
gyar , és tót falu Nógrád 
Várm. földes Ura Majthéni 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Gyarmathoz t órá
nyira, határja közép termé
kenységi , vagyonnyai meg 
lehetősek. 

Mojrs. Tót falu Trentsén 
Várm. földes Urai több Urak, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Tepliczának szomszédságá
ban , és annak filiája , határ
ja j ó , vagyonnyai külömb
félék. 

MOJSZEN. Oláh falu Má-
ramaros Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai ó hitfiek, 
f e k s z i k Erdélynek ha
tára szélén lévő havasokhoz 
nem meszsze, Borsához 1 
mértföldnyire , határja két 
nyomásbéli, tsupán zabot te
rem, és zab kenyérrel él né
pe , lakosai a' meszsze lévő 
fenyves erdőben szálfa vá
gás, és annak Visó vizén ter
hes munka által Szigetbe vai 
ló szállításából élősködnek, 
holott néha károkkal kén
telenétetnek el adni, hogy 
élelmeket meg szerezhessék; 
mellette egy kis völgyben 

vant 
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van a' kalugyereknek fela-
stromjok, 

M O K C S A . Magyar falu Ung
vár Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
és reformátusok fekszik Pa-
lóczhoz \ órányira, batárja 
jó , vagyonnyai jelesek. 

MOKRA. Német Mokra. 
Német falu M á r a m a r o s 
Várm, földes Ura a' K. Fis-
kus, lakosai katolikusok, 
határos n. k. Bruszturával n. 
ny. Kalocsával is a mértföld
nyire , é. a' havasok egész 
Galíciáig terjednek, olly szo-
ross helyen fekszik e* helysé-
getske , hogy az egyik hegy 
oldalátóla' másikig állig van 
3 puska lövésnyi messzeség, 
marháikat télen, nyáron a' 
havasokon, vagy áz orosz 
név szerént Polonivdhon le
gelik , szénánál egyebet nem 
terem , mellyet az Aszszonyi 
nép a' fején szokta haza 
szállítani, toivei hegyeit sem 
szekérrel , sem lóval- nem 
járhatni, fa vágásból élnek, 
van itten egy fó erdő tiszt
ség is. 

M O K R A . Oros[ Mokra. 
Orosz falu Máramaros Várm. 
földes Ura a' K. Fiskus, la
kosai ó hitűek, fekszik n. 
k. Buszturához 1 , d. dom
bóhoz 4 mértföldnyire, Szi
get piatzozó h e l y é h e z g 
mértföldnyire, márkáikat a' 

havasokon legeltetik, mel
ly eket a' Királyi Fiskustól 
szoktak ki bérleni , határja 
kevés tatárkát, és krompélyt 
terem, többnyire fa vágás
ból élnek, és azoknak helyre 
szállításokból, a' Taraczvi
zén, 's kevés marháikból, 
bővelkedik fával. 

MOKRA . Orosz falu Un
gvár Várm. földes Ura V K. 
Kamara , lakosai többen 6 
hitűek, fekszik Ungvárhoz 
4-J- órányira , határja közép
szeré , réttye , legelője meg 
lehetős. 

MOKRÁGV. Mokrdd. Tót 
falu Árva Várm. földes Ura 
Abafi Uraság, lakosai katoli
kusok, és másfélék, fekszik 
Knyaszáhöz nem meszsze, 
és annak filiája, határ']* yS. 

MOKRIHAJ . Tót falu Nyi
tra Várm. földes Ura Sza-
kolcza Városa, lakosai ka
tolikusok , fekszik Szakol-
czához közéi, és annak filiá
ja, földgye közép termékeny* 
ségu, piatzozása Szakotczán, 
legelője tsekély, s z ő l e j e 
termő. 

MOKRIN. Gyukosin. Ma
gyar, és rátz falu Torontal 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara, lakosai katolikusok, 

{és ó hitűek^ fekszik Kik in
dának, Valkánynak, Ó Bese
nyő, és Marienfeldnak szom
szédságokban, postája is van, 

határ-
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batárja 4 nyomásbéli térsé
ges , és igen jó földből áll, 
melly mindenféle gabonát 
bőven jerem, juhokkal, szar
vas marhákkal, és sertések
kel is bővelkednek, erdeje 
nints, néha kendere , és lén
nyé is jó terem, piatza Be
csén , és Szegeden. 

M O L D O V A . Új Moldova. 
Bánya Város Krassó Várm. 
lakosai németek katoliku
sok, és oláhok ó hitűek, kik 
mindnyáján a' bányászság
ból élnek , a' Duna ide Ül 
órányi járás, az egész határ
ja hegyes, kősziklás, és er
dős., szántó földgye nints, 
ez a1 rézbánya a' többi bá
nyák között, mostan leg jobb 
folyamatban vagyon. 

M O L N Á R I . Magyar falu 
Vas Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszik R á b a Hidvégnek 
szomszédságában, és annak 
filiája, határja síkon fekvő, 
földgye terrnékeny, réttye 
j ó , fája elég van. 

M O L N Á R I . Vagy Mlina-
rtcz^ Horvát falu Szála Várm. 
földes Ura G. Fekete Ura* 
ság t lakosai katolikusok , 
fekszik Sécsi Szigethez kö
zel, mellynek filiája, batár
ja szoross, és Mura vize is 
meg önti néha. 

M O L N O S . Tót falu Nyitra 
Várm. földei Ura a* Nyitrai 

Káptalanbéli Uraság, lakosat 
katolikusok, fekszik NyU 
trához közel, és annak filiája, 
határja jó , nádgya elég 
van, szőlő hegye termékeny/ 
legelője e l é g , piatzozása 
Nyitrán van. 

M O L V Á N Y . Magvar falu 
Somogy Várm. földes Ura 
Kubinyi Urasáé, lakosai re
formátusok, fekszik Sziget
várhoz \ órányira, Hoboli-
nak szomszédságában tér* 
séges agyagos földgye a 
nyomásbéli, búzát terem' 
leg inkább, rozsot, hajdi
nát, zabot, kukoritzát nem 
igen szoktak vetni magok 
határjokban, erdeje n a g y 
van, szőleje nints. 

M o M B i E u a . Sopron Várm. 
lásd Lesvdr. 

M O N D O R L A K . Oláh falu 
Arad Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai többfélék, 
fekszik Glogosához n e m 
meszsze, és annak filiája, 
földgye néhol sovány, Ma
ros vize megszokta önteni,, 
fája, és réttye van. 

M Ó N I O . Oláh falu Krassó 
Várm. földes Ura a' K.*Ka-

< mara, lakosai ó hitűek ; fek
szik Berzava mellett, Német 
Boksány, és Kölnik között, 
határja négy nyomásbéli , 
egészen hegyes, és tsak ku
koritzát terem, erdeje van, 
szőleje nints. 

JVÍo. 
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M O N O K . Magyar, és tót 
falu Zemplén Várm. földes 
Urai G Andrásy Uraságok, 
a' kiknek Kastélyaik által dí
szesíttetik, lakosai katoliku
sok, és reformátusok, ke
vesebben evangélikusok, és 
oroszok, fekszik Golophoz, 
és Meggyaszóboz £ mért
földnyire , batárja leg in 
kább gabonát, árpát, kö« 
lest, és kukoritzát, kendert 
terem, középszerűen búzát, 
és főzeléket, erdejek elég 
van, szénával bővelkednek, 
szőlő begyeik hasznosak, 
's a' fel földiek szokták meg 
venni boraikat, kővel bő
velkednek , földgyök jé , 
marháik számosak, piatzpk 
Tállyán, Mádon, Tarczalon 
nem meszsze. 

M O N O R . Magyar falu Pest 
Várm. földes Ura az Egri 
Káptalanbéli Uraság, lakosai 
katolikusok, többen refor
mátusok, fekszik Péterihez 

Pilishez, Üllőhöz is egy 
mértföldnyire, bora meg le
hetős , és sok terem; úgy 
mindenféle gabonája is, ha-
tárjok szuk lévén, Zsiger, 
és Matko nevfi pusztákat is 
árendállyák az Uraságtól, 
van erdőískéje is. 

* M O N O S B É L . Magyar fa
lu Borsod Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai külömb
félék , fekszik Apátfalvának 

MONO. 

szomszédságában, és annak 
filiája, határja középszerű. 

M O N O S O K O R . Magyar falu 
Baranya Várm. földes Ura 
H. Eszterházy Uraság, lako
sai reformátusok, fekszik O-
korognak, és Csobogának 
szomszédságokban , lakosai 
bodnár mesterséget űznek, 
fakó szekereiket, Bács, Pest, 
és Csongrád Vármegyékbén 
adgyák el, földgyei, és rét
tyei soványak, szőleje nints 
a' határban, erdeje van, pia
tza Pécsen. 

M O N O S T O R * Oláh f a l u 
Krassó Várm. földes Ura a1 

K. Kamara, lakosai ó hi
tűek, fekszik Bega vize mel
let, Bo[sdr, Ba[icst9 ésRa-
kitta között, határja négy 
nyomásbéli, rész szerént la
pályos, rész szerént dombos, 
terem kukoritzát, 's más ga
bonát is, erdeje meg lehe
tős, de szőleje nints. 

M O N O S T O R . Népes fala 
Temes Várm. földes Ura M. 
Izdenczy Uraság, a* kit Ö 
Felsége tekéntetben vévén 
sokféle nagy érdemeit, e f 

szép jószággal meg tisztelt 
vala, lakosai többfélék, fek
szik M. Tereziopolishoz nem 
meszsze, postája is van, ha
tárja jól termő, vagyonnyai 
külömbfélék, el adásra al 
kalmatos módgyok van. 

Mo~ 
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MQNOSTOR. Bdth Mono» 
stor. Magyar falu Bács Várm. 
földes Ura H. Grazsalkovich 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik a' Dunához közel, 
Bájához 4250 , Vaskútboz 
pedig 1650 bétsi ölnyire, 
batárja három nyomásbéli, 
bort, és szénát bőven te
rem, keresettye kézi munká
val , és fuharral, erdeje sző
leje, nádgya van, piatza Ba
ján : határjában egy hajdan 
vólr Klastrom nak dultt falai 
szemléltetnek. 

MONOSTOR . Német, és 
rátz falu Baranya Várm. a' 
Belyei Uradalomhoz tarto
zik, lakosai katolikusok, és 
6 hitűek, fekszik Baranya 
Várhoz közel, és annak fi
liája. Karancs faluhoz \ 6-
rányira, hatatja 3 nyomás-
bé>í, jó búzát, és egyebet 
is terem, szőlei jó borokat 
teremnek, mellyeket Skla-
voniában szoktak el adni, 
erdeje, legelője van. 

MONOSTOR. Magyar falu 
Heves Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai katoli
kusok , fekszik Jász* Berény-
hez í j órányira, határja jól 
termő, vagyonnyai is kü
lömbfélék. 

MONOSTOR. Magyar falu 
Pest Várm. földes Ura a'K. 
Kamara , Koronális jószág, 
fekszik Szent András Szige

tében , határos n. k. d. és 
n. ny. a' Duhával , mint 
hogy a* Szigetnek farkán 
fekszik , é. ^ mértföldnyire 
Pócs Megyerhez, határja két 
nyomásbéli, kukoritzát kö
zépszerűen, egyebet szuken 
terem, hanem hajós legény* 
s e g g e l , és a' hajóknak vonta
tásával táplállyák magokat, 
a' dunántúl G. Eszterházy 
Le dny falusi pusztáján tarta
nak szőlőket, és annak ter
méséből is segítik magokat, 
mellyeket Győrben , es Ko
máromban szoktak eladni, 
a' Dunától gyakran káro
kat szenyvednek , erdejek . 
kevés, malmai, és révje is 
van. 

MONOSTOR. Szabad pusz
ta Pest Várm. fekszjk Kecs
keméthez nem meszsze,. és, 
annak filiája. 

I MONOSTOR. Szabad puszta 
í Komárom Várifa. földes Ura 
G. Zichy Uraság. 

MONOSTOR. Oláh falu Szat
már Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai ó hitfiek, fek
szik Nagy Bányához i i órá
nyira , Busáknak szomszéd
ságában, térséges, posványos 
határja két nyomásbéli ke
vés kukoritzát, és zabot te
rem, fája, zóleje nints,Sza
mos vize mossa a9 helységet, 
piatza Nagy Bányán. 
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MONOSTOR. Klastrom , 
vagy Bors Monostor. Német, 
és horvát falu Sopron Várm. 
földes Urai a Czisztertzita 
Szerzetbéli Atyák, kiknek itt 
rezidentiájok van, lakosai 
katolikusok,fekszik Sopron
hoz 3 | mértföldn. sovány 
batárja két nyomásbéli, te
rem búzát, rozsot, zabot, 
árpát, és pohánkát, szép er
deje van, bora középszerfi. 

MONOSTORSZEG. Sokatz fa
lu Bács Várm. földes Ura a1 

K. Kamara, lakosai katoli
kusok , fekszik Bezdánhoz 
3600, Zomborhoz pedig 
gooo bétsi ölnyire, é' fa
lunak határjában kezdődik 
2L I I . FERENCZ tsatornája. 
H a t á r j a két nyomásbéli 
agyagos, és fekete földfi, 
tiszta búzát, lent leginkább 
terem, erdeje van, szőleje 
középszerű borokat terem, 
nádgya is van , piatza Zom-
boron , pénzt keresnek mar-J 
hákból. 

MONO szi^5. Magyar falu 
Szála Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
és evangélikusok, fekszik 
Csicsónak szomszédságában, 
és annak filiája, határja kö
zépszerű, 

MONYÁSZA . Elegyes falu 
Arad Várm. földes Ura a1 

K. Kamara, lakosai katoli
kusok , határos n. k. Ravna 

helységnek erdőivel, és he
gyeivel, d. Ravnával, n. ny. 
Szlatinával, é. Bihar Vár
megyei hegyekkel, irten va
gyon a9 Kamarának j ó , és 
nevezetes vas hámorja, la
kosai e' korul dolgoznak, 
és ebből élnek, kik magya
rok , és németek , de nyel
veiket ugy öszve zavarták 
az oláh nyelvel, hogy vidé
kiek a1 kik e' bárom nyelvet 
nem tudgyák, nehezen ér
tenék beszédgyeket, vagyon 
jó meleg focdő forrás is it
ten , melly két nagy h gyek 
között egy szoross völgyben 
fakad, veszedelmes ezen 
helység körnéyke a* vidé
kiekre nézve; a' haram/ák 
miatt sokakriak, mert gyak
ran Való ki rabolcatások, és 
megölések történnek. 

MONYHA. Mochnya, Hu-
niniani. Tótfalu Sáros Várm. 
határja jó , réttyei kétszer ka-
szállhatók, legejője alkal
matos, fája elég van, piatza 
sints meszsze. 

MONTÓKA. Az előtt külö
nös puszta Baranya Várm. föl
des Ura Sauska, és Bésan 
Uraságok, már most 2! Szék-
csői lakosoknak ki osztató-
dott, vágynak jó szántó föld
gyei, és kaszállóji. 

MONYORÓ . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara , lakosai külömbfélék, 

határos 
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határos n. k. Vojvogyénnelj 
d. Járkossal, n. ny. Bogszeg
gel, é. Fejér Körössel, határ
ja jól termő. 

M O N Y O R Ó D . Elegyes hor
vát, és német falu Batanya 
Várm. a* Pécs Váradi Ura
sághoz tartozandó lakosai 
katolikusok, fekszik Ke-
mendbez nem meszsze, és 
annak filiája, határja három 
nyomásbéli, földgye egye
netlen, sok, és jó borok van, 
's szép szárvas marhákat tar
tanak. 

MoNYORÓKERÍK. EblTüU. 
Német mező V á r o s Vas 
Várii). földes Ura G. Erdő-
dy Uraság, a' kinek Várá
val ékeskedik , mellyben 
Vármegye Gyűlései is tartat
tak , 's innen is neveztetik, 
lakosai katolikusok, fekzsik 
Szent Péterfalvának szom
szédságában, határja közép
szerű , vagyonnyai is kü 
lömbfélék. 

MoNfQRÓsn. Magyar falu 
Baranya Várm. földes Ura 
G. Batthyáni Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Bo-
donyhoz nem meszsze , 's 
Hegyei Szent Mártonynakis 
szomszédságában, földgye, 
réttye közép termékenysé
gu, erdeje, szőleje nints, 
piatza Siklóson 1, és Pécsen 
4 mértföldnyire. 

MONYOROSKA* E l e g y es 1 

j falu Abauj Várm. határja ol
lyan mint Regéczkéjé. 

M Ó R . Elegyes mező Vá
ros Fejér Várm. földes Ura 
B. Lusinzky, és Lambért 
Uraságok, a' kiknek jeles 
épületeikkel ékesittetik, la
kosai katolikusok, reformá
tusok, evangélikusok , és 
zsidók, fekszik Fejérvárhoz 
1 mértföldnyire, n. k. Csó
kakőhöz £ , d. Sered,,és 
Bodajkhoz 1 , n. ny. Ve-
legdhez* 1 , é Sárkányhoz % 
órányira, határja a nyomás
béli, fekete foldgye hegyes, 
és némely része lapályos, 
leg inkább búzát, és rozsot 
terem, erdeje van, szőjeje 
jó fejér bort terem, nád nél
kül szűkölködik , piatzok 
helyben, Tatán, és Győr
ben. 

MÓR . Szabad puszta Fe
jér Várm. földes Ura Gróf 
Batthyáni Uraság , fekszik 

I északra Csabdin felül, he
gyes , völgyes , köves, ho-

j'mokos, erdőtégből ál!. 
I MORACZ. És Tóthsdg Mo-
rac-. Két falu Vas Várm. 
földes Uraik G. Batthyáni, 
és G. Szápary Uraságok, la
kosaik katolikusok, feksze
nek Csákányhoz | , Mar-
tyántzhoz £ órányira , föld
gyeik termékenytk, réttyerk 
jók , legelőjök , és fájok 
van , egyiknek van szőleje 

U u is , ' 



6 3 4 M O R A . M Ó R I . 

i s , keresettyek Stájer Or
szágban. 

MORAGY. Möcsény név 
alatt. 

M O R A V A . vagy Moravi-
c\a. E l e g y e s fala Temes 
Várm. földes Ura a* K. Ka-
tnara lakosai többfélék, fek
szik Móriczfeldhez közel 
mellynek filiája , határja jó. 

MORCZHIDA . Magyar falu 
GyÓr Várm. földes Ura G. 
Esztesházy Uraság, és a' Re
ligyiói Kintstár, lakosai ka
tolikusok, többen evangé
likusok , fekszik Árpásnak 
szomszédságában, Rába fo
lyó vize, és a' Marczal mel
let, Győrhöz 3 ^ , Pápához 
n\y Csornához pedig két 
mértföldnyire határjához 
tartozik a* Ttkty major is , 
két nyomásbéli földgye ro
zsot terem leg inkább; az 
áradásoktól gyakran káro
kat szenyvednek, erdeje ke
vés, szőleje nints, a' Szent
egyházuk elől látszik egy 
jó magos dombon, mellyen 
a' mint a9 kőz hír állitya, 
régenten Apátza Klastrom 
volt. 

MÓRICZ . Szabad puszta 
a1 Nagy Kunságban. 

MÓRICZFELD . Német falu 
Temes Várm. földes Ura a* 
K. Kamara, lakosai katoli. 
kusok, határja jól mermő. 

MÓRICZHELY . S z a b a d 
puszta Somogy Várm. föl
des Ura G. Festetics Uraság. 

MORODA . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a* K . Ka
mara, fekszik Kurvakér, 
Ternoya, Pankota, Szóllös, 
és Gyarmat között, keresz* 
tfll folly a* Csiger vize raj
ta, határja a' Sirinlia, és 
Morodiczai Szállásokkal ne
vekedvén három nyomásbé
l i , földgye nem igen jó , 
marhája igen szép, juha, 
sertéssé, kecskéje elég van. 

MOROSZHEGY. Veszprém 
Várm. Borhegynek szom
szédságában. 

MOROVA. Morovdnka. Tót 
falu Nyitra Várm. földes Un 
Motesiczky Uraság, /akosai 
katolikusok, fekszik Pöstény-
hez közel, határja jó , mint 
Horkáé. 

MOROVNO . Tót fala Nyi
tra Várm. földes Ura G. 
Pálfy Uraság, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Rosztocs-
nóhoz nem meszsze, és an
nak filiája, batárja ollyan 
mint Csauzáé. 

MORSINCZ . Elegyes falu 
. Vás Várm.földgye síkos, ter
mékeny , réttye j ó , legelő-
l e , és fája elég, szoleji is 
vannak. 

MORVA . Tót falu Zemplén 
Várm. földes Ura Székelly 
Uraság, lakosai külömbfé* 
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lék, fekszik Vásárhelyhez £ 
órányira, Rakóczhoz4 pedig 
fái fertálynyira, határja há
rom nyomásbéli * gabonát 
leg inkább terem, búzát, és 
egyebet középszerűen, töl-

yes, és bikkes erdeje van, 
ővelkedik rétekkel, piatza 

Homonnán, és Nagy Mihá
lyon. 

MOSDÓS . Magyar falu So
mogy Várm. földes Ura G. 
Smideg, és Somogyi Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
fekszik Kapóshoz 3, Fonó
hoz 1 , Berkihez •£ órányi
ra, határja három nyomás
béli, agyagos, hegyes völ
gyes a' földgye, rozsot leg 
jobbat, terem búzát, és e-
gyebet is középszerűen, er
deje, szőleje középszerű bo
rokat terem , piatza' Vesz
prémben, Kanizsán, és más
utt is . ' 

MOZGÓ . Magyar, horvát, 
és német falu Somogy Várm. 
földes Ura G. Batthyáni Ura
ság , . lakosai katolikusok , 
fekszik Szigetvárhoz I órá
nyira, Almamelléknek szom
szédságában, hegyes, agya
gos földgye két nyomásbéli, 
középszerű termékenységu, 
erdeje, szőleje van, lege
lője szuk. 

MOSKÓCZ. Moskovce. Tót 
falu Túrócz Várm. földes 

I Urai G. Révai, és több Urak, 
I lakosai többfélék , fekszik 
Znio Várallyához £ órányi
ra, földgye közép nemű, 
réttye j ó , legelője alkalma
tos , fája van. 

MOSKÓCZ. Moskovce. Tót 
falu Túrócz Várm. földes Ura 
a', Tudományi Kintstár, la
kosai külömbfélék, fekszik 
Szent Györgyhöz közel, és 
annak filiája, határja közép* 
szerfi. 

MOSNICZA. Temes Várm. 
földes Ura a1 K. Kamara, 
határja jó. 

Mpsócz. Mosovc-Jé Tót 
mező Város Túrócz Várm. 
lakosai többfélék, fekszik 
Szent Mártonhoz a£ órányi
ra , Országos, és héti vásár
jai is vannak, földgye jó , 
réttye is , fája van mind a* 
két féle, legelője elég. 

Mosócz. Mpsovce. Tót 
falu Nyitra Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai külömb
félék, fekszik Szent Kereszt
hez nem meszsze, és annak 
filiája, harárja ollyan mint 
Szent Kereszté. 

MOSÓN V A R M E G Y E . CO-
mitatus Mosoniensis. JVie-
selbwr^er Gespanschaft. Ne
vezetet vette Mosón Váro
sától, melly regemen sok
kal nevezetesebb vala mint 
most. Vidékje e* szép, és ter-

Üu % mé-
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mékeny Vármegyének nem* 
nagy, fs ieg inkább térség
ből áll ; mindazáltal lakosai
nak alkalmatos, és nyugo
dalmas l a k á s t szolgáltat. 
Fekszik nap nyugot felől 
Nizsíder tava V . Ftrtp, és So
pron Vármegyének, é. Po
sony Vármegyének szom
szédságokban , nap kelet fe
lől pedig Duna vize mellett, 
dél- és n. k. felől Győr Vár
megye, nap enyészet felől 
pedig Alsó Auszttia által ke-
ríttetik, széleit mindenütt* 
Lajta vize hasíttya. Hoszsza 
e' kisded Vármegyének mint 
egy 1 0 , szélessége pedig 6 
mértföldnyire terjed, 's 50 
népes helységek, és néhány 
puszták vágynak rajta. Ja
vai jelesek, és külömbfélék, 
hegyei, és erdőségei nintse-
nék: de búzája, bora, 's 
egyéb életre meg kívántató 
eszközökkel bőven meg ál-
dattatptt; fs #éfs Városá
nak, af szomszéd Várme
gyékkel eggyütt konyha tár
ja. Ugyan is a9 mi tsak szük- ; 
séges, innen bőven szolgál
tanatik a* nevezett Városba. 
Kereskedése e* Vármegyé
nek kiváltképen nevezetes, 
kivált élettel, és egyebekkel 
is. Marhái számosak, és jók; 
folyó vizei Duna, Lajt ha, és 
Rápcza vizek, 's az emlí
tett Nizsíderi tó , v. Fertő, 

és az úgy nevezett Hanság 
posványa: hala bőven van f 

rákja nevezetes, Hettye sza
pora, bora köszépszern, gyu-
möltse is néha elég rerem, 
és kedves izu. Lakosai ma
gyarok, németek, és horvá
tok , 's mindenre gyorsak, 
és szorgalmatosak; 1 5 2 pa-
latinális Porták számláltat
nak benne. Bétsben tarratott 
e' termékeny, és jó fekvésű 
Vármegye a* Magyar Kirá
lyok által is, a9 kik azt örö
mest látogatták. Vidékje Laj
ta vize által két járásra osz-
tattatott. Tizenhárom mező 
Város, és mind öszve 59 
lakó hely van benne , *s a* 
Győri Püspöki megyéhez tar
tozik. 

MOSÓN. Mező Város Mo-
sony Várm. a9 M. Óvári \J-
radalomhoz tartozik, lakosai 
magyarok, és németek, ka
tolikusok , fekszik az Ország 
útban, Posonyhoz, 's Győr
höz is 4 órányira, n. ny. 
épfilt Kastéllyának nagyobb 
része élettárháznak fordítta
tott, két Országos gabona 
vásárjai híresek, posta ház 
\s van benne, 's 11 hajó
kon épfilt malmaik a1 Dana 
partyán. Bél Mátyás itéllete 
szerént, az előtt itten vala 
Limusa , vagy Musenbur-
gum , melly nem u t o l s ó e-
rősség vala, és SALAMONNAK 

is 
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is lakó hslye vala. Nagy<*n 
meg pusztíttatott iayidik-
ben OTTOKÁR által, 's 3<áik 
ANDRÁS alatt, és eléggé sa-
nyargattatott, kivált egy ré
sze kisded erősségével egye
temben. Nevezetesiti azt az 
I776dikban f e l . állíttatott 
posztó szövő ház, mellyben 
rása, és flanel! 's egyéb is 
készíttetik; nevezetes élet
tár is vagyon ittten öt eme
letre, mellyhez nagy pin~ 
tze, és kert is tartozik. A ' 
Mező Várost ékesíti a* kö
zepén épült díszes Szentegy
ház, egy toronnyal ékesit-
tetve* A* lakosok is több
nyire jelesen építik házai
kat , V szorgalmatos keres
kedések által különös dítsé-
retet érdemlenek. Duna vi* 
zén malmai számosak, ba
tárja tágas, földgye termé
keny, réttyének eey része 
jó sarjút is terem, legelője, 
fája tűzre van# 

MOSTENECZ. Alsó, és Fel-
*o Mostenec[. ítét tót falu 
Trentsén Várm. földes Uraik 
többek, lakosai külömbfé
lék, fekszenek Pukóvhoz | 
órányira* földgyeik közép 
termékenységuek, mint va-
gyonnyaik. 

MOSTENICZA . Tót falu Zó-
lyom, Várm. földes Ura a* 
Xiptsei Bányászi Kamara, 

lakosai katolikusok, határja 
hegyes. 

MOSTISTYE . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Ura G. 
Áspermont Uraság, lakosai 
többfélék, fékszik Dohnán-
hoz nem meszsze, Ihricsének 
szomszédságában, réttye, le
gelője van, de fája nints, 
földgye sovány. 

MOTKO. S\ent Kereset. 
Az Sz. betűben. 

MOTESICZ. Alsó) és Felső 
JMotesic^ Két tót falu Tren
tsén Várm. Alsónak földes 
Urai több Urak, Felsőnek 
pedig Motesiczky Uraság, 
a' kinek Kastéllyával ékes, 
lakosaik katolikusok, és más
félék, fekszenek egynáshoz 
£ órányira, földgyeik jók, 
vagyonnyaik külömbfélék. 

MOTOVILECZ . Tót f a l u 
Vas Várm. földes Ura G> 

! Nádasdi Uraság, lakosai ka
tolikusok,^, fekszik Felső 
Lendvához nerti meszsze, 
és annak filiája, határja síi-
kos , Stájer Ország mellett 
fekszik, szőleje van, réttye 
jó, 'fája, legelője elég. 

MöscÉNy. Német f a l u 
Tolna Várm. földes Ura Klé-
gel Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik Czikónak 
szomszédságában, és annak 
filiája, határja jó , szép ja
vai vannak. 

U u 3 Mös. 
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Mos. Magyar falu Tolna 
Várm. földes Ura a* Tudó-
mányi Kintstár, lakosai ka
tolikusok, es másfélék, fek
szik Tolnához | órányira, 
mellynek filiája, határjának 
egy kevás része homokos, 
réttyeinek egy részét a* Du
na áradásai meg öntik. 

MRAZÓCZ. Orosz falu Zem
plén Várm. lakosai ó bitiek, 
fekszik Orosz Tokajhoz n. 
k. d. Turányhoz i$ •£ órá
nyira , két nyomáshéli határ
ja, 's vagyonnyai Orosz Hra-
bóczéhoz mindenben hason* 
litanak. 

MRAVNYIK . Liptó Várm. 
só, réz , és fa letevő hely. 

Mocs A . Oláh falu Arad 
Várm. földes Urá a' K. Ka
mara , fekszik Hurttcs, Sz. 
Martony helységek, Lőkös-
háza , és az Újfalusi puszták 
között, földgye homokos, de 
minden veteménynek meg 
termésére alkalmatos, mar
hával , juhokkal, és lóval 
bővelkedik. 

MÜCSFA . Németfalu Tol
na Várm. földes Ura G. A-
ponyi Uraság, lakosai kato
likusok., 's másfélék, fek
szik Apárhoz nem meszsze, 
és annak filiája, határja j ó , 
's dohánnyá erSss, vagyon
nyai jelesek. 

*Mucsr. Német falu Tol
na Várm. földes Ura G. A-

ponyi Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Tolnához 
nem meszsze, és annak filiá
ja , határja a' természetnek 
szép javaival bővelkedik. 
• MUCSIHV. Szabad puszta 
Nógrád Várm. földes Urai 
több Urak, fekszik Raphoz 
közel, és annak -filiája. 

MUCSONT . Tót falu Bor
sod Várm. földes Urai Rad-
vánszky, és több Urak, la
kosai külömbfélék, fekszik 
Szirákhoz nem meszsze, és 
annak filiája, határja jó, pia
tzozása Miskolczon közel, 
fája vagyon tfizre, és épüle
tre , legelője elég, malma 
Sajó vizén, mellynek áradá
saival néha károkat szeny-
vednek. 

MUDRÓCZ. Mudrovcc+lot 
falu Sáros Várm, földes Ura 
a9 K. Kamara, lakosai több
félék, fekszik Keczer Pek-
linnek Szomszédságában, és 
annak filiája , határja so
vány os, réttye jó, a* só fő
zésnél van keresetre mód
gyok , fája elég van# 

MUHT. Szabad puszta Bor
sod Várm. földes Urai Fáv, 
és Almásy Uraságok, felt* 
szik Sajó Szegedhez közei, 
és annak filiája. 

M Ü K F A . Kis, és Nagy 
Mukfa. Elegyes faluk Vas 
Várm. legelőjök, és fájok 

van, 
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v a n , de szántó foldgyeik 
soványak. 

M U L Y A D . Boros vágy Ka
ros Mulyad. Két falu Nó
grád Várm. földes Urai Ba-
ros , és Gál Urak, lakosai 
többfélék, fekszik Szakái-
hoz közel, és annak filiája, 
határjok ollyan mint Ka-
rancskeszié. 

M U L T A D R A . Vagy Mu-
latska. Falu Nógrád Várm. 
földes Ura Mocsáry Uraság, 
lakosai többfélék , fekszik 
Rapnak szomszédságiban, és 
annak filiája, határja közép 
termékenységu, vagyonnyai 
meg lehetősek. 

MULATÓ . Szállás Zemplén 
Várm. 

MUMOR . Magyar falu Szá
la Várm. földes Ura H. Esz
terházy Uraság, lakosai több* 
félék, fekszik Lentjhez kö
zel , és annak filiája , határ
ja néhol tsekélyesk réttye jó , 
földgye sovány, legelője e-
lóg, fája van tűzre, Kerka 
vize határját mossa. 

MUNAR . Temes Várm föl
des Ura a1 Bezdi Klastrom. 

MUNKÁD . Szabad puszta 
Bars Várm- földes Ura C. 
Boronkay Uraság. 

MUNKÁTS. Munkacsinum. 
Nevezetes Vár, és népes 
Város Bereg Vármegyében, j 
földes Ura Gróf Schönborn 
Uraság, lakosai katolikusok, 

ó hitSek,. és reformátusok, 
fekszik Ungvárhoz n é g y 
mértföldnyíre.* Nevezetesíti 
e9 helyet. a' Hunnusoknak 
itten lett meg állapodások; • 
negyven napig tartott nyu-

{'odalmok után oszlottak va-
a el innen a9 körül lévő vi

dékekre. Építtette e' hajdan 
nevezetes Várat Hertzeg Ke-
riatovich Theodor LAJOS Ki
rálynak engedelmével 1360-
dik esztendőben, a 'ki bir
tokából ki küszöböltetvén, 
a' magyar Királyhoz folya
modott, 's emlékezetül e J 

nagy munkával készült Várat 
hagyta maga után. A* Vár 
egy- térségén fel emelkedett 
kősziklára építtetett, 's há
rom erősségekkel, és a* kő
sziklába vájott bástyákkal 
nevezetesíttetett. Meg halá-
lozván az említett orosz Her
tzeg , a' ki Munkátson egy 
Baziliták görög Klastromát 
is f u n d á l t , Apátúrsággal 
egyetemben, Hitvese pedig 
S[. Basilius rendgyét köve-
tó Apátzák Klastromát, ys a1 

Várost is kőfallal körül vé-
teté; ismét a' Koronához visz- -
sza kaptsoltatott az egész U-
radalom , melly hajdan sok
kal nevezetesebb vala, és a* 
Királynékat is illette. Anna
kutánna hindikben el tse-
réltetett vala György Rátzok 
Vajdájának Belgrádért, a'ki 

U u 4 na-
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nagyobb bátorságnak okáért | 
Zsigmond Királyhoz folya
modott % Vérette még több 
jószágokat nyert; mellynek 
oka az vala , hogy a' Vaj
dát a' Király e' szívesség ál-
ral jobban le kötelezhesse, 
és az Országot is az Ozmá
nok e l l e n hathatósabban 
meg erősítse. A' szerencsét
len Mohám veszedelem után 
Zápolya János foglalta el 
nagy vidékkel, és számos 
Városokkal, Öregbíttetett e* 
Várnak erőssége az Erdélyi 
Fejedelemáltai i6i8dikban. 
Legnevezetesebb leve 1706-
dikban, midőn Rákotw Fe-
rent[ az újjabb erősségekhez, 
újjab sántzokat készíttetett 's 
Latortza vizét is a* Vár alá 
vezettette, melly által majd 
győzhetetlen Várnak tarta
tott. Nevezetes ostromot 
szenyvédett e* Vár isóydik-
ben, midőn Svendi Lázár ál
tal szerentsésen meg hódol
ta tott y de annakutánna nem 
sokára ismét a' magyarok
nak hatalmokba jutott. An
nakutánna menedék helye 
vala hRákotty Ferencnek, 
's Tukóly Imrének is t a' kik 
kintseikei e* Várba vitetek, 

/ mint leg bátorságosabb hely
re , H i t v e s e is idevonta 
valá magát katonáival, és a' 
Várat a' Tsászáriak ellen i~ 
gen példáf vifézséggel oltal- ' 

I mázták. Kéntéleníttetett a' 
meg hódolásra i687dikben, 
' s 'V Hertzegi méltóságnak 
jelei Is Kaprára Tsászári Ve
zérnek kezére kerültek. Ide 
érkezett, vala Ildik Rákótzy 
Ferentz Lengyel Országból 
iyo3dikban, és innen ter
jeszt é h a d i mozdulásait 
bellyebb a' Hazába. Végre 
171 idikben ismét a* Tsászár
nak hatalmába jutott ; ku
lömbféle épületei az előtt 
igen pompásak v o l t a k , 
mellyek az időnek viszon
tagságai által már ma éppen 
külömbözők (de zárattatott 
vala a* híres Vitéz G, Kohá-
ri Tökölyi által, 's a* Mun-
kátsi tömlötzöt sullyos rab
sága nevezetesíti, valamint 
a' Várat az a' mély kút, 
melly 50 * Ölnyi mélységű
nek állíttatik. A' mi a' Vá
rost illeti, ez szép virágzással 
öregbíttetik, *s az ó hitu egye
sült Püspöknek lakó helye, 
holott Káptalan, és papi Sé
mi nárium is van, 9s e* Vá
rosnak nem kevés előme
netelt okoznak. Hajdani igen 
régi kőkerítésének már ma 
nyoma sintsen , valamint az 
Apátzák, és Dominikánusok 
Klastromai is el enyésztek. 
Nevezetesittetik ellenben a' 
Szentegyházak, és reformá
tusok Templomjok á l t a l . 
Nem kevéssé díszesíti e' 

Vá-
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Várost V Püspöki Kastély \ 
a* káptalanbéli Uraknak há
zaik , a* Seminarium , a* 
Fábrika, 's az Uraságnak 
épülete , a' Só ház, és Har-
mintzadó *s a' t. Emlékeze
tet kíván a1 földes Uraság
nak az a' jó gondoskodása 
is, melly szerént iySidikben 

•Latortza vizén egy 6 ölnyi 
szélességű, és 110 ö l n y i 
hoszszaságú hidat készíttete. 

Vidékje a' Városnak igen 
kier, levegője j ó r

, s a > kü
lömbféle szőlő hegyek által 
nagyon eleveníttetik. Magos 
hegy erdői is igen tágasak, 
és a' makkoltatásra alkalma
tosak , szántó foldgyeinek 
némelly része soványas, de 
leg inkább jól termő, }s min
dent meg terem , fája mind 
a* két fele elegendő, boraf 
nevezetesek, és jok, lege
lője valamennyire szoross, 
piatza helyben van. 

