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Kedves olvasó!

Ime kezedbe veszed a magyar királyság állapraj

zát, melyet elkészitni s számodra is nyilvánossá tenni

ohajtásom volt.

Ilyen régi királyi szék Európa mivelt földén alig

találtatik , és birtoka mégis mily kevéssé ismertetett

meg!

Azért akarod ismerni honod népét, miveltségi ,

politikai s vallási helyzetét, és jelentékenyebb helyeit;

azon drágán megtartott hazát , mely annyi balszeren

cse között hordozott már földén? Ugy üsd ezt föl és

olvasd.

Hiszem, hogy alkalmasabb kézikönyvvel nem

kedveskedhettem honodért égő kebelednek , mint evvel,

mely nem csak azon földet ismerteti meg veled , me

lyen annyiszor apáid vére folyt : hanem nemes fajod

erény jellemezte történetét is a legemlékezetesb jele

netekben állitja eléd.

Ezek végett nem kiméltem fáradságot. Pontos

adatok s hiteles kutfők után néztem , egyedüli célom

levén tökéletes ilynemü mü által pótolni a kiáltva je-

lenkező hiányt.



Az előfizetési iven tett igéretem szerént a kut

főkről számot adok. A népesedési adatok a katholikus

egyházmegyék névkönyveiből vannak meritve , mint

leghitelesebb forrásokból. E részben el nem mulaszt

hatom elismerő hálámat nyilvánitni a p é c s i ft. püspöki

titoknok ur ő nga iránt , ki a királyságbeli egyházmegyék

névkönyveit szives volt átadni. A többi statisticai adatok

tudomására részént öntapasztalás , részént hosszabb idő

óta való jegyzés utján jutottam.

Mi a történelmi tényeket illeti t. olvasóm azokat

a nagyobb honi történelmi munkákban fölleled, kivéve,

melyek különös könyvek tárgyát képezik.

Fáradságomért jutalmul elismerést remélek; de

ha e mellett az Ég tapasztalnom engedi , miszerént

mások e műnek hasznát vevén hiába nem dolgoztam:

ugy ezen tudat rám nézve sokszoros elégtétel leend.

Kelt Pécsett Mária-hó 16., 1862.

Demerácz J.



A magyar királyságról általában.

Név.

E régi királyság magyar nevét legszámosabb

lakóitól, a magyaroktól nyeré, kiknek elei Kr. u. a

kilencedik században Ázsia sikjairól nyugotnak indul

tak , és sok viszontagság után itt hazát szerezvén , ki

rályságot alapitottak. A német Ungarn szót, s a

királyság egyéb idegen nyelveni nevét Ung város

nevétől szokták származtatni , melynél először lépték

át új hazájok határait.

Fölosztás.

Korunkban a magyar királyság szoros , tág s

legtágabb értelemben szokott vétetni. — A szorosan

értendő királyság áll Magyar, Horvát és Tótországból,

a tengermellék és a katonai végvidékből. A tág érte

lemben vetthez az imént emlitetteken kivül még Erdély

is tartozik. Legtágabb értelemben pedig az elősorol-

takhoz még Dalmáthon is kapcsolandó.

Mi legtágabb értelemben tekintjük az általánosak

leirásánál, hogy könnyebb áttekintést eszközöljünk.



Fekvés. Határok.

Európa egyik legáldottabb vidéke jutott a ma

gyar királyság osztályrészeül. Fekszik az északi

töldteke mérsékelt égöve alatt, Ferrótól számitva a ke

leti hosszuság 3203'—44°3' , s az északi szélesség

42°8'— 49°36' között.

• Határai más királyságokéitól elütnek. Hadta-

nilag fontosak; minthogy hegyek és vizek levén ma

gokban véve már hatalmas védekül szolgálnak. Igy

északon és keleten a kárpáti hegylánc ; dél felül az

erdélyi havasok, a Duna, Száva meg a dinári havasok;

nyugoton az adriai tenger és a havasok képezik hatá

rait. A királyság szomszédos tartományai ezek : északon

Morvaország , Szilezia , Gallicia; keleten Bukowina,

Moldva s nagy Oláhország; délen Oláhország, Szerb ,

Bosnyák országok, Hercegowina, Feketehegy az az Mon

tenegro; nyugoton az adriai tenger, Illyrország, Styria

és az alsó osztrák hercegség. Mindezeket német és

szláv származásu nép lakja.

Terület.

T e r ü 1 e t i nagyságra nézve földrészünkön több

túlszárnyalja a magyar királyságot; mert összevéve

minden hozzátartozó részt kiterjedése 6130 XJ földrajzi

mértföld, s igy kisebb a francia császárságnál , az

orosz birodalomnak pedig tizedrészét sem teszi , a ki

rályságok közül kisebb a spanyolnál , sőt a svédnek

felét sem teszi ki.

Mind e mellett több, különböző nemzetek által

lakott országból alakult , melyek névszerént : a) a test-

•> 3'?'í": ■' -.V..
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vér c Magyarhaza. > Kiterjedése 4937-5 □ földirati

mértföld. Áll a tulajdonképi Magyarhonból 3931- 3 □

mfnyi s a vele törvényesen egyesitett Erdélyországból

100(52 □ f. mértföldnyi területtel ; b) Tótország. Te

rülete 172 □ mf; c) Horvátország 172 □ mf. ; d) a

magyar tengermellék G-5 □ mértföldnyi fölülettel; e)

a katonai végvidék, 010 □ mértföldnyi területtel;

végre f) Dalmátország , 232 □ mértföldnyi kiterjedés

sel.

I ölület

Nagyobb kiterjedésü vidékek fölületre nézve nem

egyformák. Majd emelkedett, majd mélyedt helyeket

mutatnak föl , melyek mindenkor tekintetbe veendők ,

minthogy befolyásuk a közéletben vagy elősegitő, vagy

akadályozó.

• A íölületi változás okozói száraziak s viziek.

A száraziakhoz tartoznak a hegységek , hegyek ,

barlangok, sikságok és völgyek : a viziekhez a tenge

rek, tavak , folyamok , folyók, csatornák és mocsárok-

Lássuk ezeket a magyar szent korona területén.

— A királyság szárazoni fölületét változtatják :

A. A hegységek, melyek ellepik , s pedig

I. A kárpáti hegységek . melyek Pozsonynál

kezdődnek , azután észak felé s innen keletnek huzód

nak ott erős természetes határt képezvén. Majd délnek

tartanak , hol Moldva és Erdélyország között válasz

falul szolgálnak , s egész a vaskapuig terjedve a ki

rályságot félkörben övezik. Közöttök csoportozatok lé

teznek, melyek láncolatokra osztatnak.
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( Kétféle kárpáti hegység létezik : 1-ör az északi

Kárpátok Magyarhonban , melyek legegyszerübben há

rom csoportra osztva iratnak le. Eme csoportok a Tát

ra, Fátra és Mátra, melyek mindegyike több hegy

lánccal bir , igy a) a Fátra, részei : a k i s Kárpá

tok Pozsonymegyében a Duna és Jablunka között; a

Jablunka; a magyar é r c h e gy e k >Bars, Zólyom,

Gömör , Torna s Szepes megyékben igy neveztetve ,

mivel a környékökön levő bányavárosok sok ércet

szolgálnak , (csucsa az 5137' magas Királyhegy ; a B e s z-

k i d e k Árvamegyében , a 6752' magas Kriván csucs-

csal ; b) a Tátra, részei^ a k ö z ponti Kárpátok sok

mély tavacskával Liptó, Szepes, és Sáros vármegyék

ben, nevezetesb magaslatai a lomnici 7678' magas, s

a jégvölgyi 7746' magas csucs; az erdős Kárpátok

az északnyugoti megyékben , melynek csucsa a 6800'

magas Pietrozza; a hegyaljai láncolat, mely leg

jobb borokat terem ; c) a M á t r a, részei között a Cser

hátat emlithetni, mint melynek magaslata a 2103' ma

gas Medves, és a Kékes.

2-or. Az erdélyi Kárpátok. Ezek Erdélyt keritik,

de az ország beljébe is vonulnak , részei : a) az erdélyi

érchegyek északnyugoton, vagy is az Erdélyt Ma

gyarhontól elválasztó Királyhágó Bihar csucscsal , és az

északi láncolat a Cibles és Gallac legkiáltóbb magas

latokkal. Továbbá b) a keleti Kárpátok Bálványos, Bü

dös nevü csucsokkal; végre is c) a d é l i Kárpátok Betye-

zát 7985' magas, Szurul 7298' magas és Bucsecs csucsok

kal. — Az Erdély belsejében levő hegyek hasonlóan kár

pátiak. Legmagasabb csucsok közöttük: a Lapul és Sur

ján.

/,,..■■'</■ '
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II. Az alpok, vagy is a havasok , melyek három

rész ágazatai. Az egyik ág a n o r i havasokból nyulik be

hazánkba Zala és Veszprém vármegyén át a Dunáig.

Készei: a hires Bakony; erdőkkel, melyek nyulakat, őzeket

és szarvasokat, valamint egyéb vadat is bőven rejtenek;

a Vértes hegyek , a vasas lovasság elhányt vérteitől hi

vatva igyy mely Budánál a sz. János, Gellért , Széche

nyi és Kecskehát hegyekben tünik elő. E nori havasok

részeül tekintik a Pest körül elterülő kőbányai hegyeket

is. — A másik havasi ág j ul i néven Horvát , Tótorszá

gokat , meg a katonai végvidéket foglalja el , hol lege

lőkelőbb részei: Werdnik, Billo, Kosza, Vellebich lánc.

— A harmadik, dinari név alatt ismert ág Dalmátor

szág keleti részén, az adriai tengerrel párhuzamosan vo

nul; Legmagasabb részei a Dinara 7149' , s a Prolog

4317' magas.

B. A királyság hegyei olyanok , melyek semmi

összeköttetésben nem levén az európai hegyrendszerek

kel , külön részeket képeznek. Ilyen hegyek a Mecsek s

más baranyaiak , a Somogy , Tolna , és Fehér megyeiek.

Ezek bár magasságra nézve nem széditők, de jó bort ad

nak, főleg a Mecsek pécsi ágai , a villányi Bar anyában ;

szegszárdi , paksi Tolnában ; baglyasi, gálosi , hagymási

Somogyban; polgárdi Fehérmegyében. Nevezetes hegyek

még a kitünő borban dús Badacson Zalában , Somlyó

Veszprém , s a Ság Fehérmegyében.

I C. A hegyekben lelhető hosszabb üregek barlang

néven kerülnek elő. Ilyen a magyar birodalomban szám

talan található. Legkiválóbbak mégis : az aggteleki B a-

r a d l a Gömörben csepkőalakjai , kövületei s hidegsége

miatt; a fonácai s a meziádi Biharban; az.
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abaligeti Baranyában; a büdöshegyi négy

kéngőzös barlang Háromszékben ; a rablóbarlang

közel Mehádiáboz az oláhbánsági ezredben, stb.

D. A hegytetőkön elterülő tágas terek fönlá-

poknak hivatnak. Ezekkel ellentétben a lapályon elterülő

térségek siks ág ok néven honosak. A sikok népesek.

Királyságunkéiból legjelentékenyebb az alföld, mely

1200 □ mfdet foglal el a Duna és Kárpátok által

kerittetve. E téres rónákon lakik legtöbb magyar , mert

a baromtenyésztésre alkalmasak. Itt legeltetik a juhászok

bégő juhaikat. Itt vannak a csendes, gyeppel benőtt pusz

ták , itt találtatnak homokos részek is. A Hortobágy és

Rákos itt terülnek el. — Fölhozhatni a fölső sikságot

is Komárom , Moson , s Pozsony megyékben. Itt a ter

mékeny Csalóköz osztja a természet áldásait.

E. Két hegy között elterülő keskeny lapály völgy

nek mondatik. E szerént völgy a magyar királyságban

sok van.

A száraz tölület sok helyen viz által vágatik ke

resztül, üy viz a magyar királyságban:

A. T e n g e r, mely annak nyugoti partját locsolja. Ez

az adriai. A mellette elterülő tartományok partjain öblö

ket alakit, melyek kikötőnek alkalmasak. Fiume , Zara ,

Buccari s mások virágzó kereskedésöket a tengernek

köszönik.

B. T ó, a tengernél kisebb álló viz, legnevezeteseb

bek: a) A Balaton, szárazföld által keritett tenger Za

la , Somogy és Veszprém vármegyékben. Hossza tiz ,

szélessége a fél és két mértföld közt változó. Innen te

rülete 12 □ mértföld. Legkeskenyebb Tihanynál, de

épen ezért tengeri mélységü , 24 öl. Vize iható. Egyedül
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táplálja a finom izü fogas halat , mely messzire szállitta-

tik.,A kisz nevü besózatni szokott hal, gödény és vidra vi

zeken él. Nádasaiban farkas is lappang. A tón ár s

apály uralkodik , szélvész dühöngvén a csónakosokat el

mentéssel fenyegeti. Vidéke egyik Európában a legkel

lemesebbek közül. A „Kisfaludy" gőzös naponta hasitja

hullámait, s szállitja a vendégeket Füred jótékony für

dőjébe; bXA Fertő vagy Nezsider tó Moson és Sopron

megyékben 8 □ mföldnyi területtel. Halászata jelenté

keny ; de a tó hajózásra nádasai és sekélysége miatt nem

használható. Pázsitosai takarmányt nyujtanak : c) A v e-

l e n c e i tó, 5 □ mföld területü Fehérmegyében. Isza

pos. Hal s szárnyasban gazdag; d) A p a l i c s i tó Sza

badka határában Bácskában. Kiterjedése l'/3 □ mértföld.

Környékén sziksó sepertetik. Gyógyitó vize miatt part

jain házak épittetnek ; e) A h a l a s i tó a Kis Kunságban ;

f) A kárpáti tavak , melyek tengernyi mélységök miatt

tengerszem nevet viselnek a Tátrán s az erdélyi Kár

pátokon.

C. F o ly a m olyan folyó viz, mely a tengerbe foly.

E névre nálunk egyedül érdemes a vén Duna. Ered a

badeni nagyhercegség Feketeerdő hegységében. Ulm-

nál hajózhatóvá válik , a magyar királyságba Dévénnél

lép be, s 110. mértföldnyi utja után Orsovánál hagyja el.

Útja közben több ágra szakadása által jelentékeny szige

teket képez, miként a termékeny Csalóközt, a gyümölcs

dús sz. endreit, a nevezetes szent Margitét, Csepelt, a

mohácsi szent Margittát s egyebeket. Több folyó ömlik

bele , melyek által gyarapitva nagy hajókat hordoz. —

Dalmáthonban folyam a Narenta.
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D. Folyó, mely folyamba siet több létezik, ée

pedig, mely a Dunába íoly, annak vidékéhez számittatik.

Nem dunamelléki folyói a Dunajec és Pop

rád északon, melyek a Visztulába ömlenek.

A Duna folyói jobb oldalon: a) a Lajta, mely

alsó Ausztria s hazánk között határfolyó; b) a Rába,

mely Repcét veszi föl , s evvel a gazdag Rábaközt ala

kitja; c) a Sárviz, melybe foly a Kapos és a Sió; d)

a D r á v a , határfolyó honunk s Tót , meg Horvátor

szág között. Ebbe foly a Mura , melylyel a Muraközt ké

pezi. Légrádig hajózható. Szabályozása munkában van;

e)aSzáva,a magyar és török birodalom között. Föl

karolja az Odrát , Lónyát , Kulpát , Unnát , s Bossuthot

a magyar királyságban. — A Duna balparti folyói ezek:

a) A Morva, Morva s Magyarország között, Dévénnél

a Dunába foly; b) a Vág h,mely az Árva s Kisuca folyók

kal növekszik; c) a N y i t r a, Komáromnál a Vág s Du

nával egyesül ; d) G a r a n , melytől Esztergom német

nevét kapta ; e) Ipoly; f) a T i s z a, Marmarosban az

erdős Kárpátokból , két forrásból ered. Ott fehér és fe

kete Tiszának hivják. Kigyózóan foly nyugotnak. Lassú

haladása gyakori áradását okozza , s mély medret váj

számára ; azért már Náménynál bármily nagy hajóval

járható. Vize izletes halakat táplál, u. m. tokot, harcsát,

vizát stb., mely okból halászata hires. 180. mértföld hos

szu utja után Titelen alul a Dunába szakad. Mellékfo

lyói : a Szamos , a Latorcával egyesült Bodrog , Sajó ,

Zagyva , az egyesült Kőrösök , Maros , melyen már gőz

hajó jár;g)aTemes;h) a Nera, a Cser na; i) a

Schyll, az Olt, a Bóza, melyek Oláhországban

folynak a Dunába; j)aKü küllő két ága.
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E. A csatornák, vagy közlekedési szempont

ból , vagy azért készültek , hogy a vizenyős helyeket ki

szántsák. Emlitésre méltóbbak; a) a Ferenccsa-

torna Bácsmegyében. Általa a Duna s Tisza egybeköt

tetvén , a közlekedési vonal rövidittetik. Keskeny , de

eléggé mély, hogy terhes szállitó hajókat hordjon. Zsilip

jei kettősek; b) a Be g a csatorna nem más, mint a ha

sonnevü folyó szabályozása Temes és Torontál megyék

ben;^ a verseéi csatorna; d) aSárviz csator

na Fehér és Tolna megyékben. Vele egyesül a Sió csa

torna , a Balaton szabályozója.

F. A mocsárok kiszáritására ugyan kellő gond

fordittatik; de még eddig teljesen le nem csapoltathattak.

A még fönlevők között nevezetesebbek :a Hanság, a

Fertő keleti részén ; az e c s e d i mocsár Szathmárme-

gyében ; a V a j a s vize Pest megyében ; az alibunári

mocsárok Torontálban.

Égalj.

v Minthogy a királyság a mérsékelt égöv alatt terül

el, égalja általán véve mérsékelt. Némely helyen e mér-

sékeltség hideg vagy meleg felé hajlik.

Az észak hegyes tájai hüvösebb lég által környez

teinek annyira , hogy sok boni termény ott nem tenyé

szik. Itt a tavasz későbben nyilik s a tél csikorgóbb ,

mint a déli tájakon.

A birodalom déli részei szelidebb leget élveznek ;

mert lapályon nyáron jobban meghonosul a meleg , télen

pedig a hideg. Itt sokszor hasonithatlan hőség éa

hideg uralkodik.

A tenger partjai legkedvesebb égaljjal dicsekednek,
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mely hosszabb tartama miatt a növényvilágnak igen ked

vező.

A birodalomban a legnagyobb hőség -(-26°, — a leg

nagyobb hideg — 22° szokott lenni.

Termények-

Az „extra Hungariam nonest vita"*)

mondat igazolására , melyet az életföntartás tekintetében

mondanak , az anyagi világ előhaladottságát kell meg

vizsgálnunk. A természet akármelyik osztályát tekintsük,

megelégedve fogjuk tapasztalni , miszerént az isteni

gondviselés az e tájon lakókról kegyesen gondoskodott.

Az állatország egyedei mind szeliditett ,

mind vad állapotban szolgálatukkal kinálkoznak. A szar-

vasmarhatenyésztés divik; a schveici és styriai tehenek

tenyésztésére külön majorságok keletkeznek. A bival te

je s ereje miatt kedves. Lovak nemesitésére a magyar

ménesgazdák lóversenyek által ösztönöztetnek. A juh és

kecsketartás virágzik. A sertés, főleg Tótországban

nagy számmal tápláltatik. Ebek , különösen az agár s a

vadászatra alkalmasak sok házban találtatnak. A házi

szárnyasokról ellehet mondani , hogy a magyar háziasz-

szonyok pénzforrásai. Számos gazda vesződik méhtar-

tással , nem kevés a selyemhernyókkal. A mocsárokban

pióca és ehető béka él ; a tavak meg folyók hal , esik és

rákban bővelkednek. Legdúsabb e tekintetben a Balaton

s Tisza , miért is , mint már emlitve volt , halászatuk or

szágszerte ismeretes. — A királyság vadakban sem sze

gény. Nagy hegyei s terjedelmes erdői becses vadakat

tartalmaznak , mint szarvast , őzet , zergét , vadkant ,

*)Jelenti : „Magyarhonon kivül nincs élet."
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nyulat, borzot , mókust, azután medvét , farkast, vad

macskát , rókát és görényt. Néhol a Duna partján hódok

laknak. Szárnyasai erdőkben , lapályokon s vizeken tar

tozkodnak, mint az éneklők, galamb, gerle, fajd, szalon

ka, sas ,varju, csóka, tuzok, daru , vadlud , réce, szárcsa,

gödény, kócsag, hattyu és mások.

A növény orsz ágr a való gond a fönálló gaz

dasági egyesületek fölügyelete alatt terjed. A jutalomosz

tások, a dicsőség lelkesiti a gazdákat , hogy terménye

iket nemesitve szaporitsák. Ezért a királyság több mint

44. millió □ holdnyi használható földén mindennemü

növény diszlik. Különösen : a gabnafajok között nagy

mennyiségü buza, rozs, árpa, zab terem, melyekből a

bánáti és székesfehérvári buza, mint legelőkelőbb , el

ső kiviteli cikk. Kukorica, köles, hajdina ugy, mi

ként a hüvelyes vetemények tenyésznek. Zöldség és

takarmány leginkább a lapályos helyeken nő. Burgo

nya és a különnemü gyümölcsök eledelül szolgálnak ,

nem véve ki a déli részeken található fügét, sz. János

kenyeret, sok dinnyét, s gesztenyét sem. A királyság

borai nemcsak Európa különböző részeibe, de Ameri

kába is szállittatnak. Jelesebbek : a világhirü tokaji

aszubor a Hegyalján Zemplénben ; a budai, szentendrei,

kőbányai, csömöri Pestmegyében; a kosdi, penci

Nógrád megyében; a szentgyörgyi, récsei Pozsonyme-

gyében ; a ruszti aszu, rákosi Sopronmegyében ; a nesz-

mélyi Komárommegyében ; a csókai, váli, rácalmási

Fehérmegyében ; a somlói, zsörki Veszprémmegyében ;

a badacsoni, sz. bénkállai Zalában; a szegszárdi, decsi,

paksi Tolnában; a villányi, pécsi, szilvási, szent-mik-

lósi Baranyában; az egri, visontai Hevesmegyében; a

2
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szerednyei Ungban ; az érmelléki Biharban ; a ménesi

s magyaráti Arad megyében. Azután a szerémi Frusca

Gora hegyről, pakráci, traui stb. melyek kezelésére

borászati társulatok alakultak. Dohány, a borral itt

nélkülözhetlennek tekintetvén, gondosan ültettetik, s

bő jövedelmi forrás. Egyéb növényei : a komló, len,

kender, repce, gubacs, orvosi és festőnövények. A

királyság erdei mértföldekre terjedők, igy a Bakony,

a bácsi, a kárpátiak stb. A fenyő, bükk, nyár s füzer-

dők tüzelőt nagy mértékben nyujtanak. — Füszerül

használtatik a sáfrány, paprika. Olajt nyujt az olajfa,

melynek hazája Dalmáthon.

Az ásványország mindennemü érc és kőben

gazdag. Hegyeiben arany s ezüst ásatik. Az elsőt né

mely folyóból is nyerik. Réz, sok vas, ón, ólom, hi

gany, dárdany, kékle, márvány, s mások találtatnak.

Épület és malomkövek a Kárpátokon kivül máshonnan

is nyeretnek. Hogy drágakövei nem hiányzanak, a ter

mészettan bizonyitja ; sőt oly nemes köve van, t. i. az

opál, mely egyedül a magyar királyságot vallja honául.

Gránát, marmarosi gyémánt, jegecek az opál mellett

becsre elhomályosodnak. Ez ékszerek mellett a gazdá-

szatban fontos ásványok egyike a kősó, mely több

északi vármegyében aknáztatik ; Sóvár pedig föttsót

nyujt. Jelentékeny a kőszén, melyből a legkitünőbb

minőségü a pécsi és az esztergomi. A mésztartalmu

földek sziksót izzadnak ki, mely cikk a gálic, salét

rom, timsóval és kénnel kiviteli. Jó porcellán s edény-

földe ismeretes.

Számtalan helyen a földből jótékony forrás bugyog,
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melyek a természettől vegyileg alakitva betegségek el

lenszereiül használtatnak.

A lakosok száma, nemzetisége, vallása

s miveltsége.

A magyar királyság lakosai számra nézve

1 4,290, 110-en vannak, és nemzetiség, vallás, s miveltség

által különböznek egymástól.

I. A kaukazi néptörzs ismertető jellegei első pilla

natra előtünnek minden magyar királysági lakos testén.

A szabályos test fehér vagy barna szinü bőre, rendes

arckifejezése, ép hajzata a sok nemzetiséget eredetileg

egy törzstől származottnak vallja. E nemzetiségek

fője

A magyar, számra nézve 5,678,700. E, deli test

alkatu, jobbadán barna tagokat számitó nemzetet az epés

és vérmesből kevert véralkat tulajdonai jellemzik, u. m.

a becsületesség, őszinteség, nyájasság, barátságszeretet,

nagylelküség, lelkesedés, bátorság, dicsőségvágy, adott

szava beváltása. Mint rendkivüli tulajdonok szere

pelnek a magyarnál a honszeretet, fejedelme iránti ren-

dithetlen hűség, nemzetiségére büszkeség. Leginkább

a lapályokat lakja, hol kedvenc foglalkozását a

baromtenyésztést és a földmivelést szorgalmasan üzi. —

Nyelve kellemes, igen természetes; de idegennek nehéz,

noha szójárásai nincsenek.

A legnagyobb nemzet után a szlávság tulnyo

mó, mit csodálni nem lehet, ha meggondoljuk, miszerént

e hon őseink által történt elfoglalásakor Pannoniát, Da

ciát, Moesiát, Liburniát, mint melyekből alakult szlávok

2*
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lakták. Midőn a tatárjárás, nemkülönben a török háboruk

folyamában az ország lakói részént kiirtattak, részént

földönfutókká lőnek, az isméti benépesitésre nagyrészt

szlávok hivattak meg. Ez okból számuk most 4,436,880.

Azonban ezen általános név több népet foglal össze, me

lyek egymástól eltávozó nyelvök miatt szükség, hogy

külön megneveztessenek. Ilyenek a tótok számra

1,422,500; ruthenek 446,000; szerbek 445,800;

horvátok 1,651,480; vendek 30,100; csehek

9,600; bolgárok 23,000; dalma ták 408,400. E neve

zett népek a királyság határait lepik el, ugy, hogy beljé-

ben csekélyebb számmal élnek. Nyelvök kemény hang-

zatu , irodalmok fejledező.

Honunk oláh vagy román lakossága az északke

leti megyékben, s Erdélyországban él. Az oláhok a dá

kok, geták, trákok, rómaiak maradéki, kiknek összeza

vart nyelvét beszélik. Oláh nevöket az ólálkodni szótól

vevék, minthogy csak nem régen is henyélve éltek ; de

ezt, valamint durvaságukat elhagyni igyekeznek. Irodal

mok csekély. Számuk 2,571,420.

Németek leginkább az osztrák tartományokkal

határos vidékeken, a városokban, Szepesmegye és Erdély

ben találtatnak. Számuk 996,406. Az erdélyi szászok

ezen osztályba sorozandók, mint kiket II. Géza Német

honból hivott be. Oket csenddel párosult szorgalmas

élet, minden jóra törekvés jellemzi. Főfoglalkozásuk a

földmivelés és kézmüvesség. Nyelvök mivelt. Irodalmok

nevezetes.

Zsidó a királyság minden táján kereskedik. Mi

óta Csehország s Galliciából beszivárogva nagy s kis

helyeken letelepednek , hogy a sz. jövendölések szerént
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annál elszórtabban éljenek, azóta szigoru takarékosság

és kereskedői szorgalom által nagy gazdagságra tettek

szert. Számuk 407,844. Ok rontott német nyelven köz

lekednek egymással ; mivel nemzeti nyelvöket már ke

vesen értik. Emancipáltatásukon nálunk bizonyos

idő óta dolgoznak.

A cigányok 80,500-an zenészettel, kovács -

sággal foglalkoznak. Külön nyelvet beszélnek ; de mely

nek irodalma nincs. Jellemök az esszesség, zenészi te

hetség ; de mind a kitünő birtokok mellett magasb kép

zettségre nem törekesznek. Restségök ismeretes.

Ezeken kivül a magyar királyságban van 18,620.

örmény és görög, kik kereskedést űznek; 2,800.

francia, jobbára Torontálban, mint gyarmatosak ;

16,300. olasz; 900. clementin a péterváradi ez

redben, kik a régi illyrek valódi ivadéki, hanem Kele

men püspöktől, ki őket a tizenkettedik században meg

téritette, hivatnak akképen, — nyelvök minden euró

paitól különböző. — Angol és Török nemzetiségü

egyének is laknak a birodalom területén, noha nem ál

landóan; miért is számukat biztosan nem tudhatni.

II. A magyar korona területén lakók között

következő vallások dívnak :

a) a római katholika, 8,514,180. követővel, kik

a szertartás tekintetében latinok s görögökre osztatnak,

bár mindketten a római pápa egyházi elsősége előtt

meghajolnak. — A 7,103,400. latin katholikust vallá

silag öt érsek és huszonkét püspök igazgatja. Az öt

érsek között fő az esztergomi, egyszersmind herceg

primás s örökös pápai követ ; a többi érsekek ezek :

a kalocsai, egri, zágrábi, s Dalmátiában a zárai. A püs
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pökségek következők : a besztercebányai, csanádi, dia-

kovári, erdélyi, győri, kassai, nagyváradi, nyitrai, pécsi,

rozsnyói, szathmári, székesfehérvári, szepesi, szombathe

lyi, váci, veszprémi, zengi, — és Dalmáthonban a cat-

tarói, corzolaraguzai egyesitett, lesinai, sebenicói, spala-

tói. — Az 1,410,780. görög katholikus főpásztorai : a

fogarasi érsek ; eperjesi, körösi, lugosi, munkácsi, nagy

váradi, szamosujvári püspökök. — Minden püspöki

helyen létezik székeskáptalan ; Nagyszombat, Pozsony,

Sopron, Csazmában s Fiuméban pedig társaskáptalan.

Ezek tagjai kanonokoknak hivatnak és vannak köztök

fölszentelt, valamint cimzetes püspökök, apátok, pré

postok. Megemlitendők a szerzetesek, kik részént lelké

szettel, részént tanitással és betegápolással foglalkoznak.

b.) a görög nem egyesült, roszul ónak ne

vezett hit, 2,370,246. követővel, kik szláv és román

eredetüek. Egyházi főnökük a karlovici pátriarcha el

sősége alatt kilenc püspök, u. m. az aradi, budai, er

délyi, károlyvárosi, pakraci, temesvári, újvidéki, ver

seci, és Dalmátországban a sebenicói. Vannak sz. Va

zulról cimzett szerzetesei.

c.) a h e l v é tnek hivott ugynevezett reformata val

lás 1,931,780. követővel, kik nagyobb részben magya

rok. Egyházllag öt kerületre osztatnak, melyek a du-

namelléki, dunántuli, tiszáninneni, tiszántuli, királyhá-

góntuli. Mindenik kerület élén egy tanácscsal biró super-

intendens áll.

d.) az ágostai, másképen evangelika, vagy lu-

therana 1,012,960. követővel, kik többnyire németek és

tótok. Oket öt superintendens kormányozza, u. m. a
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dunamelléki, dunántuli, bányakerületi, tiszamelléki s

beretbalmi.

e.) az unitari a, másképen socinián hit Erdély

ben 48,100. követővel. Vallási ügyeiket egy superinten-

dens intézi.

( f.) a zsidó, 407,844. követőjét rabbik igazgatják,

kik egymástól függetlenek. Több helyen csinos zsina

gógával birnak, igy Pesten, Ó-Budán, Szegeden, Pakson ,

Baján, Nagy-Kanizsán, Győrött s egyéb helyeken.

g.) az önmagukat Krisztuskövetőknek ne

vezők hite, mely a józanságtól megfosztott quaekerismus

másául tünik föl, Magyarhon Bácsmegyéjében. Ez, mely

a tanitóhivatallal a keresztény alaptanokat is elveti job

bára az együgyü nép között alapit vagyonközösséget. Kö

vetői Baján, Baracskán, Béreghen, O-Morovicán, Pacsé-

ron hallomás szerént mintegy 5,000-en élnek.

A királyságban megfordtiló törökök Mohamed val

lását követik.

III. Mi vel tségr e nézve elmondható, hogy az

a legmüveltebb népekével összehasonittathatik. Az iro

dalom, különösen a magyar, tudományok s müvészetek

virágzása, jeles intézetek keletkezte, üdvös társulatok

nemzeti érettségről kezeskednek. E miveltség előmozdi

tó eszközei minden nemzet és vallásfelekezet birtokában

föllelhetők. Fő ezek között a népnevelés, melyet

elterjeszteni már sok jeles egyén iparkodott. Célja dicsé

retre méltó iparral készteti a községeket tanodák alapi

tására, melyekben a miveltség alapjai megvettetnek; vagy

a közembei-nek legszükségesb dolgok adatnak elő. Több

év óta tömegesebben látogattatik az iskola. Igy a ki

rályságban 680,000. katholikus s több százezer más val
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lásu jár a néptanodákba. — Megemlitendő az inasok is

kolája, hova több ezer iparos inas jár. Létezik minden

jelentékenyebb helyen. Vasárnapi iskola, hova minden

iskolából kikerült fiu s lány tartozik járni minden faluban

állittatik.

Tudomány. Művészet.

Magasabb müveltség megszerezhetése végett a

néptanodákon kivül úgynevezett középiskolák, az az

gymnasiumok s reáltanodák léteznek. — Az elsők szá

ma 122., és ebből hetvenegy katholikus, huszonhá

rom helvet, huszonegy ágostai, két egyesült pro

testans, három unitarius, k é t n. e. görög. Tannyelvök

magyar, német, tót, oláh, vagy vegyes. A tanulók száma

20, 888. Reáltanoda harminczegy. Dalmátországban

4. gymnasium s ugyanannyi reáltanoda van ; ezért az

egész királyságban 126. gymasium és 35. reáltanoda léte

zik. — A tanitóképezdék az ifjakat ügyes tanitókká ké

pezik. Mióta kereskedelmi iskolák nyittattak, s a kereske

delmi akademia fölállt, e részben is előmenetel tapasz

taltatik.

Az ifjak további kimivelésére, mint tudományos

intézetek figyelmünkre méltók : a p e s t i istenészeti, jo

gi, orvosi, bölcsészeti karral biró egyetem 1275. hallga

tóval; a kassa i, nagy vár adi,pozsonyi, nagyszebeni,

zágrábi akademia; a k a t h. lyceumok, melyek most

csak istenészeti folyammal birnak a püspöki székhelye

ken ; protestans lyceumok prot. istenészeti folyammal ;

a selmeci bányászakademia; a budai József műegyetem; a

magyar-óvári gazdasági intézet; tengerészeti

tanodák. A tudományok terjesztőiül nézetnek : a magyar

i déli szláv tudós társaságok; a sz. István, természettu
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dományi, földtani társulatok Pesten ; muzeumok Pesten,

Kolozsvárott, Zágrábban ; számos magán és nyilvános

könyvtár stb.

A müvészetek szinte virágoznak. A szinészet, han-

gászat, szobrászat s festészet mindig több müvészt teremt.

Előmozditásukra szolgálnak az egyletek, igy a műegye

tem, zeneegylet, műkiállitások.

Intézetek.

E név alatt értjük részént a nevelés, részént az em

beriségen való segités végett létesitett intézményeket.

A nevelés, az oly elkerülhetlenül szükséges helyes

irányu nevelés előmozditására léteznek papnöveldék,

gyermekszeminariumok, finöveldék, leginkább önzetlen

szerzetesek, különösen a Jézustársasági rend fölügyelete

alatt, nőnöveldék, főképen önföláldozó szerzetesnők gond

ja alá helyezve, siketnéma és vaktanitó intézetek. A

segitségre szorulókról is van gondoskodva ; mert a lel

kibetegek számára tébolydák, a testileg betegekére vá

rosi, vagy szerzetes férfiak s nők által kezelt kórházak,

és fürdők; az árvák részére árvaházak léteznek. Továbbá

vannak zálogházak, takarékpénztárak, legényegyletek,

gazdászati, orvosi, kereskedői társaságok. Nevezetes az

oltáregylet, s az 1861. évben született sz. Lászlótársulat

szegény kath. egyházközségek segélyezése végett.

Közlekedés.

Mind szárazon, mind vizen könnyü a közlekedés ;

mert miatta jó utak készittetnek, melyeken a kocsik ,

gyorskocsik és posták gyorsan haladhatnak, miatta a

vizek szabályoztatnak, hogy a hajózás lendületet nyer

jen.
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A gőzmüves közlekedési eszközök elseje a gőz

hajózás tengerünkön már előbb divatban vala; de fo

lyóinkon csak a boldog emlékü gr. Széchenyi István ál

tali alkottatás után kezdett működni, és jelenleg mig egy

részt tökélyesül, más részt a kereskedelem előmozditójá

ul szolgál, mert a német örökös tartományokat a Dunán

haladva a törökökkel, sőt Levantével hozza érintkezésbe.

Az első cs. k. szabadalmazott gőzhajótársaság hajóival

már magánszemélyekéi is versenyeznek.

Második gőzmű a gőz kocsi, alig 15. év óta.

Vasvoualai, melyeken halad az államban elágazva a je

lentékenyebb helyeket érintik. Következők :

a) a délkeleti vonal v. is a Bécs-Baziási, 95

mértföld hosszu. Rajta az alsó osztrák főhercegségből

az illyrvidéki Dunáig hatolhatni. Elhalad Pozsony, Ér

sekújvár, Esztergom, Vác, Pest, Cegléd, Kecskemét,

Szeged, Temesvár mellett;

b) a t i s z a i vonal, 44 mf. hosszu. Ceglédtől Deb

recenig terjed. Hozzá csatlakozik a szolnok-aradi, püs-

pökladány- nagyváradi, debrecen-miskolci, miskolc-

kassai ;

c) a győr-bécsi 20. mértföJd hosszu vonal, Bécs,

Győr, O-szőny ismeretesb nevü állomásokkal ;

d) a sopron-bécsujhelyi rövid vonal;

e) a buda-kanizsai, körülbelől 70. mf. hosszu pá

lya, melynek egyik ága O-Szőnynél a győr-bécsivel ,

a másik Pragerhofnál a déli osztrák pályával egyesül.

Főállomásai : Buda, Székesfehérvár, s Nagy-Kanizsa ;

f) a m o h á c s-p é c s i vonal, 8. mértföldnyi hosszu

ságu. Eredetileg szénszállitás végett épittetett, azonban

személyeket is vesz föl. Most tervben van a kanizsaival
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mikénti egyesitése a közlekedés elősegitésére. Főhelyei

Mohács, Villány és Pécs ;

g) a Károlyvárostól Zágrábon átvonuló sinek a

déli osztrák társaságéihoz csatlakoznak. Hoszszuk 28.

mértföld;

h) a p o z s o ny-s ze r e d i vonal, 8. mértföld hosszu,

mely a honban első volt; még most is lovak által látta

tik el. Máskép nagyszombatinak neveztetik.

Tervben vala 1848. előtt Fiumét összekötni pá

lyával az ország központjával Pesttel, de e föltevés

foganatosittatlan maradt. Fiume helyett Triest részesült

ez előnyben. Erdély kap vaspályákat.

A távirdák által legtávolabb eső vidékek perc

nyi idő alatt adnak egymásnak ügyeikben értesitést. Min

den vaspálya mellett vonulnak el villanysodronyok. Föl-

emlitendő mint hosszu távirdavonal a pest-temesvár-pé-

tervárad-eszék-pécsi.

Ipar. Kereskedés.

Szent István koronája területén az iparra s kereske

désre nagyobb gondot csak mostanában forditanak. —

Iparos tekintetben még nem érjük el a külföldet, mi

vel különösen a tenyésztés, és nem a földolgozás dívik.

Mindemellett jelentékenyebb iparágak a kézmüvesség,

bányászat és gyártás. A kézmüvesek, vagy köznéven

mesteremberek szemlátomást szaporodnak, főleg a nyom

dászok, órások, harangönfők, rézmivesek, ötvösök, ék

szerészek, timárok, stb. — A bányászok külföldről

jőnek s virágzásnak inditják a bányászatot. Hegyeinkből

szorgalom által sok jövedelmet lehet kapni, miután éven

ként pár év óta 32. mázsa arany; 416. mázsa ezüst;

34,844. mázsa réz; 1,567,390. mázsavas; 23,564. mázsa
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ólom; 495. mázsa horgany; 55 mázsa higany; 7,142,007.

mázsa kőszén, sok kén, timsó, stb. nyeretik. Hátha kellő

számu munkás volna ? — A termesztményeket s ásvá

nyokat gyárak dolgozzák föl. Ezért léteznek bőr, gyap-

jukelme, pamut, posztó, selyem, papir, stearingyertya,

szivar, gyufa, olaj, pálinka, cukor, vas, kőedény, üveg,

pipakészitéssel foglalkozó gyárak.

A természet és ipar adományai vagy a királyságban

fölhaszn áltatnak, vagy kiviteli cikkek gyanánt szere

pelnek, Igy akereskedés virágában van. A belföldön

élő nagykereskedők gyapju, sertés, marha, gabona, bor

forgalomba hozása által a közlekedési eszközökön élénk

séget idéznek elő, midőn azokat küldföldre küldik. A

tengeri hajózás és vaspályák a királyságba gyarmatáru

kat s déli gyümölcsöket szállitnak. A kereskedelmi tár

sulat föladata a kereskedést fölkarolni.

Igazgatás.

A magyar királyság alakulása első pillanatától

fogva alkotmányos állam. Alkotmánya II. Endre arany

bullája, a bécsi s linzi egyezmények, s a hires pragmati

ka sanctio által van biztositva. Elén áll a király, ki a

habsburglotharingi ház első szülötte s örökli az ős ko

ronát, a velejáró méltósággal és kötelezettségekkel együtt.

Szükséges uralkodása elején a kiadott koronázási hitle

vélre megesküdvén az ország áldornagyától, t. i. az esz

tergomi érsektől megkoronáztatnia. Azután övé a vég

rehajtó hatalom, cimek s méltóságok adása, intézi az

igazgatást, összehivja az országgyülést, mely két ház

ból áll, u. m. fölső és alsó házból. Abban a ki

rályság főpapjai, főnemesei : ebben a vármegyék, sz.
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királyi városok; szabadkerületek követei ülnek. Az 1848-

ban népképviseletre helyezett alsóház hoz törvényeket,

határoz az adó s katonailleték fölött, mit a fölsőház meg

vizsgál, végre a király akarata szerént szentesit.

Országos méltóságok a nádori, országbirói, tár

nokmesteri, h o r v á t báni. Az igazságszolgáltatást a

hét személyes tábla, s királyi itélő tábla

intézi.

Az állam kerületek s megyékre, ezek járásokra

osztatnak. A megye élén a főispán vagy főkapi

tány áll, két a l i s p á n, illetőleg alkapitánynyal

s alájok rendelt tisztviselőkkel. A járásokat főbirák

és szolgabirák igazgatják. A szabad királyi váro

sok tanácsa egyedül a királytól függ.

,■iajrnii'

■
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A királyság egyes részei.

A.

MAGYARORSZÁG.

Ezen, a magyar királyi birodalom zömét képező

ország 3931-3 □ geographiai mértföldnyi területén

9,987,600 lélek él, kik között n emzetis égre nézve

4,940,000. magyar; 726,130. német; 1,409,500. tót;

446,000. ruthen : 440,000. szerb; 51,400. horvát. 30,100.

vend; 5,900. cseh; 22,800. bolgár; 1,600. dalmata;

1,390,030. román; 398,000. zsidó; 29,800. czigány;

16,600. mindennemü egyéb nemzetségü; — vallásra

nézve 6,085,300. római s görög katholikus ; 1,086,000.

görög n. egyesült; 1,610,000. helvét; 803,300. ágostai

hitvallásu ; 398,000. zsidó; 5,000. ugynevezett Krisztus

követő. ,

Magyarhon fölosztatik négy kerületre, melyek a

Dunáninneni, Dunántuli, Tiszáninneni, Tiszántuli. Mind

egyik több vármegyét tartalmaz.)Honunkban fekszenek

a szabad J á s z, K u n és nemes Hajdukerületek is.
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I) ii ii á n i n n e n i kerület.
. .. _ /■

Ezen 996-7 □ földirati mértföldnyi területet

2,919,300. lélek lakja, kik között 1,007,300. magyar.

Tizenhárom vármegyéje: Pest, Bács-Bodrog, Nógrád,

Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc,

Trencsén, Nyitra, Pozsony.

I. rest varmegye.

1659-ik évben Pest, Pilis, Solt megyék törvénye

sen egyesitetvén, azóta egy megyét képeznek, s gyülé

seiket Pesten, az ország fővárosában tartják.

Területe 191 D mértföld. Lakosai száma G37.000

kik között 409,300. magyar, a többi német, szláv, zsi

dó. Közigazgatásra nézve két sz. kir. várost és öt

járást számlál. Ezek a pilisi (egykor Pilismegye a Du

na jobb partján), váci, pesti, kecskeméti, solti.

Szabad királyi két városa :

Buda, németül Ofen. Nemcsak honunk, hanem

egyszersmind a királyi birodalom ősi fővárosa. Fek

szik kedves vidéken, a Duna jobb felén, Pest átellené

ben ugy, hogy evvel az európai hirü lánchid által ösz-

szekötve mintegy ikervárost képez. Félkör alakban he

gyek környezik, melyek a havasok ágai, és itt kitünő-

leg a sz. János, Gellért, Széchenyi, Ferenc hegy által

képviseltetnek. A város 1-75 □ földrajzi mértfőld te

rületét 38,900 magyar, német, és szláv nép lakja.

Itt székel Magyarhon kormányzója a nádor, s egy

görög nem egyesült püspök. Részei a vár, a körüle

elterülő öt külvárossal, melyek a viziváros, országut,

Ujbuda, Krisztina város, Tabán (ráczváros), omi i/3«í



32

Buda nevezetességei a fővár, vagyis a belváros,

a gellérthegyi kőbevájt várdával. Az első egy

magánálló hegyen van épitve, kétszeres vastag fallal

keritve, melyre az utóbbi időben nagy gond volt. Kivül

kellemes sétányai, belül csinos épületei diszére vannak.

Itt van a királyi lak, honnan a nádor kormányoz; benne

sz. Zsigmond kápolnája szerencsés első királyunk szent

jobbját, koronáját, jogarát, keresztes földgömbjét, kard

ját, keztyüit, és saruit őrizhetni ; itt vannak a III. Ká

roly emelte villámháritós fegyvertár, a főhadikormány

épülete, nagy országház, szinház, tornyos tanácsház,

templomok. Terei között történelmi jelentőségü a sz.

Györgytér, melyen a hős Hunyad egyik sarja László

ártatlanul lefejeztetett, s melyen a vitéz Henci cs. k.

tábornok bronz emlékszobra diszelg. Ide kocsiuton ki

vül több lépcsőzet vezet. E várban foglalnak helyet a

legfőbb hivatalok, u. m. a helytartótanács, királyi ka

mara, épitészeti főigazgatóság, főpostahivatal, sorsjá

tékigazgatóság, iiókbank. A várhegy alatt vonul el a

nagyszerü alagut, mely mű a szemközt épült lánc-

hiddal gr. Széchenyi István, a legnagyobb magyar esz

meszüleménye volt. — A gellérthegyi vár magában fog

lalja a csillagásztornyot, s a gőzhajói jeladót. A forrada-

dalom után épült s párját ritkitja mind csin, mind szer

kezetre nézve.

A főváros egyházai vallási állapotáról tanuskod

nak. Tizenkét kath. temploma között kivalóbbak a vár

beli szűz Mária menybeneteléről cimzett, a várőrsége

a Zsigmondkápolna, a Krisztinavárosi ; egy görög nem

egyesült szép egyház áll Tabánban; egy ágostai hitval

lásu imola a várban. Számlál öt szerzetes rendet. Közü
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lök a kegyesrendiek tanitanak, a kapisztranusok s ka

pucinusok lelkészkednek, az irgalmas barátok, valamint

az Erzsébetszüzek betegek ápolásával foglalkoznak.

Buda jótékony intézményei a nőegylet, magyar hiva

talnokok nyugdijintézete, szegényápolda, takarékpénz

tár.

Tudományos intézetei a kegyesrendi fölgymnasium,

reál, József műegyetem, minden vallásfelekezet nép

tanodái. Nyilvános könyvtára nincs ; de a magán bir

tokban levők között nagyobbszerü a szent ferencieké,

a nádori, melynél valamikor becsesebb volt Mátyás ki

rályé. Az egyetem nyomdája mellett mások is működ

nek.

A megromlott egészség helyreállitására fürdők

léteznek. Már a régi rómaiak, midőn vaskarjaik, mint

békók közé szoritották e föld lakóit Buda hathatós

fürdőit „aquae calidae" néven ismerték. Most ismeretes

bek a császár, király, Lukács, rác, rudas, sárosrür-

dők. Hasznos a vizgyógyintézet és keserüviz forrás.

Gyárai mindig élénkebbekké válnak. Bennök gé

pek, posztó, ser készittetik, bőr dolgoztatik ki. A csen

desen hömpölygő Duna egy szigetkéjén, melynek neve

Margitsziget, IV. Béla magyar király ily nevü leányá

tól, ma is látszanak azon xiőzárda romjai, melyben a

királylány, mint fejedelemasszony élt. A kalvária-

hegy oldalában most is áll a török időkből egy mecset,

melyben Gyül-Bába (rózsaatya), kit a törökök szent

ként tisztelnek, aluszsza álmát. A krisztinavárosi vér

mezen épült a buda-kanizsai vaspálya indóháza.

Buda lakosai a mesterségüzésen kivül bortermesz

téssel foglalkoznak. Az alkalmas föld szorgalmas mi

3
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velés folytán jó borokat terem, melyek között a vörös,

mint kitünő minőségü messze szállittatik. A Széchenyi-

(előbb Sváb)- hegyen a baromtartás is szokásban van.

Az ily nagy városok lakói szórakozás végett a

zöldbe rándulgatnak. A budaiak, sőt pestiek is a Hor-

vátbkert, zugliget, disznófej, városliget, Széchenyihegy,

Lipótföld, Laszlovszky, Margitsziget nevű helyeket leg

gyakrabban látogatják.

Történetét Ó-Budáétól elkülönitve a tizenharma

dik századdal kezdhetjük, mint melyben több történész

szerént IV. Béla király okulva a tatárok általi szen

vedéseken birodalma védelmére épitett várai között a

budait is emelhette. Német lakosai e korból származ

nak. Innentől fogva szerepel gyakrabban Buda a törté

nelemben. 1309-ik évben Robert Károly király, egy

ezen alkalomra készült koronával a Máriaegyházban

megkoronáztatott. Nagy Lajos ide helyezvén székét,

székhely maradt majd két századig. Már 1385-ben ki

rályi palotája kis, vagy II. Károly meggyilkoltatása

által megfertőztetik. Első eset, mely után több elvérzés

következett. A várból hurcolák 1401-ben Zsigmon

dot, az indulatos királyt a rendek Visegrádba, honnan

Gara Miklós Siklósra vitte. 1439-ben országgyülést lá

tott. Nem sok idő után, 1457. évben a szerencsétlen

utószülött László király sz. György terén a re

ménydús Hunyadi Lászlót lefejeztette. Hunyadi László

öccse Mátyás, általánosan királylyá választatván nem

zete boldogitására mindent elkövetett. Budát is disze-

sltette, könyvtárt szerzett, az egyetemet újra szervez

te, Budát Európa első városává varázsolta. Azonban

már közvetlen utóda Ulászló alatt fényéből sokat vesz
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tett; mert ezen király gondatlansága annyira ment, hogy

még a könyvtár jelesb műveit is eladta. II. Lajos alatt

kezdett itt a lutheranismus elterjedni. — A gyászos em

lékü 1526-i mohácsi ütközet után a töröktől meg nem le

hetett menteni, ki azt a Zápolya Jánosnak ajándékozott

várpalotán kivül fölpörkölte. I. Ferdinánd elfoglalá

ugyan a királyi palotát; de 1529-ben a Bécs ostromától

jövő öreg Szoliman azt a királyi koronával együtt ismét

Zápolyának adományozta. Keresztény kezekből 1541-ik

évben csellel maga Szoliman ragadá ki, mig 145. év el

telte után, az az 1686-ban visszafoglaltatott. A követ

kező században 1703-ik évben királyi várossá lőn,

noha szabadalmai előbb is voltak. 1780-ik évben a nagy

szombati egyetem ide hozatott. Első Ferenc 1792-ben fa

lai között koronáztaték meg. — A legújabb időben nagy

haditény szemlélője vala. Az 1848-iki év e várat is

kiragadni igyekezék a császári kormány hatalmából. Os

tromlása végett 1849-iki pünkösthava 4-én harcra hevült

magyar seregek érkezének. A császári katonaság, nem

zetiségre német, szláv, olasz részént az erőditvényekbe,

részént a várba huzódott, mely a helvét Henci császári

tábornok kormányzása alatt elszántan védte magát. O a

nevezett napon Görgey Arthur magyar fővezér ál

tal tett fölszólitásra várát nem adta föl, sőt midőn a ma

gyar sereg csekély ágyukkal lőni kezdé, Pest bombázásá

val felelt. A mintegy 30,000-nyi ostromló sereg a Gellért,

Széchenyi s más hegyeken elhelyezve szünteleni for

rongásban élt. Mialatt ezek a várat, a vár Pestet löve-

té, azalatt valódi ostromkészületek tétettek. Az elhatár-

zó támadás pünkösthó 21-e hajnalán történt. A föltüzelt

ostromlók négy felől nyomultak a vár ellen, azt rövid

3*
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negyedfél órai csatározás után elfoglalván bevételét há

rom szinü zászlók lobogtatásával jelentették. Örvendez

ve kiabálának a pestiek „éljeneket" a honvédsereg tiszte

letére. De ismét a császáriak kezébe került. —A forrada

lom után épült a gellérthegyi várda ; 1856-ik évtől

fogva a pompás alagut.

-—Pest, latinul Pestinum. Eégi város. Budával

együtt a királyság fővárosa. Buda átellenében, tehát a

Duna balpartján, homokos lapályon fekszik. A birodalom

legnépesb, s leggazdagabb városa. Határa 1'8 □ föld

rajzi mértföld, melyen 121,720. magyar, német, szláv,

örmény, és zsidó lakik. Külországokkal a dunai gőzha

józáson kivül a vaspálya köti össze ; innen van, s mivel

az ország központja, hogy mind miveltség, mind népese

désre nézve gyors léptekkel halad elő. 1780-ik évben csak

13,500. e század első évében harmincezer, 1828-ban hat

vankétezer, 1851-ik évben 83,828. lakost számlált.

Részei a bel, Lipót, Teréz, József, Ferenc váro

sok és a kültelkek. Huszonöt tágas tere között a József,

Erzsébet s Széchenyi terek sétányokkal kedveskednek ;

kétszáztizenöt utcájában a 4934. ház között legtöbb egy

skétemeletes, sok három, és pár négyemeletes is találtatik.

A négyszegü megyeházban tartja Pest vármegye

közgyüléseit. A tornyos városházban működik a szabad

tanács. Pest a hétszemélyes tábla, királyi itélőtábla, s

váltótörvényszék széke. A tudományok, müvészetek, jó

tevő intézetek, ipar s kereskedés központja.

Lakosai vallásra nézve római katholikusok hat

plébániában, melyek kerületében 14. egyház és kápolna

között egy sincs, mely épitészi tekintetben figyelmet ér

demelne. A lipótvárosi, mely egykor óriási nagyságban
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fog láttatni, csak most készül. Egyedül az egyetemi s

belvárosi plébániatemplomok mutatnak valamit. Van itt

kath. központi papnövelde és öt szerzetes rend, ezek a

kegyes, szent Ferenc, servita rend, az angolkisasszonyok

s a szeretetnővérek rende. — A görög nem egye

sültek két egyházban végzik szertartásukat. Az egyik

ben szerb, a másik kéttornyuban görög, vagy román

nyelven. — A helvét hitvallást követők a Ferencváros

ban birnak imölát, mely egy müvészileg faragott karrarai

márványszobrot mutat föl holtan kiteritve ábrázolva gr.

Zichy Manónőt. — Az ágostai hitvallásuak imaháza a

belváros egyik sarkán áll. E négy hitvallást követők a

kerepest ut mellett közös temetőt birnak, hol a kegyelet

emlékei drágaságban és becsben mulják föl egymást. —

A 26,700. zsidó nagy áldozattal épitett kivül belül fé

nyes zsinagógát, mely kupokkal ékesitve az egykori je

ruzsalemi templom állitólagos terve szerént csináltatott.

A lakosság sepreje, az ugynevezett csirkefogók

(handlfanger) a nápolyi lazarónik hasonmásaiul tünnek föl.

A város tudományos intézetei ezek : a magyar tu

dós társaság, jeles könyvtárral, a kir. természettudomá

nyi, földtani, sz. István társulatok ; a királyi egyetem is-

tenészeti, jogi, orvosi, s bölcsészeti folyammal, és mintegy

hetvenezer kötetü könyvtárral ; a prot. istenészeti tanoda.

Tanintézetei : a kegyesrendi s királyi föl, ágostai algym-

nasium, a kereskedelmi akademia, városi reáltanoda, jó

tanitóképezde, szervezett elemi tanodák, nyolc kisdedóvo

da, az angol kisasszonyok kath. növeldéje, magán fi és

leánytanitó intézetek, testgyakordák, uszodák. — A nem

zeti muzeum könyvtára, természeti, régiségi s képgyüjte

ménye, valamint a füvészkert az ismeretek előmozditói.
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A magyar irodalom központja Pest. Itt adatnak

ki a legérdemesebb művek, u.m. politikai, szépirodalmi,

tudományos, élces lapok, folyó s röpiratok, könyvek.

Nyomdái szünet nélkül dolgoznak.

A szépmüvészetek felvirágoztatására a műegylet,

magyar, német szinházak, zene s rajztanodák ; az ipar

előmozditására az iparegylet, gép, kocsi, szivar, bőr,

gyapju, gyapot, posztó, selyem, félselyem, egy nagysze

rü cukorfinomitó, szesz, olaj, stearingyertya, viaszgyá

rak, gőzmalmok, serfőzések, s mesteremberek léteznek.

De a város emelését a kereskedelmi egylet, börze s mesz-

szeható kereskedése eszközli. Utcáit számos kirakat éki

ti, folytonos zaj tölti be. Négy országos vásárjára kül-

országákból érkeznek árusok, és gabna, bor, gyapjuvevők.

Lege részént a föld alatti csatornák, részént a vi-

lágitó lámpákból kitóduló légszesz által megrontatván

egészségi tekintetben káros. Vize ritka helyen iható.

Újabban történnek intézkedések, hogy a város házai gé

pezettel vezetett viz által láttassanak el.

Jótékony intézetei : a gazdászati, kertészeti, orvo

si, nő, legény, s sz. Lászlótársulat, keresztény s zsidó be-

tegápoldák, vakok intézete, őrültek kórháza, József ár

vaház, vas, gőz s a Dianafürdő, gyógyintézet, takarék

pénztár, zálogház. Van nemzeti köre, népköre, nemzeti

kasinója, lovardája, löveldéje, és több kölcsönkönyvtára.

Gyorsiró, jogászsegélyző s tanáriegylete is van.

Épitményei között a lánchid, az e mellett fekvő du

nagőzhajózási teherhordó hajók kikötője, nemzeti muze

um kertjével, s a redoutépületlegremekebbek. Meglepők

a tornyos városház, megyeház, újépület kilenc udvarral,

a Károlykaszárnya, az üllői laktanya, a Ludoviceum, az
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indóház, Rókuskórház, a nemzeti szinház, az egyetem,

a reáltanoda, a magy. gazdasági egyesület háza, a

polgári lövölde, lovarda, a leendő Lipótvárosi templom,

számos magán ember épülete. Vendéglői között az an

gol királynőhöz, Europához, magyar királyhoz, vadász

kürthöz cimzettek legkényelmesebbek.

Sétányai az Orcykert, a pompás városliget, mely

be fasor között jutsz, a muzeumkert, az Erzsébet s

Józseftéri ültetvények, a Széchenyiliget, s a kerepesi te

mető. Mulatóhelyekül a kávé és serházakon kivül Buda

bájos hegyeit használják. — A város körül terül el a

történelmileg nevezetes Rákos mező, nem más, mint

egy nagy homoktér, melynek egyik felében az évenkénti

lóversenyeket tartják.

Pest eredete bizonytalan, de több történész szerént

hajdanléthelyén Transacincum nevü római gyar

mat virágzott. Midőn eleink e hont elfoglalták P e s s i o n

néven volt ismeretes. Legelső lakói kereskedő bolgárok

valának, azután németek, kik szorgalmokért sz. István-

tól városuk részére királyi várost illető szabadalmakat

nyertek, noha mind e mellett a budai hatóság alá tarto

zott, Igy virágzásnak indula a város, midőn 1241-ik

évben Batu chán félmilliónyi seregét Magyarországba

inditotta. Ellene a király, IV. Béla csak hatvanötezer

gyakorlatlan embert küldhetett Pestről. Serege a Sajó

folyónál tönkretétetvén az ellen szabad kezet kapott, mely

Pestet romba döntötte, lakóit pedig kipusztította. A ta

tárok elvonulta után fölépült s a király szabadalmait meg-

erősité. Zsigmond király alatt Budától elválván, azóta

külön sz. királyi várost képez.

Országgyülés a Rákoson tartatott ez ideig 1286
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ikban ; továbbá 1445-ik évben, midőn a vitéz Hunyadi

János országkormányzóul, 1458-ban pedig, mikor mél

tó fia Mátyás negyvenezer katona léghasitó kiáltása

mellett királylyá választatott meg. — II. Lajos király

alatt ismét több lármás országgyülést látott a Rákos me

ző, melyek utolsóján határoztatott, hogy a török ellen

indulandó csapatok gyülhelye Tolna legyen. A kocka

elvettetett, Mohács terein seregeink legyőzettek, és e

győzelmét használó török rombolt, pusztitott . . . Pest

fölégetteték; de fölépült. Három év után a török

ismét elhamvasztá; azonban hamvaiból csakhamar föl

emelkedvén Budával egy ideig pogány zsarolás alatt nyö

gött. 1686-ik évben hazánkból a török kiüzetvén Pest

is emelkedésnek indult. Az 1717-iki évben nyittaték meg

a kegyesrendi gymnasium; 1784. évben téteték át Budá

ról a királyi egyetem. A tizennyolcadik század folyamá

ban tétettek ide a királyi és hétszemélyes táblák. 1831-ik

évben a cholera rémitően dühönge. Hét év után az árviz

több, mint tiz millió forintnyi kárt tőn. De hála az égnek!

szebben fölépült, mint milyen az előtt vala. 1836-ban a

nemzeti szinház s a rákövetkezett évben a muzeum alap

ja vetteték meg. — 1848-ban az egész honban forrongás

fejlődék ki belszervezése s az országgyüléseni képvisel-

tetése miatt. Martius 15-én a hozott törvények Pozsony

ban V. Ferdinánd király által szentesittetvén a

helytartótanács helyett az első felelős magyar ministeri-

um gr. Batthyányi Lajos mint elnök, gr. Széchenyi István,

hg. Eszterházy Pál, b. Eötvös József, Szemere Bertalan,

Klauzál Gábor, Deák Ferenc, Mészáros Lázár, s a később

országkormányzóvá lett Kossuth Lajos, mint tagok sze

mélyében működni kezdett. Ez évi julius 2-án az ország
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gyülés megnyittatok. A képviselők, hogy a hon ege fölött

tornyosuló felhők eltávolittassanak kétszázezer katonát

és hatvan millió forintot szavazának meg; de a polgár

háboru mind inkább elkerülhetlennek tetszett, Septem-

ber végén a szeretve tisztelt nádor leköszöne ; gr. Lam-

berg Ferenc pedig az összes magyarhoni hadak főpa

rancsnokává s királyi biztossá neveztetett. Budára ér

kezvén hire terjedt, hogy célja a pesti országgyülést föl

oszlatni, mire a nép annyira fölbőszült, miszerént a ha

jóhidon Pestre törekvő cs. k. tábornokra rohanva azt szét

marcangolta. December 2-án V. Ferdinánd után unoka

öccse I. Ferenc József lépett a trónra. Az alkotmá

nyos kormány akarata vala ez újtól szabadulni erő által

is ; de a császári hadsereg Jellasich és Vindischgratz

vezérlete alatt a magyar fősereget Pestig szoritotta visz-

sza, ugy, hogy December 31-e után a ministerium és or

szággyülés Debrecenbe vonult. Buda ostroma alatt Pest

sokat szenvede. A szerencsétlen kimenetü forradalom után

Budával együtt közös ur kezébe került, s tizenkét évig

politikai zsibbadásban volt. Végre 1860-iki october 20-án

borura derült. A megyék alkotmányosan szervezteténeK;

már aprilis 6-án 1861-ik évben megnyittatott az újonnan

föltámadt országgyülés : azonban mivel az osztrák kor

mánynyal az adó s katonakiállitásra, valamint egyéb

dolgokra nézve kiegyezni nem birt, augusztus 22-én föl-

oszlattatott s a haza provizorium alá helyeztetett.

Nevezetesebb helyei :

Kalocsa, latinul C o l o c z a régi érseki város pusz

táival együtt 14,320. katholikus és zsidó, magyar, több

nyire földmives lakossal. Fekszik a Vajas mellett a dunai

gőzhajóállomástól, mely Fok tű falu közelében róla ne
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veztetik háromnegyed órányira. A kalocsa-bácsi egyesült

kath. érsek széke ennek káptalana,* kath. lyceumával és

papnöveldéjével. Előbb a kegyesrendi, 1860-ik évtől fogva

azonban a jeles Jézustársasági rend társodája, alakuló

fölgymnasiuma, a Miasszonyunkról cimzett apácák nőne-

velő intézete a város nyilvánitott hálájára érdemesek.

Szépiti a különben falusias helyet az érseki palota, en

nek kettős kertje, a papnövelde, a gymnasium s apácák

épülete templomaikkal, a székesegyház, kalvária, új zsina

góga. Van az érseki palotában nagy könyvtára, könyv

nyomdája, kasinója, kórháza, postája, serfőzése. Fekete

termékeny földe agyagos, ezért lakja Kalocsát oly sok

gölöncsér. — A város régi. Története az érsekségével

van összeköttetésben. A róla nevezett püspökséget sz.

István alapitá, kinek az idevaló első főpásztor A s t r i k

Kómából koronát hozott. 1135-ik évben a bácsi érsek

séggel Simon személyében egyesülvén, azóta érseksé

get képez. Itt 1318-ban a magyar főpapok zsinatot tartván

Robert Karolyt egyházi átokkal fenyegették, ha a bajo

kat orvosolni nem igyekszik. A törökök, valamint so-

kizi tűz által sokat szenvede. Itt irák Palma és Katona

feledhetlen történelmeiket. 1862-i februárban árviz által

nagy röviditség érte.

Vác, püspöki város a Duna balpartján s a vaspálya mel_

lett. római katholikus püspök s káptalan széke. Van

14,900. magyar s tót lakosa, papnöveldéje lyceummal, ke

gyesrendi társodája, sz. ferenci s irgalmas szerzetbeli kolos

tora ez utóbbiak kórházával, az érdemdús kegyesrend

részéről algymnasiuma, tanitóképezdéje, siketnéma inté

zete, tébolydája, állambörtöne, két könyvtára, postája s

jelentékeny kereskedése. Epületei között a székesegyház*
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mely olasz izléssel épitve komoly jelleget mutat, püspöki

palota, a tanácsház, az emlitett intézetek épületei meg-

emlitendők. Tája hegyes. Gyümölcse s szőlőtermesztése,

s e cikkek Pestre való szállitása dívik. A közel eső Na-

szál hegy kőfejtése jelentékeny. — E hely már 855-ben

K. u. álla. A monda szerént I. Géza épite ott templomot,

hol a város jelenleg pompáz, s a környéken élő Vác ne

vü remetéről nevezé el. Püspökségét sz. István alapitá.

A tizenkettedik században az ország jelentékenyebb he

lye vala ; de a tatárok lerombolták. Újra fölépült s már

I. Ferdinánd 1535-ben itt kötött békét Zápolyával. A

török ezt is elfoglalá. Környékén 1597-ben több ütközet

történék a magyarok és törökök között. 1849-ik évben

sokat szenvedt. April 9-én Damjanich magyar tábornok

a Gött cs. tábornok által kormányzott német sereget el

vervén, Vácból kiszoritá; azonbaii julius 16-án Görgey

seregével Komáromból jöve a már orosz kezekbe jutott

város utcáin ezekkel csatába ereszkedett, de szerencsét

lenül, mert kifáradt serege csak nagy nehézséggel vonul

hatott Nagy Sándor tábornok födözete alatt délfelé.

Kecskemét, latinul Egopolis, szabad vá

ros a vaspálya mellett. Homokos téren terül el, mely a

róla nevezett kecskeméti puszta kezdete. 140,720.

lakosa római katholikus, görög n. egyesült, helvét s ágos

tai hitvallásu és zsidó, mindenik felekezet külön egyház

zal. Nevezetességei: a kegyesrendi társoda, sz. ferenci

zárda, kegyesrendi algymnasium, helvet hitvallásu tölgym-

nasium, könyvnyomda, árvaház, kórház, katonai laktanya

sétatér. Roppant homokos határán lakói földmivelés, sző

lőtermesztés és marhatenyésztéssel foglalkoznak. A sze

gedivel vetélkedő szappanfőzése, fehér kenyere, kereske
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dése és látogatott országos vásárai ismeretesek. —

Horváth Cyril szülőhelye.

—'Cegléd, mezőváros a vasutvonal mellett. Van kath.

temploma, olasz modorban épült kéttornyu helvet s egy

ágostai vallásu imaháza, zsinagógája. Fekete homokos

határát 18,980. magyar lakos birja. — Eredetét Atillának

tulajdonitják. Itt az ugynevezett reformatusoknak 1579-

ben jeles tanodájok vala, de a mely már elenyészett.

Nagy-Körös, 18,820. magyar lakossal biró sza

badalmas mezőváros a délkeleti vaspálya mellett. Neve

zetessé teszi elhirhedt helvethitü fölgymnasiuma, tanitó-

képezdéje, mind három vallásuak jó elemi tanodáig ős ref.

imaháza, kaszárnyája, postája, timárai, s kofái, kik gyü

mölcsárulás végett távol vidékre kocsiznak. Jótermő te

rülete pusztáival együtt 8 □ mértföldet tesz. — Eredete

bizonytalan. Történetét Balla G e rg ely jegyző és

biró irá meg, mely 1749-ig terjed. Jelesebb események

benne : hogy Árpád címerül kőrösfát adott neki. A tö

röknek csak 1250. tallért fizete évenként. Eeformatus tano

dája már a tizenhetedik században létezék. Itt a németek,

horvátok, szerbek 1686-ban sok embert mindenéből ki

pusztitának. 1739-ben döghalál lepte meg.

O-buda, németül Altofen, hajdan Aquin

cum mezőváros a Dunánál, Budától északra. Az átelle

nében uszó szigeten levő hajógyár s a hajók téli kikö

tője nevezetes. Van 13,300. lakosa, kik között 3,150. zsi

dó, kath. egyháza, helvethitü imolája, zsinagógája, mely

a pesti után honunkban legszebb, katonaruházati biztos

sága, katonai laktanyája, selyemgombolitásaés festőgyára.

Területén jó bor, gyümölcs, és zödlség terem. Római gyar

mat vala. Árpád valószinüleg itt lőn eltemetve. Szent
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László itt káptalant s prépostságot állitott. 1850-ben Bu

dához kapcsoltaték.

Nagy-Abony, mezőváros a vaspályánál. Van kis

dedóvodája és postahivatala. A róna területén lakó 9,610.

lélek mind magyar. Határa termékeny. — A forradalom

ban Ottinger cs. tábornok serege tartá megszállva.

—Kis-Körös, mv. homokos sikságon. Van 7,520.

lakója. — Itt születék Petőfi Sándor a nemzet kedvelt

költője, j

Pataj, mv. a Duna balpartján 5,970. magyar hel-

vethitü s katholikus lakossal, kik zöldségtermesztményö-

ket sok jelentékeny piacra szállitják.

Monor, mv. a vaspályánál 5,210. lakóval.

Duna-Vecse, közel a Dunához 5,010. lakost biró

mezőváros. A gőzhajók itt is birnak állomással.

Solt, mv. a Dunaközelében 4,980. magyaru. n.refor-

mátus lakossal. Ettől vevé nevét a hasonnevü megye.

Nagy-Kata, mv. nevezetes marhavásárok, s 4,580.

magyar lakossal.

Soroksár, mv. Pest közelében 4,240. német lakost

számlál, kik jól kisült kenyereiket a pesti piacokra viszik.

Izsák, mv. a Kolontó közelében postával és szor

galmas lakosokkal, kiknek száma 3,980. Az ugynevezett

Csiraszéktó szikes tartalmu.

Zsámbék, régi mezőváros egy völgyben Pilisme

gye délnyugoti részén. Van 3,620. lakosa, jó bora, s egy

régen ismeretes barlangja. A török uralom idejéből, mi

dőn basa lakta, maradának fön a fürdőromok. Itt valami

kor prépostság is vala, melynek egyházára nagyszerü

romjairól következtethetni.

Hajós, mv. Bácsmegye széle felé 3,110. igazi né
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met lakó, a kalocsai érsek palotája s meglehetős borral.

Mellette vonul el az ő r j e g i tó.

-, Gödöllö, mv. 2,740. lakossal, szőlőtermő halmos

vidékkel, pompás urasági kastélylyal, s kerttel. — Alberti,

vaspálya melletti mezőváros. Bir 2,600. lakossal, gabona

és bortermesztéssel. — Aszód, mv. a Galga vize mellett

szép urasági kastély és 2,300. lakossal. — Pilis, mv. a

vasut mellett 2,250. lakóval és földmivelés, meg borter

mesztéssel. Ettől nevezteték el a pilisi vármegye.

- Visegrád, mv. festőileg hegyes vidéken a Duna

folyam jobb oldalán. Van 1,150. lakosa, sok gyümölcse,

szép erdeje. Hajdani várából meglepő romok látszanak.—

A történetben nevezetes szerepet vive. Egykor római

erősség vala. Szent László e vár tornyába záratá Salamon

rokonát. Robert Károly ide helyezé székét. Nagy Lajos itt

születék. Zách Bódog lánya Klára keserüségeit falai kö

zött akará megtorolni a királynőn s fiain. A korona itt

őriztetvén eloroztaték. Legnagyobb fényét a nagy Má

tyás idézé elő. A mohácsi vész után majd a tar, majd a

fejedelem birá. 1702-ben falai leromboltatának.

Irsa, falu 5,680. ; — Vadkert, falu 5,100. ; —

Dömsöd, 3,210.; — Promontor, szép fekvésü falu, 3,170.

lakossal, jó bor és hires asztalosokkal. — Alpár, falu

3,100. lakos, bor, nád és sok hallal. Itt ütközék meg

Árpád Zalánnál

Foktü, 3,100., — Fajsz, 3,030. magyar lakossal

biró zöldségtermesztő Dunamelléki falvak. E két hely az

1862-i árviz által sokat szenvedett.

Tápió-iHcske, falu a Tápió mellett 2,550. lakóval

s jó gabonával. Az isaszegi ütközet előtt april 3-án itt

győzének a magyar hadak.
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Fóthjfalu 2,106. magyar lakossal, urasági kastély-

lyal s gyönyörü angolkerttel. Új kath. templomát, mely

honunkban alegékesbek egyike a nemesszivü gr. Káro

lyi István emelé.

^" Új-Pest, szép falu Pesttől északra a Duna partján,

gyárakkal és 1,760. lakossal. — Isaszeg, falu dombos

vidéken. 1,550. lakost számit. 1267-ben IV. Bélaütközék

itt meg István fiával. 1849-ik évben aprilis 6-án a magyar

tábor Aulich közbejötte által a Jellasich tábornok alatt

levő császáriakat a holtakkal rakott csatatér elhagyására

kényszerité.

Csömör, falul,420. lakos, és kitünő minőségü borral.

— Hidegkut, falu a pilisi részben 1,010. kath. lakossal.

Az e plébánia köréhez tartozó Máriaremetei kápolna

bucsujáróhely a boldogságos szent Szűz tiszteletére. —

Mogyoród, falu 670. lakossal. Itt 1074-ben László és

Géjza Salamon király seregét megverte, magát pedig

Bécsbe futamitotta.

—A Csepel dunai szigeten, mely hat mértföld hos

szú és Árpád kedves tartozkodási helye volt, van egy

mezőváros és több falu. Jelentékenyebb helyei : Ráckevi,

mezőváros a Dunánál. Van 5,540. lakosa, kath. és görög

n. e. egyháza, helvethitü imaháza, jó izü bora, élelmi sze

rekkel kereskedése. Első neve Kevi vala ; midőn Zsigmond

idejében itt rácok telepedtek le, vette jelen előnevét. Szi-

get-szent-Mklós, falu a Dunánál 2,040. lakossal. Cse

pel falu, melytől a sziget nevét vette 1,110 lakost szám

lál.

- A szen t-E n d r e sziget főhelye : Szent-Endre,

mv. a róla nevezett sziget átellenében. A budai görög

n. e. püspök palotájával, ki sokszor itt tartozkodik, egy
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kath., hat g. n. e. templom, helvethitü imola, zsinagóga,

olajgyár és 3,230. lakóval, kik hires vörös és jó fehér

bort termesztenek. Helyén Ulciscia castra név alatt

a római uralkodás idejében római gyarmat álla.

II. Bács Bodrog vármegye.

Majd száz évig tartott perlekedés után Bács vár

megye 1802-ben Bodrog vármegyével egyesittetvén,

most 170'8 □ mértföldnyi területén 550,000. lakost, ezek

között 181,000. magyart számlál. Nevezetességei a p a-

l i c s i tó és nehéz gabonája. Gyüléseit Z o m b o r sz. k.

városában végzi. Kölönben három sz. királyi városra és

négy kerületre, melyek a fölső, közép, alsó, s tiszai osz-

tatik föl. Három szabad királyi városa :

Szabadka (Maria-Theresiopolis), a gyógyerejü

palicsi tó közelében. A megye legnépesebb városa, mivel

36 □ mértföldnyi termékeny határát 53,900. több

nyire kath. lakja, kik magyarok s illyrek. Foglalkozá

sukra nézve nagyrészt földmivesek. A jómódu gazdák

nagy száma ritka szorgalommal munkált földjéről a ne

héz gabnát gazdagon aratja. Van három plébaniaegyháza,

sz. ferenci zárdája templommal, görög n. e. egyháza, zsi

nagógája, kórháza, fölgymnasiuma, rendszeres, elemi tano

dái, csinos városháza, szinházépülete, katonai lakta

nyája, könyvnyomdája, mulató ligetje, nagyszerü gőz

malma. Sertés, ló, dohány, gyapju és gabnakereskedése

élénkül. — A zentai ütközet után e hely a török ellen

vont katonai vonal főpontja vala és 1779-ik évben Má

ria Teréz által királyi várossá tétetett.
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Zombor, a Ferenccsatorna mellett 22,920 lakó

val, kik a földmivelést szorgalmasan űzik. Bor, gyapju,

buza, egyéb gabnanem és dinnyekereskedése nagy.

Nevezetességei : a kath. és két csinos g. n. e. templom,

alreáltanoda, g. n. e. tanitóképezde, tornyos tanácsház,

kétemeletes vármegyeház,■ melyben Bácsmegye gyülé

sezik, kasinó, az új vendégfogadó, sétány, festőgyár. —

Igen régi hely. Némelyek szerént Zumburtól Lehel hires

fiától vevé nevét. 1749-ik évben lőn szabad királyi vá

rossá. A forradalom alatt kiraboltatott.

Újvidék, latin neve Neoplanta, német N e u-

satz a Duna folyam bal partján az erős Pétervárad vár

átellénében. Számlál 15,280 lakost. A bácsi g. n. e. püs

pök székhelye. Van római és örmény katholikus, vala

mint több görög nem egyesült egyháza, mindkét ref.

hitü imaháza, zsinagógája, görög katholikus szerb nyel

vü algymna.siumaj könyvnyomdája, selemgyára, ürmös-

bor s pálinka készitése. Törökhonnal egybekötve levén a

Duna által onnan kap és oda szállit árucikkeket. — 1751-

ik évben lőn sz. kir. várossá. 1849-ben lakói a magyarok

ellen lázangának, miért is Péterváradról rommá lövetett;

de most már jól fölépülve áll.

A megye jelentékenyebb helyei ezek után :

~~ Baja, csinos város a Dunától negyed órányira,

melylyel a Sugovica vize által van kapcsolatban. Bir

19,870 lakos, katholikus és g. n. e. plébániaegyház, hel-

vethitü imaház, szép nagy zsinagógával, és ugyanany-

nyiféle vallásfelekezeten kivül ugynevezett Krisztuskö

vetőkkel, Kapisztrán szerzetesekkel, kath. fölgymnasium,

rendszeres elemi tanodák, gőzmalom, gőzhajóállomással,

a Pándurszigeten mulatóhelylyel, polgári lövöldével,

4
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gyufagyár, posta, katonai laktanya, két kasinó, sóház,

szinház, takarékpénztárral és nagy téglaégetéssel. Több

utcája kövezett. Kereskedése élénk. — E hely 1840-ik

évben hamuvá égett. — Közelében van V o d i c a bucsu

járó hely a bold. Szűz tiszteletére.

*- Zenta, mv. a Tisza jobb oldalán 17,730 lakos,

halászattal és földmiveléssel. — Régi hely. 1696-iki

szeptember 11-én itt Eugen savoyai herceg a török se

regeket a Tiszába fullasztá, minek emlékét e város mai

nap is megünnepli.

Ó-Becse, mv. a Tisza jobb partján 12,750 földmi-

ves lakossal. Szinte a Tisza mellett áll Ó-Kanizsa, mv.

11,140 földmives lakossal.

— Apatin, német mv. a Duna balpartján 9,960 föld-

mives lakossal. Falusias modorban épült. Főnevezetessé-

sége a kender. Megemlitendők selyemtermelése, élénk

sélyemgombolitása, serfőzése, volt posztógyári épülete

csinoskath. egyháza, olaj, kenderkereskedése és postája. A

római sánc itt veszi kezdetét és a tiszai Földvárig terjed.

— Eégi neve Obada. 1514-ben itt verte meg teljesen

lindvai BánfFy Jakab a temesvári csatából fönmaradt s

Hosszu Antaltól vezetett pórlázadókat.

Palánka, mv. a Duna balpartján 9,430 lakos,

szarvasmarhatartással, selyemtermeléssel és gombolitás-

sal, s gabnakereskedéssel.

Ada, mv. a Tiszánál 9,320 lakossal.

Bczdán, magyar mv. a Duna közelében és a Fe-

renccsatorna mellett 8,440 jólelkü földmives lakos, és

gözhajóállomással.

Almás, mv 8,330 lakossal.
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Jankovác, magyar mv. 8,060 katholikus föld-

mives lakossal.

Topolya mv. posta, 7,600 lakossal, és látogatott

vásárokkal.

Kula, mv. a Ferenccsatornánál, serfőzés, kereske

déssel, gőzmalom és 7,500 lakossal.

Temerin, mv. a római sáncnál 7,440 lakossal.

Szent-Tamás, mv. a Ferenccsatorna mellett 7,399

lakossal, kik szerbek. Határa igen termékeny. Az 1849-iki

aprilhó 2-án Percei Mór seregei hosszu ostromlás után

sáncait, melyeket a rácok hánytak bevevén, a helységet

fölégették.

Futtak, mv. a Duna balpartján sörház és 7,050 la

kossal. Az 1456-ban itt tartott országgyülés Cilleyt or

szágkormányzóvá tette.

Stanisits, mv. 5,800 lakos s szép templommal; —

Katymár, mv. 4,830 lakossal.

Btícs, a megyében legkisebb mv., a Mosztonga

mocsárnál 4,340 lakost számlál. Van plébániaegyháza ,

kapisztránszerzetbeli zárdája s egyháza, gazdag határa.

— Várától, melynek romjai ma is szemlélhetők,- vevé a

megye elnevezését. Szent István itt érsekséget alapita,

mely 1135-ben a kalocsai püspökséggel egyesült. Az

1518-iki évben országgyülést látott.

Hódságh, mv. a Mosztonga mocsár mellett, gazdag

plébániaegyházzal, kendertermelés, selyembogártenyész^

tésscl, és 3,460 német katholikus lakossal.

Petrovac, falu 7,300 lakossal.

Moholy, falu 6,960 lakossal.

Cserveuka, falu 6,810 lakossal.

4*
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Ó-JMorovica, falu 6,020 lakossal, kik között sok

az ugynevezett Krisztuskövető.

■Mélykut, falu 5,830 lakossal.

Hajiítok, falu 5, 700 lakossal.

Szívac falu 5,680 lakossal.

Keresztur, falu 5,590 g. k. lakossal.

Vaskut, 4,920 német lakossal biró falu káposztater

mesztéssel. — Madaras, falu 4,730 lakossal.

Uj-Verbász, falu a Ferenccsatorna mellett, ágostai

algymnasiummal, kereskedéssel és 4,080 lakossal.

O-Verbász, falu a Ferenccsatornánál 3,400 lakossal.

Cséb, falu hires dohány s 2,130 lakóval bir.

III. Nógrád vármegye.

77-7 □ mértföld területét 193,700 lélek között

114 ezer magyar lakja. Gyüléshelye B a l a s s a-G y a r-

mat. Főnevezetességei a várromok. Járásai . a kékkői,

losonci, szécsényi s a füleki. Kis helyei között jelentéke

nyebbek :

Balassa-diyarinat, mv. az Ipoly folyó mellett.

Van 10,070 lakosa, kik között 3,490 zsidó ; megyeháza

melyben a megyegyülések tartatnak; angolkisasszonyi

zárdája és nevelő intézete ; új modor szerént készült rop

pant fogháza ; jeles kereskedése. Egykori neve Nagy-

Gyarmat vala.

Losonc, mv. aTugár vize mellett. Számlál 3,850

lakost. Bir egyesült prot. algymnasiummal, nagy gyapju-

vásárok^ régi reformatus imaházzal. — Régi hely. Sokat

szenvede Giskra cseh vezértől, 1703. évben II. Rákócy

hadaitól, végre 1849-ik évben az oroszoktól. Ezek, ve

zéreltetve Grabbe tábornoktól azon ürügy alatt, mintha

a losonciak öltek volna meg nehány orosz katonatisztet,
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azon évi augusztus 8-án kirablák, a következő napon föl-

gyujták, többeket megölőnek és miután a város népét

nyomorra juttatták, távozának; de Losonc phoenixként

emelkedett föl hamvaiból.

Szécsény, mv. kellemes vidéken 3,430 magyar la

kos, sz. ferenci zárdával, s angolkerttel. — Régi vára si

kon fekvék. II. Rákóey Ferenc pártolói 1705-ben itt gyü

lést tartának.

Vadkert, mv. ásványos forrás, 2,380 lakóval és

termékeny talajjal. — 1710-ben itt II. Rákóey Ferenc a

császári hadtól megveretett.

Fülek, mv. 1,890 magyar lakos, sz. ferenci kolos

tor, savanyuvizforrás és kőbányával. — Hajdan Heves,

Nógrád, s Pestmegyék itt tarták gyüléseiket. A török

csellel foglalá el. A füleki basák hatalmas urak voltak.

Nagyoroszi, mv. 1,850 magyar lakost számlál,

kiknek eleit Kálmán király hivta be Gácsországból, s

látta el szabados joggal.

Divén, mv. 1,710 tót lakossal. Hegyes tája, ura

sági kastélya, s hajdani vára romjai emlékezetesek.

Nógrád, mv. dombos vidéken 1,460 lakossal. Haj

dani vára, melytől a megye elneveztetett, romokban hever-

Kékkö, mv. 1,440 tót lakossal, s gesztenyésekkel.

Régi várából egy rész most is fönvan.

Tugár, mv. hasonnevü viznél 1,280 lakóval.

Gács, mv. 1,160 lakossal. Van hegyi vára, hires

posztó, papir és répacukorgyára.

Málnapatak, falu 1,750 lakossal, kik zsindel és

léckészitéssel foglalkoznak. Van savanyuvize, és nagy er

deje

Kis-Terenye, falu 1,640 magyar lakossal.
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Megyer, falu 1,320 magyar lakossal.

Patak, falu 1,260 magyar lakossal.

Salgó-Tarján, falu várromokkal, hegyes tájjal

és 910 magyar lakossal.

Ipoly-Bolyk, falu 550 magyar lakossal. Itt szüle

tek Katona István kalocsai kanonok, a hires történész.

IV. Esztergom vármegye.

Területe 19-1 □ mértföld. Lakói száma 60,400;

ezek között 44,100 magyar. Gyüléseit Es ztergomban

tartja. Nagy erdőkkel dicsekszik. Fölosztatik egy szab.

kir. város, és két járás, u. m. az esztergomi és a pár

kányira.

Szabad királyi városa :

- Esztergom, (latinulStrigonium, németül Gran) a

Duna szép vidékü jobb partján 13,700 lakóval. Négy

részből áll, u. m. a királyi s érseki város, Szent-György

s Szent-Tamás mezővárosokból. A megye gyüléseit itt

tartja. Az ország hercegáldornagya és régi káptalan

székhelye. Van kath. papnöveldéje s lyceuma, kath. föl-

gymnasiuma, sz. bencerendiei, kik a fölgymnasiumot ke

zelik, sz. ferenci kolostora, rendszeres néptanodái, könyv

és levéltára, nyomdája, kórháza, tanitóképezdéje, kisded

óvodája, takarékpénztára, meleg fürdője, postája, katonai

laktanyája, vasuti indóháza, s a Dunán hidja. Kégi vára

helyén emelkedik a bold. Szűz remek temploma, az érse

ki diszes palota, s a kanonokok házai hasonulva a romai

Vatikánhoz. Több kath., s egy gör. n. e. egyházán kivül

zsinagógát is mutathat föl. —Eégi hely. Már az Árpádok

korában virágzék. 978-ban itt született sz. István. 1241
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ig királyaink székhelye vala, midőn a tatárok elpusztí

tották. 1543-ban a török hatalmába vevé ; de ennek elü-

zetése után emelkedni kezdett. 1708-ik évben sz. kir. vá

rossá lőn.

Egyéb helyek :

Bátorkeszi, mv. 2,380 lakos, kath. templom,

helvethitü imaház, ée zsinagógával. Gazdászata, földmi-

velése és birkatenyésztése jelentékeny.

— Párkány, mv. a Duna balpartján. Van 1,500

katholikus magyar lakosa, nagy dohányvásárja. — E

helynél 1673-ik évben a török sereg szörnyen megvereték.

Szölgyén, falu. Hajdan vára vala, most pedig

3,000 lakosa.

Bluzsla, falu 2,400 kath. magyar lakossal.

Baj na, falu 2,080 lakosa van. Urasági kastélya

és az Örhegybeni barlangja nevezetesek.

Nagy-Ölvéd, falu 1,650 magyar lakossal.

Pilismarót, falu 1,560 magyar lakóval. A Basa

harc hegyen jó bort termeszt. — A hires Dobozi Mi

hály vára romjait ma is mutatják.

Nyergesújfalu, németül Neudorf falu 1,440

lakóval. Van kath. temploma, jó bora, s várromjai. Itt sok

római régiséget ásnak.

Kéménd, falu a Garan jobb partján 1,400 magyar

lakossal.

Bucs, falu 1,310 magyar-tót lakossal.

„ Döniős, falu 1,170 magyar lakos, várromokkal és

gesztenyéssel.—Hajdan hires hely vala. I. Béla király sok

szor itt mulatott s itt halt is meg. Unokája Almus itt pré

postságot állitott. Itt, vakittatta meg Kálmán király Al
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musts Bélát, ki később II. vagy vak Béla néven király

lvá lőn.

Csolnok, falu a Miklóshegyben nagy kőszénbánya

és 1,170 lakossal.

Süttö, falu a Dunánál 1,150 lakos, jó borral és

márványfejtéssel.

v- Tokod , falu 940 kath. lakos, kőszénásás, várro

mokkal és mészkővágással bir. — Itt 1685-ben a törö

kök szétszóratának.

V. Ilont vármegye.

Hegyekkel boritott 46-1 Q mértföld területén

123,100 lélek lakik. Ezek között 50,700 magyar, a töb

bi tót, német és zsidó. Ipolyságon gyülésezik. Négy

járásra , u. m. az ipolyi, selmeci, bozóki és báthira oszlik.

Ezeken kivül három sz. kir. városa van. Ezek :

— Selmecbánya, latinul Schemnicium hegyi város.

Maga bir 8,600 lakossal, négy külvárosával együtt pedig

16,550-el, kik mesteremberek, bányászpolgárok és legé

nyek. Határa kősziklás. Alkatrészei a syenit, zöldkő,

agyagporphyr, melyeket a trahyt övez körül. Van öt

plébániaegyháza, kegyesrendi társodája ez érdemdúsak

fölgymnasiumával, két ágostai hitvallásu imaháza, ágos

tai fölgymnasiuma szép könyvtárral, erdészeti és világ

hirü bányászakademiája, vára, kamaraépülete, három

emeletes tanácsháza, sóháza, pompás kalváriája, s hires

bányászata. Számos kéz talál a sok ércaknában foglalko

zást, melyek husz teleréből évenként több, mint 1,200

márka arany, 34,400 márka ezüst, 18 ezerötszáz mázsa

ólom, és 2,100 mázsa réz nyeretik. Az érckihozatalra ol-
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vasztókemencékés vizzelhajtottmalom készitteték, s e cél

ból több gyüjtő tó áll a hegy tetején, melyekbe a viz erős

gépek által emelkedik föl. Agyag földéből készült pipái

kitünőségökért honunkban legkapósabbak. — Első épi-

tői morvák valának. Bányászata már sz. István korában

virágzott, s e nevezetessége miatt már 1572-ik évben ki

rályi városi rangra jutott. Már 1616-ban háromszáztizeu-

öt bányatársulatot számlált. 1762-ben Mária Teréz

alatt itt bányászakademia alapittaték, melyhez e jelen

század kilencedik évében az erdőszeti tanoda járult. Ez

óta a város igen előhalad.

Bakabánya, bányaváros 2,880 tót lakossal. Van

góthizlésü régi kath. plébániaegyháza, ágostai imaháza,

kórháza, pálinkaégetése, serháza,\kénköves forrása, arany

s ezüst bányái.

- Bélabánya, bányaváros. Van 1,710 lakosa, arany-

zuzója és aranymosása.

Ezek után a megye nevezetesebb helyei :

- Nagy-Maros, mv. a Duna balpartján, Visegrád

átellenében, hegyes határán 3,320 lakossal dicsekszik.

Van gesztenyése, dinnye, dohány és gabnatermelése.

-~ Ipolyság, mv. az Ipoly jobb oldalán, 2,220 ma

gyar földmives lakossal. Itt tartja gyüléseit a megye.

Börzsöny, németül Lei ch-Pils en mv. 1,660

lakóval, csinos épületek, nagy szőlőhegy és makkerdőkkel.

Báth, németül Frauenmarkt mv. kies Vidéken.

Van 1,460 lakosa, postája, s nagy erdői.

Szálka, mv. az Ipoly jobbján. Van dohány, bor,

gabnatermesztése, és 1,420 magyar lakója.

Szent-Antal, mv. Van 1,320 lakosa, fenyves erde

je, kastélya s vadászkertje.
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Szebeléb, németül Klieb, mv. 1,020 tót lakóval,

és derék erdővel.

Némethi, mv. a Selmec folyónál, 590 tót lakossal.

Bozok, mv. 480 tót lakossal. Van régi vára, ser

főzése, és fürészmalma.

Nyék, falu 1,510 magyar lakossal.

Drégcl-Palánk, falu gyönyörü vidéken 1,440

lakossal. Hegyeiben gránátkő találtatik. — Hajdani vá

rát 1552-ben a hős Szondy György halhatatlan emlékü

vitézséggel vedé Ali budai basa ellen.

Szenográd, falu erdőkkel, s 1,380 tót lakossal.

Kemence, falu 1,070 magyar lakossal, s rengeteg

erdővel. Egykor a megye gyüléseit itt tartá a már rom

má vált megyeházban.

Szob, falu a Duna jobbján, hol az Ipoly e vizbe

ömlik, 1000 tót lakossal.

Füzes-Gyarmat , falu salétromfőzéssel, hires do

hány és 868 lakossal.

Visk, falu 770 magyar lakossal, kaszárnyával é„8

juhtenyésztéssel.

Mária-Nostra, falu közel a Dunához hegyek

között. Van 730 lakosa, irgalmas nénezárdája, forrása.

Nagy zárdáját egykor pálosok lakták.

Ilont, falu az Ipolynál 640 lakóval. Várától, mely

nek nyomait is alig vehetni észre, vevé nevét a megye.

Ipoly-Födémes, falu 490 magyar lakossal.

Kóspallag, falu jó dohány és 470 lakossal; s végre

Szalatuya, falu 420 lakossal és ásványos vizzel.
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VI. Bars vármegye.

E megye 49 • 2 □ földirati mértföld területet fog

lal el, melyen a 124,000 lakos között 40,200 magyar.

Gyüléshelye Aranyosmaróth mezőváros. Négy já

rása a fölső, lévai, tapolcsányi, verebélyi. Két sz. kir.

várossal is bir.

Szabad királyi városai :

-~ Körmöcbánya, (C r e m n i c i u m) hegyektől ke

ritett völgyben 5,241 lakossal bir. Van fényes kath.

plébániaegyháza, szentferenci kolostora, csinos tanácsháza,

levéltára, melyben II. Endre aranybullája őriztetik, al-

reáltanodája, több kórháza, lánynöveldéje, papir, vitriol

s kőedénygyára, serfőzése, jó pipakészitése, gyapotszö-

vetkészitése, pár harangöntője, bányahivatala, ugrókutja.

Pénzverdéjéből a kedvelt körmöci aranyak kerülnek ki.

Bányászata az arany és ezüst után néz, melyek kifejtésé

re zuzók, s olvasztókemencék állanak készen. Ercmosó-

szine is van, melyhez a viz költséges csatornán át jut.

Évenként 1,150 márka arany, és 10,190 márka ezüst nye-

retik; továbbá kevés ón, vas és gelét. — E hely igen ré

gi. Már Kálmán király alatt 1100-ban sz. k. városi jo

gokat nyert. Lakosai ugy látszik még nagyrészt a góthok

és quadok maradékai.

-Újbánya, latinul Regiomontum, németül

Königsberg a Garan közelében 4,058 lakossal di

csekszik. Mindenünnen égfelé nyuló, magas hegyek ke

ritik. Egykor hires aranybányái elszegényedtek; most

üvegcsinálása, serfőzése megemlitésre méltók. — 1345-

ben Nagy Lajos emelé királyi várossá. 1664-ben a szá
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guldó törökök ötszáz a bányaüregekbe vonult embert

megfullasztának a nyilasok szalmávali betömése, s ennek

meggyujtása által.;

E kettőn kivül jelentékenyebb helyek :

Léva, mv. a megye legnépesebb helye, kies vidé

ken. Van 5,670 lakosa, katholikus temploma, ág. és hel.

imaháza, zsinagógája, kegyesrendi társodája, ezeknek

algymnasiuma, s jó fehér bora. Hajdan erős vára most

romokban hever.

Velkápola, mv. 2,490 lakos, ónbányákkal, s rop

pant erdőkkel bir.

v. Nagy-Salló, mv. Kissallóval együtt 2,050 ma

gyar lakossal. Nevezetességei a kath. egyház, helvethitü

imaház, zsinagóga, marhavásárok. — Itt 1849-ben Gör

gey az előtörő osztrák seregeket megverve visszanyomta.

Aranyosinaróth, mv. a Zsitva mellett, 1,920 katholi

kus lakossal, és posztókészitéssel. Itt tartja gyüléseit a

megye.

Vercbély, mv. a Zsitvánál 1,890 lakos, sóház

zal és marhatenyésztéssel. Lakói egykor a hercegáldor-

nagy nemesei voltak.

Oszlán, mv. a Nyitra folyó mellett hires cse

resznyével és 1,360 lakossal.

Zsarnovia, mv. a Garan jobb partján 1,297 la

kossal, serház, ércolvasztóval s jó kenyérrel. Itt 1664-ben

a törökök vereséget szenvedének.

Szent-Benedek, mv. a Garan jobb partján 1,160

kath. tót lakossal és jó borral. Kéttornyú kath. plébánia

egyhazában hiteles levéltár őriztetik. Egykor a szent

Benedek rendüeké volt.

Kistapolcsán, mv. 1,130 tót lakossal.
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Szent-kereszt, mv. a Garan jobb partján. Van

1,032 tót lakosa, és palotája, melyben gyakran lakikföldes-

ura, a besztercebányai püspök.

Uj-Bars, mv. a Garan jobb partján 1,030 magyar

lakossal.

Garanszöllös, mv. a Garannál, jó bor s 1030

kat. tót lakossal.

Ubars, mv. Újbars átellenében 950 lakossal.

Hajdan királyi város vala. Most romvárától vette nevét

a megye.

Konossó, falu, nagy erdő és 1,880 lakossal.

Kapronca, falu 1,118 lakossal.

Oliáj, falu jó káposzta és 1,100 lakossal.

Fenyö-Kosztolány, falu 1,060 kath. tót lakossal.

Van üveghutája és erdőirtása.

Szklenó, falu 397 tót lakos, melegforrással és

vasíürdővel.

VII. Zólyom vármegye.

E hegyes völgyes s ércben gazdag vármegye te

rülete 50-6 □ földrajzi mértíold, melyen 95,900 lélek

él, kik között csak 1,900 a magyar; 4,300 a német és

zsidó, a többi tót. Bizottmányi üléseit Beszterce

bányán végzi. Fölosztatik alsó s fölső járás és öt

szab. kir. városra.

Szabad királyi öt városa :

_ Besztercebánya (latinul N e o s o l i u m) a Garan

és Bisztra folyók összefolyásánál fallal keritve, hegyek

től övezett völgyben fekszik, miért is vidéke kellemes.

Lakói száma 4,976 Római katholikus püspök, kapta
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lan, a megye s bányahivatal székhelye. Van papnövel

déje, kath. és ágostai gymnasiuma, tanitóképezdéje, fő-

elemi tanodája, lánynöveldéje, kath. egyháza s egy

ág. imaháza, kórháza, sóháza, bányahivatali épülete,

s diszes megyeháza. Réz és vasbányája, melyben sod

rony is huzatik, ugy ércolvasztója, lőpormalma, kalap,

posztó, gyolcs, ércmcsz készitése figyelemre méltók. Bá

nyáiból évenként 10 márka arany, 3340 márka ezüst,

4790 mázsa réz, 7400 mázsa vas nyeretik. A Garanon

faszállitása élénk; mert ércolvasztója sokat megemészt.

— Már IV. Béla király alatt sz. kir. várossá lőn. 1620-

ik évben itt Bethlen Gábor magyar királynak kiálta

ték ki. 1761-ben egy rézgyárból kiütött tűz sok kárt

okozott neki.

Breznóbánya, a Garan mindkét oldalán 3,800

lakossal. Vannak vasgyárai, üveghutája, juhtenyésztése,

mely által sok jó sajtot s turót nyerve kereskedik. —

1388-ban fallal körül vétetett. 1655-ben lőn szabad kirá

lyi várossá.

Korpona, latinul Carpo na. Vannak kegyesrendi-

ei, hires gyümölcse, gyönyörü fekvése s csinos emele

tes épületei. Lakói száma 3,715. — 1244-ben lett sz. kir.

várossá. A tatároktól és törököktől sokat szenvede.

1,605-ik évben Bocskay a bécsi békekötést itt f'ogahnaz-

tatá.

Zólyom, a Garan bal partján. E 2,172 lakossal

biró helytől vevé nevét a megye. Van régi vára, termé

keny földje, kenderáztató tava, savanyuvizforrása, pá

linkaégetése. Nevezetes, hogy még most is fallal van

keritve. — Királyi várossá 1244-ben lőn. Az 1378-iki
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évben itt országgyülés tartaték. Bethlen Gábor várában

őrzé az ős magyar koronát.

- Libetbánya, a Viszoka hegy tövében 1,511 la

kossal bir. Van évenként 8,800 mázsát nyujtó vasgyá

ra, rézbányája, érczuzója, cémentvize, mely a vasat réz

zé változtatja, lentermesztése, rengeteg erdeje, és váracsa,

melyben a városi hivatalok működnek. — E hely 1382-ik

évben tétetett szab. kir. várossá.

Továbbá jelentékenyebb helyek :

Detva, mv. 5,557 tót lakossal. Van üveghutája

s juhtenyésztése.

Tótpelsiic, (Pleso vce), mv. 2,900 ágostai hitü

lakossal.

Nagy-Szalatna, mv. Szalatna folyónál, marha

tenyésztés, savanyuvizzel, posta és 1,963 lakossal.

Radván, mv. a Garannál 1,327 lakóval. Van

gyufagyára, posztókészitése, s magánkönyvtára.

_ Urvölgy, mv. Van 1,320 lakosa, vegyes bányája,

s cémentvize.

Tótlipcse, mv. a Garan mellett 1,320 lakos

sal. Van papirgyára, használható vára mély, kőszirtbe

vájt kuttal s más nevezetességekkel. 1340-től fogva

mezőváros.

Dobroniva, mv. 1,195 lakossal. Hajdani várából

maradványok ma is szemlélhetők.

Pojnik, mv. 1,125 lakossal. Van jó lenje. Vas-

bányája évenként 5,850 mázsa vasat szolgáltat.

Szász , mv. 982 lakossal.

Bábaszék, (Bab in a,) mv. 792 tót lakossal bir.

Miklósfalva, falu 2,710 lakossal.
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Ocsova, falu juhtenyésztéssel és 2,444 lakos

sal. Itt születék 1684-ben Bél Mátyás tudósunk.

Rhónic (Rónec), falu a Feketeviz mellett

1,471 lakossal bir. Van hires vasbányája, mely éven

ként 55,550 mázsa vasat ad, edényöntó'dje, acélgyára s

fakereskedése.

—Szliács, fürdő a Garan bájos völgyében. Van

háromféle meleg fürdője, és savanyuvizforrása. Sokan

látogatják.

VIII. Líptó vármegye.

E fadús megye épen 42 □ földrajzi mértföld.

Lakja 72,400 lélek, kik között magyar kevés él. Gyü

léseit Szentmiklóson tartja. Négy u. m. északi,

keleti, déli s nyugoti járásra oszlik .

Helyei :

Rózsahegy németül (E o s e n b e r g), mv. a Vágh

folyó mellett 2,540 lakossal. Kegyesrendi társodája,

savanyuvize, fekete márványtörése, sóháza, rézlerakó

helye, s papirmalma nevezetes. —Itt az ágostai hitval

lást követők 1607-ik évben zsinatot rendeztek.

- Német-Lipcse, mv. 2,170 tót lakossal bir. Van

gazdag dárdany és vasbányája, és nagy országos vásárjai.

Timársága, valamint pisztrángfogása jelentékeny^»

Hibbe, mv. a Kriván hegy közelében. 2,040.

tót lakosa bányászattal és faeszközkészitéssel foglal

kozik.

Szent-Miklós, mv. a Vágh mellett, 2,000 la

kóval. Van csinos zsinagógája, ipara, fa és gabnake-

reskedése, s serfőzése. Itt ülésez a megye. K o r n i d e s

Dániel tudósunk szülőhelye.")
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Verbice, mv. 1,980 lakossal és termékeny földdel

dicsekszik.

Szilnic, mv. 1,190 lakossal. Fürészmalom, ser

s pálinkafőzés, vászonkészités, melynek eló'mozditá-

sára sok jó lent termel, teszik nevezetessé.

Tarnóc, mv. borsó s lentermesztés, vászonszövés

sel, végre 1,100 lakossal.

Tepla, mv. a Vágh közelében 620 kath. lakossal.

Van termékeny földe és savanyuvize.

Szentivány-Böcamv. 610 lakóval bir. Arany ugy

ezüstbányája, s üveghutája gazdag. Savanyuvize, és vá

szonszövése jeles.

Bobróc, mv. vászonszövéssel és 600 lakossal.

Szlécs, mv. savanyuvizzel és 590 kat. lakossal.

Király-Bóca, mv. 500 tót lakossal bir.

Hradek, (Liptóújvár), mv. a Vágh jobb partján.