MUOLCSA . Tót falu Zó
lyom Várm. földes Ura Be-
niczky Uraság, lakosai több
félék, fekszik Felső Mitsi-
nyéhez közel, és annak fi-' 
liája, határja hegyes. 

MUOST . Tót falu Zólyom 
Várm. földes Ura a' Zólyo
mi Banászi Kamara, lakosai 
katolikusok, fekszik Motics-
kóboz közel, és annak fi
liája. 

MuoxvovA. Tót falu Zó

lyom Várm. földes Urá G. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok , fekszik Zó
lyomhoz nem meszsze , és 
annak filiája , földgye so
vány, határjának nagyobb 
része hegyes, káposztás, és 
kender fold gyeit az áradá
sok járják, néhol határja 
termékeny, és tágas, melly 
Zólyommal határos, legelő
je , réttye, erdeje elég, ser
háza is van. 

MURA . Folyó víz, melly 
Stájer Országot hasítván, 
Dráva vizével Legrádnál e-
gyesul. 

MURAI SZOMBAT. AZ SZ. 

betűben. 
MURÁNY . Oláh falu Te

mes Várm. fekszik Prukeh-
auhoz közel, és annak filiája. 

MURÁNY . Hajdan erős, 
éj nevezetes Vár Gömör Vár
megy, földes Ura G. Kohá-
ry Uraság, épült egy magas 
meredeksége kősziklán, 's 
régenten a* híresebb Várak 
közzé számláltatott. Neve-
zetesíterte Hadadi Veselényi 
Ferentznek i é ^ d i k eszten-
dóbéli győzedelme, ujjabb 
erőssége épült iéjodikben. 
Nevezetésitik* továbbá régi 
birtokosainak koporsói is; 
mellyeket minekutánna T.T. 
Professzor Dugonics András 
Űr, Gyöngyösi István köl-
te m ény es maradványainak 
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első kötettyében elő adott, 
a' I 9 d i k lapon kezdvén, a* 
ajdiklapig, lásd az emii
tett könyvben. 

M U R A N Y A L L T A . Unttr 
Murán. Podmuráni. Tót me
ző Város Gömör Várm. föl
des Ura G. Koháry Uraság, 
lakosai katolikusok, ás evan
gélikusok, fekszik Petnek-
hez, 's Dopsinához is kát 
mértföldnyire, Murány Hosz-
szu Rétnek szomszédságá
ban , és annak filiája, lako
sai deszkákat, és zsendelye-
ket készítenek, 's vasat hor
danak, papiros malma ne-
vezetesíti; földgyeinek na-

Brobb része sovány, kőszi-
ás, legelóje n e m épen 

elég, fája van, piatzozása 3 
mértföldnyire, a' vas hámo
rokban is van módgyok a* 
keresetre. 

M U R Á N Y Hoszszú R E T . A * 

H, betűben. 
M U R Á N Y I . Huta Gömör 

Várm. földes Ura G. Kohá
ry Uraság, fekszik Murány 
Hoszsau réthez nem meszsze, 
és annak filiája. 

MÜROA . Németfalu Tol
na Várm. földes Ura Jeszensz
ky Uraság , lakosai többfé
lék, fekszik Zombához nem 
meszsze, és annak filiája, 
batárbéli földgye termékeny. 

MUSTO . Szabad puszta Bi
har Várm. földes Ura Rhe-

M u s r r , 

dey Uraság, Zsákához tar* 
tozik, szántó földekből, és 
kaszálóból áll. 

M Ü S T Y H A . Oláh falu Arad 
Várra, földes Ura a* K. Ka
mara , fekszik hegyoldalban 
Magyarat, Kerek, és Pán-
kotta között, határja na-
gyobbítatik a9 Zimbcjai 
pusztával r földgye közép-
szeri, szőlő hegyei szépek, 
és jó bort termők. 

MUSZTESTY . Oláb fala 
Arad Várm. földes Ura a'K. 
Kamara, határos n. k. Bos-
czesdel, d. Szakácsai, n. ny. 
Fericsével, é. Felső Csellel, 
határja hegyes, . erdős, és 
sovány , gyümölcsöt még k 
bőven termő, sok vájtak 
látszatnak itt a' begyeken , 
mellyek a' bajdani báliak
nak bizonyos jelei, látszatik 
az is , hogy Bogycs-ti pa
tak több hegyeken ketesz-
tul temérdek költségei, és 
herkulesi munkával Mus% 
ttsty patakba hozottatott, 
kétség kivul a' Bányák kő
ről levő alkotmányoknak 
hajtásokra, már most az 
emberi kézzel készultt folyá
sa el romolván, a' termé
szetit követi. 

M U T . Szabad puszta Tol* 
na Várm. földes Ura G. Zi
chy Uraság, Ireghez tarrozik. 

M Ü T N E . Elegyes Lengyel 
falu Árva Várm. földes Ura 
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a f K. Kamara, határja so
ványas. 

MUTNIK . És Olaba Mut
nik, Két oláh falu Krassó 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara, lakosaik ö hitíiek, 
fekszenek a' Lugosi járás
ban, Rúzs, Dellinestye, Ru-
zsiuócz, Zorkenczmik, Zgri-
bestye között, határjok 4 
nyomásbéli, hegyesek, és 
völgyesek, többnyire tsak 
kukoritzát teremnek, erde
jek van, szölejek nints. 

MÜTNIK . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai ó hitfiek , 
fekszik a' Kápolnási járás
ban, Draxinyest, Bukovecz, 
Szundok, Furdia, és Gla
dna között, batárja 4 nyo
másbéli többnyire hegyes, 
völgyes, és leginkább ku
koritzát : terem, erdeje, sző
leje nints. 

MÜZNA . Elegyes falu Vas 
Várm.-földes Urai G. Ná-
dasdi, és G. Szapári Urasá
gok, lakosai katolikusok, 
fekszik Martyánczboz közel, 
és annak filiája, határja kö
zépszerfi , mint vagyonnyai. 

MUZSAJ . Magyar falu Be
reg Várm. lakosai többen 
reformátusok, fekszik Be
regszászhoz közel, és annak 
filiája, földgye a' trágyát 
meg kivánnya, szőlő begyei 

[Igen jó borokat teremnek, 
I híres kő bányája is van, fa
ja elég, legelője alkalmatos. 

{ MUZSAI . Monsein. Curid* 
lis helység Sopron Várm. 

I lakosai katolikusok, és e-
I vangelikusok, fekszik Röj-
I tökhöz nem meszsze, és an-
' nak filiája, Sopronhoz három 
I mértföldnyire, síkos határja 
terem búzát^ rozsot, zabot, 
árpát, és kukoritzát, szóle-
nints, erdeje tsekély, lege
lője szoross. 

I MVZSAJ . Szabad puszta 
Vas Várm. földes Ura Hor-

; vát Uraság. 
I MUZSLA . Magyar falu Esz
tergom Várm. földes Ura az 
Esztergomi Érsekség, lakosai 
katolikusok, fekszik a' Du
nához közel, földgye jó, le-

Í'eloje elég, fája mind a' két 
éle van, szóleje számos, el 

adásra jó módgya a' Dunán, 
és Esztergomban, réttyét, és 
legelőének egy részét néha 
a9 Duna meg önti. 

MUZSLIN . Falu Nógrád 
Várm. földes Urai több Ura
ságok , határja középszerű. 

MÜLGRÁBEN. Német falu 
Vas Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszikDobrá-
nak szomszédságában, és an
nak filiája, határja közép-
szetu. 

N. 
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JABRAD . Magyar f a l u 
2>zatmár Várm. földes Urai 
Rédey, és több Urak, la
kosai katolikusok, tö bbenf re
formátusok, fekszik Semjéri, 
és Matolcshoz közel, szán
tó földgyei ritkán jó termé
kenységnek a' vizek miatt, 
réttye alkalmatos, piatzozá
sa Szatmáron 3 mértföldnyi
re van, legelője jó, fája sza
bad, Szamos vize a1 határ-
ját mossa. 

N A D A B . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a* K. Ka
mara, lakosai ó hitűek, fek
szik Kis Jenő, Szinytye, So
mos, Simánd, Székudvár 9 

és Erdőhegy között, földgye 
jó , 's mind a' gabona, mind 
marha nevelésre alkalmatos, 
határja a' Belényesi pusztá
val, és Kavasdi szállással 
nevekedik, erdeje szép, ha
tárján foly el a* Fejér Kö
rös, mellyen malmai vágy
nak v lakosai marhákkal, 

Í" uh okkal, és sertéssekkel 
kereskednek , e' helység 

I438dikban Nadabi János9 

». birtoka vala. 

N A D A B . Német falu Fejér 
Várm. földes Ura G. Czirá-
ky Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik n. k. Kajá-

szó Sz. Péterhez 1 , d. Ve-
lenczéhez i , n. ny. Sukaró-
b o z £ , é. rázmándhoz 1 6-
rányira, heeyek között, egy 
hegy oldalon, földgye 3 
nyomásbéli, terem buzit, 
rozsot, árpát, zabot, szőle
je , erdeje van, piatza Fe
jérváron , Budán, Ercsiben, 
és Adonyban. 

NADA.BULA. Elegyes ma
gyar falu Gömör Várm. föl
des Ura a' Rozsnyói Püspök, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Rozsnyóhoz nem meszsze, és 
annak filiája, földgyénefc |~ 
része hegyes, és köves, pia-
rzozása közel Rozsnyón, faja 
mind a* két féle van, lege
lője nem épen elég, vas bá
nya is van határjában. 

NADABULA . Vas nyújtó 
hámor Gömör Várm. földes 
Ura G. Andrásy Uraság, fek
szik Nagy Veszvereshez nem 
meszsze. k 

NADALBSSTI , Oláh falu 
Arad Várm. földes Ura a' 
K. Kamara, lakosai ó hi
tűek , /ekszik hegyen a* Je
női járásban, határos n. k. 
Nyagrával, d. Ignestel , n. 
nyug. Szuszánnyal , határja 
sovány, és hasonló Nyagrá-
hoz, 

NÁ-
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N Á D A L L Y A . Horvát, is 
Magyar Nádallya. Két fala 
Vai Várm. földes Uraik H. 
és G. Batthyányi Uraságok, 
lakosaik katolikusok, fek
szik H . Nádallya, Körmend
hez közét, és annak filiája, 
ama pedig Szent Királynak 
szomszédságában, és annak 
filiája , földgyeik középsze
rűek, vagyonnyaiknak el
adásokra meg lehetős mód
gyok van* > 

NADANTBLEK. Ntdar. O-
láh falu Bihar Várm. földes 
Urai több Uraságok, lakosai 
leg inkább ó hitnek, fek
szik a' N. Váradi járásban, 
határja középszervi. 

N A D A N TELEK. Telek név 
alatt. 

N Á D A S . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara, lakosai ó hitfiek, fek
szik erdős hegyes helyen, 
Vaszoja, Brezova , Tautz, 

• és Felménes között, és hárs-
fájok igen sok van, 's azért 
méheik nagyon szapórqdván 
mézzel bővelkednek, bizo
nyos Gurecses malmokat 
faajtó patak a* helységen ke
resztül foly, földgyei.kö
zépszerűek, bővelkedik mar
hával, settéssel, ésketskék-
kel is. . 

N Á D A S . Bánátbéli falu, 
fekszik Új Palánkához egy 
jnértföldnyire. 

N Á D A S . Nadosani. T ó t 
falu Hont Várm. földes Ura 
a1 Besztercze Bányai Kápta
lanbéli Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik a9 Báti 
útban, Báthoz másfél órá
nyira, Házas, és Apáti Ma-
tóthoz i órányira , határjá
ban tsak nem minden javai 
vannak, jó szántó föld gyök 
van, termékeny a1 szole-
jek is, gabonájokat Bátban, 
boraikat pedig Selmetzen á-
rúllyák, kő bányája is va
gyon. 

N Á D A S . Tót h&ység Po
sony Várm. földes Urai több 
Urak*, lakosai katolikusok 9 

fekszik Nagy Szombat Vá
rosához a mértföldnyire, ha* 
tárja 3 dűlőre van osztva, 
de tsekély termékenységu, 
legelő mezejek, 's fájok e-
lég van. 

N Á D A S . Tsárda N y i t r a 
Vármegyében. 

N Á D A S . Szabad puszta Nó-

frád Várm. földes Ura Do-
ozy Uraság, fekszik Sző-.' 

lóshöz nem meszsze, és an
nak filiája j határja közép
szerfi. 

N Á D A S D . Magyar falu* 
Abaúj Várm. földes Urai Sós, 
és több Urak, lakosai leg 
inkább reformátusok, fek
szik Telki Bányához fél mért
földnyire, határja j ó , lege

li* 
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lője tsekély, de más szép 
javai vannak, Kassáp va-
gyonnyaikat jól el adhat-
tyák. 

N Á D A S D . Magyar fala Ba
ranya Várm. földes Ura a* 
Pécsi Püspökség, a9 kinek 
jeles nyári Kastéllyávál, 's 
igen szép kertyével díszesít
tetik , lakosai katolikusok, 
fekszik Pécshez mintegy 3 
mértföldnyire, határja a 9 ter
mészetnek szép javaival meg 
áldattatott. 

N Á D A S D . Magyar falu Bor
sod Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai külömb
félék, fekszik a' Szent Pé
teri járásban, Balintikoz nem 
meszsze, és annak filiája , 
határja ollyan mint Disz-
nósdé. 

N Á D A S D . Alsó, is FelsS 
Nádasd. Majorok Nógrád 
Vármegyében. 

NÁDASD . Magyar falu Po
sony Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik Nagy fiodak-
hoz Fel. Bakához £ órányi
ra, és annak filiája, határja 
tiszta rozsot terem, legelője 
elég, réttye kevés, erdeje 
nints , Somorján van piatzo
zása. 

N Á D A S D . Szabad puszta 
Veszprém Várm. földes Ura 
G. Batthyáni Uraság, fek

szik Kis Bérhez nem mesz
sze, és annak filiája, Hm. 
tához is közel, látszatnak 
határjában egy régi Tera-
plomnak öszve düledezett 
falai is. 

N Á D A S F A L V A . TrS{tCM. 
Tót falu Liptó Várm. lako. 
sai katolikusok, fekszik N. 
Bobróczhoz nem meszsze, 
és annak filiája, földgyének 
£ része soványas, legelője 
elég, I része közép tenné-
kenységd, fája van. 

N Á D A S K A , Tresycütii. 
Tót falu Abauj Várm. földes 
Ura G, Forgách Urasfe fa-
kosai külömbfélék, fekszik 
Felső Oltsvához nem MI> 
sze, és annak fi Hí/a, 
tárja sovány, és réttyeiben 
az áradások károkat obi
nak. 

NÁDASKA* Magyar falu 
Torna Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai katoli
kusok , és reformátusok, 
fekszik Szilashoz nem mesz
sze , és annak filiája, határ-
ja, réttye jó Jegelője elég, 
fája tűzre, és épületre vao, 
fa edényeket is készítenek la
kosai. 

NADEX. Bánátbéli falui 
Pantsovai vidéken. 

N Á D F Ő . Nádfej. Tét &ia 
Sáros Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok> 

és 
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és másfélék; fekszik Posfal-
vának szomszédságában, és 
annak filiája, határja közép 
termékenységu, réttye két
szer kaszáltatik, erdeje is 
van. 

j 

NÁDKÚT. Rohrbrun. Né
met falu Vas Várm. földes 
Ura H. Batthyáni Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Hidegkúthoz nem meszsze, 
és annak filiája, határja is 
hozzá hasonlító. 

N A D L Á N . Nadlict* Tót 
falu Nyitra Várm. lakosai 
katolikusok, fekszik Zsám-
bokréthez fél mértföldnyire, 
fája, és szóló hegye nints; 
földgye, réttye jó van, pia-
tzozásai NagyTapolcsányon, 
és Bajnán, malma helyben, 
legelője is elég van. 

NADOSD . Elegyes f a l u 
Vas Várm. földes Ura Gróf 
Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Boksz-
dorfhoz nem meszsze, és an
nak filiája, határja is hozzá 
hasonlító. 

NADOSLAK . Szabad puszta 
Posony Várm. földes Ura a' 
Győri Káptalanbéli Uraság, 
fekszik Illos Lutse, Nagy Lu-
tse, és Beketfai határok kö
zött, terem tiszta búzát, és 
rozsot, réttye, legelője ke
vés van. 

NÁDSZ. 647 

NÁDSZEG . Magyar falu Po
sony Várm. földes Ura G. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik a' kis 
Duna mellett, Vásárúthoz 
£ órányira, Sóháza is va
gyon , hátárjában szántó 
földgyein k i v ő l semmije 
sints, legelőt az Uraságtól 
kenteiének árendálni. 

N Á D U D V A R . Elegyes né
met falu Pest Várm, földes 
Ura a' Kalocsái Érsekség , 
lakosai katolikusok, fekszik 
Kalocsához 3 , Bajához a|, 
Hajóshoz pedig I mértföld
nyire a' Sárközben, ez a 9 

Sárköz , a' Solti járásban, 
a' Duna mellett nagy mere
dek, és a' Dunán is által 
ható partokkal bé környé
kezett hely, lapályos, a' föld
gye , 's hihető, hogy hajdan 
valami nagy álló víznek 
helye lehetett, mivel Nád
udvar helységnél e9 mai na
pig is kézi munkával, és em
beri szorgalmatossággal tsi-
nált, és talám e' volt álló 
vízben lévő hajóknak, me
nedék helyül szolgáló ki 
kötő helynek maradványait 
szemlélhetni• Határja 3 nyo
másbéli , kétszerest búzát, 
rozsot, zabot, árpát közép
szerűen terem, határjának 
egy része halmos, más ré
sze Örjeges, szőleje veres bort 
terem, fája, nádgya van, 
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gabonájokat Baján árú Ily ák 
el , postája is vagyon. 

N Á D U D V A R , Magyar me
ző Város Szabolcs Várm, föl
des Urai több Urak, lako
sai katolikusok, ás refor
mátusok , fekszik P. Ladány-
nak szomszédságában, Kar-
tzag Üjszálláshoz kát mért
földnyire, batárjában fán ki
vul , minden javai vannak. 

T4 AD ÚJFALU . Elegyes falu 
Heves Várm. földes Urai 
Horvát, és több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
homokos forrásos völgyben 
Mindszenthez | órányira, 
Nógrád Vármegyével hatá
ros , határja ollyan jő mak-
koló erdővel van korul véve 
mint Bocsnak. 

N Á D Ú J F Á L U . Heves Várm. 
földes Urai Tállián, és több 
Urak, lakosai hülömbfélék, 
fekszik Ballához nem mesz
sze , és ahoz hasonlító ter
mékenységu földgye van. 

N A G Ó C S . Magyar falu So
mogy Várm. földes Ura G. 
Zichy Uraság, lakosai ka-
rolikusok; és reformátusok, 
fekszik Andocshoz, Zicshez 
is tr órányira, batárja két 
nyomásbéli, földgye hegyes, 
völgyes , agyagos , rozsot 

^ leg inkább burát, és do
hányt középszetuen terem, 
erdeje, szőleje van, piatzok 

j Veszprémben , malom néi* 
kfil szűkölködik. 

N A G Y Á G . Magyar falu tfa-
ranya Várm. földes Ura H. 
Eszterházi Uraság, lakosai 
katolikusok , .fekszik Ná-
dasdhoz fél mértföldnyire, 
határja jó termékenységu, 
vagyonnyai külömbfélék. 

N A G Y Á G . Folyó víz Mi. 
ramaros Várm. ered a' Be
reg Vármegyei hegyekben, 
's Huszt Városánál foly bc 
Tisza vizébe. 

N A G Y B Á N Y A . Újváros. 
Ntustadt. Szabad Kkílyi 
Bánya Város Szatmár Vár
megyében , fekszik kulömb
féle hegyektől korul vert 
völgyben. Lakosai katoliku
sok leg inkább, és evangé
likusok. Nevezetesítik leg 
inkább kö lomb féle gazdag 
bányái, mellyek mind re
giek , mind pedig eléggé 
hasznosak. Hajdan a' Ma
gyar Királynéknak birtokok 
vala, 's onnan vette e* ne
vezetét is Rivulus Dómina-
rum. Már I347dikben mi-
veltettek bányái, a 9 mint 
I. LAJOS Királynak e* Vá
rost gyarapító szabadsági le
veléből ki tetszik. Korvinus 
Mátyás által adá a* bányák
nak miveltetését, sőt a* pénz 
verést is a' Lakosoknak 

| I468dik esztendőben. Az 
előtt 



elStt bányáinak, 's Kamará
ja által, tulajdon igazgatása 
vala f a9 mint az 1519dik-
béli törvényekben is emlé
kezet vagyon felöle : de az
után íjaédik, és a* követ
kező számos esztendőkben 
történtt külömbféle hadi, 
és más hazai viszontagságok 
miatt el allyasodott; míg 
ismét V múltt századnak kö
zepe tájján, ujjont fel élesz-
tetett, 9s már ma nevezetes 
virágzásában tündöklik szép 
jövedelmei által. N. B. be-
tökkel bélyegezett aranyai 
elég szépek; kivált a1 hol 
nagy rakással van. Egyéb 
külömbféle vasból, és atzél-
ból készSltt mivei is neve
zetesek ; az asztali kések, 
mellyek itten készíttetnek 
igen tartók, elessek, 's ked
vesek is sokak elótt. Epü
letei között leg nevezetesebb 
S[. Istvánnak tiszteletére é-
pqlt jeles Szentegyháza. A' 
íezsovitáknak is nem utói-
só Rezidentziájok vala itten, 
kiket néhai Matyasovszky 
Püspök állított fel e9 hely
ben. Második Szentegyháza 
a9 Minoritáké, a' kik az ide 
való ifjúságot szorgalmato
san, és szép foganattal ta-
níttyák. Más külömbféle é-
puletei is hova tovább sza-

Sorodnak, és ékesíttetnek. 
armintzadó, Sóház, és po-

^ta is vagyon itten. Lakosai 
németek, magyarok, és más
félék is, a* kik a* külömb
féle kézi mesterségeken ki
vfil v a' szóló mivelést, és r 

gazdaságot is jó igyekezet
tel folytattyák. Határjában 
borkútak is vágynak; vidék-
je nem mindenütt kövér ter
mésű , fájok , borok van ; 
9s javaikat helyben könnyen 
el adhaftyák. 

N A G Y F A LU. . Velkavés^. 
Velitsna. MezS Város Árva 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara, lakosai katolikusok, 
fekszik az Alsó járásban, 
határja j ó , vagyonnyai je
lesek. 

N A G Y F A tu. Magyar falu 
Baranya Várm. földes Ura 
G. Batthyáni Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Si
klóshoz két mértföldnyire , 
Tapolczához, Harsány, Ha
raszti , és Óidhoz is közel , 
vagyon itten á9 N . Várme
gyének háza; határja há
rom nyomásbéli, a* helység 
tavak között, mocsáros he
lyen fekszik, réttye 's lege
lóje a'falu környékében va
gyon , a* többi földgye pe- , 
dig a9 Tapolczai jaké val e-
gyiitt van.es termése is azok
hoz hasonló. 

N A G Y F A L U . Magyar faítt 
Hont Várm. Ipoly vize par
tyán , földes Urai Liptai, és 

X x több 
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több Urak, lakosai katoli
kusok, fekszik Hidvég, és 
Széosénkének szomszédsága* 
ban, ehez £ óránnyira, melly-
nak filiája, batárja jó , le
gelője elég, mind a9 két féle 
faja van, szőleje j ó , sok sa
vanyú víz forrásai vágynak. 

NAGYFALU . Magyar falu 
Nógrád Várm. földes Ura 
Okolicsányi Uraság, lakosai 
lee inkábo evangélikusok, 
fekszik Losonczhoz n e m 
meszsze, és annak filiája, 
határja ollyan mint Bisz-
tricskáé. 

N A G Y F A L U . Magyar falu 
Nyitra Várm* földes Ura a9 

Nyitrai Káptalanbéli Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Berencshez nem meszsze, 
is annak filiája, Nyitrához 
I mértföldnyire, határja jó, 
izölőihegye közös Berentsel, 
földgye, réttye hasznos. -

N A G Y F A L U . Magyar falu 
Szabolcs Várm. földes Urai 
Bónis, és több Urak, lako
sai leg inkább reformátu
sok, fekszik Rakamaznak 
szomszédságában , és annak 
filiája, a' Tiszához is közel, 
Tokajhoz fél mértföldnyire, 
határja ollyan mint Eszláré. 

NAGYFALV , Elegyes rátz, 
és oláh falu Temes Várm. 
földes Ura a1 K. Kamara, 
lakosai ó hitfiek, fekszik 
Maros vizéhez nem meszsze, 

's a9 nevezetes Bezdényi Kla* 
stromhoz i órányira, melly
ben Archi Mandrita lakik, 
a' több Szerzetesekkel; ha
tárja jól termő, vagyonnyai 
külömbfélék , halászattyok 
gazdag. 

N A G Y F A L U . Magersdorf. 
Német falu Vas Várm. föl
des Ura a' Csisztertzita Szer
zetbéli Atyák, lakosai ka
tolikusok, fekszik Rába vi
ze mellett, Tótfaluval által 
ellenben , földgye termé
keny, jobbára s íkos , rét
tyei jók, fája, és legelője 
is van, piatzozások Szent 
Gothárdon. 

JNAGYFALUD. Magyar fa
lu Szála Várm. földes Ura G. 
Festetics Uraság , hkosú 
külömbfélék, fekszik Szent 
Iványhoz nem meszsze, és 
annak filiája, határja is hoz
zá hasonlító. 

N A G Y M I H Á L Y . Elegyes 
tőt, és német mező Város 
Zemplén Várm. földes Ura 
G. Sztáray Uraság , lakosai 
katolikusok, és másfélek, 
fekszik Lasztomérhez i , To
polyához pedig £ órányira, 
Sztranyán Ungvár Várme
gyei helységtől tsak a 9 La-
borcz vize hasíttya, térséges, 
fekete agyagos, és homo
kos földgye három nyomás
béli , leg inkább búzát, ga
bonát, és tengerit terem, 



árpát; és zabot Ibzépsze 
roen , erdeje , szőleje nints, 
kő bányája, vámja, har 
mintzadgya , sóháza van , 
legelővel bővelkedik, pia
tzok leg inkább helyben. 

N A C Y O D . Magyar fa 1 u 
Bars Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, és másfélék, 
fekszik Zsemlérnék szom
szédságában , és annak filiá
ja, határja ollyan flhint Nagy 
Szécsénnek. 

N A G Y PÁL* Elegyes falu 
Baranya Várm. földes Ura a' 
Pécsi Püspökség, lakosai ka
tolikusok , és reformátusok, 
fekszik a9 Mohácsi járásban, 
Pécs Váradnak filiája, ter
mesztenek s o k borokat, 
mindenféle gydmöltsöt, leg
inkább diót, és gesztenyét; 
égetnek sok jó szilva pa-
lyinkát, mellyekec gyü-
möltseikkel együtt, Bács, 
Csongrád, *s Pest Várme
gyékben szokták el adni, 
egyenetlen szántó földgyeik 
három nyomásbéliek. 

N A G Y PÁL . A' P. betfi-
bcn. 

NAGYSZEG* Magyar falu 
Nyitra Várm* földes Urai 
több Urak, lakosai katoli
kusok, fekszik Surányhoz 
jó meszsze, és annak filiája, 
határja középszerű. 

NAGYSZÍG . Lásd Ndds\eg. 

N A C Y SZOMBAT. Tyrna* 
Ha. Tirnau. Trnava. Régi 
híres szabad Királyi Város 
Posony ,Vármegyében, fek
szik az Ország uttyában Gal-
gótzhoz három', Posonyhoa 
pedig hat posta mértföld
nyire , vidám , és igen kies 
helyen, 's patakja által ned-
vesíttetik. 

E a E D E T I . 

Nevezetének eredete felől 
való véllekedések külömbö-
zők, és bizonytalanok; né
mellyek a9 nemet nevezete 
után származtattyák, mások 
pedig magyar nevezete Után; 
vagy azért, mert itten a9 ré
giek n y e r t győzedelmeik 
után Szombatot, az az meg 
nyugtató, 9s hálát adó na
pot tartottak; vagy pedig 
alkalmatos vásárhely lévén, 
Szombathelynek, az után más 
helyektől való meg külöm-
böztetés végett N A G Y SZOM
BATNAK neveztetett. Bizo
nyosabb ellenben a9 Város
nak eredete, melly már 1140-
dikben nevezeteseden Ildik 
GEIZA alatt ; elvégeztetett 
Ildik BÉLA Király alatt, a' 
ki által e9 Város H38dik-
ban, nevezetes szabadság < 
gal meg ajándékoztatott va
la. Dubrdvius azt állíttya, 
Histor. Boh. Libr. XII. p. 
xa6. hogy Konstdnt[ia áU ^ 

X x % tal, 
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ta! f mind a1 Városnak ke
rítése , mind. pedig épületei 
hathatósan nevekedtek vala. 

H I S T Ó R I Á J A . 

Alig kezdett vala, e* tsí
nos szép Város, és jó lakó 
hely, melly némellyek által 
kis Rómának is neveztetik, 
nevezetesen éledni, és már 
a' hadakozásnak veszedel
mei által rongáltatott. Mert 
hadra kelvén IVdik BÉLA , 
OTTOKÁRRAL , általa ínég 
gyözettetett, és a1' Csehek
nek gyózó seregek egész Po-
sohy Városáig bé rontott va
la; minému nagy kártékony
sággal , lásd Dubráviusnál 
in Ottocaro IL pág. 92.., 
Ez alkalmatossággal nem ke
véssé akadályoztatott Nagy 
Szombat Városának kezdett 
virágzása, a' honnan a' Cse
hek a* Bécsi békeség után 
ki köközének. Alig kezdett 
ismét 'gyarapodni a* Város, 
midón OTTOKÁR újjabb ha
dakozásra kénszeríttetvén , 
ismét kegyetlen erővel ron
tott bé Hazánkba, 's a' fel
ső Várossokkal Nagy Szom
batot is kegyetlenül fel gá
zoltatta. Ugyan is sem a' kö
zönséges, sem pedig a' la
kosok vagyonnyaiknak nem 
hogy leg kissebbet kedvez
tek volna , sőt inkább még 
ruházattyaiktól is meg fosz

tották; á*'Várost pedig egész
szén hamuja alá temették. 

Meg gyözettetett ugyan 
az után Ottokár Rabcza vi
ze mellett, mindazáltal az el 
fogláltt Városokat kemény 
őrizete alatt tartá vala, míg 
a' Prágai békekötés után, 
Nagy Szombatot viszsza ad
ni nem kénteleníttetett. Sok
kal súllyosabb vala már e' 
második szörnyű veszedelme 
után a* Városnak fel éledé
se ,. mindazáltal nép esd ni 
kezdett; de szerentsétleníl, 
mert harmadszor is ugyan 
Ottokárnak kegyetlen jár
ma alá kérőit, ys az alatt is 
nyögött vala egész az idSigf 

míg Ruáölfnak eszközlése 
által viszsza nem vétetett. 
Ezután kezdett Nagy Szom
bat Városa ismét újjobban 
szaporodni, 's épületei is le
hetőképen szaporodtak. Bi
zonytalanabbak ezután vőlt 
viszontagságai e9 Városnak; 
de Tréntséni Mátyásnak, ha
lála után jelcsen kezdett hí
resedni ; 's nevezetesen az 
I3a7dik esztendőbéli Nagy 
Szombati békekötés által 
nem kevéssé nevezeteseden: 
melly felöl lásd Bálhinust 
Epitome Re rum Bohém. 
Libr. IIL Cap. XVII. p. 
319. Gazdagodása is szépen 
virágzotté* Városnak I K Á 
ROLY alatt, melly felől az 
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akkori adója szerént lehet 
itólni. Annakutánna I. LA
J O S Margitnak adá zá
logul. Újj ; szerentsétleqség-
gel látogattátott e* Város 
143 idikben, Májusban Szent 
János nápi vásárkor, mert 
a* Huszsziták által a1 kik 
vásárlásnak színe alatt gyü-
lekezének ide öszve, éjjel 
fel dúlattatott; Novemb. pe« j 
dig fel égettetett. Ujjabb ] 
sanyarúságokat szenyvedték 
azután is Posony Várának 
ostromlásakor, a* mint Bon-

fin eI8 adta , Drcad. III. 
Libr. V.p. 436. Boldogabb 
időket szemlélt LÁSZLÓ alatt, 
9s nevezetes szabadságot is 
nyert i453dikban; Korvi* 
nus János Magyar Ország 
főigazgatójának gondosko
dása áltat pedig szép virág
zó tsendességben tartatott. 
Változóvá lett békés nyugo
dalma 146 idikben, MÁTYÁS 
alatt; mert a* cseh Svehla, 
egyesítvén népét a* morvái 
katonákkal^ prédálásaik által 
rongálták e' felső vidéket, 
's ha Pöámanic^ky Bálás a1 

Városnak oltalmára nem sie
tett volna; ujjabb vészedé^ 
lem fenyegeté vala e* Vá
rost. Azután pedig I4$6dik-
ban költsönös illetlen zsák-
mányozások által sértegetek 
némeHy magyarok, és cse
hek egymást, 's a' Királyok 

között általa villongásokat 
származtattak. 

Öszve szövetkezvén szá
mos Magyarok MÁTYÁS el
len a* kikKaymírt Királynak 
választották , véllhetŐ , hogy 
igen szemes gondoskodása 
által épségben meg tartotta; 
's a' békekötés után e r Várost 
meg is látogatá, midőn Hit
vesével a1 felső Városokat 
nagy pompával szemlélgeti 
vala; sőt a* Városnak nyertt 
szabadságait nem tsak meg 
erőssítette; hanem meg is 
öregbítette. E n n e k halála 
után nagyobbodott Nagy 
Szombat Városának híre, 
mint hoay afc időbéli Háza 
Nagyainak egy része, ide 
gyülekezett öszve , ULÁSZ
LÓNAK el fogadására, a' ki. 
nem akarván kísérő kato
náitól meg válni Keresztár
nál köszöntetett. Terhes ve
szedelemmel fenyegeté ke
vés idő múlva e* Várost 
MAKSZIMILIAN ; de mérge 
a1 békekötés által meg előz
te tett. Annakutánna a1 zsi
dóknak istentelen , álnok 
gyilkosága által Fertéztette-
tett, melly méltóképen meg 
büntettetett y és szomorú em
lékezete is fel hagyatott. Bol
dog ellenben azért, mert a', 
vér szopó , és együgyű Ke
resztényeknek károk által hí
zó zsidóktól meg tisztíttatott. 

X x 3 Öreg-



tff4 N A O Y « NFAOY« 

Öregbfilni kezdett azután e9 

Város; de I509dikben a9 

hirtelen halálozás {pestis) ál
tal ujj gyászszal boríttatott 
be. Fel derült annakutánna 
öt esztendővel ismét méltó 
fénnyé, mert ZSIGMOND Len
gyel Országnak Királlya,nem 
közönséges pompával érke
zett kebelébe, 's itten az 
utazástól meg pihenvén y is
mét Királyi fénnyel méne 
el Posonyba, a9 kívántr egye
ségnek meg erőssítése vé
gett. Lásd felőle Istvánfit 
Jaibt. VI. p. 77« Háborga-
ták ellenben nyugodalmát 
LAJOS Királynak kezdete
kor a9 ragadozók, míg a9 

Festi Ország Gyűlésen 1517-
dikben megzabolázások felől 
rendelések nem tettetek; de 
még azután is elég terhesek 
valának a9 környul állások*. 
LAJOSNAK szerentsétlen halá
la után FERDINÁNDNAK hő
ségére állott vala e9 Város, 
és abban állandóan meg is 
maradott. Ország Gyűléseit 
hirdettetett vala ide FERDI
NÁND , 's a9 végezések, mel
lyek itten mind a9 Szakszo-
niai had előtt, mind pedig 
az utánna tartatott Ország 
Gyűlésén hozattattak, nyiE 
yán bizonyittyák mind a9 

környíl állásokat, mind pe
dig az azokhoz mérsékeltt 
gondoskodást. 