Van 420 lakosa, sóhivatala, fürészmalma, terjedelmes er

deje, várromja, több hidja, zsilipje, faszállitása, évenként

4600 mázsa vasat szolgáltató bányája. Egykor fegyver

gyárral is birt.

Vasec, falu a Vágh mellett, gombadús erdő, fa-

kereskedéssel, és 2,110 tót lakossal.

Likava, falu 1,230 kath. lakossal. Vannak vadak

ban gazdag fenyvesei. Egy hegyen régi vára omladéka

it szemlélhetni.

Lucski, falu. Patakjaiban főzés után szürke

szint öltő rákok, és jóizü pisztrángok fogatnak. Meleg für

dője főleg az aranyereseknél használ. Lakja 870 lélek.

Stankován, falu a Vágh közelében 777 kat. lakos

sal. — Okolicsna, falu 720 lakossal bir. Mindkettő sava

nyuvizéről ismeretes. Ez utóbbiban van sz. ferencizárda.
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l)é menyfalva, falu 300 tót lakos, fürészmalom és

csepkőbarlanggal.

IX. Árva vármegye.

Területe 37- 4 □ földirati mértfőld. Lakosi száma

72,100, kik között kevés a magyar. Gyüléshelye Al-

s ó-K u b i n mezőváros. Járásai az árvai, kubini, namesz-

tói, és a trsztennai.

Jelentékenyei b helyei :

-- Trsztenua, mv. 2,780 lakossal bir. Van sz. fe-

renci zárdája, vászonkészitése, nagy vására, pálinka

égetése és juhtenyésztése.

Turdosin, mv. az Árva bal partján, melyen át

kőhid vezet. Számlál 1,870 lakost. Van fürészmalma, ser

főzése, sóháza, gyolcskereskedése, s vitriolgyára. Körü

le sáncnyomok vehetők észre.

Námesztó, mv. az Árva bal oldalán 1,670 la

kóval. Jó burgonyájáról, fa és gyolcskereskedéséről hires.

Bobröv, mv. 1,580 tót lakossal. Kő és szénbányá

ja, nemkülönben gyolcs és vászonkészitése dicséretre

méltó.

Velicsna vagy Nagyíalu mv. az Árva jobb

partján, melyen hid épült 1,540 lakossal, kik sajtot,

meg gyolcsot készitenek.

Alsó-Kubin, mv. az Árva folyó bal partján.

Van 1,270 tót lakosa, kőbányája, serháza, eléggé ter

mékeny talaja, s nyilvános könyvtára. Diszitik a várme

gyeház, és az Árva íolyón épült kőhid.

Jablouka, falu fűrészmalom és 3,640 lakossal

s ekkép ez a megye legnépesebb helye.
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Fölsö-Zubrica, falu 1,210 lak.; - Alsó-Zubrica,

1,030 lakossal dicsekvő falvak. Mindkettő serfőzéssel.

Zabidó, falu 750 lakossal. Durva posztóját és

pokrócát messzire szállitja.

Fölsö-Kubin, falu váromladékok és 540 lakos

sal.

Jaszenova, falu, melyben Benczur József

történész 1748-ban napvilágot látott. Vászonszövés, sajt-

készitéssel s 500 lakossal.

Kralován , falu 420 lakossal , fakereskedés és

terjedelmes erdővel bir, melyben medvét, rókát, őzet stb.

lehet ejteni.

~ Árvaváralyja , falu az Árva jobb oldalán.

Számlál 390 lakost. Van hármas vára több nevezetes

séggel. Ettől nevezteték el a megye. -- Mátyás király

emlitett várába záratá Várday Péter kalocsai érseket,

kancellárját. 1800-ik évben avár mindhárom része leégett.

X. Turóc vármegye.

A hegyektől környezett Turóc vármegye 21-3 □

földrajzi mértföld fölületén lakó 43,000 lélek között ma

gyarul beszélő alig találtatik. Gyüléseit Turó c-s zent-

M árton mezővárosban tartja. Fölosztatik négy járás

ra, melyek a szentmártoni, znióváraljai, mosóci és blat-

nyicai. Helyei :

- Turán, mv. a Vágh jobb partján. Van 1,990

lakosa és roppant kiterjedésü erdeje.

<■ Turóc-sz.-HIárton, mv. a Turóc folyó mellett

1,948 lakossal. Van megyeháza, hires sere, jó borsója.

A XIV. században szab. kir. város vala.

5*
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Mosóc, mv. a Csernakow patak mellett 1,746

lakossal, s derék erdővel. Kollár János tót koszo

rus költő szülőhelye.

Szucsán, mv. a Vágh folyó közelében, melyen át

hid visz. Számlál 1,716 lakost. Van sóháza.

-, Ziiio-Váraija(K l o ster), mv. 1,491 lakossal. Szép plé

bániaegyház, papirmalommal és sáfránytermesztéssel di

csekszik. — Vára valószinüleg már őseink bejötte előtt

álla. Kétségtelen, miszerént IV. Béla a szerencsétlen

kimenetü sajói ütközet után a tatárok elől ide meneke

dett. Ugyanő itt prépostságot is alapita ; de mely most

már nem létezik.

Tót-Próna, mv. 1,118 lakos és savanyuvizfor-

rással.

- Fölsö- Stiibnya, 2,004 kath. lakossal. Vricko

(Münic h w i e s e n) a Baran hegy alatt 1,705 kath. la

kossal biró falvak. Az utóbbiéi között sok olajkészitő ta

lálkozik. Van sajtkészitése és Hollerstein nevü bar

langja, melyben Rákócy korában száz lovas egy hónapig

erősen tartotta magát.

rVecpál, falu 1,293 lakos, papir s fürészmalommal.

Béla, falu 1,278 lakos és hasonnevü patakkal,

mely malmokat hajt. Van olajkészitése.

Blatnioa, falu 1,217 lakos, fürészmalom s vár

romokkal.

- Alsó-Stubnya, falu kórház, ásványos forrás és

646 lakossal.

Nolcsó, falu a Tátra hegy alatt, melyben barlang

ja van fenyves erdővel és 359 lakossal.

Kossuth, falu 100 lakossal. A Kossuth család

származási helye.



69

XI. Trencsén vármegye.

E vadakat bőven nyujtó 87-8 □ földirati mért-

föld területü megyében 291,300 lélek között magyar

nemzetségü kevés találtatik. Trencsén szab. kir. váro

sában gyülésez. Egy szab. kir. város és öt járásra osz-

tatik, u. m. alsó, hegyentuli, közép, vágbesztercei és

zsolnaira.

Szabad királyi városa :

•» Trencsén, (Tr enc hinium)a Vágh bal partján,

3,000 lakossal bir. Van két kath. temploma, ágostai ima

háza, zsinagógája, az érdemes kegyesrendiek vezetése

alatt algymnasiuma, kath. főnormála, omladozó vára,

megyeháza, tanácsháza, sok szilvája és hires sere. — Vá

rát még a rómaiak emelék. Csák Máté I. Károly ki

rály ellenese innen védé magát ; mig pártosai holta után

e várat is elvesztették. Mátyás király Zápolya Istvánnak

ajándékozá, ki itt török foglyok által a sziklában egy 95

öl mélységü kutat ásatott.

A megye egyéb helyei :

—Csácsa, (tótul Csattza)mv. a Kisuca folyócs

ka mellett 3,510 lakos, vám, só és postaházzal.

- Bicse, (tótul B i 1 1 s a) mv. a Vágh folyó jobb ol

dalán 3,430 lakossal és sóházzal. Régi vára egykor az

erősebbek között foglalt helyt.

Baán, mv. 2,510 lakos, kőbányával, gyapju és

vaskereskedéssel.

- Beekó, mv. a Vágh folyó mellett 2,470 tót la

kóval. Van sz. ferenci zárdája, termékeny határa, s

vörös agyagja. — Omladozó várát S t i b o r vajda ragad
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ta egykor magához, kinek erőszakos életét a környék

örömére kigyó oltotta ki.

Rajec, 'mv. kies vidéken 2,440 lakossal bir,

kik többnyire mesteremberek, főleg timárok. Van pa

pirgyára, melegfürdó'je, méhtenyésztése s lentermesztése.

—Zsolna (Silein), mv. a Vágh balján 2,372 la

kossal. Van sz. ferenci kolostora, alreáltanodája, főnor-

mála, sóháza, postája, hires sere, a Vághonhidja, s keres

kedése. — Itt az ágostai hittvallásuak 1610-ben zsina

toltak Thurzó György nádor védelme alatt.

Vágbeszterce, mv. a Vágh folyó bal partján.

Számlál 2,260 lakost. Nevezetességei: a góthizlésü kath.

plébániaegyház, a Vághon levő hid, a zsinagóga, s gö

löncsérei. — A régi vár a várostól félórányira épült.

Belhis, mv. 2,140 római kath. lakossal. Van ser,

pálinkaháza, kénköves forrása, melyben kendert áztatnak,

s cserépedénykészitése.

Diibnica, mv. a Vágh bal partján, kastély, kal

vária s 1,760 tót lakossal.

— Illava, mv. a Vágh bal oldalán 1,630 tót lakos

sal. Van seríőzése, pálinkaégetése, kórháza, ős várkasté

lya, melyben az ujabb időben állambörtön épült.

Put'hó , mv. a Vágh jobb partján 1,610 tót lakos

sal. Van posztó s cserépedénykészitése, kór és sóháza.

Kisulea-Ujhely, mv. a Kisuca folyónál 1,590 kath.

lakossal. Bir két kath. templommal, fenyves erdővel.

Varna, mv. a Vágh jobbján, melyben pisztrán

got fognak. Számlál 1,466 lakost.

Pruszka, mv. a Vágh jobb partján 1,100 lakos

sal. Van sz. ferenci zárdája, kastélya és kórháza.

Tcplica, mv. papirmalom és 1,000 lakossal.
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Kossa , mv. a Vágh mellett, melyen kőhid van.

1,000 lakóval dicsekszik.

Predincr, mv. a Vágh mellett, serfőzéssel és 800

lakossal.

Lednic, mv. serfőzés, mészégetés, erdővel s 660

lakossal.

Domaniss, mv. 510 tót ajku lakossal, és ékes

kastélylyal.

Viszoka, falu a Kisuca folyó mellett. A megye leg

népesebb helye, mert lakói száma 4,900, kik között a sok

sodronyos távol vidékre megy munkálkodás végett.

Rowne, népes falu 4,440 lakossal bir, kik között

sodronyos nagy számmal találtatik.

Terchova, falu juhtenyésztés, erdővel, pap irma

lom és 3,970 lakossal.

Oscsadnica, falu 3,000 lakossal bir.

Dlubopole, falu 2,670 tót lakossal dicsekszik.

Uj-Kraszno, falu 2,290 lakossal.

Ó-Beszterce, falu 2,230 lakóval s juhtenyésztéssel.

Lisza, falu 1,845 tót lakos és kőbányával.

Zay-Ugróc, falu 1,050 tót lakos, s egy három e.

meletes kastélylyal. Van posztógyára, papirmalma, sok

gyümölcse és halastava.—Az u g r ó ci várat egykor a tem-

pláriusok birták ; de most a Zay családé a sok nyert

török jelvénynyel együtt.

— Teplic, falu 470 lakóval. Hires kénköves forrá

sa a köszvény és csuzos bajokban leghatékonyabb. — I.

Lipót alatt itt tanakodának az országnagyok a haza sé-

r elmei miként való orvoslása fölött.

Nagy-Chlivén, falu bir 290 lakossal.
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XII. Nyitra vármegye.

Területe 121 □ földrajzi mértföld, melyen

390,400 lélek között 66,100 magyar találtatik. Gyü-

léshelye Nyitra püspöki város. Fölosztatik egy szab.

királyi város és öt járásra u. m. a szakolcai, nyitrai,

bajmóci, bodokira és a vágújhelyire.

Szabad királyi városa :

- Szakolca, a Morva folyó mellett honunk szélén.

Lakja 6,600 lélek. Van sz. ferenci zárdája, és irgalmas

szerzetbeli kolostora, kórháza az utóbbiak kezében, kath.

plébániaegyháza, ágostai imaháza, zsinagógája, csinos ta

nácsháza, posztógyára, bora, szélmalmai és márványtö

rése. — Régi hely ; már 1372-ben szab. k. város vala.

1605-ben ellenség által fölgyujtatott. Bethlen is birá. A

II. Rákócyféle zendülés alatt Ricsán cs. k. tábornok ha

muvá tevé. Itt született Vak Béla királyunk. Most

is még fallal környeztetik.

Ezután a megye jelentékenyebb helyei :

" Nyitra, latinul N i t r i a püspöki város hason

nevü folyó mellett 7,360 lakossal. Főnevezetességei a

kath. püspöki szék káptalanával. Van sz. ferenci zárdája,

kegyesrendi társodája, papnöveldéje, kath. lyceuma, ke-

kegyesrendi fölgymnasiuma, főelemi tanodája, árva s sze

gényháza, levéltára, diszes megyeháza, gazdasági egy

lete, fontos hetivásárjai s a várban pompás székesegyhá

za. — Apáink bejötte előtt itt püspökség álla. Innen

a város régi voltára következtethetni. Várában tartá

fogva sz. István király a kicsapongó Vazul árpádvérü

herceget, kinek, midőn őt később az agg fejedelem Imre

fia meghalálozása miatt trónjára akarta ültetni, a velen
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cei Gizella Sebők által szemeit kitolatta és füleibe forró

ólmot öntetett azon okból, mivel Pétert akarta trónra jut

tatni. III. Henrich német császár hasztalanul ostromlá.

Csák Máté kegyetlenül fölégette. Nem messze tőle szem

lélhető a Zoborhegy romkolostorával együtt.

~ Miava, mv. a vármegye legnépesb helye, mert

lakói száma 9,790. Van posztókészitése, serfőzése, pálin

kaégetése, szénégetése, fürész és egyéb malmai.

Érsekújvár, németül Ne uh aus el, mv. a Nyit-

ra folyó és a vaspálya mellett. Van 8,570 lakosa, sz. fe-

renci kolostora, tanitóképezdéje, főelemi tanodája, nagy

baromvására, indóháza, érseki palotája, termékeny ha

tára, és takarékpénztára. — Hajdan vára volt, mely tiz

véres ostrommal dacolt. 1663-ban a török hosszu ostrom

után elfoglalá; de tőle 1685-ben visszavétetett. Végre

1709-ben lerontatott.

Brezova, mv. 6,540 többnyire iparos lakossal.

Galgóc, mv. a Vághnál, melyen fahid van 6,220

lakossal. Van salvatorianusi sz. ferencrendü kolostora,

postája, élénk fa és lókereskedése, tágas szőlőfölde. —

A hegy déli oldalán áll nevezetes vára, melyet a XlV-ik

században Csák Máté birtokolt, s Rákócy Ferenc nagyra

becsült.

Vágújhely, mv. a Vágh jobb partján 5,780

lakóval, kik között 3,520 zsidó. Van kath. temploma,

ágostai imháza, nagy zsinagógája, serháza, jeles veres

bora, kereskedése, és hires viaszgyertyakészitése. — Sti-

bor vajda itt egykor prépostságot alapitott.

Verbóc, mv. baromtenyésztéssel és 5,520 lakossal.

O-Tura, mv. 5,350 lakossal és vajkereskedéssel.

- Ilolics, mv. a Morva közelében, bir 5,310 lakossal,
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kik között 1,320 zsidó. Van királyi mulatókastélya tavas

kerttel, postája, kőedénygyára, ötemeletes gabnaraktára,

spanyoljuhtenyésztése, s tehenészete. - Hajdan erős vára

vala. 1805-ben az auszterlici ütközet után ide gyültek Eu

rópa fejedelmei és hadvezérei tanácskozás végett.

Verbó, mv. 3,680 lakossal, kiknek fele zsidó. He

tivásárai gabnára nézve nagyok. Van több posztókészi-

tője és jó bora- — Itt született gr. Benyovszky Mór

madagaskari király, kiről gr. Gvadányi József irt.

Farkasd, mv. a Vágh jobbján 3,340 magyar la

kossal, kik hires káposztát termesztenek-

Szobotiszt, mv. 3,200 lakosa között sok megtért

anabaptista van.

Ürmény, mv. kies vidéken. Van kastélya, spanyol-

juhtartása, jeles ménese, és 3,130 lakosa.

Nagy-Tapolcsán, mv. 3,100 lakossal. Nevezetesek

itt a kath. pélbániaegyház, sáfránytermesztés, ser, ke

nyér, baromvásár. — Egykor sz. k. város volt.

F-Sbe I, mv, fácános kert, kenderreli nagy kereske

déssel, kénköves forrás és 3,000 lakossal-

Nagy-Surány, mv. a Nyitra balján 2,990 lakossal,

s baromtenyésztéssel. Hajdan várral birt.

Szenic, mv. bir 2,970 lakossal, és vadban bővelkedő

erdővel.

— Pösfyén, mv. a Vágh jobb partján 2,950 lakóval.

Fürdője 48° Reaumur meleg. Haszna kiváló a szaggatá

sokban, szélütésben. — E helyet 1530-ban a török el-

rombolá.

Sasvár, (Sassin), mv. A Miava folyó mellett.

Számlál 2,940 lakót. Nevezetessége a fájdalmas szűz
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Mária gazdag temploma, melybe nagy számmal járnak a

bucsusok. Van régi vára.

Komjáthi, mv. a Nyitra folyónál 2,720 lakossal.

Sellye, mv. a Vágh jobbján, indóház, és 2,720 la

kossal.

Xémet-Próua mv. 2,397 lakossal, kik nagyrészt

iparosok.

-** Csejte, mv. 2,350 tót lakossal. Van jó bora, szene.

Most romvárában hajdan Swehla zsivány, majd később

Báthory Erzsébet dühöngött, mely utóbbi arcszépsége

föntartása végett 300 leölt ifju lány vérében mosódott.

Privigye, mv- 2,278 lakossal. Van kegyesrendi tár-

sodája.

jüocsonok, mv. 2,220 lakossal és kastélylyal.

Vittem', mv. angolkerttel, vadászkastély és 1,640

lakossal.

Újlak, mv. urasági kastélylyal, melyben könyvtár

van, rozsolisgyár és 1,640 tót lakossal.

Nagy-Kosztoláu, mv. 1,380 lakossal.

Radosóv, mv. 1,350 tót lakossal.

Jókö, mv. hegyek között 1,289 lakossal.

Sándori", mv. 1,280 tót lakossal, s nagy erdőkkel.

Sempte, mv. a Vágh mellett. Fehér bora hires. —

Régi várát, melyet eleink bejöttökkor mindjárt elfoglaltak;

kastélylyá változtaták. Bir 1,250 lakossal.

Bajna, mv. 1,200 lakos, katonakórház és fürész-

malommab

Bajmóc, mv, a Nyitra folyó közelében, 1,063 la

kos és várkastélylyal. Meleg fürdője a pöstyénihez hason

ló. Egykor itt prépostság volt. Itt született Thurzó

Szaniszló a protestantismus maecenása.
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Dejtha, mv, papirmalom és 1,030 tót lakossal.

Udvarnok, mv. a Vághnál 990 tót lakossal.

Ghimes, mv. kastélylyal, sok gyümölcscsel.

Lakja 900 lélek. — Egy órányira fekszik tőle a régi

Ghimesvár, mely ma is lakható. Benne egy kápolnában

gr. Forgách Pál neje hajából készült miseruha őriztetik.

Radosna, mv. 830 tót lakossal*

Kisbáb, mv. 770 lakossal és nagy erdővel.

SzkaCsán, mv. 750 lakossal.

Zsámboki'ét, mv. 730 lakossal, és régi kastélylyal.

BerenCs, mv. a Nyitra folyónál 650 lakost számlál.

Ujvároska, mv. 610 lakossal és urasági épüle

tekkel bir.

Kuti, falu 2,960 lakossal.

Sopornya, falu a Vágh mellett. Régi hely 2,740

lakossal.

Lipotújvár (L e o p ol d o p o l i s), erősség a Vágh

jobbján, melyet I. Lipót azon célból épitett, hogy a

török kalandjainak véget vessen, irgalmas nénékkel, ja-

vitófogház, s 1,040 lakossal.

Andód, falu 750 lakossal. Itt született jeles tudó

sunk és költőnk Czuczor Gergely.

XIII. Pozsony vármegye.

Honunk e nyugoti megyéje 82'7 □ földrajzi

mértföld területet foglal el, és rajta 266,000 lélek közt

százezer magyart táplál. Gyüléseit Pozsony sz. k.

városában tartja. Öt szab. kir. város és hat járásra van

osztva; ezek a pozsonyi, nagyszombati, szcredi, hegyen-

tuli, fölső és alsó csalóközi.

Szabad királyi városai :
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Pozsony, (P o s o n i u m; P r e s b u r g), a Duna bal

oldalán kies vidéken fekszik. Majd egy □ mértföld

nyi területén 40,500 lakost; ezek között 6,430 ágos

tai, 80 helvét hitvallásut, 5,820 zsidót számlál, a töb

bi katholikus. Emez egykori honi főváros, ma is előkelő

hely; mivel mind intézetei, mind csinossága, mind keres

kedelme által kitünik. Van jogakademiája, papnöveldéje,

kath. és ágostai fölgymnasiuma, alreáltanodája s főelemi

tanodája. Lakják a tiszteletre méltó Jézustársasági atyák,

sz. ferenci, kapucinus, irgalmas szerzetesek; továbbá a Mi

asszonyunkról cimzett lánynevelő apácák, Orsolya s Erzsé

betszüzek, valamint a szeretet nővérei. Társas káptalan s a

megye széke. Nevezetességei: tizenkét kath. egyháza, me

lyek között a góthizlésü társas káptalani igen szép. Ebben

szoktak a királyok megkoronáztatni, mióta Székesfehérvár

nem koronázási hely; három ágostai imaháza, ugyan

annyi zsinagógája, érseki palotája, nagy megyeháza,

kórházai, állandó szinháza, katonai laktanyái, záloghá

za, dolog, só és postaháza, takarékpénztára, siketnéma

intézete, árvaháza, nyomdái, s könyvtára. Országházában

tartatának 1848-ik évig az országgyülések. Ipara je

lentékeny. Bir cukor, rozsolis, pezsgő, ecet, ser, pe

csétviasz, bőr, gyapju, posztó, selyemgyárak és gőzma

lommal. Kereskedését a Duna és a többfelé elágazó

vaspálya igen emeli. A Dunán fölállitott hajóhidja mu

latóhelyére a Dunaligetbe vezet. Most romolni kezdő

vára a Dunára döl. A királyhalom arról nevezetes,

hogy koronázáskor a király rá lovagol ott kardjával a

négy világtáj felé vágva annak jeléül, hogy kész a ki

rályságot minden vész ellen védeni.

Eredetéről mitsem tudunk. Némelyek szerént Pi
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sótól telepitett római gyarmat vala, honnan hajdani

Pisonium nevét kapta; de annyi való, hogy már

Nagy Károly császár alatt létezett, midőn német őrsé

ge Breslaburg, vagy Brodburg névvel látta el. Törté

nete, mint általában honi városainké fényes jelenete

ken kivül gyászosakat is mutat elő. Már 1050-ik évben

Péter királyunk megvakittatása miatt nagy sereggel

ostromolta III. Henrich német császár ; de két hónap

eltelte után a Dunán szállitó hajói Zotmund vizbuvár

által elsüllyesztetvén fölszabadult. — 1130-ban III.

Konrád császár és Henrich osztrák herceg elfoglalák,

de ismét elvesztették. — 1260-ban Ottokár cseh király

és IV. Béla között itt béke jött létre. — Ugyancsak Ot

tokár 1271-ben fölégette. 1291-ben szabad királyi vá

rossá lőn. — 1309-ben itt kath. zsinat tartatott. —

1429-ben itt Zsigmond, mint német császár birodalmi

gyülést tartott. — 1491-ben itt Ulászló békét kötött

I. Miksa császárral. — 1526-ban a mohácsi vész után

Mária a hamar özvegységre jutott királyné ide futott

és itt választatott el Ferdinánd habsburgi herceg ki

rálynak. — 1536-ban az ország fővárosának kiáltatott

ki. — 1563-i szeptember 8-án Miksa, 1572-ben Rudolf,

1608-ban II. Mátyás, 1618-ban II. Ferdinánd, 1687-

I. József kilenc éves korában, 1741-ben Mária Teréz,

ki a pragmatika sanktió értelmében trónra juthatott, itt

koronáztattak meg. — E városban 1674-ben rendkivü

li törvényszék működék, mely mintegy negyedfélszáz

protestans lelkészt és tanitót, kik a törököket titkon

segélyezték halálra itélt. — 1741-i szeptember 25-én

Mária Teréz az ország rendei előtt József fiacskáját

karján tartva segélykérés végett megjelent, kik lelke
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sült kiáltásokkal birodalma megmentésére éltüket s vé

röket ajálták. — 1790-ben II. Lipót királylvá koro

náztatott. — 1805-ben a nemesi fölkelés ügyében

országgyülés volt. — Azon év decembere 27-én I. Fe

renc és I. Napoleon között béke létesült. — 1809-ben

a franciák bevevék. — 1811-ben régi vára leégett. —

1822-ben itt kath. nemzeti zsinat tartatott. — 1825-től

fogva több országgyülést látott 1848-ig, midőn az itt

hozott törvények egyike elrendelte, hogy ezután az

országgyülések Pesten tartassanak. Az osztrák kor

mány hazánkat öt kerületre osztván ezek közül az egyik

Pozsonyról neveztetett el, és tizenkét megyét számlált

1,733,461 lakossal.

Pozsony hajdan egyetemmel birt. Itt állittaték föl

a helytartótanács és oszlattaték is föl az 1848-ban ho

zott rendelet által. Papnöveldéje egykor központi volt.

Nagy-Szombat, lat. Tyrnavia, ném. T y r n a u, a

Tirna patak mellett 10,680 lakossal. Társas káptalan,

Jézustársasági atyák, sz. ferenciek, s Orsolyaszüzek lak

helye. Van papnöveldéje, kisszeminariuma, fölgymnasi-

uma, tanitóképezdéje, nőnöveldéje Orsolyaszüzektől ke

zeltetve, kórháza tébolydával, szin, posta, indóháza, rok

kanttanyája, takarékpénztára, s több gyára. Országos vá

sárai posztó és gyapjura nézve nevezetesek. — Régi

hely. Már IV. Béla 1238-ban királyi várossá tette ; az

után pedig több király jótettében részesült. Nagy Lajos

falai között hunyt el. Sambucus János történész 1531-

ben itt született. Itt 1547-ben országgyülés tartatott.

1554-ben Oláh Miklós áldornagy a hires Pázmány Pé

ter, hercegáldornagy által később létrehozott egyetem

alapját itt veté meg, mely innen Budára, Budáról pedig
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Pestre tétetvénát, most mint egyetlen magyar egyetem

virágzik. A jezsuiták itt telepedének le honunkban elő

ször. 1615-ben itt II< Mátyás, és Bethlen Gábor között

béke köttetett. A mellette elvonuló lóerőre készült vas

pálya a honban első ilynemü vállalat vala.

— Bazin (P ö s i n g), a vasut mellett, 4,400 tót lakos

sal. Nevezetességei : a kapucinus kolostor, várkastély,

arany, ezüst, dárdanybánya, és jeles fehér bor. Ásványos

vize és fürdője a változó hideglelésben, keresztcsontfájás

ban és a tagok erősitésében sikerrel használtatik. — Kirá

lyi várossá 1647-ben lőn.

Modor, lat. Modra, a Modra pataknál. Számlál

4,220 lakost, kik között sok posztós és hires kádár van.

Bir ágostai hitü algymnasiummal, kövezett utcákkal, s

kereskedéssel. Kies vidéke miatt kedves hely. A hajdan-

kortól fogva mostanig fallal van keritve.

Sz. György, a nagy-szombati vasutnál 3,370 la

kossal. Van kegyesrendi társodája, alreálja, régi lakatlan

vára, s erdeje. Fehér bora a megyében legjobb; sőt aszu-

szőlője is van. — E ma is fallal környezett hely 1647.

évben lőn sz. k. várossá. Tűz által sokat szenvedett.

A megyében továbbá nevezetesebb helyek :

Szered, mv. a Vágh jobb partján 3,980 lakos

sal. Van sóháza, postája, szarvasmarha, fa és gab-

nakereskedése.

Gajar, mv. a Morvától negyed órányira, kenderke-

déssel, baromvásár és 3,780 lakossal.

Stouilla, (Stampfen), mv. 3,620 tót lakossal.

Van bortermesztése, várkastélya és vadaskertje.

Malacka, mv. 3,100 lakossal. Sz. ferenci kolostora

és urasági kastélyáról nevezetes.
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Nagylévárd, (Gross-Schützen), mv. a Ru-

dava patak mellett 2,740 lakossal, kik között megtért

anabaptisták vannak. Cserépedénykészitéssel dicsekszik.

Szenipc, (Wartberg), mv. 2,640 magyar la

kóval. Bir szép erdővel, nagy marhavásárokkal. Itt szü

letett szenei Molnár Albert tudós 1574-ben, ki Dá

vid zsoltárait versbe szedte.

Soinoi'ja, lat. Samaria, mv. a Csalóközben. Van

2,610 lakója, csinos kath. egyháza, kórháza, serháza,

hires kenyere, posztó, szűr és kalapkészitése. — Egykor

sz. k. város volt.

Récse, (Ratzersdorf), mv. avaspályánál 2,290

lakossal. Jó bort termeszt. Gyümölcse hires.

Diószegh, mv. a Dudvágh és vasut mellett 2,120

lakossal, juh és lótenyésztéssel.

Sz. János, mv. a Morva közelében 1,930 lakossal,

kik között több megtért anabaptista találtatik.

Bftög, mv. a Csiliz pataknál ménessel, kastély s

1,920 lakossal.

Galantha, mv. 1,980 lakossal, és postával. Ci

gányai jó zenészek.

— Dévény, mv. 1,770 tót lakossal. Fekszik ott, hol

a Morva zavaros habjait az öreg Duna fölkarolja. Van ser

háza, szőlőhegye, s cserépedénykészitése. Közelében fek

szenek hajdani vára romjai. II. Endre alatt az osztrákok

tól fölégettetett.

Császta, (C s e s z t e), mv. szőlőmiveléssel és 1,690

lakossal.

Püspöki, a Duna közelében. Bir 1,540 magyar la

kossal, kik között sok golyvás van.

6
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Cseklész, mv. bir 1,470 lakos, posta, nagyszerü

urasági kastély, halastóval és vadaskerttel.

Nádas, mv. posta és 1,440 lakossal.

Vajka,, mv. 1,270 magyar lakossal. A hajdani ál-

dornagyi szabad kiváltságos kerület székhelye vala. La

kói az esztergomi érsek hadszolgálatában álltak, s külö

nös elöljáróik voltak.

Szomolány, mv. várkastély és 1,250 tót lakossal.

Fölsödiós, mv. bortermesztéssel s 1,240 tót lakos

sal.

Ciffer, mv. 1,190 tót lakossal bir.

Vásáruth, mv. a Duna mellett, jó dohány, s 1,110

magyar katholikus lakossal.

Alsódiós mv. 1,000 tót lakos és kitünő borral.

Szuha. németül Dürnbach, mv. a Parna patak

mellett, bortermesztéssel és 1,000 tót lakossal.

Ottenthált mv. 970 tót lakossal.

AIsó-Nyárasd, mv. 950 magyar lakossal.

Grinavia ném. Grünau, mv. 870 lakossal.

llolcráz, mv. 840 tót lakossal.

Dunaszerdahely, mv. a Csalóközben. Van 830 ma

gyar lakosa, posztó és kalapkészitése. Három részből áll,

u. m. Szerdahely, Nemesszegből és Újfaluból.

Csütörtök mv. 820 magyar lakossal.

Egyházgclte, mv. 360 kath. magyar lakos és két

tornyu egyházzal.

Hui'a-sz.-Miklós, falu 3,870 tót lakossal.

Bura-sz.-György falu 3,860 tót lakossal.

Jóka, falu 2,210 magyar lakossal, és igen sok

gyümölcscsel dicsekszik.

Konyha, falu 1,840 tót lakossal.
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Karosa, falu a Csalóközben tizenkét részben 1,550

magyart lakót számlál.

Detrekö-Várálja, falu 800 kath. lakossal. Van fü

részmalma,juhtenyésztése és tehenészete. Hajdani várából

csak romok maradtak fön. Az ezektől nem messze eső

csepkőbarlangok megnézésre érdemesek.

Vöröskö, vár 170 lakossal.

Szentantal, falu 70 kath. lakossal. Van sz. fe-

renci zárdája.

Dunántuli kerület.

E kerület területe 791'4 □ földirati mértföld, és

2,098,100 lélek által lakatik, kik között nemzetiségre néz

ve 1,469,400 magyar. Tizenegy megyére terjed, melyek

Sopron, Moson, Győr, Komárom, Székesfehérvár, Vesz

prém, Vas, Zala, Somogy, Tolna, Baranya.

1. Sopron Vármegye.

Területe 57-7 □ mértföld. Lakói száma 219,900;

ezek között 115,300 magyar. Gyüléshelye Sopron sz.

k. város. Számlál három sz. k. várost, és öt járást, melyek

a fölső és alsó soproni, répcemelléki, fölső és alsó rába

közi.

Szabad királyi három városa:

"-~ Sopron, latinul S o p r o n i u m, németül Oeden-

burgbir 16,410 lakossal. Egy győrpüspökmegyei tár

sas káptalan s a vármegye székhelye. Van domonkos s

bencerendü zárdája, ez utóbbiak vezetése alatt kath. föl-

gymnasiuma, ágostai lyceuma, az Orsolyaszüzek kezében

lánytanodája, tanitóképezdéje," katonai növeldéje, kórhá

zai, kaszinója, posta és sóháza, könyvnyomdája, régi taka~

rékpénztára, árvaháza, szinháza, gesztenyése, kőszénbá

6*



84

nyája, cukorfinomitógyára, gyapotszövése, posztókészité-

se, gőzmalma, selyemhernyótenyésztése, melyet gr. Szé

chenyi István honositott meg, végre élénk kereskedése.

Csinos házakkal biró utcái kövezettek. Jelesebb épületei

a templomok, megyeház, a sudár várostorony. Szőlőhe

gyei hires fehér bort adnak. Mulatóhelye a Neuhof kert,

a Lever, s a közelében eső balfi fürdő. — Eredetére néz

ve régi. A nagy Scrabantia római gyarmatváros ré

szét a mai Sopron is tevé, mint a talált régiségek bizo

nyitják. A népvándorlás alatt urai változának. II. Henrich

német császár alatt pusztulásnak indult. Több királytól

jelentékeny szabadalmakban részesült. 1605-ben a török

siker nélkül ostromlá. III. Ferdinánd király itt koronáz

tatott meg. 1676. évben leégett. Területén négy ország

gyülés tartatott, és két királynő koronáztatott meg.

Kismarton, ném. Eisehstadt, kellemes vidéken

minden részét beértve 5,400 lakóval dicsekszik. Van sz.

ferenci s irgalmas rendü zárdája, kórháza, nyomdája, ta

nácsházad Főnevezetessége a hg. Eszterháziféle jószág.

Ez áll európai hirü kastélyból, mely királyi fényben uszik;

istállóból, melynek jászolai márványboliak; jól rendezett

angolkertből ; vadaskertből, melyben szarvasok és őzek

csordánként legelnek ; s kaszárnyából a hercegi sereg ré

szére. — 1648-ban lőn sz. kir. várossá. 1713-ban majd

minden lakosa a dögvész áldozatává lett. Van bőrgyára.

Ruszt, kies vidéken a Fertő tava mellett. Van

1,350 lakosa. Kis határa gyümölcséről és boráról hires.

Ez utóbbi egyik a legjelesebb magyar borok között,

melylyel a lakosok nagy ovatossággal bánnak. Mivel szü

retjeit későn tartja, aszu is készittetik. — Királyi város

sá 1681-ben lőn.
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Továbbá a megyében előkelőbb helyek :

— Kapuvár, mv. a Kába mellett. 4,610 lakosa gab-

na és dohánytermesztést űz. Van serfőzése. — Hajdan

jelentékeny erősségü várral birt.

Csorna, mv. 4,410 lakossal. Itt a praemontrei ka

nonokrend lakában hiteles levéltár őriztetik. Földje

termékeny. — Innenl849-ben Kmety magyar tábornok az

osztrák hadat többszöri lovassági csata után visszavonu

lásra kényszeritette.

Nagy-Márton, németül Mattersdorf, mv. 3,780

lakossal és fenyőerdővel.

Német-Keresztúr, mv. 3,300 lakossal. Savanyu-

vizforrása és közelében fekvő vára teszik nevezetességeit.

Csepreg, mv. bir 2,840 lakóval, kik szép lovakat

tenyésztenek s évenként lóversenyeket rendeznek. Erde

je szép. Az ugynevezett reformátio kezdetekor főiskolá

ja és nyomdája volt, melyben Nádasdy Ferenc és Tamás

grófok pártolása mellett nyomatta Erdősy (Sylvester)

János magyarra forditott újszövetségi sz. irását. Az el

ső nyelvtan is itt jött létre.

Szany, mv. 2,620 magyar lakossal. Van jó illatu

dohánya és bivaltenyésztése.

Szili, mv. termékeny határ és 2,000 lakossal.

Szarvkö, ném. H o rn s t e i n, mv. nagy erdővel,

várromok s 1,880 lakossal.

Szent-Margit, mv. 1,820 lakossal.

Mihályi, mv. 1,810 magyar lakos, ser és pálinka

házzal.

Ferto-sz.-Miklós, mv. 1,800 lakossal.

Nyék, ném. Neckenmarkt, mv. 1,790 német

lakóval. Hajdan fallal volt keritve.
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Fehéregyháza, németül Donnerskirchen,

mv. a Fertő közelében, 1760 német lakos és jó borral.

Lajta-sz.-Miklós, ném. Neudörfl, mv. az osz

trák iőhercegség szélén. Van savanyuvizforrása, ser

háza és 1,610 lakosa.

Rabold, németül Kobersdorf, mv. 1,600 la

kos, és savanyuvizforrással. Váracsa lakható.

Rákos, (K r o i s b a c h), mv. kies vidéken a Fertő

mellett. Van 1,560 lakosa, halászata, hires fehér bora és

kőbányája.

Feketeváros, n. P urba eh, mv. a Fertő mel

lett. Számlál 1,500 kath. lakost. Bortermesztése nagy.

Fallal kerittetik. — Hajdan vára volt.

Lóós, n.L o s i n g, mv. birkatartás és 1,400 lakossal

Széleskut, n. Breitenbrunn, mv. a Fertő köze

lében 1,350 német lakossal és szőlőmiveléssel.

Locsmánrt, n. L u ts c h m a n n sb u r g, mv. 1,330

lakossal.

Lövő, mv. hires buza és 1,300 magyar kath. la

kossal.

Répce-Szeinere, mv. a Répce mellett 1,200 ma

gyar lakossal.

Ivány, mv. 1,190 magyar lakossal és nagyerdővel.

—- Nagy-Cenk, mv. az Ikava folyócska mellett 1,160

magyar lakossal. Birka és selyemhernyótenyésztése vi

rágzik. Itt a Széchenyi család kastélyt és sirboltot bir,

melynek csendes magányában porhad a felejthetlen em

lékü Széchenyi István gróf, a legnagyobb ma

gyar holtteteme.

Kőhalom, n. S teinberg, mv, a Répce mellett

1,100 lakossal.



87

Harka, mv. Sopron közelében 1,000 lakossal és

szőlőmiveléssel.

Bö, mv. a Repce mellett 900 lakossal.

Fraknó, ném. Forchtenau mezőváros Ausztria

szélén. Lakja 890 lélek, kik tenyésztett gyümölcsük, főleg

a gesztenye árából élnek. Van szervita kolostora. Ép vá

ra régi. Mátyás király a koronáért III. Frigyesnek adá

zálog fejében Kismarton, Kőszeg s több helylyel együtt.

Ebben van az Eszterházi hercegi család fegyvertára, s

az ősök arcképgyüjteménye.

Und, mv. 880 lakossal.

Egyed, mv. 850 kath. magyar lakossal. Cukor

gyára és selyemtenyésztése hires.

Micske, n. Streberdorf, mv. serfőzéssel és

800 kathol. lakossal.

Árpás, mv. a Rába mellett 520 lakossal.

Udvard ném. Gr ossmutsc hen, mv. 400 la

kossal.

Sajtos-Kai, mv. a Répce közelében 370 lakossal.

Kisújfalu (Neudorf), mv. 370 kath. lakossal.

Lakompak, falu. Van vára és 1,940 lakosa.

Yitnyéd, n. Letting, falu 1,320 kath. lakossal.

Az ország legjelesebb dohánya itt terem.

Ricing, falu barna kőszénteleppel és 900 lakossal.

Osli, falu a Hanság mellett, 830 magyar lakossal.

Eszterház, falu 300 lakossal. Nevezetességei : a

szép kastély, angol kert, angolménes, s répacukorgyár.

II. Mosón vármegye.

E róna megye 35-2 □ mértfold területre terjed

és 71,700 lakosa között 11,500 magyart számit. Neve
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zetessége a Fertő tó és a Hanság. Gyüléshelye Magyar

óvár mezőváros. Két járásra, u. m. a mosomra és a ne-

ziderire oszlik.

Nevezetesb helyei :

— Moson, németül W i e s e l b u r g, mv. a Duna mel

lett. Tőle vevé nevét a megye. Van 4,700 lakosa, salét-

romgyára,-juhtenyésztése, postája, és több vendéglője.

Kereskedése részént a Duna, részént a győrbécsi vaspá

lya által mozdíttatik elő. Lakói vagyonosak, mert itt sok

gabna és bor jő forgalomba, melyeket külföldre szál

litnak. Gabnaraktárral jóformán minden ház bir.

Magyaróvár, ném. Ungarischaltenburg,

mv. a Lajta Dunába való szakadásánál. Nevezetességei:

kegyesrendi társodája, kath. algymnasiuma a nevezett je

les rend kezében, megyeháza, melyben a megye gyülé

seit tartja, vára, kórháza, serfőzése, s hires baromvásárja.

De a honban ismertté főleg jeles] gazdászati intézete te

szi, mely a külföld ilynemü intézményeivel versenyre kel. j

Az elméleti tanitással gyakorlati köttetik össze az ura

dalom példánygazdaságában, miért is számosan seregel

nek ide. Az intézet régi várában áll. Számlál .2,160 Ja

kot. Hajdan e helyen „ad Flexum" nevü római telep

állt, mint Noricum egyik helye, igy hivatva a Duna

hajlásától. Az isaszegi ütközet után Salamon ide mene-

küle. I-ső Kálmán alatt 200,000 keresztes vitéz ostrom-

Iá; de megverettek. Midőn 1529-ben Szoliman Bécs ellen

ment, várát maga az őrség fölégette. 1683-ban a török

dulta föl. Itt kezdettek meg 1809-ben a béke alkudo

zások Metternich osztrák és Champagni francia köve

tek közt.

Rajka, n. Ragendorf, mv. a Duna mellett
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2,950 lakossal, és birkatartással. Hajdan a megye itt gyü

lésezett.

Boldogasszony, (Frauenkirohen, v. Pr a t a),

mv.2,530 lakos, sz. ferenci kolostor, s csinos kath. egy

házzal, melyben sok bucsújáró jelenik meg.

Szent-János, mv. a Hanság közelében 2,510 la

kossal. Sok nádat termeszt.

~~ iVezider, n. Neusiedl, mv. a Fertő tó partján.

Van 2,350 kath. német lakója, halászata, bortermesztése,

és kőbányája. Gabnakereskedése hires, mert itt sokat

összevesznek a soproni és osztrák szállitók. Omladozó

kastélyában sokszor megfordult a korán elveszett II.

Lajos neje, Mária.

Köpcsény, n. K i 1 1 s e e, mv. kellemdus vidéken

2,330 lakos, urasági kastélylyal, fácános kert és serfő

zéssel.

• Lebeny, németül Leiden, mv. 2,040 lakossal.

Régi kath. plébániaegyháza góthizlésben épült.

Gálos, n. Gols, mv. közel a Fertőhöz, derék er

dővel és 1,890 lakossal.

Oroszvár, n. K a r l b u r g, mv. a Duna mellett

1,760 lakos, urasági kastély és serházzal.

Halászi, u. Halas se n, mv. a Duna partján. Van

káposztatermesztése és 1,280 lakosa.

Védeny, n. \y eiden, mv. a Fertő mellett. Van

960 lakosa, s jó fehér bora.

Nyulas, n. G r o y s s, mv. aFertő tó partján. Szám

lál 900 kath. lakost. Van bortermesztése és kőbányája.

Viiiten, mv. a Fertőnél 800 lakossal.

Lajtafalu, n. P o t z-n e u s i e d l, mv. 700 lakos,

kastély s juhászattal,
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Parndorf, falu a vaspályánál évenként lóverse

nyeket tart. Juhtenyésztéssel és 2,240 lakossal.

Szolnok, n. Z a n i g, falu lakosai termesztmények-

ből élnek. Bir 2,050 lakóval.

Szent Péter, falu 1,200 lakossal.

Bánfalva, n. A p e t h l o n, falu a Fertő tónál ha

lászat, sziksó és 1,550 lakossal.

Miklósfalva, falu 1,500 lakossal, káposztatermesz

téssel, kórház és birkanyájjal.

Zarándfalu, n. Z o r n cl o r f, falu Lajta jobb olda

lán a vaspálya mellett. Van 1,270 lakosa, és juhtartása.

Itt született tr. Fessler Magyarhon történetirója.

111. Győr vármegye.

Terjedelme 28-8 □ mértföld. Lakja 85,000 lélek,

kik között 75,800 magyar. Gyüléseit Győrött végzi.

Egy szab. kir. város és három járásra oszlik. Ezek a

pusztai, sorokóalyai, szigetközi.

Szabad királyi városa :

Györ, lat. J a u r i n u m, n. Raab, ott fekszik,

hol a Eábca Rábával egyesülten a Dunába szakad. La

kói száma 20,810, kik róm. katholikusok, g. n. egye

sültek, mindkét felekezetü reformátusok, zsidók, mind

annyian imaházakkal. Tőle vevé nevét a püspöki és a

vármegye. Eómai kath. püspök, székes káptalan s a me

gye székhelye. Tanintézetei : a püspöki lyceum, papnö

velde, gyermekszeminarium, kath. föl, s ágostai algymna-

sium, alreál, lánytanoda, árvaház, s könyvtár. Van a sz.

Benedekféle tanitó rend, karmeliták s Orsolyaszüzek ré

szére kolostora, szegényintézete, kórháza, takarékpénz

tára, szinháza, katonai laktanyája, sétánya, serfő



91

zése, sóháza és postája. Utcáit diszes épületek emelik.

Jelesbek az ősi székesegyház, melyben sz. László erek

lyéje őriztetik, a püspöki palota, kaszárnya stb. Keres

kedése, melyet a győrbécsi vasut a mellette folyó vizek

kel előmozdit, különösen gabona, gubacs, gyapjura és

sertésre nézve kedvező.J— Helyén valamikor Arrabo-

n a nevü római telep létezett, s már mint őseinktől elfog

lalt hely nevezetes volt; mert sz. István itt adta ki a pécsi

püspökség alapitási okmányát, miből látható, hogy egy

ideig királyaink székhelye volt. I-ső Endre innen üzé

vissza III. Henrich német császár élelmet szállitó hajóit.

Várában kelt IV. Bélától a sz. János vitézek megalapi

tó okirata. Erzsébet királynő Albert özvegye itt lépett

I. Ulászlóval egyességre. A török is birá, de hg. Schwar-

zenbergés Pálffy Miklós 1598-ban visszavették. Királyi

várossá 1743-ban lett. 1809-ben ekkor már omladozóvárát

a kormány visszaállittatá, de az előre nyomuló franciák

kezébe került, kik itt a kir. sereget megvervén elüzték

s a várat öt hónapig birták. Bástyái 1820-ban lerontattak.

1849-ben itt a magyar seregek sáncokat hánytak, de foly

tonosan meg nem tarthatták, mert a császári hadak a nyár

közepén történt ütközet után elfoglalták.

Egyéb helyek a megyében :

— SzcntnHÍrton, mv. Pannonhalma tövében. Van

2,780 magyar lakosa, föld és szőlőmivelése. A pannon

halmi hegyen régi bencerendü apátság áll. Ezt még Géza

herceg első sz. királyunk atyja alapitotta 997-ben, de

nagy vagyonnal fia sz. István gazdagitotta. Nevezetes

sége: a Boldogasszonyegyház, ebben egy elefántcsont

oltár, sz. István idejéből fényes miseruhák, és sz. István

széke.; Fényes könyvtára nem kevés ritka könyvet s kéz
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iratot rejt.) Az apátok arcképei csinosak. — Történetéből

fó'vonások : sz. László itt országgyülést tartott. Hunyadi

Mátyás fó'apátsággáemelé. II. Józsefapátságát eltorlé ;

de azt I. Ferenc a rend érdemei miatt visszaállitotta. In

nen a hon sok kiképzett férfiut nyert.

Hédcrvár, mv. 1,020 magyar lakossal. Van vár

kastélya, fácános kertje, helvét tehenészete s termékeny

földje. Innen vévé eredetét a hires (Héderváry család,

mely a hont több nádorral látta el.\

Tényö, falu bortermesztéssel és 2,810 lakossal.

— Téth, falu 2,470 magyar lakossal, s birkatenyész

téssel. Kisfaludy Károly jeles költőnk szülőhelye.

Pázmánd, falu sok borral és 2,440 lakossal.

Szent-Iván, falu 2,010 lakossal.

Ásvány, falu a Duna mellett, vizahalászat és

1,900 magyar lakossal.

Mezöörs, falu 1,500 magyar lakossal és birkate

nyésztéssel.

Révfalu, falu a Dunánál 1,450 lakossal.

Csanak, Kajar falvak, mindegyik jó bor és 1,400

lakossal.

Per, falul, 380 lakossal. Havazd, falu szőlőhegy-

gyel, meg 1,320 lakossal. Szabadhely, falu 1,300 la

kossal. Ez utóbbitól 1809-iki junius 14-én a franciák a ki

rályi seregeket visszavonulni kényszeritették.

■ Gönyö, falu a Duna partján, gőzhajóállomás; és

830 magyar, szorgalmas lakossal.

— IV. Komárom vármegye

53-7 D mértföld területén 123,300 lélekél. Ezek

között 113,400 magyar. Gyüléseit Komárom sz. kir.
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városában tartja. A megye a Duna mindkét oldalán fek

szik, és egy sz. kir. város meg négy járásra, u. m, csaló

közi, gesztesire, tatai, s udvardira oszlik.

Szabad királyi városa :

Komárom, lat. Comaromium, n. Komorn

Rév melléknévvel a Vágh Dunába való ömlésénél fek

szik. Lakja 12,010 lélek. A megye elnevezését tőle vevé,

gyüléseit pedig itt tartja., Van kath., g. n. egyesült, ágos

tai, helvét imaháza, zsinagógája, bencerendü és sz. fe-

renci kolostora, bencerendü kath., és helvét algymnasi-

uma, főelemi iskolája, szegényháza, kórháza, takarék

pénztára, postája, tanács és megyeháza, jó kenyere, or

szágszerte ismeretes talp, fa, deszka és zsindelkereskedése.

Vára a királyi birodalomban legjelentékenyebb s a malta

ival versenyez; mert még eddig be nem vétetett ost

rommal. Lapályon három felől vizzel keritve terül el.

O és újból áll, melyek elseje erős földsáncokkal van övezve

és az újjal fölvonóhid által összekötve. Bennök katonai

laktanyák, tiszti lakok s őrtorony van, mely alatt egy

szűz kőből faragott alakja jobbjában koszorút, baljában

ruháját tartja, s alatta e szavak olvashatók : n e c a r t e,

n e c marte. — Itt a magyarok bejöttekor a kumaiak

telepedének le s a várat épiték. Innen neve Cumarum

lett. Mások állitják, hogy már azelőtt létezett, mivel

Ptolomeus íöldiró róla emlékezik. I-ső Mátyás király

kedvelt mulatóhelye vala. 1527-ben Zápolya János

pártja kezébe került, de I. Ferdinánd tőle visszaszerez

te. Gyakran földrengések háborgaták. Az ugynevezett

reformátio már kezdetekor erős lábra kapott, csakhogy

itt tanai miatt a várparancsnokok részéről üldözésnek

volt kitéve, sőt nyugtalankodások előidézése miatt hit
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nyomozó törvényszék állittatott. 1751-ben sz. k. város

sá ló'n. Az 1849-i martius és aprilban a várban urkodó

8000 főnyi magyar sereg az osztrákoktól ostrom alá

vettetett ; de Klapka serege többszöri roham után föl

mentette. Később Görgey, mint az ország kulcsát had-

miveletei központjává tette. Az ácsi ütközet után Gör

gey lefelé vonulván Klapka itt maradt a vár védelmére

s Barko császári tábornokot augusztus 3-án a Duna

jobbján visszanyomta annyira, hogy az osztrák sereg

minden ágyúit s málháját elvette. Klapka Győrig hatolt

s már ujoncokkal akart visszatérni, midőn a világosi

fegyverletétel után oktober 3-án a vár föltételesen meg

adta magát. Ez idő óta folytonosan erősittetik.

A megye egyéb helyei :

■-"" Tata, n. Dotis, mv. hasonnevü tónál, melybe

egykor Szoliman követei fullasztattak. 9,700 lakosa

kézmű, s földmiveléssel foglalkozik. Van kegyesrendi

társodája, kapucinus zárdája, algymnasiuma, kéttornyu

kath. temploma, nevelőintézete, vára, kastélya levél

tárral, ser s pálinkaháza, darázskő és márványtörése)

postája, cukor, kőedény s bőrgyára, angolkertje. Tavai

közül a nagy sok halat táplál, a feneketlen tó

több öl mélységü. Meleg forrásai oly bőségben vannak,

mint sehol a honban. Vizben szükséget nem szenved.

— Helyén egykor római telep állott. Tavát lacus felix-

nek nevezték. Itt Deodat gróf apátságot alapitott. Má

tyás, Hunyad fia várában szivesen időzött. I. Ferenc a

bécsi békét várerkélyén irta alá.

Guta, mv. a Vágduna mellett 5,810 magyar la

kossal. Határa igen nagy. Terem sok gyümölcsöt, gabnát
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és szénát. Négyszegü földvára régi épitmény. Gyakran

van árviznek kitéve.

Naszvad, mv, 2,870 magyar lakossal.

Kisbér, mv. 2,570 lakossal. Nevezetesek itt : a

burgonyatermesztés, forrásvizek, fürészmalom, helvet

tehenészet, kastély.

Nagy-Megyei', mv. 2,460 magyar lakos ésjuhtar-

tással.

O-Szöny, mv. közel a Duna jobb partjához 2,440

magyar lakossal. ,Van szeszgyára, urasági laka, serháza,

földmivelése, juh és szarvasmarhatenyésztése. — E helyen

egykor Brigetium római gyarmat állott, mit koron

ként található régiségei igazolnak. Az 1849-i julius 2-án

e hely s Ács között a magyar s osztrákorosz egyesült se

regek között véres határozatlan eredményü csata vivatott.

Ács, falu a vaspálya mellett. Számlál 3,980 la

kost. Nemesitett juhtenyésztése, cseresznyéje s kajszin

barackja figyelmet érdemelnek. Határában sok római

régiség ásatik. •— 1809-ben, nemkülönben 1849-ben vé

res csaták szinhelye volt.

Udvard, falu a Zsitva mellett 3,390 lakossal, kik

1268. előtt udvari szolgák voltak. Új kalváriája 1860-ban

országos ünnepélylyel szenteltetett föl.

Perbete,falu a vaspálya közelében 3,250 magyar

lakos és jeles minőségü buzával.

Kocs, falu, egykor Kos salétromfőzéssel és 3050

ülűt'sa, falu halastó és 2,890 magyar lakossal.

Császár, falu a vértesi erdők kezdeténél több tó

és 2,490 lakossal.

Nagy-Igmánd, falu lótenyésztéssel, tavak s 2,400

lakossal.
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Kürt, falu acélos buza, erős bor és 2,230 ma

gyar lakossal.

— Ogyalla, falu dohánytermesztéssel, és 2,060 lakos

sal. Több csinos háza van.

Csuz, falu 1,540 lakos, sikeres buza, és jó borral.

Nagy erdejében sok vad él.

__ Neszmély, falu a Duna mellett 1,020 lakossal,

kik kevés, de kitünő bort termesztenek. — 1439-ben itt

hunyt el a reménydús király Albert.

-Bábolna, puszta nagy királyi ménessel, sze

mély s állatkórházzal. Lakja 300 lélek.

Herkal, puszta juhtenyésztéssel. Lakja 120 lélek.

Itt irták alá 1849-iki szeptember 29-én Klapka magyar

és Haynau osztrák tábornokok Komárom föladása föltéte

leit.

V. Székesfehérvár vármegye.

Területe 75'8 □ mértföld, melyen 178,000 lakos

között 154,000 magyar találtatik. Gyüléshelye Székes

fehérvár sz. k. város. Fölosztatik egy sz. k. város és

három járásra, melyek a bicskei, csákvári és sármelléki.

Szabad királyi városa :

Székesfehérvár, lat. Álba Regia, n. Stuhl-

weissenburg csinos hely a Gaja vize s két vaspá

lya találkozása mellett. Számlál 17,700 magyar, s német

lakost, kik római katholikusok, g. n. egyesültek, helvet-

hitvallásuak és zsidók. Foglalkozásuk ipar, kereskedés,

szőlő és földmivelés. Kath. püspök, székes káptalan s a

megye székhelye. Tőle vevé nevét a megye. Van zirci,

sz. ferenci kolostora, irgalmas női kórháza, kath. lyceu-

ma, papnövelédje, zirci fölgymnasiuma, alreáltanodája,
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főnormála, nőnöveldéje Farkas Ferenc nagyprépost által

alapitva, szegényintézete, kaszinója, takarékpénztára,

gazdasági egyesülete, posztókészitése, artézi kutja, s éven

ként lóversenye. Előkelőbb épületei : a belvárosi anya

egyház, melyben sz. István kaponyája ezüstbe foglalva

őriztetik ; a vármegye háza ; több kaszárnya ; csinos in

dóház, stb. — Eredetét homály födi. Árpád fölépitve ta

lálta. (Egykor a hon fővárosa, az országgyülések, s kirá

lyaink koronázási, valamint szék és temetkezési helye

volt. E város harmincöt fényes koronázáson szemtanus-

kodott; negyvennyolc országgyülést látott; tizennyolc

király temetésén könyezett. Királyi laka és vára neveze

tességét tevé/ IV. Béláig királyaink itt székeltek. 1490-i

novemberben Miksa római király véres ostrommal beve

vé. 1543-ban Várkócy György várparancsnok alatt a török

heves ostrom után elfoglalá. 1537-ben gr. Pálffy ostrom-

zárolá s a törököket többször megveré, ugy, hogy remél

ni lehetett visszavevését, midőn egy reggel a királyi sereg

rögtön odahagyta. Azl598-i és következő évben siker nél

kül ostromolták 1601-ig, midőn a török iga alól egy évre

fölszabadult, de ismét lenyomatván csak 1688-ban május

19-én mentetett föl. Már 1702-ben bástyái lerontatának.

1777-ben alapitá Mária Teréz püspöki székét. 1848-ban

Jellasich horvát bán itt egy ideig megállapodott.

Ezután a megye nagyobb helyei :

-— Mór, mv. 7,720 lakossal. Van kapucinus kolostora,

kórháza, katonai laktanyája, postája és jó bora. — 1848-

ban Percel Mór itt Ottinger császári fővezér ellen heve

nyében gyüjtött seregével szerencsétlenül harcolt.

—■ Csákvár, mv. a Vértesek alatt 4,230 magyar la

kossal, kik között több harangöntő találtatik, kastélylyal.

7
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Lovas-Berény, mv. 3,910 lakos, tehén s juhtartás-

sal.

Bicske, mv. 3,690 lakos, több tó, kastélylyal,s kerttel.

Duna-Fenteie, mv. a Duna jobbján 3,350 magyar

lakossal, kik jó vörös bort termesztenek s halászatot üz

nek. — Egykor Anamari a római gyarmat itt állott,

mit a szőlők között s a Duna partján található pénzek,

ékszerek, emlékek és sirkövekből joggal lehet következ

tetni.

Ercsi, mv. a Duna jobb partján. Van 3,320 lakosa,

bortermesztése, gőzhajóállomása s indóháza.

Adony, mv. a Duna jobb partja közelében, 3,110

lakos, halászat, posta s gőzhajóállomással. — E helyen

hajdan vetus Salinum római telep létezett.

— Érd, vagy Hamzsabég, mv. a Duna s vaspályánál.

Van 3,040 lakosa, a Dunában halászata s becses bora. Egy

sudár minaret a török korból maradt fön. A római utma-

radványok ma is használtatnak. — Itt 1684-ben Loth-

ringeni Károly egy nagy török hadoszlopot szétvert.

Seregélyes, mv. 2,728 magyar lakossal. Sok nádat

termeszt. Urasági laka angolkertjével emlitésre méltó.

Káloz, mv. a Sárviz csatorna mellett, urasági kas

tély és 2,530 magyar lakossal.

Váll, mv. 2,310 magyar lakos, és hires fehér bor

ral.

Martonvásár, mv. 2,030 lakossal. Van postája,

sikeres buzája, juhtartása, urasági kastélya, s angolkertje.

Bodaik, mv. 1,990 lakossal, kath. templom és hel-

vethitü imaházzal. Az előbbiben van a bold. Szűz kegye

lemképe. Továbbá van csinos kálváriája, ásványforrása,

szőlőhegye.
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I szliinér, mv. jó bor s 1,340 néme lakossal.

Sárosd, mv. urasági kastély és 1,290 magyar la

kóval.

Perkáta, falu 3,700 magyar lakossal.

Rác-Almás, falu a Duna partján, jó vörös bor s

2,900 lakossal.

Cece, falu a Sárviznél, birkatenyésztéssel és 2,890

lakossal.

Polgárdi, falu 2,820 lakossal. Van jó buzája, bora,

s kastélya.

— Etyek, falu 2,585 német lakos, kőbányával és bor

termesztéssel.

Pákozd, falu a velencei tó mellett 1,910 magyar

lakossal. Van kőbányája. Történelmi hirét az 1848-ik év

nek köszöni, midőn szept. 29-én Móga magyar fővezér

gr. Jellasich horvát bánt megverve Bécs felé vonulni

kényszeritette.

Velence, falu hasonnevü tó mellett jó bor, halászat

s 1,870 lakossal.

Vajta, falu dohánytermesztéssel s 940 lakossal.

Csókakö, falu 700 lakossal. Bora a megyében

legjobb.

Alap, puszta, mely két részből áll 2,260 lakossal

bir. Ujabbanhatályos ásványforrást födöztek föl határában.

- Nyék, puszta 1,270 magyar lakos és jó buzával. Itt

született Vörösmarty Mihály koszorus költőnk.

Vr. Veszprém vármegye.

74-4 □ mértföldterületén élő 190,400 lélek között

170,000 magyar találtatik. Vesz pré mben gyülésez.

Négy járása : a veszprémi, pápai, devecseri, cseszneki.
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Nevezetesebb helyei :

Veszprém, püspöki város a Bakonyerdő mellett.

Lakja 0-8 Q földirati mértföld területét 12,500 lélek.

Ettől vevé nevét a megye. Kath. püspök, székes káptalan

9 a megye székhelye. Nevezetesek itt : a kath. lyceum,

papnövelde,N(kegyesrendi társoda, algymnasium, sz. fe-

renci kolostor, angolkisasszonyi nőnövelde, irgalmas női

zárda kórházzal, tanitóképezde, árvaház, főelemi tanoda,

takarékpénztár, sóház, könyvnyomda,és posta. Jelesebb

épületei : a vár, a fényes székesegyház ősi épület, püspö

ki lak, megyeház, s csinos zsinagóga. Az idevaló püspök

akirálynő főkancellárja s törvényes koronázója. Itt születék

Kopácsy József esztergomi érsek, és Hajas István jezsu

ita. — Már legrégibb történetünkben meg van emlitve.

A rómaik Rhis piának hivák. Itt székelt Szvatopluk

a tótok később elűzött fejedelme. Akkor neve Beszprim

volt. Szent István itt apácakolostort alapitott. Midőn Ku

pa Somogy kapitánya a kereszténység kiirtására a kirá

lyi sereg ellen jőne e helynél lakói közremüködésével

megveretett s Vencellin által földhöz sujtva elveszett. E

szerencsés kimenetért királynői, püspöki s káptalani szék

helylyé lőn kiszemelve. Gizella királynő itt temettetett

el. A „magyar Encycl." szerént az Árpádok alatt Vesz

prém városában volt a párisi egyetem mintájára alakitott

akademia ; de hamar elenyészett. A törökök 1552-ben el

foglalván, lakóit fölkoncolák ; azonban visszavétetett.

1593-ban Szinan basa százezer emberrel ostromolván el

foglalta, de 1598-ban ismét Pálny és Schwarzenberg visz-

szaszerezték. Végre 1702-ben a vár egy része lerontatott.

Pápa, mv. a Tapolca mellett kies térségen. 0-9 Q

mértföld területén 13,500 lakost számlál. Szent Benedek
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rendüek, sz. ferenciek és irgalmas szerzetesek lakhelye.

Van kath. al és helvét fölgymnasiuma, töelemi tanodája,

kisdedóvója, kórházai, tébolydája, fürdőháza, postája

könyvnyomdája. Gyáripara élénk. Posztó, gyapju, enyv,

kőedény, pipa s szivargyárai jó szolgálatot tesznek.) Ke

reskedését az izraeliták emelik. Diszére válik a kath. két

tornyu templom, megyeház, s urasági kastély. Itt született

pápai Pariz Imre. Egykori vára előtt sok török hullott el-

Palota, mv. 6,400 lakóval. Földje bort és sikeres

buzát terem. Régi várából várkastély alakult. Csáki Já

nos szülőhelye.

Devecser, mv. a Torna vizénél 3,530 magyar lakos

és gazdag határral. Itt született Máár Bonifác történész.

Enyinx, mv. a vaspályánál 3,300 magyar lakossal

és juhtenyésztéssel.

Lovász-Patona. mv. 1,910 lakos, kastélylyal, an

golkert, bh'katenyésztés és bortermesztéssel.

— Zirc, mv. a Bakony közepén 1,880 lakossal, s te-

henészetttel. Van itt a zirci rendnek gazdag apátsága.

Somlyó-Vásárhely, mv. a Somlóhegy déli tövé

ben, melyen 1,790 lakosa a kitünő somlai bort termeszti.

A hegyen romok láthatók a látogatók megjegyzéseivel,

melyek a régi somlói vár maradványai.

Mezö-Komárom, mv. a Sió mellett 1,770 lakóval.

- Nagy-Vásony, mv. 1,600 lakossal. Erdeje vadak

ban bővelkedik. A város közepén áll Kinizsy Pál omla

dozó várkastélya toronynyal. A város nyugoti részén

szemlélhető egy romkolostor, s szentegyház, melyben Ki

nizsy eltemetve volt; de a sirt némely kincskereső fölnyit

ván a testet kivetette. A talált kardot és sodronyinget a

nemzeti muzeumban őrzik.
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Nagy-Szólös, mv. 1,100 lakos és zamatos borral.

Tüskevár, mv. jó bor és 920 lakossal.

Marcaltö, mv. a Rába és Marcal vizek között 800

lakossal. Van urasági kastélya és angolkertje. Sok nádat

termeszt.

Szent-Gál, falu 3,400 magyar lakos, fűrészmalmok

s vadászattal. Lakói egykor hódolatuk jeléül a kir. ud

varba vadakat szállitottak.

Eösi, falu bortermesztéssel és 2,080 lakossal.

Dégh, falu spanyoljuhtenyésztés, helvéttehenészet,

ménessel s 1,950 lakóval.

Vaszar, falu 1,820 magyar lakossal.

Ugort, falu 1,800 magyar lakossal, kőszéntelep

pel. Savanyuvize és fürdője Vadkert nevű pusztáján

találtatik. Régente vára volt.

Kenese, falu a Balaton partján, melyben hires

porzót szednek. Van 1,760 lakosa, bortermesztése és

halászata.

Szent-László, falukénköves fürdő s 1,270 lakossal.

Bakonybél, falu 1,140 lakossal. Apátságát 1030-

ban sz. István alapitotta. A fölötte emelkedő Somhegy

a Bakony legmagasb csucsa.

Sió-Fok, falu Balaton s a buda- kanizsai vaspá

lya mellett. Van halászata, távirdája, s 1,100 lakosa.

Koppány, falu 490 lakossal.

VII; Vas vármegye.

E dombos megye 95 □ mértföld területe, 296,900

lélek között 149,000 magyart táplál. Gyüléseit Szom

bathelyen tartja. Egy szab. kir. város és hét járásra
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oszlik ; ezek a kőszegi, szombathelyi, németújvárosi, tót

sági, kemenesaljai és a körmöndi.

Szabad királyi városa :

~~ Köszeg, lat. Gr i n s i u m, ném. Güns, két hegy

között 0-7 □ mértföldnyi területen a Gyöngyös folyó

mellett terül el. Számlál 7,360 lakost, kik között 800

posztókészitő./ Nevezetességei : a bencerendü s irgalmas

női kolostor, kórház, kath. és lutheránus algymnasium,

nőnövelde, árvaház, takarékpénztár, hangászegylet, ka

szinoi Kőedénygyárából szép edény kerül ki. Fehér bora,

gesztenyéje és kereskedése hires. | Itt született Rajnis

József jezsuita, a hires nyelvész. — E hely eredete fá

tyollal borittatik. Mint állitják Ottó király ellen Zsolt

fejedelem épitteté. Mint határváros I. Károly parancsára

megerősitteték. 1445-ben III. Frigyes német császár el-

foglalá; de a hős Mátyás visszavette. /Főszerep 1532.

jutott neki, midőn Zápolya János védője Szolimán szul

tán .háromszázezernyi hadát háromszáz ágyúval Bécs

ellen inditotta s e kis hely által föltartóztattatott. Vitéz pa

rancsnoka Jurissich Miklós 700 nagy részben a falak

között menedéket kereső vidéki paraszttal annyi kitar

tással védte, hogy a vár ellen tett minden roham si

kertelen volt.jHárom hét lefolyta után a török sereg

megszégyenülve távozék. Az 1621-i évben Bethlen hadai

ostromlák, 1649-ben királyi várossá lön. 1800-ben a

francia hadak itt is tanyáztak.

Más helyek .

Szombathely, lat. Sabaria, ném. Stein am

A n g e r, püspöki város. Lakói száma 8,050. Katholi-

kus püspök, székes káptalan s a megye székhelye. Van

kat. lyceuma, papnöveldéje, praemontrei szerzetesi laka
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sa, dominikánus és sz. ferenci kolostora, kath. föl^.

gymnasiuma, kórháza, kisdedóvodája, szegéuyintézete,

muzeuma. Eoppant székesegyháza s megyeháza disze-

sitik. Szőlőmivelése s kereskedése virágzó. / Itt született

sz. Márton toursi püspök. — E helyen az ó-korban fe-

küdt a CJaudia S%brax.ia nevü római város, mely

ben római igazgató székelt. Septimius Severt a panno

niai seregek itt kiáltották ki császárnak. Püspöki szék

kel már az ókor végén dicsekedett, minthogy a 325-ben

tartott nicaeai zsinaton az idevaló püspök is jelen volt.

Attila elíbglalá. 1441-ben itt Ulászló és utószülött Lász

ló között béke köttetett. 1579-ben Draskovics György

győri püspök itt a trienti zsinat végzéseit egy megyei

zsinatban ünnepélyesen hirdette ki. Mostani püspökségét

1777-ben Mária Teréz hozta életre, miután az ezelőtt

levő különböző honi viszontagság miatt megszünt.

Rohonc, n. Rechnitz, mv. 5,470 lakossal. Van

uradalmi kastélya, papirszelencegyára, igen jó bora és

juhtenyésztése.

Körmend, mv. a Rába folyó mellett. JVan 4,330

lakosa, sóháza, remek várkastélya, angolkertje s ke

reskedése.

Pinkafő, ném. P inka fel d, mv. 3,050 lakossal.

Van itt az irgalmas szerzetesnőknek kórházuk, savanyu-

vizíorrás, lónevelés, szép fenyveserdő, s kereskedés.

Fölsö-Or, mv. a Pinka mellett 2,400 lakossal,

kik gyolcsszövés, kés, posztókészitéssel és lótenyész

téssel foglalkoznak. Kereskedése élénk. Vásárai láto

gatottak.

Német-Ujvár, n. G üss ing, mv. 2,365 lakossal

bir". Van irgaknasrendü zárdája s kórháza, nagy ke
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reskedése. Itt született Faludy Ferenc szónok, a ma

gyar Cicero.

Jánosháza, mv. 2,200 magyar; Némd sz.-Mi-

hály, mv. hires országos vásárok s 2,100 német; Sz.-

Elek, mv. h. Stegerbach 2,100 erős alkatu fuva

ros lakossal.

Sárvár, mv. a Rába és Gyöngyös folyók mellett

1,830 magyar lakossal, birkatenyésztéssel és kastélylyal.

Itt már 1526-ik évben könyvnyomda létezett.

Szalonak, n. Schlaning, mv. 1,800 német la

kossal. Nevezetessége a régi vár, több bányaüreg s

ipara.

Ságh, mv. a hires bortermő Sághhegy alatt,

1,650; lakossal.

Álhau, mv. marhakereskedéssel és 1,560 lakossal.

Léka, n. Lochenhausen, mv. papirmalommal

és 1,460 lakossal.

Ják, mv. egykor lencsés apatság 1,390 magyar

lakossal.

Dobra, n. Neuhaus, mv. 1,380 lakóval s régi várral.

Ostfi-Asszonyfa, hajdan vár, most mv. 1,380 la

kossal.

Hidegkut, n. Kaltenbru n^n, mv. a Lapincs mel

lett 1,370 lakossal.

Hosszupereszteg, mv. répacukorgyárral s 1,350

lakossal.

Pápóc, mv. 1,320 magyar katholikus lakossal.

1,403-ban mellette győzte meg Stibor vajda Nápolyi

Lászlót.

Borostyánkő, n. Bernstein, mv- 1,300 lakos

sal, kik fenyővizet (Borovicskát) készitnek, & olajt saj
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tolnak. Régi vára fegyvertárával most is ép állapotban

van. Hegyei réz és kénben gazdagok.

Lödös, n. Lizelsdorf, mv. 1,120 lakossal.

Vörösvár, mv. a Pinka folyónál 1,070 lakossal,

kik németek. Van fürészmalma, tehenészete, juhtartá-

sa, urasági kastélya s vadaskertje.

Kis-Cell, mv. a Sághhegy alatt 1,050 lakóval,

bencerendü apátság s templommal, melybe sok bucsús

megy.

• - Ikervár, mv. a Kába folyónál 1,000 magyar lakos

sal, és szarvasmarhatenyésztéssel. Kastélya, halastava s

fácánosa emlitést érdemelnek. Ez gr. Batthyányi Lajos

volt ministerelnök szülőhelye.

Rába-llidvéií, mv. marhatartás és 1,000 magyar

lakossal.

Csákány, mv. a Rába közelében, 870 lakossal,

és lótenyésztéssel.

-•"« Szent-Gotthárd, mv. a Rába folyó jobb partján

870 lakossal. Tája bájos, földe termékeny, s bora jó. Itt

zirci apátság létezik, melynek gyönyörű egyháza vizs

gálodásra méltó. — 1664-ben e hely mellett Montecu-

culi császári vezér a török hadat tönkre verte.

Uj-Hódász, mv. méhészettel s 760 német lakossal.

Mura-Szombat, mv. a Lendva folyónál várkas

tély s 700 lakossal.

Vasvár, n. Kisenburg, mv. 700 lakóval. Van

domonkosi kolostora, melyet IV. Béla alapitott, jó

bora, s termékeny földe. — Egykor erősség és sz.

kir. város volt, melytől a megye nevét vette. Ulászló

alatt Miksa német seregei ostromlák, de a várbeliek

által éjjel meglepetvén, fölkoncoltattak.



107

Ólad, mv, bortermesztéssel és 600 lakossal.

Kertes, n. Gaas mv. a Pinka mellett szőlőmi-

veléssel és 600 lakossal.

Gyepü-Füzes, n. K ho-Fidi sch, mv. kastély

és 600 német kath. lakossal.

Monyorókerck, mv. a Pinka mellett 560 lakos,

és várkastélylyal. Itt régente a pálosok kolostorral birtak.

Rum, mv. a Kábánál 550 kath. magyar lakossal.

Miske, mv. 500 magyar lakossal.

Fölsö-Lendva, mv. hegyen épült várkastély és

490 lakossal.

Rakicsán, mv. 450 lakossal.

Egervár, mv. 360 magyar lakossal.

Szent-György, mv. a Répce mellett kastély és

350 lakossal.

Fölsö-Szurány, mv, 340 lakossal.

Hidegkut, mv. 290 vend lakossal.

Martyánsz, mv. 270 vend lakossal.

Fölsö-Lő, n. Ober-Sch ü t ze n, falu ágostai al-

gymnásium és 1,470 lakossal.

Vili. Zala vármegye

E kies vidékekben bővelkedő megye lOO'iQ ménföld

területén lakik 260,000 lélek, kik közül 200 magyar. Gyü-

léshelye Zalaegerszeg mezőváros. Hat járása a za

laegerszegi, kapornaki, lövői, muraközi, szántói, s ta

polcai.

Nagyobb s ismertebb helyei :

Nagy-Kanizsa, mv. áll Nagy és Kiskanizsából. Bir

1,524 házban 13,270 lakossal; kik között 2,150 zsidó.

Fekszik a Budáról títyrián át Triesztbe vonuló új vaspá
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lya mellett, mely nagy kereskedését hihetetlen módon

előmozditja,) és lakossága számát évről évre rendkivül

szaporitja. Sertés,gabna s marhavásárokra nézve központ.

Határa 1/5 Q mértföld. Nevezetességei a kath., és g. n. e.

egyház, sz. ferenci kolostor, a kegyesrendi társoda, e je

les rend vezetésére bizott algymnasium, kisdedóvoda,

főelemi tanoda, orgonával dicsekvő derék zsinagóga, zsi

dó főtanoda, takarékpénztár, rendezett könyvkereskedés,

kórház, polgáriegylet, jó bor, melegfürdő, nagyszerü

gőzmalom, sóház, ,posta, serfőzés, 60 □ holdnyi indótér

távirda s egyebek.Több jeles férfiu,közülök Huszti György

szülőhelye. Eredetét a hon történetében fényes nevü Ka-

nizsay családnak köszöni, melynek egy tagja már II. Endre

alatt kitünőleg viselte magát. Ez birta a kanizsai várat

1532-ig, midőn a fiág kihalván Zápolya János király ál

tal Nádasdy Tamás nádornak adatott. Midőn Szigetvár

hősies védelem után bevétetett, Miksa király a mocsárok,

ingoványok s nádasoktól hozzáférhetlen, különben nem

nagy kanizsai várat a pusztitó török ellen megerősitette.

Hiában fogtak ezek 1557., 1571., 1573. és 1587-ben a vár

elfoglalásához; csak az 1600-i ostrom juttatta kezeikbe,

midőn Paradeiser György cs. tábornok és a vár parancs

noka föladta. Meg is lakolt, minthogy nem sokára egy

dombon a vár közelében feje vétetett- Hasztalanul ki

sértetett meg a király részéről e vár visszavevése 1661.

és 1664-ben. Az 1 690-i év Batthyányi Boldizsár grófnak

három hónapos megszállás után a vár kapuit föltárta,

miután kilencven évig uralta a törököt. E vár 1702-ben

lerontaték ; azóta annyira széthordák részeit, hogy he

lyét alig lehet meghatározni. A tizennyolcadik század

ban kardjoggal dicsekedett, s több faluja volt. Hajdani

becses levéltárát tüz emészté föl.
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~~ Zalaegerszeg, mv. 5,900 lakossal. Kéttornyu kath.

temploma, a kórház, és a lak, melyben a megye gyüléseit

tartja, szép épületek. Bora jó. Itt született Egervári Ig

nác kegyesrendü pap és iró.

- Keszthely, mv. a Balaton déli végén, gyönyörű

vidéken fekszik. Lakják 4550-en. Van itt a praeroontreiek

kezelése alatt kath. algymnasium, ásványos fürdő, csekély

márványtörés, gőzhajóállomás, jövedelmes halászat, a

Balatonon hid és vasuti állomás. Itt született Fehér

György történész.

—. Sümeg, mv. regényes vidéken 3,720 magyar la

kóval. Sz. ferenci zárdája, reáltanodája, és bortermesztése

teszik nevezetességeit. Hajdani vára romjai az idő vas

fogára emlékeztetnek.

Tapolca, mv. csinos házaiban 3,200 lélek él. Meleg

forrása és jó bortermesztése van.

Perlak, mv. 3,050 lakossal, kik a selyemhernyó

tenyésztést nagy szorgalommal üzik.

Csábrendek,mv. 2,780 lakossal, kik meszet égetnek.

Kottori, mv. a Mura folyó jobbján 2,760 lakossal

és kereskedéssel, melyet a Triesztbe menő vaspályaélénkit.

Légrád, mv. a Dráva jobb partján 2,640 lakossal,

kik hajózás és fuvarozásból élnek.

Csáktornya, mv. a Ternova vizes a kanizsatrieszti

vaspálya meliett 2,600 lakossal. Van sz. ferenci zárdája,

\ répacukorgyára, nagy kereskedése, ós vára, mely a szi

getvári vértanu Zrinyi Miklós laka volt. Vidéke kelle

mes. A hajdan itt állott sz. Pál rendü szerzetesek kolos

torából csak néma romok szemlélhetők.

Kis-Komárom, mv. 1,760 szarvasmarhatenyész

tést üző lakossal.
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Sz.-Gróth, mv. a Szala vizénél 1,730 magyar

lakossal, kik sok bort szürnek.

Tűrje, mv. 1,550 lakossal. Most is virágzó prae-

montrei prépostságát 1241-ben Dienes horvát bán ala-

pitotta.

Köveskálla, mv. 1,300 lakos és nemes borral.

Hegye tetején két tó, mint egykori tüzhányóhegy töl

csére látható.

Nedelic, mv. 1,290 lakossal.

Letenye, mv. Mura folyónál. 1,200 lakossal és do

hánytermesztéssel.

Zalabéi', mv. jó bor és 1,070 lakossal.

Nagy-Ka pornak, mv. apátsági birtok és 1,030

lakossal.

Mura-Szerdahely. m. a Mura közelében 1,020 lak.

Alsó-Lendva, mv. a Lendva pataknál 1,010 la

kos, várkastély és borászattal. Hajdan itt Lindavia nevü

római gyarmat virágzott.

Dobronak, mv. 1,000 lakossal.

Turnische, mv. góthizlésü kath. egyház és 960

lakossal.

Zala-Apáthi, mv. a Szala folyónál, 900 lakossal,

és bencerendü apátsággal.

Bellatinc, mv. kies vidékén 870 vend lélek lakik.

Nova, mv. erdejében szekérkenőcs főzetik, 800

lakossal.

Szigliget, mv. a Balaton partján 800 lakos és vár

romokkal. Bora jó.

Csesztreg, mv. köszörükőkészitéssel és 720 lak.

Becsehely, mv. ménessel és 700 lakossal.

Lenti, m. 696 magyar lakossal.
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—" Tihany, mv. a Balaton partján. Van 690 lakosa.

A fölötte emelkedő hegyen az érdemdús sz. benceren

diek apátsága s diszes temploma áll, melyben I. Endre

hamvai nyugszanak. Halászata jelentékeny. Itt a Bala

ton legkeskenyebb, de tengermélységü. Érdekes viszhang-

ját fölhozni, mely egész hatméretü verset viszonoz. A

tóban kecskeköröm alaku kövületeket találhatni, melvek-

ből a természetbuvárok a teremtés könyvében leirt viz-

özönre nyomós bizonyitékot nyujtanak. A kilátás Tihany

hegyéről fölséges.

Sz.-László-Egyháza, mv. sz. ferenci zárda és

560 lakossal.

Szécsi-Sziget, mv. a Kerka mellett 400 lakossal.

Strido, mv. a Mura közelében 333 lakossal- 'Bora

zamatos. Némelyek szerént itt született Jeromos az 5.

század kitünő szentatyája.

— Füred, falu 1,300 lakossal és jó bortermesztéssel. A

Balaton mellett van országos nevezetességü fürdője.

Zalavár, falu melytől a megye nevét kölcsönözte

a Szala vize mellett hajdan apátsággal kérkedett. Van

950 lakója.

Csobánc, falu a hasonnevü hegy alatt, 100 la

kos és várrommal.

* IX. Somogy vármegye.

Területi nagysága 114-6 □ mértföld. Lakói szá

ma 227,700. Ezek között 203,400 magyar, kik csekély

népességü helyeken laknak. Gyüléseit K a p o s v á rott

tartja, öt járása a kaposi, igali, marcali, babolcsai és a

szigetvári.
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--~ Jelentékenyebb helyei :

~ Kaposvár, mv. a Kapos csekély vize mellett. Van

4,580 lakosa,^kath. ajgymnasiaiaa, jó elemi tanodája, ka

szinója, több kórháza, postája, serfőzése, kellemes sétá

nya, s élénkülő kereskedése.^biszére válik a roppant me

gyeház, melyben a megyei gyülések tartatnak. Szőlőhe

gye jó bort terem. )— Eredete bizonytalan. 1707-ben

Rákóey emberei fészkeltek benne ; végre vára leron

tatott, melynek fekvése a környező mocsárok miatt ked

vező volt.

— Szigetvár, lat. Neonesium, az Almás vize

mellett. Számlál 4,130 lakost. Nevezetessége a kath.

plébániaegyház, azelőtt török imaház, melynek szenté

lyében a vár ostroma lefestve látható. Sz. ferenci kolos

torához templom van csatolva.) Van répacukorgyárjat_^

sóháza, postája és termékeny határa. Hajdani vára ma

radványai láthatók. — A mondott várat Oswald Anthe-

mius görög emelé. Folytonosan erősittetvén képessé

vált a töröknek többször ellenszegülni. (A mohácsi vész

után honunkat elárasztó tar hordák 1566-ban az öreg

Szoliman vezérlete alatt Szigetvárat is ostrom álá fog

ták. Parancsnoka gr. Zrinyi Miklós, a magyar Leoni-

dás vala. Augusztus hó 7-étől szeptember ngyanannya-

dikáig nem használt az ozmán sáskacsapat erölködése,

nem az igéret, épen nem a fenyegetés. Az őrség helyt

álla. A szultán a rőzse és földből készült falak alá tüz-

aknákat ásatott, mi által a falak egy részét romba

döntötte és szept. 5-én vészt hirdető lángokba boritotta,

mely neki mintegy halotti szövétnekül szolgált, mint

hogy az erre következett éjen meghalt a török legeszé-

lyesebb uralkodója ; azonban halála eltitkoltatott, ne-
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hogy a hadsereg lehangoltassék. Szeptember 7-én, midőn

még csak egy torony állott, Zrínyi könnyü selyemöltö

nyébe öltözve, mintha lakomába menne zsebeibe a vár

kulcsát és 100 darab aranyat tőn , hogy igy a török

kincsszomjának elég tétessék. Miután nejétől elvált s 300

emberét megesküdtette, hogy gyáván meg nem futand-

nak, a nyitott kapun egy nagy tarackot lövetett ki. En

nek füstleple alatt Jézus sz. nevét hangoztatva a hidon

át rémitő hévvel rohant ellenségére, és vitézül harcolva

sokat elejtett. Midőn a lég fuvalma a füstgomolyt elosz

latta, a hős több golyótól találva lováról lehanyatlott és

elhurcoltatván a fővezér előtt lefejeztetett. Társait ha

sonló sors érte. Dicső halál, melynek emlékét a város é-

venként szept. 7-én megszokta ünnepelni.

Nagy-Atád, mv. a Rinya vizénél. Pusztáival együtt

lakja 2,930 lélek. Van sz. ferenci kolostora, plébániája,

gőzmalma és nagy marhakereskedése.

Karád, mv. kies vidéken 2,650 magyar lakossal.

— Marcali, mv. jeles borok és 2,470 magyar lakossal.

— Csurgó, mv. a Dráva közelében, több forrás, hel-

vethitü algymnasium és 2,400 lakossal. Egykor a tem-

plariusok, majd sz. János vitézi birták. _. '«/? • « -i.

Csököly, mv. kendertermesztéssel és 2,300 lakos

sal.

Szulok, mv. homokos térségen 2,000 lakossal, s igen

jeles dohánytermesztéssel.

Berzence, mv. 2,000 lakos, nagy halastó és vásá

rokkal. Határát több patak hasitja. Régi várából nyomok

sem láthatók.

8



114

Tab, mv. nagy szőlőhegygyel és 1,880 lakossal.

Barcs, mv. a Dráva bal partján révvel, sóház és

1,850 lakossal.

Kéthely, mv. közel a Balatonhoz 1,830 lakossal,

kik a baglyasi hegyen zamatos vörös bort termesztenek.

Toponár, mv. kies vidéken 1,770 magyar lakossal.

Igal, mv. szőlőműveléssel és 1,660 lakossal.

Csokonya, mv. sertéstenyésztéssel és 1,640 magyar

lakossal.

Áriáiul, mv. a Sió folyónál ménessel s 1,630 lakossal.

— Babolcsa, mv. a Rinya vize mellett 1,490 lakossal.

Van postája, sertés és marhatenyésztése, régi vára, me

lyet 1664-ben II. Zrínyi Miklós a törököktől visszavett.

Nemes-Vid. mv. 1,400 lakossal.

Sellye, mv. a Drávától fél órányira Baranyamegye

által keritve sertéstartás és 1,260 lakossal.

Iharos-Bercny, mv. 1,220 lakossal.

Hetes, mv. lótenyésztéssel és 1,200 lakossal.

Fölsö-Següsd, mv. 1,190 magyar lakos és sz. fe-

renci kolostorral.

Török-Koppány, mv. a Koppány vizénél 1,140 la

kóval. Régi vára maradványai alig láthatók.

Istváiidi, mv. az Ókor vizénél jó alma s 1,100 la

kossal.

Mernye, mv. 1,030 lakossal.

MoBgó, mv. dohány, bortermesztéssel és 1005 la

kossal.

Szöllös-Györök, mv. a Balaton környékén 1,000

lakos, és jó borral.

Mike, német mezőváros. Van 980 lakosa, dohány

termesztése, és római katholikus liókegyháza.
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Zich, mv. hegyes vidéken 900 lakossal. Van dohány

s gabnatermesztése, és birkatenyésztése.

Sárd, mv. csinos kastély és 900 lakossal.

Gálosfa, mv. jó bor és 500 lakóval.

Bükösd, mv. 340 magyar lakossal.

Nagy-Bajom, 2,890; Buznák, a Balatonnál 1,650;

Endréd, 1,590 lakossal biró falvak.

Somogyvár, falu kellemes vidéken 1,500 lakossal.

Afölötte magasló hegyen láthatni a hasonnevü vár romjait,

tőle a megye nevét kapta. Ebben lakott Kupa vezér.

Lakácsa, falu 960 lakossal. Van sétánya és nagy

sertéskereskedése. Határa 0-9 □ mértföld.

• X. Tolna vármegye.

E megye 65 □ mértföld területü. Számlál 208,700

lakosa között 147,000 magyart. Gyüléseit Szegszár

don tartja. Négy járása a dunaföldvári, simontornyai,

dombovári, völgységi.

~~ Helyei :

— Duna-Földvár, mv. a Duna jobb partján. Határa

2-4 □ mf. Lakja 13,300 magyar lélek. Van sz. ferenci

kolostora,] kath. fó'elemi tanodája, kaszinója, serfőzése, só

háza kórodája, (gőzhajóállomása, halászata, kereskedése,

szőlőmivelése, s gyümölcstenycsztéseXHajdani apátsági é-

pületéből egy torony látható a Duna partján. — A római

ak alatt a dunai végvárak egyike vala, melyek a tulpar

ton lakó pusztitó népek ellen katonákkal töltettek meg.

Ekkor neve Anamati a, később Zemognylőn, mi

akkori lakosai nyelvén Földvárral hasonértelmü. Már

1199-ben a hálára méltó bencerendüek kezében találjuk>

kiknek emez apátságát Béla király alapitotta. A mohácsi

8*
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csata után Budavár kulcsai itt adattak át Szolimánnak.

A törököktől sokat türt el. Monostorát több izben várul

használák. Bothyán, Rákócy hive 1705-ben hiában ostro

molta, és csak az őrség távoztával esett kezébe. Az 1858-

i évben a város egy része kath. egyházával együtt pusz

titó lángok martalékává lön.

Szegszárd, mv. a Sárviz mellett. Határa 1-2 Q

mf. Lakói száma 9,940. Nevezetességei az irgalmas nénék

kórháza őrültek részére^is, a főelemi tanoda, a takarék

pénztár, a kaszinó, a borászati társulat, gőzmalom,s a sé

tány. Fődiszét teszi roppant kath. plébániaegyháza s a

vármegye háza, mely a gyülések helye. Ez hajdan vár és

apátlakás volt. Jeles vörös borát drágán adja el./ — A

rómaiak alatt A l i e s a nevet viselt. Itt(1061-ben I. Béla

a bencések számára apátságot alapita, s itt temettetett

eüSalamon király az 1074-i karácsont itt tölté. Itt szülem-

lett meg szándéka Géjza herceget megöletni ; de terve

roszul sikerülvén koronájától megfosztatott. Géjza Dezső

kalocsai érsek intésére itt határzá el Salamonnak a koro

nát visszaadni. A török is birá. 1560-ban leégett ; 1598.

évben a szabad martalócok ismét elpusztitották.

;; Paks, mv. a Duna partján. Pusztáit is betudva

2-4 □ mf. határán 9,930 magyar-német lélek lakik. Vi

déke dombos. ,Van 1,460 háza, csinos kath. egyháza, régi

helvét s ágostai hitü imaháza, nagyszerü zsinagógája, e-

meletes tanácsháza, két kórháza, melegitett fürdője, két

kaszinója, gőzhajóállomása, serfőzése, pálinkaégetése, ha

lászata, s a Dunán sok malma. Iparát mesteremberei

élénkitik, főleg a cipészek, kádárok, vargák és takácsok.

Utcáit boltjai diszitik s több csinos magánépület. Rongy,

gyapjú, bor és gabnakereskedése jelentékeny. Sok és jó
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bort termeszt. Határában régiségek találtatnak u. m. sziláid

épületalapok, ép vizvezetó csatorna a római korból csontok-

Ötven év előtt egy isteneket ábrázoló háromszögü rézlap,

később mértföldmutató, sirkő, kovácsszerszámok, pénzek

stb. találtattak. — A mennyire tudható, Róma fősége

alatt Paks helyén Lussunium nevü végvár álla. Mos

tani neve a latin pax azaz: béke szóból ered, minthogy a Duna

balján lakó népek legyőzetése után béke állván be emlé

kül Lussuniumra eme pax név ruháztatott. Idővel a pax

szó Pocussá, majd Pakssá változott. A magyarok letele

pedése után részesült a hon jó és rosz sorsában. 1332-ik

évben már kath. plébániával dicsekvék. A mohácsi vészt

követő napokban Szolimán itt szállott táborba. A Rákó-

cyf'éle mozgalom alatt 1704-ben Széchenyi Pál kalocsai

érsek a király részéről itt többször alkudozott Rákócyval.

Ez időtájban sz. f'erencrendü kolostorral birt. 1777., 1806-

ban nagy része elégett, sőt 1808-ban pár épület kivéte

lével az egész elhamvadt. A franciák Mórig előnyomul-

takor 1809-ben ugynevezett piaci révében kincsekkel ter

helt királyi hajók állomásozának, melyek őrizete, a cseh-

gárda az urnapi körmeneten tényben jelent meg. Az 1831-i

julius 21-én kiütött kolera rémitően dühönge. Az idei

februári árviz által is sokat szenvedett.

Paks és a közelében fekvő Kömlőd 1,502 la

kost számláló falu között vala az Alt a-R i p a-magas

part nevü római vár, később Bothyán sánc, melyet 1603-

ban a szabad martalócok könnyen elvettek a töröktől;

mivel ez az ostromtól menekülendő éjjel a falakra fabá-

bokat rakott az ostromlók ámitása végett, mig belőle

alattomban kivonult. Most e vár nyomait pár tégla, ta

lálható római pénz és az emlékezet jelöli.
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{ Tolna, mv. a már csekély Duna mellett. Tőle ve

vé nevét a megye. Van 6,820 lakosa^kaszinója, birkatar

tása, vizahalászata, gőzhajóállomása, serfőzése, nagy gab-

nakereskedése. — Már a rómaiak alatt állott. Mi volt

legyen neve, biztosan nem tudhatni, noha az Alta Kipa

nevet nehányan ráruházzák. A magyar előkorban nagy

szerepet vive. 1016, 1463, és 1518-ban itt országgyülé

sek tartattak. 1526-ban a pesti országgyülés rendelete

szerént a török ellen indulandó csapatoknak ide kellett

gyülni. Ekkorban pálosok lakák. A mohácsi vérnap után

az u. n. reformátio főbb helye volt. Birt ref. főtanoda és

könyvtárral. Akkoron kőfallal kerittetett. Közelében vas-

pályaépités terveztetik.

Bonyhád, mv. 6,730 lakossal, kik közül 1878 zsidó.

Van kórháza, postája, szőlőmivelése, nagy dohányter

mesztése, és élénk kereskedése. Közelében kolostorma

radványok szemlélhetők.

Báttaszék, mv. a Sárviz mellett. Van 5,870 lakója,

igen jó bora és halászata. Határában sok római réariséw

ásatik. — Helyén Ad Statuas római vár vala. Haj

dan apátsággal birt s neve Cikádor volt.

Ozora, mv. a Sió folyónál 4,690 magyar lakos, vá-

racscsal, ménes és termékeny földdel. — Itt 1848-ban

Görgey Arthur és Percel Mór magyar tábornokok Kóth

és Philippovits császári tábornokok vezénylete alatt álló

10,000 főnyi horvát sereget lefegyverezték.

Tamási, mv. a Koppány mellett 4,040 magyar la

kossal. Urasági vadászkastélya diszes. Magas kőfallal ke

rített vadaskertjében szarvas, őz, vadkan stb. seregesen

él. Van bortermesztése. Egykori várának csak helyét mu

tatják.
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Pincehely, mv. juhtartás és 3,660 magyar lakossal.

Simontornya , mv. Kapos és Sió egyesülésénél.

Számlál 3,360 magyar lakost. Van sz. ferenci kolostora,

kórháza, jó bora, juhtenyésztése s a Sión hidja. Régi vá

rából csak a tornyok maradtak főn. 1441-ben Hunyadi

János megszállá. A töröktől, kinek kezébe került a

mohácsi csata után, csak 1686-ban szabadult meg.

Iregh, mv, 3,340 magyar lakossal. Van kastélya,

sikeres buzája, ménese és juhtenyésztése.

Báta, mv. a Dunánál. Van 3,180 lakosa, gyümöl

cse, jó fehér bora, s halászata. — A rómaiak alatt neve

zetes véghely vala e név alatt. Egykori bencerendü apát

ságát a lovagias sz. László alapitá. Lakói gazdagok voltak.

Veresmarty Mihály jeles iró itt apátoskodék. 1849. csak

nem az egész hamuvá égett. Apátsági épülete rom s he

lyéről szép kilátás tárul a Dunára s ezen tul a magyar

Kánaánra.

Szakcs, mv. tartós bor és 3,140 magyar lakossal.

Ifögyész, mv. kies vidéken 3,110 német lakossal.

Van csinos egyháza, szőlőmivelése és dohánytermesz

tése. Urasági angolkertjében Venus müvészi szobra lát

ható.

Tevel, német mv. dohánytermesztéssel s 2,680 la

kossal.

Döbrököz, mv. a Kaposnál várromok, kedves izü

fehér bor és 2,580 lakossal.

Dombóvár, mv. a Kapos vize mellett 2,220 ma

gyar lakossal, és szőlőmiveléssel. Xyugotra a Kaposnál

láthatók a régi dombói vár maradványai. Ezt Dombay
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Pál jeles jogtudós birta, ugyanaz, ki II. Ulászló alatt a

Hármaskönyvet átvizsgálta.

Regül, mv. a Kapos és Koppány között jó bor és

2,010 magyar lakossal.

Miszla,m. 1,950 magyar lakossal. Van urasági kert

je halastóval, selyemtermelése, bor és gabnatermesztése.

Külesd, mv. a Sárviz mellett jó izü bor s 1,930 la

kossal.

— Fatld, falu a Dunánál nagy halászat, hires dohány

s 4,790 magyar lakossal.

Bülcske, a Dunánál falu, egykor mezőváros szó-

lőmiveléssel, halászat és 4,670 lakossal.

Zomba, falu nemesitett juhtartás és 2,940 lakossal.

Gyünk, falu helvét algymnasium, repceolajsajtolás

és 2,840 lakossal.

Ciyula-Jovánca, falu 2,580 lakossal.

Decs, falu kolostorromok, jeles bor és 2,170 ma

gyar lakossal.

Izuiény, falu olajsajtolás és 2,110 lakossal.

Szent-Lörine, falu ágostai algymnasium és 1,890

lakossal.

Váralja, falu 1,430 lakóval. Van kószéntelepje,

mészégetése és bortermesztése.

XI. Baranya vármegye-

Tolnától délre fekszik. Területe 91 Q mértföld,

és 236,500 lélek lakja, kik között 130,000 magyar. Gyü-

léshelye P é c s sz. kir. város. Egy sz. k. város és hat

járásra osztatik, melyek a pécsi, mecsekháti, mohácsi,

baranyavári, siklósi s a sz. -lőrinci.
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Szabad királyi városa :

"• Pécs, lat. Quinqueecclesiae, ném. Füní-

k i r c h e n a Mecsekhegy déli tövénél. Kies vidéke 1-2

□ midre terjed. Éghajlata szelid és egészséges. Áll a

bel és két külvárosból. 18.760 többnyire katholikus lélek,

kath. püspök, székes káptalan, szent ferenciek, irgalmas

férfiak, Miasszonyunkapácák, és sz. Vince betegápo

ló leányai lakják. ^Tanitó és ájjolójnlázetekben gazdag.

Az előbbiek közül van régi papnöveldéje,kisszemináriuma,

kath. lyceuma, kath. fölgymnasiunui,.alreálja, tanitóképezT

déje, mintafőelemi s több néptanodája, kisdedóvója, a

Miasszonyunkról cimzett nőzárdában lánytanodája ; az

utóbbiak közül árvaháza, két derék szerzetesi kórháza,

országos szemgyógyintézete, vas és gőzfürdője. Megem-

litendők : takarékpénztára, szinháza, nemzeti kaszinója,

dalárdája, nagy püspöki könyvtára természeti muzeum

mal, sétánya, uszodája, gőzmalma, borcsarnoka, nagy és

jó serfőzése, ecet, pipa, edény, és vasgyára. -A Mecsek

tövéből bugyogó forrás több liszt és bőrmalmot hajt. He

gyeiben fakadó ereiből csatornákon át vezetett mésztar

talmu vize az egész várost eléggé ellátja. Legnagysze

rübb épülete a székesegyház négy tornyával, a honban

legrégibb, mely sz. István alatt kezdett épülni ; nemrég

legfényesebb, melyet kivülről a tizenkét apostol szobra,

belülről a góthizlés magasra nyuló oszlopzatai diszesit-

nek. Miseruhái izletesen s dusan aranyozvák, szent edé

nyei értékesek, harangjai kellemes hanguak. A belvárosi

kupos plébániaegyház valamikor mecset, a sz. Vince nő-

szerzetesek egyháza sudár minaretjével ugyanaz vala.

Előkelőbb épületei még : az apácazárda, a püspöki pa

lota, a papnövelde, könyvtárépület, a lyceum, a mos|
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katonai laktanyául szolgáló i'ölgymnasiumépület, a ta

nácsház, a vármegyeház, a zsidótanoda, a vendéglök,

sok magányépület. Kirakatos boltjai, kövezett utcái, és

éji világitása nagyvárosi szint kölcsönöznek neki.. Keres-

kedése'nagy, mit vaspályája folytonosan gyarapit. Hegyei

jeles fehér bort teremnek. Szénbányái kimerithetlenek.

Kőfejtésén sokan fáradoznak.) Epületeit kevés kivétellel

a bányák köveiből emeli. Mulatóhelyei a Tetve, Balokány

ó-fürdő, és az üszögi erdő. A lakosok néha Jakab magas

hegyére rándulnak, honnan a körültekintés sok kellem

mel kinálkozik. Itt egykor a sz. Pál remetéről nevezett

magyar szerzet kolostorából, a Tetyén pedig egy pasai

lakból maradt romok regényesek. A Haviboldogasszony

fogadalomból épitett templomától nagy láthatár nyilik.

Emlitésre méltó, hogy Pécs és környéke a természetbu

várok kutatásaira kedvező hely.

Régibb kora homályban vész el, azt mégis tudjuk,

hogy a rómaiak alatt Sopiana néven Pannonia Vale

ria tartományának fő hadi kormányhelye volt.és 160. körül

hozatott tájára szőlő. 1009-ben Győrött adta ki sz. Ist

ván [a, pécsi püspökség alapitási okmányát. Kéza szerént

1046-ban Péter király itt temettetett el. 1064-ben Salamon

király husvét napján Géjza által harmadszor koronázta-

ték meg, melyre következett napon a székesegyház elég

vén a király futva keres szabadulást.! 1367-ben Nagy La

jos itt egyetemet állitott, mely 1558-ig fönállt. A tizene

gyedik században két káptalannal birt. Korvin János

1490-ben ide menekült. 1526-ban a török által elpusztit

tatott, lakói kardra hányattak. Ezután majd Zápolya, majd

Ferdinánd király birta. 1588-ban a lakosok nagy része

ariánus vala s püspökük is itt székelt. 1686-ban Badeni
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Lajos a töröktől véres harccal vette el. 1692-ben nagy

dögvész lepte meg. Itt 1694-ben gr. Széchenyi György

püspök gymnasiumot alapitott. Nesselrode püspök itt

megyei zsinatott tartott. 1780-ban sz. k. várossá lőn.

Ezen században görög n. e. püspök laká. 1785-ben agyő

riakadémia ide hozatott; de már 1802-ben visszavitetett.

Ismét 1833-ban Szepesy Ignác püspök két jogi és ugyan

annyi bölcsészeti osztálylyalbiró akadémiát alkotott. 1849-

ben b. Jellasich horvát bán emberei elfoglalák. Valami

kor fallal vala keritve, melyek maradványai jelenleg is

állván a lakóházak keritőiül szolgálnak, és aránylag

szebb volt, azért divott e közmondás: németnek Bécs,

magyarnak Pécs. Többszerzetesrend is székelt benne,

mint a domonkosiak, jezsuiták, pálosok, kapucinusok,

bencések, ágostoniak, karmeliták és Orzsolyaszüzek, kik

rendjét II. József oszlatta föl.

A megye más helyei :

——. Mohács, mv. a Duna jobb partján. Régi s neve

zetes hely. Van 10,460 lakosa, sz. ferenci zárdája, há

rom régi kath., egy g. n. e. temploma, helvét imaháza,

gőzmalma, szép kereskedése, halászata, a mohácsi csa

ta ejnlákéxe kath. kápolnája, a két mohácsi csatát

ábrázoló képpel,' főelemi tanodája, régi püspöki laka,

és nagy sóraktára. Utcáin a török korból ágyúkat

láthatni. A pécsmohácsi vasut indóháza a gőzhajóállo

mással összeköttetésben van. Ide Pécsről sok kőszenet

szállitanak. — Már 1333. évben plébániája vala. Hogy

1526-ban itt mi történt sajgó kebellel mondomel. Ho

nunkban egyenetlenség dult. A főurak királyuknak nem

engedelmeskedtek, s miattok bünhődött az egész haza.

Villámsebességgel közelge a követe megölettetése miatt
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bősz Szolimán kétszázezer ember s háromszáz ágyúval.

Ellene Pesten azt határzák, hogy Tolnára seregeljenek

a nemesek ; de sem a véres kard körülhordozása, sem

az országgyülés parancsszava nem használt. Csak szál

longtak a harcnak. II. Lajos 26,000 embert és 80 á-

gyút volt képes eló'állitni. Fővezér ki sem akart lenni.