Több nevezetre méltó Fér
fijai között itten született va
la Samhucus János 15 31 dik 
esztendőben, a1 kinek szép 
érdemei elléggé es mérete
sek; 's azokhoz képest te
mettetett vala el Bécsben 
1584ikben. Terjedvén azon
ban SjpUmanndk kegyetlen 
hatalma Hazánkban 1543« 
dikban, minekutanna az Oz
mánok Esztergomot, 9 s más 
erősségeket is hatalmok alá 
hódítottak, volt állandó he
lyéből az Esztergomi fő Káp
talan ide költözött vala által, 
sót ióo^dikben kérték a9 

Királyt a9 törvényt hozó Ren
dek, hogy az Egri Káptalan
nak is itten helyet engedne 
ő Felsége; de ez Ja$\óra té
tetett vala által. Mest mind 
a9 két említett Káptalanok 
igen szépen virágoznak, '& 
meg bomolhatatlan állandó 
boldog nevekedéseket mi is 

1 szívünk szerént kívánnyuk! 
I MDLXIdikben I. FERDI
NÁND alatt, néhai Oláh Mik
lós Érseknek eszközlése ál
tal költözének, ide a9 Jcsui-
tik, 's el kezdek az Ifjúság
nak tanítását:de szerentset-
lenitőtuz támadván í jéaik-
ben* elégett kezdeti 2tap-
dentiiájok, és e 9 Várost el 
hagyt^k,mellyben akkor 150 
ház égett vala el. Helyekbe 
költözének a9 nyulak szige

téből 



téből Váradon tartózkodott 
Apátzák, melly felöl lásd 
Ferrarius Zsigmondot In 
Commcntariis , de Rebus 
Prov. Hung+ Ord. Preed. 
Part. IV. p. 531. i6i$dik-
ben pedig G. Forgách Fe-
rentz Esztergomi Érseknek 
eszközlése által viszsza állít
tattak a1 Jezsuiták, lásd In 
Progressu Almos Archiepi-
scopaiis Societatis Jesu Uni-
versitatis Tyrnaviensisp. 54. 
*s Pázmány Pét érnek halhar 
tatlan jól tévő gondosko
dása által meg erőssíttetvén 
ujj fényre emeltettek* Aka
dályoztató szélvész háborga
tó ugyan e* Szerzetnek elő-
menetelét Betlennek hadako
zásakor; de Pázmány Pé
ternek ujjabb gondoskodó, 
's jóltéví buzgósága által 
ismét ujj virágzásra emelte
tett, még pedip; FERDINÁND-
NAK meg eróssitésével. Melly 
jeles szertartások között állít-
taték fel Nagy Szombatban 
az Akadémia, és melly szá
mos külömbféle Uraságok
nak jelenlétekben, olvasható 
Bél Mátyásnál In história 
Ur b i s Tyrnaviensis §• 
XXIII. p. 42* et 43« 

Tsendes békeségben gya
rapodott azután Nagy Szom
bat Városa MAKSZIMILIÁN-

NAK uralkodása alatt, távol 
lévén mind az Ozman» mind 

pedig az Erdély Országi had
nak veszedelmétől, és I l 
dikben, Volt szabadságjok a' 
kSlső Országi portékáknak 
letételek eránt meg erőssítte-
tetté Veszedelemmel íenye-
getödzött ellenben az az ösz
ve esküvés, mellyett Istvánfi 
az i v ó d i k esztendóbéli kö
zönséges Ország Gyilésnck 
le írásában eló adott; mi-
dón ZSIGMOND J Á N O S a9 

Tsászárt Bocskai Györgynek _ 
eszközlése által Magyar Or
szágnak birtokából ki kii* 
szöbölni törekedett. Lásd ez 
igyegezetnek m i v o l t á t Ist-

vánfinál Libro XXIV. p. 
507. Js a9 t. Meg szabadul
ván Rákoty, Györgynek fel 
fedezése által e'Város a'fe
lé közelgetett veszedelemtől, 
rész szerént gyulladások, rész 
szerént pedig földindulások 
által sányareattatott; kivált-
képen I566dikban 1586. és 
f ő k é p e n i59odikben, a9 

mint a' több Városok között 
e' szerentsétlensége f e l ő l 
Nagy Szombat Városának 
Istvánfi is emlékezik. Libr. 
XXVL & Libr. XXXI. p. 
741. 1598dikban M A K S Z I M É 

LIÁNNAK jelenlétével tisztel
tetett meg a9 hová ZSIGMOND
NAK követöji is meg érkézé* 
nek. Azonban nem egyez
hetvén meg az Ozmánokkal 
Pálfy Miklós fő Vezér , a9 

X x 4 kire 
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kire a' békeségnek kötését 
a' Tsászár bízra vala, igen 
veszedelmes prédálásokra 
rohantak az Ozmánok; lásd 
felöle Istvánfit Lth. XXXI. 
p 744 mert el szélledvén 
a* vérengező Ozmánok, és 
Tatárok Nógrád f Hont, 
Bars, Nyitra, Posony, és 
Trentsén Vármegyéknek vi-
dékjeire, temérdek sok ká
rokat, rablást, és öldöklé
seket vittek véghez, 9s tsak 
a1 foglyoknak számok, tizen 
három ezerre számláltatott; 
mindazáltal Nagy Szombat 
Városa, (ámbár az említett 
vidékeken, mind a' Váro
sokat, mind pedig egyéb 
helységeket feldúlt vala az 
ellenség; ) sérelem nélkül 
maradott. Viszua érkezvén 
annakutánna Erdélyből Bas
ta Tsászárí fő .Vezér, mint 
hogy tapasztalak már a9 Vá
rosiak, katonáinak prédáló 
kegyetlenkedéseit, ki zár
ták vala a' Városba való be
meneteltől : azonban kato-
náji alig telepedének meg a1 

külső Városi mezőségen,, és 
már a' tsuröket düllyák va
la , sőt tüzeket vetvén a* 
kfilső Városi épületek alá, 
fel gyújtógaták azokat is. 
Meg indultak ezen a* lako
sok , }s el küszöbölék Bastát 
a* Város alól; tartván, hogy I 
ha seregével bé eresztetnék, | 

még. sullyosabb kártékony
sággal sanyargatnák a 9 Vá
rost. Nyomottban valának 
a' Magyarok Bastának , 2fó 
dey Ftrtnt[ pedig a* maga 
hasznára fordította az alkal
matosságot : mert nem lévén 
semmi reménység, hogy a' 
Tsászárnak részén állhatato
san meg maradottaknak va
lami szabadító segedelmek 
érfaezhetnék, nagy kemény
séggel kénszerített mindene
ket , hogy Bocskainak párt-
tyára állnának; és a' Várost, 
minél elébb adnák fel ; t-
gyéb aránt kemény ostro
mot , ér halált várhatnának. 
Jó foganattya is lett intéze
tériek , mert a9 lakosok fáj
lalván a9 németek által lett 
nagy sérelmeiket, és kárai
kat; fel adák a9 Várost, a' 
mint. István fi nál lá t hat 6 
Libr. XXXIV. p. 8*6. a* 
és egyszersmind Bocskai né
pe zsákmánnyaiknak le tévő 
helyek vala; mert itten árul-
tattak el mind azok a 9 ra
gadományok, mellyeket ka-
tonáji, 9s mintegy ezer Oz
mánok , . Morva Országból 
oszve gyűjtöttek. Igyekez
tek a? Tsászáriak, hogy a' 
Várost Bocskainak hatalma 
alól ki tsikarhassák, ^3000 
németek öszve gyfilvén éj
jel, titkon a9 kapukhoz, 
hogy reggel mikor a9 mar

hák 



hák ki hajtatnak, bé fogná
nak vélletlenul rohanni a' 
Városba. Jól is kedvezett 
eleinte a' szerentse részek
re 9 mert mindenik kapu alá 
tüzet vetettek, 's félelembe 
merítették a' Várost; azon
ban a' magyarok is kardra 
szorulván meg bátorodtak, 
's a' kapuknál véres tsatába 
is ereszkedtek a' németek
kel ,, és a* győzedelem ezeké 
lett , amazok pedig jó ren
del vonultak viszsza a* Vá
ros alól: azután ntiég na
gyobb, 's szemesebb őrizet 
alatt tartották Bocskainak 
katonái e' Várost, mint via
dal által nyertt erősséget 
és a' Tsászárnak hatalma alá 
tsak a9 Bétsi, és Zsitvatoro-
ki békekötések után enged
tetett által. Nevezetes vala 
itten az i6i5dik esztendő* 
béfí békekötés is, mellyben 
az Erdélyi Fejedelem, Bet-
len Gábor, és a9 Tsászár kö
zött volt. villongásoknak vé
ge szakasztatott. Haszonta
lan köttetett vala meg a' bé
ke egymás kőzött, és föga-
natlan volt, mert Betlen bé 
rohanván ismét Magyar Or
szágba, annak elég részét 
meg hódította; nevezetesen 
minden lehető móddal, 's 
veszedelmekkel venyeget-
vén Nagy Szombat Városát, 
szerentsésen hatalmába ej

tette; 4s a9 lakosoknak V 
mi pénzetskéjek, posztójok, 
ys egyebek vala; mert a* 
tehetősebbek ki tértek árué
ból Betlen előtt, hogy dií-
bösségjét ki kerülhessék, 
többnyire ki sajtolták ke
zeikből , 's majd két eszten
dőig viselték a' NagySzom-
batiak Betlennek jármát, míg 
16 a likben katonáji megf& 
lemlítrervén , a' Tsászjrnak 
el foglaltatott. i6igdikban 
pedig az áradás által kinn-
síttattak. Megjegyzésre met
ró igazgatása alatt az, hogy 
Magyar Országnak Koroná
ját Posonyból itten vévé ke
resztfii Betlen Ecsedre. Ke
vés időig bírhatta a'Tsászár 
is Nagy Szombatot , mert 
Betlen hathatós erővel szálK 
ván ki ellene , a' Várost 
ostromló erejével körfii vet
te , tsatákat tett, és azt is
mét viszsza vette, sőtazutáfa 
kulömbféle hadi mozgáso
kat is tett, mind a' Poso-
nyiak, mind pedig a* szom
széd Morvák ellen. Békésé* 
get kötött azután a'Tsászár* 
ral; de azt is kevés időig 
tartotta meg, mert 1613-
dikban segedelmére bíván 
az Ozmánokat, ismét ujj szél-
vézt, 's hadat támasztott az 
Országban; lásd felőle De 
Progrtssu Alma Architpi* 
scopalis Socictatis Jesu Unt* 

vtr-
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yersitatis Tyrnavienrís pag. 
81. &c. és Nagy Szombatot 
újonnan el fogfali; sőt az
után is elég károkkal illet
te , mind a' Várost, mind 
pedig annak lakosait. A' 
hirtelen való halál ( pestis) 
által is keservesen, sanyar
gattalak a* Nagy Szomba
tiak , mind ekkor, mind 
pedig i I l d i k b e n ; nem kü-
lömben Rákóczi György ál
tal , noha már az előtt jele
sen kezdett éledni, 9s volt 
Akadémiája által is öregbít-
tetett. 0 Mfnekutánna For
gách Ádám a9 Tsászárnak 
viszsza foglalta, és a9 hirte
len halálozások is meg szűn
tek, végre elevenedni, 9s 
népesedni is kezdett e' Vá
ros ; emelte <litsőségét az 
ZÓ48dik esztendőbéli Lippai 
György Esztergomi Érsek 
által tartatott papi gy&lése. 
Még inkább pedig i í Jidik-
ban a9 kilentz Mártíroknak 
ide lett által helyheztetések. 
Lásd felőle Progressum AU 
pice Archicpiscopalis S. J. 
p. 169. &c. Azután szép tsen-
dességben gyarapodott e9 

Város, míg ié^dikban a1 

Tatárok által félelembe nem 
ejtetett; a9 midőn Lakosai
nak nagy része, 9s a9 tanuló 
Ifjúság is el széliedet*; de 
a' Város kevés berni mára-I 
dott népével Montecuculi 

Fő Vezérnek gondoskodása 
által meg tartatotr, 9 s las
sanként szaporodni kezdett, 
l666dikban a9 szerentsét-
len tdz által, i679dikben 
pedig a9 hirtelen halál által 
károsíttatott, 9s kevesíttetett. 
Új fergeteg támadott ismét 

; ellése Tökölyi által, a' ki 
Magyar Országnak felsőbb 
részét hatalma alá hajtván, 
Nagy Szomhatot is el fog
lalta , 9s jármát viselni kén-
telenírtetett, 168 3dikban pe
dig 8dik Aug. tsak nem az 
egész Város elégett vala: 
nrinekutánna már Lotba» 
ringiai Fő Hertzeg az Ozmá
nokat meg paskolta, Nagy 
Szombat is a'Tsászárnak őrö
mest meg hódolt; azonban 
Vagner szerént Libr. VIII. 
p. 56a. itten Tökölyinek ha
dakozása alatt gyűlés is tar
tatott a9 békekötésnek esz
közlése végett. Terhes vala 
illy külömbféle viszontagsá
gok között e 9 Városnak gya
rapodása, 's Nordkinak is
tentelen kártékonysága ál
tal , . a9 gyulladások miatt, 
ujjabb elég sullyos nyomo
rúságot szenyvedték. A 9 VaV 
ros szerentserienségénck, 's 
szomorú állapattyának esi-
tendejc e9 versekben szem* 
lelhető: QVO CLANDKSTINO 
V V L C A N O NÍNIVB A D IN* 

STA* C I N C T A , KOVAKIANAS 

F£*N-
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H A S . Valóban mint a' ten
gernek yeszéllyes húllámjai 
egymás után tolonganak, 's 
magokkal viszik az öldök
l ő , és rontó veszedelmet; 
pgy hányattatott e9 jó Vá
ros is a9 kulömbféle viszon
tagságok között; mert még 
el sem felejthette régi ve-
széllyeit, és már ^q jd ik -
ban Rákotzinak birtokába 
jutott, és népei által merő 
szemek k ö z ö t t tartatott, 
I704dikben pedig Bercsé
nyinek szomszéd Labantzai 
által meg bátorodabbúlván 
több több, 9s nagyobb kár-
tékonykodásokat vittek vég
hez. Megint újjabb felles 
tolódott Nagy Szombat fele, 
Ricsda által, midőn a' Mor
vák akartak fészket benne 
verni magoknak., Lásd felő
le Vagnert , in História 
Lcopoldi M. Libr. XVIII. 

£, 764: de törekedések sí-
eretlen vala. Parantsolatot 

vévén azután Heislcr Fő Ve
zér a' Tsászáitfl, hogy Rá
kóczival tsatába ereszked
hessek, Nagy Szombathoz 
közelített, 9s Fejéregyház, fs 
Hosindl helységek mellett 
meg állapodott, hogy Rá
kóczinak erejét, tzéfíyát, és 
a9 helynek mivoltát ki kém
lelhesse. Azonban a' Ma
gyarok is , hogy katonás] 

bátor sziveiket nyilváníthas
sak, Haisler Tsászári Ve
zérnek eleibe mentek minN 
egy 30000 emberrel. Alig 
érkezett öszve a9 két ellen
kező katonaság, és már a9 

Magyarok viadalt kezdettek; 
ki suttette ellenek Haisler 
szaggató ágyúit, de a9 Ma* 
gyar labtntzok hirtelen föld* 
re terülvén , ki kerülték a* 
veszedelmet, sőt meg ba
ladták azokat, és a9 német 
seregnek jobb szárnyát vér
be keverték, 's viszsza nyom
ták > és Heislernek igen is 
sok gondot adtak: de*, ez 
is meg átalkodván vasas né-
mettyeivel, meg osztotta se
regét, és a9 magyaroknak 
bátorságjokat újjabb vak-
meróségjek által el oltotta-, 
azután riszsea nyomta, 9s meg 
is szalasztotta. Szomorúan 
nézte Rákótzi sokáig népé
nek viaskodását, 9s kivált 
meg tolattatását; és a9 bá
torság vételért eleget inte
getett ; de már akkor ki 
fogytak, mind az időből, 
mind a9 módból; végi*lát
ván a9 veszedelmet késő est-
ve Galgóczra érkezett, a9 

Német Tsászári sereg pedig 
Heislernek vezérlése alatt 
a9 meg ürultt Városba. Ke
vésbe múlt ez ütközetkor, 
hogy Heislert egy magyar 
tabantz meg nem ölte, mű 

dőn 
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dőn katonáit bíztatta, Va* 
viadalra késztette ; és meg 
is ölte volna kardgyával, ba 
C\obor Márkus a9 hajdút 
tsapása előtt agyon nem lőt
te volna. Háládátosan el be
széltette a\ FŐ Vezér e* ve
szedelmes történetét maga, 
midőn a1 Jézsovitáknál éhe
den volt, 's életét tsupán 
Czöbornak tulajdonította. 
EHenben Dúló Adámi a* ki 
ekkor Nagy Szombatnak Fő 
Kapitánnyá, és jó vitéz ma
gyar katona volt', a* néme
tek által agyon lövettetett; 
9s ezt még tudván a* Ma
gyarok, azonnal fel adásra 
hajlottak, és el szélledtek, 
nem lévén már, Vezérjek, 
a' kinek a' Városban kellett 
volna maradni; de hadra 
vágyódó szíve őtet a* falak 
közzSl ki tsalta, 's életét 
katonai szolgálattyában vé
gezte. Bővebb le írását ez 
ütközetnek •: lásd Vagntr 
Hist. Leápold: L. XVIII. 
p. 651. és Bél Mátyásnál, 
Meg szfikfilt végre az ele
ség a9 sok katonákhoz ké
pest, a9 kik akkor Nagy 
Szombatban teleltek; és u-
toljára sok lakosoknak, 's 
katonáknak hirtelen halált 
okozott. Alig kezdődött a9 

tavasz i7o5dikben, és már 
a9 Magyarok tsatázó helyeik
be siettek, Heisler pedig tele

lő helyéből el költözvén, a9 

Magyarok azonnal el foglal
ták a* Várost; és fegyver, 
élemény, 9s hadi tárjok va
la. Kiváltképen öregbítette 
szép hitét e 9 Városnak az 
r^oódik esztendőbéli béke-
ségnek alkuja, melly itten 
történt Rákóczy, és József 
Tsászár között, lásd felőle 
Bél Mátyást Hung. Nor. 
T. IL §. J I . Meg verettet-
vén-Trentse'nnél Rákóczinak 
serege iyogdikban, azonnal 
a9 Tsászárnak birtokába ju
tott a* Város, és az ólta 
békeségés tsendességhen vi
rágzik. Illy sok külömbféle 
viszontagságokat szenyve
dett a* Város ! sőt még azu
tán is majd a' hirtelen halál, 
majd pedig a9 tuz, 's égé
sek álta] károsíttatort, mel-
lyeknek elő számlálása mesz
sze vonna tzélunktól. 

Leg nevezetesebb boldo
gító esztendeje vala e 9 Ki
rályi Városnak az, midőn 
M A R I A TERÉZIÁNAK ke
gyes gondoskodása által a9 

Nagy Szombati Universitás, 
melly i6y8dikban állíttatott 
fel, 's épírlete I7i8dikban 
végeztetett el eeészsen, meg 
öregbíttetett, és külömbféle 
Királyi Professzorokkal e-
regbíttetett, 9s az Ifjúság is 
szembetunőképen szaporod
ván, a' Városnak minden

képen 



képén javára, 's öregbőlésé-
re szolgált vala; de annak 
manna az említett Királyi 
TJnivirsitás Budára té
tetvén által, e' hasznától meg 
fosztatott Nagy Szombat Vá
rosa. Emelte e' K. Városnak 
hírét I724dik esztendőben 
a' Királyi Táblának ide lett 
helyheztetése; emlékezetet 
érdemel n é h a i Munkácsi 
Törvény tudónak itten töl
tött élete i v ó d i k esztendő 
tájban, és jeles könyvtárja. 
Híres pompával örvendeztet
te e' Várost F. M.H.Kárd. 
Batthyáni József ó Eminen-
tziája. I 7 7 j d i k esztendőben, 
midőn Érseki Méltóságát it
ten ki tündököltette. 

A* mi a* Városnak neve
zetesebb épületeit illeti, a-
zok kivált a' kulömbféle 
Szentegyházak, 's tornyok 
által nagyon ékesíttetnek. 
A 9 bemenetel két nagy ka
pukon , és ugyan két kisded 
kaputskákon történik, melly
nek egyike néhai Lippai 
Érseknek eszközléséren nyit
tatott fel 165 5dikben .Szen
telt épőletei között leg neve
zetesebbek I. a9 Fő Kápta
lannak Szentegyháza, melly 
Sz. Miklósnak emlékezetére 
szenteltetett, 's két bádog
gal fedezett igen jeles tor
nyok által díszesíttetik. So
kat kívánna, ha e' Szentegy-

háznak nevezetesebb ékes
ségeit valaki méltóképen le
rajzolni akarná; képzelhető 
méltósága tsak abból is, hogy 
Pázmán Péter ennek meg 
ujjítására i6a,9dik esztendő
ben , száz negyvenezer fo
rintot rendelt vala, 's az ól-
ta mennyi kulömbféle ékesU 
tések által öregbíttetett! Eb
ben tartatik magyarul, és 
németül is az Isteni áhíta
tosság, 's azon a' helyen é-
pult, holott a' Káptalan, és 
Jeruzsálem útszái öszve ér
nek egymással, adik neve
zetes Szentegyháza *Sfc- Mi
hálynak tiszteletére építte
tett, 's leg inkább tótul tar
tatnak benne az áhétatos* 
ságok. Még i674dikben é-
píttetett Szelepcsényi által 
egy Kápolnának helyén ; az 
előtt mint a* két Szentegy
ház kővel vala körül véve , 
de már most kirakattatva dí-
szeskedik kérőietek. 3dik 
Szentegyháza Szent J ínosnak 
nevét viseli, mellyet 1637-« 
dikben, le rontatván a9 ré^ 

Íri épületet Eszterházy Mik-
ós, volt Nádor Ispány, és 

Hitvese Nyári Krisztina épít
tettek ; temetkező kriptát 
rendelvén ide Maradékaik
nak. Igen jeles, és tágas é-
pfilet ez is, *s két rézzel fe
dett tornyokkal, 's kulömb
féle faragott képekkel éke-

sitté-
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síttetikkivfilről; beíői pedig 
az egész tekintete nagyon 
méltóságos, és ieles festések
kel tétetik kellemesebbé. 
Ez vala a' Jezsovháknak 
Szentegyházuk, midőn itten 
vala lakóhelyek, 's a' íel-
lyebb le im 8dik Urbán Pá
pátol küldött kilentz Mártí
roknak maradványaik itten 
vágynak. A 9 Jezsoviták előtt 
pedig a' Dominikánusoké 
v o l t , a9 kik t. i. a9 Nyulak 
Szigetéből költöztek ide ál
tal. 4dik a9 Szent Já^obTem-
ploma, melly kasonlóképen 
jeles, és elég tágas épület. 
Építtette néhai Pázmán Pé
ter a9 mellette lévő, és hoz
zá tartozó Szent Ferentz Szet-
zetebéli Atyáknak Klastrom-
jókkal eggyutt, melly nem 
régiben meg újjíttatott. j dik 
A 9 Sz. Háromságnak Szent
egyháza, melly I7a9dikben 
építtetett; a9 Trinitáriusoké 
v o l t , a9 hozzá tartozó elég 
tágas Klastrommal egyetem
ben. Itten vagyon az Osko
la ; és az Universtásnak kis
sebb könyvnyomtató háza 
is itten vala; de I7?7dik-
ban Budára által tétetett. 
6dik Szentegyháza a9 Reme
te Szent Pál Szerzetebéli 
Atyáké vo l t , a9 mellette é-
pSlt Klastrommal együtt, 
melly nem annyira tágas, 
mint díszes épület, a9 Vá

rosnak folyó v i z e mellett; 
gdik Szentegyháza a9 Kápta
lan útszának végénél ép nitt, 
melly a* KlarisT* Apárzáké 
vala: Pázmán Péter építtet
te a9 Klastrommal egeyürt; 
Szécsényi Érsek pedig fel 
ékesíttette. 9dik az Urszjila 
Szerzeteseié , a9 Klastrom
mal eggyutt, mellyet Esz
terházy Imre, mintegy 1730-
dik esztendő tájban építte
tett, iodik az Ispotálybéliek 
Szentegyháza az alsó kapó
nál , melly Szent Helénának 
emlékezetére szenteltetett 
Más külömbféle világi épü
letei is jelesek, és ezek kö
zött emiékezecet kívánnak 
iszőr az Érseki Palota, kö
zel a 9 Fő Káptalannak Szent
egyházához. Építtette néhai 
Forgách Érsek, E. Lippai 
fel ékesíttette , Szakszen 
Zeitz E. pedig jelesen meg 
űjjíttatta. Nevezetesek aszor 
a9 Fő Káptalanbéli Uraságok
nak házaik;mel1yeknek mos
tani birtokos Uraik eránt én 
igen különös indulattal, 's 
tisztelettel tartozom, é 9 mun
kámnak hathatós előmozdí
tásáért. Ezek közznl vala 
eggyik házban i6i9dikbea 

[ a9 Magyar Sz. Korona, mel-
'lyet e 9 felfii írat bizonyít: 

His egő $ub tictis quondam 
pcregrina quicvi Díszes é-
pulet 3 szór a9 Városháza, 

mcl -
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mellyet az újjabb szokás sze
rént tsínosan egy emeletre 
építtettek; nevezetesítik ezt 
a' kulömbféle régi íratok; 
mellyek ha rendbe szedőd
nek , kétség kivul fontos bi
zonyságokat szolgáltatnak 
kulömbféle tárgyakra néz
ve ; a9 többek között, egy 

Í'ó nagyságú hozszszás pál
ost mutattak a' Városbéli 

Urak itten nékem; melly
ben Math. Adam Zeilinger 
vagyon bé metszve 1684* 
Fray Gáspár 500 fóket vá
gott el vele, egyik oldalán 
akasztófa, másikon kerék, 
és t ö b b tsínos metszések 
vágynak: 11 tói ly ára Doetorrá 
is Tett az említett Fray Gá
spár, kulömbféle szerentsés 
orvoslásai után. Több .ku
lömbféle j e l e s épületek 
vágynak még e9 K. Város
ban , úgy njint G. Tolvaj 
Uraságnak háza, holott a9 

Királyi Táblának Slései tar
tatnak ; az Universitdsho[ 
tartozott épületek, a' Con-
yictus, a9 kis Papok, és meg 
élemedett P. öregeknek lakó 
helyeik. Itten hólt meg né- ! 
hai Otrokocsy tudós hazafi! 
I 7 i 7 d i k b e n , El halgatván a9 

több kulömbféle Uraságok-1 
nak, 9s lakosoknak épüle
teiket j díszesítik még e9 

Várost af piatzon mem mesz- \ 
sze e9 Városnak tornyától a9 

Szent Háromságnak képé; 
és a9 B, SzÖz Máriáé, Szent 
Jánosnak Temploma elótt* 
Útszái tsínosak , és kövél 
vágynak ki rákra, Vendég 
fogadóji között nevezeteseb
bek á9 piatzon lévó Fekete 
sas, az alsó kapunál a 9 Tsit* 
lag, és a9 Magyar Korona 
Vendégfogadók* Lakosai 
katolikusok, magyarok, né
metek, és tótok; 9s elég 
szorgalmatosak, mind a9 ku
lömbféle metserségeknek, 
mind a 9 gazdáskodásnak, 
mind pedig a9 szöló mive-
lésnek folytatásában* Héti, 
és Országos vásárjai jók, és 
népesek ; határja elég jól 
termo, ha kivált szorgalma
tosan miveltetik, levegője 
egésséges, és valóban nyu« 
godalmas lakást szolgáltat e? 
jó Város; vagyonnyaikat 
helyben, 's másutt is kön
nyen el adhattyák. 

N A H Á C S . Elegyes horvát, 
és tót falu Posony Várm* 
lakosai katolikusok, fekszik 
kegyek között, szántó föld
gyei, mivel, követsesek, igen 
szfiken termesztik a9 gabo* 
nát f erdeje van. 

NAJDORF . Német f a l u 
Sopron Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Veperd-
hez közel, és annak filiája, 
Sopronhoz pedig a£ mért

föld-
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ftldpyire, síkos batárja két 
nyomásbéli, búzát, rozsot, 
árpát, zabot, és pohánkát 
terem, szőleje nints, réttye 
tselély, erdeje van. 

NÁJFELD . Német falu So
pron Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katotikusok, fekszik Sopron
tól 3I mértföldnyire, szóle
je nints, réttye, kaszállója, 
legelője igen kevés, határja 
leg inkább búzát, rozsot, ár
pát terem, felette az hely
ségnek igen nagy Vendégfo
gadó van, négy szegeletre 
építve, a9 hova az Ausztriai 
Ebenfurti németek gyakran 
él mennek a9 magyar bor, 
és dohánynak kedveért, va
gyon dohány fábrikája is. 

N A I H Ó F . vagy Bogda. \ 
Elegyes falu Temes Várm. 
földes Urai több Urak, lako
sai külömbfélék, fekszik Lip-
pához egy mértföldnyire, 
batárja jól termő. 
. NAJSIDL. Nisider név alatt. 

N Á J S I N A . Tágas Szabad 
puszta a9 Bánátban. 

NAJSTIFT . Tót falu Po
sony Várm. földes Ura G. 
Pálfy Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Sz. György
höz nem meszsze, határja 
rozsot, árpát, zabot terem, 
szőleje, erdője van, piatza 
Modor, Bazing, és Posony 
Városokban. 

NATSTIFT . ázéllyel épí
tett házak Sopron Várm. 
földes Ura H. Eszterházy U-
raság, lakosai katolikusok, 
fekszik Fraknóallyához kö
zel, ?s annak filiája, sovány 
határja terem árpát, zabot, 
szőlő hegye nints, erdeje 
sok, réttye kevés , híres 
gesztenyéjét Ausztriában ad-
gyák e l , kinek kinek föld
gye az háza körül van. 

NAISTIS . Lásd Nestich. 
NAJSTIFT . Német f a l a 

Vas Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Német 
Újvárhoz egy kis mértföld
nyire, határja középszerű, 

N A K Ó F Á Í V A . Máskép ó^o/-
lös. Német falu Torontal 
Várm. földes Ura Nako U-
raság, lakosai katolikusok, 
fekszik Nagy Kikindának, 
és Haczfeldnek szomszédsá
gokban, három nyomásbéli 
határja kövér termésű, bővel
kedik búzával, zabbal, és 
krompéllyal, szűkölködik fa, 
és széna nélkül, piatza Ki. 
kindán, 9s másutt is. 

NAMÉNY . Magyar falu Be
reg Várm. földes Urai Lá
nyai, és több Uraságok , a9 

kinek jeles épületével dísze
síttetik, lakosai leg inkább 
reformátusok, fekszik Vit-
kának szomszédságában, és 
annak filiája, határja jó, va

gyonnyai 
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gyónnyai külömbfélék, és 
többnyire meg lehetősek. 

NAMÉnv- Magyar, és o-
rosz falu szatmár Várm. föl
des Urai több Urak; lakosai 
leg inkább reformátusok, 
fekszik Jánkhoz n^m mesz
s z e , . és annak filiája, Ga-
csályhoz, Csaszlóhoz is kö» 
zel, határja három nyomás* 
béli, szépen ki terjedett er
deje is van közel, piatza 
Szatmáron, és Újlakon. 

NAMESZKA. Lásd Jdflk-
falva név alatt. 

NÁMESZTO. Frivilegidlt 
Tót mező Város Árva Várm. 
földes Ura a' K. Kamara, 
egy nagy Templom, és szép 
Kastély ékesítik, lakosaika
tolikusok, vásárok is szok
tak benne esni, fekszik a1 

felső járásban , postája is 
van, határja közép termé
kenységu , vagyonnyai jók, 
és külömbfélék, ef adásra 
alkalmatos módgyok van. 

N Á N A . Alsó, is FelsS Na* 
na. Két szapad puszta Fejér 
Várm. földes Ura G. Lam-
berg Uraság, fekszek On
dod mellett, határjok he
gyes , völgyes erdőség. 

N A N A . FtlsS Ndna, is 
Tis%a Nana, Kit magyar 
falu Heves Várm. Felső Ná-
nának földes Ura B. Brúder 
Uraság, amannak pedig az 
Egri Püspökség, lakosai ka

tolikusok, és reformátusok, 
fekszenek Felső Nána a' Tár
nái járásban, T. Nána pe
dig Szent Imrével által el
lenben; földgyeik réttyeik 
jók, piatzozások Egérben, 
fajok tfizre, és épületre van, 
Tisza Nánának szőleje nints, 
*s a' Tiszának áradásai káro
kat okodnak ennek. 

N ÁNA. Magyar falu Eszter
gom Várm. földe* Ura aa 
Esztergomi Káptalanbéli U-
raság, lakosai katolikusok , 
fekszik Párkányhoz n e m 
meszsze, és annak filiája, 
ftldgye j ó , legelője elég, 
piatzozása a* Dunán, és Esz* 
tergomban, réttyeinek, és 
legelőinek egy részét Ga
ram vize néha el önti. 

N Á N A . Német falu Vesz
prém Várm. földes Ura G* 
Nádasdi Uraság, lakosai ka
tolikusok, és kevés reformá-

I tosok is , fekszik Zirczhez 
fél mértföldnyire, Thés, és 
Dudar között, határja so
ványas, legelóje, és erdeje 
tágas , deszka metzóje van, 
serháza, és szép majorság
béli épulettyei vágynak itt 
az Uraságnak. 

N Á N A . Alsó FclsÖ Ndna. 
Két német falu Tolna Várm. 
Alsónak földes Ura a' Reli-
giói Kintstár , fekszik Vár
dombhoz nem meszsze, és 
annak filiája, a' Felsőnek pe<* 

Y y dig 
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dig G . Aponyi Uraság, ez 
fekszik amahoz nem mesz
sze x lakosaik katolikusok, 
és más félék i s , főldgyeik 
közép termékenységuek rét-
tyek legelőjök elég van , va-
gyonnyaik középszerők* 
, ÜAVArKis Ndna. Szabad 
puszta Pest Várm* 

N Á N Á S . Hajdú Város Sza
bolcs Várm. lakosai katoli
kusok , és leg inkább re
formátusok , fekszik Lökhöz 
nem meszsze, és annak filiá* 
ja , Debretzenhez két mért
földnyire , határja jól termő, 
réttyei jók, legelője hasznos, 
és számos marháknak neve
lésekre alkalmatos, vagyon
nyai külömbfélék. 

NÁNDOR . Magyar falu Nó
grád Várm. földes Ura B. Pró-
nay Uraság, lakosai külömb
félék, fekszik Gyarmathoz 
két mértföldnyire , határja 
közép termékenységu, va
gyonnyai meg lehetősek. 

NANDRÁS . Tót falu Csö
mör Várm. földes Ura G . 
Csáky Uraság, lakosai ka
tolikusok, 9s más félék is , 
fekszik Jolsvához más fél 
mértföldnyire, földgye he
gyes, éskŐsziklás, réttyeik 
jók, de néha a' záparok ka-
lóstttyák, legelője elég, fája 
mind a' két féle van , piát-
zozása közel, szenet, és me
szet is égetnek* 

N Á N F A L V A . Oláh falu Má-
ramaros Várm. földes Urai 
több Uraságok , lakosat ó 
hitűek, fekszik Rhónaszék-
hez, Disznopatakához két, 
Vancsfelvához pedig I órá
nyira , határja két nyomás-
béli, terem zabot , tavaszi 
búzát, és kukoritzát, erdeje 
középszerfi. 

N Á N HUGYESEL. Hegyesei 
név alatt. 

NANTŐ. Hurec\. Oláh , és 
sváb falu Szatmár Várm. föl
des Ura G . Károlyi Uraság, 
lakosai katolikusok, és ó hi
tűek, fekszik hegyek között, 
Dobra, Rákos , Terebes, ét 
Szopornaknak szomszédsá
gában ; határja 3 nyoroásbé// 
hegyből, és völgyből áíí, és 

.bőven semmit sem terem, er
deje van, szőleje meg lehe
tős , piatzok Zilajon, és 
Somlyók. 

NAPKOR . Magyar falu Sza
bolcs Várm. földes Ura Kál-

I lay Uraság , lakosai katoli-
I kusok , és reformátusok, 
fekszik Kallóhoz egy mért
földnyire , határjának szép 
javai vannak. 

NAPRÁHFA v. Naprddfa. 
Magyar falu S?ala Várm. ai 
Egerszegi Járásban,földes Ura 
G . Szécsényi Uraság % lakosai 
katolikusok, fekszik Polos
kától délnek 3^ órányira, 
a9 lakosok többnyire fazé-
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kasok, '$ tserép edények
kel kereskednek vásárok
ban , és falukról, falukra ; 
batárja tágas, földgyei elé
gek f réttyei jók, es elegen
dők, legelóje, erdeje elég; 
de a' viz áradások károsí
tani szokták. 

N A P R Á G T . Magyar falu 
Gömör Várm. a* Putnoki Já
rásban, földes Urai Hamvay, 
Kubinyi, Széki, és több 
Urak, lakosai reformátusok, 
fekszik egy völgyben Készí
t ő i g , SE. Királytól i órá
nyira, Zádorfalvához sem 
meszsze, és annak filiája ; 
batárja begyes, közép ter
mékenységi! , piatzozása 3 
mértföldnyire , fája tőzre 
elég, szőlő hegye közép
szerű , legelője, 's erdeje 
sem kevés, gyümöltse kivált 
tseresnyéje különösen j ó , 
Putnoktól 1 , Roznyótól 6 
mértföldnyire van. 

NÁBDA. Kis, és Nagy 
Ndrda G. u. K. Nasring. 
Két horvát falu Vas Várm. 
Kis Nárdának földes Urai G. 
Zichy, és több Uraságok, 
fekszik Cscmhez nem mesz
sze, és annak filiája, Nagy 
Nárdának pedig földes Ura 
H. Batthyáni Uraság, fek
szik Rohontzhoz egy mért* 
földnyire, .lakosaik katoli
kusok , és más félék is, föld
gyeik közép termékenysé

gnek, réttyeik jók r fájok 
tűzre, és épületre van, pia* 
tzozások Rohonczon, és Kő-
szögön. 

NARDOK . Bánátbéli falu a* 
Páncsovai kerületben. 

NÁRAJ, Nasrcin. Elegyes, 
falu Vas Várm. földes Urai 
Skerlecz, és több Urak, la
kosai katolikusok, fekszik 
Szombathejyhez 1 mértföld
nyire , határja jó , javai kü
lömbfélék; szántó földgyei is 
termékenyek, el adásra al
kalmatos módgyok van. 

NASZÁLY. Magyar falu Ko
márom Várm. földes Ura G. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, és reformátu-
tok, fekszik Tatának szom
szédságában, mellynek filiá
ja , 's az Uraságnak épüle
tei tsínosíttyák, legelője elég 
van , réttye alkalmatos, szó-
leji középszerűek ; malma 
hegyes. 

NASZTICZ. Alsó, és FelsS 
Nas^ticc. Két tót falu Tren
tsén Várm. Alsónak földes 
Ura a* Nyitrai Káptalanbéli 
Uraság, Felsőnek pedig G. 
Kollonics, és B. Zay Ura
ságok, lakosaik katolikusok, 
fekszenek Z a y Ugrótzhoz 
mint egy fél mértföldnyire, 
földgyeik termékenyek, er
dejek, legelöjök elég van, 
réttyeik jók. 

Y y a N A -
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NASZTRAJ. Novacani. Tót 
•falu Gömör Várm. földes 
Urai Czékus, ás több Ura
ságok, lakosai külömbfélék, 
fekszik Süvetének szom
szédságában , is annak filiá
ja , földgye termékeny, pia
tzozása közel, faja mind af 

két féle van, malma közel, 
legelóje szoross. 

NASZVAD . Magyar falu Ko
márom Várm. földes Ura az 
Esztergomi Érsekség, lako
sai katolikusok, fekszik Ér
sek Újvárhoz mértföldnyire, 
legelője elég, réttye alkal
matos, nádgya van, réttyeit, 
és legelóit néha áradások jár-

N A T A F A I V A . Tótf faln 
Zemplén Várm. földes Urai 
Narafalusy, és több Urasá
gok , lakosai katolikusok, 
és orosz vallásúak, fekszik 
n. k. Izbugyához, n. ny. 
Leszna, d. Petrocz, é. La
boréi volyához £ órányira, 
batárja a nyomásbéli, gabo
nát, zabot, tengerit jól, bu
tát, és árpát is középszerűen 
terem, mezéje térséges , és 
lapályos, fövenyes a9 föld
gye f erdeje tölgyes, réttye 
elég, gyfimölrselbővelkedik, I 
foldgyeit a9 vizek rongál-
iyák,piatzok Nagy Mihályon 
£ órányira. 

NAVAJÓCZ . Tót falu Nyi
tra Várm, földes Ura Simo-

nyi Ura&g, lakosai katoliku
sok , fekszik Szkatsánnak 
szomszédságában, és annak 
filiája, réttye, és legelóje 
elég van , malmai Skacsá-
nyon, piatzozása Oszlinyon, 

[ és Bajnán, fája nints, szőlő 
hegye, és földgye néhol tse-
kélyes. 

NAVAK* Szabad puszta 
Mosony Várm földes Ura G. 
Viczay Uraság, fekszik He-
dervárhoz \ , Magyar Kern-
léhez \ órányira, a9 Duná
nak bal partyán , határja 
egyenes, földgye homokkal 
egyeli tett fekete, közép ter
mékenységu , szántó földek
ből , retekből, és mezőkből 
áll, és egy része erdőségből. 