Tomory Pálra, a kalocsai harcias érsekre ugy erősza

kolták. Számosak kivánatára ily csekély sereggel üt

közetre került a dolog. Augusztus 29-e vala a sze

rencsétlen nap, melyen a kocka elvettetett. Mieink vi

tézül harcoltak a Nyárád előtt álló törökök ellen, őket visz-

szanyomták, és vigyázatlanul az elrejtett ágyúkig ha

toltak, midőn is azok bömbölése zavart idézett elő. A

magyar sereg futásnak eredt, kiki arra iramlott, merre

látott. Sokan a lövések, többen a kardok csapásai alatt

rogytak le; számosan a Dunába temetkeztek. Az ifju

király Cselle patakja felé vágtatott, azonban annak

környékén elveszett. Igy lett oda a hon virága

De a tarnak is elérkezett fizetésórája. 1687-i augusztus

végén ők ama téreken, melyeken a magyar szabad

ságot eltiporták, lotharingi Károly által összezuzat

tak. 1825-ben Király József pécsi püspök alapitványt

tön e nap évenkénti egy nagy és tizenkét kis szent u»ise,

valamint három nyelven tartatni szokott szonoklatok álta

li meg ülésére.

Szekesö, mv. a Duna partján 4,650 lakossal. Van

szép buzája, tágas szőlőhegye, erdeje s halászatai — A

római korban Lugionum névvel dicsekvék. Akkori

vára helyén később magyar erőd álla. Nem messze innen

a Duna mellett barlang rejlik. 1841-ben e városban ása

tás történt, mikor is két holttestre akadtak, melyekben
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némelyek Tomory és Szapolyai Györgyét akarták fölis

merni.

— Siklós mv. 3,620 lakossal. Van sz. ferenci zárdája,

postája, kaszinója, kőbányája, jó bora, mészégetése, se

lyemtermelése s beváltása, és vára. Ebbe hozta Gara Mik

lós 1402-ben Zsigmond királyt, hogy az elégedetlenek

ellen védje. 1543-ban török kézbe került, de 153 év után

szabaddá lett. 1823-ban a vár egészen leégett, azonban

ismét fölépült. Belőle a kilátás élénk képzeleteket ger

jeszt.

Dlágocs, mv. 3,350 lakossal. Vannak kolostorromjai.

Péesvárad, mv. a Mecsek déli tövénél 2,690 la

kossal. Szőlőhegye s gesztenyései tágasak. Több csinos

épülettel bir.— Itt sz. István 1000-ik évben bencerendü a-

pátságot alapita, melynek kolostorában volt vak Béla el

rejtve 1129-ig, midőn II. István kormánytársává tette.

Dárda, mv. 2,400 lakos, kastélylyal, angolkert és

sertéstenyésztéssel. Mint pannoniai város Ad Labores

nevet viselt, s a rómaiak mellette töltést készitettek.

Német-Boly mv. a vaspálya közelében urasági kas

tély, hires sertésvásárok és 2,250 lakossal.

Ráán, mv. a Karasica vizénél jó vörös bor s 2,090

lakossal.

Veresmart, mv. a Dunánál 2,080 lakos, marha és

sertéstartás, halászat és jó vörös borral.— Neve az ókor

ban Ad N o v a s vala s végvárában Theodosius alatt

dalmát lovasok állomásozának. Itt született Veresmarty

Mihály apát s jeles iró.

Vaiszló, mv. az Okorág közelében, nagy sertésvá

sárok és 1,390 lakossal.

Rác-Kozár, mv. a Mecsekháton 1,280 lakossal.
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Gödre, mv, 940 lakossal.

Szabad-sz.-Király, mv. 880 magyar nemes lak.

Ilükösd, mv. 800 lakossal.

Görcsön, mv. 790 lakossal.

flercegszölös, falu 2,720 lakos és jó borral. —

Római neve volt Donatianum. Itt a lutheranusok

1576-ban zsinatot tartottak.

\ádasd, német falu a Mecseknél kőfejtéssel, ko-

lostorrom,'kastély, jó bor és 2,480 lakossal, kik csaknem

mindannyian mesterséget üznek.

Hosszuhetény, magyar falu romok, kőbánya, jó

bor és 2,220 lakossal.

Batina, falu a Dunánál 1,610 lakos, jó bor, kő

bánya és vizahalászattal. A rómaiak alatt Bacincu m

nak nevezteték, s várral, később monostorral birt.

1849-ben ágyuzás által szerfölött megrongáltatott.

Baranyávái', falu 1,610 lakos és szőlőgazdászat-

tal. Régi várától, mely most rom, vevé nevét a megye.

— Római neve A n t i a n u m volt. A magyarok bejöt

tekor Árpád egyik serege foglalta el.

Villány, falu a vaspálya mellett l,556lakossal. Van

pálinkaégetése, buzája s több romja. Főnevezetessége

fűszeres izü vörös bora. Ez év május havában hegyei

ben ritka jelességü vizhatlan meszet találtak.

Sz.-Lörinc, falu 1,230 lakossal.

Szabolcs, falu jó bor, szénbánya s 870 lakossal.

Vasas, falu 705 lakos, kő és szénbányával.

Mária-Gyüd, falu 710 lakos és sz. ferenci zárdával,

melynek egyházában a b. Szűz kegyelemképéhez sok

bucsús zarándokol.
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— Abaliget, falu ötszáz öl hosszu cseppkőbarlang és

680 lakossal.

Harkány, falu hasonnevü hegynél 530 lakóval.

Kénköves forrása fürdőül használtatik. Környéke igéző.

Kisasszonyfa, falu 417 magyar lakos és várro

mokkal- Itt született Istvánffy Miklós jeles történész

1538-ik évben.

Szilvás, falu 313 lakossal. Fehér bora kellemes

zamattal bir.

Tiszá n inneni kerület.

E kerület területe 682-9 □ földrajzi mértföld. Lak

ja 1,670,000 lélek, köztök 899,000 magyar. Tiz várme

gyéje : Heves, Borsód, Torna, Gömör, Szepes, Sáros,

Abauj, Zemplén, Ung, Bereg.

/ 1. Heves vármegye. )

Kiterjedése 120-7 Q mértföld, melyen 302,000 lé

lek, ezek között 294,000 magyar él. Áll Heves és Külső

szolnok törvényesen egyesitett megyékből. Gyüléshelye

Eger. Járásai a tarnai, mátrai, gyöngyösi s a tiszai.

Jelesebb helyei :

~~ Eger, lat. A g r i a, ném. E r l a u érseki város az

Eger folyónál. Kath. érsek, székes káptalan, s Heves

vármegye székhelye. Lakják : cisterciták, sz. ferenciek,

szerviták, irgalmas férfiak, angolkisasszonyok és irgalmas

nénék. Van V2Q mf. határa, 20,280 lakosa, papnöveldé

je, kath. lyceuma, jogakadémiája, kath. fölgymnasiuma,

tanitóképezdéje, főelemi tanodája, kisdedóvója, könyv

tára, csillagásztornya^nyomdája, postája, kaszinója, me
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leg fürdője, kórhája, szegényintézete, kereskedése, bőr

és gyapotgyára. Sétánya az érseki kert. Nagy épületei

által sokat mutat. A székesegyház, mely az országban

legtágasabb, remekmű : figyelemre méltók továbbá a

lyceum gyönyörü épülete, a vármegyeház s az egyházak.

Vörös bora az ország első rangu borai között foglal

helyt. ,— Timon szerént római neve Candanum vala.

Szent István itt püspökséget alapita, mely 1804-ben

érsekséggé lett. II. István király remetenapjait 1131.

itt végzé be. Imre király meghalván, itt temettetett el.

A tatárok elpusztiták, azonban IV. Béla fölépitette.

Falai között 1460, és 1468-ban országgyülés tartaték.

1552-ben Amhát és Ali basák 180,000 emberrel ostrom

alá vevék ; de várparancsnoka Dobó István maroknyi

népével megvédte. Ez alkalommal Eger férfias női for-

róviz, kő s egyéb eszközökkel segitették elő a védel

met. 1596-ban III. Mohamed szultán 200,000-nyi se

regével megszállá ; 1687-ben fölszabadult s megkeresz

telt törökökkel népesedett. Rákócy Ferenc 1705-ben

huzamosb ideig itt mulata. 1710-ben a vár a rákóci-

aktól visszavétetett. Vára II. József alatt romboltatott

le. 1849-ben hadi sarcot fizetett.

Mezötúr, mv. a Berettyó vizénél. Van 7-5Q mf.

határán 17,983 lakosa, vasutállomása, serháza, acélos

buzája, és hires marhavásárja. Helvét imaháza csinos ; és

kisgymnasiuma is van.

Gyöngyös, mv. a Mátra tövénél. Számlál 17,030

lakost. Van sz. ferenci zárdája, az irgalmasnők ré

szére kolostora, kórháza, kath. algymnasiuma, kisded

óvodája, postája, igen jó izü bora, snagy vásárja. Ke

reskedése élénk.



Í29

Szolnok, mv. a Tisza és Zagyva összefolyásá

nál. Több vaspályavonal öszpontosul itt. Van 13,710

magyar lakosa, kik 3'6 □ mf. határát szorgalmasan

mivelik, továbbá sz. ferencrendü zárdája, sóraktára,

postája, szép indóháza, jelentékeny fakereskedése, a

Tiszán hidja, s régi váromladéka. Itt született Verseghy

Ferenc költő. — Egykor Külső-Szolnok vármegye erő

sitett fővárosa volt. 1552-ben Amhat és Ali pasák el-

foglalák és csak Buda végleges visszavétele után ke

rült keresztény kézre. 1743-ban itt döghalál uralkodott.

1849-i martius 5-én a magyar sereg véres csata után

Karger cs. tábornokot innen Abony felé szoritotta.

Török-sz.-Miklós, mv. a Tisza Tinóka nevü ki

szakádása s a tiszai vaspálya mellett 10,890 lakossal

kik 6 □ mfnyi határát jól mivelik. Van postája, taka

rékmagtára, kisdedóvodája, kórháza és serfőzése. Ré

gente Bala-sz.-Miklósnak hivatott, s mai nevét a török

től kölcsönözte.

Tiszafüred, mv. a Tisza partján. Van 6,610 la

kosa, hidja, juhtenyésztése. Nyereggyártói mesterségö-

ket jól értik.

Heves, mv. melytől a megye elnevezését nyerte.

Termékeny földjén 5,180 magyar lakosa izletes dinnyét

termeszt.

Pásztó, mv. a Zagyva folyónál 4,470 magyar

lakossal. Hajdan apátsággal dicsekedett, mely most a

zircivel egyesittetett.

Poroszló, mv. 4,170 lakos, sóház és sok hallal.

Van kőszénraktára. — Azon szerződés, mely IV. Béla s

fia István között Pozsonyban köttetett, itt lőn megerő

sitve 1262-ben. Szerénte István Horvátországot nyerte.

9
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Verpeléth, nfv. 3,480 lakossal, kik becses dohányt

ültetnek.

Fegyvernek, mv. a Tisza balján. Van 3,470

lakosa, kik íöldmivelés s állattenyésztéssel foglalkoznak.

- Hatvan, mv. a Zagyva vizénél. Van soháza,

postája, termékeny határa, és hires dinnyéje. — Itt

1524-ben zajos országgyülés tartatván Verbó'cy István

választaték meg nádornak. Egykor erős várát 1678-ban

rombolák el. 1849-ben a magyar sereg Schlick es. tá

bornokkal itt véres csatát vivott. Lakja 2,930 lakos.

Cibakháza, mv. a Tisza bal oldalán 2,860 magyar

lakossal.

Pata, mv. 2,655 magyar lakossal.

Maklár, mv. 2,180 magyar lakossal.

Pétervására, mv. urasági kastély és 1,360 magy.

lakossal.

Apc, mv. 1,270 magy. lakos és hires vörös borral.

Kenderes, falu juh s marhatartás és 4,430 lakossal.

Tisza Nana, falu kórház és 3,270 lakossal.

Várkony, falu 1,960 lakossal. Fekszik a Tiszánál.

Nevezetes I Endre s Béla összejöveteléről.

Sáár, falu 1,950 lakossal. Bora jó izű. Kolostor

maradványait láthatni. Aba Samu király itt nyugszik.

Debrö, falu, jó dohány s 1,720 lakossal.

Kápolna, falu a Tarna mellett 1,624 lakossal. E

helynél 1849-i februárban hg. Vindischgrütz cs. tábornok

és a magyar sereg közt határozatlan eredményü véres csa

ta vivatott.

Visonta, falu 1,070 lakos és hires vörös borral.

Parád falu üveghuta és 1,810 lakossal. Ásványos

vizei és fürdője országszerte ismeretes.
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II. Borsód vármegye.

(55- 5 D mértföld területü, s 207,400 lakosa között

192,900 magyarral dicsekszik. Gyüléseit Miskolc vá

rosában tartja. Négy járásra oszlik, melyek a miskolci,

egri, szendrői, és szentpéteri

Nevezetesebb helyei :

— Miskolc, szabadalmas koronai város a Sajó közelé

ben és a vasut mellett. Lakói száma 0-9 □ mf. területén

25,910. Van minorita kolostora, kath. al 03 helvét fölgym-

nasiuma, főelemi tanodája,tanitóképezdéje, kaszinója, kis

dedóvója, postája, takarékpénztára, szinháza és takarék

magtára. Utcái éjjel világitatnak, különben nagyrészt kö

vezettek s csinos épületeket mutathatnak, milyenek a

vármegyeháza, melyben a megye gyűlésezik, egyházai,

sóháza stb. Ipara s kereskedése jó lábon áll. Asztali bora

kedves izü. Itt született Dayka Gábor költő. — E hely

a hon mindennemü sorsában osztozott. 1241-ben a tatá

rok elpusztiták, majd a csehek dühének vala kitéve. A

török időben sokat szenvedett.Hivatalnoka senkisem akart

lenni. Több királytól nyert szabadalmakat ; sőt már ki

rályi várossá emelésén dolgoztak, midőn ezt az 1848-i

év martiusa lehetetlenné tette.

Mczö-Kövesd, mv. 8,975 lakossal. Van 1- 5 □ mf.

agyagos határa, postája, kaszárnyája, takarékmagtára

és marhavásárja.

Mező Csöth, mv. baromtartás és 5,890 magyar la

kóval.

Mezö-Kcresztcs, mv. 4,140 magyar lakossal. Van

takarékmagtára és postája. Nevezetes azon győzelemről,

melyet a magyar sereg 1596-ban oktober 26-án Mehe

met török vezér fölött mellette nyert.

9*
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Szent-Péter, mv. a Sajónál 3,110 földmüvelést üző

lakossal. Van pálinkaégetése. Egykor itt a templáriusok-

nak kolostoruk volt.

- , - Diós-Györ, mv. a Szinva pataknál kies völgyben

terülvén el magyar tempe nevet nyert. Van 2,800 magyar

lakosa, papir, vasgyára, üveghutája, váromladéka, für

dője, vizgyüjtő tava, több kis barlangja, és postája. Bort

termeszt. ■— Egykor fallal keritteték. Romvárát Mária,

Nagy Lajos leánya épitette.

Szendrö,mv. a Bodva mellett várkastélylyal, mely

elomlott vára fölött épült és 2,570 lakossal.

Oiiód, mv. a Sajó folyónál 2,286 lakossal. Már U-

lászló idejében álla. 1582-ben itt a törökök megverettek.

Benne 1707-ben II. Rákócy Ferencországgyülést rendez

vén Turócot a megyék sorából kitörölteté, mert ez követei

által az I. József királylyali kibékülést ajálta. 1849-ben

Görgey Artlmr magyar s Paskievich orosz tábornokok

környékén csatárzának.

Edelcny, mv. a Bodva mellett, répacukorgyár, ura

sági kastély és 1,820 lakossal.

Apátfalva, mv. a Bikk hegység Bélkö bérce alatt.

Van 1,335 magyar lakosa, kőedénygyára, s kőbányája.—

Valamikor cistercita apátsága volt. 1710-ben itt az epe

mirigy dühönge.

Szihalom, falu régiségekkel és 2,720 lakossal.

Ernöd, falu termékeny határ, jó bor és 2,380 la

kossal.

Várkony, falu nagy kőszéntelepekkel s 1,957 la

kossal.

Visnyó, falu üveghuta s födélpala és 1,280 lakossal.

Szilvás, falu vasgyárak s 1,130 lakossal.
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Kacs, ialu mészégetés, ásványosvizzel, kőbánya; ro

mok s 570 lakossal.

Borsód, falu 510 lakossal. Jelenleg romokban he

verő várától vette nevét a megye.

- Mohi, puszta 199 lakossal Onód közelében. Itt

1241-ben a viszálkodó magyarokat a tatár hordák tönk

retevék.

Hl. Torna vármegye.

A megyék legkisebbike, mert területe csak 10'8

□ mértföld. Lakja 22,300 lélek között 19,700 magyar.

Gyüléshelye egyetlen mezővárosa T or n a. Fölső és al

sójárásra oszlik.

Jelentékenyebb helyei :

— Torna, mv. egészséges vidéken. Van 1,210 magyar

lakosa, urasági kastélya, fürdője, új izlésü vármegyeháza,

s nagy erdője. Kősziklán épült várától, melyet I. Lipót

rontatott le, vette nevét a város és vármegye.

Szadella, ialu 280 lakossal. Nagy barlangjában

külömbféle állatcsontok lelhetők. Itt vonta meg magát

IV. Béla a mohi szerencsétlen ütközet utáni napokban.

Görgö, falu szőlőhegygyel, kőbánya, birkata^tás

s 1,190 lakossal.

Almás, falu kies völgyben 920 lakossal. Bor, gyü

mölcs és káposztatermesztése jelentékeny.

Dernö, falu réz, vasbánya és 818 lakossal.

Szilice, falu 770 lakóval. A solyomkői hegyen

omladozó vára van. De főnevezetessége az u. n. lednicei

barlang, melynek hidegsége vagy melegsége asze-

rént nő, amint a külső lég hidegszik, illetőleg pedig
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melegszik. A jégcsapok benne szirteket képeznek. Itt

sokféle állat telel.

Szin, falu jó bor és 690 magyar lakossal.

Jósafö, falu bor, vasbánya és 656 lakossal.

Jablonca, falu 630 lakossal. Van bortermesztése.

A közelében fekvő Ardócska pusztán 27 lakos és lóte-

jü savanyuviz találtatik.

Körtvélyes, falu bortermesztéssel és 560 lakossal.

Zsarnó, falu porcellánfölddel, fekete márvány és

530 lakossal.

Derénk, falu 4á0 lakóval. Nyugotra a magas kő

szálra épült Szádvár maradványai szemlélbetők, melyet

1566-ban Svendi Lázár cs. tábornok ellen vitézül védett

Patócy Zsófia. I. Lipót lerombolta.

IV. Gömör várraegye.

AH Gömör és Kishont törvényesen egyesitett me

gyékből. Területe 76-2 Q mértföld, melyen 158,300 lélek

él, kik között 91,300 magyar. P el ső cö n és Rima

szombaton fölváltva gyülésez. Fölosztatik a fölső, put-

noki, ratkói és serkei járásokra s a kishonti kerületre.

Nevezetesebb helyei :

Rozsnyó, lat. R o s n a v i a, ném. R o s e n a u püs

pöki város a Sajó közelében 0-6 □ mértföld területü.

Számlál 5,150 lakost. Kath. püspök és székes káptalan

széke. Van praemontrei laka, sz. ferenci kolostora, pap

növeldéje, kath. lyceuma, kath. fölgymnasiuma, ágostai

fölgymnasiuma, föelemi tanodája, kórodája, kaszinója,

vasasfürdó'je, postája, papirmalma, kőedénygyára, dix-

danybányája, réz és higanyásása. Kereskedése, főleg vi
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asz, méz, vas, bor és gyümölcs dolgában jelentékeny.

Szebb épületei a püspöki lak s a kanonokok házai. —

A tizenötödik században a csehek birák, később a tö

rökök. 1710-ben dögvész által sokat szenvedett. Püs

pökségét 1776-ban Mária Teréz királynő alapitotta.

""- Dobscha, mv. mély völgyben 4,890 lakossal, kik

bányáiban sok vasat, rezet, dárdanyt, higanyt, aszbesz-

tet, gránátot, márványt stb. találnak. A méhtenyész

tési szorgalommal üzi.

Tiszolc, mv. a Rima folyónál 4,320 lakossal. Van

juhtenyésztése, vasgyára, papirmalma, turókészitése,

márványtörése és savanyuvize. Hajdan várral dicsekvék.

.— Rimaszombat, mv. a Rima folyó partján 3,750 la

kóval. Nevezetesek itt : a megyeház, melyben Gömör

gyülésez, egyesült protestans algymnasium, a kereske

dés, a posta, a kőhid Rimán, a fürdő. Igen jó kenyeret

süt. Itt született Tompa Mihály a költő, és Ferency hires

szobrász.

Klenóc, mv. 3,670 lakossal, kik juhtenyésztést

üznek.

Jolsva, mv. 3,360 lakossal, kik között sok iparos

találtatik. Urasági kastélya és gyümölcsöse igen szép.

Putnok, mv. a Sajó közelében. Van 2,700 lako

sa, serfőzése és postája. Vásárai népesek. Várkastélya

régi épület.

Nagy-R5ce, mv. 1,970 tót lakossal. Van vasbá

nyája és vászonszövése.

Pelsöc, mv. a Sajónál kevés várrom, vasbánya

és 1,470 magy. lakossal. 1849-ben az oroszok föl

égették.

Rimaszécs, mv. a Rima mellett egykor várral,
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most baromtenyésztéssel, nagy marhavásár, gazdászat s

1,400 magyar lakossal.

Csetnek, mv. 1,300 lakossal. Ágostai hitü imaháza

góthizlésii. Van kórháza, hires vasbányája és élénk ke

reskedése.

IHurányalja, mv. 1,290 tót lakossal. Határa szik

lás. Juhtenyésztése gyarapszik. Fölötte fekszenek a

régi Murányvár omladékai. — A tizenötödik században

a hussziták ide fészkelék be leginkább magukat és csak

I. Mátyás király alatt vették el tőlök. Már 1620-ban

Bethlen Gábor Széchy Györgynek adá s ez ellenségeske

dett benne a királylyal, mig végre Vesselényinek áta

datott.

Ratkó, mv. bőrkikészitéssel és 1,140 lakossal.

Sajó-Gömör, mv. a Sajó mellett 1,060 magyar

lakossal. Régi várától, melynek már maradványait nem

láthatni, nevezteték el a megye.

Krasznahorka-Váralj a, mv. 870 lakossal. Vára

egyik a középkori lovagvárak közöl, most is ép.

Polonka, falu 2,480 tót lakossal.

Pohorella, falu vasgyár s 2,220 lakossal.

Sunyac, falu, savanyuvizzel, vasgyár és 1,960

lakossal.

Osgyán, falu kastély és 1,520 magyar lakóval.

Betlér, falu angolkerttel, kastély, vasbánya és 930

lakossal.

Rimabrézó, falu 550 lakossal. Van vasbányája és

a Rimában, mely mellett elterül halászata.

Aggtelek, falu 450 lakossal, mész és szénége

téssel. A kopasz B a r a d l a hegyben van hasonnevü

barlangja, mely több mértföldre terjedvén csontház,
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denevér s virágkert ágakkal bir. Ezekben a legszebb

kövületek, meglepő alaku cseppkövek s patakok létez

nek. A tatárjárás alatt valószinüleg menhelyül szolgált.

V. Szcpcs vármegye.

Területe 66-5□ mértföld. Számlál 159,400 lakost.

Ezek között kevés magyar van. Gyüléseit Lőcsén

tartja. Fölosztatik két sz. kir. városra, a 16 város ke

rületére, és négy járásra, melyek a lőcsei, hegyi, ma

gurai s a kárpátaljai.

Két szabad kir. városa :

Lőcse, lat. Leuchovia, ném. Leutschau,

kies dombon. Határa 2□ mf. Van 5,500 lakosa, kik

műiparral, kereskedés és löldmiveléssel foglalkoznak.Em-

litésre méltók : a..Jsath.. föl .és ágostai algymnasiuua, a

vármegyeház, melyben a megye gyüléseit tartja, a kath.

egyház, a könyvnyomda, és a borsótermesztés. — Egy

kor e hely fölső Magyarhon fővárosa vala. Már IV. Béla

királyi várossá tette. A lakók nagy része 1548-ban ágos

tai hitvallásúvá leve. Bocskay hajdúi, Bethlen Gábor és

Tökölyi seregei igen nyomorgatták.

Késmárk, a Poprád mellett 0-9 Q mf. határon

terülvén el 3,400 lakost számlál. Utcái tiszták, épületei

csinosak. Nevezetesek : azjlgostai lyceum, a rézzel födött

tornyu tanácsház, a volt Tökölyivár, kóroda, a gótli-

izlésü kath. nagyobb templom, könyvtár, kaszinó, sze

gényintézet, több alapitvány, a ser, és bőrgyár. Vászon

és borkereskedése nevezetes. Sóraktára nagy. A Tát

rahegység egyik magaslata a késmárki. Kirándulási

helye a schmecksi fürdő, vagyis Tátrafüred, mely erő-.
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sen látogattatik, főleg mióta hklegvizintézete van. —

Eredete bizonytalan. Már Nagy Lajos 1380-ban kirá

lyi várossá teve. Itt 1423-ban Zsigmond és Ulászló

magyar királyok között szövetség köttetett. A hussziták

földulák. Midőn T. Ferdinánd és Zápolya János királyok

között háboru folyt, itt több ütközet történt.

A tizenhat szepesi város kerülete valamint a sz. kir.

városok külön tisztviselőséggel birnak. Ezeket 1412-ben

Zsigmond király 155,400 aranyért zálogba adá sógora

Ulászló lengyel királynak; azonban háromszázad után

1772-ben Mária Teréz Lengyelhon első fölosztásakor

visszanyerte. Székhelye I g 1 ó. Tizenhat városa :

Iglő, mv. a Hernád vizénél. Van 5,980 német la

kosa, vas és rézbányája, papirmalma, kőedénygyára, á-

gostai algymnasiuma, fürdője, mészégetése és méhte-

nyésztése. Kőbányájában sokan dolgoznak.

Szepes-Váralja, n. Kirchdrauf, mv. 3,300

lakossal. Van irgalmas szerzetesi kórháza, postája s nagy

lenkereskedése. Nyugotra tőle egy hegyen áll a szepesi

káptalan bástyákkal ellátva. Itt kath. püspök és szé

kes káptalan lakik. Van papnöveldéje, lyceuma, és gaz

dag levéltára. Püspökségét Mária Teréz alapitotta 1776-

ban. — Közelében láthatók Szepesvár romjai, melytől a

megye elneveztetett.

Lubló, mv. a Poprád mellett sóház, vár, savanyu-

vizforrás, papirmalom és 3,000 lakossal.

01asüi,mv.a Hernád mellett papirmalom, márvány s

rézbánya és 2,900 lakossal.

Leibic, mv. hasonnevü pataknál 2,700 lakossal.

Béla, mv. ásványos viz s fürdővel, fürészmalom és

2,400 lakossal.
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■ Poilolin, mv. a Poprádnál. Vau 1,630 lakosa, ke

gyesrendi társodája, kath. algymnasiuma, hidja a Pop

rádon, fehér márványtörése és postája. Egykor sz. kir.

város volt.

Gnezda, mv. a Poprád mellett 1,300 lakossal.

Felka, mv. hasonnevü pataknál 1,280 lakossal.

Van gyolcsszövése.

Poprád, mv. hasonnevü folyónál, papirmalom s

1,000 lakossal.

Szepesszombat, mv. a Poprád balján halászat és

890 lakossal.

Menyliárd, mv. 880 lakossal.

Durand, mv. sajtkészitéssel és 700 lakossal.

Ruszkiuóc, mv. 650 lakossal.

Sztrázsa, n. M i c h e l s d o r f, mv. 580 lakossal.

Mateóc, mv. a Poprád balján 200 lakossal.

A megyében továbbá jelentékenyebb helyek :

. Szomolnok, mv. 5,700 lakóval. Van vas, r ézbá-

nyája, kobáltja, dárdanya, vitriolja, cémentvize, mely 1200

mázsa rezet teremt, pénzverdéje és postája.

Göllnic, mv. hasonnevü viznél. Számlál 5,300 la

kost. Rézbányái gazdagok. Vasedénykészitése virágzik.

Wagendrüssel, mv. vas s rézbánya és 3,110 la

kossal.

Svedlér, mv. cinoberrel, rézbánya és 2,800 lakos

sal.

^ •'- Remete, mv. rézbánya és 2,400 lakossal.

Krompach, mv. völgyben vashámor és 2,000 lakos

sal.

Stóosz, mv. vasbánya s 1,400 lakossal.

Káposztafalu, mv. 1,390 lakossal. Közelében e
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melkedik a l a p i s r e f'u g i i nevü hegy, melyen IV. Bé

la alatt a szepesiek védve voltak a tatárok ellen.

Ofalu, mv. a Dunajec közelében lazackereskedés

sel s 1,190 lakossal. Itt 1474-ben I. Mátyás nagy kirá

lyunk Kázmér lengyel királylyal három évre fegyverszü

netet kötött.

Sinizsiin, mv. vashámor és 1,100 lakossal.

Teplic, mv. a Poprád mellett papirmalom s 1,090

lakossal.

Csütörtökhely, mv. 800 lakossal. Van gazdag vas

bányája.

Jakub.j án, falu hasonnevü pataknál, vasbánya és

2,700 lakossal.

Topoi'C, falu savanyuvizzel és 1,500 lakossal. Itt

született Görgey Arthur.

Ruszbach, falu savanyuvizforrás, papirmalom és

800 lakossal.

Szulin, íalu 750 lakossal. Ásványvize országszerte

ismeretes.

[VI. Sáros vármegye.

E hegyes völgyes megye 65'1 □ mértföld terüle

tén éldj 148,300 lakosa között 1,000 magyar találtatik

Gyüléshelye Eper j essz. kir. város. Három sz. kir

várost és hat járást számlál; ezek a fölsó'tárcai, alsótárcai,

sirokai, székcsöi, tapolyai és a makovicai.

Szabad királyi három városa :

Eperjes, lat. Fragopolis a Tárca vizénél 0'6

□ mrf. területen. Görög kath. püspök, székes káptalan

és Sárosmegye széke. Van premontrei laka, sz. ferenci
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zárdája, kath. fölgymnasiuma, ágostai kollegiuma, árva

háza, főelemi tanodája, kaszinója, szinháza, kórodája, ta

karékpénztára, katonai laktanyája, és gyönyörü kalvári

ája. Kőedénygyára nevezetes. Lakói száma 11,030. Ezek

műipart s kereskedést üznek. Székesegyháza, a megye

és tanácsház derék épületek. — Eredetét a romai kor

nak tulajdonitják. Nagy Lajos tette sz. k. várossá 1374-

ben. Itt 1548-ban az ágostai hitvallásuak zsinatot tar

tának. 1687-ben Karaffa császári tábornok előterjesz

tésére e városban vérbiróság állittatott. A szörnyü em

ber ugyanis személyes ellenségeit megboszulandó egy

sokágu összeesküvés létezését a király ellen fölhozta,

és vallási külömbség nélkül akasztatta, fejeztette, föl-

négyeltette a legtekintélyesb polgárokat; mig gonoszsága

világosságra jövén a vérbiróság eltörültetett. A rákó-

ciak is birák.

Bártfa, a Tapoly vizénél 09□ mf. határán 5,190

lélek él. Nevezetesek itt : a sz. ferenci zárda, sz. Vince

leányai zárdája, kórház, a tanácsház régi levéltárral, a

cserépedénygyár, a gyolcsfehérités és kereskedés. Für

dője gyomorgyengeség, aranyér, köszvény s a föveny-

betegségben foganatos. Papirgyára jeles. — 1376-ban

lőn sz. kir. várossá. Az u. n. reformátio kezdetekor

ágostai főtanoda és könyvnyomda létesült itt ; sőt 1594-

ben az áffostaiak benne zsinatot tartottak.

- Kis-Szeben, lat. Cibinium, a Tarcsa mellett,

0-4 □ mértföldnyi vidéken. Lakja 3,320 lélek, és ke

gyesrendiek, kik algymnasiumában oktatnak.Savanyuviz-

forrása, pálinkafőzése és papirmalma ismeretes. Ma is

azon falak keritik, melyek épitésére a lakóknak Zsig

mond szabadságot adott.
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Ezekután a megyében érdemesebb helyek :

Nagy-Sáros, mv. a Tarcsa vizénél 3,333 tót la

kossal. )— Egykor sz. k. város vala, de Zsigmond alatt

szabadságát elvesztette. 1701-ben Rákócy itt fogatott

el. Északra a sárosi vár omladékai magányoznak, mely

től a megye nevét nyerte. J

Zboró, mv. 2,170 lakossal. Van serfőzése, kórháza,

papirmalma és diszes urasági kastélya. Közelében feküdt

a makovicai vár, mely most rom.

Berzevice, mv. papirgyár és 1,980 lakossal.

Kurima, mv. a Tapoly vize mellett, vászonkészi-

téssel és 1,480 lakossal.

Ilanusfalu, mv. borkészitéssel és 1,330 lakossal.

Somos, mv. tehéntartás s 1,300 lakossal.

Héthárs, mv. a Tárca partján 1,270 lakossal.

Alsó-Sebes, mváros 1,270 lakossal. Van sz. fe-

renci kolostora, és pipagyára.

- Sóvár, mv. 1,220 lakossal. Van pálinfcrégetése,

nagy erdője, és vagéxc.g. De főnevezetességét sófőzése

alapitja, melyből az évenkénti nyeremény 101,000 má

zsa. Valamikor aknái voltak, de a bennök fölbugyogó

viz a sót fölolvasztotta. — Eredetét Árpád bejötte

előtti időbe helyezik. Vára vala, melyet a tizenhatodik

században rontottak le. Most omladékai szemlélhetők.

Palocsa, mv. a Poprádnál hegyi vár és 1,220 la

kossal.

Kapi, mv. várromok és 990 lakossal. p,

Gáboltó, mv. savanyuvizforrás meg 700 lakossal.

Girált, mv. a Tapolynál 600 lakossal.

Finta, falu bőrgyár és 900 lakossal.

Klemberg, falu nagy pálinka ég etéssel és 580lakóval.
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Színnye-LipóC; falu fürdővel, savanyuvizforrás,

papirmalom, barlang és 560 lakossal.

Kruslú, falu 460 lakossal és vasöntéssel.

1,fi"~■■■<■• <■■ ■■■■■ • " "•■'■' ('■'•'-'

VII. A bánj vármegye.

Területe 52-7□ mértföld, melyen 163,000 lélek kö

zött 95,100 magyart táplál. A megye Kassa sz. kir.

városában gyülésezik. Egy sz. k. város és öt járásra osz

lik, melyek a kassai, cserháti, szikszói, gönci, és a fúzéTi.

Szabad kir. városa :

Kassa, lat. Cassovia, ném. Kaschau a Her

nád folyó partján és vaspálya mellett 1-5 □ mf. határral.

Fölső Magyarhon legcsinosb helye. 18,000 lélek, r. k.

püspök, székes káptalan, Domonkosrendüek és Orsolya-

szüzeklakják. Itt tartja gyüléseit a megye. Van joga

kadémiája, papnöveldéje, kath. lyceuma, kath. fölgymna-

siuma, főelemi tanodája, kisdedóvodája, takarékpénztára,

szinháza, korodája, nagy akadémiai könyvtára, és keres

kedelmi egylete. Epületei között jelesbek a sz. Erzsébet

hez cimzett székesegyház góthizlésben épitve, a sz. Mi

hály templom, a kolostorok, a püspöki lak, a kamaraépü

let, a megye és tanácsház. Ipara élénk. Bir kőedény,

vasszeg, bőr, répacukor, burnót s ecetgyár, és papirma

lommal. A magyar és lengyelhoni kereskedés központ

ja, főleg bor, gabna, dohány és posztóra nézve. Utcáit

légszeszszel világitják. — Egykor Alsó és Fölső-Kassa

falukból álla; de egyesittetvén V. István 1270-ben sz. k.

várossá tette. I. Lipót itt fellegvárat épitett. I. Mátyás

király pénzveretési szabadalommal ruházá föl. 1556-ban

leégett- Későbben 1619-ben Bethlen Gábor területén
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országgyülésit tartott s később itt kelt össze Branden

burgi Katalinnal. Benne 1659-ben Kisdi Benedek egri

püspök akadémiát állitott. Itt 1682-ben Tökölyi Imre or

szággyülést rendezett. Mellette 1848-ban Scblick cs

tábornok a magyar sereg egy osztályán diadalmasko

dott. Pár év lefolyta után hazánk új fölosztásakor az

egyik kerület kassai nevet kapott, és kilenc várme

gyéjében 1,405,636 lakost számlált; de az alkotmányos

ság visszatértekor az előbbi fölosztás megszünt.

Továbbá a megye jelentékenyebb helyei :

Szántó, mv. 4,190 lakossal. Dohányt és bort

termeszt. Bora tokaji név alatt jő kereskedésbe.

—Gönc, mv. a Hernád közelében 3,790 lakossal.

Van meleg fürdője, jó bora, sok gyümölcse, látogatott

vásárja és omladozó vára. Itt forditá magyarra a szent

irást Károlyi István helybeli predikátor.)

Szikszó, mv. 3,650 lakossal. Több patak, termé

keny határ és igen kedves izü borral kedveskedikv-—

Vidékét hajdan tótok lakák. Árpád bejöttekor álla ;

1332-ben pedig k. plébániával birt. Itt 1552-ben a ren

dek gyülést tartának Eger védelmezése tárgyában. I.

Rákócy György Erdély fejedelme III. Ferdinánd se

regét 1644-ben mellette megverte. A rákócylázongás

alatt többször földulatott. A szerencsétlen 1848—49-

ben a magyar, császári és orosz seregek többször itt

tanyáztak. Majd 1852-ik évben nagy része leégett.

Alsó-Mecenzéf, mv. vastermeléssel és 3,330 la

kossal, kik a nyert vasból jó szeget, ásót és kapát

készitnek.

Fölsö-Mecenzéf, mv. az előbbi mellett vasgyár

és 2,100 lakossal.



Í45

*- Nagy-Ida, mv. 1,930 lakossal. Diszesiti az ura

sági kastély, angolkert és vadas. — Emlékezetessé teszi

azon vitézség, melyet a cigányok 1557-ben Berényi

Ferenc, mint Zápolya Zsigmond hive mellett tanusi

tottak, s noha Puchaim cs. vezér husz napig ostro

molta a várat, csak a lőpor elfogyta után nyerhette »

meg alkudozás utjányl650-ben a zsidók itt tartott gyü

lése egyesitésök végett semmi sikert sem mutatott föl.

• Jászó, mv. a Bodva mellett 1,700 lakossal. Prae-

montrei prépost lakhelye, kéttornyu temploma diszes,

levéltára hiteles, prépostsága gazdag. Van márvány

törése s barlangja.

Szepsi, mv. a Bodva vizénél ipar és 1,630 la

kossal, kik egykor a királyi táborban kerékkészitéssel

foglalkoztak.

Bodókő-Váralja, mv. hiresborés 1,340 lakóval.

Forró, mv. szőlőhegygyel és 1,290 lakossal.

Enyicke, mv. 850 lakossal.

Nagyszalánc, mv. váromladék és 740 lakossal.

v Telkibánya, falu 1,360 magyar lakossal. Van

aranybányája, érczuzója, vasas ásványos vize és fürdője.

Abaujvár, falu 940 lakossal. Most romvárát Aba

Samu király épitteté. Ettől vevé nevét a megye.

Rozgony, falu a Tarca völgyében 850 lakossal.

Itt verte meg 1312-ben I. Károly király az elhatalmaso

dott Trencsényi Csák Mátét. Határában ez időből ta

láltatnak fegyverek.

Kéked, falu ásványos forrás és 480 lakossal. Er

deje vadakban bővelkedik.

10
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Vili. Zemplén vármegye.

E boráról hires megye területe 108-4 □ mértföld

s rajta 260,000 lélek között 109,000 magyar él. Gyülé

seit tartja S át or alj a-Új h ely en. Hat járása: az

újhelyi, tokaji,bodrogközi,homonnai, görögényi és sztrop-

kói.

Nevezetesebb helyei :

Sátoralja-lJjhely, mv. a Sátorhegy alatt, mely

től nevét nyerte 6,910 lakossal. Van kegyesrendi kol

legiuma, kath. algymnasiuma, z3idó főtanodája, postája,

és diszes megyeháza, melyben Zemplénmegye gyülésez.

Szelőhegye még Hegyaljához tartozván jeles bort terem.

Kereskedése most élénkül. — Árpád korában mint falu

létezett. 1241-ben a tatárok elrombolák. 1390-ben ne

vezteték ki mezővárossá.

Sárospatak, mv. a Bodrog folyó mindkét part

ján 2-9 □ mf. területén 4,610 lakossal bir. Nagy és

Kispatakból áll, melyeket hid kapcsol össze. Főneveze-

tessége helvétkollegiuma, mely már ezen uj vallás szü

letésekor alapittatva, virágzott. Könyvtára 24 ezernél

több kötetet számit. Ezenkivül Sárospatak bir kaszinó,

kórház, posta, szegényház, gyufagyár és várral, mely je

lenleg kastélyul szolgál. Bora kedves izü, kőbányája sok

követ szolgáltat. — Egykor Bételpatakának hivatott

Rételtől, kinek Árpád adományozta. Hajdan pálosok la-

kák.

Tállya, mv. 3,840 lakossal. Van szeszgyára, me

legitett fürdője, hordó és kádra nézve élénk vására,

postája és várromja. Bora „tokaji" név alatt ismere-

tes, és jó.
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Nagy-Mihály, mv. a Laborcánál, melyen hid van,

kastély és 3,600 lakossal.

Mád, mv. 3,520 magyar lakossal. Bora kitünő.

Homonna, mv. a Laborca mellett 3,420 lakossal,

kik között 1,247 zsidó. Van kastélya, sóháza, és szép

kereskedése.

Töke-Terebes, mv. kies völgyben 3,190 lakos

sal. Van urasági kastélya, katonai laktanyája egykor

pálos kolostor, vadaskertje, és várromja. Várát hajdan

Tökölyi Imre seregei gyujtották föl.

Gálszécs, mv. kastély és 2,950 lakossal, kik kö

zött 1,010 zsidó. — 1603-ban a Bocskay lázadás itt

ütött ki.

f^fZ" Tokaj, világhirü mv. a Tisza és Bodrog folyók-

nál egyrészről, a vaspálya mellett másrészről. Lakja

2,820 lélek. Van a Tiszán hidja, gőzhajóállomása, pos

tája, sóháza, ecet s pálinkagyára. 0'4 □ mf. határa

többnyire szőlőhegyből áll, mely a világ legjobb borai

egyikét, a tokaji aszut termi. Ez az egyenlitő forrósá

ga által sem válik ecetté. — Történelmileg is nevezetes

e hely. Már Árpád bejöttekor álla. Zápolya János itt ki

áltatott ki királynak, s birta a várat, melynek romjai

ma alig láthatók, mig I. Ferdinánd seregei által meg

veretve Lengyelhonba futott s onnan hivta be a koros

Szolimán szultánt. Mellette 1849-ben Klapka magyar és

Schlick cs. tábornokok között véres csata fejlődött ki.

Tolcsva, mv. a Hegyalján 2,790 magyar lakóval.

Van fürdője, szeszgyára, urasági kastélya és igen je

les bora.

-~ Tarcal, mv. a Hegyalján 2,360 magyar lakossal.

Bora kitünő minőségü. Több hegyi tavat számlál. Mel

10*
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lette halad el a miskolc,-debreceni vaspálya. — Az 11G0

-i évben falai között Kálmán király országgyülést tar

tott; a helvét hitüek pedig 1563-ban zsinatot. Jóval ké

sőbben 1848-ban a magyar had innen a Kassa íelől elő

törő német seregeket visszaszoritotta.

Olaszi-Liszka, mv. a Bodrog mellett jó bor és

2,310 lakossal.

Erdöbénye, mv. fürdő s bortermesztéssel és 2,242

lakossal.

Megyasszó, mv. kőbánya és 2,090 magyar lakossal.

Sztropkó, mv. az Ondava vizénél, sz. ferenci ko

lostor és 1,980 tót lakossal.

- Szerencs, mv. vaspálya mellett 1,970 lakossal.

Régi vára kastélyul szolgál. Régi helvét imaházában

nyugszanak Rákócy Zsigmond hamvai, melyeket 1848-

ban több honvédtiszt kőböli hamvvederbe helyezett.

Lelesz, mv. premontrei prépostság, hiteles levél

tár a 1,848 lakossal.

Varanuó, mv. a Tapoly mellett kastély és 1,600

tót lakossal. A szomszéd hegyen diszelgett a már el

pusztult c s i c s v a i vár, melyben a képtelen hazugsá

gok könyve őriztetett; ezért itt divik a füllentőnek mon

dani : Na ezt is belehetne irni a csicsvai könyvbe.

Szinna, mv. vasgyár és 1,600 lakossal.

Bodrog-Keresztüi', mv. a Bodrog mellett jeles

bor, több tó és 1,510 lakossal.

Ki rá ly-1 lelmec, mv. 1,480 lakos, dohány s bor

termesztéssel. Régi vára romban hever.

Butka, mv. kastély és 1,330 tót lakossal.

Bodzás-U.jlak, mv. bortermesztéssel és 1,090 lak.

Dercgnyö, mv. pázsitos rétekkel s 1,0*60 lakossal.
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Sztára, mv. kastély és 1,030 lakossal. Első bir

tokosa volt Vencellin, Kupa vezér földresujtója.

Zombor, mv. jó bor és 800 lakossal.

Zemplén, mv. a Bodrog mellett 770 lakossal.

Van jó asztali bora s nagy sertésvására. Régi vára,

melyről a megye elneveztetett, már elpusztult.

Dobra, mv. az Ondava vizénél 560 tót lakossal.

Sz.-Helena, mv. 500 lakossal.

— ülonok, falu bortermesztéssel és 2,750 magyar la

kossal. Itt született Kossuth Lajos.

Imreg, falu 690 lakossal. Van minorita kolostora

s bora.

Krasznibród, falu 320 lakos és sz. Vazulról ne

vezett g. kath. szerzetesi zárdával.

IX. Ung vármegye.

Területe 5S»-5p mértföld. Lakói száma 113,600;

ezek közül 41,400 magyar. Ungvárott gyülésez.

Négy járása : az ungvári, szerednyei, nagykaposi és a

szobránci.

Nevezetesb helyei :

Ungvár, mv. az Ung folyónál 7,340 lakossal. A

munkácsi g. kath. püspök, káptalan, és . Ung .vármegye

székheljev Van papnöveldéje, istenészeti lyceuma, Jn-

rályi fölgymnasiuma, árvaháza, kórháza sz. Vince leá

nyai vezetése mellett, kik zárdával is birnak, fürdője,

fürészmalma, vasgyára és savanyuvize. Diszesebb épü

letei : a székesegyház, püspöki lak, vármegyeház, és a

vár. Ipara élénk. — Elnevezését némelyek Oneges Theo-

dóz császár Attilához küldött követe nevétől származ
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tatják, de helyesebb azt a ruthén ung (gyors jelentésü)

szótól eredettnek tartani, mely névvel a rajta átfolyó

Ung folyó bir. Őseink bejöttekor ruthének lakák, s fölső

Pannónia helye vala. Árpád 894-ben foglalá el, miután

Laborc nevü parancsnoka a róla elnevezett viznél föla-

kasztatott. E korbeli vára az idők folyama alatt elpusz

tult. 1636-ban Homonnáról a Jézustársasági társház ide

helyeztetett. A g. n. egyesültek 1649-ben itt egyesülé

nek a kath. egyházzal. A most látható romok aDrugeth-

vár maradéki, melyet 1684-ik évben Tökölyi Imre beve-

vén Drugeth Zsigmondot elfogta s Kassán lefejeztette-

Noha e hely régi, közjogilag mégis keveset tudunk 'róla;

azért divik e közmondás • Unghvárinum nec urbs, nec

oppidum. Az 1848-i évben önálló törvényhatóságot

n yert.

••-"" Szerednye, mv. 1,660 lakossal. Van kastélya, pos

tája, pálinkaégetése, kallója és borcsarnoka. Szőlőhegyei

finom zamatu fehér bort teremnek. Egykori vára romjai

láthatók.

Palóc, mv. kastély és 1,500 lakossal.

\ inna, mv. kastélyok, várromok és 1,330 lak.

Nagy-Berezna, mv. az Ung vizénél roppant ki

terjedésü erdő és 1,150 lakossal.

Nagy-Kapos, mv. nagy erdővel, termékeny határ

és 1,010 lakossal. A körülötte elterülő tavak között les-

nagyobb az Ortói; közelében fekszik

Kis-Kapos, mv. 440 lakossal.

Szobrain-, mv. a Hornéja vizénél 430 lakossal.

Kénköves fürdője görcs, szélütés, köszvény és idegbe

tegségekben legfoganatosabbnak találtatott, azért ven

dégek részére lakások is épittettek.
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Turja-Remete, falu a Turja vizénél 1,390 lakos

sal. Vasgyára az országban levők egyik kitünőbbike.

Dubrinics, falu porcellánfölddel és 800 lakossal.

Záhony, falu 560 lakos és répacukorgyárral.

— Fölsö-Remete, falu 550 lakossal. Van vasgyára,

papir s fűrészmalma. Az északra emelkedő Szninszkikő

hegyen egy tengerszem pisztrángban bővelkedik.

Uzsok, falu savanyuviz s fürdővel és 480 lak.

Ó-Kemence, falu 350 lakos, arany és ezüstbá

nyával.

X. Bereg vármegye.

Bereg kiterjedése 67-5□ mérttőld. Számlál 135,700

lélek között 54,600 magyart. Gyüléseit egyszer B e-

regszászon, másszor Munkácson tartja. Járásai:

a fölvidéki, munkácsi, kászonyi és a tiszaháti.

Jelentékenyebb helyei :

Munkács, mv. a Latorca folyó partján. 0-9n mf.

határán 7,110 lakos között 2,100 zsidó él, kik kereskedé

sét igen emelik. Van postája, sóháza, kórháza az irgal

mas nénék fölügyelete alatt, a Latorcán hidja, timsóf'őzé-

se, kis vára és szőlőmivelése. A közel eső Csernek hegyen

sz. Vazulról cimzett g. k. szerzetesek laknak. Megyehá

zában csak néha tartatnak ülések. A róla nevezett görög

kath. püspök káptalanával együtt Ungvárott székel. —

A város nevét a honszerző magyaroktól kapta, kik itt

megpihentek, miután Árpád 889-ben elfoglalta s megerő

sitette volna.Most is ép várát Nagy Lajos korában Keri-

átovich Tódor számüzött orosz herceg épité, kinek utó

dai sokáig birták. A mohácsi vész után Zápolya János
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foglalta el. Tökölyi is birta, kinek nejétől csak három

évi megszállás után veheté el Kaprara cs. vezér, midőn

is minden drágasága elkoboztatott,. Jelenleg vára állam

börtönül szolgál.

Beregszász, mv. a Vérke vizénél 3,920 magyar la

kóval. A megyegyülések rendes helye. Van megyeháza,

postája, kőbányája és szőlőhegye, mely becses bort terem

termékeny talaja és szegényháza. — Egykor Lompert

házának nevezék. A helvét hitvallásuak itt 1552-ben za

jos zsinatot tartának, melyben a katholikusoktól végké

pen elváltak. Midőn(l616-ban II. Rákócy György, mint

Gusztáv Adolf svéd király szövetségese Lengyelhonba

rontott, de rosz sikerrel; a lengyelek fölboszankodván

hazánkba törtek, Beregszászt fölégették és a templomba

zárkózott népet leölték.

Bilke, mv. a Borsova közelében fürészmalom, vas

bánya és 3,055 ruthén lakossal.

Tarpa, mv. a Tisza folyónál régi csinos helvét i-

maház és 2,490 lakossal.

Nagy-Lueska, mv. 1,600 lakossal.

Beres, mv. 1,500 lakossal. Van jó bora és gyümöl

cse. Tőle vevé nevét a megye.

Mezö-Kászony, mv. jó bor, gazdag határ s 1,350

magyar lakossal.

Alsó-Verecke, mv. sóház és 900 lakossal.

Vári, mv. a Tiszánál sok gyümölcscsel, gazdag ta

laj és 780 lakossal.

Szolyva, mv. a Latorca vize mellett 420 g. k. la

kossal. Fürdője és savanyuvize nevezetes.

Nagy-Muzsaj, falu 550 magyar lakossal. Van

szőlőhegye, malomkő és timsóbányája.

5
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Podhering, falu timsógyár és 290 lakossal.

Iványi, falu ásványviz, s fürdővel és 200 lakossal.

Szuszkó, falu 180 lakossal. Ásványvizforrása kia-

padbatlan.

Tiszántuli kerület.

Területe 1351 Q földrajzi mértföld, melyen 3,026,100

lélek között 1,294,000 magyar él. Tizenhat vármegyéje:

Ugocsa, Mármaros, Szathmár, Szabolcs, Békés, Csong

rád, Csanád, Torontál, Temes, Krassó, Arad, Zaránd,

Bihar, Kraszna, Közép-Szolnok, és Kővár vidéke.

I. Ugocsa vármegye.

Kiterjedése 22-6 □ mértföld. Lakja 61,800 lakos

íözött 31,000 magyar. Gyüléseit Nagy-SzölI ősön

végzi. Két járása a tiszáninneni és a tiszántuli. !§ «**- ''/:

Előkelőbb helyek :

Nagy-Szöllös, mv. a Tisza közelében 3,430 lakos

sal. Ugocsa vármegye székhelye. Van sz. ferenci kolos

tora, megyeháza, gabnatermesztése, halászata, hires-ser-

tésyására, és jó bora. A fölötte magasló Feketehegyen

állott hajdan Kankóvára, előbb Ugocsa, melytől e megye

nevét nyerte. Most csak romjai láthatók .

Tisza-Újlak, mv. a Tisza jobb partján. Van 1,650

lakója, termékeny földe, sóraktára és postája. A Tisza

szabályozását itt kezdvén e folyót eddig hajózhatóvá tet

ték.

Halmi, mv. 1,360 magyar lakos és postával. Orszá

gos vásárai e vidéken nevezetesek,
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Fekete-Ardó, mv. bőtermékenységü határ és 1,060

lakóval.

Komjáth, falu 3,160 lakossal.

Turc, falu 1,670 lakossal. Környékén hajdan arany

s ezüstbányákat miveltek.