NBBÉRSZDORF. LigvaruL 
név alatt* 

NfifloJszA.Tót faluPoson 
Várm. földes Ura B* Prényt 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Galantának szom
szédságában, és annak filiá
ja , határja ollyan mint Ba-
rakonyé. 

NECZPAL . Tót falu Nyi
tra Várm. földes Ura G. 
Pálfy Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Privigyé-
nek szomszédságában 9 és 
annak filiája , határja ollyan 
mint Brezáné. 

N E C Z P A L . Nagy tót falu 
Túrócz Várm. földes Ura 
Juszti Uraság, lakosai kato* 

lika-



NECI. N E D E . 669 

likusok • , es evangélikusok, 
két Templomaik, és három 
Kastellyok ékesítik e' hely
séget, fekszik a' hegyek tö
vében délre, és az hegyekből 
folyó víz keresztül folly itten, 
raeHy a' leg hidegebb tél
ben sem fagy bé, és a' meU 
lyen örlö,'s fűrész malmok, 
's papíros malmok is vágy
nak , sót más akartaelly fa-
brikát is jó volna reá épí
teni. Földgye termékeny, 
rétrye kétszer kaszáltatik, 
legelője elég, fája van, pia
tzozása Mosóczon, 's Szent 
Mártonon, és a' Bánya Vá
rasokban , zsindelyt is tsi-
nálnak, és. meszet égetnek 
némellyek. I 

NECSETE . Nyitra Várm-
földes Ura C. Boronkay, és 
B. Hellenbach Uraságok. 

N E C H V A L . Polydnka* A$ 

P . betűben. 
NBDANÓCZ . Tót falu Nyi

tra Várm. lakosai katoliku
sok , fekszik Krasznónak 
szomszédságában, és annak 
filiája, földgye, réttye j ő , 
piatzozása Nagy Tapolcsá-
nyon , Bánon , Oszlányon. 

NEDASÓCZ . Tót falu Nyi
tra Várra, földes Ura a* Po-
sonyi Scminarium, lakosai 
katolikusok, fekszik Viszo-
csányhoz nem meszsze, és. 
annak filiája, földgye közép-
terroékenységfi, fája v a n 

mind a* két féle , gyantát is 
készítenek, gyümöltse elég, 
szőleje termékeny, réttye, 
legelője j ó , piatzozása Bá
non. 

NEDECZA . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Urai Pon-
grácz, és több Uraságok, 
Nedeczky Nemzetségnek 
nevezetet szolgáltat, melly 
ezt Z s i g m o n d Királytól 
nyerte, lakosai katolikusok, 
fekszik Várinnak szomszéd
ságában, és annak filiája,. 
földgye termékeny, legelője 
j ó , piatzozása közel. 

NEDECZA. vagy Neidicra. 
NecTdorf. Tót falu Szepes 
Várm. fölfles Ura B. Palocsay 
Uraság, lakosai katolikusok, 
és ó hitűek, Ispotállyá is va
gyon , földgye ha trágyáz-
tátik meg lehetős termé
kenységu, legelője nem elég. 

NEDELICZ . Elegyes fa lu 
Nógrád Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Felső Ti-
szovnyiknak szomszédságá
ban , és annak filiája, % ha
tárja közép termékenységu, 
vagyonnyai is ollyanok. 
• N E D E L I C Z . Neddistyc. 

Horvát falu Szála Várm. föl
des Ura G. Festetics Ura
ság 9 lakosai katolikusok, 
fekszik Dráva vize mellet, 
Csáktornyához fél mértföld
nyire , határja közép termé* 

Y y 3 keny-
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keriységu, vagyonnyai is ol-
lyanok. 

NEDOZSER. Tót falu Nyi
tra Várm. lakosai katoliku
sok, Ispotállyá is van, fek
szik Bajmótzhoz egy mért
földnyire, gyamöltse bóven 
terem, fája van, f éttye, föld
gye jó , legelője elég, pia
tzozása Nemet Prónán, ás 
Prividgyén. 

NEDOZOR. Tót falu Tú
rócz Várm. földes Ura Ré-
vay, és több Uraságok, la
kosai evangélikusok, fekszik 
Raksa, ás Szent} Mihályhoz 
közéi, a' kikkel ugyan azon 
erdőt bírják, földgye közép 
neraő, réttye kétszer kaszái
tank , legelője elég, fája 
van mind a' két féle, pia
tzozása Mosóczon, és Kör-
möczön. 

NEFCZITH,ÁZA. Nzcitovct. 
Tót falu Liptó Várm. 

NEGYED . Magyar falu Nyi
tra Várm. földes Ura a* Nyi-
trai Püspökség, lakosai ka
tolikusok , fekszik Selyéhez 
két mértföldnyire, fája van, 
terméseiket helyben el ad-
faattyák, lakosai keresked
nek Vág vizén, szőleje nints, 
főldgye, réttye jó, de néha 
az áradások károsíttyák. 

NÉGYES . Magyar falu Bor
sod Várm. földes Ura Sze-
pesy Uraság, lakosai kato

likusok , és reformátusok, 
fekszik Ivánkához nem mesz
sze, és annak filiája, föld
gye termékeny* piatzozása 
Miskolczon, és Egerben, le
gelője f nádgya e lég , fája 
,ninfs. 

NEGYVEW # Szállás P e s t 
Várm. fekszik Kalocsához 
nem meszsze-, e» annak fi
liája. 

NfifcESÉNY. Magyar fala 
Borsod Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Darótz, 
és Bánfalva között, fája tnz-
re, és legelője van, földgye 
hegyes, és sovány, piatza 
Egerben, és Miskolczon. 

NEKERESD. Tsárda Bara
nya Vármegyében. 

NELIPINA . Orosz falu Be
reg Várm. földes Ura 
Schönborn Uraság 9 lakosai 
leg inkább ó hitnek, fekszik 
a9 Munkácsi Uradalomban , 
határjában borkút, 's a9 mel
lett fördŐ házak is vágynak, 
vagyonnyai meg lehetősek 

N É M A . Kdllós Néma. Ma
gyar falu Komárom Várm. 
földes Ura a9 Reiigyiói Kints
tár , lakosai katolikusok, és 
reformátusok, fekszik Csi-
csónak szomszédságában , 
és annak filiája, legelője, 
réttye jó van , el adásra al
kalmatos módgya ^ legelő- ' 



[ét , 4s réttyeit, néha az áfa* 
dások járják. 

N E M A . Kis N/ma. Sza
bad puszta Győr Várm. föl
des Ura a* Religyiói Kints
tár, fekszik a' Nyalkái ha
tár mellett, földgye közép 
termésű. 

N É M A . Öreg Néma. Sza
bad puszta Győr Várm. föl
des Urai több Uraságok, fek
szik a' Mintszenti pusztának 
ezomszédságában , és hozzá 
mindenben hasonló. 

N É M A . Csák Néma. Sza
bad puszta Győr Várm. föl
des Ura Baj Uraság, fekszik 
Mező Örs, és a r Mintszenti 
határok között, földgye, rét
tye közép termékenységu. 

N É M A . Tsárda Zemplén 
Vármegyében, 

N E M C Z É . Tót falu Zó
lyom Várm. földes Ura Besz
tercze Bánya Városa, lakosai 
katolikusok, fekszik, Besz
tercze Bányához közel, és 
annak filiája , határja ollyan 
mint Rakóczé. 

N E M C O V A . Trentsén Vár
megy, a* "trencseni Urada
lomhoz tartozik. 

N E M C S Í N Nefncsini.VXt* 
gyes falu Bars Várm. földes 
Ura az Esztergomi Káptalan
béli Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Barshoz egy 
mértföldnyire , határja j ó , 
.vagyonnyai jeleséig 
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NEJWECSICZ. Tót falu Nyi
tra Várm. földes Ura G. 
Traun Uraság, lakosai kar 
tolikusok, fekszik Nagy Ta-
polcsányhoz fél mértföldnyi
re, és annak filiája, határja 
ollyan mint Kusmiczé. 

NEMECZJKA. Tót falu Zó
lyom Várm. földes Ura a' 
Liptsei Bányászi Kamara, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Dubovához nem meszsze, és 
annak filiája, határjában va
gyon elég legelóje, földgye 
középszerű, fája van tűzre., 
és épületre, határjának fele 
sovány, hegyes, köves, Ga
ram vize is megszokja önteni, 
a' Zólyomi piatzozástól tá
vol esik. 

N E M E C Z K E . Elegyes falu 
Nyitra Várm. földes Urai B. 
Splényi, és több Urak; la
kosai külömbfélék, fekszik 
Prasiczhoz közel, mellynek 
filiája, fája van, legelője e-
lég, szőleje malma helyben, 
piatzozása Tapolczán, Bánon, 
réttye, 's földgye jó. 

N É M E D I . Kis Németi. Ma
gyar falu Pest Várm. földes 
Urai Gosztonyi, és Tihanvi 
Uraságok, Gosztonyi Urak
nak tsínos épulettyek van 
itten, lakosai katolikusok, 
k e v e s e n evangélikusok, 
fekszik Bottyánhoz -|v Szód
hoz %, Pesthez a£ státlóra* 
határja két nyomásbéli? he-

Yy 4 gyes, 
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gyes f agyagos , rozsot, za
bot, és )6 borokat terem, 
& nélkül szőlölködik, borait 
el adgyák az alföldre, piatza 
Viczon, bővelkedik a9 szán-
tő földgyein egy végiében 
álló diófákkal. 

N É M E D I . Alsó Németi. 
Magyar falu Pest Várm. föl
des Ura a9 Váczi Püspökség, 
lakosai katolikusok, ás re* 
forrná tusok , fekszik Ócsá-
hoz £ , Soroksárhoz i£ sta~ 
tióra% határja három nyo-
rtiásbéli, bora, és szép bú
zája terem kivált, ha a9 ku-
koritza termesztéssel földgye 
Aero soványittatnék, terem 
zabot, árpát, kendert, és ká-

Í)osztát is, marhát, juhokat 
s szépeket nevelnek, fa dol

gában szűkölködik, piatzok 
Pesten, az öszve gyűlt vizek 

j? határnak használ tatását a-
kadályoitattyák, 

NEMESHÁZ. Lásd Himes-

NEMESRE. Magyar f a l u 
Somogy Várm. földe* Ura 
G . Batthyáni Uraság, lako
sai reformátusok , fekszik 
Szigetvárhoz, és Isrvándihoz 
a órányira 9 határja három 
nyomásbéli, búzát, hajdinát 
leg inkább , rozsot, kuko
ritzát , ér más tavaszit kö
zépszerűen terem , erdeje 
van, szóleje nints, piatza 
Szigetváron. 

NCMBSRÍR . Magyar falu 
Sopron Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, és evangélikusok, 
fekszik Lövőhöz nem mesz
sze, és annak filiája, So-. 
pronhoz 3J- mértföldnyire, 
síkos batárja két nyomásbéli, 
búzát, rozsot, árpát y és za
bot terem, szőleje nints, rét
tye héjjános, az elótt volt 
itt a9 Nemes Vármegyének 
háza, melly most Nemeskéri 
Kis Úrnak lakó helye. 

NEMESKEP . Magyar falu 
Szála Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik Szent György 
Völgyének szomszédságá
ban , és annak filiája, ha
tárja jól termő. 

NBMESÓCZ. Nimcsevc[i, 
Elegyes falu Vas Várm. föl
des Urai G. Szapári, és G. 
Batthyáni Uraságok, lako
sai katolikusok, fekszik Mar-
tyántzhoz nem meszsze, és 
annak filiája, határja is hoz
zá baspnlító. 

NEMESQKRUT. Tót f a l u 
Trentsén Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai katoli
kusok, batárja középszerű. 

NEMESÁN. Tót falu Sze
nes Várm. földes Urai a9 

Szepesi Káptalan,, és több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik Saepes Várai-
lyához nem meszsze, és an

nak, 
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nak filiája legelője nem e-
lég > fája van más erdőkből, 
hatírja termékeny, piatzo
zása Lőcsén, és Szepes Vá-
rallyán. 

NEMESÉÉ . Bars Várm* 
NEMISKÜRT. Kürt név 

alatt. 
NEMESSZEG. Magyar falu 

Posony Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik Szerda
helynek, és Elö Tejednek 
szomszédságokban, határjá
nak tsupán tsak szántó föld
gyei vannak egy vetőre, *s 
azok is tsak rozsot teremnek 
leg inkább. 

NEMASSZER. Magyar fala 
Szála Várm. f ö l d e s Urai 
Csonka, és több Uraságok, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Szent Pétenirnak szomszéd
ságában , és annak filiája, 
határja középszerű. 

NEMESEST. Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura ^ K. 
Kamara, lakosai ó hitfiek, 
fekszik Kostie, Groz, Zo-
rány , Marzsina között, ha
tárja négy nyomásbéli, egé
szen hegyes, tsupán tsak 
kukoritzát terem, erdeje meg 
lehetős, szóleje nints. 

NÉMETEGYHÁZA. Egy-

kájji. Név alatt. 
N E V E T I . Vendég fogadó 

Békés Várm. 
N É M E T I Hidas Németi, 

is Tornyos Németi. Két. 
magyar falu Abaúj Várm. 
Hidas Németinek földes Urai 
Patay, és B. Mesko Urasá
gok, melly fekszik Perény*-
hez közel, és annak filiája, 
Tornyos Németinek pedig 
Komáromi, és több Urak, 
fekszik ez Kenyheczhez nem 
mefcsze, és annak filiája, la
kosaik katolikusok, és töb
ben reformátusok, határbé
li földgyeik jó termékeny-
séguek, réttyeik hasznosak, * 
fájok nem igen elég, lege
löjök jó van. 

N É M E T I . Horvát falu Ba
ranya Várm. földes Ura a' 
,Pécsi Káptalanbéli Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
af Pécsi járásban, határja 
jól termő, vagyonnyai kü
lömbfélék. 

N É M E T I . Tót falu Bars 
Várm. földes Ura a' Beszter
cze Bányai Püspökség, la
kosai katolikusok, fekszik 
Szent Benedekhez fél mért
földnyire, fája tűzre, és épü
letre van, szőleje, legelője 
elég, földgye jő, réttye ter
mékeny, Szent Benedekhez 
tsak egy fertály órányira lé
vén , vagyonnyait el adhat-
tyák. 

N É M E T I . Sajó NimetL 
Magyar falu Borsod Várni, 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai külömbfélék, fekszik 

Pus-
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Putnokhoc egy mértföldnyi
re, Sajó vizéhez közel, föld-
gyeinek egy nyomása ter
mékeny , malmai vannak, 
nagyobb része sovány , le
gelője nem elég, fája kevés 
van. 

N Í M E T I . MezŐ V á r o s 
Hont Várm. földes Ura az 
Esztergomi Káptalanbéli U-
raság, lakosai katolikusok, 
fekszik a9 Selmetzi Ország 
útban, Domanikhoz i órá
nyira , szántó földgye két 
vetőre van osztva, szőlő he
gye, legelője, 9serdeje elég 
van, réttye kevés. 

NÉMETI.Magyar falu Nó
grád Várm. földes Ura H. 
Grazsalkovich Uraság, la
kosai katolikusok, 's más
félék , fekszik Kis Terén ye
nek szomszédságában , és 
annak filiája, határja is hoz
zá hasonlító. 

NÉMETI . Magyar falu So
pron Várm. földes Ura a* 
Religiói Kintstár , és más 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , és evangélikusok, fek
szik Soprontól 6 mértföld
nyire , T ó t Keresztúrnak 
szomszédságában, és annak 
filiája, határja terem búzát, 
rozsot, árpát, tengerit, szőlő 
hegye, e r d e j e nintsen, 
réttye kevés, juhokat tarta
nak. 1 

NÉMETI. Sjptmdr. Néme-
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rí. Szabad Királyi Város Szaf-
mát Várm. lakosai katoli
kusok, ó hitSek, és refor* 
mátusok , fekszik Szamos 
vize mellett, Szatmár mint
egy szigetben, Németi pe
dig Szamos vizének jobb 
partyán. Szabad Királyi Vá
rossá lett 171 jdik esztendő
ben , VIdik KÁROLY alatt t 

mint Szeged Városa. Az e-
lőtt mind Szatmár , mind 
Németi mező Városok valá
nak ; de ennek hajdán erős
sége is vala. Nevezetesíti I. 
Jósef Tsászárnak Rákótzi-
val tett 17udik esztendő
béli békekötése. Nevezete^ 
sebb épületei a9 katolikusok
nak Szentegyházok ; a9 Plé
bánia, az előtt a9 Jézsoviták* 
nak épületek vala. A9 Szent 
Ferentz Szerzetbéli Atyák
nak is vagyon itten Szent
egyházok, és KTastromjok, 
mellyet Erszébet Királyné é-
pittetett még i37odikben. 
Ezeken kivul még az ó hi-
tueknek, és reformátusoknak 
is ván , a9 kik itten elég so
kan vágynak. Világi épüle
tei között nevezetesebbek a9 

Városháza, G. Károlyi Ura
ságnak szabad udvara, 9s 
háza, a9 Kaszárnya, a9 Vá
rosnak Vendégfogadója, 9s 
némelly újjabb épületek. A 9 

Tanáts katolikusokból , és 
reformátusokból áll, Yvál -

toz-
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toztatva szokták a' neveze
tesebb hivatalokat folytatni. 
Harmintzadó, Sóház, és Pos
ta is vagyon benne, 's Is
potállyal is vágynak. Határ
ja jó termékenységu, va
gyonnyai külömbfélék, és 
jelesek,* balászattyok hasz
nos , és jó lakást szolgáltat. 

JJÉMETI . Magyar fala Tol
na Várm. földes Ura Hor
vát Uraság, és mások, lakosai 
katolikusok, fekszik Ozora, 
és Pinczehely között* Javai 
külömbfélék, borok meg le
hetős, földgyeinek egy nyo
mása homokos. 

NÉMETI. Alsó, és Fels$ 
Németi. Két falu Ungvár 
Várm. Alsónak földes Urai 
több Uraságok, melly fek
szik lénkének szomszédsá
gában, és annak filiája, Fel
sőnek pedig Horvát Uraság, 
ez -J mértföldnyire fekszik 
a9 másiktól, lakosai külömb
félék,, határbéli földgyeik 
jók, vagyonnyaik jelesek, 
el adásra alkalmatos mód
gyok van.. 

NEMETFALU. Kerka Né* 
metfalu. Magyar falu Szála 
Várm. földes Ura H. Eszter
házy Urasáé, lakosai kato
likusok , fekszik Csesztreg-
hez közel, és annak filiája, 
földgyök közép termékeny* 
ségu, a' hol síkos jól termő, 

de Kerka vize ártalmokra 
van. 

NÉMETFALU , Magyar falu 
Szála Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
fekszik Lövőhöz másfél mért
földnyire, határja középszerű. 

, NEMETFALU . Magyar fala 
Szála Várm. földes Ura a1 

Religyiói Kintstár, lakosai 
katolikusok, fekszik Csesz* 
treghez nem meszsze» ys en
nek filiája, határja is hozzá 
hasonlító. 

MEMETFALU. Puszta Né
metfalu. Magyar falu Szála 
Várm. földes Ura Nedeczky 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszilc Lesentze Tomajhoz 
nem meszsze, határja szo-
ross, és hegyes, szölejek 
középszerű , fájok tűzre van. 

NEMETFALU . Szabad pusz
ta Vas Várni, fekszik Iváncz-
hoz nem meszsze, és annak 
filiája. 

NEMETFALU. Kapi Né
metfalu, és Pdlvdgás. Két 
tót falu Sáros Várm. Kapi 
Németfaliinak földes Ura Ka
pi Uraság, fekszik Kapifal-
vához közel, és annak filiá
ja, másik Németfalvának pe
dig földes Ura af Religyiói 
Kintstár , fekszenek az Or
szág uttya mellett, Hankótz-
hoz nem meszsze, és annak 
filiáji, lakosaik többfélék , 
földgyeik középszerűek. 
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betfiben. 
* NÉMETSOK . Elegyes fa

lu Posony Várm. földes Ura 
G. Forgáck Uraság, lakosai 
katolikusok , fekszik Csü
törtöknek szomszédságában, 
és annak filiája, határja is 
hozzá hasonlító. 

NÉMETSOK. Szabad pusz
ta Posony Vármegyében. 

NÉMETSZÉK. Baranya Vár
megyében. 

NEMETSZSLGYEN. ÉS Ma* 

gyars[6lgyen az Sz, betűben. 
NÉMET ÚJVÁR. AZ Ú be

tfiben* 
NEMSOVA. Tót falu Tren

tsén Várm. földes Ura G. II-
lésházy Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Vág vize 
mellett, és a' Trentséní Ura
dalomhoz tartozik, földgye 
termékeny, legelője, erdeje 
van. 

N E M T I . Szála Várm. Lenti 
név alatt. 

NENADITS . Szabad puszta 
Bács Várm. földes Ura Zom-
bor Városa, fekszik Zombor 
Városához nem meszsze, és 
annak filiája. 

NENKYE* Hdyis Nénnye^ 
ás Luka Ninnye. Két ma
gyar falu Hont Várm. Házas 
Nénnyének földes UraTrsz-
tyánszkytir, a' kiknek szép 
egy emeletu házok 's kertyek 
vagyon itten, ez amannak 

'filiája, lakosaik katolikusok, 
fekszenek B. Gyarmattól i-J 
óránnyira, földgyeik jók , 

|legelőjök elég, fájok van 
mind a' két féle, szőlő he
gyeik is meg lehetősek, mal
maik is vágynak, gaboná-
jokat B. Gyarmaton, borai
kat pedig a9 Bánya Várasok* 
kan szokták el adni. 

NEPOMUCZINIVERK . Vas 
hámor Német Boksán meU 
lett Krassó Várm. ugyan Né
met Boksán határjában. 

NEPORÁCZ. Borsán Ne~ 
porác[. Kis Neporácj. Rósa 
Neporácf. Három f a l u k 
Tfcentsén Várm. Borsán Ne-
porácznak földes Ura Mote-
siczky Uraság, fekszik Alsó 
Motesiczhez nem meszsze, 
és annak filiája, Kis Nepo-
rácznak földes Ura G. Illés-
házi Uraság ,. fekszik Kis 
Hradnához közel, és annak 
filiája, Rósa Neporácznak 
pedig földes Ura Madocsá-
nyi Uraság, fekszik ama
zokhoz nem meszsze, lako
saik katolikusok , és másfé
lék is, földgyeik közép ter
mékenységiek, réttyeik, le
gelőjök meg lehetősek, va-
gyonnyaik is középszerőek. 
• NERADKÓCZ. Elegyes falu 

Vas Várm. földes Ura G. 
Nádasdy Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik F. Pe-
trócznak sfcomsédságában, és 

annak 



N E R E , N Í S T , 677 

annak filiája, határjában sző
l e j e , és mind a' két féle fá
ja van; de földgye sovány. 

N E R E S Z N I C Z E . Alsó % és 
Felső Neres[nic[e9 Két orosz 
falu Máramaros Várm. föl
des Uraik külömbféle Ura
ságok , lakosaik 6 hitfiek , 
fekszenek Tarasz vizéhez kö
zel , Gánya, Irholcz, és Szé
les Lonkához sem meszsze, 
katárjok két nyomásbéli, e-
gyéb tulajdonságaik hason
lók Gánya helységéhez, pia
tzok Szigeten , és Tecsön. 

T Í E R M E D . Rátz falu Kras
só Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai katoliku
sok, fekszik Krassóvá, Klo-
kodíts, Vodnik, Domány, 
Jabalcsa között t határja hat 
nyomásbéli; átallyában he
gyes, é* köves, mást nem te
rem tsak kukoritzát, erdeje 
van, szőleje nints. 

N E S P E S T . Magyar, és tót 
falu Zemplén Várm. földes 
Urai több Urak, lakosai kü
lömbfélék , fekszik Petrik-
hez, Abarához is ^ órányira, 
d. Laborcz vize mellett, tér
séges határja két nyomásbé
li , búzát, gabonát, kukori
tzát jól, középszerűen pedig 
árpát, és zabot is terem, ke
vés földgye fekete agyagos, 
erdeje tölgyes, szőleje nints, 
halászó vízzel, és legelővel 

bővelkedik, piatza Üjhely-
ben 3f, órányira. 

N E S T I C H . Ncistift. Lásd 
Najstift. 

NESZA* Nis^a* Elegyes 
falu Nóerád Várm. földes 
Ura G. Klobusiczky Uraság, 
a' kinek díszes Kastéllyával 
ékesíttetik, lakosai katoli
kusok, fekszik Ácsához más
fél órányira, határja közép
szerű, vagyonnyai külömb
félék-, meszet, és téglát is 
égettet az Uraság itten, fá
jok, legelöjök van* 

N E S Z E L * . Magyar f a l a 
Szála Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszik Szála Egerszeg
hez nem meszsze, es annak 
filiája, határja jól termő. 

N E S Z L U S A . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Ura G. Szó* 
nyog Urasáé, lakosai kato
likusok, fekszik Újhelyhea 
fél mértföldnyire , határjá
nak nagyobb része soványas. 

N E S Z M I L Y . Magyar falu 
Komárom Várm. földes Ura 
G. Zichy, és G. Eszterházy 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik az Ország úr-
tyában, A l m á s h o z nem 
meszsze, és annak filiája, 
postája is vagyon , neveze-
tesíti jó asztali bora, melly 
az Országon kivul is.híres, 
határjában , céttye, legelője 
elég van, szőleji jól termők, 

va-
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vagyonnyaikat . könnyen el 
adhattyák. 

N E S Z T A . Magyar falu A-
baúj Várm. földes Ura a' Re
iigyiói Kintstár, lakosai kü
lömbfélék , fekszik a' Selye-
bi völgyben, vagyonnai meg 

. lehetősek t szőlős kertyeik is 
vannak. 

N E U D O R F . Lásd Ndjdorf. 
minthogy a1 Magyarok Neu-
<lorfnak olvasnák. 

M E U D O R F . Bánátbéii falu. 
N E U D O R F . Laita S\. Mi

klós név alatt. 
N E U F E L D . Lásd Nejfeld. 
N E U S I N A . Rátz falu To

rontal Várm. földes Ura a* 
T. Kamara, lakosai ó bítuek, 
fekszik Boka , Szecsányhoz 
közel, Nagy Becskerekhez 
3 órányira, határja $ nyo
másbéli, minden féle gabo
nátterem középszerűen, bor, 
ésfanélkfil szSkölködik. pia
tza N . Becskereken, Te
mesváron , Csakován, és 
Páncsován , földgyeit az ár
vizek károsíttyák. 

N E V E P . - Ntyicsani, Tót 
falu Bars Várm. földes Urai 
H. Eszterházy, és B. Prényi 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik a' Tapolczai 
járásban, határja közép ter
mékenységu. 

• N É V E R . Névcrice. Tótfa
lu Bars Várm, földes Urai 

N£vEfe. ' 

több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, és másfélék, fek
szik Csiffárhoz nem mesz
sze, és annak filiája, határ
ja ís kozzá hasonlító, piatza 
Aranyos Maróton egy mért
földnyire, 's másutt is; va
gyonnyai külömbfélék. 

N É V E R . Neverice. Tót fa
lu Nyitra Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik Ledecz-
hez nem meszsze, és annak 
filiája, 's határja is hozzá 
hasonlító. 

N t V B T L E N F A L U . Magyar, 
és orosz falu Ugocsa Várm. 
régenten Dedkfalvdnak, az 
után az oroszok a9 Deákot 
Gyáknak mondván, Gyák-
faívának nnveztetett 9 most 
Nívtthnfalunak, földes Urai 
több Urak, lakosai katoli
kusok , és reformátusok, 
fekszik Halmihoz ^mértföld
nyire, Csepertől f és Batárról 
egy órányira. Határja 3 nyo
másbéli, leg inkább búzát, 
és rozsot terem, zabot, ku
koritzát kevesebbet, földgye 
agyagos , fája igen kevés, 
szóleje nints, szénával bő
velkedik, és azt helyben el 
adhattya, piatza Újlakon, 
ét Huszton. Ha határja sze
lében lévő Eger nevű mo-
tsáros patakot a* T. N. Vár-
niegye le fogja botsáttatni, 
melly most munkában va

gyon, 
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gyón, batárja nagyon ibg 
szaporodni. 

NEVICZIN . Tótfalu Nyi
tra Várm. földes Ura Bos-

1 sányi Uraság, lakosaj kato
likusok , fekszik Kosztolna-
falvának szomszédságában t 

is annak filiája , fája < van t 

gyümöltse, legelője elég; 
piatzozáza német Prónán, 
es Privigyén , . réttye, föld
ügye , középszerű. 

NEVICZKB . Nógrád Vár
megy, földes Urai több Urak, 
fekszik Dományának szom
szédságában, és annak fi
liája, határja jó, vagyonnyai 
jelesek. 

NEVOLNO . Tét falu Bars 
Várm. földes Ura a* Beszter-
cze* Bányai Püspökség, fek
szik Jasztrabához közel, és 
annak filiája. 

NEVRINTSA . Oláh f a l u 
Krassó Várm. földes Ura a' 
K. Kamara, lakosai ó hi
tűek, fekszik Klicsova, Val-
lelunga , és Perui között, 
határja négy nyomásbéli, 
melly nagyobb részént la
pályos , terem kukoritzát, 
mást nem igen,tsaljtossa van, 
és kevés szőleje, 

NEZETHB. Tót falu Nyitra 
Várm. földes Urai G. Beré-
nyi, és több Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik 
Bodókhóz fél mértföldnyire, 
Rippenhez sem iqotzsae, és 

annak filiája, réttye jó , le
gelője elég<, szöíeje van, 
piatzozása Bajnán két órá
nyira, fája kevés, földgye jó. 

N E z ITHÁZA . Nt\itovce. 
Tót falu Liptó Várra, földes 
Ura Kubinyi Uraság, lakosaf 
külömbfélék, fekszik Szent 
Máriához közel, és annak 
filiája, földgye , réttye, né» 
hol tsekély, de többnyire 
meg lehetős, erdeje nints, 
piatzozása Szent Miklóson 
|. mértföldnyire, legelője 
kevés. 

NKZSA. Elegyes falu Nó
grád Várm* földes Ura G. 
Klobusiczky Uraság, lako
sai külömbfélék, határja jó 
mint Alsó Ferénynek. 

NKZ.VBST.. Tót falu Zem> 
plén Várm. 

NICZK . Flegycs falu Vae 
Várm. földes Ura Nyiczky 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Lakhoz fél mértföld
nyire , mellyhez határja is 
hasonlító. 

NICZKIDORF . Sv^b falu 
Temes Várm. földes Ura a1 

K. Kamara , lakosai kato
likusok. 

NiEKTiNA. Tót falu Tren
tsén Várm. földes Ura Besz* 
terczei Uraság, fekzsik Pe-
troszneboz £ mértföldnyire. 

NiKics, Füles név alatta 
N I K L A . Magyar, és sokacz 

felu Somogy Vá̂ rm. {öldqs 
Ura 
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Ura TuUnan Urasig, lakosai 
katolikusok , fekszik Csö-
menthez j . , Táskához r j , 
Bussághoz pedig i £ mért* 
földnyire<, határja három 
nyomásbéli, kevés búzát, 
rozsot pedig középszerűen 
terem , erdeje, szőleje nints, 
rétekkel bővelkedik, piatza 
Keszthelyen, és Kanizsán. 

N I K L O V A . Orosz fatu Sá
ros Várm. földes Ura ó . 
Áspermont Uraság, lakosai 
leg inkább 6 hitűek, fekszik 
Makovitzáboz i mértföld
nyire, legelője, és fája van, 
í része földgyének termé
kenyebb. 

NIKLSDO&F. Mikiósdi név 
alatt. 

NIKOLA . Szála Vármegy. 
if N I K O L A . Vdmos Mikola 
név alatt. 

NIKÓFALÜ . Szabad puszta 
Bars Várm. földes Ura az 
Esztergomi Káptalanbéli U-
raság. 

NIKOLINCZ . Oláh f a l u 
Krassó Várm. földes Ura a' 
K. Kamara, lakosai ó hí-
taek, fekszik Czukics, Rus-
sova, és Vranyúcz között, 
határja K négy nyomásbéli, 
egészen térséges, és egye
nes , bőven terem búzát, 
zabot, és kukoritzát, erde
je , szőleje nints, Ssászka, 
es Fejér Templom ide egy 

Nraiiicz. OJxo? Nintnici. 
Tót falu Trentsén Várm föl-
áes Urai Ugronovits, és több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik V á g vize par
tyán , ruchovhoz nem mesz
sze, és annak fiiiája, föld
gye termékeny , legelője 
van, savanyú vize is , pia
tzozása közel. 

*Niosz. Nétnct falu Val 
Várm. határja középszerű, 
vagyonnyai meg lehetősek 

NISNVA . Tót fala Árvi 
Várm. földes Ura a* K. Ka-
mára, lakosai katolikusok, 
kő Templom jok van, fekszik 
Krasznahorkán a l ó l , ám 
vize mellett, a* melly mel
lett vagyon- Osqtrasitia ne-
vfi hegy, mellyen régi vár
nak jeleit láthatni ; határja 
j ó , vagyonnyai is jelesek. 

NISNYA . Ni^snya. T ó t 
fala Nyitra Várm. földesura 
G. Erdődi Uraság, sakosai 
katolikusok > fekszik Lopá
séhoz nem meszsze, és an
nak filiája , határja is hozzá 
hasonlító, piatzozása Galgé-
czon, és üjhelyben, lege
lóje szoross, és földgye ii 
néhol soványas. 

NITRA . Magyar falu Nó
grád Várm. földes Ura B. 
Vécsey Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Fülekhez 
I mértföldnyire, határja kö
zépszerfi , réttye , legelője 

meg 
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m e g lehetős, vagyonnyai is 
középszerűek. \ 

N I T R A S Z E G . vagy Khai-
mova. Tót falu Bars Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosat katolikusok , fek
szik Csersnyének szomszéd-
•ságiban, határja is hozzá 
hasonlító. 

N i v i . Lásd Malatin név 
alatt. 

N I Z S I D E R . Neusiedl. Me-
*ő Város Mosón Várta, föl
des Ur^i H. Eszterházy, M. 
<3vári Uradalom, és a* Re-
ligiói Kintstár, 4 lakosai ka
tolikusok; fekszik Nyúlás
hoz Párndorfhoz észak
nak i , Vedényhez.£, Po-
sonyhoz pedig 4J- órányira 
a* Fertő Partyán, 'hajdan a* 
Magyar Királynéknak szál
lást is szolgáltatott, h Le
vakarja nevezetes vala, mig 
a9 hadi viszontagság meg nem 
emésztette. A* Sz. Pál Szer
zetebéli Atyáknak ióflodik 
esztendő Ólta virágzott vala 
itten volt Rezidentztájok, és 
hajdan erősségje is volt. Van
nak Országos, és héti vásár
jai is, mellyekre a1 szomszéd 
Ausztriabéliek s z á m o s a n 
megjelennek, helyben Ispo
tállyá van, hegyes, és kö vé
tsek határja többnyire sző
lőkből á l l , szántó földgye 
rozsot terem, mivel másra 
flkalmatlan, erdeje, és a9 

Fertő partyán veteményes', 
és gyfimöltsös kényei vágy
nak , Jegelőjök, 's mczejek 

(nem igen nagy, piatza hely
ben. 

N I Z S I D E R T A V A . v. FcrtS. 
{dt t\hem iss[ép , nem is 
jó neveiét, minthogy a' Ma* 
gyároknál a* firt69 sürustL 
ros posványságot tes^; is 
így e' nagy tónak nevezetül 
épen nem illik) Neusieáler 
See. Fekszik Mozson, és So
pron Vármegye között, fek
vését lásd a' magyar föld
képeken. Hoszsza négy, szé-
lessépe pedig két mértföld
nyire is el terjed; földes Ura 
G. Szécsényi Uraság; a' ki
től szokták a' halászok ki 
árendálni a* halászatot. Az 
előtt e> T ó , Bél Mátyásnak 
véllekedése szerént kissebb 
vala; mellyet onnan is vi
lágosít, mivel H. Eszterházy 
Uraságnak levél tarjából ki 
nyervén, e l ő l számlállya 
mind azokat a' Helységeket, 
mellyeket e' Tó el temetett 
vala. Bé fagyván jol ey tő 
i677dikj és 173 jdik eszten
dőben , meg mérettetett a' 
jégen, 's Rusztól, Ilmiczig 
3830 ölet tett, a1 mint a9 

Ruszti k a p u n olvashatót 
I776dikban pedig 3338 fi
lét: ellenben 1736dikban el 
annyira meg apadott, hogy 
négy ember Umitzig által lá~ 

Z » bo!ta, 
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tolta, 9s mintegy köldökig 
ért vala. Halai számosak, 
és külömbfélék, szélein pe
dig a' nádas helyeken, a' 
hanság körül, elég sok repü
lő vadakat nevel. Nevezetes 
itten az a> jeles töltés, és 
Ország út , melly Eszterhá
záról Mosón Vármegyébe 
vezet: és mind az utazók
nak, mind pedig a' keres
kedőknek, es e' két szom
széd Vármegyéknek is jeles 
hasznot szolgáltat. 

N I Z S N J A V Í S Z . v. Niyia. 
NÓGRÁD VÁRMEGYE. Cö-

mitatusNeogradiensis. Neo» 
grádcr Gespannschaft. N e 
vezetét vette bajdani tótul 
úgy nevezett Navigrddy vagy 
Újvárától* melly a' Hunnu-
soknak . ki jövetelek előtt 
már régi idővel ép&lt vala, 
az ellenségeskedő szomszé
doknak bé tsapásaik ellen. 
Szomszédságában fekszik e' 
Vármegyének nap keletre 
Gömör, és Heves Várme
gyék, nap nyugorra Nagy, és 
Kis Hont, északra fjedig Zó
lyom Vármegye által terít
tetik, délre ismét Heves, és 
Pest Vármegyék vágynak 
szomszédságában, Hoszsza 
mintegy ICL mértföldnyire 
terjed, szélessége pedig hat, 
's majd kevesebb mértföld
nyire. Vidékje Karpat he
gye felé hegyes, és erdős, 

kivált északra fekvő része; 
í térségei között pedig neve* 
zetesebbek Szécsény, Lo-
sontz, és Gyarmath vidékjei. 
Hegyei között nevezeteseb
bek iszőr Mátra hegye, 
melly nap keletre Heves Vár
megyétől választya el. adik 
Medves Gömör Vármegyé
nek szomszédságában/ ^dik 
Sátoros. 4dik Búcsony, j dik 
Kardncs. 6dik Málna Pata
kai, és Komái hegyek, ydik 
Os[troski. 8dik Dobrocsi% 

9dik Jenői hegyek, iodik 
Naszály, i i dik S[anda. 12-
dik Listet\ 's TÍ t. Erdői az 
említett hegyek körvil neve
zetesek, és imitt amott va
dakkal gazdagok. 