Királyháza, falu a Tisza folyónál. Van 930 lakosa

és termékeny határa. Mellette egy hegyen láthatók Nya

lábvár romjai.

Ölyves, falu a Borsova közelében erdőkkel és 600

lakossal.

—Verböc, falu 360 lakóval bir.(lnnen vevé eredetét

a hirneves Verbó'cy nemzetség.)

II. Mármaros vármegye.

E hegyes megye 178□ mértföld területü. Lakói

száma 185,200, kik közül 12,000 magyar. Gyüléshelye

M á r m a r o s-S z i g e t h, mezőváros.Járásai : a szigethi,

fölső, alsó, verhovai és a kászói.

Jelentékenyebb helyei :

Marmaros-Szigeth, mv. az Iza folyó Tiszába

való ömlésénél 6,300 lakossalv kik közül 1,480 zsidó.

Van kegyesrendi társodája,(kath. és helvét algymnasiu-

ma,) kisdedóvodája, kórháza, postája, takarékpénztára,

szeszgyára, melegfürdője és kaszinója. Jelesebb épületei:

a vármegyeház, melyben a megye gyülésez, és a■roppant

sóház.

Huszt, mv. a Nagyág és a Tisza összefolyásánál

1-7□ mf. területén 5,600 lakost számlál, kik ruthénekés

magyarok. Régi vára romban hever.

Visk, mv. a Tiszánál 3,040 lakossal. Nevezetes
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ségei : savanyuvize, fürdője, lentermesztése és olajütése.

Técsö, mv. a Tisza partján 2,410 lakossal. Köze

lében fekszik a ferencvölgyi derék üveghuta.

Hosszumezö, mv. a Tiszánál gazdag határ és

1,570 lakóval.

Dolha, mv. a Borsova vizénél 1,450 lakossal.

Van nagy papirmalma, mészégetése és hamuzsirfőzése.

Borsa, falu a Borsa és Vissó patakok összefolyá

sánál. Van savanyuvize és 4,670 lakosa. Határa 11/6□

mf., de hegyes és terméketlen. Itt 1717-ik évben a már-

marosiak tizenötezer tatárt leöltek.

Mojszin, falu a Vissó vizénél 3,510 lakossal.

Fölsö-Vissó, falu savanyuvizforrással, mely Suli-

guli név alatt ismeretes és 3,430 lakossal.

Kőrösmező, falu magas hegyek között 3,370

lakossal.

Bocska, falu a Tiszánál sóraktár és 2,450 lak.

AIsó-Apsa, falu termékeny határ és 2,210 lak.

-Ökörmezö, falu 3Q mf. határán 2,040 lakost

számlál. Mészköve, savanyuvize, mármarosi gyémántja,

nemkülömben fenyves erdei nevezetesek.

Kalocsa, falu 1,900 lakossal. Legelői és erdője

nevezetesek. Savanyuvize jó izü. Közelében ismeretlen

mélységü tengerszem van.

— Rónaszék, falu gazdag sóaknák és 1,690 lak.

" Akna-Sugatag, falu 1,650 lakossal. Aknáiban

sok igen fehér só ásatik.

Buci, falu gazdag Zsárapony nevü aranybányák

és 1,590 lakossal.

-— Szlatina, falu a Tisza jobb partján 1,150 lakos

sal. Jövedelmes sóbányáiban sokan dolgaznak,
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" Kabola-Polyáua, falu a Szapurka pataknál 1,030

lakóval. Környéke regényes. Réz s vasbányái, hasonló-

lag ásványos fürdője teszik nevezetessé.

Uuszt-Baranya, falu 410 lakossal. Van sz. Va

zulról cimzett g. katholikus szerzetesi kolostora.

i

Hí. Sza1.lt már vármegye.

Ez• ércdús megye területe 106-5 Q mértföld. Lakói

száma 242,000 ; kik között 148,000 magyar. Gyüléseit

tartja N a g y-K árolyban. Két szab. k. város és négy

járásra osztatik, melyek a nagybányai, nyiri, krasznakö-

zi és a szamosközi.

Szabad királyi városai :

Szathmái'-Xéineti, a Szamos partján 3 □ mf. ha

tárral, mely fölötte termékeny. 14,000 lélek, kath. püspök,

székes káptalan, a derék Jézustársasági atyák, irgalmas

szerzetesek és sz. Vince leányai lakják. Intézetei : a pap

növelde lyceummal, gyermekszeminárium, kath. föl és

helvét algymnasium, tanitóképezde, kisdedóvoda, két

kórház a szerzetesek kezében, szegényház, lánynövelde,

s takarékpénztár. Mindezek diszes épületekkel birnak.

Ezek mellett kitünnek : a kath. székesegyház, több tem

plom, püspöki lak, tanácsház, sóház, és a szinház. Keres

kedése elég nagy. Ipara most éled. Bor és gyümölcste

nyésztése jelentékeny. — Régi hely. Áll Szathmár és

Németi egyesitett részekből. 890-ben Szabolcs vezér há

rom napivivás után bevette. 1411-ben szerb hatalom alá

került. Visszanyeretvén várát több főnemes birá. 1646-ban

itt a helvéthitüek zsinatot rendeztek. A tatárok fölégeték.

Apaffy Mihály hiában ostromlá. KarafFa vérengző cs. tá
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bornok igen sok adót vett tőle. Vára 1711-ben hányatott

szét. Ez évbeír a Debrecenben kezdett békekötés itt be

fejeztetett. Püspöksége 1804-ik évben alapittatott.

. Nagy-Bánya, kies vidéken 6,300 lakossal. Van mi

norita kolostora, kaj^u algymnasimna, sóháza, postája és

lőpormalma. Szőlőhegyei jó asztali bort teremnek ; gyü

mölcsösei gazdagok; savanyuvizforrása derék. Bányáiban

évenként 480 font arany, 7850 font ezüst, 1450 mázsa réz,

41 mázsa ólom, 4240 mázsa gelét és 30 mázsa kén ásatik.

Ercolvasztói bőségben vannak. — Nagy Lajos alatt már

virágzó bányászattal birt. 1490-ben elpusztittatott. Vára

több ostrom után lerontatott.

Ezeken kivül a megye jelentékenyebb helyei :

— Nagy-Károly, mv. 10,270 lakossal, kik közül 1,705

zsidó. Van kegyesrendi társodája, kath. algymnasiuma,

könyvnyomdája, kaszinója, sziksófőzése, postája, dohány

és bortermesztése. Csinosb épülete: a vármegyeház mely

ben Szathmár gyülésez, a kath. plébániaegyház, urasági

kastély, s az urasági épületek. Ipara csekély ; de keres

kedése, főleg gabna, marha, ló és pálinkára nézve fon

tos. Erdeje és fácánosa nagy. Itt született Károlyi Gás

pár a szentirás forditója.

Fölsii-Bánya szabadalmas mezőváros a Bányahegy

lábánál. Van 5,880 többnyire magyar lakosa, gyümölcs

termesztése, savanyuvize, postája és halászata. Arany,

ezüst, rézr ón s vasbáiry^i.i gazdagok. Hegyeiben ezeken

kivül még kén, galic, cinnober is lelftető.

Szinyér-Váralja, mv. a Szamos közelében, jó bor

és 3,810 lakossal. Itt született Erdősi, latinosan Sylve-

ster János iró.

Máté-Szalka,mv. termékeny talaj és 3,330 lakossal.
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Fehér-Gyarmat, mv. sok és hires dohány, meg

3,000 lakossal.

Csengei-, mv. a Szamos közelében 2,760 lakossal.

Dohánya igen jó. Itt Zsigmond király országgyülést, a

helvéthitvallásuak pedig zsinatot tartottak.

Erdöd, mv. 2,280 lakossal. Jó bort termeszt. Van

juhtenyésztése, makkos erdeje és nagyszerü urasági kas

télya. E városban a protestansok 1545-ik évben zsinatot

tartának.

Király-Daróc, mv. 2,070 lakossal bir.

Aranyos-Megyes, mv. rónán jó bor s 2,030 lakos-

sal.Közelében egy zárda s Jákó nevü vár romjait láthatni.

Sárköz, mv. mocsáros> vidéken. Van 1,420 lakosa,

jó bora, tehenészete, végre erdeje.

Beitek, mv. kedves izü bor és 1,300 lakossal. Egy

kor vára volt.

Ecsed, mv. a hasonnevü nagy mocsárnál, mely sok

halat, csikot s madarat táplál és sást terem, melyből a

város 1,170 lakosa közül sokan gyeként fonnak. ;— Itt ál

lott Saruvára, melyet bevehetlennek hittek. Ittőrzé 1621-

ben Bethlen Gábor a királyi koronát. II. Rákócy Ferenc

menekülése után vára lerontatott.

Erdöszáda, mv. a Szamosnál, várkastély és 1,260

lakossal.

Nagy-Majtény, mv. a Kraszna vizénél jó bor s

1,240 lakossal.

Újváros, mv. a Tana közelében jó bor és 1,050

lakassal.

Matolcs, mv. a Szamosnál 970 lakossal.

Jánk, mv. a Szamos é^Tur folyók között 810 la-
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koesal, kik magyarok. Van kastélya s kertje, szeszgyára,

és termékeny határa.

Vásáros-Námény, mv. a Tisza balján posta és 616

lakossal.

Bikszád, falu 1,320 lakossal. Savanyuvize neveze

tes.)Van sz. Vazulról cimzett g. k. szerzetes kolostora.

Kaplony, falu sz. ferenci kolostor és 1,010 lakos-

sal.

Vámfalu, falu savanyuviz, és k^nforrás, valamint

950 lakossal.

Kölese, falu 770 lakossal. Azelőtt Kulchnak ne

vezték s a Kölcsey család birta. ,r^■, ,,,,'.»•; ■ ). ;•> ...

IV. Szabolcs vármegye.

Területe, mely 115-8 □ mértföldet foglal el 215,600

lélek között 189,200 magyart számlál. Gyüléseit Nagy-

Kállón tartja. Járásai : a nádudvári, kisvárdai, dadai

és a nyirbátori.

Nevezetesebb helyek :

"" Nyiregyháza, szabad mv. rónán a miskolcdebre-

ceni vaspálya mellett. Van 18,580 lakosa, kik a földmi-

velést tagositott birtokukon szorgalmasan üzik, ágos

tai ta,uLtükipe.zdéje, több elemi tanodája, kisdedóvója,

kaszinója, kórháza, takarékmagtára, és postája. Fürdője

sós részekből áll s köszvényben hasznos. Dohánya jó. Ke

reskedése és gyáripára élénk.CVan cserép, szóda, szivar

s gyufagyára. — Helyén azelőtt hasonnevü falu álla.

1754-ben lakosai szaporodtak egyébb helyekről beván-

dorlottakkal, kiket gr. Károlyi Ferenc földes ur az ur-

bértől fölmentett. Számos épülete magas régiségére mu

tat.
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Balinaz-IJjváros, mv. két részből áll. Pusztáival

együtt 10,830 lakosa és marhatenyésztése van.

— Püspök-Ladány, mv. a vaspályánál 8,970j Nádud

var, mv. 8,960 lakossal. Mindkettő földmivelést üz. >

Uj-Fehértó, mv. birkatartás és 6,990 lakossal.

Földes, mv. gazdag határ és 6,320 lakossal.

Nagy-Kalló mv. mocsáros tájon 6,290 lakossal.

Kisszerü ín^gy^ehájsában gyülésez a megye. Dohánya je

les., (Salétromot főz.) Egykor nagy erősség volt.

Polgár, mv. a Tisza mellett. Lakói száma 5,360.

Kis-Várda, mv. a Tiszától egy órányira. Van

3,840 magyar lakosa, termékeny határa, sertés és juh

tenyésztése. Hajdan várral birt, mely posványnyal le

vén környezve erős volt.

Tisza-Lök, mv. a Tisza mellett. Van halászata,

földmivelése és 3,360 lakosa.

Nyir-Bátor, mv. 3,266 magyar lakossal. Neveze

tességei : a minorita kolostor, és doháflyjerrofísjtfia.

Téglás, mv. bir 2,142 lakos, urasági kastélylyal

s angolkerttel.

Tisza-Dob, mv. a Tiszánál termékeny talaj és

1,990 lakossal.

Mándok, mv. sertés és marhatenyésztéssel, meg

1,810 lakossal.

Nagy-Máda, mv. 1,500 lakos és népes marhavá

sárokkal.

Mária-Pócs, mv. 1,450 lakossal. Van sz. Vazulról

nevezett gör. katholikus kolostora. Ide sok bucsús ér

kezik a bold. Szűz kegyelemképéhez.

Bogdány, mv. 1,390 magyar lakossal.

Vaja, mv. 920 lakossal, kik cimeres szarvasmar
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hákat tenyésztenek, Birja a Vay nemzetség, mely már

sok jeles embert adott a honnak. Vára régi.

Bakta, mv. dohányültetéssel és 796 lakossal.

Szent-Mihály, falu termékeny határ és 5,450 ma

gyar lakossal.

Tetétlen, falu juhtenyésztéssel s 3,290 lakossal.

Dombrád, a Tiszánál levő falu. Ebben lakói, kik

nek száma 1,440, különös faju tekenyősbékát fognak.

Bezdéd, falu nagy pálinkaégetéssel és 1,205 lakos

sal.

Szabftlyg, falu a Tisza folyónál. Van 476 lakosa

és dohánytermesztése. Elrombolt várától nyerte nevét e

megye. Nevezetes azon országgyülésről, melyet itt I.

László 1097-ben tartott.

V. Békés vármegye.

65-4D mértföld területén 190,000 lakos él ; ezek

közül 139,300 magyar. Gyüléseit Gyul án végzi. Já

rásai : a gyulai, békési és a csabai.

Legjelentékenyebb helyei :

Csaba, nemrég Magyarhon legnépesebb falva,

most mv. az aradi vasutvonal mellett. Számlál 30,470

lakost, kik földmiveléssel és állattartással foglalkoznak.

Van kaszinója, zsák és ponyvaszövése, kórháza. Az ágos

tai új imaház jó izlésben szereltetett föl. Ily nagyon csak

egy század óta népesedik.

■""" Szarvas, mv. a Kőrös folyó bal partján. Van

21,180 lakosa.ínépes ágostai fölgymnasiumaj jól rende

zett elemi tanodája, kaszinója, és sok mesterembere. Ha

lászata nem megvetendő. Határa igen termékeny; jó

11
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gabnát és bort ad. Baromtenyésztése sertésre, juh, ló s

szarvasmarhára terjed. Csinosb épületei : az ágostai

imaház és az urasági kastély angolkerttel. — Régiségét a

talált római emlékek mutatják. Hajdani vára 1556-ban

török iga alá került, mig 1685-ben visszavétetvén, szét

hányatott. Azon évben a hely is elpusztult, de megnépe

sedett újra bó'termékenységü határa miatt.

Békés, mv. a Fekete és Fehérkőrös összefolyásánál

bir 20,690 lakossal, kik gazdák. Nevezetességei : az ura

sági lak, mindegyik folyón hid, a jó buza, sok bor, mé

hészet, marhatenyésztés és a baromvásárok. — Hajdani

várát, melytől a megye elneveztetett 1595-ben hányák

szét. Különben régi hely.

- •""• Gyula, mv. a Fehérkőrös mellett 17,520 lakossal.

Két részből áll u. m. Magyar és Német-Gyulából. Több

kikövezett utcáját csinos épületek emelik, milyen a me

gyeház, az urasági kastély, a rom. kath. egyház és ma

gánházak. Van több olajmalma, a Kőrösön hidja,. könyv

nyomdája, postája és kaszinója. Határa termékeny fekete

föld. Buzája és bora elég van, juh és marhatenyésztése,

valamint országos vásárai jelentékenyek. — Itt hajdan

római gyarmat vala. Régi vára 1241-ben a tatárok által

megrongáltaték, de helyreállittatván később Kerecsényi

László várparancsnoksága alatt Petraf török basa 123

ezernyi seregének hetven napig ellenállt, midőn elfoglal

tatván Buda visszanyeréséig mozlim urat szolgált.Az ugy

nevezett reformátió kezdetekör Mágócsy Gáspár, a vár

kapitány az új hit pártjára állva annak terjesztésében nagy

szolgálatokat tett. 1801-ben szebb része leégett.

Mezö-Berény, mv. az aradi vaspálya mellett. Van

9,793 lakosa, fölötte termékeny határa, és szőlőmivelése.



163

Gyoma, mv. az egyesült Kőrös partján 8,950 la

kossal. Mellette halad el az aradi vaspálya. Van urasági

lakása, serfőzése, magtára, halászata, juhtenyésztése, és

sertéstartása. Régi hely.

— Füzes-Gyarmath, mv. a Sárrét szélén, melyben

sok kócsag él. Lakja 5,190 magyar lélek. Határa ter

mékeny. Juhtenyésztése, mint általában a nagy Alföldön,

virágzó.

Orosháza, falu bir 14,180 lakossal, s igya magyar

királyság legnépesebb falva. Több csinos ház ékesiti.

Marha és juhtenyésztése jövedelmes.

Endröd, falu az egyesült Kőrösnél 8,144 lakos

sal. Nagyszerü kath. temploma rézzel födött toronynyal

bir. Földe gazdag.

Szeghalom, falu 6,990 magyar lakos és Kárász

uraság kastélyával. Már a tizenkettedik században állott.

Szent-András, falu az egyesült Kőrös partján,

melyben halászata rákokra terjed. Lakja 5,550 lélek.

Bora jó izü; buzája acélos ; juhtenyésztése és lótartása

jelentékeny. Régi hely.

Körös-Ladány, falu a Sebes-Kőrös folyónál föld-

miveléssel, csinos urasági lak és 5,310 lakossal.

Kétegyháza, falu juhtartás és 4,950 lakossal.

Körös-Tarcsa, falu a Kőrös partján 4,290 lakos

sal. Határa mindennemü gabonát bőven terem. Szőlője

sok. Halászata nagy. A hely igen régi.

Vésztö, falu a Sebes-Kőrösnél 3,940 lakossal. Van

olajmalma, sertéstartása, szőlőmivelése, halászata és kas

télya.

11*
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VI. Csongrád vármegye.

Területe 62 Q mf. Lakja 165,000 lélek között 160

ezer magyar. Gyüléshelye Szegvár, néha pedig Sze

ged. Egy szab. k. város és két járásra oszlik ; ezek a ti

száninneni és a tiszántuli.

A megyében szabad királyi város :

Szeged, lat. Segedinum a Tisza és Maros

összefolyásánál és a vaspálya mellett 13-9 □ mfnyi ha

tárával terül el. Pest után a magyar királyság legnépe-

pesebb helye; mivel pusztáit is beértve 70,860 lélek lak

ja, kik között 68,160 római katholikus, 333 görög nem

egyesült, 82 ágostai, 122 helvét hitvallásu s 2,213 zsidó.

Nyelvre nézve többnyire magyarok. Utcái csinosak. Je

lesebb épületei : kath. egyházai, g. n. e. temploma, a csi

nos zsinagóga, a jó izléssel épitett tanácsház, a kórház,

a vár, mely katonalakásul szolgál és a vaspálya részére

készült hid a Tiszán. Lakják az érdemdús kegyesrendiek,

minoriták, sz. ferenciek és sz. Vince betegápoló leányai.

Intézetek nagyságához képest csekély számmal vannak ;

mégis találhatni itt : kath. fölgymnasiumot, jól rendezett

főelemi tanodát, tanitóképezdét, kisdedóvót, alreáltano-

dát, könyvnyomdát, kaszinót, kórodát, szinházat, fenyi-

tőházat, több sétányt és gőzfürdőt. Posztó, gyufa, hajó és

dohánygyára nevezetes. Sok és kitünő szappant főz, me

lyet a pesti vásárokra szállit. Kenyérsütéséről ismeretes.

Kedvező fekvésénél fogva a kereskedésre alkalmas ; tehát

nem csoda, ha mind e tekintetben, mind a népesedésben

gyors léptekkel halad előre. Ez utóbbit a külfölddeli

összeköttetés okozza. Szeged polgárai a magyar jel

lemet mindeddig hiven megőrizték. Itt született Dugo

nics András iró.
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Története az árpádok koráig fölhat. Több király

szabadsággal látta el. 1444-ik évben itt kötteték azon

béke I. Ulászló s a török között, melynek megszegése a

várnai ostromnál oly keményen toroltatott meg. 1458-

ban a rendek Szegeden országgyülést tartottak. Kinizsy

Pál a cseh fekete sereget, mely borzasztó rablásaival a

hont félelemben tartotta, itt tönkre tette. A mohácsi csa

ta után Zápolya János 40 ezernyi hadával itt állomáso

zott. A török uralom alatt sokat szenvedett. Az árvizek,

kétizi dögvész, és kétszeri éhség igen kárositák. 1715-

ik évben királyi várossá lett. Az 184V9 iki zavaros idők

ben a Maroson tul lakó szerbek elpusztitással fenyegeték,

de hős keblü lakói ellenállásán megtört erejök. Az 1849-i

juliusban a magyar országgyülés Pestről ide költözék,

azonban rövid idő mulva Aradra vonulni kényszerült.

Nevezetessé teszi még e várost az ugynevezett „B o-

szorkányok szigete," melyen valaha sok vénasszony

egettetett meg. E szerencsétlenek, kik egyébiránt esze

lősek voltak, rostaforgatásból iparkodtak a titkokat ki

magyarázni. Rosz lényeknek tartatván, mint az ördöggel

cimborálók perbefogattak, azután ártatlanságuk begyőzé-

sére vizbe dobattak, midőn ha elmerültek, mint ártatla

nok; ha nem, mint bűnösök kihuzattak, és ez utolsó eset

ben ama szige ten megégettettek.

- Iloldmezö-Vásárhely, mv. a Hold tava mellett,

mely régente hódokat táplált. H atára 9-9 Q mf. Számlál

44,940 magyar lakost, kik közül 31,690 helvéthitü. Van

Jielvéthitü algymnasiuma, kas zinója, több egyháza, sze

gényháza, olajütése, bortermesztése, postája és több szél-

malma. Földmivelése, juh, sertés, és baromtenyésztése
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nagyban gyakoroltatik. '— Régi hely. A török időben,

sokat szenvedett.

— Szentes, mv. a Kurca vizénél 27,570 magyar la

kossal. Nevezetessége : a nagy helvét imaház, jó elemi

tanodák, a két polgári kórház és jó vörös bora. Határa

6'6□ mf., és igen bőven termő. A szántást ökrökkel vég

zik. Halászata csekély. Környékén több már elpusztult

helység volt, milyen Ecser, Fábián, Szent-László, Hékéd,

Pécska, stb. — E hely nevét Zendus magyar vitéztől

nyeré. Első eredetét homály födi, de hogy itt telep lehe

tett a talált régi edények, hamvvedrek bizonyitják. 1241-

ben a kunok és tatárok kirablák. A tar háborukban há

romszor fölgyujtatott. 1686-ban itt győzte meg Veterani

cs. k. tábornok a törököket, kik maradékai ma is török

névvel birnak. Sáskák, tüzek, áradások, fergetegek és

többszöri kolera által sokat szenvedett.

Csongrád, mv. a Tisza jobb partján 16,360 la

kossal. Van nagy kath. temploma, kaszinója és mar

hatenyésztése. 3-7 □ mfnyi határán a mezei gaszdászat

és szőlőmivelés diszlik. — Attila atyja, Und vezér

parancsára épitett földvára romjai, melytől a megye el

neveztetett, már alig láthatók.

Mindszent, falu a Tisza balján 9,318 magyar

katholikus lakossal, kik földét szorgalmasan mivelik.

Szegvár, falu a Kurca vizénél 5,230 lakossal.

Diszes megyeházában gyülésez többnyire e megye.

Kistelek, falu 4,390 magyar lakossal.

Horgas, derék falu pusztáival együtt 3,860 la

kossal, kik magyarok és földmivelés meg marhatenyész

téssel foglalkoznak. A Tisza rétségeibeu sok nádat vág.

Postája rendes,
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Algyö, falu a Tisza jobb partján 2,930 lakossal.

Tápé, falu a Tisza jobb partján 2,100 magyar

lakossal. Van gyékénykészitésc.

Pusztaszer, népes puszta. Térsége 0-7 □ mf.,

melyen 700 lélek él. Cimeres szarvasmarhái s jó gab-

nájáról nevezetes. Dohánytermesztése nem csekély. Itt

tarták honszerző eleink az első országgyülést, miután

Zalánt, a bolgárok fejedelmét meggyőzték volna.

VII. Csanád vármegye.

E termékeny megye területe 29-1 □ mértföld.

Lakói száma 90,000, kik közül 69,600 magyar. Gyü

léseit Makón tartja. Járásai : a makói, nagylaki, és a

batonyai.

" - ■ '.. ■ Nevezetesebb helyek :

'Makó, mv. a Maros közelében. Számlál 24,910

lakost, kik földmivelés és bortermesztéssel foglalkoznak.

Diszesebb épületei : a vármegyeháza, melyben Csanád

megye gyülésez, a csanádi püspök kastélya" kertjével és

több magány épület. Van ref. tanodája, kaszinója, és

postája. Határában több elpusztult templomrom látható.

Az idevaló lakók egészségesek, erősek és szép testal

katuak, főleg a nők. — A tizenhetedik században királyi

város vala. 1821-ben a Maros vizzel boritá el. Ekkor sok

ház ledölt, melyek újonnan fölépittetvén a várost az előb

binél sokkal csinosabbá varázsolták.

— Batonya, mv. szőlőskertek s földmiveléssel, és 9,960

lakossal.

Nagylak, mv. a Maros partján 9,410 lakossal. Ha

tára termékeny. Bortermesztése fontos.
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Tornya, mv. 4,390 lakossal. Van szép kastélya,

gazdag róna határa, marha, juh és sertéstenyésztése.

-- Csanád, mv. a Maros közelében 2,910 lakossal.

Határa dúsan terem. — Itt sz. István 1036-ban püspök

séget alapita, melynek első főpásztora sz. Gellért volt,

kit a pogánysághoz szitó magyarok a róla elnevezett budai

hegyről letaszitottak.^ 1046-ban a rendek itt tartott gyü-

lésökben Péter helyébe I. Endrét választák meg király

nak. II. Ulászló alatt püspökét, névszerént Csáky Mik

lóst Dózsa György pór lázadó nyársba huzattá. Tőle

nyerte nevét a megye.

Apátfalva, falu a Maros folyónál. Van 5,160 la

kosa, fölötte termékeny határa, jó gabnája, marha és

lótenyésztése.

Palota, falu marhatenyésztéssel, gazdag határ s

4,500 lakossal.

Sajtény, falu a Maros mellett termékeny határ és

3,880 lakossal.

Földeák, falu 2,820 lakossal. Kath. temploma régi

góthizlésben épittetett. Nádja, dohánya, bora elég terem.

Királyhegyes, puszta. Lakja 290 lélek. Ménese

nevezetes.

VIII. Torontál vármegye-

Területe 132-1 □ mértföld. Lakja 332,100 lélek

közül 68,000 magyar. Gyüléshelye N a g y-B e c s k e-

r e k. Öt járása : a nagy-becskereki, becsei, újpécsi, tö-

rökkanizsai és a nagyszentmiklósi.

Helyek :

IVagy-Kikinda, szabadalmas mv. a temesvári vas
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pálya mellett. Van 18,930 lakosa, kik termékeny határán

sok gabnát és bort termesztenek, szarvasmarhát és juhot

bőségben tartanak; van továbbá szép tanácsháza^ keres

kedése, postája és epreskertjei a selyemhernyók tartásá

ra. — Egykor a hasonnevü szabad kerület főhelye volt,,

mely most a megyei hatóság alá tartozik.■.

— Nagy-Becskerek, mv. a Béga folyó mellett. Szám

lál 16,790 lakost. Utcái elég rendesek. Épületei közül a

megyeház, melyben Torontál gyülésez," és a szinház csi-

nosb épületek. Nevezetességei : a kegyesrendi társoda,

algymnasium, kaszinó, posta, sóház, serfőzés és szegény

ház. Kereskedése élénk, főleg gabna, szarvasmarha és

gyapjúval. Selyemtermelése nagy fontosságu. Régi vá

rának nyomai sem láthatók.

Nagy-Szent-Miklós, mv. az Aranka vizénél. Van

12,970 lakosa, nagy juh, sertés, ló s marhatenyésztése.

Itt született 1749-ben Révai Miklós kegyesrendi pap és

nagy tudós. .

Mokriu, mv. posta és 8,710 lakossal.

O-Bessenyö, mv. az Aranka vizénél termékeny

határ és 8,460 bolgár lakossal.

" Zsomboly, németül Hatzfeld, mv. 7,080 dús

lakossal. ,Határa termékeny, földmivelése pedig virág

zó. Kereskedését a mellette elvonuló vaspálya nagyitja-

Meleuce, mv. marhatenyésztéssel és 7,000 lakóval.

Frányova, mv. a Tisza bal partján gabnatermesz-

téssel és 6,850 lakóval.

- Török-Becse, mv. a Tisza bal partján majd átel

lenében a bácskai Rác vagy Ó-Becsének. Lakja 6,720

lélek. Epületei csinosak, utcái kövezettek. Gabnaraktára1

nagyszerü tekintetet kölcsönöznek neki. Van kaszinója,
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postája, orvosi uövénye, bortermesztése és korodája.

Főnevezetessége azonban a gabnakereskedés, melyben

vele egy birodalmi hely sem versenyezhet ; mivel itt

évenként nem kevesebb, mint egy millió pozsonyi mérő

gabna kerül forgalomba. Szállitás történik fölső Magyar

honba, Bécsbe, Horvátország és az örökös tartományok

ba. Dohánykereskedése sem sokkal csekélyebb. Határá

ban egy régi becsei vár és egy góthizlésü templom

romjait szemlélhetni.

Beodra, mv termékeny határ, posta, uradalmi is

tálló és 5,890 lakossal.

Bánát-Komlós, mv. juh s marhatartás és 5,380

lakossal.

Módos, mv. kettőből egyesittetett, 4,890 lakossal.

Csóka, mv. a Tisza közelében élénk vásárok s

4,570 lakóval.

Biliét, mv. lótenyésztéssel és 3,800 német lakossal.

Bárdány, kettős mv. kastély, termékeny határ és

3,680 lakossal.

—- Perjámos, mv. szép rónán 3,450 német lakossal.

Határa termékeny, lótenyésztése nagy, fakereskedése és

halászata nem megvetendő.

i Csatád, mv. lótenyésztéssel és 3,120 német lak."

Zichyháza, mv. az alibunári mocsárok közelében

2,630 lakossal.

Szent-István, mv. gazdag határ és 2,500 lak.

Török-Kanizsa, mv. a Tisza mellett kastély és

2,420 lakossal.

Új-Pécs, mv. a Tisza tolyó közelében 1,450 la

kóval. Van katonai laktanyája, s termékeny határa.

Íj-Szeged, mv. a Tisza bal partján Szeged átel-

,
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lenében. Van 590 lakosa és kereskedése. Az itt készitett

hajók legcélszerűbbek.

Elleméi-, falu 5,740 lakossal.

Ecska, falu 4,540 lakossal.

Rác-Sz.-Péter, falu 4,400 lakossal.

Kumád, falu 3,690 lakossal.

Lovrin , falu virágzó földmiveléssel és 3,400

lakossal.

Nagy-Osz, n. T r iebs we t ter, falu marhate

nyésztés és földmiveléssel. Lakja 3,070 lélek, kiknek

elődei Luxemburg és Lotharingiából költöztek e ter

mékeny vidékre a török korszak után és nemzeti nyel-

vöket a franciát még egészen nem feledék, noha a né

metekkeli társalgás azt lassanként csökkenti.

Nagy-Teremia, falu n. Marienfeld, lótenyész

téssel és 2,600 lakossal.

Ivánda, falu 1,400 lakossal. Keserü forrásáról

emlékezetes.

Soltura, falu 930 lakóval ; és

Charleville, falu 750 lakóval, kik franciák és

németek. Mindkettő földmivelést üz. - in >V ■» • -J ■' ' t

IX. Temes vármegye.

116-5n mértföld területü. Lakosai száma 341,000.

Ezek közül 22,000 magyar. Gyüléseit Temes vár ott

végzi. Egy sz. k. város és négy járásra oszlik; ezek a

temesi, verseci, lippai és a szentandrási :

Szabad királyi városa :

Temesvár, a Béga hajózható csatorna mellett.

Mellette halad el a szeged-fehértemplemi vaspálya.
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]>en csinos város. Különben áll a vár, belváros és há-

rom külvárosból, melyek két elseje kőfal és sánccal

környeztetvén az első rangu várak között foglal helyt.

Itt székel a csanádi kath. püspök, székes káptalan, g. n.

e. püspök és a vármegye. Lakja 22,940 lélek,; az ér

demes kegyesrend, irgalmas szerzetesek és a Miasszo

nyunkról cimzett apácák. Nevezetességei : ^a kath-

/papnövelde lyceummal, a kath. fölgymnasium, főelemi

tanoda, .ipartanoda, a zeneegylet, a szinház, a taka

rékpénztár, több kórház, indóház, posta, a fegyvertár,

sóház és a könyvnyomdák. Kövezett utcáit a most

emlitettek épületei és a vármegyeház, katonai lakta

nyák, püspöki lak, székesegyház, ref. imola s zsinagóga

ékesitik. A bérkocsizás divatban van. Kereskedése

nagyszerü. Iparát kézmüvesei és gyárai növelik., Van

gőzmalma, serfőzése, szivar, stearingyertya, gyufa és

bőrgyára. E gyártmányait, valamint mézet, viaszt, ser

tést és gabnát szállit Bécs felé, Oláh és Szerbhonba ; de

helyettök sokat is hoz be. Levegője a sok mocsár miatt

nem legegészségesebb. Tőle nyerte nevét e vármegye.

Már I. Károly király alatt, mint nevezetes hely

szerepelt, mivel egy ideig itt székelt s üzte lovagjá

tékait. Várát a nagy Hunyadi János épité s erősitteté

meg. V. László király 1456-ban várában esküvék meg,

hogy tanácsosa Cilley halálát, melyet ez önmaga kere

set, Hunyadi fiain megbőszülni nem fogja ; azonban

alig érkezett Budára s a két Hunyadi testvért már is

elfogatta, közölök pedig Lászlót a sz. Györgytéren

minden nyomozás nélkül lefejeztette. E várat Kinizsi

Pál célszerűen használta a török ellen. Környékén szó

jaték szét Zápolya János által 1514-ben Dózsa György
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önhitt pórhada. Dózsa György elfogaték s Zápolya

tanácsa arra itélé, hogy izzó vas trónba ültettessék, s

kezében izzóvas királyi pálcát tartson. Végrehajtatván

ezek; égő tüzből vett vasfogókkal teste szétmarcangol

tatott. Nem is kell emlitni, hogy mennyit szenvedett a

töröktől, miután 1552-ben Losoncy parancsnok szabad

elbocsáttatása melletti átadása után kezébe került.

Azonban már föladatásakor nem tartatott meg az e-

gyezmény, minthogy a parancsnokot s hiveit leölték.

Pállfy 1716-ban foglalá vissza. Az 1848-i harcban pa

rancsnoka Kukavina védte a magyar hadak ellen, mig

az orosz hadtól erősitést kapott. Haynau cs. tábornok

a magyar sereget falai alatt véres csatában megvervén

elvonulásra kényszerité, s a várat szabad lábra állitá.

Az erre következő új szervezésben Temesvár a temesi

bánság és szerb vajdaság székhelyévé tétetett.

A szerb vajdaság és a temesi bánság 521 □ földraj

zi mértföldön ekkor 1,540,000 lakost számitott.

Ezután a vármegye nevezetesebb helyei :

-- Versec, mv, a hasonnevü csatornánál. A temesvári

vaspálya mellette vonul el. Lakja görög n. e. püspök és

19,150 lélek. Van kath. tanitóképezdéje, főreálja, g. n. e-

algymnasiuma, postája, sóháza és több csinos laka. Keres

kedése terjedelmes. Selymet termel. Sok bort és rizst ter

meszt. Vidéke dombos. Hegyén egy régi kastély marad

ványai szemlélhetők. — Itt az 1848-i julius 11-én Blom-

berg a rácokat megverte.

liippa, mv. a Maros bal partján. Van 6,920 lakosa,

sóháza, postája, kedves izü bora, terjedelmes szilvása,

sok gyümölcse, sertés s méhtenyésztése. Lakói jó cserép

edényt készitnek. Savanyuvize jó. Fakereskedése nagy,
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Sok váromladékkal bir. — Egy magas hegycsucson emel

kedők hajdan ama vára, melyben a mohácsi csata után

Izabella, Zápolya János neje kincseivel és a sz. koroná

val egy ideig tartózkodott. 1551-ben török kézre kerül

vén minden visszavevési kisérlet dacára is 1716-ig abban

maradt.. Egykor szabad királyi város volt.

Csákova, mv. a Temes folyó partján 4,50(Llakos-

sal. Epületei csinosak.; Szorgalmas lakói első osztályú

határát jól mivelik. Rég elmállott várából mai napig

csak egy torony marada fön.

Új-Arad, mv. a Maros folyó balján Ó-Arad átel

lenében. Van 4,490 lakosa, több nevezetes lisztmalma és

fakereskedése.

Vinga, mv. termékeny vidékén. Van 4,380 több

nyire bolgár lakosa, sz. ferenci zárdája, csinos tanács

háza, több szabadalma, régi kaszinója és több népes

vására.

Gyarmatha, mv. várromok és 4,100 német lak.

Rékas, mv. szőlőmiveléssel, posta és 3,370 lak.

Hidegkut, németül Guttenbrunn, mv. a Ma

ros közelében. Van postája, marhatenyésztése, s hideg

forrása. Lakja 2,960 lélek.

Denta, mv. a Berzava vizénél. 2,650 lakossal.

Szent-András, mv. termékeny határ és 2,240

lakóval.

Buziás, mv. hires savanyuviz, s fürdővel nem

különben 1,950 lakóval.

Móricfeld, mv. 1,860 német lakossal.

Detta, mv. 1,800 lakossal.

Kudnic, mv. hegy alatt épitve. Van 1,700 római

kath. lakosa, postája, kőbányája, és jó bora.
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Moravica, mv. 1,600 lakossal. Van postája, nagy

részben termékeny határa és két patakja.

Traunau, mv. a Maros folyó mellett 1,130 lak.

S tan csova, mv. 1,100 lakossal.

Mehala, falu Temesvár közelében. Van 5,180 la

kosa, lőportornya, polgári lövöldéje, szivar s festőgyára.

Knéz, falu 3,520 lakossal. Van juhtenyésztése, ha

lászata és várromja. Határában vonul el a római sánc.

Liebling, falu buzatermesztéssel s 3,500 lakossal.

Kis-Becskerek, falu a Jehr pataknál lótenyész

téssel és 3,040 lakossal.

Orcifalva, máskép Kokoda, falu 2,620 lakos

sal, kik jó buzát termesztenek, s lovakat növelnek.

Nagy-Zsám, falu 2,580 lakossal. Van juh és ser

téstartása.

Kizdia, falu 1,790 lakóval, kik többnyire mon-

tenegróiak.

,rr- r ^--. .: ./,,.„ ,.,„, t

X. Krassó vármegye.

Terjedelme 1089 Q mértföld, melyen 198,000 le

lek között 3,700 magyar. Lugoson gyülésez. Fölosz-

tatik a lugosi, bulcsi, krassovai, oravicai és a bégai

járásokra.

Jelentékenyebb helyek :

Lugos, mv. a Temes folyó mindkét partján. Né

met és Oláh-Lugosból áll, melyeket egy ötven öl hosszu

hid egyesit. A megye és görög kath. püspök, valamint

káptalan széke. Van minorita zárdája, kath. algymnasiu-

ma, postája, kaszinója, és katonai laktanyája. Szőlőhegye

finom izü bort hoz. Selyemtermelését és szeszégetését el
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nem hallgathatjuk. Régente nevezetes vára elpusztult. La

kói száma 9,420.

- Resica, mv. 5,950 lakossal. Postája és sok bányász

laka van. Hutáiból évenként 21,440 mázsa öntött vas

kerül ki. Bir ágyuöntödével.

Német-Bogsán, mv. a Berzava vizénél 4,520 la

kossal. Vasbányáiból évenként 36,580 mázsa vas kerül

ki, melyet már olvasztói megtisztitottak és gyárai föl

dolgoztak.

— Oravica, mv. 4,240 lakossal. Van postája, erdé

szete és bányahivatala. Bányái egyegy évben 52 font

aranyat, 1170 font ezüstöt, 5 mázsa horganyt és 6000

mázsa rezet adnak. Széntelepe az újabb időben lett ne

vezetessé. Van vaspályai állomása.

Krassova, mv. a Krassó folyónál 3,900 lakossal.

Most romvárától neveztetett el a megye.

IJj-Moldova, mv. délen a Duna folyam közelé

ben. Van bányahivatala, és nagy erdeje. Kőszéntelepe

terjedelmes. Ezüst, réz és ólombányái gazdagok. Lakja

3,040 lélek.

Dognácska, mv. 2,870 lakossal. Márványa sok.

Réz, ólom, és horganybányái igen gazdagok.

Szászka, mv. a Nera folyócskánál. Van 2,710

lakosa, bányahivatala, postája, cémentvize, márványtö

rése, réz, vas és ónbányája. Erdeje terjedelmes.

(siklova, mv. Oravica közelében rézedénygyár

éa 2,360 lakossal.

Steierdorf, mv. 2,360 lakossal és zsindelykészi-

téssel.

Kápoluás, mv. 1,650 lakossal. Erdeje, szilvása,

és szőlőhegye nagy. Földe termékeny.
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Facset, mv. a Béga csatornánál 1,590 lakossal.

Birkis, mv. a Maros mellékén több gyümölcsössel

és 1,520 lakossal.

Szakul, mv. 990 lakos, szilvásokkal és nagy erdő

vel.

Bulcs, mv. a Maros folyó partján 550 lakos és

romokkal.

Raffna, falu 2,950 lakossal.

Zsidovin, falu 1,890 lakossal. Helyén hajdan ró

mai város álla, mint a talált régiségek mutatják. Gyak

ran épületmaradványokra akadnak.

Gladna, falu 350 lakossal. Réz és vasbányája hires.

XI. Arad vármegye.

108-4 □ mértföld területén élő 297,900 lélek kö

zül 67,400 magyar. Gyüléseit Aradon tartja. Egy sz.

k. várost és négy járást számlál; ezek az aradi, világosi,

zarándi, és borosjenői.

Szabad királyi városa :

Arad, a Maros folyó jobbján és a vaspálya mellett.

Görög n. e. püspök és Arad vármegye székhelye. Szám

lál 29,610 lakost. Van g. n. e. papnöveldéje, kath. föl-

gymnasiuma^főelemi tanodája, kisdedóvodája, alreáltano-

dája, zenedéje, g. n. e. tanitóképezdéje, zsidó nagy tano

dája, kórháza tébolydával, kaszinója, postája, dolgozóhá

za, és távirdahivatala. Minorita és Kapisztrán szerzetesek

lakják. Itt újabb időben gazdasági egyesület alakult. Csi-

nosb épületei : a vármegye s tanácsház, katonai lakta

nya és a vasuti indóház. Kereskedése jelentékeny. Ipara

előre halad. Sok kézmüvesen kivül gyárai is dolgoznak,

ilyenek a gőzmalom, dohány, szivar és szeszgyár Láng
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lisztje messze vidéken ismeretes.) — Vára négy szeg

letre van épitve, erős sáncok és bástyákkal. Még a tö

rökök kezdék épitni s II. József császár alatt fejeztetett

be. A város 1826-ban lön szabad királyi várossá. 1848-ban

Berger cs. tábornok védé a magyar fölkelő sereg ellen,

mely azt 8 hónapos ostrom után elfoglalta. 1849-i au

gusztus 19-én Görgey Arthur parancsára Damjanich Já

nos tábornok minden védelem nélkül átadá az oroszok

nak. A magyar kormány Pestről Szegedre, innen augusz

tus elején Aradra érkezett. Várából bocsátá ki Kossuth

utolsó rendeletét. Föladatása után oktober 6-án a magyar

sereg főtisztjei haditörvényszék elé állittatván, halálra

itéltettek. Akkor elrombolt épületei már helyreállittattak.

P^zután a megye jelesebb helyei :

" Pécska, mv. a Maros jobb partján. Van csinos

tanácsháza, szarvasmarhatenyésztése, sertéstartása és

méhészete. Erdőjén vonul át a római sánc. Itt egy török

mecset romjai láthatók. Lakja 14,650 lélek.".

Világos, mv. regényes vidéken. Bir 6,120 lakos,

sok és kitünő borral. Fris forrásához sokan mennek. U-

rasági kastélya diszes. A mellette emelkedő hegyen Vi

lágosvár romjai láthatók. Ebben volt fogva Szilágyi Mi

hály. Völgyében egykor apátság álla. — (Nevezetessé

teszi a magyar hadsereg 1849-ben augusztus 13-án itt

végbement föltétlen fegyverletétele. Görgey Arthur a

magyar fővezér és diktator Paskievlch orosz tábornokkal

ltitkon alkudozék és annak seregétől nyomatva lefelé vo

nult, mig Világoshoz a kitűzött helyhez jutva hadával

fegyverét, Rüdiger orosz vezér előtt lerakatta.

Szcmlak. mv. a Maros jobb partján. Van 5,740

lakosa.
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téssel, nemkülönben 5,360 lakossal.

Uj-szenf-Aima, mv. bor és dohánytermesztéssel

és 4,980 lakossal.

Simánd, mv. 4,640 lakossal. Van serfőzése, pálin

kaégetése, marha és sertéshizlalása.

Pankota, mv. kies völgyben 4,040 lakossal. Tiszta

buzája és bora hires. Szeszgyára nagyszerü. Régente

apátsággal birt.

Bökény, másképen Buttyin, mv. kőbánya s 3,280

lakóval.

Zaráud, mv. a Csiger vizénél. Számlál 3,240 la

kost. Van szeszgyára, serfőzése, dohánytermesztése, és

nagy marhavására. Régi várából, mely a megyében leg-

idősb, nyomok sem láthatók.

O-szent-Anna, mv. dohány és bortermesztéssel

s 3,223 lakossal..

— Boros-Jenö, mv. a Fehér-Kőrösnél 3,220 lakóval.

Bora kedves izü. Erdejében sok fajd és fácán tenyész.

Hajdani várából kevés rom maradt fön.

Elek, mv. 2,860 lakossal, kiknek elődei "Würtem-

bergből és Bajorhonból érkeztek ide.

Kis-Jenő, mv. a fehér Kőrösnél szép erdőkkel és

2,330 lakossal.

Sikló, mv. 2,200 lakossal. Határában várromok

szemlélhetők.

Barina, mv. a Maros folyó partján. Vidéke kies.

Lakói száma 1,840, kik magyarok. Bora közönséges. A

fölötte emelkedő hegyen kapisztrani sz. ferencrendüek

laknak. Kéttornyu egyházukban a sz. Szűz kegyelemké

pe őriztetik, melyhez az egész honból érkeznek ájtatos
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kodók a kép által jelentett szűz Mária közjárásáért fo-

lyamodandók. Ezen kolostor már a XVI. században jöve

létre s sok viszontagságon esék át.

Csurmő, mv. a Tó'z vize közelében marhatartás és

1,730 oláh lakossal.

Boros -Sebös, mv. szólőmiveléssel s 1,640 lak.

Petris, mv. 1,360 lakóval.

Gyorok, mv. 1,600 lakossal. Hires borral dicsekszik.

O-Paulis, mv. 1,300 lakossal.

Tótvárad, mv. a Maros folyó mellett, kősziklás

határ és 1,210 lakossal. Hajdan kicsiny, de erős vára volt

mit az eddig fönmaradt falomlakékok és sáncolatok hite

sen mutatnak.

Soborsin, mv. a Maros partján 1,160 lakossal.

Urasági palotája jól rendezett angolkerttel van kapcso

latban. Lakói mulatni a vadaskertbe járnak. Kecsketar

tása jelentékeny.

Dezna, mv. 1,050 oláh lakos és vasgyárakkal. —

Erdeje szép. Régi vára erdők s bércek között álla. Ma

csupa rom.

Csill, mv. a fehér Kőrösnél 890 lakossal.

Székudvar, falu szép rónán- Van 4,240 lakosa,

sertéstenyésztése és tömött káposztája.

Glogovác, falu a Maros közelében. Számlál 3,250

lakost, kik sok káposztát és dohányt termesztenek. — Ez

a régi O r o d város romjain épült, hol II. Béla azon

országgyűlést tartá, melyben 68 íőur, mint ré

szes Béla megvakitásában, megölettek. Egykor káptala-

na volt.

Seprös, falu sertéstenyésztéssel s 3,140 lakossal.

Határában két helység romjai láthatók.
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Szabadhely, falu a Marosnál 2,260 lakossal.

Magyaráth, falu hires asztali bor és 2,190 lak.

- Ménes, falu 1,410 oláh lakossal. Aszubora egész

Európában becsültetik különös zamatja miatt.

Monyásza, falu a bércek között. Lakja 1,000 lé

lek. Van vasbányája és gyára. Meszet éget. Ásványos

forrása és fürdője jó hatása miatt erősen látogattatik.

XII. /aránd vármegye-

E hegyes völgyes megye 25-2 □ mértföld terüle

tén 51,700 lélek között 5,300 magyar. Gyüléseit Kőrös-

b ányán tartja. Járásai : a kőrösbányai, ribicei, brádi és

halmágyi.

Jelentékenyebb helyek :

Körösbánya, n. Alt e n b u r g, mv. a Fehér-Kőrös

forrásánál. A megye székhelye. Lakja 2,300 lélek, és ka-

pisztrani sz. ferencrendüek. Van bányászati hivatala,

korodája, aranybányája s olvasztója. A Kőrösből aranyt

mosnak ki. Vásárai élénkek.

Brád, mv. dombos vidéken a Kőrös mellett. Szám

lál 1,100 lakost, kik gabnával nagy kereskedést üznek.

Ifalmágy, falu 1,200 lakossal, kik sok tengerit ter

mesztenek.

Alsó-Lunkó, falu 1,050 lakóval. Marhatenyésztése

virágzó.

Szirb, falu a Kőrös vizénél. Van 960 lakosa, ha

lászata s erdeje

Zarápc, falu a Kőrös vize mellett, melyben 900 la

kója halászatot üz.
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Alsó és Fölsö-Váca, falu 880 lakossal. Van vas

bányája, ásványos vize és fürdője.

Hercegány, falu 820 lakos, arany és ezüstbányák

kal.

Bucsesd, falu 700; Csungány, íalu ugyanannyi lak.

Bukaresti, falu 650 lakos, arany s ezüstbányák-

kal. Igy Kriscsor, falu aranybánya és 560 lakossal.

Kazanesd, falu réz és horganybánya, meg 500

lakossal.

XIII. Bihar vármegye.

Kiterjedése 200 □ mértföld, melyen 457,000 lélek

él, kik között 297,000 magyar. Gyüléshelye Nagy-Vá

rad. Egy szab. kir. város és öt járásra oszlik, melyek

a váradi, belényesi, szalontai, sárréti és az érmelléki.

Szabad királyi városa :

. ■ ^Debrecen, vaspálya melletti homokos rónán. Ha

tára 15 □ mértföld. Lakja 52,710 lélek, kik egytől

egyig magyarok és magukat civiseknek, azaz polgá

roknak nevezik. Utcái többnyire egyenesek, éjjel vilá-

gitvák; de lakházai alacsonyak. Jelesebb épületei : a

kéttornyu helvét imaház, a^ollegium, a kegyesrendiek

épülete, s a tanácsház. Az érdemdús kegyesrend itt tár-

sodát bir. v^an kath. algymnasiuma, helvéthitü kollegi

uma, kisdedóvója, árvaháza, könyvnyomdája, postája,

sóháza, több szegényápoldája, nehány kórháza, nagy

könyvtára, nemzeti kaszinója, gazdag takarékpénztára,

tüzoltóegylete, katonai laktanyája, kereskedelmi társu

lata és nagy indóháza. Kereskedését a kétfelől érkező

gőzvonatokélesztik, melyek a külfölddel összekötik.Föld
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mivelésén és marhatenyésztésén kivül ipara is jelenté

keny. ( Dohány, szivar, pipa és sergyárai folytonosan

működnek, i Salétrom és szappanfőzése, továbbá kenyere

messze ismeretes. Sertéskereskedése nem megvetendő.

Bora középszerü, (itt született Csokonai Vitéz Mihály

költő, Diószeghi Sámuel természettudós, Ember Pál

történész, Fazekas Mihály, stb.

Debrecen régi királyi város; szabadságát a XV-ik

századig birja fölvinni. Sokan birták. A tatár és török

csapatoktól sokat szenvedett. 1811-ben nagy része leé

gett. — 1848/o-ben nagy szerepet vitt. Polgárai „veres

szalagosak" név alatt vitézül küzdének. Midőn az 1848-1

év decemberében a magyar sereg Pest felé hátrált, a

képviselők Debrecenbe vonultak, melynek helvét ima

házában Kossuth Lajos 1849-i april 14-én honunkat

Ausztriától függetlennek nyilvánitotta. Augusztus 2-án

határában hg. Paskievich orosz s Nagy Sándor magyar

tábornokok aránytalan seregei között csata fejlődött,

melyben hosszas viadal után a magyar had szétszóratott.

A várost három nap alatt a muszka, cserkesz és kozák

seregek kifosztották.

Egyéb nevezetes helyek :

~~ Nagy-Várad, lat. Magnova r a dinum, ném.

Gr o s s-\V a r d e i n püspöki város. Négy részből áll,

melyek Nagyvárad, Váradvelence, Váradolaszi és Vá-

radváralja. Határa egy □ mf. és lakja 18,200 többnyire

magyar lélek. Fekszik a Kőrös folyó mindkét partján, a

vaspálya mellett. Római s görög kath. püspök,_ ugyan-

ily két székes káptalan s a vármegye székhelye. Tanin

tézetei : az akadémia jogfolyammal, r. k. papnövelde,

kath. lyceum, római és g. k. gyermekszeminarium.
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praemontrei fölgymnasium, alreáltanoda, tanitóképezde,

foelemi tanoda, kisdedóvoda, nőnevelő intézet az Orso

lyaszüzek felügyelete alatt, katonai tanoda és árvaház.