Folyó vizei között emlé
kezetesebbek. "1. Ipoly vi
ze , pred a' Málnapataki he
gyekben , a' falu felett mint
egy két mértföldnyire. Igen 
számos faluknak határjait 
ifedvesíti, és sok malmokat 
hajt, ys nem kevés hasznot 
szolgáitat; de. meg áradván 
ártalmas is: halai külömb
félék, de tsukája nevezete
sebb, a9 mint e' köz mon
dás is Jbizonyíttya „ Duna 
ponttyá , Tis{á ketsegéje , 
Ipoly tsukaja, leg jobb bojt* 
ha S^eremi borban fott. u 

folyása e* Megyében g mért
földnyire terjed, a. Zagyva* 
ered Medves falunál a' nagy 

hegy-
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hegynek alapjából, annak
utánna némellyjpatakotskák-
kal Öregbícterik, 9s a' hónak 
olvadásakor erőssen szo
kott dagadni; nevezetes ar
ról, hogy Nógrád f és He-
yes Vármegyéket el válasz-
tya egymástól, Tarfatunál 
kezdvén , Pásztó,' Jobbágy % 

'S[dntó% Lorint\y mellett 
folly el> az utáu Hatvant 
meg haladván, a'Jászságot 
nedvesíti; meg öblösíttetvéft 
Tárna, és Tápió vizekkel 
Szolnok felett falunál 
ömlik Tisza vizébe. Kis-
sebb patakjai között neve*-
zetesebbek: i. Losont^ vize, 
ered Zólyom Várm. Főrész 
völgyében , 9s Losöntzon 
alól kebelébe fogadván Ta-
gar vizét az , Ipolyba foly. 
a. Tugar patakja, ered a1 

Divini hegyekben , Gács 
Vára alatt foly el. 3. S[tre-
gova vize, ered az Os^tró
kái hegyekben , felsó Ti-
szovnyik felett, számos mal
mokat hajt, rákjai, 's halai 
is kedves ízűek, h á r o m 
mértföldnyi folyása után 
Mulad felett foly bé Ipoly 
vizébe. 4. S\alatnya, ered 
felsó Esztergárnai, 9s a' Rá-
rosi völgyön alól merői I-
póly vizébe, j . Kürtös nap 
nyugotra e* Megyét Nagy 
Hont Vármegyétől el válasz-* 
tya* 6, Fekete viz, 7. Lo-

kus, 8. Fülek völgye. 9. Ge
rege völgye. 10. Ság vól
gye. 11. Homok Tereny, 
11. Utas Tereínye. 13. Lu-
tsina. 14. Toldi patak, mel* 
lyek többnyire malmokat 
hajtható patakok. 

Savanyú kútfői is számo
sak , mellyek között nem
zetesebbek i 1. a* Garábi% 

vagy Káinoki borkút, a- a* 
Peltári.'}. Füleki. 4. Etzter-
gári. 5. Kürtöst. 6. Szálat-
nyai. 7. Tistovniki. 8* Szó-
csényi. Kovátsi. Erőssítő vi
zei között nevezetesedni kezd 
a9 Renyei, Losont2hoz mint
egy órányira. Sos vize is van 
Sós Harsányban, Lavora he
gyén pedig Túrópolya fa-
lett nyárban olly igen hi
deg vize van, melly alig 
iható alkalmatlanság nélkül* 
télben pedig lágy melegsége 
által imélgést okoz. Bányái 
is meg lehetősek vágynak. 
Borai köpött leg nevezete
sebbek a1 Kosdi, Rddiy E-
cstgP, és Jobbagyi borok f 

mellyek után emlékezetet 
kivannak e' szöleji, Galé-
boc^i, SfSllosi, Bujáki, és 
Kürtösi jó asztali b o r o k . 
Barmai jók, juhaji számo
sak, és jó hasznot hajtók, 
sertéssei is számosak, és ha 
a' makk gazdagon tetem jó 
gazdáskodást okoznak. Le*, 
vegője átallyába* egésségesi 
t ^ 2 z 9 ooba 



084 .ÍNÖCML 

noha begyes, és erdős vi
dék j cin híves, és kemény. 

.Mind öszve 370 lakó he
lyek vágynak benne, 's az 

-esztergomi Érseki, Váezi, 
és Rozsnyói Püspöki Me
gyékhez tartozik. 

NÓGRÁD V A R A . Régi om
ladozott Vir Nógrád Vár-
.megyében,, a' Mohátsi vesze
delem után Zápolya János-
nak birtoka leve i j i6dik-
ban , annakutánna minden 
ostrom nélkül az Ozmánok- ! 

uak birtokokba jutott IJ44. ] 
Lásd felöle Istvdofit Libr. 
IX. p. 1J3. 9s hatalmokban 
vala egész 15 ̂ d ikrg , az 
mán Pálfy Miklós, és M Á 
TYÁS Fó Hertzeg által visz-

, *za szereztetett, '$ Révay 
András leve Kapitánnyá. Tíz 
esztendő múlva pedig Bocs
kainak hatalmába esett; de 
ez i6o6dik esztendő béli bé
kekötés szerént a' Tsászár
nak viszsza adattatott; 1619-
dikben Bethlennek birtoka 
Jeve, míg i6a4dikben is
mét a' Tsászárnak tulajdona 
lett. Szerentsésen viszsza nyo-
mattatott innen i6i6dikban 
az Ozmánoknak ostromló se
regek; de jármok alá kerítet
te Abafy Mihálynak hízel
kedő mestersége, a' Tsászári 
seregeknek károkra, és al
kalmatlanságokra. Minek-
Htánna c' Várat a9 Lotharin-

4 
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giai Hertzeg meg szemlélte, 
menykő ütés által fel lob
banván a9 benne volt puska 
por, széjjel rongál tátott; 's 
annak utánna soha sem új-
jíttatott meg, 's az Ozmá
nok is titkon el hagyákva* 
la e 1 Várat. 

NÓGRÁD . Magyar'fa la Nó
grád Várm. földes Ura a' 
Váczi Püspökség , lakosai 
lee i n k á b b katolikusok, 
fekszik Honthoz két jó mért
földnyire , határja ollyan 
mint Alsó Bodonyé. 

Nor,cso. Nolcsowo* T ó r 
falu Túrócz Várm. földes Ura 
Nyári Uraság, lakosai leg 
inkább evangélikusok, fek-

i szik Tufánnak szomszédsá
gában, és annak filiája, po
stája is vagyon, határja kö
zépszerű ; réttye, legelóje 
hasznos, fája elég, Vág vi
zén keresetre módgyok vatu 

N O R A P . Magyar ra]u Vesz
prém Várm. földes Ura G. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, és reformátu
sok , fekszik Pápához f é l 
mértföldnyire, Kovácsinak 
filiája, Kupp, Dáka, Két-
rornyúlakhoz is közel, ha
tárja tsak egy nyomásbéli, 
melly egyik esztendőben 
őszivel, másikban pedig Ta
vaszival vetődik, a' rozsot 
legjobban meg termi, egye
bet p e d i g középszerűen, . 

crd$-



erdője tsekély, réttyek, le
gelőjök is kevés, mivel ko-
vetsesek, az Attyai vizén van 
malma, piatza Pápán, az 
Uraságnak itt alkalmatos 
tégla vetője van. . 

NOHSINCZ. Tót fala Vas 
Várm. földes Ura G. Szapá-
r i , és G. Batthyáni Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Martyánczhoz nem meszsze , 
és annak filiája, határja fs 
hozzá hasonlító. 

Nosicz. Dőlne Nosicqe. 
Tót falu Trentsén Várm. föl
des Ura G. Illésházy Ura
ság , lakosai katolikusok, 
fekszik Puphovhoz nem mesz
sze, harárja középszeffi, le
gelője tágas, és hasznos. 

NOSZKOVA. Tót falu Vas 
Várm. földesura G. Nádas-
di Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik Sz, György
höz nem meszsze, és annak 
filiája, határja is hozzá ha
sonlító. 

NOSZLOP. Magyar f a l u 
Veszprém Várm. földes Ura 
G Eszterházy Uraság, és 
több Urak, lakosai katoli
kusok , reformárusok, és e-
vangelikusok, fekszik Vá
sárhelyhez fél mértföldnyire, 
Oroszi, Doba, Börszörcsök, 
Polyány, és Gyepeshoz is 
közel, határja két nyomás
béli, Őszit, tavaszit egyaránt 
terem , foldgye, réttye jó , 

mezejik térségesek , fájok 
a9 határban nints * piatzok 
Pápán. 

Noszoiv. Ncus\idtl. Né
met falu Vas Várm. földes 
Ura G. Batthyányi Uraság , 
lakosai katolikusok, fekszik 

i Kukmérnak szomszédságá
ban , mellyhez határja is ha
sonlító. 

NOSZTANV . Szabad pusz
ta Tolna Várm. földes Ura 
H. Eszterházy Uraság, fekszik 
Nakhoz közel, és annak fi
liája. 

NOSSTRB. Mária Nos~tre. 
Tót falu Hont Várm. földes 
Ura a* Reiigyiói Kintstár ,-
az előtt a' Paulinus Szerzet
béli atyáknak birtokok va
la , a' kik alatt másképen 
virágzott vala e* hely. Kla-
stromjokat építtette, 's jó
szágokkal meg is ajándékoz
ta I. LAJOS Király, a' ki ottan 
gyakorta örömest mulato
zott. Néha itten 3ooSzerzete-
sek is voltak, a' kik szolgái
kat, 's jobbágyaikat magok
hoz vévén, af Mohácsi ve
szedelem után Visegrád Vá
rába a' Sz. Koronát oltalmaz
ták. A' Várnak az Ozmá
noktól lett meg vétettetése 
után Nostrc is el pasztítta-
tótt; de ama híres Érsek G. 
Széesényi György által meg 
ójjíttatott: T . T . Gindl Gá
spár volt Prior , és Viöze 

Z z 3 Pro-
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Provinciális alatt pedig egy] 
emelettel öregbíttetett. lt> 
ten tartott vala Novitidtust j 
R. S\ent Pálnak * Serzete. 
A' Klastrom magas helyen 
épült, még magassabb he
gyekkel korul vétettetve, 
most jeles két tornyú Szent
egyházzal, az előtt bástyák
kal is ékesíttetett vala. La
kosai katolikusok, fekszik 
Maroshoz i mértföldnyire, 
vize igen j ó , asztali bora 
egésséges; réttye nem igen 
derék, földgye meg lehe
tős , legelője elég, essös ü-
dökben uttyai alkalmatlanok, 
fája van mind a' két féle. 

Nosznez. Nosficse. Falu 
Trentsén Várm. fekszik Vág 
vize mellett egy hegy alatt, 
földgye termékeny, és más 
jeles javai is vannak. 

N O S Z V A J . Magyar f a l u 
Borsod î árm. földes Ura Sz. 
Péteri Uraság, lakosai ka
tolikusok, és többen refor
mátusok, fekszik Zsirczaek 
szomszédságában; és annak 
filiája, földgye néhol sová
nyas, mellyet a9 záporok 
járnak > legelője szorpss, 

Eiatzozása Egerben, és Mis-
olczon. 

N O V A . Magyar falu Szála 
Várm. földes Ura a* Szom
bathelyi Püspökség, lakosai 
katolikusok, fekszik a* Ka
pornaki járásban, határja kö

zép termékenységu , legelő
je , fája, makkja e l é g , sző
leje is van. 

- N O V A C U R I A . Najhof. Szá
la Várm. földes Ura G. Al-
thán Uraság, fekszik Lend-
váhöz i mértföldnyire. 

N O V A J . Alsó, és Felsb 
Nova;. Magyar, és tót fa'u 
Abaúj Várm. földes Ura i 
Tászói Prépostság, lakosai leg 
inkább reformátusok , fek
szenek Szomolyához nem 
meszsze, Vilmányhoz I mért
földnyire, határ béli fóldgye 
Felsőnek, melly az előtt a' , 
Regéczi Várhoz tartozott, jo 
tesmékenységű , javai is je
lesek ,. de az Alsónak min
den meg kívántató )im 
vágynak., 

No V A J . Magyar falu Bor
sod Várm. földes Ura az Egri 
Kis Prépostság , lakosai ka
tolikusok, fekszik Egerbei 
két mértföldnyire 9 szántó 
földgye termékeny, piatzo
zása Egerben , fája van mind 
a' két féle, szóleje közép 
termékenységu. 

N O V A J . Szabad puszta Fe
jér Vármegyében. 

N O V A K . Tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura Majthényi 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Nyitra vize mellet, 
Bajmótzhoz I mértföldnyire, 
határja ollyan, mint Kis Le-
hotáé. 

No-
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N O V A K . Magyat falu Nó
grád Várm* földes Ura G. 
Toroczkay Uraság, lakosai 
külömbfélék, fekszik Kozár-
nak szomszédságában , és 
annak filiája, határja közép 
termékenységül, vagyonnyai 
meg lehetősek* 

N O V A K . Szabad* puszta 
-Mosón Várm. földes Ura G. 

Viczay Uraság, fekszik Hé-
dervárhoz nem meszsze, 
mellynek filiája, Árokhoz 
tartozik. 

NovÁKovEfcz. Ne{atic-e. 
Horvát falu. Szála Várm. föl-

_ des Ura G. Álthán Urasáé, 
lakosai katolikusok , fek
szik Dekanovecznek szom
szédságában, és annak fi
liája, a' természetnek szépj 
javaival bővelkedik; 

NOVOSZEDLICZA . Orosz 
falu Zemplén Várm. földes 
Ura Szirmay Ufaság. lakosai 
6 hitűek, fekszik Alső Zboj-
hoz Y órányira, Felső Galí
ciának szomszédságában, ha
bárja két nyomásbéli, leg 
inkább zabot terem, közép
szerűen árpát, kölest, ta
tárkát, és Krompélyt, több
nyire hegyes, völgyes , kő-
sziklás , fejér sovány 

~gos kavitsal egyeles a* föld-

fye , erdeje van, legelője 
öven, kenyere szuken, pia

tza Homonnán, és Ungvár 
ron. 

NOVOSZELLO . Elegyesnél 
met, és Sokatz falu Bács 
Várm. földes Ura Cseh Ura
ság, lakosai katolikusok, és 
ő hitnek, fekszik az alsó 
járásban, Flavnához 3500, 
Bácshoz pedig 7000 bétsi 
ölnyire, határja két nyo
másbéli, melly búzát, és ku
koritzát terem, fóldgye e-
gyenes, és lapályos , agya
gos, erdeje van, szőleje kö
zépszerű bort terem, a' Duna 
mellett fekszik , és $ok ha
las tóval gazdagok, nád-

fya is van, hallal ft bővel? 
ednek, piatza Vukováron, 

vagy Újvidéken, pénzt ke
resnek vaj, borjú, gabona 
el adásból, és kézi munká
ból. 

NOVOSZELLA . Szakad 
paszta Torontal Várm. föl
des Ura a' K. Kamara, Bea* 
drához tartozik. 

NOVOTJ. Nbvotti. Ele
gyes Lengyel falu ÁrVa Vár
megy, földes Ura a' K. Kama
ra, lakosai katolikusok, fek
szik azon völgyben, melly* 
ben Zakamene épült, nem 
kedves helyen, batárja so
vány, mert az árvíz ron-
gájlya* 

N O V O T T I . Tót falu Liptó 
Várm. földes Urai Kubinyi, 
és több Uraságok, lakosai 
külömbfélék, fekszik Huti-
hez nem meszsze, és annak 

Z t 4 filiá-
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filiája, határja is hozzá ha
sonlító. 

NOZDERKÓCZ. No[dorkóc[.« 
Tót falu Trentsén Várm. föl
des Ura Motesiczky Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Vág vize mellett, fiobrov-
nyiknak szomszédságában, 
Tréntsénhez nem -meszsze , 
és annak filiája, földgye ter
mékeny , piatzozása közel, 

NOZDROVJCZ . T ó t falu 
Trentsén Varga, földes Ura 
Nozdroviczky Uraság, a'kik 
azt nevezetesítik t lakosai 
katolikusok, fekszik Pod-
hragyhoz \ mértföldnyire , | 
Kassának szomszédságában, 
és annak filiája, az Ország 
lítban , határja jól termő,. 
vagyonnyai jelesek. I 

NÖTINCZ. vagy Norent^. 
Tót falu Nógrád Várm. föl
des Urai G. Balassa, és G. 
Zichy Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik Nógrád
hoz egy órányira, határja jó, 
vagyonnyai külömbfélék, le
gelője, fája elég van , lako
sai szenet is égetnek. 

N V A G O . Orosz falu Zem
plén Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai leg in
kább ó hitűek, fekszik Csa-
balóczhoz fél , Laborczhoz 
is fél órányira, határja két 
nyomásbéli, hegyes, agya
gos, zabot, tatárkát, kölest, 
és árpát, tavasz búzát is te

rem , bikfa erdeje van , pia
tzok Homonnán, és Sztrop-
kón 6 órányira. 

N V A G O V H . Orosz falu Má
ramaros Várm* földes Ura 
Pogány Uraság, lakosai e-
gyesfilt ó hitnek, fekszikn. 
k. Irholczhoz i , n. ny. Kir-
vához ugyan annyi órányira, 
a* Taracz vize északi par
tyán , határja két nyomásbé
li , egyébként hasonló Ir-
holcz helységéhez, piatzok 
Szigeten, és Tecsón. 

N Y A C R A . Oláh falu Arad 
Várm. földes Ura a' K. Ka
mara, lakosai ó hitnek, fek
szik két hoszszu dombon, 
*s széllyel épulrt házaktól 
áll, n. k. Monyiszával, d. 
Minyáddal, n. ny. Natfal-
bestyel határos ; igen sovány 
földgye kevés t?úzát, ten
gerit , és zabot terem , ke
vés gyümöltse is van, itten 
Július* és Augustus hóna
pokban érik a9 hólyagos, 
pongrátz; és más féle tse-
resznye fával is kereskednek 
lakosai. 

N Y A L K A . Magyar falu 
í Győr Várm. földes Ura a' 
Religyiói Kintstár, lakosai 
katolikusok, fekszik Táphoz 
nem meszsze , Pázirvándhot 
is közel, földgye kő verses, 
és homokos két nyomásbéli, 
határja térséges , rozsot,, és 
kétszeres búzát középsze

rűen 
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r8en terem, erdeje nints, 
szőleje középszerű. 

N Y A R A I * Kis Nyarad. Né-
taet falu Baranya Várm. a1 

Pécs Váradi Urasághóz tar
tozik, lakosaik katolikusok-, 
fekszik Mohácstól i\ órá
nyira , boraik jók, föld-
gyeik valamennyire hegyes
nek, erdeje kevés, lovaji 
igen jók. 

N Y A K A D . Nagy Nyarad. 
Német falu Baranya Várm. 
a* Belyei Uradalomhoz tar
tozik, lakosai katolikusok, 
fekszik Maisch , és Bolly 
mczó Városhoz £ , Mohács
hoz pedig 4 órányira. Ez 
volt SZOLIMÁN Török Tsászár 
táborának a' Mohácsi vesze
delemkor , az ütközetre való 
piatza, és utánna való meg 
telepedése is , a 9 mint mái 
napig is a'sántzok, és kezek 
által fel emeltetett Halom 
látszatik, (melly a' Tsászár 
sátora helyének'mondatik). 
Határja három nyomásbéli, 
egyebeken kivul, szép tiszta 
búzát terem, mellynek lisz-
tyét Sklavonidban szokták el 
adni , legelóje iz&kségére 
van , erdeje nevendék, szó
lejek is van, határjában Sa-
toristsa nevű, hajdani Föld* 
var puszta van , holott ez az 
Uradalom a* gabonára, és 
számos marha tartásra nézve 
nagy majort tart. 

N Y Í R Á D . FelsS Nydrddt 

és Me[o Nyarad. Két ma
gyarfalu Borsod Várm. Me-
zó Nyaradnak földes U r a 
Majthényi Uraság , melly 
fekszik A l s ó Ábránynak 
szomszédságában, és annak 
filiája, amannak pedig föl
des Urai több Uraságok, fek
szik Szuhogyhoz k ö z e l , 
mellynek filiája , lakosaik 
katolikusok, és reformátu
sok, határjaik közép termé
kenységiek , piatzozások 
Miskolczon, legelőjök ke* 
vés, fájok sem sok van. 

N Y A R A D . Magyar f a l u 
Győr Várm. földes Urai G. 
Illésházv , és több Nemes 
Urak v lakosai katolikusok, 
és reformátusok, fekszik Csi-
lizközben, Győrhöz 1 mért
földnyire, igen jó határja 
két nyomásbéli, és bőven te
rem mindenféle gabonát, 
lent is jó t , erdeje, réttye 
kevés. 

N Y A R A D . Tót Nyarad. 
Magyar falu Posony Várm. 
földes Ura G. Batthyáni Ura
ság , s lakosai katolikusok, 
fekszik Vásárúthoz £ mért
földnyire, határja jól termő, 
vagyonnyai külömbfélék. 

NvÁRAD.Nagy magyar falu 
Veszprém Várm. földes Ura 
G. Eszterházy Uraság, lakó* 
fti katolikusok, és reformá
tusok , fekszik Pápához fél 

mért-
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mértföldnyire , Dereskétől 
pedig £ órányira , határja ter* 
mékeny , földgyei , réttyei 
vannak, mellyek búzát, ro
zsot, árpát. és zabot terem
nek , vendégfogadója jó a' 
tsináít Ország út mellett 

'van , legelóje elég, réttyei 
jók, erdeje nints, {tereset-
tye Pápán, és Veszprémben, 
malmok is vagyon Bitva 
folyó vizén. 

N Y A R A D . Magyar fala 
Ungvár Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai külömb
félék, fekszik Kapóshoz fél 
mértföldnyire , Doboruská-
hoz sem mesfsze , és annak 
filiája, 's határja is hozzá 
hasonlító. 

N Y A R A S D V Ö L G Y . Szabad 
puszta Nógrád Várm. földes 
Ura Liptsey Uraság, fekszik 
Sós Harryanhoz nem mesz
sze, és annak filiája. 

N Y Á R E G Y H Á Z A , Alsó , és 
Felső Nyáregyháza. K é t 
szabad puszta Pest Várm. föl
des Urai több Uraságok, fek
szenek Jósának szomszédsá
gában, és annak filiáji. 

M Y Á R H Í D . Malom Nyitra 
Vármegyében. 

N Y Á R I . Szabad puszta 
Tolna Várm. földes Uri H. 
Eszterházy Uraság, Tengőd* 
höz tartozik. 

N Y Á R O S . Szállás Baranya 
Vármegyében. 

N V Á & Ó S D . Alsó Nydfpsi. 
Magyar mezS Város Posony 
Várm. földes Ura G . Pálfy 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik a' Alsó Csalóközi 
járásnak szélén, Pap Nyá
rosd tövében, határja két 
időre van osztva, terem ro
zsot, árpát, zabot, kukori
tzát, kendert, lent; legeló
j e , réttye elég, erdeje ke-
vés, szőleje nints, határját 
néha a9 Duna meg önti, pia
tzozása Szerdahelyen, 's Ko
máromban , Országos vásár
ja négyszer esik, héti vásár
ja tsötörtökdn, só ház is van 
benne, fa árulása nevezetes. 

N Y Á R O S D . Pap Nyárosd. 
Magyar falu Posony Várm. 
földes Ura a' Posonyi Ká-

Í talanbéli Uraság, lakosai 
atolikusok, Alsó Nyárosd-

nak filiája, fekszik "Vásár
úrhoz egy óra járásnyira, ha
tárja tiszta rozsot terem leg 
inkább , erdeje nints , sem
mivel sem bővelkedik, pia
tzozása Szerdahelyen, és So-
morjában. 

, N Y Á R O S D . Tót Nyárosd. 
Magyar falu Posony Várm. 

! földes Ura G. Batthyányi U-
saság, lakosai katolikusok, 
fekszik Taksonyhoz | órá
nyira, Kajálnak szomszéd-
ságában, és anhak filiája, 
határja két vetőre van o zt-
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va, 's közép termékenysége, 
réttye, és erdeje van. 

N Y Á R L Ó - Oláh falu Bihar 
Várm.iföldes Ura a* Nagy 
Váradi Püspökség, lakosai 
6 hitnek, fekszik é. Kardo-
hoz, n. k. Harangmezöhöz, 
d. MezÖ Lazúr, n.ny. Somogy 
Uzsopának szomszédságában 
hegyek, *s erdők között, föld-
gye essös időkben a' sok 
viz mosások miat semmit 
sem terem, egyébként ke
vés tengerit, és rozsot, an
nak idejében leg inkább ter
me füvet, erdeje makk 
termő, piatza N. Váradon. 

N Y Á R S ARDÓ. AZ A . be
tűben. 

NYÁRSZEG . Oláh falu Bi
har Várm. földes Ura a* N. 
Váradi Káptalanbéli Uraság, 
lakosai ó hitűek , fekszik 
Sályinak szomszédságában, 
N . Váradhoz a mértföldnyi
r e , határja hegyes, és tér
séges, agyagos a' földgye, 
zabot terem leg inkább , ve
res borai vágynak, víz nél
kül szűkölködik, piatza N. 
Váradon. 

N Y A V A L Á D . Magyar falu 
Szála Vármegy. földes Ura 
a9 Reiigyiói Kintstár, lako
sai katolikusok, fekszik Sza-
labérhez két mértföldnyire, 
határja tágas, de közép ter
mékenysége. 

NYEGÉRFALVA . Elegyes 

I magyar, és oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura a' Váradi 

, egyesült Püspökség, lakosai 
leg inkább ó hitűek, fekszik 
Belényes nem meszsze, Tár-
kányhoz is Körös menté* 
ben ~ órányira, minden esz
tendőben vetik fóldgyeiket, 
melly fejér, agyagos, so
vány , a9 gabonát középsze
rűen term, erdeje nintsen. 

NYEGREFALU . Oláh falu 
Szatmár Várm. földes Ura a* 
Nagy. Bányai pénz verő hi
vatal , lakosai ó hitűek, fek
szik N . Bányához 5 órányi
ra, Magyar Kékeshez pedig 
egyre, határja igen kevés 
zabot, és tengerit terem, 
mivel kősziklás, és hegyes, 
fája van, szóleje ninft , pia
tza N . és F. Bányán, széke-
rezessel, és kézi munkával 
a9 pénzt verő házból élnek. 

N Y E K . Szabad puszta Bi
har Vármegyében. 

N Y E K . Ekktnmdrkt. Né
met mező Város Sopron 
Várm. földes Ura H. Eszter
házy Uraság, lakosát kato-
liknsok, fekszik hegyes he
lyen Soprontól i|.^mértföld
nyire , határja közép termé-
kenységu , búzát , rozsot, 
árpát, zabot, pohánkát te
rem, jó bora van, sok az er
deje, kevés a1 réttye, más ja
vai is meg lehetősek. 

N Y E K , 
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N Y É K . Szabad puszta A-
rad Várm. földes Ura G. 
Fekete Uraság, fekszik Sz. 
Anna, Komlqs, Simánd, és 
Tövisegyháza között, ez igen 
nagy paszta volt, de nagyob 
része Sz. Annához kapcsol
tatván meg kissebedett. 

N Y É K . Magyar falu Bor
sod Várm.fóldes Urai Bár-
czay, és több Uraságok, la* 
kosai katolikusok , többen 
reformátusok, fekszik Emőd-
höz nem meszsze, és annak 
filiája, határja is hozzá ha
sonlító, asztali borai ne ve
zetésűik. 

N Y É K . Alsó* és Felső 
Nyék. Két magyar falu Hont 
Várm. földes Uraik G. Ko-
hári, és több Uraságok, la
kosaik katolikusok; feksze
nek Szécsént&l £ órányira, 
egy más tövében, Alsö Fel
sőnek filiája, határbéli föld
gyeik két vetőre jók, és kö
zépszerűek; réttyek kevés, 
de j ó : erdejik szépek, bo
rok j ó , és sok van , borai
kat a' Bánya Várasokban, 
gabonájokat pedig B. Gyar
maton szokták el árulni. 

N Y É K . Alsó* és Felső 
Nyék. Magyar falu Tolna 
Várm. földe* Ura a' Felső
nek G. - Batthyáni Uraság, 
amanak pedig a' K, Kamara, 
lakosai külömbfélék, feksze
nek a9 Felső, TótKeszŐhöz 

közel, és annak filiája, ama 
pedijg Sár vize mellett, Ba-
tas?ekkel általellenben , 
földgyeik jók, vagyonnyaik 
külömbfélék, el adásra al
kalmatos módgyok van. 

N Y É K . Két falu Posony 
Várm. egyiknek földes Ura 
G Eszterházy Uraság, melly ' 
fekszik Hidas Kürthöz * ó-
rányirá, és annak filiája, 
másiknak pedig több Urak, 
ez fekszik Otlas Tejedhez \ 
órányira, Várkonyhoz sem 
meszsze, és- annak filiája, 
lakosaik katolikusok, határ
béli földgyejk az Alsó Csal
lóközi járásban lévén kö
zép termékenységek > rét-
tyeik, és erdőjikjók, a'má
siknak réttye, legelője j ó , 
de erdeje nints, piatzozások 
Szerdar^elyen, és Somorjá-
ban. 

N Y É K . Szabad puszta Fe
jér Várm. földes Ura G. Lám-
berg Uraság, fekszik Fejér-
vár mellett, határja 3 nyo
másbéli , hegyes, völgyes , 
terem rozsot, és tavaszit, 
piatza Fejérváron. 

N Y É K . Szabad puszta Fe
jér Várm. földes Urai Kutas, 
Nemes, Balassa Urak , fek
szik Velencse mellet, lakják 
magyarok, rátzok, katoli
kusok , reformátusok, és ó 
hitűek, dombos róna föld
gye 3 nyomásbéli, szőleje 

van v 



van, fa nélkíl szfikölködik, 
piatzok Fejérváron, Budán, 
és Ercsiben. 

N Y E K . Szabad puszta Vesz
prém Várm. földes Ura G. 
Eszterházy Uraság, egészlen 
rétségből, és egy szép szőlő 
begyből áll, mellyet dísze
sít az Uraságnak egy szép 
épfilettye, határja kitsiny, 

fekszik Szombathely mellett. 
N Y E R . Tót^ falu Bars Vár

megy , lakosai katolikusok, 
V másfélék, fekszik Zseléz-
Jiez nem meszsze, és annak 
filiája, földgye jó , réttye 
termékeny,* fájok nints, pia
tzozása Esztergomban, és a' 
Dunán. 

N Y E R E G F A L V A . Elegyes 
oláh falu Bihar Várm. a' Be
lényesi járásban. 

N Y E R G E S Ú J F A L U . Az Ú . 

betűben. 
N Y B R M E G Y , Oláh falu Bi

har Várm. földes Ura a1 N . 
Váradi egyesült Püspökség, 
lakosai ó hitfiek, fekszik a9 

Szalonfai járásban, Belényes-
hez 5 mértföldnyire, hegyes 
batárja , tengerit leg inkább 
tetem , erdeje van. 

N Y E S Z K E N Y B , Szabad kis
ded puszta Veszprém Várm. 
földes Ura Hunkár Uraság, 
fekszik Szombathelyhez nem 
meszsze, és annak filiája, 
Szolga Győrnek saomszédsá-
gában, határja sz,oro*s, föld-

N Y E R * 69$ 

I gye homokos, réttye közép
szeri , egy Vendégfogadó, 
és Csősznek háza van rajta. 

N Y E R T E S . Brc[ov. Tót falu 
Sáros Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok,, 
papíros malma is van,' rét
tye, legelője jő , fája van é-
pfiletre is, piatzozása Bártfátu 

N Y E S T A . Szabad puszta 
Bihar Várm. földes Ura H» 
Eszterházy, és"több Urak t 

terem búzát, szénát, mar
ha, és sertés urtásra is al
kalmatos. 

N Y B V I C Z X B . Ororz fa In 
Ungvár Várm. földes Ura az 
Ungvári Püspökség, az előtt 
erósségje is vala, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Ung vi
ze partyán, F. és A. Domo-
nyához nem meszsze , he
gyek alart, határja meg lti* 
hetős termés8. j 

N Y E V O L N O . Tót falu Bars; 
Várm. földes Ura a' Besz
tercze Bányai Püspökség', 
lakosai katolikusok, fekszik 
Körmötz Bányához fél mért
földnyire 9 b a t á r j a ollyan 
mint Bartos Lehotáé. 

N Y I M . Magyar falu So
mogy Várm. földes Ura Len-

fyel Uraság, lakosai katoli-
usok, és reformátusok, fek

szik Adandhoz, Somhoz, é$ 
Ságvárhoz is i órányira, 
szántó földgye nints, erdeje 

V i U | 



NYUU 

-van, szőleje kevés, malma 
sinrs, piatza Veszprémben* 

NYIMOESD . Magyar, és 
• oláh falu Bihar Virm. földes 
Ura a* Váradi egyesült Püs-
pökség, lakosai reformátu
sok; és ó hitfiek, fekszik 
Kuraczel, Mézes, és Belé-

nyeshez ^ mértföldnyire, ha
tárja térséges, nagyobb ré
sze hegyes völgyes, erdeje 
nintsen. 

N Y Í R . BETULIA. V. Nyír-
ség. így neveztetik Szabolts 
Várm. egy része, a* sok 
nyírfáktól: mint Börogkö\ 
Bodrog vizének folyása kö
zött. 

N Y I R A D . Magyar falu Szá
ja Várm. földes Ura a' Vesz-

{rémi Püspökség, lakosai 
atolikusok, fekszik Sümeg-

Jiez másfél mértföldnyire, ha
tárja termékeny, fuharozás-
sal is keresnek pénzt, fája, le
gelője elég, vagyonnyaiknak 
el adásokra is van módgyok. 

NIREGYHÁZA . Népes ma
gyar falu Szabolcs Várm. föl
des Urai G . Károlyi, és töbj> 
Urak, lakosai katolikusok, 
ó hitűek, és evangélikusok, 
fekszik Tokajhoz két W r t -
földnyire, postája is vagyon, 
határja ollyan mint Kallóé. 

N Y Í R L A K . Szabad puszta 
Szála Várm. földes Ura Osz-
terhuber Uraság, fekszik Sü
meghez nem meszsze. 

N Y Í R MEDGYES. Á Z M . 

betűben. 
MYIRESFALVA. Dunkovi-

c\a. Orosz falu Bereg Várni, 
földes Ura G . Schönborn Ü -

j raság, Jíakosai leg inkább 6 
hitfiek , fekszik a' Munkácsi 
Uradalomban, földgyei za
bot, és rozsot termének, 
piatzozása' Munkácson két 
mértföldnyire, fája van miná 
a'két féle; de réttye sovány. 

N Y Í R I . Magyar falu Abaúj 
Várm. földes Ura Sós Uraság, 
lakosai katolikusok, és re
formátusok , fekszik Füzér
hez nem meszsze; határjá
nak szép javai vannak. 

N Y I R I C S . Nyerjesnév alatt. 
NYITRA V A R M E G Y B . C O -

mitatus Nitriensis. Neatrer 
Gtspanshaft. Nevezetét fo
lyó vizétől, 's e* Vármegyé
nek Várától •, és Városától 
vette. Fekszik napkeletre 
Bars, északra Turótz, és 
Trentsén , n a p nyagotra 
majd Morvának , majd pe
dig Posony Vármegyének 
szemszédságjokban : délre 
pedig Posony, és Komárom 
Vármegyék által kerittetik. 
Meszsze terjedő nagy,- és 
szép vidékje van e* Várm& 

fyenek, 's a' természetnek 
ülömbféle javaival meg 

gazdagíttatott. Hoszsza mint
egy 16 mértföldnyire ter
jed , szélessége pedig egyé

nét-



NYITV 

netlen , leg szSkebb Zsám-
bokrét kőről. Hegyei kö
zött nevezetesebbek: i . 
Kras^na Ltpa, a. Jávorina, 
3. Ostyivrek, 4. Zalosjfnd, 
5. KicseraM is Stribnyik, 6. 
Inovet[j 7. Raáosins[ka, g. 
Havrán, 9. Homola$ 10. 
JK/J^ 11. Gimes, n , Xá-
bor hegye, iyRo$i[a, 14. 
Zoborhegye> mellyet neveze
tesít a' <S{. IÍÍVŰ/? Király ál
tal építtetett Klastrom a* Be-
nediktinusoknak számokra. 
Erdőji is számosak, ás ku
lömbféle épületi, 'stozi fák
kal , 's vadakkal is gazda
gok; térségeit Nyitra, is 
Zsitva vizek nedvesítik. 

Folyó vizei között emlé
kezetesebbek. 1. Vág vize, 
melly Betzko alatt foly bé 
c 9 Vármegyébe, a Nyitra vi
ze , ered Német Próna fe
lett, és második víz fője 
Nitritska felől foly, 9s mi-
nekutánna Nyitra Városát 
meghaladta, számos helysé
geknek hasznot, áradásakor 
pedig ártalmat is szokott 

«okozni. 3. Zsitva vize, ered 
kulömbféle víz főkből, Kis 
Tapoltsán felett, 9s Zsitva 
Toroknál ömlikDuna vizébe, 
Komárom alatt mintegy két 
mértföldnyire. 4. Livina vi
ze, ered Bánovetznél Tren
tsén Vármegyében, 9s -Nagy 
Tapoltsán felett foly fcéNyi-

N Y I T . «95 

V 

tra vizébe/ 5. Dudvág ered 
a9 Csejtei hegyekben , 9s Fel* 
só Lócznál foly által Posony 
Vármegyébe. 6dik Blava, 
melly számos malmokat hajt, 
9s e* Vármegyének egy ré
szét Posony Vármegyétől 
el választya Dtjtát két felé 
hasítván. 7. Holtcska, mal
mokat forgat, és Vág vizé
be foly bé, g. Mijava Morvá
nál, és e 9 Vármegyének egy 
részét választya el egymás
tól. 9. Khvojnity ered Ver-
bovcze falunál, 's áradása 
nagyon ártalmas vala 167*7 
dikban. Patakjai is számo
sak 9 mellyekközött neveze
tesebbek Zlatnitska, Korsi* 
na, Bajna patakja, Stfp-
ttflt^, Radosnya, Pichpd» 
na 9s a 9 1. Kútfői igen szá* 
mosak; nevezetes ezek ka* 
zött a9 Zavadai, melly a9 

bé vett eledelnek meg e-
mésztését hathatósan, segél-
l i ; erVosi erejű kutaknak 
tartatnak a9 Mijavai, és Ek-
beli hideg vizek is; nem kü-
lömben az Onori savanyú viz. 
Főrdőji híresek, úgy mint a9 

Bajmót[i9 Pöstyényi, és a' 
Bilic[i\s emlékezetet kivan. 
Vidékje e* szép Vármegyé
nek igen kies, levegője ki
váltképen egésséges, térsége 
köves, és termékeny, borai 
egésségesek, és kedves ízűek, 
kivált némelly részeken* Ser 
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is híres fózettetik e* Várme
gyéken, gySmöltsei valóban 
méltán kedvesek, sáfránya 
nevezetes, barmai gyorsak, 
*s méltán kellemetes lakást 
szolgáltat. Mindöszve 6 7 2 
lakó helyiek vágynak benne, 
's az Esztergomi Érseki, Nyi-
crai, és Besztertze Bányai 

.Püspöki Megyékhez tartozik. 
N Y I T R A . Nitria. Neutra. 

Régi híres Vár, és fö Város 
Nyitra Vármegyében, fek
szik Verebélybez két mért
földnyire. Nevezetesíti igen 
régi Püspöksége, melly fe
löl már DCCCXVdik esz
tendőben emlékezet vagyon; 
lásd felőle Balbini Epitomt 
Hist. Rerum Bohém. Libr. 
I. et HL in notis p. 4 . A* 
Püspökségnek viszontagsá
gait, és történetét pedig-lásd 
Bél Mátyásnál Nyitra Váro
sának le írásában $. 1. 8cc. 
f. 314. A* Várnak^ eredete 
nagyon régi, *s a* Magyar 
Királyokat meg előzi, épült 
egy jó magasságú kősziklán, 
és partos hegyen, Nyitra vi
ze mellett, 's a' Királyi Szent
egyházzal , és a' Püspöki 
pompás lakó hellyel dísze
síttetik. Építtette eV méltó
ságot képzeltetó Szentegy
házat G I Z K L A Királyné, 
hogy Vazullal el követett ke-

f yetlenségét Lelki ismereté
én tsendesíthesse. Már ez 

időben is olly nevezetes e-
rősség vala Nyitra V á r a , 
melly Vazulnak illendő, és 
bátorságos tömlótzöt szolgál
tathatott. Meg erössíttetett 
azután, 's a' lakosok által 
is vitézül oltalmaztatott, mert 
IVdik Henriknek, és Sala
monnak" ostromát v i s z s z a 
kénszerítette, minden foga
natos előmenetel nélkül. Ki
rállyá választatván azután 
K A Z I M I R , ide érkezett hadi 
seregével ^ i i k b e n , de lát
ván a' számos Magyaroknak 
M A T T Y A S H O Z való el párto
lásokat bé vonűla a' Város
ba, holott Mátyás Őtet tő
rébe kerítette: mert hova 
tovább terjedvén a' nagy 
szükség az ostromlottak kö
zött , Kazimir békekötésre 
kénszeríttetett; mellyet meg 
is nyert vala, olly maga le 
ajánlása által, hogy Magyar 
Országot soha sem fogja há
borgatni, és így éjjel kisé
rő seregével el költözött va
la viszsza Lengyel Országba. 
F E R D I N Á N D N A K , és J Á N O S 

K Á K az uralkodásért való 
vetekedésekkor amannakré-
szét követte *, noha ez is ha
talma alá ejtette, Istvánfi 
szerént Libr. XII. p. 198. de 
a' békekötés után tsak ugyan 
FERDINÁNDNAK jutott. Is-
mét ostrom alá vétetett va
la Nyitra Városa Bocskainak 

követőji 
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követőji által Rédeinek ve-
zérlése alatt; hathatósan ól-
talmazá a' Várat az akkori 
Püspök Forgách Ferentz-, 
V Kollonicsot is kérlelte 
a9 segedelem végett, de sem
mi könnyebbítő ereje nem 
érkezvén; minthogy az o-
stromlók már a* Várost elé
gették , és a1 Várba vonultt 
Nemesek is az ostromot el
unták vala, kénteleníttetett 
nagyobb veszedelemtől tart
ván fel adni a' Várat, 's 
bellőle ki költözött v a l a . 
Kétséges ^ és változó szeren-
tséje vala Betlen, és itaJfcó-
t{i hadakozásaik alkalma
tosságával is á9 mint Ká[i 
elő adta Hist. Hung. Libr. 
III. p. 181. Minekutánna az 
Ozmánok Érsek Újvárt el 
foglalták, Nyitra Várának o-
stromlását vevék munkába,, 
hat ezer népet szállítván oda, 
's hatalmok alá is hajtották, 
de kevés idő múlva Susa 
Tsászári Vezér által ismét 
viszsza vétetett. Tökölyi né
pe által is sanyargattatott, 
azután pedig I704dikben 
a ^ i k Aug* Bercsényinek 
kénteleníttetett meg hódol
ni: de i708dikban 3 Aug. 
ismét a9 Tsászárnak birtoká
ba jutott, és az óltá hová 
tovább épül, és díszesítte
tik. Nevezetes ékességet a-
dott a9 Várnak Mélt. Fuchs 

I Xavér Ferent\ mostani ÍJyi-
! trai Püápök Úr, a9 ki azt nagy 
részént meg újjíttatta , '$ 
külömbféle ujjíttatások, és 
változtatások által mint egy 
újj életre hozatta; Convi-
ctust is építtetett, és néha 
ianél többet tart, Diszesíti 
továbbá e* Várost F. T. Her-
sching Dániel nagy Prépost 
Úrnak lakó helye, alább a' 
Káptalanbéli Uraknak, és a' * 
díszes épuletu Kis Papoknak 
épületek. Annakutánna a 9Sz. 
Ferentz Szerzete béli Atyák-
nak néhai Telegdy Miklós 
Püspök ál ta l i3iodikban 
szerzett 9s tavaly/ meg újjít« 
tátott Szentegyházuk, és Kla-
stromjok; majd a9 pompás 
újj Válvnegye háza , a9 piatz 
körül lévő kissebb épületek, 
9s Gróf Forgách Uraságnak 
háza 9s a 91; Újj elevenséget, 
és tekintetet szolgáltat to
vábbá e9 Városnak, a9 Pia
ristáknak igen szép fel e- ' 
melt helyen épnlt Szentegy-
házok, tágas, és jeles tekin
tete Klastromjok, m el 1 y 
méltán a9 nevezetesebb épü
letek közzé tartozik. 1709-
dikben telepedének meg it
ten , 9s az ólta az említett 
Atyák taníttyák mindenkor 
az Ifjúságot , minekutánna 
a' Normális Oskolákból ki 
léptek, és Oskolájok. szép 
hírrel virágzik, T. T. Zimá* 

A a a , nyi 
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nyi Dircctor Úrnak igazga
tása alatt. Szerentsétlen hir
telen halált szenyvedtek e' 
Városnak sok lakosai 1739-
dikbcn. Hajdan Királyi Vá
ros vala 9 de I364dikcöl 61-
ta Pascasius Püspöknek a-
jándékoztatváo, az ólra szíin- \ 
telén püspöki Város. Na-

Syon meg károsirtacott 1775-
ikben ír szenrentsétlen tuz 

által, mert akkor 105 há
zak égtek vala el itten. La
kosai leg inkább magyarok, 
noha n é m e t e k , és tó
tok is laknak benne, 's rész 
szerént kézi mesterségeknek 
folytatása, rész szerént gaz-
dáskodás által élnek, határ
ja j ó , levegője egéssé*es, 
bora hires, kivált a' Zobori 
begyen, piatza helyben. 

NYOMÁR . Magyar falu 
Borsod Várm. földes Urai 
több Urak lakosai katoli
kusok, többen reformátu
sok, fekszik Szirákhoi köz.el, 
és annak filiája, fája van, 
malma közel; Boldva vize 
szántó földgyeinek károkat 
t észen. 

NYOMJA . Német falu Ba
ranya Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok, a' Mohácsról 
Pestre vezető útban fekszik, 
Szederkénytől tsak egy pa
takocska választya el. Határja 
bárom nyomásbéli, lakosai 

határjokban termett jó bor
ral , és lisztéi, Eszékre, és 
Slavoniáhan kereskednek» 
nevelnek szép magos szál 
lovakat is. 

N Y Ő G É R . Vas Várm. föl-
des Ura G. Klobusiczky, és 

i Somogyi Uraságok , lako
sai katolikusok, fekszik Sár
várhoz 1 mértföldnyire, föld
gye termékeny, szőleje van, 
réttye, legelóje, fája elég 
van, néha a' viz áradások 
károsirtyák határját. 

MrŐGBR.*Német falu Vesz
prém Várm. földes UrakG, 
Eszterházy Uraság* lakosai 
katolikusok, fekszik Vanyo-
lának szomszédságában, Ge-
tséltől eey órányira, el adás
ra, és Keresetre van mód-

yok, szántó földgyei tiszta 
uzát, és néhol mást is te

remnek, réttyei vannak. 
N Y Ú L . Káptalan Nyúl. 

Magyar falu Győr Várm. 
földes Ura a' Győri, Kápta
lanbéli Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Győthöz 
% órányira, határjának egy 
része térséges, más része he
gyes, a nyomásbéli. földgye 
Köves, homokos; rorsot leg 
inkább terem*, erdeje kevés, 
szóleje sok, és jól termő, 
borait Győrbe hordgyák. 

N Y Ű * . Kis 9 és Nagy 
Nyúl* Két magyar falu Győr 
Várm. földes Urai a9 Szom

bat- N 
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bathelyi Kis Papság, lako
sai katolikusok, fekszenek 
Káptalan Nyúlnak szomszéd
ságokban, és határjaik is 
ahhoz* hasonlók. 

N Y Ú L Á S . Gotis\. Német 
mezó Város Mosón Várm. 
az Óvári Uradalomhoz tar
tozandó, lakosai katoliku
sok, fekszik Vintenhez £ , 
Nizsiderhez is £ , Posony* 
hoz j órányira, a9 FertS 
partyán, határia hegyes , 
vólgyes, kősziklás, rész sze
rént agyagos, melly nagyobb 
részént, szóllőkböl áll, szaft-
tó földgye rozsot ritkán, 
mist épen nem terem, rét
ben, és legelőben tetemes 
szükséget szeny vednek, Váz
ért kevés marhát is tartanak, 
erdejek van, a9 fenében ha-
lászattyok, boraikat helyben 
adgyák c l , piatzok Nizsi-
deren. 

N Y V J T Á L . NtutháL Német 
falu Sopron Várm. földes 
Ura H. Eszterházy Uraság, 
lakosai katolikasok, fekszik 
Sz. Mártonyhoz nem mesz-
Sopronhoz i l mértföldnyi
re , hegyes határja a nyo
másbéli, búzát, rozsot, ár
pát, zabot, és kukoritzát te
rem , szóleje nints, réttye 
tsekély, erdeje van. 

N Y O S T Y A . Tót falu Hont 

Várm. földes Urai tSbb U-
raságok, lakosai katoliku
sok, és többen evangéliku
sok , fekszik Likér, Rimt 
Brező, Baradna mellett £ , 
és £ mértföldnyire, két va» 
sat kovátsoló hámor is van 
benne, kaszállója, 9s lege
lője elég, erdeje az ott levő 
hámorok mtat,t el pusztult, 
de abroncsnak való nyír, és 
mogyoró fája vagyon elég, 
fa edényt is készítenek, úgy 
látszik, hogy arany mosásoK 
is voltak itt; most pedig Osz-
tra nevű hegyen ólomra, és 
ezüstre jó' reménység alatt 
még eddig egy Bánya ha
szon nélkül dolgoztatik, la
kosai rész szerént tsapók, 
rész szerént pedig kovátsok, 
néhol földgye sovány, és 
vas vizess. 

N Y Ü V E D . Magyar falu Bi
har Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai leg inkább < 
reformátusok, fekszik P. Ta
mási , és Pelbárhidához egy 
órányira, szántó földgye 3 
fordulóra van fel osztva, la
pos, agyagos fekete a9 föld-
gye, búzát tengerit közép
szerűen, zabot keveset te
rem , erdeje, szőleje nints, 
kevés nádgya terem, marha 
járó föld néíkfil szűkölködik, 
piatza Nagy Váradon van. 

A a a * 0. 
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Várm. földes Ura a9 K. Ka-
ipara, lakosaid hitűek,fek
szik SzebentŐl £ mértföld
nyire , Csokovához közel , 
mellynek filiája, Temes vize 
mellett, határja közép ter
mékenységu, vagyonnyai je
lesek. 

OBEEDORF . Német f a l u 
Vas Várm. földes Ura G. 
Erdődy Uraság, lakosai ka
tolikusok , felűzik Vörös
várhoz közel, mellynek fi
liája; Szent Annának emlé
kezetére épült Kápolnája 
magos, hegyes és kies he
lyen épitlt, melly helyről 
tiszta időben Stájer Ország* 
ha lehet el látni. Határjá
ban fája van, földgye ho
mokos, és köves. 

OBERNAK . Elegyes fafu 
Szála Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok, földgye sovány, 
mivel homokos, szőleje, er
deje van, borait is jó mód
dal el adhattyák. 

OBERSIA . Oláh falu Arad 
Várm. földes Uia B. Forray 
Uraság, lakosai ó hitűek, 
fekszik Soborszinhoz közel, 
mellynek filiája, Y hozzá 
határbéli földgyei ts hason
lítók. 

OBLAZOV . Tót falu Tren
tsén Várm. földes Urai több 
Urak, fekszik Nemes Kóte-
sóhoz közel, mellynek filiája, 

ÓBORNAK.^ Szála Várm. 
földes Ura G Batthyáni Ura
ság, lakosat katolikusok* 
fekszik Homok Komárom
hoz közel, mellynek filiája, 
's határja is hozzá hasonlító* 

OBRKZANECZ. Horvát fala 
Szála Várm. földes Ura G. 
Álthán Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Alsó Mar-
ezinezhez közel, mellynek 
filiája, földgye középszerű. 

ÓBORA. Tőt falu Trentsén 
Várm. földes Ura H. Eszter
házy Uraság, Bitséhez tar
tózandó, 's vidékjeis hozzá 
hasonlító. 

OBROVACZ . Szabad pusz
ta Torontal Vármegyében, 

OBROVATZ. Rátz falu Bács 
Várra, földes^ Ura a' K, Ka
mara, lakosai ó hitűek, fek
szik Bukinhez közel, melly
nek filiája, Ó Falánkához 
4600, Bukinhoz pedig 4500 
bétsi ölnyire, egyenes, és 
alatsony határja 3 nyomás
béli , földgye fekete, búzát, 
zabot, árpát terem, erdeje 
van, szőleje tsekély bort te
rem, piatza Üj Vidéken, 
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pénzt kereshetnek marha el 
adásból. 

O B R U C S N O . Orosz fala S Í -
TOS Várm. földes Ura G. , 
Szirmay, B. Palocsay, és 
Dezsófy Uraságok, lakosai ó 
hitfiek, fekszik Poprád vize 
mellett, Lyubotinhoz közel, 
mellynek hliája, határjában 
legelője, és fája van, rét
tye középszerS, határja so
vány* 

O C H O D N I C Z A . Tót f a l u 
Trentsén Várm. földes • Ura 
H . Eszterházy Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Új-' 
helynek szomszédságában; 
földgye közép termékenysé
gu , rája, és legelője van. 

O C H T I N A . Tót" falu Gö
mör Várm. földes Úraf több 
Urak, lakosai kevés katoli
kusok , 's leg inkább evan
gélikusok , fekszik Csetnek-
her más fél órányira Hradek 
hegye alatt , meszes lágy 
'meleg vize Dnbrava hegyé
ből fakad; hasznos papiros 
malma I756dikban állítta
tott fel; hirtelen halált szeny
vedtek lakosai 1658« 1679. 
i7iodik esztendőben. Föld
gye sovány, köves, és nagy 
részént posványos, szántó 
földgyeit, réttyeit a* zápo
rok járják, legelője jó, fája 
van mind a* két féle, ha
tója . alkalmatos, piatzozása 

egy órányira, vas bányája^ 
és vas verő műhelyei jók.. 

O c t f T i t t A . : Öradek tetőn 
lévő Vendégfogadó, is fii 
hámorok Trentsén Vártai \ ] 

Ó C S A . Banátbéli falu, fek
szik Versetzhez 1 mértföld
nyire. , x , 

Ó C S A . Magyar falu ^Fest 
Vápn. földes Ura G; T á « -
ky, és Tihanyr Utak, lakosai 
katolikusok., többen refor
mátusok; fekszik Alsó ;Né4 
merthez 'Soroksárhoz .£ 
ráértföldnyiré;postája is va-] 
gyon. Nagy^égiségu íetri-* 
plöma vagyon á* refpi&á-
tasoknak'ltten^ falaji 'rijfgy 
szegeletes farfgitt kövekből 
vannak ̂ kŰsíőbje fejér már
vány, külső falán szerűVél-
hető égy ÉöttityaT fieStésíi kép,, 
melly ^ mint észre tehet 
Venni , Sz! ítri$tóf! kéj>3f áJ 
brázollya, találtatott kelté
se alatt egV f étsét is Hlyen 
tzimmel: Sigillum Gv. mo£~ 
csa 1619'.'és innen vélle-* 
kednek* hogy hajdan Möt-
csa Város volt. Itt. vészi 
kezdetét egy nagy tur jáq , 
melly két mértföldnyire t~, 
géiz Sárig ki terjed, széles
sége pedig £ mértfold,'^kő
rös , rekettye, és más vize
nyős helyen termő fákat* 
terem, és nádat, ligettyeiben 
pedig szénát,N lakosai gúzsr 
nakl való rekettye veszsző-

A a a 3 t vei 
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vei tartyák ,, a* körfii fekvő 
üdéket, terem mindenféle 
gabonát is , szénát, kendert 
nagyon sokat, és bort is té
rem , találtatnak itt rakott 
pintzék, és kövek maradvá
nyai, a9 volt bajdani nagyobb 
helységnek, fája kevés van. 

Ó C S Á D N J C Z A . Ochodni-
eifL név alatt. 

O C S Á R D . agyar falu Ba
ranya Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság , lakosai 
katolikusok , fekszik Gör-
sönhöz közel, mellynek filiá
ja , határja á1 természetnek 
szép javaival bővelkedik. 

O C S A R S Z K A . Tót falu Tren
tsén Várm. lakosai katoliku
sok, föld gye közép termé
kenységu. 

/ O C S K O . TÓt falu Nyitra 
Várm. földes Ura Ocskay U-
raság, lakosai katolikusok > 
fekszik Fodolához közel, 
mellynek filiája , földgye, 
réttye jó, legelője elég, pia
tzozása Verbón, Csejtán, és 
Újhelyben. 

O C S O V A . Tót falu Zólyom 
Várm. földes Ura H. Eszter
házy , Urakág, lakosai kato
likusok Ispotállyá is van, 
&/ Zdibucs, Hajnilova két 
majorjai. Születése helye 
a 9 halhatatlan érdemfi né
hai Bél Mátyásnak % a' ki 
tudós * és hasznos munkáji 
által, mind a* Haza, mind i 

ODAL, 

pedir a9 külföldiek e l ő t t 
mindenkor méltó tisztelet
ben marad. Határja tágas, 
legelője, réttye, és fája elég 
van, keresetre jó módgya, 

; sok juhokat is tartanak, 
j O D A L F A L V A . Máskép <?{. 
Lélekfalva. Magyar fahi Gö
mör Várm. földes Urai Ple-
trik, és Sz. Miklósi Urasá
gok, lakosai többnyire re
formátusok , fekszik Bejétől 
és Fügétől is y órányira, kies 
dombon, réttye, 's három 
nyomásbéli, földgye termé
keny, legelője elég, tűzi 
fája van, de épftletre való 
nélkfi) szíkölködik, piatzo
zása 4y mértföldnyire Rozs
nyón van. 

O D Á N T . Szahad puszta 
Tolna Várm. földes Ura D5-
ry Uraság, fekszik Tevéihez 
közel, mellynek filiája. 

" O D O R J Á N . Szabad puszta 
Tolna Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, fekszik 
Tamásihoz közel, mellynek 
filiája. 

O D O R I N . Tót falu Szepes 
Várm. földes Ura G. Csáky 
Uraság, lakosai katolikusok, 
és másfélék, határjának egy 
része soványas, de nagyobb 
része j ó , javai is Jelesek. 

ODVA . Bánátbéli falu. 
O F R A . Temes Várm. fek

szik Pántsovához északra fél 
ménföldnyíre* 
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ÓTAVV. Német falu Ba
ranya Várm. földes Ura Per-
czel Uraság, lakosai katoli
kusok, felűzik Baranya Vár
hoz fel mértföldnyire , az 
Uraságnak jól épulr lakó há
za vagyon itt , határjában 
vágynak szép erdók, mel-
lyekbőla'környfil álló hely
ségek sok tfizi fát el horda
nak, lakosai kő vágással, és 
egyéb kézi munkával ke
resik élelmeket. 

ÓFALÜY Tót falu S á r o s 
Várm. földes Ura Keczer 
Uraság , lakosai katoliku
sok, fekszik Eperjeshez egy 
mértföldnyire, patakja mel
lett , földgye termékeny, 
réttye, legelője, fája van , 
piatzozó helyétől sints mesz
sze. 

ÓFALÜ . Mező Város Sze
pes Várm* földes Ura a* K. 
Kamara, lakosai katoliku
sok, fekszik Lengyel Ország
nak szélénél, harmintzadgya 
is van, határja ollyan mint 
Lechniczé. 

- OFSZENICZA. Orosz fala 
Torontal Várm. földes Ura 
G. Draskovics Uraság, la
kosai ó hitűek, fekszik Den-
tához mindegy fél mértföld
nyire, Tol vadiához is közel, 
határja 4 nyomásbéli, há
zát, kukoritzát, zabot bő
ven terem, árpát középsze

rűen, piatza Csakován, Te
mesváron, és Perleszen. 

OFFIA . A 1 Bánátban, fék
szik Páncsovához £ mért
földnyire. -

OGGAK* vagy Okkaiu Né
met falu Sopron Várm, föl
des Ura H. Eszterházy Ura
ság , lakosai katolikusok, 
feleszik Sopronhoz i | mért
földnyire , nagyobb része a9 

helységnek főfallal van kö
rfii véve, hegyes, és lapá
lyos határja többnyire jó ter
mékenységu, terem butát, 
rozsot, árpát, tengerit, jó 
bort, erdeje kevés 7 nádgya 
elég van, 

*OGNA&ATSKA . Bánátbéli 
falu a' Temesvári kerületben. 

OGRADIHA . Bánátbéli falu 
fekszik a9 Duna mellett, Or-
sovához fél mértföldnyire. 

OGROLICZA . Bánátbéli 
falu, fekszik Új íalánkáhoi 
£ mértföldnyire. 

OH AB A. Elegyes faluk Te
mes Várm. földes Ura a* K. 
Kamara, lakosai külömbfé
lék, fekszik egyik Facsethez, 
másik Karansebeshez ^mért
földnyire. 

O i í A B A t U N G A . Oláh falu 
Krassó Várm. földes Ura V 
K. Kamara, lakosai 6 hi
tűek, fekszik Pubest, és Do
bresthez is közel, határja 
négy nyomásbéli > többnyi
re hegyes, és tsak kukori-

i a a 4 tzát 
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tzít terem , erdeje középsze
rű, szőleje nints, 

O H A B I C Z A , Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a' K. Ka-
mára," lakosai ó hitnek, fek
szik hegyek alatt t Rúzs, és 
Dellinestyéhez közel, határja 
nagy nyomásbáli, majd e-
gészen hegy ,. és völgyből 
áll, egyedül kukoritzát te-

, rem, erdeje van, szőleje 
nints. 

O H A T . Szabad puszta Sza
bolcs Várm. ioldes Ura Üe-
breczen Városa, fekszik Szo-
boszlóhpz közel, mellynek 
filiája. 

Ó H A J . Nagy Óhaj. Ma
gyar falu Bars Várm. földes 
Ura Balog Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Vere-
bélyhez fél mértföldnyire, 
földgyeik termékenyek, fa-

5* ok kevés, réttyeik is termé
kenyek, keresettyek Komá

romban , és a' Dunán. 
Ó H A J . Kis Óhaj. Magyar 

falu Bars Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik Nagy O-
hajnak szomsédságában , 
mellynek filiája, 's határja 
is hozzá hasonlitó. 

Ó H Í D . Szála. Várm. földes 
Urai több Urak, lakosai ka
tolikusok1, fekszik Kis Gör-
bőhöz közel, mellynek fi
liája, határja középszerű. 

, O H O D N I C Z A . Trentsén Vár

megy, földes Ura G. Szú
nyog Uraság, lakosai kato
likusok, legelője, fája, ke-
resettye van , de földgye so
vány. 

O J T V Á N . Tsárda Nyitra 
Vármegyében. 

O K Á N Y . Magyar falu Bi
har Várm. földes Ura Szlávi 
Uraság, lajtosai reformátu
sok , fekszik Szalontának 
szomszédságában, Sarkadhoz 
i*. mértföldnyire, határja a 
nyomásbéli, terem kétsze
rest , kevés zabot, és árpát, 
lapos, és vizes a9 földgye, er
deje van, szőleje nints , sás
sal , náddal, kákával bővel
kedik, piatza Váradon, Gyu
lán, Békésen, és Túron. 

O K K A N . Lásd Oggán. 

O K O L I C S N A . Tót helység 
Liptó Várm. földes Ura O^ 
kolicsányi Uraság, mellyet 
vitézségek á l t a l nyertek 
ii8adik esztendőben IVdik 
Kun László Királytól, 's az 
Uraságnak jeles Kastéllyá ál
tal díszesíttetik, lakosai ka
tolikusok, fekszik Sz. Mi
klóshoz közel, a' Sz. Fe-
rentz Szerzetebéli Atyáknak 
Klastromjok « vagyon it
ten, postája van, határjá
nak <| része síkon fekszik, 
mellyet Vág, és Szmercsán-
ka vizei nedvesítenek, lege
lője j ó , és elégj földgyének 
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két nyomá$a elég tfeímékénj^ 
fája is elég van. 

O K O R Á G . Magyar falú So
mogy Várm. földes Ura G. 
Batthyáni Uraság , lakosai 
reformátusok, fekszik Ká
kicshoz í j Marocsához 
Szigetvárhoz % mértföldnyi
re, határja két nyomásbéli, 
rozsot leg jobban terem, 
búzát középszerűen, tavaszit 
tsekélyen, fóldgye lapályos 
berkekkel van körfii véve, 
erdeje is van, síöleje nints, 
marha eladásból pénzt szerez
nek, lakosai többnyire bod
nárok kotsikat tsinálnak, és 
azokkal kereskednek. 

O K R A G V . Szabad puszta 
Tolna Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, fekszik 
Kónyinak szomszédságában, 
mellynek filiája, 

OKRWT. Mtmnics. Tren
tsén Várm. földes^ Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszik Kis Udiczához 
közel, mellynek filiája, 's 
határja is hozzá hasonlító. 

O L A D . Magyar falu Vas 
Várm. földes Ura Skerlecz, 
és több Uraságok, a9 kik
nek lakó helyeik ékesítik, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Szombathelyhez k ö z e l , 
mellynek filiája , földgye1 

termékeny, réttye elég, és 
jó szénát terem , legelője, 

fája, 4$ szőleje is van, pia
tzozása közel. 

O L Á H G Y E P E S . A 1 Gy. 
betűben. 

O L Á H P A T A K A . A ' P . be* 
tűben. 

O L Á H H O M O R O D , és Ó Ho« 
dos. A\H. betűben. 

O L Á H . Szála Várm. földez 
Urai több Uraságok, lakosai 
külömbfélék, fekszik Szafa 
Egerszeghez közel, melly- » 
nek filiája, határja közép-
szeri. 

O L Á H K A K U C S . Kakucs 
név alatt. 

O L Á H T . Magyar falu Szála 
Várm. földes Urai több Ura
ságok , lakosai katolikusok, 
fekszik a' Kapornaki járás
ban , határja középszerül. 

O L A S Z . Horvát, és német 
falu Baranya Várm. földes 
Ura G. Batthyáni Uraság* 
lakosai katolikusok, fekszik 
Pécstől, és Mohácstól a£ 
órányira* Határja 3 nyomás
béli, és a' gabona termésre 
alkalmatos., erdeje nints, 
sióleje jó bort terem. 

O L A S Z F A L U . VaUcndorf. 
Tót falu Vas Várm. földes 
Urai a' Sz. Gotbárdi Czisz-
tertzita Szerzetbéli Atyák, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Nagyfalvának szomszédsá
gában , mellynek filiája, fá
ja, legelője, és el adásra 

mód-
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módgyok van, határja he
gyes f /s néhol soványai is* 

OLASZFAIV. Szabad puszta 
Veszprém Várm. földes Ura 
G. Eszterházy Uraság, ke
resztül fóllya Gerentxe fo
lyó vize; melly néha el ön
ti határját, fekszikUgodnak 
szomszédságában , batárja 
közép termékenység*, szŐ-
leje vagyon, at Uraságnak 

1'eles fátzán kertye, és gu-
yíja vagyon itten. 

OLASZFALU* Magyar, és 
német falu Veszprém Várm. 
földes Urat a1 Zirczi Cztsz-
tertzita Szerzetbéli Atyák, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Zirczhez £ mértföldnyire, 
földgye termékeny, fája van, 
malma helyben, el adásra 

1*6 módgyok, fa edények-
Lei keresettyek Veszprém-; 

ben. Hét halas tokát szám
lál határjában, mellyek nem 
kevés költséggel épfiltek, 
vagyon az' Uraságnak egy 
nagy majorja is, mellyben 
számos, és fejős tehenek 
tartatnak. ' 

OLASZT. Vas Várm. földes 
Ura G. Batthyányi Uraság. 

OLASZT. Nagy Váradi Ó-
s[i. Varagye gy elmar e. E-
legyes mezó Város Bihar, 
Várm. földes Ura af N . Vá
radi Püspökség, lakosai ka
tolikusok, reformátusok, e-
gyetfilt, és nem egyesült ó 

bitiek, fekszik n.k. Száldo-
bágyhoz f mértföldnyire, 
Sebes Köröshöz, melly V á 
rad Velencxét, Várallyátol, 
és N . Varadtól épen el sza* 
kasztya, n. ny. Micskei pusz
ta , és Püspökitől i mért
földnyire, szántó fölogye, és 
kastállója nints, egyedál bo
rai teremnek, és abból táp-
lállyák többnyire magokat. 

OLASZI. Sváb Olas[i. 
Magyar, és sváb falu Bihar 
Várm. földes Urai Eödönfy 
Urak, lakosai evangéliku
sok, és reformátusok, fek
szik Fancsika, Köbölkát, 
Székelyhíd, és Aszsiony Vá
sárának szomszédságokban, 
fbldgye rész szerént dombot, 
rész szerént térséges, 2 nyo
másbéli, terem rozsot, búzát, 
erdeje nints, szőleje van, 
krompélyt bőven termeszte
nek, piatzok Margitán, De-
breczenben, és Váradon. 

OLASZT. Kis, és Nagy O -

íasiy. Két faluk Liptó Vár
megy, földes Ura Kis Olaszi-

I nák a1 Besztercze Bányai Ká
ptalan , 's fekszik Szent Má
riához közel, mellynek fi
liája ; Nagy Olaszinak pedig 
Kubinyi U r a k , batárbéli 
fodgyeik közép termékeny-
ségfiek, fájok tsekélyes, de 

I más vagyonnyaik vannak. 
OLASZI. Éodrog Olaszi. 

Magyar, és tót falu Zem-* 
plén 
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5lén Várai, földes Ura a* 
eligyiói Kintstár, az előtt 

a9 A . Újhelyi Paulinus 
Atyáknak birtokok vala, la
kosai külömbfélék, fekszik 
Arbonya Zsadánynak szom
szédságában, nyirkos szán
tó földgyei három nyomás
béliek , jó búzát, gabonát, 
árpát," zabot teremnek, túl 
a' Bodrogon jó, és szép rét
tyei vágynak , makk termo 
erdejek van, szép azSló he
gyei nevezetesek; mellyek 
jó féle hegyallyai bort, és 
asszu szólót teremnek, borai
kat a9 Lengyeleknek szok
ták el adni. 

OLASZI LTSZKA. AZ L. be-
tfií>en. 

OLCSA . Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura a9 Nagy 
Váradi Püspök, lakosai 6 
hitűek, fekszik a9 Szalpntai 
járásban, Belényeshez 4 mért
földnyire , sík határja terem 
búzát, tengerit, zabot ke
veset, víz nélkfil szűkölkö
dik, erdeje van, piatza Vá
radon, és Belényesen. 

OLCSA. Nemes Olcsa. Ma
gyar falu Komárom Várm. 
földes Urai több Urak, la
kosai leg inkább reformátu
sok, fekszik Komáromhoz 
két mértföldnyire, határja 
jól termo, vagyonnyai kö
zépszerééit , el adásra is van 
módgyok. 

r 
Oj-CSA. yOf 

OLCSA . Szabad puszta Ko
márom Várm. földes Urai 
több Uraságok, fekszik ér
sek Léihez közel, melly
nek filiája, 9s határja is hoz
zá hasonlító. 

O L C S V A . Alsó, is Felsi 
Olcsva. v. OUsvdr. Abaúj 
Várm. Alsónak földes Ura 
Zombory, és több Urasá
gok, fekszik Felsőhöz közel, 
mellynek filiája, határjaik 
jól termők. 

OLCSVA. Alsó* is Fels& 
Olcsva. Két falu Zemplén 
Várm. fekszenek Krucsónak 
szomszédságában, Ondava 
vize mellett, határja Alsó
nak termékenyebb* 

O L D . vagy Újtó. Magyar: 
falu Baranya Várm. földes 
Ura G. Eszterházy Urasáé, 
lakosai reformátusok, fek
szik n. k. Kásádnak, é. Nagy
falunak szomszédságában, 
három nyomásbéli határja. 
jó termékenységi, erdeje, 
réttye, legelője hasznos, e-
gyéb javai is vannak, egy 
tó veszi körül a9 helységet, 
Dráva vizéből, melly néha 
hallal is kedveskedik. 

OLDALFALVA . Lásd Ódat-
falva. 

OLEGNOK. vagy Olejnok. 
Orosz falu Sáros Várm. föl
des Ura Pécfay Urasáé, fek
szik Pécsujfaluhoz közel, 
mellynek filiája, réttye er

dők 
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<lők* kőzött vagyon, legelő
je elég, de földgye soványas. 

OLENYOVA. Olenova* O -
rosz falu Bereg Várm. földes 
Ura G. Schönborn Urasáé, 
lakosai leg inkább ő hitnek, 
fekszik Roszkohoz közel, 
mellynek filiája, réttye hasz
nos, legelője, fája, es mak
kja is van , határja sovány. 

OLEZNA. Olesna, Tót fa-
Trentsén Várm. földes Ura 
H. Eszterházy Uraság, lako
sai katolikusok, f e k s z i k 
Turzófalvának szomszédsá
gában, mellynek filiája', Kis 
Útsza mellett, határja sová-
nyas, legelője, fája van. { 

OLGYA* Magyar falu Po
sony Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai nemesek, 
és katolikusok, fekszik Kis 
Magyarhoz, Vajas Vattához, 
és Szászhoz közel, határbé
li földgye tágas, de sová
nyas , és követses, két for
dulóra vannak fel osztva, 
fája, réttye szuken van. | 

OLICHOV . Szabad puszta 
Bars Várm. földes Ura Mi- j 
gázzi Ő Eminentziája, fekszik < 
Aranyos Maróthoz közel , ! 
mellynek filiája, 9s határja 
is hozzá hasonlító* i 

OLLÁR . Szála Várm. föl
des Ura G. Festetich Uraság. 

O L L B . Banátbéli falu, fek
szik Páncsovához fél mért
földnyire. 

OIIENDORF . Elegyes falu 
Vas Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
határja hegyes, és közép 
termékenységu, földgyeinek, 
és réttyeinek az áradások ár
talmasok, szöleji jő boro
kat termének. 

OLLERSDORF. Német me
ző Város Vas Várm. földes 
Ura G. Batthyáni Uraság, 
lakosai leg inkább katoliku
sok , fékszik Vörösvárhoz 
másfél mértföldnyire. MezS 
Várossá lett i777dikben. Ha
tárja középszerű , vagyon
nyai meg lehetősek, 's az 
el adásra van módgyok. 

OLLÓSÁG . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a» Kf 

Kamara, lakosai ó hitfiek, 
fekszik Ebendorf, Honoris, 
és Govosdia között, Lúgos
hoz i órányira, határja négy 
nyomásbéli, többnyire dom
bos, kukoritzát inkább te
rem, mint mást, cserjéssé, 
és tsalitossa van, szóleje 
nints. 

O L M A S . Lásd Almás név 
alatt. 

OLOSZKA. Magyar f a l u 
Vas Várm. földes U r a G . 
Festetich Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Felső Osz-
konak szomszédságában , 
mellynek filiája, föld^ye ter
mékeny, legelője, fája elég, 
szőlő hegye is van. 

O L S A -
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OtSAvrczA. Orosz f a l a 
Szepes Várm. földes Ura 
Görgei Uraság ,. lakosai ó hi
tűek , fekszik Alsó Répás
hoz nem meszsze, határja 
meg lehetős, réttyei jók, 
legelője, fája elég van. 

OLTÁRCZ . Magyar f a l u 
Szála Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Bánok 
Szent Györgynek szomszéd
ságában , mellynek filiája, 
határja közép termékenysé
gu , szőleje meg lehetős bo
rokat terem. 

O L V Á R . Szabad puszta 
Hont Várm. földes Ura a1 

Rozsnyai Káptalanbéli Ura
ság , fekszik Ipolysághoz 
közel, mellynek filiája, és 
Tesznályhoz tartozik, határ
ja jó , vagyonnyai is jelesek. 

OLYKA. Homonna Olyka. 
Tót falu Zemplén Várm. föl
des Ura Szulyovszky Uraság, 
lakosai ó hitűek, fekszik 
Sztropko Olyka, és Kriva 
Olykához is \ órányira, he
gyes határja 3 nyomásbéli, 
árpát, zabot, tatárkát, ban-
dnrkát, és gabonát terem, 
erdeje van, szőleje nints, 
széna nélkfil szűkölködik, 
piatza Sztropkón, vagy Va-i 
rannón. 

OLYKA. Sztropko Olyka. \ 
Tót falu Zemplén Várm. föl
des Ura Dezsőfy Uraság, la-
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kosai ó hitfiek, fekszik Ho
monna Olyhákoz \ órányira, 
határja hasonló Homonna 
Olykáéhoz. 

O L Y R A . Kriva* Olyka. A r 

K. betűben. 
OLYSAVKA . Tót falu Sze

pes Várm. földes Ura G. 
Gsáky Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Zsegré-
nekszomszédságában, melly
nek filiája, határját a' zá-

Íiorok járják, réttye kevés , ̂  
egelője, fája mind a9 két féle 

van. 
OLYSAVKA . Orosz falu Sá

ros Várm. földes Ura Gróf 
Szirmai Urasáé, lakosai 6 
hitűek, fekszik a9 v Makovi-
tzai Uradalomban, határja . 
sovány, legelője, és fája van. 