Lakják praemontrei kanonokrendüek, kapucinusok, ir

galmas férfiak, Orsolyaszüzek és sz. Vince leányai. Van

több kórodája, katonai laktanyája, takarékpénztára, pos

tája, távirdahivatala, két meleg fürdője, ezek a Felix

és sz. László, nemzeti kaszinója, szegényháza és szám

talan alapitványa. Kövezett utcáit csinos épületek eme

lik. Kiválóbbak : a két székesegyház, a püspöki lakok,

az intézetek épületei, a vármegyeház, a tanácsház és

több magánépület. Kereskedése élénk. Iparára nézve

sok kézmüvese, nehány olaj, ecet, több szivargyára van.

Bora jó. Márványtelepje, mely feketehabos, feketecsikos»

tüdőszinü és tarkavörös márványt nyujt, nem kellőleg

miveltetik. Vára, mely erős bástyák s mély árkokkal

környeztetik, egykor terjedelmesebb vala. Itt született

1570-ben a dicső emlékü Pázmány Péter áldor-

nagy, a magyar nemzet s kath. egyház nagy papja} —

Hihetőleg még sz. István alatt gyarmatosodott meg;

annyi bizonyos, hogy püspökségét 1080-ban sz. László

alapitotta. Itt nyugszanak ez alapitón kivül II. István>

II. Endre, IV. László, Zsigmond királyok ; Beatrix és

Mária, Zsigmond neje. Sok szerzetesrendet számlált.

Csinban előre halada; de 1241-ben a tatároktól minden

jelességétől megfosztatott. Megujula püspökei bőkezüsé

géből. 1538-ban itt I. Ferdinánd s Zápolya János között

béke jöve létre. A török alatt sok lakosa lemészárolta

tott. Az ugynevezett reformátió kezdetekor itt fötanoda

keletkezett. A rákócyféle forrongás alatt várparancs

noka szükségben levén rézedényekből veretett pénzt.
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Görög kath. püspökségét 1777-ben Mária Teréz alapitá.

1849-ben Paskievich orosz tábornagy több ideig itt

tartózkodék. Az ezen év utáni időszakban az újonnan ö*

részre osztott hon egyik kerülete vala a nagyváradi, és

nyolc vármegyéjében 1,584,768 lakost számlált; de e

szervezet most érvénytelen.

-^ Nagy-Szalonta, mv. termékeny vidékén 10,530

lakosa sertés és marhatenyésztésből él, s hires görög

dinnyét termeszt. Egykor hajduváros vala. Van helvét

kisgymnasium a.

Sarkad, mv. 8,980 lakossal. Van postája, répa

cukorgyára, ! szarvasmarhatenyésztése és vöröshagyma

termesztése. Hajdan várral dicsekedett, de ezt 1711-ben

Löwenburg cs. vezér lerontatta.

Kaba, mv. nagy méhtenyésztéssel, lótartás és

6,510 magyar lakossal.

Derecske, mv. 6,375 lakossal, zöldség s hagyma

termesztéssel.

Diószegit, mv. az Er mellett 5,700 lakossal. Ba

kator bora jeles.

— Berettyó-Újfalu, mv. a Berettyó közelében. Szám

lál 5,170 magyar lakost. ") Határa termékeny.

Székelyhid, mv. az Ér vizénél. Van 4,010 ma

gyar lakosa és kedves izü bora.

Szalacs, mv. az Ermellékén 3,352 lakos és jó

borral.

Margitta, mv. a Berettyó vizénél, bortermesz

téssel és 3,290 lakossal.

~ Nagy-Bajom, mv. a Sárrét mellett 3,224 magyar

lakossal. Gyékénykereskedése nagy. Közelében várro

mok szemlélhetők.
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Bci-eg-Böszörmény, mv. a Sárréten. Van 3,016

lakosa, termékeny földe s marhatenyésztése.

Bééi, mv. 2,920 oláh lakossal. Van serfó'zése, pá

linkaégetése, jeles üveghutája, nagy sertéstenyésztése.

és várromja.

Bihar, mv. sikságon 2,380 lakossal. Van postája,

hires bora. — Kégi földvára épitését Mén Marót bi

hari fejedelemnek tulajdonitják. Ettől vevé nevét a megye.

Püspöki, mv. 2,350 lakossal. Sok és jó bort termeszt.

Szalárd, mv. a Berettyó mellett. Számlál 2,190

lakost. Nevezetessé teszi pezsgő savanyuvize, fürdője s

az Adorjánvár romjai.

Belényes, mv. bájoló vidéken 2,090 lakossal.

Nevezetességei : a görög kath. fölgymnasium, kaszinó,

kórház, a nagyváradi g. püspök palotája és szép gyü

mölcsöse. Északi részén a hajdani Bél a vár romjai

szemlélhetők.

Kis-Marja, mv. 1,872 lakossal. Van levéltára,

szarvasmarhakereskedése s termékeny határa. Közelé

ben egy régi földvár maradékai láthatók. Itt született

Bocskay István fejedelem.

Széplak, mv. a Kézhegyek lábánál. Van 1,740

magyar lakosa s földmivelése.

Mezö-Telegd, mv. a Sebes-Kőrös mellett. Szám

lál 1,390 lakost. Szőlőhegye hires bort terem. Cserépe

dénye jó.

Cseffa, mv. 1,354 oláh lakossal.

Szent-Job, mv. kellemes vidéken 1,320 lakossal.

Egykor hires várral birt, melyet a törökök is birtak. Ezt

1711-ben hányták szét. Nevezetes bencerendi egykori

apátságáról, mely most már rom. A város másképen



187

sz. Jobbnak hivatik sz. István egy ideig itt őrzött

jobbjáról.

Csatár, mv. hires bor és 1,260 lakossal.

Rézbánya, mv. sziklás vidéken 1,190 lakossal.

Bányái évenként 0-5 font aranyat, 210 font ezüstöt és

230 mázsa rezet s kevés ólmot adnak.

Feketetó, mv. 883 lakossal.

Élesd, mv. a Sebes-Kőrös völgyében 840 magyar

lakossal. Van postája, bortermesztése, sóháza s közelé

ben Sólyomkővár romjai.

Vaskóh, mv. hegyek között 612 lakossal. Vasgyá

ra nevezetes. Az eszközöket a Fekete-Kőrös hajtja.

Havas-Dombrovica, falu zordon hegyek között.

Van 4,310 lakosa, juh és kecsketenyésztése.

Sámson, falu 3,780 lakossal. Van szeszgyára-

Dinnyéje jó.

Piskolt, falu 2,950 magyar lakossal. Itt született

Sárváry Pál jeles tudósunk.

Mezökeresztes, falu 2,600 magyar lakossal.

Hencida, falu rónán szarvasmarha s sertéstenyész

téssel és 1,750 lakossal.

Nagy-Báród, falu 710 lakossal. Van gyümölcse,

márványtörése, mészköve, hamuzsirkészitéseés postája. —

Főhelye volt a bár ódi nemes kerületnek, mely nyolc

helységből állott. Főnöke kapitány nevet viselt. Több

nyire Erdély fönhatóságát ismeré el.

-—Fonáca, falu 366 oláh lakossal. A közelében levő

hegyben rejlik hires csepköves barlangja, melyben sem

miféle állat sem él.
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XIV. Kraszna vármegye.

19-8 □ mértföld területén 48,400 lakos között

27,100 magyart táplál. Gyüléseit S z i l á g y-S omlyón

tartja. Járásai : a somlyói, krasznai, kémeri és a pe

recseni.

Nevezetesebb helyei :

Szilágy-Somlyó, mv. a Kraszna folyó mellett,

hegyes vidéken. Lakja 3,820 magyar s oláh és minoriták,

kik kath. algymnasiumában tanitnak. Van lakói között sok

iparos, ősi temploma, nagy kastélya, sóháza, postája, bor

termesztése, barom s gabnavására. Ásványvize hatékony.

Itt tartja üléseit Kraszna vármegye. Régi vára helyét

romok jelölik.

Kraszna, mv. a hasonnevü folyó partján. Van 2,960

magyar lakosa, kik között sok mesterember találtatik.

Asztali bora jó . Tőle nyerte nevét a megye.

Nagy-Falu, mv. kies tájon közel a Berettyó folyó

hoz. Van 1,960 magyar lakosa, kik sok bort termesztenek.

Kémei-, falu szőlőmiveléssel, posta és 1,525 lak.

Zovány, falu 1,060 lakossal. Kénköves fürdőjét a

bőr, s csuzos bajokban sikeresen használják.

Csehi, falu hegyes vidéken. Van 517 lakosa és egy

tava, melynek vize fölül meleg, alul hideg, s medre mély.

A környékbeliek „pokoltónak" nevezik.

Kálimba, falu 65 lakossal és hamuzsirfőzéssel bir.

XV. Középszolnok vármegye.

Területe 39-6 □ mértföld. Ezen 102,300 lélek kö

zül 45,100 magyar. Gyüléshelye Zilah. Két járásra osz-

1 ik, melyek a belső és a külső.
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Jelentékenyebb helyei :

Zilah, németül Walt enberg, mv. kies vidéken

a Meszes hegy lábánál. A megye és saját tanácsa szék

helye. Lakja 5,593 magyar lélek. Van helvét algymna-

siuma^nagy gyümölcstermesztése, sertéstenyésztése, sok

vada és több népes vásárja. Lakói kézmüvesség és bor

termesztéssel foglalkoznak.

Tusnád, mv. dombos tájon. Van 3,290 lakosa, kik

jeles izü bort termesztenek, jó gyümölcse, s sertéstartása.

Vásárai látogatottak.

Szilágy-Cseh, mv. a Szilágy folyócskánál. Szám

lál 2,110 lakost, kik között sok az iparos. Van sertéste

nyésztése.

Hadad, mv. 1,250 lakossal. Van sósfbrrása és el

pusztult vára. Erdejében számos vad él.

Zsibó, vagy S i b ó, mv. a Szamos vizénél. Bir 960

lakos, kastély s postával. Urasági ménese az egész hon

ban jó hirben áll. Környékén kővé vált tengeri állatok

csontjai lelhetők. — Mellette győzé meg 1705-ben az

egyesült császári had II. Rákócy Ferencet.

Egerhát, mv. hegyes vidéken 900 lakossal.

Sülelmed, mv . regényes táj és 460 lakossal, kik

sertést tenyésztenek.

Bogdánháza, falu hegyes vidéken. Van 928 lakosa,

mészégetése, márványtörése, kőfejtése s gyümölcster

mesztése.

Szépiak, falu sósforrás és 490 lakossal.

Szodora, falu hires dohány és 460 lakossal.

Szilágy-Szeg, falu 421 lakossal. Bércein Szilá

gyi Mihály hajdani várából romok láthatók.
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Berzence, falu 204 lakossal, kik sok szilvájából

nagy mennyiségü pálinkát égetnek.

XVI. Kővár vidéke.

18-1 □ mértföld területén 48,000 lélek lakik. Ebből

9,300 magyar. Gyüléseit Magyar-Berkeszen, majd

pedig N a g y-S omkuton tartja. Járásai : a berkeszi,

somkuti, bunyi s a váadi.

Nevezetesebb helyek :

Kapuikba nya. bányaváros a Kapnik folyó mellet^

hegyes vidéken. Van 3,200 lakosa, postája s bányahiva

tala, ■lányái sok aranyat s ezüstöt szolgáltatnak.

IHagyar-Berkcsz, mv. kellemes vidéken. Szám

lál 1,600 lakost, kik jeles edényt és cseréppipákat ké-

szitnek, bort és gyümölcsöt termesztenek. A vidék több

nyire itt gyülésez.

Szurdok, falu hegyek között. Van 1,200 oláh la

kosa. Savanyuvizforrása dús.

Nagy-Somkut, csinos falu. Van 1,000 lakosa és

postája. A__viMk_gyjüiései néha itt tartatnak.

Remete, falu savanyuvizforrás és 950; Büdöspa

tak, falu 800 lakossal. Kénköves meleg forrása nevezetes.

Butyásza, falu hegyes táj és 700 lakossal. Itt ál

lott hajdan Kővár, melytől a megye nevét kapta.

Kiváltságos kerületek.

E név alatt azon magyarhoni földrészeket értjük,

melyek a megyéktől függetlenek levén nyert kiváltsá

guknál fogva önkormányzattal birnak. Ilyen kerület ket



191

tő van, u. m. a szabad jász-kun és a nemes hajdu

kerület.

I. Jászkun kerületek.

Térméjök 85-5 □ mértföld, melyen 213,300 lélek

között 210,600 magyar él. A többi zsidó. Gyüléseit Jász

berényben, néha Félegyházáns ritkán K a r d-

s zag-új-Sz álláson tartja. Három járása a jászság,

nagykunság és a kiskunság. Kormányzója a főkapitány,

kit főispányi méltóság illet. Járásai :

A) Jászság, 1 7 -6n mértföld. Lakja 65 ezer lé

lek között 63,800 magyar. Lakosai a sz. László által le

győzött kunok utódai, kik a jász nevet az ijászatbani jár

tasságtól nyerék. Nevezetesebb helyek :

Jászberény, város a Zagyva folyó mindkét part

ján. Határa, mely 5-1 Q mfdre terjed, igen termékeny.

Lakja 17,944 lélek és sz. ferencrendü szerzetesek. Itt

van a jászkun kerület tanácsháza, melyben Lehel vezér

kürtjét őrzik. Nevezetességei : a kath. algymnasium, ka

szinó, érdekes levéltár és takarékpénztár. Helyben van

postája és sóháza. A szarvasmarha, ló és juhtenyésztés

erősen üzetik. — Itt hajdan vár álla, melyet a törökök a

sz. ferenci zárdából alakitottak. Ez időben a lakók nagy

sanyaruságban tengődének. Emlékül szőlői maradtak

ion, melyeket I. Ibrahim alatt kezdettek müvelni.

Árokszállás, mv. a Csőrszárka mentében 9,750

lakossal. Van főelemi tanodája, postája és termékeny

földe.

Jász-Apáthi, mv. 9,172 lakóval. Nevezetesek itt:

a kéttornyu kath. egyház, főelemi tanoda, több malom,

epreskert, posta és a bőtermékenységü határ.
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Jász-Latlány, mv. 6,290 lakossal, kik gazdagon

fizető határát vetélkedve müvelik.

Jász-Kis-Er, mv. a Tisza Kis ér nevü ágánál.

Számlál 5,577 lakost, kik jeles dohánytermesztésen fölül

a baromtenyésztés után is néznek.

Alsó-sz.-György, mv. a Zagyva és Tarna össze

folyásánál. Van 4,450 lakosa és termékeny határa.

Fénszaru, mv. a Zagyva vizénél. Van 4,106 lak.

Dósa, község a Tarna folyónál 2,870 lakossal.

Jákóhalma, község a Tarna vize mellett 2,844

lakossal.

B) Nagykunság, 20-1□ mértföld területü. Lakói

száma 64,700; ezek közül 64,100 magyar. Ok a IV.

Béla alatt 1239-ik évben befogadott kunok maradékai-

Nevezetesb helyek :

Kardszag-Uj- Szállás, mv. a debreceni vaspálya

mellett. Határa 66U mf. és rajta 13,070 lélek lakik.

Van postája, kaszinója, görögdinnye s bortermesztése.

József nádor emlékszobra disziti. A kerület nagy rit

kán itt gyülésez.

Tiírkeve, mv. a Berettyó folyónál. Van 10,690 la

kosa, gőzmalma, postája, termékeny határa s birkate

nyésztése.

Kisújszállás, mv. a vaspálya mellett. Számlál

10,356 lakost. Nevezetesiti helvét algymnasiuma, barom

fitenyésztése s görögdinnyéje.Határa nagy termékenységü.

Kun-sz.-Márton, mv. a Kőrös folyó mellett. La

kói száma 9,940. Vau alreáltanodája, földmivelése s

marhatenyésztése. Postája helyben.

Kunhegyes, mv. a Tisza közelében, földmiveléssel

és 9,390 lakossal.
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Madaras, mv. a hasonnevü s üllői tavak mellett.

Számlál 7,210 lakost, kik földmivelést üznek.

C) Kiskunság, 47-8□ mértfóld területén 83,600

lélek között 82,700 magyar él. Nevét azon kunoktól

vette, kik itt 1123-ban letelepedtek. Jelentékenyebb

helyei :

Félegyháza, nagy mv. a vaspálya mellett, 4 □

mfnyi határral, melyen 19,215 többnyire római katholi-

kus lakik. Van kerületi háza a jászkunság számára, ka

szinója, postája, főelemi tanodája, nagy szarvasmarhate

nyésztése, levéltára, gyümölcs és bortermesztése. SzéJL-

malma^sok. Határában néha urnák találtatnak. — 1743-

ban kezdett népesedni.

Halas, mv. hasonnevü tó mellett. Határa 9-8 □

mértföld. Lakói száma 14,690, kik bortermesztést és juh

meg marhatenyésztést üznek. Van helvét gymnasiuma,

rendszeres néptanodája, szegényháza, s postája. Városi

levéltárában több török, és törökkorbeli magyar okmány

rejlik. Egykor a Kiskunság székhelye vala. — Az I.

Mátyás holta után föllázadt fekete sereget Kinizsi Pál

itt tevé tönkre. E korból határában még embercsontok

is lelhetők.

Majsa, mv. 7,530 lakos és marhatartással.

Kun-Szent-AIiklós, mv. a Duna Bak nevü erénél.

Számlál 6,790 lakost. Nevezetességei a helvét algymna-

sium, gabna és bortermesztés, és 2-6 □ mértföldnyi ha

tárán terjedező marhatenyésztése.

Szabad-Szállás, mv. 5,270 lakossal ; — és

Lacháza, mv. a Duna közelében 3,494 lakossal.

Mindkettő lakói földmivelés és baromtenyésztéssel fog

lalkoznak.

13
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Fülöpszállás, mv. 3,200 lakossal. Néhol szikes ha

tárán sok gabna szokott teremni.

Dorosma, népes község Szeged közelében. Lakja

11,170 lélek, kik termesztményeiket Szegeden adják el.

3 G mfnyi határa eléggé termékeny.

II. Hajdnkcrültet.

Területe 17-8 □ mértföld, melyen 60,800 lélek kö

zött 59,570 magyar lakik. A többi zsidó. Gyüléshelye

Böszörmény. Főhivatalnoka a lakosság által válasz

tatni szokott főkapitány. — Lakói azon hajduk, máské

pen szabad martalócok utódai, kik a török időszak alatt

ezeket nyugtalanitva vonultak az országon át. Majd zsol

dért szolgáltak, s mint ilyenek Bocskay István erdélyi fe

jedelemtől birtokot nyertek.

Helyei következők:

Böszörmény, városJ7,32Jllakossal. A kerületi gyü

lések székhelye/ Van helvét algymnasiuma,) kórháza, ter

mékeny határa s baromtenyésztése: Postája helyben.

-Szoboszló, város 11,660 lakossal. Nevezetesek itt

a helvét algymnasium, posta, szőlő és földmivelés. Sok

lovat növel. )

Nánás, város 10,390 lakossal. Van nádvágása,

gabna s bortermesztése. Marhatenyésztése virágzik.!

Dorog, város 8,450 lakossal és gabnatermesztéssel.

íladház, város. Számlál 5,520 lakost.

Vámos-Pércs, város 2,636 lakóval. Van erdeje,

s nagykiterjedésü szőlőskertje.
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B.

ERDÉLYORSZÁG.

E testvér Magyarhon területe 1006-2 □ földirati

mértföld. Lakja 1986,910 lélek, kik közül nemzetiségre

nézve 711,000 magyar ; 210,200 német és szász; 5,920

örmény; 200 bolgár; ezután 1.002,590 oláh; 50,700 ci

gány és 6,300 zsidó, — vallásra nézve 139,000 r. katho-

likus ; 636,000 g. kath ; 5,640 örmény katholikus ; 644,040

g. n. e.; 280 ő. n. e., 311,150 helvét; 196,400 ágostai

hitvallásu ; 48,100 unitarius ; 6,300 zsidó.

Három területre oszlik, melyek a magyarok me

gyéi, a székelyek s a szászok székei.

Magyar megyék.

Megye nyolc és vidék, mely a magyarok földéhez

tartozik egy van. E részek Belső-Szolnok, Doboka, Ko-

lozs.Torda, Küküllő, Alsó-Fehér, Fölső-Fehér, s Hunyad

vármegyék és Fogaras vidéke.

13*
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I. Belső-Szolnok vármegye.

Területe 63-1 □ mértföld, melyen 115,000 lélek

között 36,000 magyar él. Gyüléshelye D é z s mezőváros.

Fölosztatik egy sz. kir. város és két, u. m. fölső és al

só járásra. — Szabad királyi városa :

Szamos-Újvár, a Szamos folyó jobb partján.

Lakja 4,300 lélek, görög kath. püspök, székes káptalan

s szalvatorianusok. Nevezetességei: az árvaház, kaszinó,

posztógyár, fogház, savanyuvizforrás és vára, melyet a

honi történelemben hires Martinuzzi György bibornok

épitett és Rákócy György nagyobbitott. A lakosok között

sok iparos találtatik. Kereskedése elég nagy. Sok jó diny-

nyét termeszt. Ujabban katona növeldét kapott.

. Ezután jelentékenyebb helyek :

Dézs, mv. a kis és nagy Szamos összefolyásánál.

Számlál 4,400 lakost. A megye gyüléseit vármegyehá

zában tartja. Van szalvatorianusi sz. ferencrendü zárdá

ja, helvét algymnasiuma, élénk kereskedése, nagy marha

vására, lótenyésztése, kőfejtése és postája. Lakosai kö

zött sok iparos, különösen vászonszövő él. Jó bort ter

meszt. A Szamoson nem régen hidat épitett. Határában

hajdan több vár álla, melyek romjai ma is szemlélhetők.

Retteg, mv. a Szamos folyónál 2,000 lakossal.

Lóvásárai a megyében legjelentékenyebbek. Csinos kas

tély ékiti.

Bethlen, falu a Szamos partján. Lakja 2,100 lé

lek. Van szeszgyára, savanyuvize, eperfaültetvénye és

selyemhernyótenyésztése. Közelében római utmaradvá-

nyok vonulnak el. Várromjai régiek. Innen eredtek a

Bethlen grófok. Régente várában tarták fon magukat
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Izabella, Zápolya neje hivei, mig 1553-ban Dobó István

hada előtt meghajoltak. Itt fejezteték le 1674-ben

Bánffy Dénes főispány.

Dézsakna, falu Dézs közelében. Van 1,900 lakosa,

postája és gazdag sóaknája.

Laposbánya, falu hegyek között 1,300 lakossal.

Vasbányája és gyára nevezetesitu

Kérö, falu kéntartalmu ásványviz s fürdővel és

1,000 ; Bálványos-Váralja, falu 800 lakos és várro

mokkal.

II. Dobeka vármegye.

5fi-3n mértföld területén 108,700 lélek él. Ezek

közül 14,000 magyar. Gyüléseit Szék mezővárosában

tartja. Két kerületre, u. m. fölsőre és alsóra oszlik.

Jelentékenyebb helyei :

/ Szék, mv. 2,000 lakossal. Van csinos vármegye

háza, melyben Doboka gyülésez, szalvatoriánus zárdája»

kendertermesztése, és több sóskutja. Temploma szép. Egy

kor itt sok só ásatott, de most ásása a fölöslegesség miatt

megszüntettetett.

Bonchida, falu kellemes vidéken. Van 1,400 lako

sa, több sóskutja, eperfaültetvénye, jeles ménese és bir

katenyésztése. Várkastélya és kertje diszére válnak. —

Itt 1705-ben II. Rákócy Ferenc a császári hadsereget

megverte.

Gorbó, falu 1,200 lakossal. Répacukorgyára ne

vezetes.

Ördögkut, falu 1,000 lakos és ásványos forrássah

mely a köszvényben jó hatásunak jelentkezik.
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Doboka , falu eperfaültetéssel és 920 lakossal.

Vára, melytől a megye elneveztetett, csekély romok

ban maradt fön.

Kerlés, falu 900 lakossal, kik a sveici telién és

birkatenyésztést nagy szorgalommal gyakorolják. — A

„Cserhalomról" emlékezetes.

Tibó, falu 800 lakóval, kik jó cserépedényt ké-

szitnek. Hatérában kőszénerek láthatók.

|||. Kolozs vármegye.

Kiterjedése 91-30 mértföld. Lakja 186,000 lélek,

kik közül 100,100 magyar. Gyüléshelye Kolozsvár-

Van két, t. i. alsó és fölső kerülete és egy sz. k. városa. Ez

J Kolozsvár, lat. Claudiopolis, ném. K l a u-

s e n b u r g, a kis Szamos folyó mellett két hegy között.

Lakosai száma .20,600, kik magyarok, szászok, örmé

nyek, görögök s oláhok. Mint Erdély fővárosa a főurak

lakásai által fölötte ékittetik. Kövezett utcái éji világi

tást nyernek. Jelesebb épületei : az egyházak, a megye

s tanácsház, nemzeti muzeum s szinház, végre a föl-

legvár. Az erdélyi főkormány 8 a megye széke. Ke

gyesrendiek, szalvatorianusok s minoriták lakják. Az

unitarius superintendens innen működik. Nevelőintéze

tei : a kath- papnövelde, katholikus, helvét s unitarius

fölgymnasium, jól rendezett elemi tanodák, férfinövelde,

sebésztanoda, árvaház és a kisdedóvodák. Van csinos

nemzeti szinháza, muzeuma, nyilvános könyvtára, levél

tára, csillagdája, nemzeti kaszinója, több könyvnyom

dája, könyvkereskedése, nehány kórháza, postája, só-

raktára, zenedéje, erdészhivatala, só és 1840. óta kén
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bányája. Kereskedése jelentékeny, főleg lóvásárai Utte

gatottak. Iparosa sok. Több gyára erősen működik;

emlitésre méltók a posztó, papir, répacukor, szesz, fél

porcellán, olaj, szivar és a gyufagyár. A. gazdászatot

gazdasági egyesülete mozditja elő. Végre melegitett s

gőzfürdője nevezetes.

Helyén egykor Zeugma dák város ; a római ura

lom alatt pedig Claudia telep álla, honnan latin neve

fönmaradt. A németek, kik 1178-ban bejöttek, megül

ték. Már 1405-ben Zsigmond király sz. kir. várossá

tevé. A középkor egyik legjelesb férfia, a nagy I. Mátyás

király itt születék. Sőt a fejedelmi korszak alatt uralko

dói s országgyülési székhely volt, hol sok ártatlan vér

patakzott. 1601-ben Báthory hasztalanul ostromlá. Itt

1660-ban valódi hazafiság dicső kifolyásával találkozunk,

ugyanis ekkor II. Rákócy György ellen Seid basa kül

detvén, ez Kolozsvárt ostromzárolá. A lakosok vitézül

ellenállának. Bátorságukat nővelé a falak alá vezetett

királybiró s több főur intése, hogy a várat föl ne adják,

mivel őket s vagyonukat a krimi tatárok ellen azután

senki sem védheti meg. Ezen urak bátorsága az igazság

kimondásában a basát annyira fékezte dühében, hogy

nemcsak szabad lábra helyezé őket, hanem Kolozsvár alól

is elvonula. Ez alkalommal esett itt el II. Rákócy György

ifju fejedelem. Ezután majd török, majd magyar, majd

császári kezekben volt. Az 18484 harcokban majd ma

gyar, majd császári sereg által szállatott meg.

A megye egyéb helyei :

• Teke, mv. hegyek között. Lakja 2,100 lélek. Van

postája.

r Gyalu, mv. a kis Szamos partján. Van 3,060 lako
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sa, és régi várkastélya. Itt született Torda Zsigmond iró.

— Hajdani várából romok szemlélhetek. Ebben lakott Ge-

lou oláh fejedelem, kit Tuhutum vezér emberei leöltek.

A Rákócyak igen kedvelék.

Kapus, mv. hasonnevü patak mellett 1,300 lakos-

ial. E hely és Kolozsvár között vala azon ütközet, mely

ben Rákőcy György 1660-ban halálos sebet kapván el

esett; de hivei N-Váradra vivék s ott halt meg. C~

Bátos, mv. hegyek között 1,100; Bánffl-Hunyad,

mv. a Kőrös közelében 2,600 lakossal. Van régi vára,

márványbányája és nagy vására.

Kolozs, mv. hegyek között. Van kőszéntelepje és

900 lakosa. A sótelepek hegyeiből kifehérlenek. Akná-

zása régi.

Nagy-Almás, falu várromokkal, és nagy mélyedéssel.

IV. Torda vármegye.

87.3 □ 'mértföld területén 148,200 lélek között

80,600 magyar él. Gyüléseit Tor dán tartja. Alsó s föl

ső kerületre oszlik.

Nevezetesebb helyei :

Torda, mv. az Aranyos folyómellett, melyen hid

vezet át. A megye székhelye. Lakja 7,270 magyar, szász

és oláh. Van szalvatorianus zárdája, unitarius algymnasi-

uma, postája, szőlőmivelése a kőfejtése. Gazdag sóaknái

évenként "« millió mázsa sót adnak, noha régóta mivel-

tetnek. A rómaiak már ismerék. Nem kissé nevezetes a

hasonnevü hegyhasadék, melyen át hegyi folyó hömpö

lyög. — Hajdan itt Dierna nagy dák, majd Salinae ró

mai város álla, mely korból maradvány ok találtatnak. A
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közelében elterülő ..keresztes" mezőn veré meg Tra-

ján császár Dccebál dák királyt. Később Leányvárnak

hivatott, és sáncaiból maradtak fon romok. Az erdélyi fe

jedelmek alatt több országgyülést látott. Mihály havas

alföldi vajdát itt öleté meg 1601-ben Basta. 1658-ban

a tatárok földulák.

I Torockó, vagy T r o c k ó, mv. 4,000 lakossal. Van

aranymosása, vasbányája, s postája. — Régi hely. Mi

dőn 1284-ben várát a honból kiillant kunok a tatárokkal

egyesülve ostromolták a székelyek által meglepetvén

példásan lakoltak.

Gyéres, mv. az Aranyos folyó partján. Lakja 2,800

lélek. Bora jó.

Görgény, mv. hegyes tájon. Van 2,500 lakosa,

sóásása, papirmalma és üveghutája. Régi vára romokban

hever. E várost az erdélyi fejedelmek igen kedvelék.

Egerbegy, mv. az Aranyos vizénél 1,900 szőlőmi-

velő lakossal.

■Szász-Régen, mv. a Marosnál. 1849-ben az oro

szok a magyaroktól elfoglalák. Lakja 4,690 lélek.

Lupsa, mv. az Aranyos folyónál.

Trockó-szent-György, falu 3,000 lakossal. Van

szalvatorianus kolostora s juhtenyésztése.

Alsó-Idecs, falu számnélküli sósforrással bir.

Yt Küküllő vármegye.

E hegyes vármegye 283 □ mérttöld területü.

Számlál 88.500 lélek között 30,000 magyart. Gyüléshe-

lye D i c s ő-sz. Márton falu. Alsó s fölső részre osz.-.

tatik, és egy sz. kir. városa van. Ez;
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I Ebesfalva, máskép E r z s ebet városa nagy Kü-

küllő folyó jobb partján(Lakja 2,300 többnyire örmény lé-

lek,kiknagy kereskedést,űznek, gabnát s jóbort termeszte

nek. VVan mechitarista zárdája, postája és váromladéka.

Az Apaffy nemzetség birtoka s kedvenc tartozkodási he

lye volt. I. Apafii Mihály innen emeltetett fejedelem

ségre. E hely 1790-ben sz. k. várossá tétetett.

Utánna a megye jelentékenyebb helyei:

4 Küküllövár, mv. a kis-Küküllő folyó partján. Van

1,900 lakosa, savanyuvizforrása, kastélya szép kerttel s

ménese. Hajdani várától nyerte nevét a megye. >

Dicsö-sz.-Márton, falu a Küküllő folyónál. Csi

nos megyeházában gyülésez a megye. Több csinos házzal

is bir.

Kis-Sáros, falu sósforrással. Egy hegyrepedéséből

nagy mennyiségü köneny fejlődik ki.

Radnót, falu a Maros folyó partján, ásványvizzel.

Erős várát I. Rákócy György Serena Ágoston velencei

épitész által emelteté. Ez Erdély kellő közepén terül el.

Balkács, falu jeles minőségü borral.

VI. Alsó-Fehér vármegye.

Területe 94 □ mértföld. Lakja 211,100 lélek kö

zül 101,100 magyar. Gyüléshelye Nagy- Enyed me

zőváros. Egy sz. k. városra és két kerületre oszlik, me

lyek a fölső és az alsó.

Szabad királyi városa:

Károly vagy Gyula-Fehérvár, lat. Álba Ca-

rolina, Álba Julia, ném. Karlsburg a Maros

folyó partján egy erősség által födözve. Lakja 5,600 lé
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lek. Római kath. püspök, káptalan, szalvatoriánusi sz.

ferencick székhelye. Van k. papnöveldéje, lyceuma, ró

mai s gör. kath. és ágostai gymnasiuma, csillagdája,19,000

kötetet számitó könyvtára, postája, kisdedóvodája, pénz,

ásvány s egyéb gyüjteménye, kórodája, pénzverdéje és

jeles levéltáraYEpületei. között a székesegyház főíigyel-

met érdemel, mint melyben a nagy Hunyadi János ország

kormányzó, László fia, Izabella királynő, Bethlen Gá

bor, az orozva meggyilkolt jeles Martinuzzi György bi--.

bornok, T. Rákócy György és mások tetemei nyugszanak^

Továbbá dicséretre méltók : a püspöki lak, az intézetek

épületei, a zsinagógák és a Savoyi Jenő terve után ké

szitett vár. Ipara élénk, papirgyára dolgozik. Kereske

dése most kezd éledni. Határában sok bor termesztetik.

Egykor g. n. e. püspök székhelyéül szolgált, s a refor-

mátió kezdetekor a fejedelmek is ide helyezék át szé-

köket ; tehát Erdély fővárosa volt.

Helyén a római uralom alatt Apulum nevü gyar

mat virágzott, mely később elenyészett ugyannyira, hogy

a honszerző magyarok újra épiték. Nevét Gyula vezér

től nyerte. Püspöki székét sz. István király alapitá,

de 1556-ban megszünt : azonban III. Károly király új

ra létrehozta. Ettől is neveztetik a város, mivel éke-

sitésére sokat tett. 1242-ben a pusztitó tatárok, 1277-

ben a szászok földig rombolák. A XVII. században

Bethlen Gábor itt ref. főtanodát alapitott, mely később

N.-Enyedre tétetett át. 1658-banII. Rákócy György alatt

a törökök elpusztiták. 1848-ban a dühöngő oláhok ke

gyelet nélkül fölégették.

Egyéb helyek :

Nagy-Enyed, mv. a Maros folyó partján. Csinos
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házaiban 4,600 lélek lakik. Nevezetességei: a minorita

zárda, gazdag helvét kollegiuma, mely Károlyfehérvár-

ról helyeztetett ide, régi vizvezetése, bortermesztése,)

postája, könyvnyomdája, és papirgyára. Az erdélyi hel

vét superintendens és a vármegye széke. — Régi hely.

A magyarföldhöz csak Í59lTban kapcsolá Zápolya Já

nos. l§4J9»ben a románok egészen földulván még jeles

kollegiumát is gyüjteményeivel együtt a régiek iránt

kegyeletet nem ismerve megsemmisittették.

Zaladia, mv. hegyek között az Ompoly folyónál.

Bir 2,900 lakossal, kik legtöbbnyire bányászok. Az er

délyi bányatörvényszék itt székel. Nagyszerü bányái

évenként 1,900 font aranyat, 2800 font ezüstöt, 51 má

zsa higanyt, kevés rezet és ólmot szolgáltatnak. Arany

olvasztója s aranymosása is van. A mellette elterülő

„Traján mező" husvéthétfőn festői látványt nyujt. —

Arany s ezüstbányáit már a rómaiak is mivelék, mely

időből sok emléket találhatni. 1849-ben az oláh vé

rengzések szinteréül szolgált.

Balázsfalva, l. Villa s. Blasii, ném. Blasen-

dorf, mv. a Küküllő mellett. Lakja 4,200 lélek. A fogarasi

görög kath. érsek székhelye. Van káptalana, ez. Vazul

ról cimzett szerzetesei, (.görög e. papnöveldéje s ly-

ceuma, g. e. fölgymnasiuma, könyvnyomdája és postá

ja. Ménese nevezetes.

Sárd, mv. az Ompoly folyó mellett 2,400 lakos.

Abrudbánya, n. Altenburg, mv. völgyben.

Lakja 3,900 lélek. Epületei csinosak és nagyvárosi te-

kintetüek. Van bányászhivatala, és aranybeváltója. A

közel eső Vöröspatak faluban az arany, ezüst s ólom

ásás szorgalmasan üzetik. Megemlitendő a már római
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ak által mivelt bánya, mely várhoz hasonul. Természeti

ritkasága a Vöröspatak és Bucsum között emelkedő D e-

t o n a t a, egy páratlan festői látvány. Áll pedig meré

szen fölemelkedő bazalt oszlopokból, melyek magassága

72 ölnyi. Több ilyen egymás fölött 1000 láb magasságig

emelkedik. — E város hajdan kiváltságokkal birt.

Vajasd, mv. a Bikal hegyénél 2,250 katonáskodás

ra kötelezett; Magyar-Igen, mv. 2,200 lakossal.

Borberek, mv. a Maros közelében. Van 2,000 la

kosa és vára.

Alvinc, mv. Maros folyó mellett. Van 1,600 lako

sa, kapisztranus kolostora, postája, szenif és bortermesz

tése. Régi várkastélya arról emlékezetes, hogy benne

1551-ik évi januárhó 17-én a jeles Martinuzzi György

nagy országlárt és bibornokot Castaldó álnok osztrák tá

bornok Marcus Antonius Ferrarius s más fogadott or

gyilkosok által kivégeztette s hetven napig temetetle

nül hagyta; azután hült teteme szedett vedett deszka

koporsóba záratván minden szertartás nélkül a vár sán

caiba letétetett.

Benedek, Borbánd, Tövis, mezővárosok.

Maros-Újvár, mv. a Maros folyó partján. Vidé

ke regényes. Főnevezetességét sóaknája teszi, mint mely

a magyar királyságban leggazdagabb. Belőle évenként

4—500,000 mázsa kősó nyeretik. Már Róma császárai

mivelteték, mint a föltalált üregek nyilvánosan mutatják.

Vizakua, mv. németül Salzburg sósfürdővel és

sóaknákkal, melyek 200,000 mázsa sót szolgáltatnak. Lak

ja 3,930 lélek.

Offenbánya, falu az Aranyos folyónál. Van 1,600

lakosa, csekély arany s ezüstbányászata.
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Sz.-lmre, falu, hol Hunyadi János Mezet bég

seregét szétverte. De élete vészben forgott, és csak

Kemény Simon elszántsága következtében lőn meg

mentve, ki a hős öltönyét magára véve félreismertetvón

megöletett, mialatt Hunyadi győzelmet aratott.

Marosportu, falu a Marosnál nagy sóraktárral.

VII. Fölső Fehér vármegye.

30-4Q mértföldnyi területén 50,000 lélek lakik ;

ezek közül 10,600 magyar. Gyüléseit Mártonfalván

tartja. Több apró, sok helyen elszórt részből áll.

Nevezetesebb helyek e vármegyében :

Mártonfalva, helység és a vármegye főhelye.

Megyeházában gyülésez a megye.

Fehér-Egyháza, falu a nagy Küküllő közelében.

Van urasági kastélya könyvtárral s pénzgyüjteménynyel

és füvészkertje.

Arapataka, falu az Olt vize közelében. Neveze

tessé teszi savanyuvizes kutja és erősen látogatott für

dője, végre kövületei. »

Almakerck, falu csinos kápolnájában az utolsó

erdélyi fejedelem Apaffy Mihály emléke őriztetik.

Kanta, falu a székelyföld közepén. Lakják mi

noriták.

VIII Hunyad vármegye.

Területe 106-4 □ mértföld. Lakja 155,000 lélek,

kik közül 30,700 magyar. GyülésheJye Déva mv.

Jelentékenyebb helyei :

Déva, lat, Dacopolis, ném. Diemrich, mv.
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a Maros partján. Lakja 3,000, többnyire román lélek.

Van kapisztránus zárdája, csinos megyeháza, rézbányája,

papirmalma és postája. Vára, mely emlékezetet haladó

időből maradt fön, fontos erősség volt. Bora jó. Gyü

mölcsei közül az őszi barack kedves izü. — Itt szüle

tett Dévai Biró Mátyás hitújitó. Itt verte tönkre 1551-

ben a vitéz Martinuzzi György bibornok a törököket}

kik erőszakkal berontottak. 1603-ban Básta tábornok az

ország rendeit itt ki akarta végeztetni, minthogy nem

kedvére nyilatkoztak. A vérpad elkészült, de ekkor

Sennyei Pongrác főur szónoklata a zsarnok kőszivét

meglágyitotta. /l849-ben a magyar hadsereg kemény

ostrom után bevette s ez időtől kezdve augusztus kö

zepéig magyar kézben volt. E hónap 11-én lőpor ál

tal légbe repült. E hely látta az erdélyi hadsereg fegy

verletételét. \

Vajda-Huuyad, mv. a Cserna s Zalasd folyók e-

gyesülésénél. Van_2j0Q0 Jakpsa, szalvatorianus zárdája,

postája, / bányahivatala, vasgyár^., vasöntödéje, kasza-

gyára és jó bora. Vaskereskedése jelentékeny. Érdekes a

mészkősziklán emelkedő régi vár, melynek tornyai s

kupolyái még szemlélhetőki Nagy részét Hunyadi János

épité 1452-ben, a többit fia Mátyás. Hunyadi János

gyakran leselkedett e várból a beberontó török csordák

ra, kik tőle igen féltek. 1

Dobra, mv. a Maros partján, várromokkal.

Hátszeg, mv. szalvatorianusi kolostorral és bor

termesztéssel. Vidéke igen kellemes völgyet tüntet föl.

Ilye, mv. romokkal.

Algyógy, falu ásványvizzel, melyet már a római

ak ismertek, és 1,200 lakossal.
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Batiz, falu Dévánál. Van nagyszerü dohányter

mesztése és kőedénygyára.

Demsus, falu hegyes vidéken. Temploma római-

góth izlésü és sirboltot rejt. Van répacukorgyára.

Nagyág, falu egy hegyen. Van arany, ezüst s

tellurbányája, s pyramis alaku kalváriahegye.

Várhely, falu a hátszegi völgyben. Környékén

számtalan régiség ásatik. Hihetőleg helyén virágzott

hajdan Zarmizegethusa dák főváros, később U l-

pia Trajana római gyarmat. E korból régiségek

szemlélhetők. Görög s római pénz nagy mennyiségben

ásatik.

IX. Fogaras vidéke.

E déli rész 321 □ mfnyi területe 65,500 lélek kö

zött 10,000 magyart táplál. Gyüléseit Fogarason

tartja. Öt járása van. Jelentékenyebb helyei :

'U Fogaras, n. Holzdorf, mv. az Olt folyó bal

partján. Lakja 5,160 lélek. Van szalvatorianusi kolostora}

kaszinója, keriiletLhiza, melyben gyülései végeztetnek,

erős vára és postája. A róla nevezett g. e. érsek s káp--

talana Balázsfalván székel.tlpara s kereskedése csekély. /

— Régi város. Várát a XIII. századnak tulajdonitják,

midőn a tatár betörések ellen emeltetett volna. Falai kö

zött pár országgyülés tartatott. Zápolya emberei 1540-

ben sikertelenül ostromlák. 1541-ben a török ellen véde

tett. Ugyanezek 1661-hen Bethlentől akarák kicsikarni)

Az itteni országgyülésen 1688-ban Erdély I. Lipótnak

meghódolt. 1704-ik és 1849-ik évben a magyar s csá

szári hadak közti csata szinpada vala.
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Alsó-Szombatfalva, falu urasági lakkal s angol

kerttel. Spanyoljuh s fehérbivaltenyésztése nevezetes.

Árpás, falu üveghutával.

Fölsö-Porumbak, falu az Olt közelében. Van je

les üveget szolgáltató hutája és fürészmalma.

4? Sárkány, falu az Olt vize mellett. Jeles lenter

mesztéssel.")

Székely székek.

Ezek következők : Háromszék, Csikszék, Udvar

helyszék, Marosszék és Aranyosszék.

I. Három szék.

E hegyes völgyes szék 54-8 rj mf. területén

96,200 lélek között 70,000 magyar él. Gyüléshelye K é z-

d i-V á s á r h e 1 y. Négy székből alakult.

r Nevezetesebb helyei :

«" Kezdi-Vásárhely, mv. az Olt folyó partján. Lakja

5,000 lélek, kik gyapjukelméket szőnek és mesterségek

kel foglalkoznak. Itt gyülésez a szék. Nevezetességei :

a főelemitanoda és helvét gymnasium. — 184%-ben e

hely valódi arzenál volt, hol ágyút a golyót öntének,

salétromot főzének s lőport gyártanak. A határában

található sok római régiség arra mutat, hogy egykor

helyén római gyarmat virágzott.

' /5*Bereck, mv. bérces vidéken. Számlál 4,200 la

kost, kik kereskednek. Innen Moldvaországba az ojtózi

szoros vezet. Közelében két ősi vár romjai koszoruznak

ugyanannyi hegyet.

/ j Szcpsi-sz.-György, mv. az Olt folyó bal partján
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3,500 lakossal, kik szorgalmas földmivesek. Van helvét

algymnasiuma, két ásványforrása s kőfejtése. Az 1849-ik

év előtt az erdélyi katonai végvidék nevezetes helyéül

tekintetett.

Ilyefalva, mv. az Olt folyónál 2,000 lakossal.

Egykor határőrző hely, most a megyei hatóság alá tar

tozik.

Bikszád, falu üveghutával. Erdőségében sok vad

tanyáz.

Kovászna, falu nagy hegyek között. Van két sa

vanyuvizforrása s homokkőbányája, melyben jó malom

kövek készittetnek. Csekély távolban fekszik „a pokol

sár" nevü zavaros mocsár.

Esztelnek, falu szalvatorianus zárdával ; Málnás,

bővizü savanyuforrással.

Torja, falu az erdélyi havasok lábánál, melyek

Büdös nevü hegyében négy kéngőzös barlang rejlik,

melyekbe hatolni veszélyes. A Bálványos hegyen várro

mok láthatók.

Zabola, falu. Vásárai népesek, kősóbányái s vára

nevezetes. Vidéke hegyes.

H. Csík szék.

Területe 84 □ mértföld. Lakosai száma 138,800 ;

ezek közül 93,100 magyar. Gyüléshelye Csik-Szereda.

Három u. m. Csik, Gyergyó és Kászon székből egyesült.

Jelesebb helyei :

Gyergyó-sz.-Miklós, mv. a Maros forrásához kö

zel. Lakja 6,860 lélek, kik marha és iával jelentékeny

kereskedést üznek. Erdeje igen nagy.
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)k̂sik-Szereda, mv. az Olt folyó jobb partján. Van

2,500 lakosa, papirniajma, régi vára s megyeháza, mely

ben a gyülések tartatnak. A forradalom előtt az erdélyi

végvidék egyik helysége volt. — A székelyek itt 1596-

ban összejövén Báthory Zsigmond fejedelemtől szaba

dalmaikat követelték; azonban ennek vezére által meg

támadtatván sokan elestek.

í Csik-Somlyó, mv. kies vidéken. Van szalvatoria-

nus zárdája, csinos és régi egyháza, mely kegyelemhely

gyanánt látogattatik és kath. fölgymnasiuma, melynek

tanoncai 1696-ban a várost vitézül ótalmazták az előre

nyomuló törökök ellen. Lakói száma 2,240.

Bálán, falu rézbányái gazdagok; Borszék, falu a

moldvai határ közelében a tölgyesi szorosnál. Fürdője s

ásványos vize nevezetes. Üveghutája szép üveget készit.

Csik-Szentdomokos, falu jeles rézbányával. Ha

tárában gyilkoltatott meg 1599-ik évben a székelyektől

Báthory Endre bibornok fejedelem 33 éves korában.

Dániaiva, falu jó kőszénnel és vasbányával dicsek

szik. — Gimes, falu a hasonnevü szorosut mellett. Van

veszteglőintézete és várromja. Vadregényes hegyein bö

lények és sólymok tenyésznek.

Tölgyes, falu a hasonnevü Moldvába vivő szoros-

utnál. Van veszteglőintézete. — Nagy-Kászon, falu bir

3,870 lakossal.

111. Udvarhely szék.

Területe 51 □ mértföld, melyen 98,600 lélek kö

zött 70 ezer magyar lakik. Gyüléseit Udvarhelyen

14*
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tartja. Három, u. m. Udvarhely, Keresztur és Bardóc

székekből alakult. Főbb helyei :

I5 Székely-Keresztur, mv. a Nagy-Küküllő folyó

nál. Van 5,000 lakosa, kik többnyire szitások s készit-

ményökkel kereskednek, továbbá savanyuvizforrása\ pos

tája és unitarius algymnasiuma.

/£ Székely-Udvarhely, lat. Areopolis, mv. a

Nagy-Küküllő jobb partján. Számlál 3,900 többnyire

székely lelket. Van szalvatorianus zárdája, kath. és hel

vét fölgymnasiuma,, nagy könyvtára, főelemi tanodája,

várromja és postája. Bőrkészitése, dohány és mészke

reskedése nevezetes. A szék üléseit itt tartja.

Bardóc, mv. hegyes vidéken. Rengeteg erdeje és

mivelés nélküli sótelepjei vannak.

Almás, falu nagyszerü csepkőbarlanggal, melyben

a lakosok menhelyet találtak a tatárdulás ellen.

Lövete, falu számos savanyuvizforrással és hasz

nos fürdővel.

Homorúd, falu orvosi erejü vizforrással ; Parajd,

falu gazdag sóaknákkal, melyek évenként 100,000 má

zsányi sót adhatnak.

Száldobos, falu ásványforrással, melynek borize

van.

VI. Maros szék.

26-4 □ mértföld területü. Van 87,000 lakosa.

Ezek közül 30,000 lélek magyar. Maro s-V á s á r h e-

l y e n gyülésez. Egy sz. k. városa van, és ez :

Maros-Vásárhely, több hegyen a Maros folyó bal

partján 9,300 lakossal, kik kézműiparból, bor és dohány
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termesztesből élnek. Utcái csinos épületeket mutatnak,

mint a helvét góthizlésü imaház, s magányos lakok és

ugrókutakkal ékitvék. Nevezetesek it ; a sz. ferenci s

minorita zárda, kath. algymnasium, népes helvét fölgym-

nasium 60,000 kötetet számitó könyvtárral s ásvány-

gyiijteménynyel. Kenyere igen jó. — Az Izabella érde

kében berontó törökök itt 1551-ben megtörettek. 1658-

ban Küpriszli basa szétdulá, de fölépülvén, már 1661-

ben Ali basa itt választatta meg Apaffy Mihályt Erdély

fejedelmévé.

Továbbá nevezetesebb helyei :

Maros-Szereda, mv. a Nyárád vizénél. 16ű5«ik

évben Bocskay István itt választatott meg fejedelemmé.

Erdo-sz.-György, falu a Küküllő folyó mellett.

Urasági várkastély és jól rendezett sétánynyal.

Köszvényes, Mezö-Madaras, és Remete falvak

mindannyi sótartalmu ásványforrással. Az utolsó 3,470

lakossal bir.

Sz.-Pál, falu régi várromokkal. Hegyes vidékén

verte le Báthori István fejedelem 1575-ben vetélytársát

Békésy Gáspárt.

V. Aranyos szék.

Terjedelme 6-1 Q mértfóld, melyen 23,000 lélek

között 9,000 magyar él. Gyüléshelye Fölv i n c mezőváros-

Emlitésre méltóbb helyei:

Fölvinc, mv. a Maros közelében. Itt tartja ülé

seit a szék. Van 2,000 többnyire magyar lakója. 1848-

ban az oláhok két napi vérengzés után porig hamvaszták.
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Csegez, falu télen meleg, nyáron hideg forrásá

ról nevezetes.

Keresztmezö, falu, melynek területén sok jó buza

terem. Itt győzte meg először 101-ben Traján romai

császár Decebal dák királyt, s e korból maradt fegyverek

maig találtatnak.

Rákos, falu. Lakosai különös Ijóságu agyag kor

sókat öntenek és újabb széntelepjében dolgoznak.

Szász székek.

E kerület kilenc széket s két vidéket számlál, me

lyek Szászváros, Szászsebes, Szerdahely, Szeben Újegy-

ház, Nagysink, Medgyes, Segesvár, Kőhalom székek,

Brassó s Beszterce vidékek.

I. Szászváros szék.

Ezen kies levegőjü szék 81 Q mértföld területén

lakik 16,000 ember, kik közül 2,000 magyar.

Emlitésre méltó helyei :

Szászváros, lat. Saxopolis, ném. B r o ó s, mv.

a Maros vize mellett. Számlál 9,100 lakost. Nevezetes

ségei: a régi szalvatorianus kolostor, (helvét algymnasi-

um, könyvtár, kaszinó, és papirgyár. Bor, gyümölcs, fő

leg pedig dinnyetermesztése jelentékeny. A szék főhelye

Kudsir és Sebeshely, falu olvasztó és vasgyá

rakkal.

Sibóth, falu a Maros partján. Közelében terül el

aKenyérmező, melyen 1479-ik évben véres ütközet

vivatott Ali basa és Kinizsy Pál hadai között, mely utób

biak a tar csordákat megtörték. A viadalban 30,000 török
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s tatár, és 8,000 magyar esett el. Emlékére kápolna emel

tetett, melyből még némi rom szemlélhető.

II. Szászsebes szék.

Területe 5-6 □ mértföld melyen 16,100 lélek kö

zött 600 magyar lakik. Nagyobb helyei :

. :-?, Szászsebes, lat. Sabesus, ném. Mühlenbach,

sz. k. város a hasonnevü folyó jobb partján. Határa 0'9

□ mértföldnyi 5,460 kézmüves és földmivelő lakossal.

Van szalvatorianus zárdája, góthizlésü temploma, ágostai

algymnasiuma, kellemes izü bora, és posztógyártása. Ró

mai lovagvármaradványok emlékeztetnek a régi korra.

E hely 1150-ben alapittatott. Amurat szultán 1438-ban

földig lerombolta. iZápolya János magyar király 1540-ben

itt hunyt el.)

Oláhpián, falu a Sebes folyónál, melyben jelenté

keny aranymosás üzetik. Erdélyben legnagyszerübb.