OLYSINKA . Orosz falu Zem
plén Várm.fóldes Ura Rholly 
Urasáé, lakosai ó hitűek, 
fekszik Viravához, és Világ
hoz is £ órányira, határja 
két nyomásbéli, zabot, ta
vaszi búzát, árpát, tatárkát, 

! és kevés gabonát terem , 
földgye agyagos, de nem 

1 igen hegyes, bikkfával, és. 
zab kenyérrel bővelkedik, 
piatza Homonnán, legelője' 
elég van. 

O L Y S O . Tót falu Sáros 
Várm. földes Ura Dezsőfy, 
és több Urak, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Darócz-; 
nak szomszédságában, melly

nek 
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nek filiája, földryánek fele 
termékeny, legelője, réttye, 
erdeje elég van. 

OLZNAV . Ofyzo. Tát falu 
Szepes Várm. földes Ura 6. 
Csáky Uraság, fekszik O-
laszfatuhoz fél mértföldnyire, 
Velbacbnak szomszédságá
ban , mellynek filiája, ha-
tárjáaak fele sovány, és rét
tyei t Hernád vize néha meg 
önti, legelője elég, földgye-
sek fele termékeny, faja 
van , piatzozása Iglón, és 
Szepes Várallyán. 

OMENY . Magyar falu Bor
sod Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai külömbfélék, 
fekszik Csemelyhez közel, 
mellynek filiája, fája van 
mind a' két féle elég, a' 
melly szántó földgyei hegyen 
vannak, azok soványak, 
legelóje is elég. 

O M A SITIK A . Tót f a l u 
Trentsén Várm. földes Ura 
C . Kollonics Uraság,' lako-
u i katolikusok, fekszik Zay 
Ugrócznak szomszédságá
ban, mellynek filiája, föld
gye soványas. 

OMBOD . Magyar, és oláh 
falu Szatmár Várm. földes 
Ura G. Teleki, és több Urasá
gok , lakosai reformátusok, 
és ó hitfiek, fekszik Pettyén, 
Amacs , Pálfalvának szom
szédságókban, a' Szamos vice 
mellet, határja 3 nyomásbéli, 

bórát, zabot , is tengerit 
meg lehetősen terem, erdő
je , is házi kertyeiben szép 
gyflmöltsössei vágynak, pia
tza Szatmáron. 

OMOR. Bánátbéli falu T e 
mes Várm. földes Ura a' K. 
Kamara, lakosai külömbfé
lék. 

OMOROVICZA . Magyar fa
lu Bács Várm. földes Ura a 9 

K. Kamara, lakosai refor
mátusok, fekszik Roglati-
ciához 3000, Topolyához 
8000 bétsi ölnyire, határja 
a' Telecska dombon fekszik, 
melly 3 nyomásbéli, kétsze
rest, búzát tcrem,és szép mar-/ 
hákat nevelnek, erdeje nints, 
szőleje tsekély bort terem* 
nádgya, vize nints, mert 1 $ 
ölnyi mélységfi kutak is ta
láltatnak hatarjában, piatza 
Baján, és M. Theréziopolis-
ban. 

OMFITAL. vagy Ottemhal. 
Tót mező Város Posony 
Várm. földes Ura G. Pálfy 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik begyek közt, azért is 
határbéli földgye sovány, 
úgy szintén kaszáttója 's le
gelője is ; de ellenben bora 
nem utolsó, vagyonnyai is 
meglehetősek, el adásra al
kalmatos módgyok van. 

O N D . Magyar falu Zem
plén Várm. földes Urai G. 
Aspermont, G. Stirmay, B. 

Orczy, 
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Orczy f és P. Mesko Urasa-
gok , lakosai katolikusok, j 

, és reformátusok, fekszik leg 
közelebb Rátkához, és Sze
rencs Városához is £ órá
nyira 9 határja két nyomás
béli, meg termi a9 búzát, és 
gabonát, kozépszeruképen 
az árpát, batárja dombos , 
és térséges, szép szőlő he
gyei vágynak, erdejek nin
csen. 

Q N D A V Z A . Orosz falu Sá
ros Várm. földes Ura G. 
Szirmay Urasáé, lakosai ó 
hitnek , fekszik Zboróhoz I 
mértföldnyire , legelóje, és 
faja van , de határja sovány. 

O N D E R H O . ' v. Ondtrhof. 
Tót falu Nyitra Várm. föl
des Ura H. Grazsalkovich 
Uraság, lakosai katolikusok, 
fékszik Komjátihoz közel , 
mellynek filiája, batárja jól 
termo, vagyonnyai külömb
félék, piatza Érsek Újváron 
a mértföldnyire. 

ONDÓD . Német fala Fejér 
Várm. földes Ura B. Lusinsz-
ky Uraság, lakosai katoliku
sok, és evangélikusok, fek
szik n. k. Gánthoz a , dél. 
Csákberényhez i , n. nyűg. 
Mórhoz i , é. Kedbelyhez 
is i órányira, határja 3 nyo
másbéli , terem rozsot, za
bot, hegyes , völgyes a9 föld
gye , erdeje, szőleje van, 

O N D O , j r n 

piatza Móron, Komáromban*, 
s Győrött. 

O N D O D . Magyar falu Vas 
Várm. földes Urai G. Nicz-
ky ,. és több Uraságok, Iá-
kosai , katolikusok, fekszik 
Dozmátnak szomszédsági
ban, mellynek filiáia, föld-

f ;ye termékeny, réttye jó , 
egelője, fája elég, szőleje 

is van. 
O N D R E C O V A . Puszta Sáros 

Várm. Poprád vizének men
tében. 

ONGA* Magyar falu Abaúj 
Várm. földes Ura Darvas, éa 
több Uraságok, lakosai töb
ben reformátusok, fekszik 
Szikszóhoz egy mértföldnyi-* 
re, határja j ő , réttyeinek 
a' víz áradások néha irta* 
nak, egyik féle fája sints, 
piatza közel kettő. 

ÓNOD . Magyar mező Vá
ros Borsod Várm. földes Urai 
G. Áspermont, ésG. Török 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, es reformátusok, fek
szik Sajó, és Hernád vizez
nek Öszve folyásoknál, 's az 
Uraságnak kastéllyával dí- * 
szesíttetik Az előtt sokkal 
nevezetesebb hely, sőt erős
ség valá, kivált Hazánknak 
viszontagságai előtt. Régen 
négy szegetrtre vóltépfifve, 
's az Ozmánok ellen jó ol
talom vala I58&dikben, sőt 
többszőr is : lásd Istvdnfit^ 

Lihr, 
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Libr. XXV. Ittefa tartotta 
Rákóczi i7o7dikben gyfilé-
fiát, 's Bercsényi, Rakovsz-
k i , ás Okolicsányi ellen na-

f ;yon ki kelvén szerentsét-
en helyek leve, mind O-

kolitsányi Kristófnak, a9 ki 
» itten életétől tsuful meg fosz

tatott; szenyvédésének , és 
állhatatosságának emlékeze
tére; tzímere ifo^áxk esz
tendőben Liptő Vármegyé
nek tziofleréhez kaptsolta-
tott. Szántó földgye néhol 
soványas, és a' trágyát meg 
kiványa, de Sajó vize men
tében jól termő, 's vidékje 
kies, fája tfizre nints, pia
tzozása Miskolczon közel. 

Onoa. Novavce. Tótfalu 
Nyitra Várm. földes Ura B # 

Splényi, és G. Révay Urasá
gok , lakosai katolikusok , 
fekszik Sissónak szomszéd-
sásában, mellynek filiája, 
földgye közép termékenysé
g i , szöleji soványak, fája 
van tűzre, gyumöltsot eleget 
termesztenek, piatzozisa Ta-
polczán, és Bájnán. 

ONTELEK , Magyar f a l u 
Szabolcs Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai katoli
kusok , és reformátusok, 
fekszik a' Kis Várdai járás
ban, határja középszerű. 

O N T . Szabad puszta Po
sony Várm. földes Ura G 
Eszterházy Uraság, fekszik 

Galantának szomszédságá
ban, mellynek filiája, '4 
határja is hozzá hasonlító. 
- OPACZKA . Tsárda Abauj 
Várm egy. fekszik Kassának 
szomszédságában. 

OPATICZA . Elegyes rátz 
falu Temes Várm. földes Ura 
a' K. Kamara, lakosai kü
lömbfélék, Rátz Klastromja 
ncvezetesíti, fekszik Dentá-
boz fél mértföldnyire, ha
tárja középszerű. 

OPANSZKI . Malom Posony 
Vármegyében. 

OPLECZ . Bánátbéli f a l a 
Mehádiához £ mértföldnyire. 

OPOROVECZ. Horvát fala 
Szála Várm. földes Ura G. 
Álthán Uraság, lakosai ka
tolikusok, feleszik Drasko-
veeznek szomszédságában , 
mellynek filiája, közép ter
mékenységu földgyei vanak. 

OP&ESZAK. SaabaCd puszta 
Nógrád Várm. földes Ura 
G. Balassa Uraság, fekszik 
Kékkőnek szomszédságában, 
mellynek filiája. 

ORASECZ. Banatbef i falu, 
fekszik Új Palánkához egy 
mértföldnyire. 

OftAvczE. Tót falu Z ó 
lyom Várm. földes Ura Pa-
lngyai Uraság, 'lakosai ka
tolikusok, fekszik Pojnyik-
nak szomszédságában, melly
nek filiája, fölcWnek f ré
sze hegyes, sovány, legelője 
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elég, földgyének {. része ter
mékeny, tája van tűzre, pia
tzozása Zólyomban* 

O R A V I C Z A . Német Ora* 
vic^a. Első 9 és népes Bánya 
Város Krassó Várm. lakosai 
németek, oláhok, rátzok, 
és görögök, többnyire kato
likusok , vannak o hitűek is, 
fekszik Oláh Oravicza, Csik-
lova, é\ Stenerdorf között, 
határja igen hegyes, és kő-
sziklás, szántó földgyei nin-
tsenek, erdeje feletébb nagy 
vagyon, itten van a1 Bá-
9ya Városoknak fő tiszti hi-
vatallyok, ( Directio Mönta-
na) posta is , épfilettyei szé
pek, lakosai az itt való gaz
dag réz bányákból, és min
denféle mesterségekből él
nek. 

O R A V I C Z A . Oláh Oravi-
c\a. Oláh falu Krassó Várm. 
földes Ura a' K. Kamara, 
lakosai ó hitfiek, vannak ke
vés német lakosai is, fekszik 
Német Oravicza, Rakitto-
va, Brostyán, és Csiklova 
között, határja négy nyo
másbéli , e g é s z e n he-

Eyes, völgyes, és többnyire 
öves, leg inkább kukori

tzát terem, szilvássá, és sző
leje van, erdeje nints, la
kosai többnyire a9 Bánya Vá
zasokból élnek. 

O R A V K A . Kulick. Árva 
Várm, földes Ura a 1 K. Ka

mara , lakosai katolikusok, 
feksíik kellemetlen helyea 
Tersztenához 4 órányira, 
Betegeknek való Háza is 
van, vásár is eíett ez előtt 
benne , de most nem igen 
járják, határja zabnál egye-
bet nem igen terem. 

O R B Á N Í A . Orbaásiorf* 
Vas V á r m . földes Ura G, 
Batthyáni Uraság , lakosai 
katolikusok, felűzik Német 
Újvárnak szomszédságában t 

föl^gye közép termékenysé
gu, határja többnyire he
gyes, szólejek jó borokat 
teremnek. 

O R B Á N O S F A . Magyar falu 
Szála Várm. földes Ura Her-
telendi Urasáé, lakosai ka
tolikusok, fekszik Bezeréd-
nek szomszédságában,melly-
nek filiája, 's határja is hoz
zá hasonlító. 

O R C Z Y . Magyar falu So
mogy Várm. földes Ura B. 
Orczy Uraság, lakosai re
formátusok, fekszik Topo
nárhoz £ , Taszárboz is {. 6+ 
ráoyira, határja két nyomás
béli, búzát leginkább, tava
szit középszerűen terem, ró
na, és agyagos a' földgye, er
deje van; szőleje nints, pia
tza Kanizsán. 

O R C Z J D Q R F . Temes Várm. 
földes Ura a' K. Kamara. 

O R D A . Magyar falu So
mogy Várnv földes Ura Taar 

Jibb ko-
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O R D A S H A Z A . Szabad pusz
ta Pest Várm. földes Urai 
több Urak, fekszik Sárihoz, 
és Bugyihoz egy mértföld
nyire, jó gabonát termő föld-
gye van, mellyen, és kevés 
szénán kivul egyebet nem 
terem. 

O R D I A . Oláh falu Temes 
Várm. fekszik Temesvárhoz 

.délre i mértföldnyire, *s Te
mes vizén híres révje van. 

O R D Ó D . Magyar falu So
pron Várra, tóldes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosai 
katolikusok, Kapuvárnak fi
liája, fekszik Soprontól 5 
mértföldnyire, síkos határja 
két nyomásbéli, búzát, ro
zsot, árpát, zabot; kukori
tzát, és dohányt is terem bő
ven, szőleje nints, réttye tse
kély. 

O R D Z O V A N . vagy Ragyóc-. 
Tót falu Szepes Várm. föU 
des Ura a9 Szepesi Kápta
lanbéli Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Mintszent-
nek szomszédságában,melly-

I nek filiája. 
O R E C H O . Orechove. Tót 

j falu Trentsén Várm. földes 
I Ura G. Illésházy Uraság, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Vág vize mellett, Trentsén-
nel által ellenben, földgye 
termékeny. 

O R E C H O V I C Z A . Horvát fa
lu Szála Várm. földes Ura 

G -

<?14 ÖRJöAS. 

kovics Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Csehinek 
szomszédságában, Lengyel 
Tótihoz i órányira, Kis Lak
hoz | órányira, batárja két 
nyomásbéli, földgye térsé
ges , és agyagos, búzát, és 
rozsot középszerflen terem, 
erdeje, szőleje nints, lege* 
M néjkfil sz&kölködik. 

O R D A S . Magyar falu Nó
grád Várm. földes Ura Je
szenszky Uraság, lakosai kü
lömbfélék , fekszik Nagy 
Berezelnek szomszédságá
ban, mellynek filiája, ha
tárja soványas. 

O R D A S . Magyar falu Pest 
'Várm. földes Ura B. Rud-
nyánszky Uraság, lakosai re
formátusok , fekszik Paraj
nak szomszédságában, melly
nek filiája, Úszódhoz egy 
mértföldnyire, határja há
rom nyomásbéli, fekete a' 
földgye, tiszta búzát kétsze
rest , és zabot terem, határ
ja szűk, káposztával bővel
kedik, szóleje erdeje kevés, 
a' Dunán hasznos balászat-
tya van, vagyonnyaikat a9 

kereskedők hajón el hord-
gyák. 

O R D A S . Alsó, és Felső 
Ordas. Két szabad puszták 
Pest Várm. földes Urai töhb 
Uraságok, fekszenek Tak
sonynak szomszédságában, melynek filiáji. 
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G. Álthán Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Szobo-
ticzának szomszédságában, 
mellynek filiája, határja kö-
zépszerfi. 

OREGI . Bánátbáli falu Te-
mes vize mellett. 

ORESZKA. Tót falu Zem-
, plén Várip. földes Ura G. 

Sztáray, ás több Uraságok, 
lakosai katolikusok, és ó hi
tűek, fekszik n. k. Porubká
hoz, n. ny. Sztárához mint 
egy £ órányira, határja há
rom nyomásbéli, gabonát, 
zabot, 'smeg lehetős búzát,! 
és árpát terem, erdejek töl
gyes , és bikkes, szőlő he
gye is van, és réttye közép- j 
szerű, piatzok Homonnán, 1 

CRESZKO. Tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura af F . Tsá-
szár, lakosai katolikusok, 
fekszik Radosócznak szom
szédságában , mellynek filiá-

1'a, határja ollyan mint Vesz-
lováé 

ORFALÜ . Magyar falu Vas 
Várra, földes Ura á* Sz. Got-
hárdi Cisztertzita Szerzet
béli Atyák, lakosai katoli
kusok , fekszik Istvánfalu
hoz közel, mellynek filiája, 
földgye réttye sovány, le
gelője, és fája sem igen van 
elég. 

ORCÖVANY . Tsárda Fest 
Vármegyében. 

ORKVTA. Orkutsdni. Ele

gyes Magyar, és tőt fala 
Sáros Várm. földes UraSze-
ben Városa, lakosai kato
likusok , fekszik Szebennek 
szomszédságában, mellynek 
filiája, határja termékeny, 
réttye, legelője középszerű, 
á'Szebenipjatzhoz közel van, 
Eperjestől sints meszsze , 
mannájok elég terem. 

ORLAI TŐREK. A' T. be-* 
tűben. 

ORLAVÁT . Bánátbéli falu 
fekszik Podoshoz fél mért
föl dhyire. 

ORLICH. Alsó, és FclsS 
Orlick. Két orosz falu Sáros 
Várm. földes Ura G. Szirmay 
Uraság, fekszenek Duplá
nak szomszédságában, melly
nek filiáji lakosai külömb
félék, Alsó Orlichban po 
sta is van , földgyeik közép 
termékenységiek, fájok, le
gelőjök van. 

Oató. Orosz falu Sáros 
Várm. földes Ura B. Palo-
csay Uraság, lakosai külömb
félék, fekszik Poprád vize 
mellett, Falocsának szom
szédságában, mellynek filiá
ja, földgyének fele kozép-
termékenységu, jó lent is ter
mesztenem , réttye kétszer 
kaszáltatik, fája van mind 
a' két féle. 

ORLOVA. vagy Zsigmond* 
há\a. Tótfalu Trentsén Vár
megy, földes Ura G. Balas-

B b b x sa , 
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sa, és G. Szanáry Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Várallya alatt Vág vize mel
lett, 9s a9 Beszterczei Ura
dalomhoz tartozik, és az U-
raságnak szép Kastéllyával 
díszesíttetik, közép termé-
keoységft földgyei a' hegy 
oldalán vannak, legelöjök, 
és fájok van elég. 

O R L O V E C I . Szabad puszta 
Szepes Várm; földes Ura a' 
Szepesi Káptalanbéli Uraság, 
fekszik Mintszentnek szom
szédságában, mellynek fi-
Kája. 

ORLYAVA . Orosz falu Ung
vár Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai ó hitűek, 
fekszik Bereg Vármegyének 
szélénél, határja közép ter
mékenységu , vagyonnyai 
meg lehetősek* 

ORMÁND . Szabad puszta 
Szála Várm. fekszik Miilei-
egyházszeghez közel, melly
nek filiája. 

ORMÁNHÍDA . Magyar fa
lu Szála Várm. földes Ura 
Somsics Uraság, lakosai kü
lömbfélék , fekszik Kis Ko
máromhoz közel, meUyek 
filiája, '$ határja is ahoz ha
sonlító. 

ORMÓS . Szabad puszta 
Borsod Várm. földes Ura 
Jtadvánszky Uraság, fekszik 
Szuhogynak szomszédsága- I 
ban, mellynek filiá;a. j 

OROGVÁNY . Szabaá pusz
ta Gömör Várm. 

OROKLAH . Szála Várm. 
fekszik ([Tárnokhoz közel , 
mellynek filiája, határja tse
kély , és sovány. 

OROND . Szabad puszta 
Fejér Várm. földes Ura G. 
Lamberg Uraság, fekszik 

í Csákberény mellett, hegyes, 
völgyes a9 fóldgye, terem ro
zsot, erdeje van, szőleje 
nints, piatza Mórban, és Fe
jérváron. 

OROS . Szabad puszta Bi
har Várm. földes Ura Ré-
dey Uraság, Zsákához van 
kaptsolva, jó marha tartó 
földgye van. 

OROSHÁZA. Magyar falu 
Békés Várm. földes Ura B. 
Harukkernek maradékai, la
kosai leg inkább evangéli
kusok, fekszik Szarvashoz 
közel, mellynek filiája, pos
tája is vagyon. Itten szüle
tett Czetter Sámuel Űr, kép 
metsző, a9 ki Bétsben la
kik, és jeles munkái által 
már az egész Hazában cs-
méretes. Szántó fóldgye jó, 
legelője , réttye elég, * fája 
nints, piatzozása távol esik* 

OROSZ. Magyar falu Sza
bolcs Várm. földes Ura Kál-
l^y, és több Uraságok, la
kosai katolikusok, és refor
mátusok, fekszik Kallóhoz 

egy 
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egy mértföldnyire, határja 
ollyan mint Napkoré. 

OROSZ. Kis Oros-. Nó
grád Várm. földes Ura a ' K , 
Kamara. 

OROSZ P A T A K . A' P« be-

t&ben 
OROSZFALU. Oláh fa lu 

Szatmár Várm. földes Ura 
Szatmár Városa, lakosaj 6 
hitűek, Hirip, Réztelek, és 
Madarászai határos, földgye 
két nyomásbéli, búzát, ku
koritzát, zabot, és szénát is 
terem, szőleje nints, erdeje 
van, piatza Szatmáron. 

OROSZFALU. Olah fa lu 
Szatmár Várm. földes Ura a' 
Nagy Bányai pénztveró hiva
tal, lakosai ó hitűek, fekszik 
Nagy Bányához két órányi
ra , Magyar Kékes, és Pusz
ta Telekhez is egy órányira, 
határjában minden gazdának 
külön van a* fóldgye, igen 
kevés zabot, és tengerit te
rem, fája van, szóleje nints, 
fuharozásból, és kézi mun
kából élnek. 

OaoszFALü. Lásd 0\tros^ 
nie-a név alatt. 

OROSZI. Nemes Oros-i, 
is Kis Oros^ka. Két magyar 
faluk Bars Várm. földes Urai 
Kis Oroszkának, a' Lekéri 
Apáturságr, amannak pedig 
több Uralt, fekszenek amaz 
Lévához más fél mértföld-
Jiyire; ez pedig Lekérnek 

szomsédságában , mellynek 
filiája, határjok j ó , föld
gyeik termékenyek, malma 
egyiknek helyben, piatzok 
Báton, fájok réttyek, lege-
lÓjökvan. 

OROSZI. Magyar falu Be
reg Várm. földes Ura Mor
vái Uraság, lakosai refor
mátusok , fekszik Kovacső-
hoz közel, mellynek filiája, 
's határja is hozzá hasonlító. 

OROSZI. Gyöngyös Oro
szi. Magyar falu Heves Várm. 
föídes Urai több Uraságok, 
lakosai katolikusok, fekszik 
Tarjánnak szomszédságában, 
fája vagyon mind a9 két fé-
le , legelóje elég , malma 
helyben, szóleje meg lehe-
tós, piatzozása nem meszsze. 

OROSZI. Vámos Oroszi. 
Magyar falu Szatmár Várm. 
földes Urai több Uraságok, 
lakosai leg inkább reformá
tusok, fekszik Tankhoz kö
zel, mellynek filiája, £sa-
holcznak , Darnónak , és 
Ffilesdnekis szomszédságok
ban , határja két nyomásbé
l i , búzát, zabot, és tenge- «. 
rit terem, erdeje vagyon, 

Ítiatza Szatmáron két mérf
öldnyire. 

OROSZT* Magyar falu Vesz
prém Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszik Noszlophoz kö
zel, mellynek filiája, Bor-

B b b 3 ször-
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szörcsök, és Dohához sem 
meszsze, határja két nyomás
béli, rozsot, és néhol bú
zát is , tavaszit pedig min
den félét meg terem, erde
je kitsiny, mezeje térséges, 
szőleje nints, lakosai több
nyire Somlyó hegyen bírnak 
szőlőket. 

OROSZT Kis, Nagy, és 
Dévény Oros{t. Három fa
lu Nógrád Várm. Kis Oro
szinnak földes Ura a' K. Ka
mara, N. Oroszinak G. Stá-
renberg, D . Oroszinak pedig 
G. Zichy Uraságok, lakosai 
külömbfélék / fekszenek tá
vol egymástól, Kis Oroszi 
Visegrádhoz fél, Nagy Oro
szi Drégely Várához \ mért
földnyire, határbéli földgyeik 
közép termékenységiek, rét-
tyeik, legelőjik meg lehe
tősek. 

OROSZI. Torontal Várm. 
földes Ura a9 K. Kamara, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Szent Huberthez k ö"fc e 1 , 
mellynek filiája. 

OROSZI. Szabad puszták 
Bihar Vármegyében. 

OROSZLÁKKŐ. Pohdragy 
Orosildnko. Versateci, vagy 
Versatec[ko. Szép Urada
lom , és Vár Trentsén Várm. 
földes Ura G. Königszeg 
.Uraság, fekszik Vöröskőhöz 
fél, Puchóhoz pedig mint
egy mértföldnyire ; Vára ma

gas kősziklán épült, úgy 
hogy falai néhol kősziklák
ból vágynak, is pintzei is ki 
faragva , az Uradalomhoz 
pedig hét helységek tar
toznak. 

OROSILEÁN , Elegyes falu 
Komárom Várm. földes Ura 
G. Eszterházy Uraság, lako
sai többen evangélikusok , 
fekszik Kecskédhez közel, 
mellynek filiája, réttye van, 
de legelője táekély, határja 
homokos. 

OROSZLANTOS. Rácz falu 
Torontál Várm. földe* Ura 
G. Batthyáni Uraság, lako
sai ó hitűek, fekszik Bábá
hoz közel, mellynek filiá
ja , ide leg közelebb esnek 
a' Rhabei dohány kertészek, 
és Béba helysége, ehez az 
Uradalomhoz tartozandók, 
Fodlokányi, Verbovityi, Szi-

feti, és Kis Szigeti dohány 
ertészek, kik mind magya

rok , és katolikusok, határ
ja négy nyomásbéli, föld
gye térséges, jó; térem ben
ne mindenféle gabona, ju
hokkal , szarvas marhákkal, 
sertésekkel bővelkednek a 9 

lakosok, sfeölóból sem szű
kölködik, piatzok Szegeden. 

OROSZLÓ. Magyar falu Ba
ranya Várm. lakosai kü
lömbfélék, fekszik F e l s ő 
Mintszenthez közel, melly
nek filiája, határja a9 ter

mé-
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mészetnek szép javaival bő
velkedik. 

V OROSZTÓN. Alsó, és Felső 
Oroszon. Két Magyar faluk 
Szála Várm. földes Urai több 
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik N. Kanizsához 
3 -mértföldnyire , földgye 
termékeny t réttye , szőleje 
j ó , borait kqnnyen szokták 
el adni. 

OROSZVÁR. Carloburgum. 
Karlburg. Elegyes n é m e t 
mező Város Mosón Várme
gyében, földes Ui-a Gróf 
Zichy Uraság, Nemes Zi
chy, és más Urak is bírnak 
benne. Lakosai leg inkább 
katolikusok; és számos zsi
dók, fekzsik Duna vizéhez 
közel, az Ország útban Ó-
várho^ nem meszsze, 's a1 

földes -Uraságnak igen jeles, 
és pompás Kastéllyával, 's 
ugyan illy szembetűnő jó 
ízléssel épnlt gyönyörű Vár
hoz illő ángofyi kertel dísze
síttetik. Ez a' Kastély való
ban nem tsak e' Várost, 
hanem az egész vidéket éke
síti, és az utazót is vídámít-
tya. tíjjabb Szentegyházát, 
m e l l y S[. Magdalénának 
emlékezetére épült , néhai 
G. Zichy István építtette, 
a* kinek teste is ide hely-
keztetett, illy emlékeztető 
irattal: Lege viator ac Luge, 
Immitem falorum légem, hic 

Coröna cecidit g'enere f ge-
nio, gentis immortalis Co-
mes STEPHANUS ZI
CHY, Perpetuus in Vason-
ko% Divin , Palota, Bonó-
rum Comaromiensium O -
rosrydr, et S[ent Miklós 
&c. Hcereditarius Dominus 
MDCXVI. Die VIII. SeP-> 
tembris natus, Annos me-
ritis cBtatem animo prezeur-
rém, Ibi Juvenis honores 
incepit, Ubi alii desinunt: 
Propere simul et prospere. 
Ab acie sagum, a Curia 
Togam , Ferri et ingenii 
acie meritus, dignitatibu* 
fecitdignitatem, Aula Ca-
merarium , Consiliarium , 
Rex Janitorurn Regalium 
Magistrum, Tata Supre-

i mum condam Capitaneum9 

Jaurinum Vice Generalem% 

Camera Prcesldem, Corona 
Conservatorem, Comitatus 
Mosoniensis, Supremum Co~ 
mitem, Tandem Grandavum 
Liberce Rtgiceque Civitates 
Taverhicorum Magiflrum 
habuere. Major majpribus 
suis Stirpis Claritatem, am-
pliori coronavit. Vere Ste-
phanus Quia generis gentis 
quce suce Corona , Ad im-
mortalitatem evocatus Vi-
ctor die Palmarum MDC-
XCIH. obiit, hujus nomi-> 
ni quod unum a morte spo-
lium ejt super vitám quam 
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occcpit, Mocjlus tanti pa-
tint is filius Adamus Supre-
mus Comts Mosonitnsis 
Hoc in Lapidt% quam po-
tist ristituit. A9 régi itt va
ló ^emlékeztető iratról lásd 
Labilist, a9 Városon kivfil 
északra* vagyon az a9 neve
zetes töltés, melly által a* 
Nagy Dunának egyik erén 
ezen Vármegyének nagy 
költségeivel 9 nem sok esz
tendőkkel ez elótt termés 
tövekből építtetett. Határja 
egyenes, es róna, három 
nyomásbéli , földgye rész 
szerént veres agyagos, és 
követses; rész szerént pe
dig fekete , mellyben leg 
inkább rozs, és árpa terein, 
búza silányabban, a' Duna 
mentében vagyon ffizfa, túl 
pedig a9 Dunán keményfa 
erdeje, réttye 9s legelóje 
tsekélyes, piatza Nizsider* 
ben, és Posonyban. 

O R O S Z V Í G . Orosz falu Be
reg Várm. földes Ura G, 
Schönborn Uraság, Várdai 
Úr is bír benne % lakosai ó 
hittek, fekszik Munkács 
Városa mellett, és regemen 
Munkács Városának része 
volt: de a' Xatortza vize ál
u l attól el szakasztatván, 
külömböző faluvá lett, ha
tárja jól termő, 

O R O S Z V O L Y A . A 9 V . be* 
tűben. 

O R O V N I C Z A . Tót falú Ban 
Várm. földes Ura az Eszter-

fromi Káptalanbéli Uraság , 
ákosai katolikusok, fekszik 

Szent Benedekhez közel , 
mellynek filiája, fiija van , 
legelője termékeny, réttye 
jó , keresetre módgya Szent 
Benedeken, Étolma helyben 
van. 

ORSÓCZ. Orsovc%e. Tét fb-
lu Sáros Várm, földes Urai 
t ö b b Urak , lakosai kü
lömbfélék , fekszik Kapron-
czához közel, mellynek fi* 
liája, földgyeinek fele ter
mékeny f réttyei, jók lege
lője elég, fája van mind a9 

két féle. 
O R S O V A . Bánátbéli erős-

séges hely Temes Várm. a*' 
régi irók kettőről emlékez-, 
nek. A 9 magyar írók között 
Turócxf emlékezik felőle 
leg először Cap. XLIL p* 
5 o. Bonfin pedig Dtcad. HL 
Libr. V* p. 460. 14. Régi 
viszontagságai bizonytala
nok. Splényi foglalta el Eu-
genius vezérlése alatt as 
Ozmánoktól, vélletlenul ér
kezvén oda, az Ozmánok 
ki költöztek belőle, *s min
dent prédául hagytak. Meg 
dítsérvén e 9 tettéért Eugeni* 
us Splényit, meg is erössíú-
tette. 

O R T A H A Z A . Magyar fala 
Szála Várm. földes Uri H. 

Esz-
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Eszterházy Urasig, lakosai 
külömbfélék, fekszik Páká
hoz közéi, mellynek filiája, 
szőleje nints, erdeje tsekély, 
fold gye középszeré. 

N O R T I . Malom Posony Vár
megyében. 

OJITO . Szabad puszta Ung
vár Várm. földes Ura Q. 
Barkóczy Uraság, fekszik 
Cálóczhoz közel, mellynek 
filiája. 

ORTOVA . Orosz falu Sáros 
Várm. földes Ura Péchy Ura
s á g , lakosai leg inkább ó 
hitűek, fekszik Haiszlinhoz 
közel , mellynek filiája , 
földgye közép termékenysé
g i ! , réttyei jók , legelője, i 
faja van. j 

O S G Y Á N . 0%danit\. Né
pes magyar mező Város Hont 
Várm. földes Uraik B. La-
etnstky, Korompai, és több 
Uraságok, kiknek szép Ka-
•tellyokkal ékesittetik, lako
sai katolikusok, többen e-
vangelikusok, fekszik kies 
helyen , Szuha vize mellett, 
Apátinak, és Magyar Hegy-
megnek szomszédságában; 
határjában szántó földgyei 
három nyomásra vágynak 
osztva, kivált trágyázás uran 
ininden féle veteményt meg 
terem; gyqmöltse SOK van, 
réttyei nagyok 's kétszer ka-
szállhatok, erdeje meszsze ki 
terjedő, makk, és gubits 

Ossu fii 

termésre igen alkalmatos, 
jótserép edényeket is készít* 
nek némelly lakosai. 

Ossi. Oláh falu Bihar Vár
megy, lakosai többen ó hi
tfiek, fekszik a' Váradi já
rásban, határja közép ter
mékenységül, réttye, lege
lője meg lehetős. 

OSIKÓ . Tót falu S á r o s 
Várm./földes Ura G. For-
gáeh Uraság, lakosai kü
lömbfélék, fekszik az Ország 
útban, Bártfához m á s f é l 
mértföldnyire, Ispotállyá is 
van; lakosait I. Lajos szál
lította ide: határja közép ter-
mékeny?ég&, réttye, lege
lője jó , fája is van. 

OSKJBRKA. Tót falu Tren
tsén Várm. földes Ura G. 
Vindtsgrácz Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Brod-
nóhoz közel, mellynek filiá
ja , határja középszerű. 

OSSLTI . Magyar falu So
pron Várm. földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosú 
katolikusok , fekszik Kapu
várhoz közéi, és annak fi
liája, Sopronhoz 5J» mért* 
földnyire, síkos határja két 
nyomásbéli, búzát leg in* 
kább, és rozsot, árpát, za
bot, kukoritzát is terem, la
kosai balászok, szőleje nints, 
réttyei nagyok. 

OSTOROS. Magyar f a l a 
Borsod Várm, földes Ura az 

Egri 
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Egri Stmináriumbéli K i s 
Papság, lakosai katolikusok, 
fekszik Kis Tállyához közel, 
mellynek filiája, Egri pia-
tzáboz közel van, legelője 
elég, szőlő hegye közép ne
mű 9 szántó földgyei a* trá
gyát meg kivan nyák. 

OSVA. Osavjani. Elegyes 
Magyar falu Abaúj Várm. 
földes Ura a9 Tudományi 
Kintstár, lakosai külömb
félék, fekszik Regete Rusz-
kához közel, mellynek filiá
ja , határjának -| része sová
nyas. | 

O S V A . Alsó Osva. Tót , 
és orosz falu Zemplén Várm. 
fold és * Ura Matyasovsyki U-
raság, lakosai katolikusok, 
és ó hitnek, fekszik Sztrop-
kóhoz | , és Minyóczhoz \ 
órányira, hegyes határja bá
rom nyomásbéli, gabonát, 
és zabot terem, erdeje bik-
kes, szőleje nints, rét nél-
köl szűkölködik, p i a t z a 
Sztropkón van. 

O S V A . Felső Osva. Orosz 
falu Zemplén Várm. földes 
Ura G. Dezsőfy Uraság, la
kosai görög katolikusok, 
fekszik Sztropkóboz | ; Al
só Osvához pedig £ mért
földnyire , határja, és . va-

> gyonnyai hasonlók az Alsó 
Osvaéhoz, enek erdeje nints. 

OSZADA. Tót falu Liptó 
Várm. földes Ura a' K. Ka

mara, lakosai katolikusok, 
fekszik Rózémbergtől két 
mértföldnyire, p o s t á j a is 
van, legelője elég, és mind 
a9 két féle fája van, de ha
tárja őszi gabonát nem igen 
terem, mivel hegyes, és k ö 
ves. 

OSZADA. Tót falu Árva 
Várm. földes Ura Plati Ura
ság, lakosai katolikusok r 

fekszik Uszryához közel, 
mellynek filiája, Tersztená-
hoz I órányira, határja so
ványas, 3 nyomásbéli, igen 
szoross, azért lakosat több
nyire gyójtsal kereskednek, 
földgye a9 rozsot meg lehe
tősen termi , mellyeket 
többnyire tavaszival vetnek , 
vagyon határjában alkalma
tos agyagja tserép edények-, 
nek, es sok fazekasok lak
ják, erdeje nints. 

OSZADA. Hamry Oszada. 
Tót falu Árva Várm. lako
sai katolikusok, f e k s z i k 
Tersztena mező Városhoz ^ 
órányira, Oszadához is kö
zel , Vas hámorok mondat
nak itten, hogy hajdan let
tek volna, lakosai többnyí
re gyóltsal kereskednek, hi
vattatnak e' helység1 némelly 
lakosi Soltisioknak is, melly 
szó bizonyosan a* németből 
Schultheis ered, kik bizo
nyos szabadságokkal élnek; 
az Földes Uraságnak meg 

egye-
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egyezése mellett, ez abból 
áll, hogy földes a'Urakat kész 
pénzel elégítik k i , Lengyel 
Országból látszatik e' szokás 
eredetét venni, mivel ott ] 
kevés falu van, mellyben ] 
Soltis{ok nem volnának,] 
földgye meg lehetősen terem 
rozsot, legelóje, fóképen 
téttye bőven van, mellyböl 
•szép takarmányt szerezhet-1 
nének marháiknak, ha / e -| 
les-nya vize minden észten-! 
dobén áradása által meg nem 
iszaposítaná. I 

O S Z A D K A . Tót falu Árva 
Várm* földes Urai Zmeskál 
Urak, lakosai többen evan
gélikusok , fekszik Lestincz, 
és Malatintz között, lakosai 
szorgalmatosak, 's ez okoz
za, hogy határja közép ter-
inékenységii, réttye, lege
lője meg lehetős, más javai 
is vannak, egy forrása af 

véihas ellen hasznosnak tar-
tatik, 's elég sokan élnek 
vele. 

O S Z A D N I C Z A . Trencsén 
Várm. itten hajdan számos 
tolvajok voltak, 's panaszol-
kodik Bél Mátyás y hogy 
midőn i7Q4dikben itten u-
tazott volna , miattok elég 
félelmet szenyvedett. 