Strugár, falu papirmalommal,

III. Szerdahely szék.

3-9□ mf. területü. Lakja 16,600 lélek között 600

magyar. Jelentékenyebb helyei :

\ /Szerdahely, lat. Mercurium, ném. R e u s s-

markt, mv. a Sebes folyónál. Van 2,200 lakosa, föld-

mivelőegylete s bortermesztése.

Nagy-Apold, falu egy pataknál 1,100 lakossal,

kik jeles gyümölcsöt tenyésztenek. Itt sok régiség ásatik.

IV. Szebeni szék.

Kiterjedése 37-1 D mf- Számlál 98,000 lakost, kik

közül 10,000 magyar. Egy sz. k. várossal bir, ez :
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ij Nagy-Szeben, lat. Cibinium, Hermanopo-

l i s, ném. Hermannstadt, a szászfóld fő és Erdély

legszebb városa a Szeben folyó két partjánXLakosai szá

ma 15,160. Kövezett és éjjeli világitássál biró utcáit

nagyszerü épületek emelik, melyek jelesbjei a góthizlésü

ágostai imaház, a nemzeti épület, a városház, a muzeum

stb. A szász gróf, g. n. e. püspök, evangelikus egyház

tanács, sz. ferenci és Orsolyaszüzek lakhelye. Tanintéze

tei :1a jogakademia, kath. és ágostai fölgymnasium, g. n.

e. papnövelde) főelemi tanoda, kisdedóvoda, kereskedel

mi s zeneegyléti énektanoda, a leánynövelde. Van kaszi

nója, árva s lelencháza, levéltára, természettudományi

társulata, fegyenc s dologháza, könyvnyomdája, német

szinháza és uszodája. ^Kereskedése nevezetes. Iparát

főleg gyárai mozditják elő, mint a répacukor, lőpor, pa

pir, bör, pipa, posztó, s edénygyár. Kecskefaggyu gyer

tyái messze földön ismeretesek.. Egykor prépostsággal

dicsekedett. — Alapitását Hermannak tulajdonitják. A

szászok e helyet 1160-ik évben ülték meg, nagykereske

dő várossá tevén. Innen a külföldre s onnan ide utazgat

tak a kereskedők ügyeikben. így lőn lehetséges a pro-

testantismus behozatala 1519-ben; sőt már tiz év mulva

a városból a káptalant, szerzeteseket és kath. hiveket

gunyolódások közt üzték ki. Itt verte meg Mihály oláh

vajda Báthory Endre bibornok fejedelem sereget, ki fu

tásában Szentdomokosnál megöletett. Az 1692-ben itt tar

tott országgyülésen ismertetett el Erdély szabadsága.

A szék továbbá nevezetesebb helyei :

Keresztény-Szigeth, csinos falu. Itt választatta

meg magát 1690-ben Tökölyi Imre Erdély fejedelmévé.
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Kis-Disznód, falu. Durva szalmakalapkészitése,

temploma, s gyümölcstermesztése nevezetes.

Nagy-Disznód, n. H e l 1 a u, falu 900 ágostai hit

vallásu lakossal bir. Van csinos imaháza góthizlésben,

gyümölcstermesztése s posztószövése.

Orlát, falu hegyes vidéken. Van 2,500 lakója, jó

mesze, serfőzése, papirmalma és rézgyára.

Vöröstorony, határerősség az Olt közelében. Itt

győzte le 1493-ban Teleky István alvajda Ali bég zsák

mánynyal rakódott seregét.

t

V. (Íjegyház szék.

5-5 □ mértföld területén 12,000 lélek között 100

magyar él. Nevezetesebb helyei :

(Jjegyház, ném. Leschkirch, mv. az erdélyi

Hortobágy pataknál. Van 1,200 lakosa, több csinos háza

s ipara. Országos vásárái népesek.

Alcen, falu a szék egykori főhelye. Lakja 1,800

lélek.

Bene, falu sok vadat rejtő erdővel; Keresisora,

falu papirmalommal.

VI. Nagysink szék.

Területe 11-6 D mértföld, melyen 27,200 lélek la

kik; ezek közül 1,000 magyar.

Jelentékenyebb helyei :

Nagysink, mv. egy hallal bővelkedő tó mellett.

Van 3,000 lakosa, kik jó vásznat szőnek és sok lent ter

melnek. Nevezetes gyümölcsészegylete. Ez a szék főhelye,.

/i
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Szent-Ágotha. mv. hegyes vidéken. Lakja 2,400

lélek. Hordókészitéssel.

Báránykut, falu lentermesztéssel.

VII. Medgyes szék.

12-1 D mértföldet foglal el és 40,900 lakos között

1,000 magyart számlál. Egy sz. k. városa van, s ez :

* Medgyes, lat. Mediopolis, ném. Medvisch,

a nagy Küküllő bal partján. Lakosai száma 6,000. Ne

vezetesek itt : a szalvatorianus kolostori ágostai fölgym-

nasium szép könyvtárral, árvaház, kóroda, ipar s zene

egylet. Fallal kerittetik. Jó bort és szép gabonát termeszt.

— A szászok 1146-ban népesiték meg. Már 1534-beii

ugy vették be I. Ferdinánd király részére. Az 1576-i

országgyülésen a lengyelek Báthory Istvánt hazájuk trón

jára meghitták. — Továbbá előkelőbb helyei :

Berethalom, mv. jó bort termő szőlőhegyek kö

zött csinosan van épitve. Lakja 3,500 léleké és ágostai

szuperintendens. — Riomfalva, szinte mvT

Nagy-Selyk, mv. postával és rétekkel. Tőle egy

órányira van Kis-Selyk, mv. a Küküllé' balján 1,700l.

Alsó-Bajom, falu gyógyerejü forrásáról nevezetes.

VIII. Segesvár szék.

Kiterjedése 103 □ mértföld, melyen 24,300 lélek

s ezek között 200 magyar él. Egy sz. k. városa van és ez:

Segesvár, lat. Schaesburgum, a nagy Kükül

lő mellett, melyen kőhid áll. Lakja 7,500 lakos, kik jeles

és sok kártont szőnek, és gyümölcsöt termesztenedVan

szalvatoriánus zárdája, luth. fölgymnasiuma, tanitóké
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pezdéje, kisdedóvodája, iparegylete és postája. — Tör

ténelmileg azon vitáról emlékezetes, melyet 1538-ban

Zápolya János a kath. papság és a hitújitók között meg

tartatni rendelt. Föllegvára, mely 1198-ban épült 1706-

ik évben Csáky Endre II. Rákócy Ferenc vezére által

elfoglaltatván nagy része lerontatott.

Ezután jelentékenyebb helyek :

Szász- Kezd, mv. dombos vidéken marhatenyész

téssel.

Nagy-Szöllös, falu. Jó bort termeszt. Itt 1662-ben

Kemény János ApaíFy Mihály vetélytársától legyőzetve

elesett.

Radós, falu jeles tehénsajtkészités és kereskedéssel.

IX. Köhalom szék.

10-7 □ mértföld terméjü. Lakja 29,600 lélek. Eb

ből 1,600 magyar. — Nevezetesebb helyei :

} £ Kőhalom, lat. Rupcs, ném. R e p s, mv. kellem-

dús vidéken, egy patak mellett 2,500 lakossal, kik lent

szőnek s kapcát készitnek. Nevezetesek itt a szalvatoria-

nus kolostor,(sós és ugynevezett büdöskut ásványvizek.

.Lóvásárai jelentékenyek. Omladozó vára egy sziklán áll.

Felmern, falu borsótermesztéssel. Itt táborozék

Cibak Imre püspök s erdélyi vajda 1534-ik évben, midőn

a fondorkodó olasz Gritti Lajos parancsára Dócy által

orozva meggyilkoltatott.

X. Brassó vidéke.

Nagysága 32-6n mf. Lakói száma 96,000, kik kö

zül 7,900 magyar. Egy sz. k. városa van. Ez ;
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. i 'Jj Brassó, l. Brassovia, n. Kronstadt. Er

dély egyik legszebb s legnépesebb varosa. Áll a bel és

három külvárosból, melyeket, 30,000 lélek népesit meg.

Utcáit jeles épületek emelik, mint a góthizlésü nagy ev.

imaház, az újépület és az öreg föllegvár. Intézetei : a

kath., g. n. e. al, s ágostai fölgymnasiunű ez utóbbi nagy

könyvtárral, katonai növelde, szemgyógyintézet, fenyitő

s dologház, több kórház, a reáltanoda, kereskedelmi és

iparkamra. Van itt : szalvatorianus zárda, könyvnyomda,

kaszinó, posztókészités, vászon, gyapot, kapcaszövés,

viaszfehérités, zsinorsodrás, papirmalom, és jelentékeny

kereskedés. Évi pénzforgalma 5— 7 millió forintot tesz.

— Még 1203-ban falaztatott körül. Amurat szultán 1438-

ban elpusztitá. Honter János ref. prédikátor itt műkö

dött. 1849-ben a kápolnai hegycsucson Hasford tábornok

által az osztrákorosz szövetség emlékére emlékoszlop

állittatott

A vidékben ezután nevezetesebb helyek :

Földvár, n. Marienburg, mv. egy hegyháton

az Olt folyónál. Van 4,000 lakosa s régi várkastélya.

A Máriavár nevű erősség romjai még láthatók.— A tatá

rok 1345-ben főldulák. E helynél 1529-ben Péter

moldvai vajda I. Ferdinánd seregét meggyőzte.

Rozsnyó, mv. a hóval koszoruzott Bucsecs tövé

ben. Számlál 3,900 lakost, kik méhészet, dohány s len

termesztéssel foglalkoznak- Érdekes hegyen épitett várá

ban a nagy fáradsággal sziklába vájt 76° kut.

Feketehalom, l. Ceidinum, n. Schwarzburg,

mv. hegyes vidéken. Van 3,700 lakosa, lentermesztése,

evvel kereskedése, félvászonszövése és várromja. Ha
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sonnevü várában ostromoltatott István herceg, ki atyja 8

királya ellen föllázadt.

Prásmár, n. Tartlau, mv. 3,500 lakossal, kik

méheket tartanak, dohány s lentermelést üznek.

Törcsvár, falu a Törcs folyó partján. Van 8,000

lakosa, hegyi vára s vesztegintézete.

Zernest, falu 3,000 lakos és ónbányával, melynél

1690-ik évben gr. Tökölyi Imre, Heiszler császári vezért

elfogta, seregét pedig szétszórta.

XI. Beszterce vidéke.

57-2□ mi: területén 38,610 lélek között 700 ma

gyar él. Egy sz. k. várossal dicsekszik, ez :

- Beszterce, 1. B is tricium, n. Bistritz, a ha

sonnevü folyónál. Lakja 7,000 lélek. Csinosb épületei :

a góthizlésü ág. imaház 252 [lábnyi tornyával, az árué

pület, s a tanácsház. Van itt : kegyesrendi társoda, mi

norita kolostor, kath. algymnasium az érdemes kegyes

rend kezében, ág, fölgymnasium, finövelde s lánytanoda.

A műipar és kereskedés gyülpontja a vidéken, noha ez

utóbbi már csökkent. Azonban gabnavásárai ma is nagy

szerüek. — A szászok 1206-ban épiték. Kiváltságait I.

Lajosnak köszöni. Hunyadi Mátyás király Szilágyi

Mihálynak adományozá, ezt azonban a lakosok uroknak

elismerni nem akarták. Tehát Szilágyi rohammal vette

be és az ellenállókat szigoruan büntette. 1602-ben Básta

ellen Vitéz Miklós erélyesen védte, de fejedelme rende

letére föladni kénytelenittetett. Itt 1660-ban országgyü

lés tartatott; majd 1849-ben Dobay alezredes az
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egyesült osztrákorosz hadtest ellen védte, azonban mégis

utóbb a császáriak kezébe jutott.

Továbbá jelentékenyebb helyek :

Naszód, mv. Illova és Less vizeknek a Szamossal

való egyesülésénél. Van alreálja s katonafinöveldéje.

Borgoprund, falu papirmalommal.

Radna, falu hegyek között. Arany, ezüst, vas s

ólombányáiról, vasas savanyuvize és fürdőjéről neveze

tes. Bányászata hajdan nagyobb volt. — 1241-ben bor

zasztó husvétre virradtak lakosai; mert Kadán tatár ve

zér emberei által vitéz ellenállás után 40,000-en (?) leö

lettek, többen pedig fogságba estek.
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C.

TÓTORSZÁG.

Tótország, másképen Slavónia a XVIII. század

közepéig közvetlenül a magyar korona tartománya volt,

azóta Horváthonhoz kapcsolva a magyar királyság része.

Területe 172□ földirati mértfóld. Lakosai száma 303,800.

Ezek közül nemzetiségre nézve : 9,000 magyar ; 27,600

német ; 13,000 tót; 254,200 horvát ; — vallásra nézve :

176,600 római, 900 g. kath.; 119,676 g. n. egyesült; 16Ö

ágostai; 5,520 helvét hitü és 944 zsidó.

Áll e három megyéből, u. m. Szerém, Verőce s Po-

zsega megyékből. Ezek közül :

1 I. Szerém Vármegye.

Területe 43-2 □ mértfóld. Lakja 93,000 lélek, kik

közül 5,000 magyar. Jelesebb helyei :

- Knma, mv. 7,860 lakossal, kik ipart, kereskedést

és földmivelést üznek. Jeles ménese, és sere van.

O-Vukovár, mv. a Vuka folyó Dunába való öm-

lésénél. Lakja 4,840 lélek, kik halászatot, műipart s

kereskedést üznek. Itt tartja gyüléseit a megye. Van
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bortermesztése, selyemtermelése és selyemgombolyitó

háza.

Ircgh, mv. 4,640 lakossal, kik jó bort termeszte

nek. Nagy vásáraival s selyembeváltó intézetével di

csekedhetik.

Sid, mv. hasonnevü uradalommal. Van 4,066 la

kója, szappanfőzése s baromtenyésztése.

- Illók, vagy Újlak, mv. a Duna jobb partján.

Számlál 3,630 lakost. Van itt: kapisztránféle sz. fe-

renci zárda, melynek templomában Kapisztrán János

tetemei porhadnak; vár, melyből Bácska gazdag síkjaira

kellemes kilátás nyilik; jövedelmes halászat; kitünő

minőségü bor ; nem megvetendő selyemtermelés és gőz-

hajóállomás. Az Újlaki nemzetség innen vette nevét.

Helyén hajdan római gyarmat állott. A török ellen

védelmül szolgált. Sz. ágostoni szerzetesek is bikák.

India, mv. 2,912 német lakossal. — Erdövég, mv.

pálinkafőzéssel és 2,100 lakossal. Római neve Spaneta.

Tovarnik, mv. 2,000 lakóval, kik kövér határán

jó buzát termesztenek. A rómaiak U l m o s n a k hivák.

Kamenic, mv. a Duna jobbján. Van szép kasté

lya kerttel, kőbányája, bortermesztése s 1,912 lakosa.

Cserevics, mv. a Dunánál 1,900 lakossal és

mészégetéssel. — Kukujevci, mv. délen 1,485 lakóval.

Sharengi'ád, mv. a Dunánál. Lakói száma 1,270.

Nevezetessége a sz. ferenci zárda és a halászat. Az itt

kezdődő Fruska Gora hegyen terem a hires szrémi

vörös bor. Rajta tizenkét g. n. e. sz. Vazulrendi szer

zetesi kolostor áll.

Szottin, mv. régiségekkel s 1,180; — Új-Vuko-

vár, mv. Ó-Vukovár átellenében 1,085 lakossal.
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Xiistár, mv. hegyes vidéken. Van 968 lakoaa és

bortermesztése. Hajdan apátsággal birt.

Jazak, falu 1,290 lakos és sz. Vazulról cimzett g.

n. e. zárdával.

' 11. Verőce vármegye.

Kiterjedése 83-6 □ mértföld. Számlál 152,800 lakos

között 4,000 magyart. Gyüléshelye Eszék. Hét járása:

a diakovári, eszéki, miholjáci, nassici, valpói, verőcei s a

vucsini. Egy szabad királyi városa van. Ez :

Eszék, ném. E s s e g, Tótország fővárosa, s a me

gye székhelye. Fekszik a Dráva folyó partján. Négy rész

ből áll, ezek a vár, mely bástyák és hármas sánccal ke-

rittetik s fontos erősség; a fölső és alsó rész és majorság.

Jól van épitve. Éjjel világittatni szokott utcáit jeles é-

pületek diszitik, mint a katonai laktanyák, tanácsház, me

gyeház stb. A drávai fahid emlitésre méltó^Van itt: ka

pucinus és kápisztránféle sz. ferenci kolostor, kath. föl-

gymnasium, g. n. e. tanoda, főelemi iskola, kaszinó,

kórház, selyemgombolyitó, posta, távirda s gőzhajóállo

más. Lakja 13,010 horvát, német s magyar. Gőzmalma

s pálinkaégetője dolgozik. Nyers bőr, sertés, marha, gab-

na és nadálykereskedése nem megvetendő. A közelében

elterülő nagy P a l a c s a mocsár sok nadályt és csikot

táplál. — A Mursa nevü római gyarmatváros itt álla.

1773-ban a jezsuita jeles rend föloszlattatván, rezidenti-

áját lefoglalták. 1848-ban okt. 22-én gr. Batthyányi Káz

mér lefoglalta a várat. Távoztával a vár föladta magát.

1849-ben róla lön az osztrák kormány által egy Szerem

és Ver őcéből alakitott megye elnevezve.

15
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Ez után a megye érdemesebb helyei :

Dálya, mv. a Duna közelében. Van 4,980 lakosa,

vizahalászata , hires lónövelése, urasági kastélya s termé

keny határa.

Verőce, mv. kies vidéken 4,670 lakossal. Neveze

tességei a sz. íerenci zárda, szép urasági kastélj', régi

megyeház s több várrom. Tőle nyerte nevét a megye.

Vásárai jelentékenyek — II. Ulászló 1500-ik évben itt

országgyülést tartott.

Valpó, mv. mocsáros vidéken. Lakja 3,170 lélek,

kik sok gyümölcsöt termesztenek. Hajdan nevezetes vá

ra volt, melynek helyén most nagyszerü urasági kastély

diszelg. Helyén római gyarmat virágzott.

Csepin, mv. a Palacsa mocsár közelében, melyből

3,050 lakosa számtalan nadálytfog s velök kereskedik.

Doljni-Miholjac, mv. a Dráva jobb partján. Van

2,720 lakosa, és halászata, révje.

Diakovár, mv. a Karassica vize mellett. Katholikus

püspök, s székes káptalan széke. Lakja 2,399 lélek.,' Ne

vezetesek itt a papnövelde lyceummal, sz. ferenci pap

növelde, tanitóképezde, irgalmas szerzetesnői zárda,

kórház, püspöki lak, lovas laktanya s várromok. A

rómaiak id ejében DiacumésCertis néven volt is

meretes.

Petrievce, mv. a Karassica folyó mellett. Szám

lál 2,080 lakost.

Orahovica, mv. 2,100 lakossal. Közelében látha

tók még a hasonnevü vár romjai, mely az Újlakiaké volt.

Bieloberrió, mv. 2,009 ; Vucsin, mv. gyönyörü

tájon. Van 1,540 lakosa, jó vörös bora, szép kastélya kert
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tel s postája. Közelében vára romjait láthatni, mely az

elhirhedt Trenk vára volt.

Moslavina, mv. 1,380 ; Terezovác mv. 1,320 l.

Podgorác, mv. 1,160 ; Nasica, mv. 1,100 lakos,

és kapisztránféle sz. ferenci zárdával.

Tericsanco, mv. 1,090 lakossal.

Gorján, falu 1,145 lakossal. Határában láthatók

vára romjai, melyet a Garák birtak. Itt támadtatott meg

1386-ban a horvátok lecsendesitésére menő Mária király

nő anyjával Erzsébettel együtt Horváthy János bán és

Palisna János vranói perjel által. Miután kiséretök el

hullott, elfogattak.

111. Pozsega vármegye.

45-2 □ mértföldnyi területén 58,000 lélek él. Gyü

léseit Pozsegán tartja. Egy sz. k. város és két járás

ra oszlik, melyek a fölső és az alsó. — Szabad k. városa :

* Pozsega, az Orlyova tolyó mellett. A megye szék

helye. 2,210 lélek, éssz. ferenciek lakják. Van ittkath. al-

gyninasium, főelemi tanoda, árvaház, marhakereskedés,

igen jó bor, selyemtermelés és beváltás. Dohánytermesz

tése kiemelést érdemel. — Már Kr. u. születése előtt vi

rágzott e hely majd Recatina, majd Romana, Valeria

vagy Bassianiana név alatt. Azon régi várából ma is látha-

hatók romok, melyben Horváthy János bán egyideig Má

ria királynőt s anyját Erzsébetet fogva tartotta.

Ezután a megye jelentékenyebb helyei :

Daruvár, mv. 1,810 lakossal. Van csinos urasági

kastélya, angolkertje, márványtörése, selyemtenyésztése,

ásványos vize s fürdője, melyet már a rómaiak s törökök

látogattak.

15"
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Gáj, mv. 1,800 ; Szirács, mv. a Biela folyónál

1,500 lakossal, kik disznókereskedéssel foglalkoznak.

Kutjevo, mv. sertéstenyésztéssel és 1,340; Kní-

thiam, mv. 1,330; Nagy-Cernek, mv. 1,400; Csadja-

vioa, mv. 1,270 lakossal.

Pakrác, mv. a Pakra patak közelében. Lakja g.

n. e. püspök, és 1,090 lélek. Van g. n. e. papnöveldéje,

sertéskereskedése, selyemtenyésztése s bortermesztése.

Hajdani vára elpusztult.

Pleternica, mv. az Orlyava folyónál. Van 840

lakosa, és lovas laktanyája.

Kaptol, mv. és uradalom régi vár és 700 lakossal.

Velika, falu hegyes vidéken 810 lakos, ásványos

forrással, és jótékony fürdővel.

Ivanopoly, falu 800 lakos és üveghutával.
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D.

HORVÁTORSZÁG.

Sz. László 1078-ban a magyar koronához csatolta.

1096-ik évben magát horvát királylyá koronáztatta-

Ezóta Horváthon a magyar királyi birodalom alkatrésze*

s a bán által igazgattatik. Területe 172 □ földrajzi mf.,

melyen 548,300 lélek lakik. Ezek közül nemzetiségre

nézve 600 magyar, 1,900 német és zsidó, 542,800 hor

vát; —vallásra nézve 538,900 római, 290 g. katholikus,

7,350 g. n. egyesült, 100 ágostai, 60 helvét hitvatlásu,

1,600 zsidó.

Három megyéből áll, ezek : Zágráb, Varasd, Kő

rös. Közülök:

|. Zágráb vármegye.

108□ mf. területén 321,000 lélek között 600 ma

gyar él. Gyüléseit Zágráb sz. k. városban tartja. Áll

hat járásból, melyek a zágrábi, szentjánosi, szávai, kul-

páninneni, kulpántuli s a hegyi. E megyében van a

tur opolyai szabad kerület, és két sz. k. város.
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Szabad királyi városai :

Zágráb, lat. Zagrabia, n. Agram, Horvát

ország fővárosa. Fekszik kellemes vidéken a Száva fo

lyó közelében. Lakja 17,050 lélek. Kath. érsek, székes

káptalan, a bán, az országos hivatalok és a vármegye

székhelye^ Számos jeles épületei között kitünnek : az

országház, melyben Horvát és Tótország gyüléseit tart

ja, a vármegye és városház, a még sz. László által épi

tett székesegyház, az érseki lak, stb A sz. ferenciek

irgalmas férfiak éssz. Vince betegápoló leányai itt tágas

kolostorokkal birnak. Van kath. papnöveldéje lyceum-

mal, jogakademiája, kath. fölgymnasiuma, alreáltano-

dája, tanitóképezdéje,4'őelemi tanodája, nőiskolája, árva

háza, nőjavitó intézete, szegényháza, két kórodája,

muzeuma, szinháza, gazdasági s erdészegylete, távir-

dája és vasuti indóháza. A délszláv tudományos társu

lat központja. Kereskedése jelentékeny, főleg az átme

neti, minthogy a vaspálya is előmozditja. Selyem és

porcellángyára működésben van.,— Püspökségét, mely

most érsekség 1089-ben sz. László alapitotta.

Károlyváros, n. Karlstadt erősség a Kulpa

vizénél és a vaspálya mellett. Görög n, e. püspök széke.

Van itt 2,120 lakos, minorita kolostor, kath. algymna-

sium, főelemi tanoda, katonai laktanya, gyümölcster

mesztés, fegyvertár, pálinkaégetcs s hajógyártás. Elénk

szállitmányi kereskedése gabna s dohánynyal. Előmoz

dítja a vaspálya és a költségesen épített Luiza ország

ut, mely 1812-ben jöve létre. Vára ma is palisszádokkal

van körülvéve. — E várost 1579-ben Károly főherceg

épité a török beütések meggátlására a azért tőle is lön

elnevezve,' •
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A megye egyéb helyei :

Szamobor, mv. a Szávánál. Van minorita kolos

tora, vára, rézbányája, harmincadhivatala és 3,250 lak.

Delnica, mv. földraiveléssel s 2,300; Merkopolje,

mv. 2,200; Ravnagora, mv. 1,610 lakóval. Az utóbbi

fehér márványa szép.

Jaszka, mv. 1,370 lakos, minorita zárda s urasági

kastélylyal.

Lökve, 1,320; Verbovszkó, egy pataknál 1,280 ;

Topolovec, 1,040 lakossal biró mezővárosok.

Ó-Sziszek, falu a Kulpa s Száva összefolyásánál.

Van 1,180 lakosa, élénk kereskedése, gőzhajóállomása

és hajókészitése. Egykor helyén Scyscia római telep álla.

Stubica, falu 410 lakossal, ásványviz s fürdővel.

A turopolyai kerület főhelye Nagy-Gorica,

550 lakossal.

I| . Várasd vármegye.

Területe 34 □ mf. Lakja 156,600 lélek. Gyülés-

helye Varasd sz. k. város. Négy járásra, u. m. az

alsó mezőségi, fölső mezőségi, fölső zagorjai s alsó zagor-

jaira és egy sz. k. városra oszlik.

Szabad királyi városa ;

Varasd, l. Varasdinum a Dráva folyó jobb

partján. Igen csinosan épült hely, melyet egyházai kü

lönösen diszitnek. Lakosai száma 10,370. Van itt : sz.

ferenci, kapucinus kolostor, az Orsolyaszüzek részére

zárda, kath. fölgymnásium, alreáltanoda, nőnövelde, sző-

lőmivelés, ipar, jeles dohány, kőedénygyár, selyemfonás,

ecetfőzés, kereskedés, nagy bor, gabna és baromvásár.
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Meleg fürdőjét a rómaiak „thermae constantianae"néven

ismerték. A megye széke.

A megye egyéb helyei :

Toplika, mv. a Bednya folyónál 1,100 lakossal.

Bora a megyében legjobb. Üveghuta, kastélylyal és kén

köves fürdővel, melyet a rómaiak „aquae jasne" néven

veztek.

Krapiua, mv. hegyek között. Van 1,010 lakosa,

régi várkastélya, fehér kőedénygyára, harmincadhivatala,

máryányjtörése és várromja. Kénköves fürdője hatékony.

Lakják sz. ferenciek.

Petrianec, mv. a Dráva közelében, 910 lakóval.

Vinica, mv. 760 lakos és kitünő minőségü borral.

Klanji'c. mv. hegyes vidéken. Van 480 lakosa, sz.

ferenci s pedig minoritaféle kolostora s méhtenyésztése.

Radobój, falu 1,290 lakossal. Nevezetes kőszénte

lepjéről és kénbányájáról, mely utóbbiban a kén golyó

vagy vesealaku gomolyokban fejlődik ki.

III. Körős vármegye.

Nagysága 30Q mértfőld, melyen 70,700 lélek lakik.

Gyüléshelye Kőrös. Két sz. k. város és ugyanannyi

járásra oszlik ; ezek a körösi és a kaproncai.

Szabad királyi városai :

Kapronca, n. Kopreinitz, a hasonnevü folyó

mellett. Vára még épen áll. Nevezetes itt : a sz. ferenci

kolostor. Lakja 4,940 lélek. Szabadalmait még Ottó ki

rálytól nyerte.

Körös, lat. Crisium, n. Kreuz, a Glogovni-

ca folyó mellett, Lakja 3,000 lélek, g. kath. püspök s
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káptalan/ A megye itt gyülésez. Van papnöveldéje, fő-

elemi tanodája* selyemtenyésztése és selyemfonó intézete.

Szabadalmait Zsigmond királytól nyerte. Egykor Hor

váthon fővárosául tekintetett. — Itt 1398-ban Zsigmond

király országgyülést tartván, Lackovics István vezérét

ártatlanul kivégeztette.

Továbbá a megye nevezetesebb helyei :

Ludbrég, mv. a Bednya folyónál. Van kastélya s

1,090 lakosa. — Greben, mv. 1,080; Raszina, mv. 1,070

szorgalmas lakossal.

Monoszló, falu 700 lakossal. Hajdan neve M o n s

Claudius vala s grófságot képezett, most a gr. Erdődy

család birtoka.
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MAGYAR TENGERMELLEK.

Az adriai tenger partján terül el. Kormányzója a

magyar országgyülésen fölső házi tag. Térméje 6'5 □

földirati mértföld, melyen 57,800 horvát között kevés

olasz lakik. Ezek közül 50,000 róm. katholikus; 7,800

g. n. e. Két sz. k. városra és három, u. m. a fiumei>

buccari ós a kincstári kerületre oszlik.

Szabad királyi városai :

—. / Fiume, lat. Flume n, szerb. Réka, sz. kikötő

város a hasonnevü folyó és adriai tenger quarnerói öble

mellett. A tengermelléki kormányzó s társas káptalan

székhelye. Áll az ó s új városból, mely rendes utcáin

büszkén emelkedő épületeket mutat, melyek közül a

szinház, kormányzósági épület, tanácsház, a bold. Szűz

mennybemenetéhez és sz. Vidhez cimzett egyházak meg

nézésre méltók. 9,520 lélek, Kapucinusok és sz. Benedek

rendü nőszerzetcsek lakják. Nevezetesek itt : a kath^föl:

gymnasium, tengerészeti tanoda, alreál, főelemi iskola,

lánynövelde, zenetanoda, katonanövelde, kórház, tengeri

biztositó társulat, halászat, egészségügyi hivatal, katonai
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laktanya, kereskedelmi s váltótörvényszék s a hajóépités.

Gyárai közül főleg a cukor, rozsólis, makkaróni, burnót,

papir, olaj, kötél s bőrgyárak tünnek ki. Kereskedését,

mely évenként körülbelől 8 millió forintot hoz forga

lomba szabad kikötője leginkább előmozditja. Régóta

tervben van e várost Pesttel vaspálya által összekötni;

de ez eddig csak ohaj maradt.

' Buccari, szabad kikötőhely az adriai tenger

partján. Nevezetességei : a vár, tanácsház, íőelemi tano

da, tengerésziskola, hajógyár, halászat, a harmincadhiva

tal, szőlőmivelés és a kereskedés. A zengi káptalan egy

része itt székel. — Továbbá nevezetesebb helyek :

— líiibir. mv. hegyes vidéken. A zengi székes káp

talan egy része és 3,800 lélek lakja, kik szőlőt mivel-

nek. ErŐde még jó karban van.

I j\ovi, mv. a tengerparton. Lakja a modrusi káp

talan egy része, és 2,330 lélek, kik halászatot és

kereskedést folytatnak. A zengi püspök itteni palotá

jában gyakran lakik.

Porto-Ré, máskép Kraljevica, mv. a tenger

partján és szabad kikötőhely. Számit 1,280 lakost, kik

jó hajókat épitnek. Kikötőjét kettős orőd védi.

Cirkvenica, falu a tenger partján. Van 1,160

lakosa. Egykor itt a pálosok kolostorral birtak.

Tersatto, falu magas hegyen. Lakja 420 lélek.

Van várromja, sz. ferenci kolostora és temploma, melyet

sok buC3Ús látogat.



236

KATONAI VÉGVIDÉK.

Rendeltetése vala az ország határait a török beü

tések ellen védeni. Területe 610 □ földrajzi mértföld.

Lakja 983,700 lélek, kik közül nemzetiségre nézve 18,100

magyar; 30,620 német és zsidó; 745,280 horvát;

178,800 oláh ; 5,800 szerb ; 3,700 cseh s 500 olasz; 900

klementin ; — vallásra nézve : 540,100 r. kath.; 425,100

g. n. e; 5,000 helvét ; 13,000 ág. hitvallásu; 500 zsidó.

Az egész katonai végvidék három részre osztatik,

melyek a bánáti, tót és horvát végvidékek.

f. ■

I. Bánati végvidék. eAW-■-■?"

Nagysága 182-4 □ mf., melyen 264,500 lélek kö

zött 11,000 magyar lakik. Három parancsnokságból áll;

ezek az oláh, illyr s német bánsági parancsnokságok.

a) a 27'3 □ mértföldnyi oláhbánsági tábor

nokságban, hol 89,200 lélek között 1,400 magyar lakik,

jelesb helyek :

Karansebes, mv. a Temes és Sebes folyók egye

sülésénél. Lakja 2,780 lélek. Van bortermesztése, a
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Sebes folyóban aranymosása és varromja.) A környékén

lelhető csigák kereskedelmi cikkül szolgálnak.

* Dlehadia, mv. a Belareka pataknál. Vidéke a

természet bájoló kellemeit tünteti elő. Van 1,780 lakosa,

vesztegintézete, harmincadhivatala s várromja. Csepköves

barlangja emlitést érdemel. — Közelében a „Herkules

fürdő" használására sok idegen megjelenik. Ezt a ró

maiak is ismerték már.

- - O-Orsova, mv. a Duna balpartján 1,680 lakossal.

A magyar királyi birodalom végső helye a Dunánál.

Van vesztegintézete, kereskedése és halászata. E helyen

feküdt a T i e r n a nevü római gyarmat.

Dubova, falu a Dunánál. Van 250 lakója. Barlang

jában vitézül védé magát Veteráni a török ellen.

b) a 107 □ mf. terjedelmü illyrbánsági tá

bornokságban, mely 66,500 lélek között 4,600 magyart

táplál, emlitésre méltóbb helyek :

*•{_ Fehértemplom, l. Álba Ecclesiae, n. WeisS-

k i r c h e n, szabad kat. város a Nera folyó közelében s a

vaspályánál, kies völgyben. Van 6,666 lakosa, selyem

fonása, csekély kereskedése s hires bora. 1848-ban a rá

cok elpusztiták.

Allibunár, falu a róla nevezett mocsár vidékén.

Van 4,100 lakosa, kik vásárokat tartanak.

/ Baziás, csekély hely. Van sz. Vazulról cimzett g.

n. e. kolostora, gőzhajó és vasutállomása s 40 lakosa.

c.) a 48-1 □ mértföld térméjü németbánáti

tábornokságban, hol 108,800 lélek közül 5,000 magyar.

Nagyobb helyek:

- -r- Pancsova, szabad katonai város a Temes folyó

partján, hol ez a Dunába ömlik. Lakja 14,800 lélek és
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a" minorita szerzetes rend. Nevezetessé teszi a veszteg

intézet, selyemtermelés, főelemi iskola, s a sóraktár. Fa,

gabna a marhakereskedése jelentékeny. A török tartomá

nyokkal közlekedik.

Rubin. mv. a Duna közelében, halászat és 4,020

lakossal.

Perlaszváros, mv. 3,190 lakossal. Marhavásárai

nevezetesek. Neudorf, falu posta és 6.G66; Szent-M ihály

falu 2,090 lakossal. 1848-ban junius 30-án a szerbek ki

rabolták és fölégették.

II. Tót végvidék.

A tót végvidék másképen szerémi vagy magyar vég

vidéknek is hivatik. Területe 139 5 D mértföld. 266,200

lakosa közül 7,100 magyar. Áll a csajkások kerületéből;

a péterváradi, broódi, s gradiskai ezredekből.

a) a 16-5 □ mértföld területü csaj k ás kerület

ben 32,000 lélek között 7,100 magyar él. Jelentékenyebb

helyei :

Titel, mv. ott hol a Tisza szőke Dunánkba szakad.

Van 2,460 lakosa, hajógyára, fegyvertára s népes orszá

gos vására. Vidékén számos római régiség ásatik. Még

a rómaiak által a Tisza s Dunavidék védelmére vont sán-

colat maradványai is láthatók.

Kacs, falu 2,100 lakossal. E helynél Percel Mór

magyar tábornok 8,000 főnyi seregével Jellasich

bán cs. tábornok 40,000-nyi hada ellen szeneséden csa

tát vivott.

b) az 56-6 [j mértföld területü péterváradi,

ezredben, hol 107,700 lélek lakik, nevezetesebb helyek:

Ziinonv. n. Semlin szabad katonai város a Szá
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va s Duna összefolyásánál. Csinosan van épitve- Lakja

9,385 lélek, s a sz. ferencrend. Van itt reáltanoda, nőnö-

velde, szinház, kóroda, vesztegintézet, nagy sóraktár, s

halászat. Kereskedésére fekvése kedvező. Neve hajdan

Taurunum vala. Itt halt meg belgrádi győzelme után

a jámbor Hunyadi János jeles vezér barátja Kapisztrán

János szerzetes karjai között.

|> Karlovic, város a Duna partján. A görög n. e.

atyaérsek székhelye. Van 4,170 lakosa, papnöveldéje,

g. n. e. fölgymnasiuma,,leánytanodája,halászata és bor

termesztése, mely a honunkban kedvelt karlovici vörös

bort mutatja föl gyümölcseül.) Ürmöse s pálinkája jó.

Nem lenézendő kereskedése. — 1699-ik évben itt a ma

gyar király huszonöt évre a törökkel békét kötött.

184% ben a szerb mozgalmak szintéréül szolgált, kik

gyüléseiket falai között végzették.

k? Pétervárad, n. Peterwardein, szabad kato

nai város és elsőrangu erősség a Duna folyam jobbján,

Újvidék átellenében. Van 2,785 lakosa, hajóhidja

a Dunán, roppant fegyvertára, jeles fehér s vörös bor

termesztése, s távirdaja.,— Egykoron Cusum volt neve.

1716-ban augusztus 5-én a vitéz Eugen savoyi herceg

hatvanezernyi seregével a török 150,000 hadát e helynél

megvervén, tőle a hont mindenkorra megszabaditotta.

1848-ban környékén több csata vivatott a magyar e osz

trák hadak között.

(y> Mitrovic, mv. a Száva balpartján. Van 4,800 la

kosa, selyemgombolyitójaés uertéskereskedése. Határában

számtalan római régiség ásatilc— Hajdan neve Syrmi-

u m, vagy Szerinvár volt, melyet 1664-ben Szolimán

fölégetett.
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O-Pazuán, mv. 3,370 lakossal. Marha tenyésztése,

s szalmakalap készítése messze földön ismeretes.

Szalunkéinái. (Ó-és Új), mvsok a Duna mellett.

Lakja 3,130 lélek. -- Itt verte meg 1691-ben Badeni

Lajos a nagy tar sereget, melynek vezére Köpriliis elesett.

c) a 36 □ mértföld területü bródi ezredben, hol

76,200 lélek él, jelentékenyebb helyek :

Bród, szabad katonai város a Száva folyó balján-

Nevezetességei : a vesztegintézet, harmincadhivatal és

sz. ferenci kolostor. Lakosai száma 2,465, kik jövedelmeé

kereskedést folytatnak. Vára erős, de mostanában állam

börtönül használják) Helyén virágzott hajdan a Mar-

s o n i a nevü római telep.

Ottok, mv. a Bossuth vize mellett. Számlál 3,124

illyr lakost. A

. \ c C> t

Vinkovci, mv. a Bossuth folyónál. Van 2,990 la

kosa, kath. fölgymnasiuma, nagy serfőzése és selyem-

gombolyitója. A rómaiak alatt itt virágzó hely neve

C i b a l i s vala.

d) a 30-4Q mf. nagyságu gradiskai ezredben

mely 50,300 lakossal dicsekszik, nevezetesb helyek :

O-Gradiska, mv. a Száva bal partján. Van 1,950

lakosa, vesztegintézete, halászata és erőssége.

Uj-Gradiska, mv. 1,340 lakossal, kik iparosok s

kereskedők.

Jablanác, falu a Száva mellett 460 lakossal.

III. Horvát végvidék.

Térméje 288-1 □ mértföld. Lakosai száma 453,000,

kik közül nemzetiségre nézve 820 német; 452,180 hor
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vát;— vallásra nézve katholikusok és g. n. egyesültek.

Fölosztatik három tábornokságra, melyek a varasdi, bá

ni és a károlyvárosi.

a) A varasdi tábornokság.

Területe 67-4□ mf. Lakja 129,700 lélek. Föl van

osztva a szentgyörgyi és a körösi ezredre. Közülök a 37-8

□ mf'dnyi és 45,700 lakossal biró szentgyörgyi

ezred helyei : V ,

Bellovár, szabad katonai város kellemes vidé

ken. Van 1,900 lakosa, selyemgombolitóintézete és erős

sége. —I Szentgyörgy, h. Gjurgjevác, mv. 5,050

lakossal. Határa fölötte bőven fizet a munkálkodva iz-

zadónak Novigrád, falu 3,410 lakossal bir.

A 29-6 □ mfnyiJ^jüíllakosu körösi ezredben :

Ivánich, mv. a I^^a vizénél. Lakja 990 lélek.

Van ép vára, cserépedénykészitése. Lakosai kereskedést

üznek. Közelében g. n. e. kolostor áll.

Cirkvena, mv. kellemes vidékkel és 930 lakossal.

Csazraa, mv. a hasonnevü viz mellett 520 lakos

sal. Vásárai jelentékenyek. Nevezetes régi társas kápta-

h

b) A báni tábornokság.

"^Területe 50□ mf. Számlál 77,700 lakost. Két ez

redet, u. m. az első és második bánit foglalja magában.

Közülök a 25-3 □ mfdnyi és 38,400 lakossal dicsekvő

első báni ezredben emlitésre legméltóbb helyek :

Glina, mv. hasonnevü folyó mellett. Van 2,350

16
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lakosa, kik ipart és sertéskereskedést üznek, halászata s

íoelemi tanodája.

Mariubród, falu a Glina folyó közelében 270 lak.

Topuszkó, hires fürdő. 48° R. meleg ásványvizét

már a rómaiak ismerék és használák.

a 24-7□ mfdnyi és 39,300 lakossal biró második

báni ezred legnevezetesebb helyei :

,'/ — Petrinia, mv. a Kulpa vizénél. Van főelemi tano

dája s több erősen látogatott vására. 3,6(50 lakosa ipart

és kereskedést üz.

Si~ Kosztainica, mv. közel az Unna bal partjához. 2,000

lélek és sz. ferenciek lakják. Van itt : erőd, veszteglőin

tézet, halászat és kereskedés.

Dubica, mv. az Unna folyó balján. Van 2,860 la

kosa, erőssége, látogatott vására és sertéskereskedése.

Jasenovác, mv. az UiMj^á^Száva összefolyásánál.

Számlál 2,080 lakost. ^^

Új-Sziszek, falu a Kulpa jobbján. Sok hajót ké

szit. Lakja 1,030 lélek.

. •■ . ' •»»/■.-

c) A károlyvárosi tábornokság.

Területe 1707 □ mf ; lakja 245,600 lélek. Hatósá

ga alá a szluini, ottocháni s a likkai ezredek tartoznak.

Közülök:

a) 26-6 □ mfnyi és 40,500 lakossal biró szluini

ezredben főbb helyek : ,/♦ .^.

Cettin, mv. latinul S y s c i u m. Van vára s 1,160 l.

Aoinieh, falu. Van 390 lakosa. Vásárai nagyok.

Szluin, falu kedves vidéken. Számlál 380 lakos t.

a) 46 □ mfnyi s 75,400 lakost számitó ogulini

ezred főbb helyei: ■•••'
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Ogulin, mv. a Dobra folyócska mellett. Van 1,730

lakosa, vára, főelemi s lányiskolája.

Plashky, falu 2,660 lakossal. A károlyvárosi g. n.

egyesült püspök gyakran itt lakik.

Modrus, falu 380 lakossal. Hajdan erős vára s püs

pöksége volt, mely a zengivel lőn később egyesitve.

az 50-6 □ mfnyiés 65,400 lakossal dicsekvő otto-

kani ezred főhelyei:

Zeng, l. S e g n i a szabad királyi és kikötő vá

ros az adriai tenger partján. Lakosai száma 2,830. A zeng-

modrusi egyesitett püspökség s káptalan széke. Neveze

tességei : a papnövelde, ikath. fölgymnasium, főelemi ta

noda,^ konviktus, a sz. Vince leányai számára épitett zár-

da,kórház, halászat és kereskedése. Alapítását a Gallok

nak tulajdonitják.

Ottochán , mv. a Gacka folyónál. Számlál 555 la

kost. Van erőde és főelemi tanodája.

Korenica, falu 1,980 lakossal.

a 47-5 □ mfnyi és 64,300 lakost számitó likkai

ezred főbb helyei :

Gospich, mv. 1,450 lakossal. Hetivásárai népesek.

Károlyváros, vagy Carlopago, mv. az adriai

tenger partján. Van 1,050 lakosa, kapucinus szerzetes ko

lostora/ szabad kikötője, halászata, jelentékeny bor, méz,

fa és viaszkereskedései Határa terméketlen.

Maziu, falu 1,670; Osztaria, falu 1,490 lakossal.
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G.

DALMATORSZAG.

Egykor királyaink és a velenceiek küzdenek birto

káért, mig 1089-ik évben a magyar korona birtokába

került. Ez időtől a XIV. századig lölötte béke honolt.

De Velence, Adria büszke királynője, birni vágyott s

némely részét elfoglalta. A XVI. században a török és

Velence vitáztak érte ; azonban az első hatalma megtö

retvén Velencénél maradt, és csak a velencei köztársaság

eltünte után kapcsoltatott 1797-ben a campo íbrmiói bé

kekötésben a velencei birtokkal együtt Ausztriához. 1805-

ben I. Napoleon majd az olasz királysághoz, majd az

illyr tartományokhoz csatolta. Bukása után mint a ma

gyar királysághoz tartozó tartomány, a magyar korona

birtokosának adatott át. Azonban visszacsatolása még

eddig lionunk és a derék dalmaták ohaja maradt.

Nagysága 232□ töldirati mf., melyen 422,000 lélek

él, kik közül nemzetiségre nézve 406,800 dalmata :

14,700 olasz; 500 zsidó; — vallásra nézve 340,700 ró

mai; 750 g. katholikus; 80,000 g. n. egyesült; 50 hel

vét hitvallásu éa 500 zsidó.
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E tartomány négy kerületre osztatik, ezek a zárai?

spalatói, raguzai és a cattarói.

a) A zárai kerület. Föbb helyei : Zára,

hajdan Jadera az ország fővárosa és elsőrendü éfosség.

Az országos kormány, kath. érsek, káptalan cs főtör-

vényszék székhelye. Lakja 9,000 lélek és több szerzetes

rend. Barna épületei komor tekintetet kölcsönöznek neki;

de közöttük több jól épült, főleg a XIII. századbeli

byzanti modoru székesegyház. Ivóvizben szükséget szen

ved. Intézetei :/& kath. központi papnövelde, lyceum,

fölgymnasium, tengerésztanoda, nemzeti muzeumAbábá-

szati iskola, főelemi tanoda, lánytanoda, lelencház, kóro

da, szinház, kaszinó, gazdasági egylet és tengerészeti

fegyvertár. Kikötője kereskedését nevezetessé teszi, noha

északnyugotrol délkelet felé fekszik s igy a gyakori Szi-

rokkó szél a hajók befutását ellenzi. Ipara rozsólis és a

nagyhirü maraskinó készitésére szoritkozik. Halásza a

sziklaszigeteken haszonnal üzetikA — Először 1102-ben

. J
Kálmán király foglalá el több várossal együtt; de Ve

lence dogei vágytak birni és a magyarokkal háboruba

keveredtek. Oket II. István 1117-ben e helynél megver

te. Ezután Nagy Lajos kormánylatáig Velence birta.

L Napoleon elfoglalá ; azonban már 1813-ban kénytelen

volt az osztrák hadaknak átadni.

—Sebenico, csinos város a Kerka folyam torkola

tánál. Római kath., g. n. e. püspök, kath. székeskápta

lan és 5^500 lélek lakja. Van hat zárdája, két váracsa,

kikötője, halászata, bortermesztése és élénk kereskedése.

A város legfőbb nevezetessége a márványfödelü kath.

székesegyház, a XV. század müve. — Hajdan Sicura.Scardona, városka az itt széles Kerka folyam jobb
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partján. Van kereskedése és 1,500 lakosa. Kikötője

csekély. Közelében a Kerka zuhatagot alkot.

knin. lat. T i c i n i u m, városka a haldús Kerka fo

lyam jobbján zuhataggal. Lakja 1,000 lélek, kik keres

kednek. A Szalvatorhegyen vára diszeleg.

Nona, város egy tengeröbölnél. Van 700 lakosa,

halászata és több temploma. Levegője egészségtelen.

Dómig, falu az Eikola folyónál. Számlál 1,200 la

kost. Egy órányira innen S i v e r i c h falu közelében

nagy barnaszénbányák miveltetnek.

E kerület hatósága alá több sziget is tartozik, igy:

Arbe, a régi rómaiaknál Scarduna 8Q mfdnyi

területén 3,500-an laknak. Főhelye Arbe város 1,000

lakóval. — Pago, hajdan Issa 5Q mfdnyi kiterjedé

sén 6,000 lélek lakik. Fővárosa Pago 2,700 lakossal.

Egyéb szigetei : Coronata, Crapano, Pasman,

Parvich, Zűri, Ugliano stb.

— I») A * ua la tói kerület. Jelentékenyebb

helyei : Spalaló. város a saloni öbölnél. Van 12,000

lakosa. Kath. püspök székes káptalan s a kerület

székhelye. Több szerzetes lakkal dicsekszik. A város

fallal környeztetik s számos régi épülettel van ellátva,

melyek legjelesbjei : a sz. Doimos tiszteletére szentelt

székesegyház, előbb Jupiter imolája magas kuppal ; a ker •

Jánosról nevezett egyház, hajdan Aeskulap gyüldéje ; stb.

Intézetei : á papnövelde lyceummal, a fölgymnasium, a

tengerészeti tanoda, a muzeum és elemi iskolák. Könyv

tárában számos kézirat őriztetik. Nevezetes kénkőforrása

halászata, fürdője, s kereskedése. Előmozditja szabad

kikötője. Gyárai közül a rozsólis, bőr, gyapot és selyem

gyár érdemelnek emlitést. i— Már Diocletián császár itt

/
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I

székelt egy ideig azon pompás palotában, melynek romjai

közé épült a mai város. 890-ik évben Kr. u. honszerző e-

leink elfoglalák. Rajta 1257-ben keresztül vonult II. End

re királyunk Jeruzsalemnek tartó keresztes hadával.

Trau, város Dalmáthon legszebb s legszorgalmas-

ban mivelt tájai egyikén fekszik. Van 3,600 lakosa. Ki

kötője kevésbé látogatott; ennélfogva kereskedése is pang.

Régente Traguriumnak hivatott.

Macarsca, városka az adriai tenger mellett. Van

itt 2,000 lakos, gymnasium, a lessinai püspök birtokában

palota, és halászat. — Clissa, csekély város 1,000 lakos

és váracscsal.

Salona , falu szőlőmiveléssel. Hajdan neve S a l o-

n a és azelőtt M artia Julia vala. Itt székeltek a li-

burniai királyoki Diocletián császár, mint szülőhelyét

fényre emelte ; de (341-ben az avarok szétdulták. E kor

ból maradt romjai meglepők.

E kerülethez tartozó szigetek :

_^~ Urazza, hajdan Brattia, 13□ mf. 15,000 lakóval.

Lesina, hajdan Pharos 9 □ mf. 12,500 lakossal.

Főhelye L e s i n a városka, kath. püspök, káptalan s

2,100 lakossal.

Lissa, valamikor Issa 3Q mf. 6,000 lakossal.

Egyéb szigetek : Bua, Zirona grande.

_^_ c) A r a g'u z a i kerület. — Emlitésre mél

tóbb helyei : Raguza, erős tengermelléki város. Szám-

láljrjjOO lakost. Nevezetessé teszi kath. püspöki széke,

papnöveldéje, kegyesrendi társodája, gymnasiuma, ten-

gerésztanodájav, zenedéje, kórháza, diszes székesegyháza,

több váracsa, szinháza, és hajógyára. Régi kereskedése

csökkent. — Hajdan Rausiumnak hivaték, s a hasonne
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vü köztársaság főhelye volt, birván rektornak nevezett

elnökkel. Ekkor kereskedése világhirüvé tette. 1807-ben

a franciák elfoglalák ; de 1814-ben az osztrák hadse

regnek átengedték. A törökök 1837-ben kikötőül hasz

nálni kezdék, midőn Mekkába zarándoklandók itt szál-

tak hajóra,

... O-Raguza, mv. fallal kerittetik. Számlál 1,000

lakost. Hajdan helyén virágzott Epidaurus város.

Stagno, mv. olajtörés és kereskedéssel.

Curzola, hajdan Corcyra 11□ mf. 7,000 la

kossal. Főhelye Curzola város 2,000 lakossal.

Egyéb szigetek : Lagosta, Meleda, Mezzo.

"— d) A c a 1 1 a r ó i kerület. Jelentékenyebb

helyei : Cattaro, város és erőd a hasonnevü tengerö

bölnél. Kath. püspök és j},000-en lakják. Van hat kolosto

ra, gymnasiuma, nőnöveldéje, tengerésziskolája és ki

kötője. Nevezetesb épülete : a székesegyház.■ Emlitésre

érdemes bőrgyártása s kereskedése Montenegróval. —

Régente Ascriviumnak hivaték, s környékével

együtt grófságot képezett. A francia forradalom után

Ausztria kezébe jutott. 1853. földrengés látogatta meg.

Perasto, mv. a cattarói csatorna partján félkörben

fekszik. Számlál 1,000 lakost.

Budua, mv. romok s 850 lakossal. Hajdan B u-

t h o e n e k hivatott. — Castel nouvo, város 800 lakos,

két várdával s kereskedéssel. E helyet egészséges leve

gőjeért sokan látogatják.

Dobrota, falu. Van 1,400 lakosa és számos nyári

laka. Egykor neve Bon a, vagy Dulcidia vala.

Nyomdász a sajtóhibákért elnézést kér.
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