O S Z D . Magyar falu Bara
nya Várm. földes Urai töb
bek , lakosai katolikusok , 
fekszik Várkonyhoz közel, 

mellynek filiája, V határja, 
is hozzá hasonlító. 

OSZKA. Felső , és Alsó 
Os{ka. Vas Várra, földes 
Ura G. Festetics Uraság, és 
többek, lakosai külömbfé
lék, fekszik az Ország út
ban , Vasvárhoz 1 mértföld
nyire, földgye termékeny , 
legelője, és fája', szőlő he
gye is van. 

O S Z I Á N Y . Tót mező Vá-, 
ros Bars Várm. földes Ura 
G. Pálfy Uraság, lakosai ka-
toliktusok, fekszik Zsámbok-
réthez másfél, Körmöczhöz 
pedig 4 mértföldnyire. Haj
dani lakosai i66idikben, 
és iéfijdikban sok féle ín
ségeket szenyvedtek az Oz
mánok által. Héti vásárjai 
nevezetesek, határja jó , va
gyonnyai külömbfélék, el 
adásra módgyok van hely
ben is. 

O S Z L A R . Szabad puszta 
Pest Várm. földes Ura B., 
I Prónay Uraság, fekszik Süly, 
Sáp, ésMendéhez nem mesz
sze , jó termő földgye van, 
hegyen, völgyen fekszik , 
erdeje is van. 

I O S Z L Á R . Es[lámév alatt. 
O S Z L O P . Horváth falu So

pron Várm* földes Ura H. 
Eszterházy Uraság, lakosa} 
katolikusok , fekszik So
pronhoz a mértföldnyire, ha
tárja terem leg ipkább bú-
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cat, rozsot , árpát , zabot, 
' pohánkát, jó szőlő begye 

van, fája nints. 
OSZLÓ*. Német fala Vesz-

prém Várm* földes Ura G. 
Eszterházy Uraság > lakosai 
katolikusok, fekszik Csesz
nek mellett, termS földgye 
begyes fekvése miatt nehe
zen mivelhető, réttye jó, le
gelóje középszerű , erdője 
elég, szőlő hegye alkalmas 
nagyságú, 

OSZTBRN . Német falu To-
rontal Várm. földes Ura a9 

K. Kamara, lakosai katoli
kusok, fekszik örabacz, Bo
gáros , és Komlóshoz is kö
zel, határja 3 nyomásbéli, 
lee inkább búzát, árpát, 
zabot, és kukoritzát, kö
zépszerűen muhart, kendert, 
és krompélyt terem; erdő
je térséges, fája, szóleje 
nints, piatza Haczfelden, 
Temesváron, és Török Be
csén van. 

OSZTOPAÜY. Pernts^ Ös{-
topdny. Magyar, éssokacz 
falu íomogy Várm. földes 
Ura Ferneszi Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Ed. 
d e , Jád, Város Famukhoz 
is í órányira, határja három 
nyomásbéli, terem jó búzát, 
rozsot, zabot, két része ke
ményföld , egy harmad része 
pedig víz eres, szóleje , és 
neycndék erdeje van, lege

lő nélkfil szSkölködik, pia
tza Kanizsán, és Veszprém
ben. 

OSZTOPÁKT. Lengyel Os{-
top dny. Magyar, és sokacz 
falu Somogy Várm. földes 
Ura Lengyel Uraság, lako-

I sai katolikusok, fekszik Ed-
de , Jad, Vámos, Pamuk-

| hoz is £ órányira , határja 
| három nyomásbéli, terom 
búzát, rozsot, zabot, ku
koritzát középszerűen, fóld-

Bit agyagos, vagyon e§y 
s szőleje, erdeje, legelője1 

! nints, rét, és malom nél
kül is szűkölködik, piatza 

| Kanizsán , és Veszprémben, 
í OSZTRA» Tolna Várm. föl
des Ura H. Eszterházy Ura
ság-

j OSZTRO. Magyar falu Ba
ranya Várm. földet Ura G. 
Batthyáni Uraság, lakosai 

I reformátusok, fekszik Kis 
Csánynak szomszédságában, 
egy dombos helyen Iátszatik 
valami Klastrómnak helye, 
mellyröl azt állíttyák, hogy 
hajdan a'Klarissza Szerzetbéli 
Apátzáké lett volna* határ
ja mindenekben meg egye
zik Csány határjával. 

OSZTRO 4 Tót falu Nyitra 
Várm. földes Ura a9 Nyitrai 
Püspök, lakosai katoliku
sok, fekszik Dudvág vize 
mellett, V; Újhelyoez más
föl mértföldnyire , határja 
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középszerű, mint vagyon* 
xiyai. 

OSZTRO. Tót fahi Ungvár 
Várip. földes Urai több Urak, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Tibéhez közel , mellynek 
filiája, batárja JÓ termékenys é g e 

OSZTROILIA. Zortnbach. 
TÓT falu Zólyom Várm. föl-
d e s Ura a' Besztercze Bányai 
Bányászi Kamara , ^ lakosai 
katolikusok, fekszik ftoh-
fiiczhoi közel, mellynek f i
liája. 

OszxROGBRtmN. Bars Vár
megy, földes Ura a' Selme* 
czi Bányászi Kamara, lako
sai k a t o l i k u s o k , f e k s z.i k 
Klakhoz közel, mellynek 
üliája. 

OSZTBOLVRA. Zólyom Vár
megy, földes Ura Osztrolu-
ky Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Baczúchhoz 
közel, mellynek filiája, ha
tárjának 4 r ^ s z c b egy« s» & 
kóves, legelóje elég, föld
gye közép. termékenységu, 
|- része síkos, fája van mind 
a9 két féle, piatzozása Zó
lyomban , és Selmeczen. 

OsZTROPATAKA,. S í X O S 

Várm. földes Ura Péchy, és 
és több Uraságok, lakosai 
külöipbfélék, fekszik Nyárs 
Ardónak szomszégságában, 
fuellynek filiája, határja jó 
gabonát TERMO, réttye két-
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szer kaszáltatik, legelóje van, 
piatzozása Sz^benben , és 
Eperjesen. 

OSZTROSZKICZA. Orosz fa
lu Zemplén Várp. földes Ura 
a9 Reiigyiói Kintstár, lako
sai óhitűek, fekszik Szmol-
nyik, és Zuellához | órá
nyira , határja két nyomás
béli , zabot középszerűen, 
árpát, tavaszi búzát, kölest, 
gabonát keveset terem, föld-* 
gye igen sovány, hegyek, és 
kövekből áll, erdeje elég 
van, és legelője is. 

OSZTROV . Oláh falu Kras
só Várm. földes Ura a9 K . 
Kamara, lakosai ó hitfiek, 
fekszik Vörösmart , Baka-
mező, és Bultshoz közel, h*» 
tárja 4 nyomásbéli, melly
nek a9 Maros felől való ré* 
sze egyenes, más része he
gyes, többnyire tsak kuko* 
ritzát terem, erdeje meg te
hetős, szőleje nints* 

OSZTROVA. Mintegy hat 
órányira tartó sziget a9 batár 
szélén, Duna vize között, 't 
ezen fekszik a9 falu, meHy-
töl a9 sziget neveztetett; n 
Őrző házak is vágynak rajta 
egymástól mintegy 400 lé
pésnyire, 's nagy vigyázat 
van itten. Lakosai néha te
temes víz.áradásokat szeny-
vednek, halászattyok neve
zete^ kereskedések is,. SZART 
nyas vadgyaik számosak t 
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lágy fájok elég van, marhá-
jok-nagy legelőjükhöz ké
pest , elég van. Még az Eu-
genius sántza is épségben 
van itten. 

OSZTÜRNVA, Os[turn. Sze-

{>es Várm. földes üraB.Pa-
ocsay Uraság, lakosai ka

tolikusok , fekszik Nagy 
Frankovának szomszédságá
ban , mellynek filiája, lege
lője elég van, föld gye majd. 
hasonló Jurghoz. 

OSZUSZEA. Jóko. Tótfalu 
Nyitra Várm. földes Ura G. 
Erdődy Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Hradist-
disthoz közel, mellynek fi
liája , 's hatáíja. is hozzá ha
sonlító. 

OSZUSZKA KÓRLÁTKS . A' 
K, betűben. 

• O T O V A . Antau. Német, 
és horvát falu Sopron Várm. 
földes Ura H. Eszterházy U-
ra§ág, lakosai katolikusok , 
fekszik Soprontól l | mért
földnyire, határja hegyes, és 
lapályos, két vetőre van oszt
va, terem búzát , rozsot, 
árpát, zabot, pohánkát, er
deje, és szőlő hegyenints. 
" OTLAKA . Oláh talu Arad 
Várm. földes Ura a1 K. Ka
mara, lakosai többnyire ó hi
tűek, fekszik Elek, Szék Ud
var, Gyula, Sz. Mártony, 
és Varsánd között, földgye 
középszerű, határjának na

gyobb része sikos, alkalma
tos mindazáltal a* marba tar
tásra, melly a* Megyesi pusz
tának * részével nevekedik, 
batárján keresztfii foly, az 
előtt hites, de most már 
száraz Ér. Szamos mellet ve
szi eredetét, Tsintyetiél két 
felé válik, több helysége
ket el futván Körösben vég
zi volt úttyát, ezen érnek 
Otlaka határjában 1786 ta
láltatott egy'igen jó forrá
sa, mellynek vize aV sava
nyú vízhez hasonlító, talál
tatnak határján nagy föld 
halmok is. 

OTÓCZ . Vas Várm. földes 
Ura G. Nádasdy Uraság , 
lakosai katolikusok, fekszik 
Lendvához közel, 'mellynek 
filiája', határjánák 'földgye 
sovány, szőleje, és fája tűz
re van. 

OTOLE. Ótok. Horvát falu 
Szála Várm. lakosai katoli
kusok, fekszik Legrádhoz 
fél mértföldnyire , határja 
középszerű. 

ÓTTOMÁNT . Magyar falu 
Bihar Várra, földes Ura a* 
Religyiói Kintstár > és több 
Urak, az előtt a' Paulinüsöké 
volt, fs a* N. Váradi Cpnvent-
hez tartozott; latosai töb
ben reformátusok, fekszik Ér 
Adonynak, flogyoszlónak, és 
Albisnak is szomszédságok
ban , földgye dombos, völ

gyes, 
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gyes, fekete $ nyomásbéli, 
cerem tiszta búzát, rozsot 9 

zabo'', tengerit 9 és nádat, 
szőleje, erdeje, legelője, 
folyó vize van, borok elég, 
piatza Debreczenben , es 
Margitán. 

OTROKOCS. Magyar falu 
Gömör Várm. földes Urai 
több ott lakó nemes Urasa-

f ok, lakosai reformátusok, 
ekszik, Bejének szomszéd

ságában, hozzá \ órányira 
Túrótz vize folytában, *s 
Gothárd Úrnak rendesen é-
pfilt kő házival, ys kertyé-
vel díszesíttetik, réttye , 's 
földgye terniékeny, legelő
j e , de kivált erdeje szuken 
vagyon, ellenben gyumöl-
tsöse sok, és hasznos, Jóls-
ván i\, Rozsnyón 4 mért
földnyire van piatzozása* | 

OTTÓK* Elegyes falu Szá
la Várm. földes Ura Selley 
Uraság, lakosai külömbfé
lék, fekszik Perlaknak szom
szédságában , mellynek fi
liája , 's határja is hozzá ha
sonlító* • * 

OTVAS* Oláh falu Árad 
Várm. földes Ura B. Förrai 
Uraság, fekszik a9 Bánát, 
Milova, és Sólymos között, 
földgye nem igen jó , de 
erdeje szép, bővelkedik ku* 
koritzával, ketskével , és 
méhekkeU 

Ó V Á R . Magyar Ovár. AU 
Unburg. Castrum vetus. Me
ző Város, és régi Vár, Mo
són Vármegyében, feje az 
M. Óvári Uradalomnak, la
kosai magyarok, és néme
tek, katolikusok, és kevés 
evangélikusok is , fekszik 
Győr , és Posony között azt 
Ország uttya mellett, ebez 
3, amahoz 4 mértföldnyire, 
Js Lajta vize által nedvesítte-
tik* Régi 4 szegeiéire épültt 
Várának igen alkalmatQS fek
vése van, és tsudálni lehet, 
hogy az erősségekre *s Vá
rakra olly igen szüksége lé
vén hajdan az Országnak, 
más képen meg nem erős-
síttetett: mert az egész vi
déknek hasznos bástyája le
hetett volna.- Annyival in* 
kább , minthogy regemen 
a9 Magyar Királyoknak , 
úgymint Péternek, 's kivált 
Salamonnak mulató helyek 
I vala; a' ki magát itten a' hí
res Markolf udvari bolond-
gyával mulattatta. Hatható
san jayaslottae' Várnak meg 
erőssittetését Stella Márton; 
de jó tanítsa a1 viszontagsá
gos idő, vagy. mások miatt, 
el mellőztetett, Js pusztán 
maradott. A* Városnak haj
dan szép szabadságai lehet
tek , mint hogy petséttyek 
illy iratot mutatott: Sigillum-
Reipuhlica Oyariensis. Fel 

hábo-
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báborítója vala régi békesé-
gének Ottokár a' Magya
roknak engesztelhetetlen el
lensége; azután Rov Ger-
hdrd szerént Hist. Austr. 
Libr. II. Ausztriai Albert 
js el foglalta. Miképen iu-
tott Sjplimonnak birtokába? 
lásd felőle; István fit Libr. 
X. p. i $ 8 , és Orteliust. 
Part. L v. $7! Hardeknek 
hitetlensége után kezdett 
jobban meg erőssíttetni; 
mellynek jó hasznát vették 
Sotskainak mozgásakor; 
mert katonáit a9 Várából, 
noha a9 Várost fel égették, 
bátran el nyomták. 1619-
dikben mind a1 Város, mind 
pedig a1 Vár Betlennek bir
tokába jutott; annakutánna 

Íedig iéaidikban Buquoi 
sászári Vezérnek viszsza 

adattatott; II. FERDINÁND G . 
Harachnak zálogba adta a* 
bozzá tartozó jószágokkal. 
ié83dikban, midőn az Oz
mánok Béts felé törekedtek, 
miod a\ Vár, mind pedig e' 
Város fel égettetett. Itten 
lakik egyszersmind a9 régi 
V á r b a n az Uradalomnak 
igazgatója, 's holott élet-
tárház is van, melly szép 

v Uradalmat LAJOS Király An
na húgának ajándékozott 
a8 helységekkel, midőn 
JFerdinándno[ ment felesé
gül. Nevezetes Szentegyház 

zok 's Klastrom jok, a' Ka
pu czinusoknak, m e l l y be 
I776dikban Rristina<jAix-
tirnak maradványa n a g y 

fmmpával helyheztetett, mel
yet VI. Pius Pápa küldött 

vala a9 F. F. H. Aszszony-
nak., Igen hasznos itten Laj
ta vizének folyása, melly 
e 9 Városnak hatarját hoszszá-
ban nedvesíti, mert mind 
az Uraságnak , posztót, fia* 
nért, 9s külömbféle rását, 
és egyéb ruházathoz szük
séges dolgoknak készítésé
ben könnyebbséget okoz; 
melly virágzó Fabrikának 
Pesten le tévő helye is van. 
{Dcpos) Ezen kivul rajta 
épfiltt az Uraságnak 14 kere
kű malma , és a9 Városnak, 
két malmait nagy haszonnal 
forgattya, 's.£ órányi folyása 

I után a9 Mosonyi Dunába 
ömlik." Határja jól termő, 
vadászattya jeles, vagyon
nyai külömbfélék, el adás-

I ra 9s keresetre alkalmatos 
módgyok v a n , Ispotálya 
hasznos, az áradások ártal
mukra vágynak, száraz esz-

(tendőkben pedig réttyeik ki 
sülnek, tölgy, szil, és nyár
fákból Ül erdójök. 

ÓVÁR. Start Hrad. Régi 
Vár Trentsén Várm. épfiít 
nehezen járható magos he
lyen, Vág vize mentében. 
Régi birtoka B. Pongrác* 

v Uraság- N 
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Uraságnak, é$ ifinnen ne
veztetnek is. 

Ovla . Ovarki. Falu Bars 
Várm. földes Ura H. Eszter-j 
iázy Urasig, lakosai kü
lömbfélék. fekszik Ladány-
nak szomszédságiban, melly* 
nek filiája, földgye , és rét
tye j ó , legelője elég, fája 
mind a9 két féle , 's malma a9 

szomszédságban van. 
ÓVÁR. Burg. Németfalu 

Vas Várm. földes Ura C . 
Batthyáni Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Ro-
bontzhoz másfél mértföld
nyire, határja nem egészen 
j ó , erdeje van. 

* ÓVÁR . Német falu Nó
grád Várm. földes Ura G. 
Balassa, és G. Zichy Ura
ságok, lakosai katolikusok, 
határja közép termékenysé
gu, réttye, Jegelője meg le
hetős. 

OVARDOS. Hovardos* Hat* 
mis. Horvát falu Vas Várm. 
földes Ura G. ErdŐdy Ura
ság, lakosai katolikusok, 
fekszik Monyorókerekhez 
két órányira, határja so
vány , lakosai sok meszet é-
getnek , fájok , legelőjök 
van elég. 

O V A R I . Magyar, és oláh 
falu Szatmár Várm. földes 
Urai több Urak, lakosai re
formátusok, és ó hitfték, 
fekszik. Darához k ö z e l , 

mellynek filiája, Szamos vi-
I ze partyán , Csengernek, és 
I Vetésnek szomszédságában 9 

határja három nyomasbéli, 
búzát, zabot, és kukoritzát 
terem középszerűén, Sza
mos vize határját gyakran 
el önti, szóleje, erdeje ninrs, 
malmai nevezetesek a' Sza«* 
mos vizén, piatza Károly-
ban, és Szatmáron van. 

O v e s A R S Z K o * Tót f a l u 
Trentsén Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik Alsó Hri-
csónak szomszédságában, 
mellynek filiája,~ 's határja 
is hozzá hasonlító. 

OZD . Magyar falu Borsod 
Várm. lakosai külömbfélék, 
f ö l d g y é n e k nagyobb része 
termékeny, legelője elég, 
fája van, piatzozása távol 
esik. 

OZD . Magyar falu Bara
nya Várm. földes Ura Ka-
puváry Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Kis Asz-
szonyfának 4 szomszédságá
ban , mellynek filiája , Uj-
mindtzenthez is közel, föld
gyei, és réttyei közép ter-
mékenységGelt, erdője, sző
leje van, lakosai fakó ko-
tsi, és abrontsok tsinálásá-
ból keresnek pénzt, piatza 
Pécsen 4 órányira. 

OZSGVÁF, Tót falu Nó
grád Várm. földes Ura Szélit 

C c c Ivá-
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Iványi Uraság, lakosai kü
lömbfélék, fekszik Berzen-
czébez közel, mellynek fi
liája, Losontzhoz a órányi
ra, határja jó , vagyonnyai 
külömbfélék. 

O Z O R ; Alsó , is Felső O -

lor. Két tót falu Trentsén 
Várm. földes Ura Ötlik Ura
ság , lakosaik katolikusok, 
feksenek Bánhoz k ö z e l , 
mellynek filiáji,% piatzozá-
saik közel vannak, de föld
gyeik néhol alább valók. 

O Z O R A . Magyar mező Vá
ros Tolna Várm. földes Ura 
H. Eszterházy Uraság, ré-
genten Klastrom ja neveze-
tesítette: most ptdig az U-
raságnak szép Kastéllyá, la-
kosai katolikusok, fekszik 
M. Komárom , és Simon
tornya között, határja ter
mékeny , vagyonnyai jele-
sek, szőleje is van. 

O Z O R E N V . Szabad puszta 
Gömör Vármegyében. 

Öcs. Magyar faln Vesz
prém Várm. földes Urai 
tBbb Urak , lakosai katoli
kusok , reformátusok, és e-
vangelikusok, fekszik Dö-
rögelhez közel, mellynek fi
iiája, Podrág, Pula, Ka-

f olesnak is szomszédsága-
an, határja 3 nyomásbéli, 

rozsot többnyire, és tavaszit 
terem, erdeje van;, mezeje jő. 

Ö C S É D . Magyar falu Bé

kés Várm. földes Ura Báró 
Harukernek maradéka, és 
G. Keglevics Uraság, lako
sai külömbfélék, fekszik Sz. 
Andrástól n e m meszsze, 
mellynek ftliája, határja jó. 

* Ö C S E N D . Magyar f a l u 
Tolna Várm. földes Ura a' 
Tudományi Kintstár, az előtt 
Sekszárdi Apáturnák birto
ka vala, lakosai katoliku
sok , fekszik Sekszárdhoz 
közel, mellynek filiája, föld
gye termékeny, erdeje, és 
szóleje van, keresetre mód
gya", néha réttyeit, és le* 
gelőjit az áradások meg ön
tik. 

Ö K Ö R D I . Szabad puszta 
Pest Várm. földes Ura a' 
Kalocsai Érsekség, fekszik 
Akasztóhoz közel, mellynek 
filiája. 

ÖKÖRITó. Magyar f a l u 
Szatmár Várm. földes Urai 
több Uraságok, lakosai leg 
inkább reformátusok, fek
szik Feje'r Gyarmatnak szom

szédságában, mellynek fi* 
liája. 

Ö K Ö R M E Z Ő . Bour VaUwa* 
Orosz falu Máramaros Várm. 
földes Ura Pattay, és több 
Uraságok, lakosai ó hitűek, 
fekszik Husztnak szomszéd
ságában , mellynek filiája, 
legelője elég, fája van mind 
a' két féle, keresetre mód
gya a* fűrész malmoknál. 

Ö K Ö R -
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ÖRÖRVÖLGY. Elegyes ma
gyar falu Baranya Várm. 
földes Ura Melezer Uraság, 
lakosai külömbfélék, fek
szik H ér feh elvtől nem mesz
sze . mellynek filiája. 

ÖKRÖS. Oláh falu Bihar 
Várm. földes Ura a' Nagy 
Váradi Püspökség, lakosai 
6 hitnek, fekszik Bélnek 
szomszédságában, sík határ
ja terem búzát, tengerit, 
és kevés zabot, erdeje van, 
víz nélkül szűkölködik, pia
tza Váradon* és Belényesem 

ÖLBŐ. Kis, és Nagyol* 
«8. Vas Várm. Kis Öbíőnek 
földes Urai több Urak, 's 
fekszik Nagy Öf bőhöz közel, 
mellynek filiája, lakosaika
tolikusok, határjokat az ára
dások néha alkalmatlanít-
tyák, másként közép termé-
keftységuek , egyéb ku
lömbféle javaik is vannak. 
* ÖLVED. Nagy, és Kis öl-
ved. Két magyar falu Hont 
Várm. földes Urok az Esz
tergomi Érsek, lakosai töb
ben reformátusok , feksze
nek Zalabához * órányira, 
Fasztohához i mértföldnyi
re, a9 Szikintze völgyön, 
melly víz a9 falu mellett foly 
el, batárjok szoross, de meg 
lehetős termékenységnek, 
rétryeik elegendők, szőle-
jek jó borokat teremnek, 
Kis Olvednek erdeje ninrs. 

Ö L V E D . Szállás B é k é t 
Vármegyében. 

Ö L V E D JASZTRABJE. Tót fa
lu Trentsén Várm. földes Ura 
Madocsányi Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Kosz
tolna Miticzhez közel, melly
nek filiája, 

ÖLVVÖS # , Vlahova. Orosz 
fala Ugotsa Várm. földes U-
ra Ferényi Uraságok, lako
sai egyesölt ó hitfiek, fek
szik az Ország úttyában, Sa
radtól, és F. Karasztótól is 
•J órányira, határja két nyo
másbéli, leg inkább kuko
ritzát terem , rozsot, és za
bot kevesebbet, földgye rész 
szerént hegyes , rész szerént 
pedig térséges, erdeje bő
ven van, szőleje nints , pia
tza Huszton öt órányira. 

ÖMBök* Szabad puszta 
Szatmár Várm. Szaniszlóhoz 
tartozik. 

ŐR. Alsó, és Felső Ör, 
Két falu Vas Várm: Alsó Őr
nek földes Urai több Urak, 
Felső Őrnek pedig G. Bat
thyáni Uraság, lakosaik kü
lömbfélék, fekszenek Pinka 
vize mellett, határjaik jól 
termők , vagyonnyaik je
lesek , lakosaik jó lovakat 
is nevelnek. 

ÖR. Ungvár Várm.földesf 
Urai több Uraságok, lako-

C c c a sai 
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>sai kűlprobfélék , határja jó 
vagyonnyai jelesek. 

ŐR. Magyar falu Szatmár 
Várm. ennek fele Szabolcs 
Vármegyében fekszik, föl
des Urai több Urak, lako
sai reformátusok, fekszik 
Vitkának szomszédságában, 
ntellynék filiája, Jánoshoz, 
és Jármihoz is közel, szán
tó földgye 3 nyomásbéli, 
leg inkább zabot, és ten
gerit terem , fája kevés, 
szőleje nints, piatza Károly-
ban, és Debreczenben. 

ŐR. Horváth falu Somogy 
Várm. földes Ura Szalay U-
raság, lakosai katolikusok, 
fekszik Zákányhoz i , Surd-
hoz I , Beleznához is i órá
nyira, határja két nyomásbé
li, hegyes, homokos a9 föld
gye, rozsot terem , erdeje, 
és bőven termő szóleje van, 
piatza Dörnyén , vagy Mu
raközben. 

. Ö R D Ö G F A L V A . Erdő nél
kül való szántó földekből ál
ló puszta Heves Várm. af 

Mátra mellyéki Járásban, 
földes Urai Losontzi, és Ko-
váts Famíliák, fekszik észak
ra Mikofalvától nem mesz
sze, és vele határos. 

ÖRDÖGHENTB . Szála Vár
megy, földes Ura G. Feste
tics Uraság, lakosai külömb
félék, fekszik Szent Ivány-
hoz közel, mellynek filiája. 

Ő R K É N T , vagy Erkfoy* 
Szabad puszta Győr Várm. 
a' Bfinyi határ mellett, rész 
szerént a* Budai út mellett, 
földes Urat több Urak, ha
tárja dombos, földgye agya
gos , és követses , folyóho-
mokja is vagyon , réttye, 'f 
legelője kevés. 

Ö R K É N Y . Elegyes f a l a 
Pest Várm. földe* Ura H w 

Grazsalkovich Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Kis 
Hortyány mellett, és annak 
filiája, 's az Uraságnak Ka* 
stéllyával ékes, mellyben 
Vendég fogadó van alól, 
az felső emeletben pedig Ká-

Sílna vagyon, határján aa 
raságnak igen sok marhá

ja nevekedik, postája is van-
ŐRMEZŐ* Laddny Órmc-

[o. Magyar falu Szabolcs 
Várm. földes Ura Vay Ura» 
ság, lakosai reformátusok, 
fekszik a' Kis Várdai járás-
ban, határja ollyan, mint 
Lövőé. 

ŐataEzó. Tót falu Zem
plén Várm. földes Ura Oko-
licsányi Uraság, lakosai kü
lömbfélék , fekszik n. k. 
Krivostyánhoz n. ny. Hra-
bóczhoz i órányira, határja 
három nyomásbélt, gabo
nát, zabot, jó búzát, és 
árpát tsekélyebben terem , 
mezeje térséges, és nyirkos, 
erdeje tölgyes, és bikker, 

az 
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az Uraságnak itten nagy 
majorja van, ét lakd he* 
lyével ékesittetik, réttye ke
vés , piatzok Homonnán. 

Ö R Ö S . Magyar falu Bor* 
sód Várm. földes- Ura Sző-
lősy, és Melczer Uraságok, 
lakosai külömbfélék, fekszik 
Sajó Szögednek szomszéd 
cápában, mellynek filiája, 
föfdgye közép termékenysé
gi! , piatzozása Miskolczon. 

Ö R Ö S . Magyar falu Zem
plén Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai leg inkább 
reformátusok, fekszik Nagy 
Kövesdnek szomszédságá
ban, Nagy Géreshez sem 
meszsze, határja a9 Nagy Gé-
resihez hasonlító, lakosai a9 

barom tartásban gyönyör
ködnek, határja mellett fek
szik Gerepese puszta, szán* 
tó földgyei a' homokokon 
vannak, réttyei pedig lapos, 
és vizenyős helyeken, an
nyira hogy ár víz idejében 
nem is lehet használni. 

Ö R S . Buda Örs. Sváb falu 
Fest Várm. földes Ura a'K. 
Kamara, lakosai katoliku
sok, fekszik Budához két 
kis mértföldnyire, határja 
középszerű, vagyohnyaikat, 
's boraikat is könnyen el ad-
hattyák, Ispotállyá is van , 
piatzok jó> 

Ö R S . Tis\a Örs. Magyar 
ft fcluHeve* Várm, földe* Ura 

az Egri Püspök, lakosai ka
tolikusok, földgye termé
keny, legelője nem épen e-
lég, nádgya, sássá van, é-
pfiletbéli tát a9 Tiszán kön
nyen szerezhetnek, szőleji 
tágasak, piatzozása Egerben, 
és Miskolczon távol, a9 vív 
áradások néha károkat o -
koznak határjában. 

Ö R S . Tárna Örs. Mágyae 
falu Heves Várm. földes Ura 
fi. Orczy Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik a9 Tar«* 
nai járásban, földgyének, é« 
réttyeinek egy része jó, pia
tzozása Gyöngyösön közel t 

legelője elég, földgyeinek 
más része homokos. 

Ö R S . JMe{8 Örs. Magyao 
falu Győr Várm. földes Ura 
G. Eszterházy Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Sz. 
Mártonhegyéhez i mértföld
nyire,' fája nints elég, föld
gye meg lehetős termékeny* 
ségfl, réttye, legelője elég. 
van., 

Ö R S . Szabad puszta Fejér 
Várm. földes Ura G. Bat
thyáni Uraság, fekszik Mány 
helység mellett, jó földgye 
hegyes, völgyes, terem bú
zát , és zabot, szőleje van, 
piatza Budán. 

Ö R S . Szabad puszta Fejér 
Várm. földes Ura G. Zichy 
Uraság , fekszik Sárrértye 
mellett, Hatvani pusztán ától* 

ha-
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Batárja 3 nyomásbéli 9 dom
bos, völgyes, róna földgye, 
terem bőven búzát, és ta
vaszit, a' völgyekben szénát, 
sárrettyéban pedig nádgya 
van, piatza Adonyban. 

ÖRS. Alsó* Felső* Kis, 
es Kővágó Örs. Négy ma
gyar faluk Szála Várm. föl
des Urai külömbféle Urak, 
lakosai katolikusok, és evan
gélikusok, fekszenek egy
mástól nem meszsze, 's Kis 
Örs savanyu vize, és jó bo
ra által ne vezet esítte tik, ha
tárjaik középszerűek, szóló 
hegyeik jók, és kevés bo
raikat könnyen el adbattyák. 

ÖRS. Nemes Örs Szabad 
puszta Komárom Várm. föl
des Urai több Uraságok, 
fekszik Komáromnak szom
szédságában , mejlynek fi
liája. 

ÖRVEND . Magyar falu Bi
har Várm. földes Ura BŐ-
tby, és Juricskay Uraságok, 
lakosai reformátnsok, fek
szik Puszta Újlak, és Alsó 
Lúgoshoz, egy mértföldnyi
re , határja a nyomásbéli, 
középszerűen kétszerest, és 
szénát, tengerit pedig keve
sebbet terem, Körös vizének 
áradásai miatt:, erdeje, sző
leje van , borait a9 körül lévő 
helységeknek szokták eladni. 

> ÖRVÉNY. Tis[a Örvény. 
Heves Várm. földes Ura az 

Egri Püspök, fekszik Tisza 
Fürednek szomszédságában. 

ÖRVÉNYES. Belényes ör* 
vényes. Magyar, és oláh fa
lu Bihar Várm. földes Ura a' 
Váradi egyesült Püspökség, 
lakosai reformátusok, és ó 
hitűek, fekszik B. Újlak, 
és Sólyomhoz £ órányira , 
határja térséges, és begyes, 
völgye*, erdeje nin.es,Körös 
vize alatta foly. 

ÖRVÉNYES. Bel örvényes. 
Oláh falu Bihar Várm. föl
des Ura a' Váradi Püspök
ség, lakosai ó hitfiek, fekszik 
Hagymás, és Kumanyesdnek 
szomszédságában, Bélhez I 
mértföldnyire, határ jok szúk, 
legelöjök az erdőben, föld
gye búzát, tengerit terem 
tsekélyen. 

ÖRVÉNYES . Elegyes falu 
Szála Várm. földes Ura a* 
Religyiói Kintsár, lakosai 
külömbfélék, fekszik Aszó
fejnek szomszédságában , 
mellynek filiája, határja jő, 
vagyonnyai külömbfélék, el
adásra középszerfi módgyok 
van. 

ÖSKŐ. Elegyes, falu Vesz
prém Várm. földes Ura G. 
Zichy Uraság, lakosai ka
tolikusok , és evangéliku
sok, fekszikVeszprémhez két 
mértföldnyire, a9 posta út
ban , Peremarton, és Haj
más Kérhez is közel, határja 

http://nin.es
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% nyomásbéli f hegyes, völ
gyes, és igen sovány, ro
zsot, ás zabot terem, erdeje 
nagy a' Bakonyban , holott 

' lakosai meszet, és szenet 
szoktak égetni. 

Ósi.AósS. Oláh falu Bi
har Várm. földes Ura G. Bat-
tháni Uraság, lakosai ó hi
tűek, fekszik Gégény , és 
Oláh Kakucshoz £ órányira, 
Jjitsiny határja tengerit te
rem , azt is szSken, főldgye 
begyes , Völgyes , követses, 
homokos 4 erdeje, szóleje 
yan. 

Ősi. Prépost ÖsL Szabad 
puszta Bihar Várm. földes 
Ura a' Reiigyiói Kintstár. 

Ősi. Magyar falu Vesz
prém Várm. föld. Ura a* Vesz
prémi Püspökség , lakosai 
katolikusok, és reformátu
sok, fekszik Palotához fél 
ánértföldnyire, a9 Sár réttye 
mellett, Veszprémhez, és Fe
jérvárhoz is két mértföld
nyire, határja két nyomás-
béli, bő termo, legelője elég, 
réttyei jók, fája, szóleje, 
malma van, piatzozása Vesz
prémben, Fejérváron, és Pa
lotán , erdeje, nádgya van , 
és az Uraságnak a* Sárrétye 
berkeiben, egy gyönyörű
séges , és hasznos fárzán 
kertye vagyon. 

ÖSSÖD. vagy Ös^pi S^ud* 
nic^c. Tót faíu Hont Várm. 

földes Ura G. Kobáry Ura
ság, lakosai katolikusok, 
többnyire evangélikusok , 
feksik n. k. Bárfaiuhoz, d. 
Házas Márothoz, n. ny. és 
é. Lissótól egy egy órányira, 
fája nints; legelője szoross, 
szőlő hegyé igen jó borokat 
terem , mellyeket helyben 
jól eladhatnak, vidékiek is 
bírnak fialok szőlőket, k e 
resetre is jó módgyok van. 

ÖSZDEGE. Elegyes fa lu 
Nyitra Várm. földes Urai 
több Urak, lakosai katoli
kusok , hátárja középszerű. 

ŐSZÖD., Magyar falu So
mogy Várm. földes Urai több 
Urak, lakosai katolikusok, 
és reformátusok, fekszik Sze
meshez Teleki, és Szo-
ládhoz \ , Karád, és Győ
rökhöz a órányira, határja 
három nyomásbéli , terem 
rozsot, zabot, kukoritzát, 
hajdinát, vagyon erdeje, és 
szőleje, szőkölködik legelő, 
malom, és rét nélkfil, pia
tza Veszprémben, és Kani
zsán. 

ŐTKEWV. Tolna Vármegy. 
Szekszárdhoz közel. 

Ö T B V Í N Y . Hochstras^ Né
met falu Győr Várm. földes 
Ura G. Viczay, és G. Sán
dor Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik az Ország 
útban, Győrhöz két órányi
ra , postája is vagyon, ha-
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tárja jó tulajdonságú, 's va
gyonnyai is külömbfélék. 

ÖTTEVENT SZIGET . Györ 
Várm. földes Ura G. Viczay 
Uraság. 

ÖTVESFALVA. ZlatariZa-
latorova* Orosz falu Mára
maros Várm, földes Ura 
Cserjenyi Uraság; lakosai 
orosz vallást tartó katoliku
sok , fekszik Hjuczthoz . a , 
Viskhezts a, Tecsőhöz pedig 
3 mértföldnyire, a9 hol pia-
tzozó helyeik vágynak, ha
táros n. k. Csornán faivá val 

d. Sándorfalvával i , n. 
»y . Szelistyével \ , é. Kö
vesligettel is \ mértföldnyire, 
sovány határja. két nyomás-* 
béli, tsupán zabot,' és ta
tárkát terem, szénája is szük
ségéhez képest elég, tparhái-
kat leg inkább Tecsön , és 
Viskén szokták él adni f ho
lott kenyérnek való életet is 
szereznek magoknak, só a-
latt való fufaarozásból is él
nek, erdejek tölgyes, lege* 
Ifije, és réttye tsekély, ha
tárjasovány, az Új Sófalvai 
Bányákban keresettyek, *s 
fájok is van mind a két féle. 

ÖTVENES . Szabad puszta 
Arad Várm. földes Ura Lo* 

vász Uraság, fekszik Sz. An
na , Kurtics, Zimánd, és A-
rad között, féldgyének -J ré
sze homokos, mind azon 

I által igen jó a' földgye, 's 
I alkalmatos mindenféle gabo-* 
í nának meg termésére, szép 
lovakat, és szarvas marhá
kat nevelnek. 

ÖTVÖS . Magyar falu So
mogy Várm; földes Urai több 
Urak, lakosai külömbfélék, 
fekszik é. Kónyi, ti.k. Sza
bás, d. Nagy Arad, n. ny. 
Stob között, határja két nyo
másbéli , rozsot leg inkább^ 
egyebet középszerűién terem, 
dombos, és homokos a'föld
gye , erdeié, és szőleje van, 
széna nélkül szfikölködik, 
piatza Legrádon, Kapron*-
czán, és Kanizsán. 

ÖTVÖS. Szabad puszta Szá
la Várm. földes Ura Szegedjr 
Uraság, fekszik Gógánfától 
nem meszsze, mellynek fi
liája. 

, ÖZÖRENT. vagy E[erény. 
Meg lehetős tulajdonságul 
földekből, és erdőkből álló 
puszta Gömör Várm. a' Put~ 
noki járásban, határos Li-
tzével, és Mellétével, most 
Korkához tartozik. 










